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550 األف يورو جوائز ك�أ�ص رئي�ص الدولة 

وبطولة فرو�سية الأمم لقفز احلواجز

عربي ودويل

الق�دة الع�سكريون ي�سيدون بتنظيم اآيدك�ص 
2013 ويعتربونه ن�فذة للأنظمة الدف�عية الع�ملية

الفجر الري��سي

اخب�ر الم�رات

تون�ص: ال�س�ع�ت الأخرية 
للختي�ر م� بني اجلّنة و الّن�ر..!

•• اأبوظبي -وام:

بتوجيهات من �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل وقع �شندوق اأبوظبي للتنمية ام�س على مذكرة تفاهم بالنيابة 
عن احلكومة ب�شاأن منحة دولة الإمارات العربية املتحدة املقدمة اإىل مملكة 
البحرين ال�شقيقة وذلك يف اإطار برنامج تنمية دول جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية. 
وتبلغ م�شاهمة دولة الإمارات يف هذه املبادرة 2 مليار و500 مليون دولر 
اأي ما يعادل 25 يف املئة من اإجمايل قيمة الدعم املقدم ململكة البحرين يف 
اإطار املبادرة التي اأقرها اأ�شحاب اجلاللة وال�شمو قادة دول جمل�س التعاون 
لدول اخلليج العربية والتي ن�شت على تخ�شي�س 10 مليارات دولر من 
اأربع دول خليجية هي دولة الإمارات العربية املتحدة ودولة الكويت واململكة 
التنمية يف مملكة  لتمويل م�شاريع  وذل��ك  ودول��ة قطر  ال�شعودية  العربية 

البحرين على مدى 10 �شنوات. 

 ومت توقيع املذكره يف العا�شمة املنامة حيث وقعها معايل اأحمد بن حممد 
اآل خليفة وزير املالية يف مملكة البحرين و�شعادة حممد �شيف ال�شويدي 

املدير العام ل�شندوق اأبوظبي للتنمية بالإنابة. 
للتنمية  اأبوظبي  �شندوق  اإدارت��ه��ا  �شيتوىل  التي  املنحة  ه��ذه  و�شتخ�ش�س 
البحرين  مملكة  يف  احليوية  القطاعات  م��ن  ع��دد  يف  م�شروعات  لتمويل 
الدعم  اإط��ار  يف  تقدميها  وياأتي  والتعليم  ال�شحة  الإ�شكان  الطاقة  ت�شمل 
اإىل مملكة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  ال��ذي تقدمه حكومة  امل�شتمر 

البحرين ال�شقيقة. 
واأفاد �شعادة حممد �شيف ال�شويدي املدير العام بالإنابة ل�شندوق اأبوظبي 
للتنمية: ترتبط دولة الإمارات العربية املتحدة ومملكة البحرين بعالقات 
اأخوية وثيقة على مدى العقود املا�شية وجت�شد هذه املنحة التزام وحر�س 
دولة الإم��ارات على دعم اململكة يف خمتلف املجالت وامل�شاهمة بفعالية يف 

تعزيز م�شرية التنمية القت�شادية والجتماعية فيها.
)التفا�شيل �س3(

   

توجه متميز عابه الق�صور يف التنفيذ
برنامج تطوير القيادات املدر�سية يخلف 

�سواغر باملدار�ض والوزارة ترف�ض توفري البديل 
•• دبي – حم�شن را�شد 

تواجه اإدارات مناطق تعليمية حاليا ، حرجا �شديدا فيما بني التزامها 
اأمام املر�شحني من قبلهم ، لالن�شمام لربنامج تطوير القيادات املدر�شية 
بهدف  والتعليم   الرتبية  وزارة  تنظمه  والذي   ،  2013 –  2012
بكافة  ع��دده��م  وال��ب��ال��غ   ، ال��رتب��وي  للميدان  ث��اين  ق��ي��ادات �شف  خلق 
والإدارية  التدري�شية  الهيئتني  اأع�شاء  من   200 التعليمية  املناطق 
، والتزامها ب�شد ال�شواغر الذي خلفه هذا الرت�شيح مبدار�س هوؤلء   ،
املر�شحني ، خا�شة واأن برنامج الدورة �شيمتد اإىل اأكرث من 5  اأ�شهر ، 
و�شيتطلب التفرغ للدورة واللتزام باملواظبة على ح�شورها والفعاليات 
امل�شاحبة لها  ل� 3 اأيام اأ�شبوعيا ، وبالتايل مل يتبق من اأيام التمدر�س 
التي حر�شت الوزارة على التزام املعلمني بها اإل يومني فقط يف الأ�شبوع 
للتدري�س واإنهاء املناهج املقررة .                                             )التفا�شيل 

�س9(

�سرطة راأ�ض اخليمة تك�سف 
غمو�ض جرمية مقتل زوجة عربية 

•• راأ�س اخليمة - الفجر: 

متكنت القيادة العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة من ك�شف الغمو�س الذي 
اكتنف جرمية مقتل �شيدة عربية اجلن�شية )38 عاما( على يد زوجها 
وعرث على جثتها يف بيتها يف اإحدى املناطق باإمارة راأ�س اخليمة وتعهدت 
التوا�شل  و���ش��ائ��ل  ع��رب  اجل��رمي��ة  ح��ول  ال�شائعات  م��روج��ي  مبالحقة 

الجتماعي.

حممد بن زايد خالل جولته يف معر�س ايدك�س 2013  )وام(

بتوجيهات من رئي�س الدولة 

االإمارات تقدم منحة للبحرين بقيمة 2.5 مليار دوالر 

الثوار ي�صيطرون على حاجز للجي�س قرب مطار حلب 

جلنة حتقيق اأممية ت�سع الئحة باأ�سماء جمرمي احلرب ب�سوريا 
•• عوا�شم-وكاالت:

اإن  ام�س  اأ�شدرته  تقرير  املتحدة يف  لالأمم  التابعة  التحقيق  اأعلنت جلنة 
مب�شوؤوليتها  امل�شتبه  الع�شكرية  وال��وح��دات  الأف���راد  باأ�شماء  لئحة  لديها 
عن جرائم حرب يف �شوريا، �شرتفعها اإىل مفو�شة الأمم املتحدة ال�شامية 
اإىل حتّمل  الأم���ن  داع��ي��ة جمل�س  املقبل،  م��ار���س  اآذار  الإن�����ش��ان يف  حل��ق��وق 
الإن�شانية  �شد  واجلرائم  احلرب  جرائم  مرتكبي  حما�شبة  عن  امل�شوؤولية 

يف هذا البلد.
اأحدث  التي يراأ�شها الربازيلي باولو �شريجيو بينريو، يف  اللجنة  ووجدت 
اأنه مع انق�شاء عامني تقريباً على بداية النزاع يف  تقرير لها �شدر ام�س 
�شوريا، اأ�شبحت كّل من القوات املوالية للحكومة وتلك املناه�شة لها، اأكرث 

عنفاً وتبدي ا�شتهتاراً متزايداً بحياة الب�شر.
باأنه ل يوجد فرق يف  تعتقد  اأنها  الرغم من  اأن��ه على  اإىل  اأ�شارت  اأنها  اإّل 
املوؤيدة  القوات  بها  تقوم  التي  والتجاوزات  النتهاكات  بخطورة  يتعلق  ما 

اأنها تلحظ باأن حجم النتهاكات التي  اإّل  اأو تلك املناه�شة لها،  للحكومة 
ارتكبتها القوات احلكومية وامليلي�شيات التابعة لها يفوق ب�شكل كبري تلك 

التي قامت بها املجموعات امل�شلحة املناه�شة للحكومة.
وراأت اأن م�شوؤولية حما�شبة مرتكبي جرائم احلرب واجلرائم �شد الإن�شانية 
تقع على عاتق احلكومة ال�شورية، كما وعلى جمل�س الأمن الدويل والدول 
اإج��راءات عاجلة ل�شمان  اإىل اتخاذ  املوؤثرة الأخ��رى، م�شددة على احلاجة 

العدالة جتاه اجلرائم التي ارتكبت.
ور����ش���دت ال��ل��ج��ن��ة ان��ت��ه��اك ال���ق���وات احل��ك��وم��ي��ة وامل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات ال��ت��اب��ع��ة لها 
ت�شجيل  مت  حيث  الطفل  حقوق  للحكومة  املناه�شة  امل�شلحة  واجلماعات 
حوادث لتعر�س اأطفال للقتل والتعذيب والغت�شاب من قبل قوات موالية 

للحكومة. 
طريق  على  حاجز  على  ام�س  ال�شورية  املعار�شة  مقاتلو  ا�شتوىل  ميدانيا 
ال��دويل يف �شمال البالد يف اط��ار حرب املطارات  التي بداأوها  مطار حلب 

منذ الثالثاء املا�شي، بح�شب املر�شد ال�شوري حلقوق الن�شان.

الفجر........    05:31            
الظهر.......    12:37  
الع�رص........   03:59   
املغرب.....   06:19  
الع�صاء......   07:49

ب���رل�������س���ك���وين ي�����س��ف 
خ���ادم مريكل  ب���  ���س��ارك��وزي 

•• روما-يو بي اأي:

الإيطايل  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  و���ش��ف 
ام�س  برل�شكوين،  �شيلفيو  ال�شابق 
نيكول  ال�شابق  الفرن�شي  الرئي�س 
�شاركوزي باأنه كان خادم امل�شت�شارة 

الأملانية اأجنيال مريكل.
الإيطالية  الأن���ب���اء  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 
ب��رل�����ش��وك��وين قوله  ع���ن  )اأك�������ي( 
اأعمال مبدينة  لقائه رجال  خالل 
م��ون��ت��زا ���ش��م��ال اإي��ط��ال��ي��ا يف اإط���ار 
امراأة  مريكل  اإن  انتخابية،  جولة 
ب�شبب  ب��ريق��راط��ي��ة  لكنها  ذك��ي��ة، 

ولدتها يف اأملانيا ال�شرقية.
الأملانية  امل�����ش��ت�����ش��ارة  اأن  واأ����ش���اف 
)حتى(  ميكن  ل  ب��اأن��ه  قناعة  على 
امليزانية،  �شبط  مو�شوع  مناق�شة 
واأن بلداً ما ل ميكنه اأن يكون لديه 
ن�شف  من  اأك��رث  امليزانية  يف  عجز 

درجة مئوية.
�شاركوزي  ب��رل�����ش��ك��وين  وو����ش���ف 
ال�شخ�شي  اخل���دم  كبري  ك��ان  ب��اأن��ه 

ملريكل.

•• ابوظبي-وام: 

اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  ق��ام 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ام�س بجولة تفقدية لفعاليات واأجنحة 
معر�س وموؤمتر الدفاع الدويل اآيدك�س 2013 الذي يقام يف مركز اأبوظبي 
الوطنية  ال�شركات  ادنيك. وزار �شموه عددا من اجنحة  الدولية  للمعار�س 
2013والتي  اآيدك�س  ملعر�س  ع�شرة  احلادية  ال��دورة  امل�شاركة يف  والدولية 
يبلغ عددها 1112 �شركة متثل 59 دولة من خمتلف دول العامل. وتعرف 
الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان من ممثلي ال�شركات على 
الع�شكري  الت�شنيع  �شركات  انتجته كربى  ما  واحدث  الجنحة  معرو�شات 
وموردو النظمة من تكنولوجيا دفاعية متطورة تعك�س اآخر ما تو�شلت اليه 
ال�شركات الوطنية والعاملية. وتبادل �شموه الحاديث مع العار�شني وممثلي 
ال�شركات حول م�شاركاتهم والجتاهات العاملية لقطاعات النتاج الع�شكري 
اأن  العار�شون  اك��د  حيث  اآيدك�س  ال��دويل  الدفاع  وموؤمتر  معر�س  واأهمية 

معر�س الدفاع اآيدك�س جنح يف اإثبات مكانته على خريطة املعار�س العاملية
من جهة اخرى بلغت القيمة الجمالية للعقود التي ابرمتها القوات امل�شلحة 
ام�س �شمن معر�س ايدك�س 2013 - 5.2 مليار درهم. اعلن ذلك معايل 
الر�شمي ملعر�س  العليا واملتحدث  اللجنة  الكتبي رئي�س  الركن عبيد  اللواء 
وموؤمتر الدفاع ايدك�س 2013 خالل املوؤمتر ال�شحفي.                )التفا�شيل 

5.2 مليار درهم اإجمايل �صفقات القوات امل�صلحة يف املعر�س

حممد بن زايد يقوم بجولة يف معر�ض ايدك�ض 2013

اإطالق ا�سم ال�سيخ زايد على 
الطريق الدائري اخلام�ض بالكويت

•• الكويت-وام:

اأمر �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر ال�شباح اأمري دولة الكويت 
طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  ا�شم  باإطالق  ال�شقيقة 
له  الدائري اخلام�س وذلك وفاء وتقديرا للمغفور  الطريق  اهلل ثراه على 
ال�شيخ زايد وما قام به من جهود م�شهودة واإجنازات طيبة ودور متميز على 

الأ�شعدة اخلليجية والعربية والإ�شالمية وخدمة ق�شايا اأمته.
جاء ذلك خالل الجتماع الأ�شبوعي الذي عقده ام�س جمل�س الوزراء بدولة 
ال�شباح  احلمد  مبارك  جابر  ال�شيخ  �شمو  برئا�شة  ال�شيف  بق�شر  الكويت 

رئي�س املجل�س.
)التفا�شيل �س9(

•• القاهرة-الفجر:

حكما  الثنني  م�شر،  يف  حمكمة  اعلى  العليا  الد�شتورية  املحكمة  ا�شدرت 
ومبا�شرة  ال�شعب  جمل�س  ق��ان��وين  يف  ال��ت��ع��دي��الت  بع�س  د���ش��ت��وري��ة  ب��ع��دم 
ي�شيطر  ال��ذي  ال�شورى  جمل�س  من  لها  ار�شال  اللذين  ال�شيا�شية  احلقوق 

عليه ال�شالميون ويتوىل الت�شريع يف البالد موؤقتا.
املنتخبني كم�شتقلني اىل  الربملان  اع�شاء  ملنع حتول  املحكمة  وي��وؤدي قرار 
الحزاب ال�شيا�شية. كما ي�شمح برت�شح بع�س النواب الذين كانوا اع�شاء يف 
احلزب الوطني املنحل يف النتخابات الربملانية القادمة، �شرط ال يكونوا 
 2005 ب��رمل��ان  )اي  معا  ت�شريعيتني  دوري��ت��ني  اآخ���ر  يف  مقاعد  �شغلوا  ق��د 

و2010(.
ملراجعته  ال�شورى  جمل�س  اىل  القانون  ن�س  الد�شتورية  املحكمة  واع��ادت 
ما قد يوؤدي اىل تاأجيل النتخابات الربملانية اذا مل ينجز ال�شورى تعديل 
املواد التي راأت املحكمة انها غري د�شتورية قبل املوعد املحدد لبدء اجراءات 

النتخابات الربملانية.
العامل  تعريف  ب�شان  اخلا�شة  التعديالت  ان  حكمها  يف  املحكمة  وق��ال��ت 
وتق�شيم الدوائر النتخابية والعزل ال�شيا�شي وانتخابات امل�شريني باخلارج 
وتغيري النائب ل�شفته او انتمائه ال�شيا�شي، خمالفة للد�شتور امل�شري الذي 

اقر نهاية دي�شمرب املا�شي بعد ا�شتفتاء �شعبي من مرحلتني.
عليها  ال���ش��الم��ي��ون  �شيطر  تاأ�شي�شية  جمعية  امل�����ش��ري  ال��د���ش��ت��ور  و���ش��اغ 

حزب النور يهاجم مر�صي وا�صتقالة اأحد م�صت�صاريه احتجاجا على اإقالة اآخر

املحكمة الد�ستورية تق�سي بعدم د�ستورية بع�ض مواد قانوين جمل�ض ال�سعب واالنتخابات 
وان�شحب ممثلو التيار املدين منها.

كم�شتقلني  املنتخبني  الع�����ش��اء  ع��ل��ى  ال��د���ش��ت��وري��ة  املحكمة  ح��ك��م  ومي��ن��ع 
الن�شمام اىل اي احزاب �شيا�شية بعد انتخابهم، وهو المر الذي اثار جدل 

كبريا اثناء نظر م�شروع القانون يف جمل�س ال�شورى.
على �شعيد اخر اأعلن ب�شام الزرقا م�شت�شار الرئي�س امل�شري حممد مر�شي 

لل�شوؤون ال�شيا�شية ا�شتقالته ام�س من موؤ�ش�شة الرئا�شة.
واأعلن الزرقا ع�شو حزب النور ا�شتقالته يف موؤمتر �شحفي عقده احلزب 
البيئة  ل�شوؤون  الرئي�س  الدين م�شت�شار  اقالة خالد علم  ام�س على خلفية 

من من�شبه اأم�س.
وقالت وكالة اأنباء ال�شرق الو�شط ان الزرقا رف�س الدلء باأي ت�شريحات 

اأو اأي تفا�شيل ب�شاأن اأ�شباب ا�شتقالته.
ار، م�شاعد رئي�س حزب النور ال�شلفي، ام�س الرئي�س  من جانبه هاجم نادر بكَّ
امل�شري حممد مر�شي ب�شبب اإقالته مل�شت�شاره ل�شوؤون البيئة، ملّمحاً وُيلمح 

اإىل توّرط مروؤو�شيه بقتل املتظاهرين.
ار، عرب ح�شابه ال�شخ�شي على موقع التوا�شل الجتماعي )تويرت(  وقال بكَّ
م�شاء اأم�س اإذا كانت الرئا�شة ُتقيل بال�شبهات، فيجب على الرئي�س مر�شي اأن 

يقّدم ا�شتقالته ل�شبهات توّرط بع�س مروؤو�شيه يف قتل املتظاهرين عمداً.
"فلتحدثنا عن �شفة خريت ال�شاطر  ار الرئي�س امل�شري قائاًل  وخاطب بكَّ
)نائب املر�شد العام جلماعة الإخوان امل�شلمني( التي تكلم بها عن حتركات 
مر�شودة لأطراف يف الداخل واخلارج مل ي�شمها. وتابع واإذا كانت الرئا�شة 
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دول التعاون حتتج ر�سميا على 
ت�سريحات عون حول البحرين

•• الريا�س-وام:

احتجت دول جمل�س التعاون 
ل���������دول اخل����ل����ي����ج ال���ع���رب���ي���ة 
الت�شريحات  ع��ل��ى  ر���ش��م��ي��ا 
بها  اأدىل  التي  الالم�شوؤولة 
رئي�س  ع��ون  مي�شيل  النائب 
ت��ك��ت��ل ال��ت��غ��ي��ري والإ�����ش����الح 
اللبناين  ال��ن��واب  جمل�س  يف 
وال�����ت�����ي حت�������دث ف���ي���ه���ا عن 
واأو�شاعها  البحرين  مملكة 
م�شلل.  ب�����ش��ك��ل  ال���داخ���ل���ي���ة 
و�����ش����ل����م م�����ع�����ايل ال����دك����ت����ور 
ع���ب���دال���ل���ط���ي���ف ب�����ن را�����ش����د 
الزياين الأمني العام ملجل�س 
باأعمال  ال���ق���ائ���م  ال����ت����ع����اون 
ال�شعودية  يف  ل��ب��ن��ان  ���ش��ف��ارة 
م������ن������ري ع�������ان�������وت�������ي خ������الل 
مبقر  مبكتبه  ل��ه  ا�شتقباله 
الريا�س  يف  العامة  الأم��ان��ة 
ام�س مذكرة احتجاج ر�شمية 
التعاون  جم��ل�����س  دول  م���ن 
حول  العربية  اخلليج  ل��دول 

ت�شريحات عون.
)التفا�شيل �س11( ح����������زب ال����رئ����ي���������ض 

ال��ت��ون�����س��ي ي��ت�����س��دع..!
•• الفجر – تون�س - خا�س

اأحد اأ�شود عا�شه حزب املوؤمتر من 
اج��ل اجل��م��ه��وري��ة، ح��زب الرئي�س 
وحليف  امل��رزوق��ي  املن�شف  امل��وؤق��ت 
اإذ  احل����ك����م،  ال��ن��ه�����ش��ة يف  ح���رك���ة 
ت��ع��ددت ال���ش��ت��ق��الت م��ن �شفوفه 
وتنّوعت، منها ما ات�شحت اأ�شبابه 
و م��ن��ه��ا م���ا ب��ق��ي غ��ام�����ش��ا، حيث 
اأع���ل���ن اأم�����ني ع����ام احل�����زب حممد 
وذلك  احل���زب  م��ن  ا�شتقالته  عبو 
اأ�شدقائه  اإىل  وج��ه��ه��ا  ر���ش��ال��ة  يف 
حزب  تكوين  نيته  ع��ن  فيها  ع��رّب 
اأبناء املوؤمتر و بع�س  جديد ي�شم 
اأع�شاء الكتلة النيابية للموؤمتر يف 

املجل�س التاأ�شي�شي.
)التفا�شيل �س13(



اأخبـار الإمـارات
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اأخبار ال�ساعة: االإمارات قوة ا�ستقرار وتنمية
امل�شتقبل . واأكدت اأخبار ال�شاعة يف ختام مقالها اأن احل�شور الدويل 
املختلفة  دورات��ه  اآيدك�س يف  امل�شتويات يف معر�س  اأعلى  الوا�شع على 
اإمنا يعك�س ثقة دولية كاملة بدولة الإمارات و�شيا�شاتها وتوجهاتها 
الداعية اإىل ال�شالم والتنمية التي ت�شب يف م�شلحة الإن�شان ودورها 
يف �شد منافذ عدم ال�شتقرار يف مناطق خمتلفة يف العامل وم�شاركتها 
الفاعلة يف اأي جهد اإقليمي اأو دويل ي�شب يف هذا الجتاه ف�شال عن 
ال��دويل حول  اإط��ارا للحوار  التي توفر  الدولية  الفعاليات  تنظيمها 
ق�شايا الأمن وال�شلم يف ال�شرق الأو�شط .. م�شرية اإىل منتدى �شري 
بني يا�س الذي تنظمه وزارة اخلارجية الإماراتية بالتعاون مع املعهد 
امللكي لل�شوؤون الدولية ت�شامت هاو�س يف اململكة املتحدة وعقدت دورته 

الثالثة على التوايل يف اأبوظبي يف نوفمرب املا�شي .

اإن دولة  اأبوظبي يف دورت��ه احلادية ع�شرة حيث قال �شموه  الول يف 
الإمارات تعمل دائما على حتقيق ال�شتقرار والأمن الإن�شاين لي�س 
على امل�شتوى الإماراتي فح�شب واإمنا على امل�شتوى الدويل .. واأكد 
ثقته باأن اللقاءات الدولية على اأر�س الإمارات توفر البيئة املنا�شبة 
العاملية  الق�شايا  من  العديد  ح��ول  البناءة  والأف��ك��ار  ال��روؤى  لتبادل 
التي  التحديات  ومعاجلة  وال�شالم  ال�شتقرار  لتحقيق  دع��وة  وه��ي 

تواجه الأمن الدويل . 
واأو�شحت الن�شرة التي ي�شدرها مركز الإمارات للدرا�شات والبحوث 
الدفاع  وم��وؤمت��ر  ملعر�س  اأب��وظ��ب��ي  ا�شت�شافة  ..اأن  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
الدويل اآيدك�س تنطوي يف اأحد جوانبها املهمة على كثري من املعاين 
ال�شيخ حممد بن  �شمو  اأول  الفريق  اإليه  اأ�شار  اأبرزها ما  وال��دللت 

يحمل  عامليا  ملتقى  اليوم  اأ�شبح  املعر�س  اإن  بقوله  نهيان  اآل  زاي��د 
التي  العمل والتعاون يف و�شع حلول للتحديات  اإىل  يف طياته دعوة 
ال��ع��امل م��ن ح��م��ل ال�شالح  ي��ك��ون ه���دف دول  ال��ب�����ش��ري��ة واأن  ت��واج��ه 
احلماية والدفاع ل التهديد اأو العدوان . واأ�شافت اأن هذا يوؤكد مبداأ 
اأ�شا�شيا ورئي�شيا من مبادئ �شيا�شة دولة الإم��ارات منذ ن�شاأتها وهو 
الأمن  تهديد  اأي م�شدر من م�شادر  والوقوف �شد  العدوان  رف�س 
امتالك  نف�شه  الوقت  ويف  والعامل  املنطقة  يف  وال�شالم  وال�شتقرار 
من  تهديد  اأي  مواجهة  يف  الوطنية  املكت�شبات  حتمي  ال��ت��ي  ال��ق��وة 
منطلق الإميان باأن التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة مثلما اأنها حتتاج اإىل 
ال�شتقرار على امل�شتويني الداخلي واخلارجي فاإنها حتتاج كذلك اإىل 
قوة ت�شونها وتوفر لها البيئة املنا�شبة لال�شتمرار يف النطالق اإىل 

•• اأبوظبي-وام:

اأن دولة الإم��ارات العربية املتحدة بقيادة  اأخبار ال�شاعة  اأكدت ن�شرة 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
الإقليمي  حميطيها  يف  وت��ن��م��ي��ة  و���ش��الم  ا���ش��ت��ق��رار  ق���وة  مت��ث��ل  اهلل 
والدويل وهذا ما توؤكده �شيا�شاتها ومواقفها وطبيعة نظرتها مللفات 

وتفاعالت املنطقة والعامل .
ال�شياق جاءت  اإن��ه يف هذا  ا�شتقرار وتنمية قالت   وحتت عنوان قوة 
الت�شريحات املعربة للفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
مبنا�شبة  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
اأم�س  2013 الذي انطلق  اآيدك�س  معر�س وموؤمتر الدفاع الدويل 

حممد بن زايد يقوم بجولة يف معر�ض اآيدك�ض 2013

مليار درهم اإجمايل �سفقات القوات امل�سلحة يف ايدك�ض 2013  5.2 ايدك�ض 2013 : اأدا�سي حتدد موعدا الإطالق طائرة ا�ستطالع متعددة املهام اأم بي ايه

•• ابوظبي-وام: 

قام الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
لفعاليات  تفقدية  بجولة  ام�س  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 
واأجنحة معر�س وموؤمتر الدفاع الدويل اآيدك�س 2013 الذي يقام يف 
اجنحة  �شموه عددا من  وزار  ادنيك.  الدولية  للمعار�س  اأبوظبي  مركز 
ملعر�س  ع�شرة  احلادية  ال��دورة  يف  امل�شاركة  والدولية  الوطنية  ال�شركات 
من  دول��ة   59 متثل  �شركة   1112 عددها  يبلغ  2013والتي  اآيدك�س 

خمتلف دول العامل. 
ممثلي  من  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  وتعرف 
�شركات  ك��ربى  انتجته  ما  واح��دث  الجنحة  معرو�شات  على  ال�شركات 
متطورة  دفاعية  تكنولوجيا  من  النظمة  وم��وردو  الع�شكري  الت�شنيع 

تعك�س اآخر ما تو�شلت اليه ال�شركات الوطنية والعاملية. 

دي ا�س وهي احدى ال�شركات املدرجة �شمن جناح هيدرا واملعنية ب�شناعة 
 3500 تنتج اكرث من  الف��راد وهي  العامةوم�شتلزمات  واملعدات  امل��واد 
منتج وتقدم حلول متكاملة للتجهيزات الع�شكرية . ثم قام الفريق اأول 
�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان بزيارة ايل اجلناح ال�شيني وا�شتمع 
ايدك�س  ال�شينية يف  امل�شاركة  امل�شئولني يف اجلناح على طبيعة  من كبار 
ومنظومات  الدفاعية  والتطبيقات  والنظمة  ال�شناعات  واهم   2013

الدفاع اجلوي التي تعر�شها ال�شركات ال�شينية .
خاللها  التقى  الرتكي  ال��دف��اع  احت��اد  جناح  زي��ارة  �شموه  جولة  و�شملت 
م��ع��ايل ح�شن ك��م��ال ي��اردمي��ج��ي ن��ائ��ب وزي���ر ال��دف��اع ال��رتك��ي حيث عرب 
ان  موؤكدا   2013 ايدك�س  يف  امل�شاركة  يف  �شعادته  عن  الرتكي  امل�شئول 
املعار�س  يف  الرتكي  الدفاع  لقطاع  م�شاركة  اكرب  هي  الرتكية  امل�شاركة 

الدولية ..
دفاع  �شركة   36 و  الدفاعية  ال�شناعات  هيئة  الرتكي  اجلناح  ويت�شمن 

وتبادل �شموه الحاديث مع العار�شني وممثلي ال�شركات حول م�شاركاتهم 
والجتاهات العاملية لقطاعات النتاج الع�شكري واأهمية معر�س وموؤمتر 
اآيدك�س  الدفاع  اأن معر�س  العار�شون  اكد  اآيدك�س حيث  الدويل  الدفاع 

جنح يف اإثبات مكانته على خريطة املعار�س العاملية ..
واأ�شبح معروفا على نطاق وا�شع لكربيات ال�شركات العاملية املعنية بقطاع 
الدفاع  ب�شوق  املهتمني  وامل�شنعني  ل��ل��دول  مهما  حدثا  واأ�شبح  ال��دف��اع 

املتنامي يف املنطقة. 
يف  تعر�س  التي  هيدرا  �شركة  يف  ابوظبي  عهد  ويل  �شمو  جولة  وب���داأت 
الإم���ارات  يف  الأجنبية  ال�شركات  م��ن  لعدد  الوكيل  باعتبارها  جناحها 
جمموعة من املنتجات املتنوعة لعدد من ال�شركات العاملية خا�شة فيما 
يتعلق بقطع غيار لالآليات الع�شكرية واملواد الطبية الع�شكرية ومعدات 

الطوارئ وال�شرت الواقية من الر�شا�س واأجهزة الإخالء والطوارئ. 
وا�شتمع �شموه من م�شوؤويل ال�شركة ايل �شرح حول معرو�شات �شركة اي 

ملوؤ�ش�شات  التابعة  واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�شركات  م��ن  والعديد  تركية 
�شموه  وا�شتمع  يو  تي  اي  ام  تكنولوجيا  والطريان ومركز  الدفاع  احتاد 
التكنولوجيا  اإل��ي��ه  تو�شلت  م��ا  اأح���دث  ال��رتك��ي على  ال��وزي��ر  ن��ائ��ب  م��ن 
الع�شكريةالرتكية من اأنظمة دفاعية ومعدات وجتهيزات ع�شكرية لكافة 

العمليات الربية واجلوية والبحرية.
خاللها  التقى  الفنلندي  اجلناح  ب��زي��ارة  ابوظبي  عهد  ويل  �شمو  وق��ام   
الذي قدم �شرحا حول  الفنلندي  الدفاع  نائب وزير  را�شي  ارثو  الفريق 
اأن فنلندا حتر�س على  م�شاركة فنلندا يف املعر�س ا�شار من خالله ايل 
الرتكيز على تطوير اأحدث التقنيات واحللول باأعلى م�شتوى من اجلودة 
.. و يت�شمن اجلناح الفنلندي عر�س مركبة باتريا ايه ام يف وهي مركبة 
جتهيزها  ومي��ك��ن  طبي  واإخ���الء  ج��ن��ود  كناقلة  ت�شتخدم  امل��ه��ام  متعددة 
املقذوفات  اط��الق  يف  ت�شتخدم  ان  ميكن  انها  كما  لالت�شالت  كمن�شة 

ال�شغرية. 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت اأبوظبي ال�شتثمارية لالأنظمة الذاتية اأدا�شي 
�شركائها  اإىل جانب  لتوازن  التابعة  ال�شركات  اإح��دى 
منت�شف  حت��دي��د  ع��ن  و���ش��اب  اي���رو  بياجيو  العامليني 
ال���ع���ام ال���ق���ادم يف اإي��ط��ال��ي��ا م���وع���دا لإط�����الق اأح���دث 
منتجاتهم وهي طائرة ا�شتطالع متعددة املهام اأم بي 
ايه حيث يقوم النموذج الأويل منها بالرحلة الأوىل. 
الدفاع  وم��وؤمت��ر  معر�س  هام�س  على  الإع���الن  ج��اء 
الدويل اآيدك�س الذي يقام حاليا يف اأبوظبي وت�شتمر 

فعالياته حتى 21 فرباير.
 وت�شتثمر اأدا�شي يف م�شروع طائرة الدورية البحرية 
املهام  م��ت��ع��ددة  م��ط��ورة  كن�شخة  بي180  ط���راز  م��ن 
اأفانتي   180 ب���ي-  ط���راز  اإي����رو  بياجيو  ط��ائ��رة  م��ن 
املتكامل  والنظام  الت�شغيل  نظام  تزويد  مت  حيث   2
وتقدم  ���ش��اب..  ال�شويدية  ال�شركة  قبل  م��ن  للمهام 
متعددة  ال��ط��ائ��رة  �شركائها  م��ع  الإم��ارات��ي��ة  ال�شركة 
للدوريات  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ف��ائ��ق��ة  احل���ل���ول  ك���اأح���د  امل���ه���ام 
ال�شتخبارات  وعمليات  الأر�شية  واملراقبة  البحرية 
واملراقبة وال�شتطالع التكتيكي وعمليات ا�شتخبارات 
وا�شرتاليا  اأ�شيا  اأ���ش��واق  ت�شتهدف  والتي  الت�شالت 
واأف��ري��ق��ي��ا وال�����ش��رق الأو���ش��ط. وم��ن��ذ اإع���الن اتفاقية 
ال�شراكة يف يوليو 2012 اأكد م�شوؤولو ال�شركة على 
اأهم  بنجاح  اأمت  ال��ذي  للربنامج  زمني  ج��دول  و�شع 
ذلك  اإىل  بالإ�شافة  املا�شية  اأ�شهر  ال�شتة  يف  مراحله 
منت�شف  يف  الأويل  للنموذج  الأوىل  الرحلة  �شتكون 
العام القادم متبوعة باملرحلة الأوىل ل�شل�شلة الإنتاج 
ال��ع��ام نف�شه. وق��ال علي اليافعي  يف وق��ت لح��ق م��ن 
اأن  م��ن  ثقة  على  نحن  لأدا���ش��ي  التنفيذي  الرئي�س 

برامج الأداء املتميز والقدرات متعددة املهام والتقنية 
املرموقة والقت�شاديات لهذه الطائرة �شت�شعها على 
. واأ�شاف  امل�شتقبل القريب  املبيعات يف  اأف�شل  قائمة 
التزام  م��وؤك��دا  نوعه  الأول من  يعترب  املنتج  ه��ذا  ان 
تطوير  يف  ل��ال���ش��ت��م��رار  ال�����ش��ن��اع��ة  رواد  م��ع  بالعمل 
وتقدمي التقنيات واحللول املبتكرة للم�شاهمة يف دعم 

ال�شوق الدفاعي والأمني العاملي.
 وتقدم الطائرة مزيجا مميزا يجمع بني الأداء املمتاز 
والت�شغيل...  القتناء  بتكلفة  امللفتة  والقت�شاديات 
التحليق  م���ن  ال���ط���ائ���رة اجل���دي���دة  ت��ت��م��ك��ن  و����ش���وف 
ق��درة فائقة  ق��دم مع  ال��ف   41 اإىل  لرتفاعات ت�شل 
متوا�شل  ط���ريان  تتخطى10�شاعات  التحمل  على 
3.300 ميل بحري و�شرعة غري  اإىل  وم��دى ي�شل 
التحمل  اإىل350عقدة وجتعل قدرة  م�شبوقة ت�شل 
ومنا�شبة  مثالية  و�شيلة  وم��داه��ا  للطائرة  العالية 
اأو  قانونية  �شبطية  اأو  مراقبة  عمليات  اأي���ة  ل��ت��ويل 
م��ه��ام اأم��ن��ي��ة. ومت ت��ق��دمي ط��ائ��رة ال��دوري��ة البحرية 
عند  مثالية يف قطاعها  لتكون   180 ب��ي  ط��راز  م��ن 
حيث  من  الرائع  اأدائ��ه��ا  بف�شل  مبثيالتها  مقارنتها 
واحلد  ل��الإرت��ف��اع  الأق�����ش��ى  واحل��د  التحمل  م�شتوى 
الوقود  وا�شتهالك  الإق��الع  اأثناء  للتحميل  الأق�شى 

املنخف�س...
للدورية  للطائرة  الأول  التطبيق  تكري�س  و�شيتم   

البحرية وذلك بالتعاون مع �شاب... 
كما �شيتم دمج رادار البحث عايل الأداء وم�شت�شعرات 
للقيام  امل��ت��ط��ور  امل��ه��ام  اإدارة  ن��ظ��ام  اإىل  ار  اي  او  اي 
طائرة  م��ن  يجعل  مم��ا  املختلفة  امل��ه��ام  م��ن  بالعديد 
الدورية البحرية الطائرة الأكرث تقدما وفعالية يف 

ال�شوق.

•• اأبوظبي -وام:

للعقود  الجمالية  القيمة  بلغت 
التي ابرمتها القوات امل�شلحة ام�س 
  2013 اي��دك�����س  م��ع��ر���س  �شمن 
ذلك  اع���ل���ن  دره������م.  م��ل��ي��ار   5.2
معايل اللواء الركن عبيد الكتبي 
واملتحدث  العليا  اللجنة  رئ��ي�����س 
الدفاع  وموؤمتر  ملعر�س  الر�شمي 
املوؤمتر  خ���الل   2013 اي��دك�����س 
ظهر  ب��ع��د  ع��ق��د  ال���ذي  ال�شحفي 
الركن  ال��ع��م��ي��د  ب��ح�����ش��ور  ام�������س 
امل��ت��ح��دث الر�شمي  ال��ب��ن��اي  ط���ارق 
الركن  والعقيد  امل�شلحة  للقوات 
ال��ي��اف��ع��ي املتحدث  ن��ا���ش��ر  ب��ح��ري 
نافدك�س.  مل���ع���ر����س  ال���ر����ش���م���ي 
الركن  ال����ل����واء  م���ع���ايل  واأو�����ش����ح 
ال�شفقات  تفا�شيل  الكتبي  عبيد 
اإل���ي���ه���ا وهي  ال���ت���و����ش���ل  ال���ت���ي مت 
اإب��رام �شفقة بني القوات امل�شلحة 
و�شركة اأو�شكو�س ل�شراء اآليات من 
و400  مليار  بقيمة  اتفز  ام  ن��وع 
مليون درهم. وعقد وقعته القوات 
امل�شلحة مع �شركة انرت نا�شيونال 
ل�����ش��راء طائرات  ج��ول��دن ج���روب 
ن��وع  بريدا تورز  ب��دون طيار من 
املتكامل  الفني  الدعم  مع  بي  ئي 

بقيمة 722 مليون درهم... 
�شركة  م��ع  التعاقد  اي�شا  مت  كما 

ا�شت�شارات  لتقدمي  املحلية  بونت 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ل�����ش��ال��ح ال���ق���وات 
مليون   345 ب��ق��ي��م��ة  ال����ربي����ة 
درهم... كما مت التعاقد مع �شركة 
�شولوتي�شن  ادف��ان�����ش��د  “نافال 
الفني  ال���دع���م  ل��ت��ق��دمي  امل��ح��ل��ي��ة 
بلغت  ح���ي���ث  ال���ب���ح���ري���ة  ل��ل��ق��ط��ع 
درهم...  مليون   30 العقد  قيمة 
�شقر  ���ش��رك��ة  م���ع  ال��ت��ع��اق��د  ومت 
ل�����ش��راء وتوريد  امل��ح��ل��ي��ة  اخل��ل��ي��ج 
الروؤية  ومناظري  القنا�شة  بنادق 
مليون   67 ب��ق��ي��م��ة  وم��ل��ح��ق��ات��ه��ا 
درهم... كما مت التعاقد مع �شركة 
لتقدمي  اليطالية  “فين�شانتريا 
اأبوظبي  ل�شفينة  ال��ف��ن��ي  ال��دع��م 
امل�شادة للغوا�شات بقيمة اجمالية 
م��ل��ي��ون دره����م. كما   140 ب��ل��غ��ت 
املوقع  ����ش���رك���ة  م����ع  ال���ت���ع���اق���د  مت 
املحلية  امل���ح���دودة  للتكنولوجيا 
للقيام بتو�شيالت تتعلق ب�شبكات 
نظم  تخدم  التي  امل�شلحة  القوات 
توفري  مع  والت�شالت  املعلومات 
املعدات الالزمة لها بقيمة 12.8 
مع  التعاقد  ومت  دره���م...  مليون 
الوقاية  لأن��ظ��م��ة  اجل�����ش��ر  ���ش��رك��ة 
اأجهزة  وتوريد  ل�شراء  الإماراتية 
مليون   11.7 بقيمة  كيميائية 
دره��������م... وك���ذل���ك ال��ت��ع��اق��د مع 
ل�شراء  الفرن�شية  “�شيفا  �شركة 

ل�شراء  ال���رو����ش���ي���ة  ب���ي  ب���ي  “كي 
انواع خمتلفة من الذخائر بقيمة 
دره��م. وتعاقدت  472.7 مليون 
توازن  �شركة  مع  امل�شلحة  القوات 
موجهة  ���ش��واري��خ  ل�شراء  املحلية 
ب���ال���ل���ي���زر م����ن ن�����وع اجل����ري����ت مع 
املتكامل  الفني  والدعم  ال��ق��واذف 
ومت  دره���م.  مليون   720 بقيمة 
التعاقد مع �شركة  بوز اند كومبني  
الإمداد  م�شروع  لتنفيذ  العاملية 
ال�شت�شارات  وت���ق���دمي  امل�����ش��رتك 

بقيمة 215 مليون درهم... 
�شركة  م�����ع  ال����ت����ع����اق����د  مت  ك����م����ا 
ج���ول���دن جروب  ان��رتن��ا���ش��ي��ون��ال 
املحلية وبالتعاون مع �شركة “ا�س 
ايه بي الأملانية و�شركة “اي بي ام 
اخلا�شة  املعلومات  نظم  لتطوير 
مبنظومة الإمداد امل�شرتك بقيمة 
التعاقد  350 مليون درهم. ومت 
ال�شفن  لبناء  ابوظبي  �شركة  مع 
اإطالق  اأن��ظ��م��ة  ل��رتك��ي��ب  املحلية 
ال����زوارق  ع��ل��ى  “رام  ال  ���ش��واري��خ 
 375.4 ال���ع���ق���د  ق��ي��م��ة  وب���ل���غ���ت 
التعاقد  ومت  دره��������م...  م��ل��ي��ون 
كوربري�شن  “هانوها  �شركة  م��ع 
الكورية ل�شراء ذخائر ومتفجرات 
ب��ق��ي��م��ة اج���م���ال���ي���ة وق����دره����ا 56 
القوات  وت��ع��اق��دت  دره���م.  مليون 
“نولدج  ����ش���رك���ة  م����ع  امل�������ش���ل���ح���ة 

لآلية  �شيانة  واأط��ق��م  غيار  قطع 
العقد  قمية  بلغت  ح��ي��ث  ال��ع��ب��ور 

46.3 مليون درهم... 
اأطل�س  موؤ�ش�شة  مع  التعاقد  ومت 
ل�شراء  امل���ح���ل���ي���ة  ل����الت���������ش����الت 
الغيار  وق��ط��ع  ات�����ش��الت  اأج���ه���زة 
27.2 مليون  بقيمة  بها  املتعلقة 
امل�شلحة  القوات  وتعاقدت  دره��م. 
املحلية  اأم���روك  �شركة  م��ع  اأي�شا 
اللكرتونية  الأج���ه���زة  لتحديث 
بقيمة   130 ����ش���ي  ل����ط����ائ����رات 
على  وردا  دره�����م.  م��ل��ي��ون   157
�شوؤال لوكالة اأنباء الإمارات حول 
لعر�س  ك��ب��ري  ج���ن���اح  ت��خ�����ش��ي�����س 
اأكد معايل  الطائرات بدون طيار 
الكتبي رئي�س  اللواء الركن عبيد 
الر�شمي  واملتحدث  العليا  اللجنة 
ايدك�س  ال��دف��اع  وم��وؤمت��ر  ملعر�س 
2013 ان الطائرات بدون طيار 
من �شمن معر�س ايدك�س وياأتي 
امل��ت��زاي��د على  ن��ظ��را للطلب  ذل��ك 
هذا النوع من الطائرات .. م�شريا 
اإىل اأن هناك �شركات حملية تقوم 
بت�شنيع هذا النوع من الطائرات 
والفر�س  الم����ك����ان����ات  ول���دي���ه���ا 
املنتجات الدفاعية  لت�شدير كافة 

التي ت�شاهي ال�شركات العاملية.. 
الوطنية  ال�����ش��رك��ات  ان  م��و���ش��ح��ا 
ل����دي����ه����ا ال����ك����ث����ري م������ن ال����ع����ق����ود 

دول  الكثري من  والت�����ش��الت مع 
اجلوار. وقال معاليه ان دورة عام 
خا�شة  اأه��م��ي��ة  تكت�شب   2013
20 ع��ام��ا على  ي��ج�����ش��ده��ا م����رور 
ب���دء م�����ش��رية ن��اج��ح��ة م��ن التميز 
جميعا  عاي�شناه  ال���ذي  وال��ن��ج��اح 
وا�شاف  ال�����ش��ن��وات.  ه����ذه  خ����الل 
م���ع���ال���ي���ة ك���ن���ا ع���ل���ى ي���ق���ني منذ 
عام  يف  الأوىل  ال������دورة  ان���ط���الق 
 350 بها  �شاركت  ال��ت��ي   1993
املعر�س  ان  دول��ة   24 م��ن  �شركة 
تر�شيخ  يف  واثقة  خطوات  يخطو 
معار�س  اأب�������رز  ك����اأح����د  م���ك���ان���ت���ه 
املنطقة  يف  الع�شكرية  ال�شناعات 
�شناعة  يف  رائ���دة  من�شة  وي�شبح 
املتخ�ش�شة.  الدفاعية  امل��ع��ار���س 
العقدين  م���دار  ان��ه على  واأو���ش��ح 
امل���ا����ش���ي���ني ا����ش���ت���ق���ط���ب احل�����دث 
م�شاركة واهتمام كربى ال�شركات 
عن  معربا  العامليني  والعار�شني 
فخره باأن يتواجد يف املعر�س هذا 
العام 147 �شركة وطنية تعر�س 
املختلفة.  وخ��دم��ات��ه��ا  منتجاتها 
امل��ع��ر���س �شهد  ان  م��ع��ال��ي��ة  وق����ال 
تطورات  املا�شية  �شنواته  ط���وال 
تو�شيع  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  م��ل��ح��وظ��ة 
م�شاحة العر�س وتزايد العار�شني 
البنية  يف  الكبري  والنمو  وال���زوار 

التحتية والت�شهيالت املقدمة. 

حممد بن زايد يلتقي الوزير املنتدب لدى وزير الدفاع الوطني اجلزائري

املتخ�ش�شة  ال��دف��اع��ي��ة  امل��ع��ار���س 
�شل�شلة  مقدمتها  ويف  املنطقة  يف 
اآيدك�س  ال����دويل  ال��دف��اع  م��ع��ار���س 

امللتقيات  اأه�����م  اأح�����د  ب���اإع���ت���ب���اره���ا 
وم�شدرا  ال��دف��اع  ل�����ش��وؤون  العاملية 
م����ه����م����ا ل���ل���م���ع���رف���ةال���ع�������ش���ك���ري���ة 

وال���دف���اع���ي���ة يف امل��ن��ط��ق��ة وامل���ي���زة 
معر�س  بها  يحظى  التي  النوعية 
امل�شابه  باملعار�س  مقارنة  اأيدك�س 

من  العاملية  لل�شركات  ي��وف��ره  وم��ا 
�شناعاتها  لإ���ش��ت��ع��را���س  م��ن�����ش��ة 

وتقنياتها اجلديدة . 

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ���ش��م��و  اأول  ال��ف��ري��ق  ال��ت��ق��ى 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
عبدامللك  م��ع��ايل  ام�����س  امل�����ش��ل��ح��ة 
قنايزيه الوزير املنتدب لدى وزير 
ال��دف��اع ال��وط��ن��ي اجل��زائ��ري الذي 
يف  للم�شاركة  حاليا  ال��دول��ة  ي���زور 
الدويل  ال��دف��اع  وم��وؤمت��ر  معر�س 
ويل  �شمو  ورح��ب  ايدك�س2013. 
عهد اأبوظبي بالوزير املنتدب لدى 
ال��وط��ن��ي اجلزائري  ال��دف��اع  وزي���ر 
وا�شتعر�س معه العالقات الأخوية 
التي تربط دولة الإمارات العربية 
امل����ت����ح����دة وج���م���ه���وري���ة اجل����زائ����ر 
بدعمها  الكفيلة  وال�شبل  ال�شقيقة 
املجالت مبا  وتعزيزها يف خمتلف 
وال�شعبني  البلدين  م�شالح  يخدم 
الحاديث  تبادل  مت  و  ال�شقيقني. 
ح�����ول اأه���م���ي���ة ت��ن��ظ��ي��م م���ث���ل هذه 

فريق م�سرتك يوقع بع�سابة حترتف 
تهريب وترويج املخدرات يف الدولة

•• دبى-وام:

مهدي  عبداجلليل  ال��ل��واء  اأع���رب 
الإدارة  مدير  الع�شماوي  حممد 
ال���ع���ام���ة مل��ك��اف��ح��ة امل�����خ�����درات يف 
اللجنة  رئي�س  نائب  دب��ي  �شرطة 
ال��ع��ل��ي��ا مل��ك��اف��ح�����������ة امل����خ����درات يف 
تورط  م��ن  ا�شتيائه  ع��ن  ال��دول��ة 
اآ�ش��يويني  ���ش�����������������ب��اب  ث��الث��������������������ة 
ن�شاط  يف  اإم������ارات������ي  وم�����واط�����ن 
وترويج  بحيازة  يت�شل  اإج��رام��ي 
املخدرات وذلك اإثر عملية دقيقة 
ا�شم  عليها  اأطلق  واأداء  تخطيطا 

عملية الوعر.
اأربعة  العملية  تنفيذ  وتعاونت يف 
ملكافحة  ت���اب���ع���ة  اأم���ن���ي���ة  اأج����ه����زة 
امل���خ���درات يف ال���دول���ة م��ن خالل 

يف  املخت�شة  اجل��ه��ات  اإىل  و�شلت 
�شرطة دبي عن ن�شاط وحتركات 
ال��ع�����ش��اب��ة دام�����ت م���ا ي���زي���د على 
املعلومات  ج��م��ي��ع  واأن  ���ش��ه��ري��ن 
خالل  عليها  احل�����ش��ول  مت  ال��ت��ي 
ه����ذه ال���ف���رتة ك���ان���ت ت���وؤك���د عزم 
القيام  ع��ل��ى  ال���ث���الث���ة  امل��ت��ه��م��ني 
بتهريب  يت�شل  اإج��رام��ي  بن�شاط 
امل�����خ�����درات مم����ا و�شع  وت����روي����ج 
انتب��������اه  يف  امل��خ��ت�����ش��ة  اجل���ه���ات 
وت���رق���ب ور����ش���د وم��ت��اب��ع��ة لأدق 
يعد  ومل  ح���ول���ه���م  ال���ت���ف���ا����ش���ي���ل 
ينق�شها اإل حتديد �شاعة ال�شفر 
لالنق�شا�س  اجل���ن���اة  ق��ب��ل  م���ن 
التمكن  مت  وقد  متلب�شني  عليهم 
من حتديد ذلك لحقا ويف الوقت 

املنا�شب. 

العامة  ل�����الإدارة  ف��ري��ق م�����ش��رتك 
الحت�����ادي�����ة مل��ك��اف��ح��ة امل����خ����درات 
ب�����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة و���ش��رط��ة دبي 
راأ�����س اخل��ي��م��ة و�شرطة  و���ش��رط��ة 
�شرطة  ملركز  بالإ�شافة  الفجرية 
اإىل  واأدت  ب���ع���ج���م���ان  امل����ن����ام����ة 
الأ�شخا�س  ع��ل��ى  ال��ق��ب�����س  اإل���ق���اء 
املتورطني بالعملية بداية فرباير 
باإمارة  املنامة  اجلاري يف منطقة 
كبرية  كمية  وبحوزتهم  عجمان 

من املخدرات.
واأث���ن���ى ال���ل���واء ال��ع�����ش��م��اوي على 
اجلهود املتميزة للفري�����ق املنف�������ذ 
���ش��ب��اط��ا واأف������رادا وال��ت��ع��اون غري 
اإدارات  اأب����دت����ه  ال������ذي  امل����ح����دود 

الأجه�������زة امل�ش�������اركة يف العملية.
وقال اإن معلومات هامة كانت قد 
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هيئة الهالل االأحمر تعتمد 13 مليون درهم لتنفيذ م�ساريع تنموية يف عدد من الدول
•• ابوظبي-وام:

اعتمدت اللجنة العليا للم�شاعدات اخلارجية يف هيئة الهالل الأحمر تنفيذ 
األفا  12 مليونا و912  م�شاريع تنموية وتقدمي م�شاعدات طبية بقيمة 
و128 درهما يف عدد من الدول خالل الفرتة القادمة. من هذه امل�شاعدات 
6 ماليني و 167 األفا و42 درهما تكلفة عدد من امل�شاريع املزمع تنفيذها 
يف جمالت مهمة كال�شحة وتعزيز قدرات الالجئني وتوفري رعاية اأكرب 
لهم اإ�شافة اإىل اخلدمات الجتماعية وتوفري م�شادر املياه يف املناطق التي 
تعاين �شحا يف هذا املرفق احليوي.. وت�شتفيد من هذه امل�شاريع عدد من 
الدول منها فل�شطني وباك�شتان واليمن و�شوريا وال�شومال وال�شودان. و6 
ماليني و745 األفا و86 درهما عبارة عن برامج اأخرى للم�شتفيدين يف 
تلك الدول. وعقدت اللجنة العليا للم�شاعدات اخلارجية موؤخرا اجتماعها 

 145 اعتماد  جانب  اإىل  الإن�شانية  الأو���ش��اع  لتح�شني  جهدها  ق�شارى 
األفا و600 درهم مل�شاعدة عدد من احلالت ال�شورية الفردية التي تواجه 
ظروفا �شحيا �شيئة ... وفيما يخ�س ال�شومال مت تخ�شي�س 106 اآلف 
و 95 درهما لعدد من الربامج هناك اإىل جانب 121 األفا و905 دراهم 
عبارة عن م�شاعدات مقطوعة ا�شتفادت منها عدة حالت يف عدد من الدول. 
ويف حمور اآخر بلغت تكلفة حفر الآبار يف بع�س الدول والتي مت اعتمادها 
خالل الجتماع 723 األفا و 879 درهما اإ�شافة اإىل 179 األفا و247 
املهريي  نعيمة  واأك��دت  امل�شاجد.  من  ع��دد  اإن�شاء  تكلفة  عن  عبارة  درهما 
ومنتظمة  دورية  ب�شورة  اجتماعاتها  تعقد  امل�شاعدات اخلارجية  اأن جلنة 
للبت يف الطلبات الكثرية التي ترد للهيئة من خمتلف الدول للم�شاهمة 
يف تنفيذ امل�شاريع التي تعنى بتعزيز جمالت التنمية الب�شرية والإن�شانية 
وقالت  ه�شا�شة.  والأك��رث  �شعفا  الأ�شد  الفئات  و  ال�شرائح  حياة  وحت�شني 

الأول للعام اجلاري مبقر هيئة الهالل الأحمر برئا�شة نعيمة عيد املهريي 
نائب الأمني العام لالإغاثة وامل�شاريع يف الهيئة بالإنابة.. ونظرت اللجنة 
الدول  يف  اخلارجية  اجل��ه��ات  م��ن  اإليها  املقدمة  الطلبات  م��ن  العديد  يف 
ال�شقيقة وال�شديقة و�شادقت على تنفيذ الكثري منها ومت حتويل بع�شها 
وامل�شاندة.  للدعم  املطلوبة  ال�����ش��روط  وا�شتيفاء  ال��درا���ش��ة  م��ن  للمزيد 
خالل  اعتمادها  مت  التي  امل�شاعدات  من  واف��ر  بن�شيب  فل�شطني  وحظيت 
الجتماع حيث بلغت قيمة الربامج املخ�ش�شة للم�شاريع يف فل�شطني 11 
التي  الإن�شانية  ن�شبة للظروف  دراه��م وذل��ك  األ��ف و405  مليونا و100 
مل�شاريع  املا�شة  الراهن وحاجتها  الوقت  الفل�شطينية يف  ال�شاحة  تواجهها 
مواد  توفري  جانب  اإىل  الأخ��رى  ال�شرورية  واخلدمات  وال�شحة  التنمية 
اإغاثية �شرورية ملخيمات الالجئني الفل�شطينيني يف الأردن ولبنان. ومت 
الهيئة  تبذل  التي  اليمنية  لل�شاحة  درهما  و997  األفا   534 تخ�شي�س 

املتميز  الدور  الأحمر يج�شد  الهالل  وامل�شاريع يف هيئة  الإغاثة  اإن قطاع 
الذي ت�شطلع به الهيئة على ال�شاحة الإن�شانية الدولية ومناطق النزاعات 
ال�شعوب  لق�شايا  منا�شرتها  خ��الل  م��ن  امللتهبة  وال�����ش��اح��ات  وال���ك���وارث 
املرتدية..  اأو�شاعها  حت�شني  على  والعمل  لها  التاأييد  وح�شد  الإن�شانية 
م�شرية اإىل اأن القطاع ينفذ عمليات الإغاثة العاجلة والطارئة للمنكوبني 
ويعمل   .. والأزم��ات  الكوارث  العامل من جراء  واملت�شررين على م�شتوى 
واجلمعيات  املتاأثرين  من  للهيئة  ال��واردة  الإن�شانية  النداءات  تلبية  على 
الأحمر  وال�شليب  الأحمر  الهالل  جلمعيات  ال��دويل  الإحت��اد  و  الوطنية 
كما  الأخ���رى..  الإن�شانية  واملنظمات  الأحمر  لل�شليب  الدولية  واللجنة 
يقوم بتنفيذ امل�شاريع الإن�شائية والتنموية التي ت�شعى الهيئة من خاللها 
النزاعات  ���ش��دة  ب�شبب  امل��ت��اأث��رة  التحتية  البنية  وت��اأه��ي��ل  الإع��م��ار  لإع���ادة 

و�شراوة الأحداث.
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بتوجيهات من رئي�س الدولة 

االإمارات تقدم منحة للبحرين بقيمة 2 مليار و500 مليون دوالر

موؤ�س�سة �سندوق الزواج وم�ست�سفى النور وهيئة البيئة واملحميات الطبيعية بال�سارقة تطلق احلملة ال�سحية البيئية

موؤمتر عن طب احلوادث يف ابوظبي اجلمعه املقبل 

ال�سفري البحريني بالدولة يثمن وقوف االإمارات الدائم اإىل جانب بالده ت�سكيل اللجنة العليا لالحتفال باليوم العاملي للدفاع املدين

•• ابوظبي – فوؤاد علي

الزواج  ���ش��ن��دوق  موؤ�ش�شة  اأط��ل��ق��ت 
النور  م�شت�شفى  م���ع  وب��ال��ت��ع��اون 
وهيئة البيئه واملحميات الطبيعيه 
خطتها  خ�����الل  م����ن  ب���ال�������ش���ارق���ه 
الت�شغيلية احلملة ال�شحية البيئة 
و   2013 ع��ام  الأول من  للن�شف 
ال�شكري  �شعارين  بني  جتمع  التي 
بيئتنا..  و  .. والعالج  الوقاية  بني 
ب����ق����اوؤن����ا وذل�������ك ل���رتج���م���ة روؤي�����ة 
بناء  يف  ال����زواج  ���ش��ن��دوق  موؤ�ش�شة 
اأ�شرة اإماراتية متما�شكة وم�شتقره 
ال�شحي  ال���ت���ث���ق���ي���ف  خ������الل  م����ن 
�شمن  ي����اأت����ي  وال��������ذي  وال���ب���ي���ئ���ي 
و  الأن�شطة  م��ن  متكاملة  �شل�شلة 
امل��ح��ا���ش��رات وال���ن���دوات وال����دورات 
التي  و  العمل  ور����س  و  التدريبية 
تثقيف  يف  اي��ج��اب��ي  ب�شكل  ت�شاهم 
امل�شتفيدين  م��ن  ك��ب��رية  ���ش��ري��ح��ة 

من تنظيم تلك احلمالت . 
جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�شحفي 
بالإم�س  ال�����ش��ن��دوق  ع��ق��ده  ال����ذي 
ابوظبي  يف  انرتكونتننتال  بفندق 

.
الدكتور  احل��م��ل��ة  اط����الق  ح�����ش��ر 
حم��م��د ي��و���ش��ف ح�����ش��ن ب��ن��ي يا�س 
�شندوق  ادارة  جم��ل�����س  ع�����ش��و   -
والعلوم  الطب  كلية  ال��زواج عميد 
ال�شحية بجامعة الإمارات و�شعادة 

•• اأبوظبي-وام:

اأ����ش���در ال��ف��ري��ق ���ش��ي��ف ع��ب��داهلل ال�����ش��ع��ف��ار وك��ي��ل وزارة 
الداخلية قرارا بت�شكيل اللجنة العليا املنظمة لالحتفال 
العقيد  برئا�شة   2013 امل��دين  للدفاع  العاملي  باليوم 
الدكتور جا�شم حممد املظرب مدير عام �شوؤون الإطفاء 

واحلماية وال�شالمة بالقيادة العامة للدفاع املدين.
الإعداد  م�شوؤولية  اللجنة  تتوىل  اأن  ال��ق��رار  وت�شمن 
والتح�شري لالحتفال بهذه املنا�شبة واإظهارها بال�شكل 
جهاز  حققه  م��ا  وي���ربز  الإم�����ارات  ب�شمعة  يليق  ال���ذي 
ال�شنوات  اإجن���ازات خ��الل  الدولة من  امل��دين يف  الدفاع 

املا�شية.
ال��ع��امل��ي للدفاع  ب��ال��ي��وم  اأن يتم الح��ت��ف��ال  امل��ق��رر  وم��ن 
املدين يف اإمارة اأبوظبي يف الرابع من �شهر مار�س املقبل 
املدنية  اجلمعيات  وحت�شري  امل��دين  الدفاع  �شعار  حتت 

للوقاية من الكوارث .
برئا�شة  ال��ث��اين  اجتماعها  يف  العليا  اللجنة  وب��ح��ث��ت 
العقيد الدكتور جا�شم املظرب وبح�شور جميع الأع�شاء 
الحتفال  لتنظيم  اجل��اري��ة  وال���ش��ت��ع��دادات  الرتتيبات 
الحتفال من  �شعار  واعتماد  باإجناحه  الكفيلة  وال�شبل 
ال��ع��ام��ة للدفاع  ال��ق��ي��ادة  اأع��دت��ه��ا  �شمن من���اذج ع��دي��دة 

املدين.
اللجنة  ع��ن  املنبثقة  الفرعية  اللجان  ت�شكيل  مت  كما 
العامة  والعالقات  الإع���الم  جل��ان  ت�شمل  والتي  العليا 
الفعاليات  وجل��ن��ة  وامل��ال��ي��ة  وال�����ش��ي��اف��ة  وال���ش��ت��ق��ب��ال 
واللجنة العلمية وحتديد مهام وواجبات واخت�شا�شات 

كل جلنة.
العاملي  باليوم  الحتفال  اإن  العليا  اللجنة  رئي�س  وق��ال 
للدفاع املدين ياأتي تنفيذا لقرار وزراء الداخلية بدول 
الدفاع  دور  تعزيز  ب��ه��دف  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س 
املدين يف املجتمع وت�شجيع املوؤ�ش�شات العامة واخلا�شة 
املدين  ال��دف��اع  جهاز  مع  التعاون  على  املجتمع  واأف���راد 
على  واملحافظة  وواجباته  مبهامه  القيام  من  لتمكينه 
الأرواح واملمتلكات والرثوات الوطنية على اأف�شل وجه.

اأن�شطة  اأن  امل��ظ��رب  ج��ا���ش��م  ال��دك��ت��ور  العقيد  واأ����ش���اف 
وف��ع��ال��ي��ات الح��ت��ف��ال ه���ذا ال��ع��ام ���ش��رتك��ز ع��ل��ى تهيئة 
ل��ل��وق��اي��ة م���ن الكوارث  امل��دن��ي��ة  وحت�����ش��ري اجل��م��ع��ي��ات 

وحتقيق ال�شالمة للجميع.
واأعرب عن اأمله يف اأن يكون الحتفال هذا العام متميزا 
عن ال�شنوات املا�شية وبال�شكل الذي يعك�س مدى تطور 
اأم���ام دول  ال��دول��ة  امل���دين ويليق ب�شمعة  ال��دف��اع  ج��ه��از 

العامل.

•• اأبوظبي-وام:

اأ�شاد �شعادة حممد بن حمد �شقر املعاودة �شفري مملكة البحرين لدى 
الدولة مبذكرة التفاهم التي وقعها �شندوق اأبوظبي للتنمية نيابة عن 
حكومة دولة الإمارات يف املنامة ام�س والتي �شيمنح مبوجبها اململكة 2 
مليار و500 مليون دولر مقدمة من حكومة الإمارات يف اإطار برنامج 

تنمية دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  مع  ترتبط  البحرين  مملكة  ان  وق��ال 
ب��ع��الق��ات ت��اري��خ��ي��ة مت��ت��د ج��ذوره��ا ل�����ش��ن��وات ط��وي��ل��ة وه���ي ق��ائ��م��ة على 

الثوابت والروؤى امل�شرتكة التي جتمع بني البلدين.
واأ�شاف �شعادته يف ت�شريح لوكالة اأنباء الإمارات ان ذلك ياأتي انطالقا 
التي  ال���دول  ل��دع��م  ال��ت��ع��اون اخلليجي  ق���ادة دول جمل�س  ق����رارات  م��ن 
دولة  اأن  اإىل  م�شريا  التحتية  البنية  م�شاريع  خلدمة  وذل��ك  ت�شتحق 
الإمارات ممثلة ب�شندوق اأبوظبي للتنمية لها ن�شاط قوي وتاريخ طويل 
ال�شندوق  دع��م  اإىل  لفتا  ال�شبيعنات  ب��داي��ة  منذ  البحرين  مملكة  يف 

للم�شاريع الفعالة يف اململكة ل�شيما يف جمال الإ�شكان.
زايد  ال�شيخ  مدينة  مب�شروع  ال�شدد  ه��ذا  يف  البحريني  ال�شفري  ون��وه 
بالإ�شافة  املتميزة  امل�شاريع  من  انه  موؤكدا  مرحلتني  على  نفذ  وال��ذي 
اإىل العديد من املنح والقرو�س التي قدمها ال�شندوق خالل ال�شنوات 
من  البحريني  للمواطن  خدمة  خمتلفة  جم��الت  يف  ل�شيما  املا�شية 
خالل بناء امل�شاريع احليوية مثل املدار�س واجل�شور وامل�شاريع اخلدمية 

وذلك يف اإطار خطة البحرين 2030.
واأكد ال�شفري املعاودة ان املواطن البحريني يقدر حر�س دولة الإمارات 

�شاحب  بتوجيهات  تاأتي  التي  التنموية  امل�شاريع  هذه  مثل  تنفيذ  على 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�شاحب 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
ال�شيخ حممد  �شمو  اأول  والفريق  رع��اه اهلل  دبي  ال��وزراء حاكم  جمل�س 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 

الذي يحر�س على متابعة تلك امل�شاريع املقامة يف مملكة البحرين.
وثمن يف ختام ت�شريحه وقوف دولة الإم��ارات با�شتمرار بجانب بالده 
ومواقفها التاريخية جتاهها وقال نحن ك�شفراء نلم�س مثل هذه املواقف 

واملتابعة احلثيثة من امل�شوؤولني الإماراتيني .
من جانبه اأثنى �شعادة ح�شني ال�شباغ ع�شو جمل�س اأمناء معهد التنمية 
لبالده  ال��دائ��م  الإم����ارات  دول��ة  دع��م  على  البحرين  مبملكة  ال�شيا�شية 
خ�شو�شا يف ظل الظروف الراهنة التي ت�شهدها اململكة م�شريا اإىل ان 
هذا الدعم ياأتي يف اإطار حر�س دول جمل�س التعاون على تعزيز التعاون 

بني دول املجل�س ملواجهة خمتلف التحديات الراهنة. 
ع��دد من  �شنة يف   25 مل��دة  للبحرين  �شفريا  ال��ذي عمل  ال�شباغ  وق��ال 
الدول العربية بالإ�شافة اإىل الأمم املتحدة يف ات�شال هاتفي مع وكالة 
اأنباء الإمارات ان هذه املنحة �شت�شاهم يف امل�شاريع التنموية البحرينية 
مثل م�شاريع الإ�شكان والبنية التحتية والرتبية والتعليم وغريها من 
امل�شاريع احليوية ونحن يف البحرين نقدر هذا الدعم ال�شخي الإماراتي 

امل�شتمر لبالدنا .
واأعرب عن تطلعه لأن توا�شل دول جمل�س التعاون اخلليجي جهودها 
التي  املنطقة  وال�شتقرار  الأم��ن  ي�شود  واأن  م�شتقبال  لالحتاد  الرامية 

متر بظروف ا�شتثنائية. 

حبيبة عي�شى احلو�شني مدير عام 
و�شعادة  ب��الأن��اب��ة  ال���زواج  �شندوق 
مدير  ابراهيم  ق��ادر  ط��ه  الدكتور 

م�شت�شفى النور باأبوظبي 
ال���دك���ت���ور حممد  ����ش���ع���ادة  اأك������د  و 
جمل�س  ع�������ش���و  ح�������ش���ن  ي����و�����ش����ف 
كلية  عميد  ال���زواج  �شندوق  ادارة 
ال�شحية-بجامعة  والعلوم  الطب 
الإمارات خالل كلمته التي األقاها 
حمالت  تكثيف  باأن  املنا�شبة  بهذه 
والإر�����ش����اد ج���اء لأهمية  ال��ت��وع��ي��ة 
الوعي  م�شتوى  رف��ع  على  العمل 
وال�شحي  وال��ب��ي��ئ��ي  الإج��ت��م��اع��ي 
املجتمع حول  اأط��ي��اف  ك��اف��ة  ل��دى 
خمتلف الق�شايا التي تهم ال�شرة 
واملجتمع وم�شاعدة اجلهات املهتمة 

واخلا�شة  احلكومية  الهيئات  من 
وتطبيق  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  اأم����ك����ن  مب����ا 
الربامج وامل�شاريع امل�شرتكة خالل 
تنفيذ فعاليات احلمالت امل�شرتكة 
مدار  على  ال�شندوق  يقيمها  التي 
اأن ال�����ش��ن��دوق ي�شعى  اأك���د  ال��ع��ام.  
على  املجتمع  اأف����راد  ت�شجيع  اإىل 
الإيجابي  البيئي  بالعمل  ال��ق��ي��ام 
امل�شاركة الفاعلة  وذلك من خالل 
يف الربامج والأن���شطة واحل��مالت 
ثقافة  ون�����ش��ر  امل�خت��لفة  البي��ئية 
وت�شجيع  وال�شحي  البيئي  الوعي 
امل���م���ار����ش���ات ال�����ش��ح��ي��ة م���ن خالل 
ن�شر الوعي الوقائي من الأمرا�س 
ال���وراث���ي���ة ال��ت��ي ت��ن��ت��ج ع���ن طريق 
الأوىل  ب���ال���درج���ة  الأق�������ارب  زواج 
اأم��را���س قد تنتج عن طريق  واأي��ة 
ال���ط���ب���ي قبل  ال���ف���ح�������س  جت����اه����ل 
التاأكد  �شرورة  على  و�شدد  ال��زواج 
اأو جينيا  وراثيا  اإنتقالها  من عدم 
ب���ن���اء ج��ي��ل معافى  ب���ه���دف  وه�����ذا 
اأن  اإىل  واأ����ش���ار    . الأم����را�����س  م���ن 
ال�شكري  داء  م���ن  ال��وق��اي��ة  ط���رق 
تطبيق  اإىل  حديثه  خ��الل  ودع���ى 
دفع  اإىل  ت���ه���دف  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
ال�شحي  الغذاء  لتناول  املواطنني 
اأنه  واأ���ش��اف  الريا�شة،  ومم��ار���ش��ة 
تعزيز  م���ف���اه���ي���م  ت��ط��ب��ي��ق  ي���ج���ب 
املجتمعية  وال����رع����اي����ة  ال�����ش��ح��ة 
والعمل على دعم البحوث لل�شكري 

اخلطورة  وع��وام��ل  واقت�شادياته 
املرتبطة به .

و�شدد الدكتور حممد يو�شف عميد 
كلية الطب بجامعة الإمارات على 
�شرورة اأن ت�شع الهيئات ال�شحية 
يف دول��ة الإم���ارات مر�س ال�شكري 
اهتمامها  اأول����وي����ات  ق��ائ��م��ة  ع��ل��ى 
وذلك بتوفري كافة ال�شبل ملكافحة 
مر�س ال�شكري واحلد من انت�شاره 
م�شرياً اإىل اأن هذه اخلطوة مبثابة 

اإجناز نفتخر لتحقيقه.
و من جهتها اأو�شحت �شعادة حبيبه 
بالأنابة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  احل��و���ش��ن��ي 
�شين�شمها  ال���ت���ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأن 
ال�شركاء  م��ع  بالتعاون  ال�شندوق 
وت�شتهدف  م��ت��ن��وع��ة  احل��م��ل��ه  يف 
فئة كبرية من اجلمهور وعلى من 
بجانب  امل���دار����س  وط��ال��ب��ات  طلبة 
احلكومية  وامل���ع���اه���د  اجل���ام���ع���ات 
ت�����ش��م��ل تقدمي  واخل���ا����ش���ه ح��ي��ث 
فقرات تدعو اإىل تر�شيد ا�شتهالك 
املدر�شية  بالإذاعة  واملياه  الكهرباء 
وب���ع�������س امل����ع����ل����وم����ات ع�����ن امل���ي���اه 
وال��ك��ه��رب��اء. واأك�����دت ���ش��ع��ادت��ه��ا اأن 
تنظيم مثل هذه الفعاليات تر�شخ 
مفهوم  وال��ط��ال��ب��ات  الطلبة  ل��دى 
ال��رت���ش��ي��د وو���ش��ائ��ل��ه م��و���ش��ح��ًة اأن 
الفئه  ال��ف��ع��ال��ي��ات م��ن��وع��ه ح�����ش��ب 
على  وت�����ش��ج��ي��ع��ه��م  امل�������ش���ت���ه���دف���ه 
ال�شتهالك  تر�شيد  مفهوم  رب��ط 

•• ابوظبي-الفجر:

املوافق  املقبل  اجلمعه  ي��وم  يعقد 
بارك  ف��ن��دق  يف   2013  �  2  �  22
روتانا يف العا�شمة ابوظبي موؤمتر 
ط��ب��ي ع���ن احل������وادث ي��ت��م خالله 
ا���ش��ت��ع��را���س وم��ن��اق�����ش��ة ن��ح��و 12 
ورقة علمية عن خمتلف ال�شابات 
والمرا�س والتعامل معها يف اق�شام 
ي�شارك  والطوارئ حيث  احل��وادث 
يف القاء املحا�شرات خالل جل�شات 
ي��ن��ظ��م��ه جمموعة  ال����ذي  امل���وؤمت���ر 

يف  تعالج  التي  املر�شية  واحل���الت 
اق�شام احلوادث والطوارئ . 

احلوادث  اق�شام  غالبية  ان  وق���ال 
امارة  م�شت�شفيات  يف  وال���ط���وارئ 
على  نوعية  نقلة  �شهدت  ابوظبي 
وا�شتقطاب  تو�شعات  اجراء  �شعيد 
ا�شهم  م��ت��خ�����ش�����ش��ة  ك�����وادر ط��ب��ي��ة 
اخل�����دم�����ات  م���������ش����ت����وى  رف��������ع  يف 
املقدمة  والعالجية  الت�شخي�شية 
على  يركز  امل��وؤمت��ر  ان  اىل  م�شريا 
نقل خربات الطباء يف التعامل مع 
بنجاح  ال�شعبة وعالجها  احلالت 

ال���ش��اب��ات املرتافقه م��ع ال��ن��زف و 
ك�شور احلو�س والعالج باملنظار يف 
الطفال  وا�شابات  املعده  ا�شابات 
املوؤدية  والخطاء  العني  وا�شابات 
احل������وادث  ا����ش���اب���ات  وف����ي����ات  اىل 
واثارها  النف�شية  وال���ش��ط��راب��ات 

على مر�شى ا�شابات احلوادث .
يف  امل�شتهدفة  الفئات  ان  وا���ش��اف 
والتخدير  الط���ف���ال  ه��م  امل���وؤمت���ر 
والع�شاب  وال���ع���ي���ون  وال����ش���ع���ة 
يف  العاملون  و  العامون  والط��ب��اء 

اق�شام احلوادث والطوارئ 

ابوظبي  يف  ال���ن���ور  م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 
املتخ�ش�شني  الط��ب��اء  م��ن  نخبة 
يف ابوظبي .  واكد الدكتور قا�شم 
العوم الرئي�س التنفيذي ملجموعة 
ان  ابوظبي  يف  ال��ن��ور  م�شت�شفيات 
املوؤمتر ياتي يف اطار برامج التعليم 
الطبي امل�شتمر الذي حتر�س عليه 
امل��ج��م��وع��ة لت���اح���ة امل���ج���ال ام���ام 
الكوادر الطبية والفنية يف خمتلف 
التخ�ش�شات الطبية للتعرف على 
احدث الطرق و ال�شاليب املتطورة 
احلوادث  ا�شابات  مع  التعامل  يف 

اىل  ال��و���ش��ول  قبل  ال��ع��الج  اهمية 
امل�شت�شفى و و�شف عالج ال�شابات 
الع�شبية وا�شابات املعدة وا�شابات 
الط��ف��ال .  و ق��ال ال��دك��ت��ور امني 
ق�شم  ورئي�س  ا�شت�شاري  اجلوهري 
م�شت�شفى  يف  الط����ف����ال  ج���راح���ة 
ابوظبي  يف  امل���ط���ار  ����ش���ارع  ال���ن���ور 
املوؤمتر  برنامج  ان  املوؤمتر  ومدير 
جل�شات  ارب����ع  ع��ق��د  ع��ل��ى  ي�شتمل 
اوراق  ا���ش��ت��ع��را���س  خ��الل��ه��ا  ي��ت��م 
قبل  بامل�شابني  العناية  ع��ن  عمل 
حالت  وانعا�س  امل�شت�شفى  و�شول 

امل�شاركني  ام�����ام  امل���ج���ال  لت���اح���ة 
ل�شقل خرباتهم . 

واو���ش��ح ان اه��داف امل��وؤمت��ر تتمثل 
ال��ت��ح��دي��ات يف عالج  م��ن��اق�����ش��ة  يف 
خمتلف احلالت املر�شية ومعرفة 
مر�شى  ع���ل���ى  ال��ن��ف�����ش��ي��ة  الث��������ار 
ال�شابات و تقييم فعالية ال�شوائل 
مناق�شة  و  ال���ش��اب��ات  م��ر���ش��ى  يف 
عالج ك�شور احلو�س و تعريف دور 
ال�شعة يف عالج ال�شابات و و�شع 
التقييم  و  ال�شابات  لعالج  خطة 
واظهار  ال���ش��اب��ات  ل��ع��الج  الويل 

•• اأبوظبي -وام:

ال�شمو  ���ش��اح��ب  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل وقع  رئ��ي�����س 
ام�س  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��ن��دوق 
بالنيابة  ت���ف���اه���م  م����ذك����رة  ع���ل���ى 
دولة  منحة  ب�شاأن  احلكومة  ع��ن 
الإمارات العربية املتحدة املقدمة 
ال�شقيقة  ال��ب��ح��ري��ن  مم��ل��ك��ة  اإىل 
وذلك يف اإطار برنامج تنمية دول 
ل����دول اخلليج  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س 
ال��ع��رب��ي��ة. وت��ب��ل��غ م�����ش��اه��م��ة دولة 
الإم��ارات يف هذه املبادرة 2 مليار 

حيث  املنامة  العا�شمة  يف  املذكره 
وق��ع��ه��ا م��ع��ايل اأح��م��د ب��ن حممد 
مملكة  يف  املالية  وزي��ر  خليفة  اآل 
ال��ب��ح��ري��ن و���ش��ع��ادة حم��م��د �شيف 
ل�شندوق  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال�شويدي 
اأب����وظ����ب����ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ب����الإن����اب����ة. 
امل��ن��ح��ة التي  و���ش��ت��خ�����ش�����س ه����ذه 
اأبوظبي  �شندوق  اإدارتها  �شيتوىل 
يف  م�����ش��روع��ات  ل��ت��م��وي��ل  للتنمية 
ع��دد م��ن ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة يف 
الطاقة  ت�شمل  البحرين  مملكة 
وياأتي  والتعليم  ال�شحة  الإ�شكان 
امل�شتمر  الدعم  اإط��ار  يف  تقدميها 
ال��������ذي ت����ق����دم����ه ح����ك����وم����ة دول�����ة 

الأ�شا�شية الأخ��رى مبا ي�شاهم يف 
وا�شتقطاب  التنمية  عجلة  دف���ع 
امل��زي��د م��ن ال���ش��ت��ث��م��ارات املحلية 
والدولية وقدرة القت�شاد املحلي 
الوظائف  م���ن  امل���زي���د  ع��ل��ى خ��ل��ق 
وحت����ق����ي����ق حت����ق����ي����ق الأه������������داف 
حلكومة  ال��ط��م��وح��ة  ال��ت��ن��م��وي��ة 
بامل�شتوى  والرت������ق������اء  امل���م���ل���ك���ة 
اأ�شاد  وب��دوره   . ملواطنيها  املعي�شي 
معايل اأحمد بن حممد اآل خليفة 
ال����ذي تقدمه  امل�����ش��ت��م��ر  ب��ال��دع��م 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
ال�شقيقة  ال��ب��ح��ري��ن  مم��ل��ك��ة  اإىل 
الوطيدة  ب��ال��ع��الق��ات  نعتز  وق���ال 

و500 مليون دولر اأي ما يعادل 
اإج���م���ايل قيمة  م���ن  امل��ئ��ة  25 يف 
يف  البحرين  ململكة  املقدم  الدعم 
اأ�شحاب  اأقرها  التي  املبادرة  اإطار 
اجلاللة وال�شمو قادة دول جمل�س 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل���دول  ال��ت��ع��اون 
تخ�شي�س  ع���ل���ى  ن�����ش��ت  وال����ت����ي 
اأرب�����ع  م����ن  دولر  م���ل���ي���ارات   10
الإمارات  دول��ة  هي  خليجية  دول 
امل��ت��ح��دة ودول����ة الكويت  ال��ع��رب��ي��ة 
واململكة العربية ال�شعودية ودولة 
م�شاريع  ل��ت��م��وي��ل  وذل�����ك  ق��ط��ر 
على  البحرين  مملكة  يف  التنمية 
توقيع  ومت  ����ش���ن���وات.   10 م����دى 

ال�����ش��وي��دي ب���ق���ول���ه: ت��ت�����ش��م هذه 
لكونها  خ��ا���ش��ة  ب��اأه��م��ي��ة  امل��ن��ح��ة 
تنموية  مل�شاريع  �شتوفر متويالت 
عجلة  دف�����ع  يف  ت�����ش��اه��م  ح���ي���وي���ة 
التي  البحرين  مملكة  يف  التنمية 
النمو  من  جديدة  مرحلة  دخلت 
كمركز  مكانتها  لتعزيز  والتطور 
والأعمال  ل��ل��م��ال  ن�شط  اأق��ل��ي��م��ي 
حيث  واخل������دم������ات  وال�������ش���ي���اح���ة 
اجلهود  دع��م  يف  املنحة  �شت�شاهم 
املبذولة لتحفيز النمو القت�شادي 
امل�شتدام من خالل تنفيذ م�شاريع 
والتعليم  ال���ط���اق���ة  ق���ط���اع���ات  يف 
البنية  وق����ط����اع����ات  والإ������ش�����ك�����ان 

الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة اإىل 
واأفاد  ال�شقيقة.  البحرين  مملكة 
ال�شويدي  ���ش��ي��ف  حم��م��د  ���ش��ع��ادة 
ل�شندوق  ب��الإن��اب��ة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
دولة  ترتبط  للتنمية:  اأب��وظ��ب��ي 
الإمارات العربية املتحدة ومملكة 
وثيقة  اأخوية  بعالقات  البحرين 
على مدى العقود املا�شية وجت�شد 
دولة  ال��ت��زام وحر�س  املنحة  ه��ذه 
الإم��������ارات ع��ل��ى دع����م امل��م��ل��ك��ة يف 
وامل�شاهمة  امل�����ج�����الت  خم���ت���ل���ف 
بفعالية يف تعزيز م�شرية التنمية 
الق��ت�����ش��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة فيها 
���ش��ع��ادة حم��م��د �شيف  واأ�����ش����اف   .

البحرين  مملكة  بني  تربط  التي 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  ودول��ة 
والتي تعد منوذجا يحتذى به يف 
التعاون الإقليمي الفعال. ونتقدم 
ب��ال�����ش��ك��ر ل��ق��ي��ادة دول����ة الإم�����ارات 
اإىل جوار  ال���دائ���م  وق��وف��ه��ا  ع��ل��ى 
على  وحر�شها  البحرين  مملكة 
دع���م م�����ش��ريت��ه��ا ال��ت��ن��م��وي��ة . كما 
املالية البحريني عن  اأع��رب وزير 
تقديره للدور الفعال الذي يقوم 
اأب��وظ��ب��ي للتنمية يف  ب��ه ���ش��ن��دوق 
ب��الده من  التنمية يف  دفع عملية 
الإ�شراف على متويل هذه  خالل 

امل�شاريع التنموية احليوية.

جمتمع  ب��ن��اء  نحو  ال�شعي  ظ��ل  يف 
�شليم معافى وخايل من الأمرا�س 
ونظرا لتالقي املهام يف جمال ن�شر 
موؤ�ش�شة  بني  �شحية  ثقافة  وبناء 
�شندوق الزواج الذي ميثل اجلهة 
املادي  ال��دع��م  ت��ق��دمي  امل��خ��ول��ة يف 
واإع��������داد وت���اأه���ي���ل امل��ق��ب��ل��ني على 
الزواج باملهارات واملعارف من اأجل 
اإماراتية  اأ�شرة  امل�شاهمة يف تكوين 
والرغبة  وم�����ش��ت��ق��رة  م��ت��م��ا���ش��ك��ة 
الدائمة فى تطوير وحتديث عمل 
متطلبات  ي���واك���ب  مب���ا  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
املجتمع والدولة وم�شت�شفى النور 
وال������ذي ي��ع��د ج��ه��ة رئ��ي�����ش��ي��ة من 
ودوره  العالجية  الطبية  اجلهات 

الطبيعيه  امل����وارد  على  واحل��ف��اظ 
واإي�شال   . ال�����ش��ح  م��ن  وح��م��اي��ت��ه��ا 
لال�شر  ال�شتهالك  تر�شيد  ر�شالة 

والأفراد يف املجتمع ب�شكل عام 
اإط��الق احلملة توقيع  ومت خ��الل 
موؤ�ش�شة  ب�����ني  ت���ف���اه���م  م�����ذك�����رة 
النور  وم�شت�شفى  ال���زواج  �شندوق 
ك��ل من  الإت��ف��اق��ي��ة  وق��ع  باأبوظبي 
يو�شف  ال���دك���ت���ورحم���م���د  ����ش���ع���ادة 
ح�����ش��ن ب��ن��ي ي���ا����س ع�����ش��و جمل�س 
كلية  عميد  ال���زواج  �شندوق  ادارة 
بجامعة  ال�شحية  والعلوم  الطب 
الإمارات و�شعادة الدكتور طه قادر 
النور  م�شت�شفى  م��دي��ر  اب��راه��ي��م 
الإتفاقية  توقيع  وياأتي  باأبوظبي 

يف ن�شر التوعية ال�شحية بني فئات 
الطرفني  التفاق بني  املجتمع مت 
هذه،  التفاهم  مذكرة  توقيع  على 
وت���ع���زي���ز ال���ع���الق���ات وج���ه���ود كال 
اأهدافهما  اإىل  للو�شول  الطرفني 

املرجوة يف �شبيل خدمة الوطن. 
تهدف  املذكرة  اأن  بالذكر  اجلدير 
�شبل  ت��ر���ش��ي��خ  اإىل  رئ��ي�����ش��ي  ب�شكل 
ب��ني الطرفني  امل�����ش��رتك  ال��ت��ع��اون 
وت�����ب�����ادل اخل��������ربات وامل���ع���ل���وم���ات 
وتلبية متطلبات العمل وال�شتفادة 
الق�شوى من الإمكانيات واخلربات 
املتاحة لدى الطرفني يف املجالت 
جمال  وب��الأخ�����س  اله��ت��م��ام  ذات 

ن�شر التوعية ال�شحية.

حبيبة احلو�صني
الدكتور حممد يو�صف والدكتور طه ابراهيم خالل توقيع التفاقية
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•• ابوظبي-وام:

الركن  ال��ف��ري��ق  ���ش��ع��ادة  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
عبيد حممد عبداهلل الكعبي وكيل 
معر�س  يف  مبكتبه  ال��دف��اع  وزارة 
ك���ال على  ام�����س   2013 اي��دك�����س 
ح�����دة م���ع���ايل اأح����م����د ول�����د اي����دي 
و�شعادة  امل��وري��ت��اين  ال��دف��اع  وزي���ر 
رئي�س  ���ش��ب��ح��ي  ���ش��دق��ي  ال��ف��ري��ق 
اأركان القوات امل�شلحة امل�شرية. مت 
املوا�شيع  ت��ن��اول  املقابلتني  خ��الل 
يف  خا�شة  امل�شرتك  الإه��ت��م��ام  ذات 
 . وال��دف��اع��ي��ة  الع�شكرية  امل��ج��الت 
امل��ق��اب��ل��ت��ني ك��ل م��ن �شعادة  ح�����ش��ر 
ال���ل���واء ال���رك���ن خ��م��ي�����س ���ش��امل بن 

مديرية  م���دي���ر  امل����ح����رزي  ح�����ش��ر 
و�شعادة  ال��دف��اع  ب����وزارة  العمليات 
حمد  حممد  خليفة  الركن  اللواء 
ال���ل���واء الركن  امل���زروع���ي و���ش��ع��ادة 
العي�شى  ع����ب����داهلل  ع���ل���ي  حم���م���د 

املعنوية  ال�����ش��وؤون  م��دي��ر م��دي��ري��ة 
وال��ع��م��ي��د ال��رك��ن ���ش��ل��ط��ان حممد 
مديرية  م���دي���ر  ال�����ش��ه��ول  اأح���م���د 
الإدارة والإمداد وعدد من �شباط 

الوزارة. 

•• اأبوظبي-وام:

ت�شت�شيف مدينة نيجني تاغيل الرو�شية خالل الفرتة من 
املعر�س  القادم..فعاليات  �شبتمرب  �شهر  من   28 اإىل   25
اخلا�شة  الع�شكرية  وامل��ع��دات  لالأ�شلحة  التا�شع  ال���دويل 
من  ع�شكريا  وع��ت��ادا  اأ�شلحة  ي�شم  ال��ذي  الربية  بالقوات 
اإنتاج موؤ�ش�شات �شناعية رو�شية وعاملية. و�شرح فيت�ش�شالف 
زيركالني نائب مدير الحتاد الرو�شي خلدمات التكنلوجيا 
الع�شكرية خالل موؤمتر �شحفي عقده ام�س على هام�س 
 2013 اآيدك�س  فعاليات معر�س وموؤمتر الدفاع الدويل 
ال�شالح  ���ش��وق  م�شنعي  ج��م��ع  اإىل  ي��ه��دف  امل��ع��ر���س  ..اأن 
امل�شتجدات  اآخ��ر  ب�شاأن  والأف��ك��ار  الأراء  لتبادل  ال��ع��امل  يف 
اأن  اإىل  م�شريا  الع�شكرية..  وامل��ع��دات  ال�شالح  �شناعة  يف 
املوؤ�ش�شات الرو�شية امل�شاركة يف املعر�س تركز على عر�س ما 
تعده للت�شدير اإىل الدول الأخرى. وقال ي�شارك يف املعر�س 
يف دورته املقبلة /400 موؤ�ش�شة رو�شية واأجنبية من 50 
دولة تعمل يف جمالت �شناعة الأ�شلحة واملعدات الع�شكرية 
وت�شويقها وميكن لزوار املعر�س الطالع على مناذج حية 
واأ�شاف  الع�شكرية.  وامل��ع��دات  الأ�شلحة  اأ���ش��ن��اف  ملختلف 
والأ�شلحة  احلربية  امل��ع��دات  تقدمي  يف  ي�شهم  املعر�س  اأن 

الرو�شية اإىل ال�شوقني الداخلية واخلارجية وتو�شيع دائرة 
املعدات  منتجي  م�شتجدات  وع��ر���س  الأج��ان��ب  ال�����ش��رك��اء 
العملية  الت�شالت  وتطوير  والأجانب  الرو�س  الع�شكرية 
بني امل�شنعني واأ�شحاب الطلب للمعدات احلربية الأ�شلحة 
والذخائر من العامل كافة. واأ�شار زيركالني اإىل اأن املعر�س 
ي�شتمل على معدات حربية وطائرات بدون طيار ومدافع 
امل���ي���دان وال���دب���اب���ات واملدفعية  ذات��ي��ة احل��رك��ة وم��دف��ع��ي��ة 
ال�شفن  ومدفعية  للطائرات  وامل�����ش��ادة  للدبابات  امل�شادة 
ال��ط��ريان واأجهزة  وال��ط��ائ��رات احلربية واأج��ه��زة حم��اك��اة 
قوات ال�شكك احلديدية . وحتتل رو�شيا املواقع القيادية يف 
�شوق ال�شالح العاملي ففي عام 2012 بلغت قيمة �شادرات 
العقود  جملة  وتزيد  دولر  مليار   14 الرو�شية  الأ�شلحة 
الأخرى  البلدان  اإىل  احلربية  املعدات  لت�شدير  اجلديدة 
عن 15 مليار دولر. وي�شدر الن�شيب الأكرب من املنتجات 
ال�شمالية  واأفريقيا  ال�شرقية  اأوروب���ا  بلدان  اإىل  الرو�شية 
ال�شركاء  كاأحد  متميزة  مبكانة  الهند  وحتتفظ  وال�شني 
ومن   .. الع�شكري  التعاون  جم��ال  يف  لرو�شيا  الأ�شا�شيني 
الع�شكرية  العقود  التوقيع على  لذلك  القريبة  التاأكيدات 
بني رو�شيا والهند بقيمة حوايل ثالثة مليار دولر وذلك 

خالل زيارة بوتني اإىل الهند يف دي�شمرب 2012. 

•• اأبوظبي-وام:

يف  ال��رم��اي��ة  ميادين  لأنظمة  الإم����ارات  �شركة  ت�شارك 
مالك  ال�شيد  وق��ال   .2013 ايدك�س  معر�س  فعاليات 
احلالية  ال����دورة  ان  لل�شركة  ال��ت��ج��اري  امل��دي��ر  ام���وين 
مل��ع��ر���س اي��دك�����س تعترب الأك����رب يف ع���امل امل��ع��ار���س من 
املتطورة  الع�شكرية  وامل��ع��دات  وامل�شاركة  احلجم  ناحية 
امل�شاركة.  ال���دول  وذل���ك م��ن خ��الل م��ا مت عر�شه م��ن 
وهي  �شنوات  ع�شر  منذ  تاأ�ش�شت  ال�شركة  ان  اىل  ولفت 
متخ�ش�شة يف اإن�شاء ميادين الرماية وهذه هي امل�شاركة 
اخلام�شة يف ايدك�س . واأ�شاف ان اهم ما تقوم به ال�شركة 
هو ت�شميم واإن�شاء وتركيب م�شتلزمات ميادين الرماية 

واأي تدريبات اأخرى ميدانية يف املجال الع�شكري م�شريا 
اإىل ان ال�شركة تقوم بت�شنيع م�شتلزمات امليادين حمليا 
اإ�شافة اإىل تطوير �شلم الرماية يف امليادين من م�شد�س 
الهاون.  وم��دف��ع  وارب���ي جيه  ر�شا�س  م��ن قبل  ك��ان  كما 
معظم  وادارة  �شيانة  على  ت�شرف  ال�شركة  ان  واأ���ش��اف 
ميادين القوات امل�شلحة من خالل فرق عمل متواجدة 
امل�شاريع  امليادين. وعن  24 �شاعة لتغطية عمل  خالل 
امل�شتقبلية لل�شركة قال ان ال�شركة ب�شدد اإن�شاء ميدان 
رماية مغلق ل�شرطة اأبوظبي لفتا اىل اإن�شاء 3 ميادين 
اأن�شاأت ميادين  ال�شركة  اأن  واأو�شح  الدولة.  للرماية يف 
للرماية يف كل من م�شر واملغرب والبحرين وقريبا يف 

قطر. 

•• تغطية: مهند داغر

اأب�������و طبي  اأك���������دت ����ش���رك���ة ط�������ريان 
الإماراتية  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  دعمها 
امل��ر���ش��ى والبحث  ن��ق��ل  ، م��ن خ���الل 
احدث  على  معتمدة  املفقودين  ع��ن 
على  ال��ت��ام  وا���ش��ت��ع��داده��ا  التجهيزات 
مدار ال�شاعة، وذلك يف ثاين  م�شاركة 
ل���ه���ا يف م���ع���ر����س وم����وؤمت����ر ال���دف���اع 

الدويل اآيدك�س . 
وح�������ول خ���ط���ط ط�������ريان اأب�������و ظبي 
الكندي  اأروى  ق��ال��ت   ، امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
مديرة الإعالم والت�شال يف ال�شركة 
ت��ن��وي تو�شيع  اأب���و ظبي  اإن ط���ريان   ،

وجودها على م�شتوى دولة الإمارات 
عموما ويف اإم��ارة ابو ظبي على وجه 

اخل�شو�س.

ظبي  اأب����و  اأن  اإىل  ال��ك��ن��دي  واأ����ش���ارت 
تو�شعت على نطاق عاملي.. للطريان 

جمال  يف  تعمل  ال�شركة  اأن  م�شيفة 
البحث والإنقاذ والإ�شعاف اجلوي .

للو�شول  ت�شعى  ال�شركة  اأن  واأك���دت 
اإىل العاملية والتو�شع ب�شكل اأكرب من 
واخلربات  اخلا�شة  اأن�شطتها  خ��الل 
التي متتلكها  من طيارين حمرتفني 

واأحدث اأنواع الطائرات.
اأبو ظبي  �شركة طريان  اأن  اإىل  ي�شار 
اأكرب م�شغل  تاأ�ش�شت عام ١٩٧٦ وتعد 
ط��ريان يف ال�شرق والأو���ش��ط وتغطي 
يف عملها، اآ�شيا واأوروبا واإفريقيا اإىل 

جانب العديد من دول العامل  . 

•• ابوظبي-وام:

ل�شوؤون  امل�����ش��اع��د  التنفيذي  امل��دي��ر  امل���رزوق���ي  �شيف  ���ش��ع��ادة  ق���ال 
م��ع��ر���س وموؤمتر  ان  ت�����وازن  ���ش��رك��ة  والت�������ش���ال يف  الع���الم���ي���ة 
تعريف  يف  كبري  ب�شكل  ي�شاهم   2013 اآيدك�س  ال���دويل  ال��دف��اع 
خمتلف الدوائر العاملية والإقليمية املهتمة بال�شناعات الدفاعية 
والتكنولوجية مبدى التقدم الذي و�شلت اليه ال�شركات الوطنية 
يف دولة المارات من تطور متميز يف جمالت الت�شنيع الدفاعي 
التعليم  ال��دول��ة يف جم���الت  اأطلقتها  ال��ت��ي  ال��رائ��دة  وب��امل��ب��ادرات 
القطاعات  املوؤهلة يف خمتلف  الوطنية  الكوادر  واإعداد  والتدريب 
المارات  اأن��ب��اء  لوكالة  ت�شريح  يف  واك��د  والتكنولوجية.  الفنية 
حر�س توازن على امل�شاركة الدائمة يف دورات اآيدك�س م�شريا اىل ان 
دورة هذا العام ت�شم 14 �شركة حتت مظلة توازن بع�شها �شركات 
والآليات  الريا�شية  والأ�شلحة  الع�شكرية  الأ�شلحة  متخ�ش�شة يف 
العاملية  كراكال  �شركة  ان  امل��رزوق��ي  واو�شح  املختلفة.  الع�شكرية 
اآليات ع�شكرية مت تد�شينها ام�س   3 العام لول مرة  تعر�س هذا 
القتالية  البندقية  عن  الك�شف  مت  كذلك  املعر�س  افتتاح  خ��الل 
3 �شركات جديدة حتت  ان��ه مت دخ��ول  . وا�شاف   816 اجلديدة 
مظلة توازن وهي توازن دايناميت وجباري لالأنظمة الدفاعية و 
ادار�س لأنظمة الرادار املتطورة م�شريا اىل ان م�شاركة توازن هذا 
العام تعترب الأكرب على م�شتوى ال�شركة وباأكرب جناح على م�شتوى 
املعر�س ب�شكل عام. ونوه بان ال�شركة ترعى جميع الكفاءات الب�شرية 
الماراتية ال�شابة من خالل توفري �شبل التدريب والتطوير عرب 
من  الم��ارات��ي  ال�شباب  ي�شتقطب  ال���ذي  للتدريب  ت���وازن  م��رك��ز 
خريجي الثانوية العامة واجلامعات. من جانبه قال �شعادة حمد 
حممد املرر مدير عام توازن داينامك�س ان ال�شركة عر�شت خالل 
�شالح   2013 اآيدك�س  ال��دويل  الدفاع  وموؤمتر  فعاليات معر�س 
الطارق الذي يتميز بنظام توجيه للقنابل التقليدية طويل املدى 
الذي ي�شل اىل 105 كيلومرتات والذي ي�شل اي�شا اىل 40 كيلو 
يوفر  الطارق  توجيه  نظام  ان  اىل  وا�شار  مرتا من غري اجلناح. 
فر�شا تعليمية ميدانية لطلبة لل�شباب الماراتي املتخ�ش�شني يف 
برامج الهند�شة واللكرتوميكانيك واملخاطبة الال�شيكية.. منوها 
والتحديث  التطوير  برامج  موا�شلة  على  حتر�س  ال�شركة  ب��ان 
هالل  را�شد  �شعادة  قال  ناحيته  من  الواعدة.  الوطنية  للكفاءات 
جممع  يف  وال�شتثمارات  ال�شرتاتيجية  اإدارة  م�شت�شار  الدرمكي 

كيلومرتات   10 م�شاحة  على  ميتد  املجمع  ان  ال�شناعي  ت��وازن 
مربعة ويقع يف منطقة العجبان التي ا�ش�شت العام املا�شي بهدف 
ال�شا�شية  ال�شناعات  يف  متخ�ش�شة  متكاملة  �شناعية  بيئة  بناء 
وجميع املرافق الداعمة لها. وا�شار اىل ان املجمع ي�شمل 1200 
بيئة  يوفر  وه��و  مقيم   600 منهم  اعمالهم  مي��ار���ش��ون  �شخ�س 
واملن�شاآت  املطاعم  مثل  م�شرتكة  ومن�شاآت  مناطق  ت�شم  مثالية 
يوفر  املجمع  ان  وق��ال  الوا�شعة.  وامليادين  واحل��دائ��ق  الرتفيهية 
�شناعات دفاعية وم�شاندة و�شناعات داعمة وال�شناعات الدقيقة 
وطنية  م�شانع   7 خ��الل  من  وذل��ك  ال�شا�شية  املعادن  و�شناعات 
اىل  الو�شول  هو  للمجمع  ال�شرتاتيجية  اخلطة  ان  اىل  م�شريا 
12 م�شنع يف نهاية العام القادم. ونوه بان مركز توازن للتدريب 
ي�شم من�شاآت تدريبية راقية ومتطورة وكوادر موؤهلة وماهرة يتم 
لبناء  الوطنية  امل��واه��ب  رعاية  برنامج  اإط��ار  يف  بعناية  اختيارها 
املحلية  الب�شرية  بالرثوة  والنهو�س  البداعية  املهارات  وحتفيز 
من خالل ال�شتثمار امل�شتمر . واكد حر�س املجمع على ا�شتقطاب 
املواطنني من اجلن�شني خريجي تخ�ش�شات الهند�شة اىل جانب 
احلر�س على بناء الكفاءات الب�شرية �شمن معهد متخ�ش�س يوفر 
برامج درا�شية فنية .. م�شريا اىل ان اخلطط املتوا�شلة للمجمع 
للت�شنيع  اكرب جممع  منه  م�شتقبلية جتعل  تو�شعات  اىل  تهدف 
ال�شركات  ي�شتقطب  بحيث  تطورا  والأك���رث  املنطقة  يف  الدفاعي 
التي ت�شعى لإقامة تواجد لها يف منطقة اآمنة يف ال�شرق الأو�شط 
من  واجل��وي��ة.  ال��ربي��ة  النقل  �شبكات  م��ع  وثيق  بارتباط  وتتمتع 
يف  التنفيذي  الرئي�س  املطرو�شي  �شعيد  �شامل  �شعادة  ا�شاد  جانبه 
�شركة كراكال التابعة لتوازن القاب�شة بالدعم الكبري الذي تقدمه 
القيادة الر�شيدة والرعاية التي يلقاها قطاع ال�شناعات الوطنية 
ب�شكل عام والع�شكرية ب�شكل خا�س والتي ت�شاهم يف جعلها وجهة 
قطاعات  يف  والقليمية  العاملية  لل�شركات  املنطقة  يف  مف�شلة 
التوطني  ن�شبة  ان  وا�شار اىل  الدفاعي وال�شرتاتيجي.  الت�شنيع 
الن�شبة يف خطوط  ت�شكل هذه  باملائة فيما   49 بلغت  ال�شركة  يف 
لتميز  فيها  الك���رب  الن�شبة  الن���اث  ت�شكل  باملائة   91 التجميع 
الوطنية  ال�شناعات  بالدقة م�شيدا بدورهن يف  الن�شائي  العن�شر 
الفتاة  تلقاه  ال���ذي  الكبري  ال��دع��م  نتيجة  ج��اء  ه��ذا  ان  وم��وؤك��دا 
فاطمة  ال�شيخة  �شمو  ومن  الر�شيدة  القيادة  قبل  من  الماراتية 
بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام الرئي�س الأعلى ملوؤ�ش�شة 
 . والطفولة  لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة  الأ�شرية  التنمية 

وقال ان كراكال وقعت اتفاقيات بناء قواعد لها يف كل من اجلزائر 
وامل��ان��ي��ا وال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الم��ريك��ي��ة . وي�شم ج��ن��اح ت���وازن يف 
الدفاعية  الآليات  ب�شناعة  املتخ�ش�شة  منر  �شركة  اي�شا  املعر�س 
املدرعة وغري واملدرعة. وقال �شعادة حممد م�شبح املزروعي املدير 
العام بالوكالة ان ال�شركة عر�شت اآلية قتالية متعددة املهام مزودة 
2.5 كيلومرت م��ع ���ش��اروخ م�شاد  30 م��ل مب��دى  ب��ربج مدفعي 
للطائرات والدبابات ور�شا�س عيار 7.62 مل . وا�شاف ان ال�شركة 
 8  2 اآلية مدرعة ذات دفع �شدا�شي ناقلة للجنود  عر�شت كذلك 
اىل  الناتو..  دول  ت�شنيف  وفق  للحماية  الثالث  مب�شتوى  تتميز 
جانب اآلية الأمن الداخلي مزودة باأنظمة دفاعية حتمل طاقم 2 
6 و�شمن جناح توازن تواجدت �شركة بركان ميوني�شنز �شي�شتمز 
املعنية ب�شناعة الذخائر املتو�شطة والثقيلة . واو�شح �شعادة �شعيد 
بن خادم املن�شوري املدير العام واملدير التنفيذي لل�شركة لوكالة 
انباء الم��ارات وام ان ال�شركة اىل جانب ت�شنيع الذخائر معنية 
ال�شالحية  املنتهية  الذخائر  من  الآم��ن  التخل�س  بعملية  اي�شا 
ال�شركة تخطو خطوات ثابتة  . واكد �شعادته ان  والتخل�س منها 
م�شريا  النايتو  ومعايري  موا�شفات  �شمن  والنمو  التطوير  نحو 
اىل ان ن�شبة التوطني يف ال�شركة و�شلت اىل 40 باملائة . وحول 
ان�شطة ال�شركة قال ان بركان بدات يف الدخول يف مفاو�شات لعقد 
اىل  والثقيلة  املتو�شطة  الذخائر  من  منتجاتها  توريد  اتفاقيات 
بني  متبادلة  وف��ود  زي���ارات  قيام  جانب  اىل  التعاون  جمل�س  دول 
بركان  ان  واو�شح  افريقيا.  و�شمال  العربي  املغرب  ودول  ال�شركة 
ل��دي��ه��ا خم��ت��رب م��ت��ط��ور وم���ي���دان اخ��ت��ب��ارات اىل ج��ان��ب حر�شها 
وحول  جديدة.  منتجات  وا�شافة  التطوير  برامج  ا�شتمرار  على 
موا�شفات املنتجات لدى بركان قال املن�شوري انها ت�شنع ذخائر 
40 مل للم�شاة و 60 مل هاون و155 مل ذخرية مدفعية ثقيلة 
و �شواريخ مدفعية 122 مل و107 مل اىل جانب قنابل القوات 
اجلوية اأم يف م�شريا اىل ان ال�شركة ت�شنع ما ت�شل ن�شبته اىل 90 
الدولة معربا عن  داخل  امل�شلحة  القوات  احتياج  باملائة من �شايف 
امل�شتقبل. ونوه  الذاتي يف  الو�شول اىل مرحلة الكتفاء  امله اىل 
بحر�س جمموعة ال�شركات وم�شانع توازن لتحقيق التكامل التام 
يف جميع اأن�شطة املجموعة يف دورة الت�شنيع. وقال ان ال�شركة ت�شع 
�شمن خطتها ال�شرتاتيجية رفع ن�شبة التوطني �شنويا بن�شبة 5 
املوارد  وتطوير  تاأهيل  على  احلر�س  جانب  اىل  �شنويا  باملائة   7

الب�شرية العاملة لديها وذلك �شمن الربنامج ال�شامل يف توازن .

••تغطية : مهند داغر

اأ�شدلت �شركة منر لل�شيارات ، ال�شركة 
التابعة  الدفاعية  ل��الآل��ي��ات  امل�شنعة 
اآليات  ث���الث  ال��ق��اب�����ش��ة ع���ن  ل���ت���وازن 
موؤمتر  يف  م�شاركتها  �شمن  ج��دي��دة 

ومعر�س الدفاع الدويل اآيدك�س.
العام  امل��دي��ر  امل���زروع���ي  م�شبح  وق���ال 
بالوكالة ل�شركة منر لل�شيارات، ناأمل 
اأخذ هذه الآليات ومنتجاتنا الوطنية 
ونطوف بها العامل ، موؤكدا اأن )منر( 
اكرب  ومناف�شة  ال��و���ش��ول  ا�شتطاعت 

امل�شنعني من حيث اجلودة وال�شعر.
ال�شركة  تو�شل  عن  امل��زروع��ي  وك�شف 
اإىل اإتفاق مع اجلزائر لإن�شاء م�شنع 
اآلية   200 ل�����ش��ن��اع��ة  اجل����زائ����ر  يف 
15 ع���ام���اً.. ، ومل�����دة  ال�����ش��ن��ة  من���ر يف 
معتربا ذلك دليال على اأن ال�شناعات 
الإماراتية ت�شدر للخارج ، مما ميثل 
اأوىل اخلطوات للذهاب اإىل بقية دول 

العامل.
ع��ن نقا�شات جادة  امل��زروع��ي  وحت��دث 

لتوقيع اتفاقات و�شركات دولية.
وتعد الآليات التي عر�شتها �شركة منر 
يف اآيدك�س من اأحدث منتجاتها ، حيث 
رباعية  الداخلي  لالأمن  اآلية  عر�شت 

ال�شيطرة  لقوات  ناقلة  وه��ي   ، الدفع 
ع��ل��ى ال�����ش��غ��ب ال�����ش��ري��ع��ة الإن��ت�����ش��ار ، 
اأنواع  جلميع  لالإ�شتخدام  وم�شممة 
حالت  خمتلف  حتت  والعمل  الطرق 
اأي�شا  ان��ه��ا م�����ش��م��م��ة  ك��م��ا  ال��ط��ق�����س، 
معداتهم  بكامل  اأف���راد   8 لإ�شتيعاب 
نحو  الآل��ي��ة   ال�شتة  املقاعد  وتتجه   .
نقلها  باإمكانية  تتميز  وه��ي  اخل���ارج، 
تزويدها  ب��اإم��ك��ان��ي��ة  وك���ذل���ك  ب��اجل��و 
العمل  متطلبات  ح�شب  واقي  بتدريع 
ن وتعمل الآلية بوا�شطة حمرك ديزل 
ولالآلية  باملاء.  تربيده  يتم  توربيني 

ك��م��ا تتميز   . م�����ش��ت��ق��ل  ت��ع��ل��ي��ق  ن���ظ���ام 
هيدروكليكي  ه��وائ��ي  ف��رام��ل  ب��ن��ظ��ام 
جليمع العجالت والفرامل اليدوية .

اإ�شافية  ب���خ���ربات  الآل����ي����ة  وت���ت���وف���ر 
واأ����ش���ا����ش���ي���ة م���ث���ل ال���ن���ظ���ام امل���رك���زي 
لإع��ادة نفخ الإط��ارات وح�شوة داخلية 
ل����الإط����ارات وون�������س وث�����الث وح����دات 
اىللية  تتمتع  ك��م��ا  ال���ه���واء.  لتكييف 
للرماية وفتحات  10 فتحات  بوجود 
اأمامي  وجراف  الإ�شطراري  للخروج 
قنابل   وق��اذف  وقذائف  مائي  ومدفع 
ت����زود الآل���ي���ة بكامريا  دخ��ان��ي��ة، ك��م��ا 

تعمل بالنهار والليل اإ�شافة اىل جهاز 
ل��ت��ح��دي��د امل���واق���ع وك���ام���ريا ل��ل��روؤي��ة ، 
�شوتية  ب�شماعات  اأي�شا  م��زودة  وه��ي 
ويتميز   ، الب�شري  التعتيم  وا���ش��واء 

طالء الآلية مبقاومته لالإ�شتعال.
ناقلة  اآي����دك���������س  يف  من����ر  وع���ر����ش���ت 
ل��الأف��راد امل��درع��ة من ط��راز منر اآلية 
م�شافات طويلة مت ت�شميمها لتوفري 
املرونة واحلماية وهي  اأكرب قدر من 
قادرة على ا�شتيعاب ما ي�شل اىل 10 
واأنظمة   ا�شلحة  تثبيت  وميكن  اف��راد 
من  ت�شغيلها  ي��ت��م  ع��ل��ي��ه��ا  ات�����ش��الت 
للحماية  بالكامل  . وهي مدرعة  بعد 
والألغام  البالي�شتية  الأن��ظ��م��ة  ���ش��د 
وح�شيبم تطلبات العمل وهي بالتايل 
مهددات  اأي  ام��ت�����ش��ا���س  ع��ل��ى  ق����ادرة 
األغام  اأو  معادية(  ن��ريان   ( بالي�شتية 
العمياء  بالقنابل  هجمات  او  ار�شية 
احلماية  تكنلوجيا  بف�شل  وذل����ك   .
الآلية  وت��وف��ر  الأل���غ���ام.  امل��درع��ة �شد 
ه���ذه احل��م��اي��ة ب����دون ان ي���وؤث���ر ذلك 
ونظام  حركتها.  وم��رون��ة  ادائ��ه��ا  على 
ل  بحيث  م�شمم  الآل��ي��ة  يف  التخزين 
توؤثر اأي قذيفة على املعدات امل�شوعة 
بداخلها ن حيث يحول دون تطاريها 
اإ�شابة  يف  يت�شبب  ق��د  م��ا  ت�شتتها  او 

الآلية  وتتمع   . بداخلها  من  وف��اة  اأو 
وبالعديد  ط��ن   1.8 ت��ب��ل��غ  ب��ح��م��ول��ة 
م��ن امل��زاي��ا والخ���ت���ي���ارات ح��ي��ث تتيح 
للعمالء مرونة فائقة لتعديلها وفقاً 
منر  ناقلة  وت�شتطيع   . لإحتياجاتهم 
درجات  على  العمل  ل��الأف��راد  امل��درع��ة 
30 درجة  ت��رتواح بني �شالب  ح��رارة 
درجة   55 اإىل  ال�����ش��ف��ر  حت��ت  م��وؤي��ة 

مئوية.
اآلية  تعد   ، ل���)من��ر(  الثالثة  والآل��ي��ة 
قتالية متعددة الأدوار لتوفري املرونة 
العملياتية واحلماية املدرعة لطاقمها 
املكون من 4 اأفراد . وهي مزودة بنظام 
وكذلك  ملم   30 اأوتوماتيكي  مدفع 
7.62 مع  ع��ي��ار  ب��ر���ش��ا���س حم����وري 
حتكم واأنظمة ات�شال وحمدد للمدى 
�شد  للحماية  مدرعة  وه��ي   . بالليزر 
ح�شب  والأل��غ��ام  البالي�شتية  الأنظمة 
الآلية  وت��ت��م��ت��ع   . ال��ع��م��ي��ل  متطلبات 
بحمولة تكفي ل�شتيعاب نظام املدفع 
 400 وال��ذخ��رية  ملم   30 الر�شا�س 
واأربع قذائف كورنيت بالإ�شافة غلى 
دوران  م���ع  ر���ش��ا���س  ذخ�����رية   1000
وارتفاع  درج����ة   360 ب���زاوي���ة  ك��ام��ل 
ا�شافة  للمدفع ن  65 درج��ة  مبقدار 

ملزايا واختبارات اآخرى .

•• تغطية: مهند داغر

العاملية  ك���راك���ال  ���ش��رك��ة  ع��ر���ش��ت 
معر�س  يف  اخل��ف��ي��ف��ة  ل���ل���ذخ���ائ���ر 
اآيدك�س  ال���دويل  ال��دف��اع  وم��وؤمت��ر 
يف دورت���ه احل��ال��ي��ة، جمموعة من 
اخلفيفة  الذخائر  من  منتاجاتها 
يف  ت�شتخدم  وال��ت��ي   ، قاتلة  ال��غ��ري 
واحلفاظ  القانون  تنفيذ  عمليات 

على الأمن الوطني.
واأكدت فاطمة عبد اهلل املن�شوري 
اأن  ل����ك����راك����ال  ال����ت����ج����اري  امل����دي����ر 
قدارتها  ل���زي���ادة  ت�����ش��ع��ى  ال�����ش��رك��ة 
النتاجية مع مطلع العام 2014 
وحت��دث��ت امل��ن�����ش��وري ع��ن خطوط 
 .. اخلفيفة  الذخائر  لبع�س  انتاج 
لرتك  ت�شعى  ال�شركة  اأن  م�شيفًة 

ب�شمتها اإقليميا وعاملياً.
عر�شتها  التي  الذخائر  بني  وم��ن 
كراكال يف اآيدك�س ، قنابل املحاكاة 
وهي مواد ت�شمى حماكيات ال�شوت 
. فهي حتاكي �شوت الإنفجار من 

ومي�س  او  ���ش��وت  اإ����ش���دار  خ���الل 
عند  ال��واق��ع��ي��ة  حتقيق  لأغ���را����س 
لتدريب  وت�����ش��ت��خ��دم   . ال���ت���دري���ب 
على  ال��ت��ع��ود  كيفية  ع��ل��ى  اجل��ن��ود 
جو املعركة وميادين القتال وعلى 

بامن  الناريات  مع  التعامل  كيفية 
و�شالمة.

امل�شنوعة  الإ�����ش����ارة  ط��ل��ق��ات  اأم�����ا 
لإر�شال  ت�����ش��ت��خ��دم  ال���ن���اري���ات  م���ن 
ال���ر����ش���ائ���ل امل�������ش���ف���رة ل���ل���ق���وات يف 
امليدانن حيث لميكن روؤوي��ة هذه 
ففي   ، �شفرتها  ف��ك  اأو  ال����ش���ارات 
 ، الال�شلكي  اأج��ه��زة  عطل  ح���الت 
الإ���ش��ارة تعترب بدياًل  ف��اإن طلقات 
ل�شمان حتقيق ا�شتمرار التوا�شل 

مبيدان القتال.
ت�شعة  اآيدك�س  يف  ك��اراك  وعر�شت 
امللون  الدخان  منتجات  من  اأن��واع 
احل���رق-  وزم����ن  احل��ج��م  خمتلفة 
ملواجهة متطلبات املواقف املختلفة 
. واأكدت ال�شركة اأن هذا الت�شميم 
م�شتويات  م��ن  عالية  درج��ة  يوفر 

واملحافظة  ن  ال�����ش��الم��ة  حت��ق��ي��ق 
مبقاومتها  وتتميز   ، البيئة  على 
للماء ، وطول عمرها الإفرتا�شي 
ل��ل��ت��خ��زي��ن ن ومي��ك��ن ال��ت��ح��ك��م يف 
ك��ث��اف��ة ال���دخ���ان و���ش��رع��ت��ه زفرتة 
تاأثريه .كما ميكن التحكم يف طول 
ملتطلبات  طبقاً  وقطرها  القنبلة 

العميل .
وحول الذخائر املعرو�شة من عيار 
40 ملم ، فهي تعترب من الذخائر 
اأك��رب قدر من  توافر  التي ت�شمن 
للم�شتخدم،  ال�شالمة  م�شتويات 
ول��ه��ا دق���ة اإ���ش��اب��ة ع��ال��ي��ة ، وطول 
للتخزين،  الإف����رتا�����ش����ي  ال��ع��م��ر 
م����ن معظم  اإط���الق���ه���ا  واإم����ك����ان����ة 
ال��ت��ي تطلق ذات  ال��ق��ن��اب��ل  ق����واذف 

الأعرية.

•• اأبوظبي-وام:

حر�س  اليوناين  ال��دف��اع  وزي��ر  توبولو�س  بانيجيو  بانو�س  معايل  اأك��د 
ح��ك��وم��ة ب���الده ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ع��الق��ات ال��ت��ع��اون م��ع دول���ة الإم������ارات يف 
اليونانية  امل�شاركة  وال�شيا�شية. وحول  والإقت�شادية  الدفاعية  املجالت 
اإن  2013 ..ق��ال  اآيدك�س  ال��دويل  يف فعاليات معر�س وموؤمتر الدفاع 
الكبري  ال��دويل  ت�شارك يف هذا احل��دث  يونانية كبرية  ثالث موؤ�ش�شات 
اإ�شافة اإىل �شت �شركات من القطاع اخلا�س تعر�س منتجاتها الدفاعية 
اإدراك  واأك��د   .  2013 نافدك�س  البحري  ال��دف��اع  ومعر�س  اآيدك�س  يف 
احلكومة اليونانية لأهمية اآيدك�س 2013 الذي ي�شم اأحدث التقنيات 
والإجنازات يف جميع القطاعات الدفاعية يف العامل..معربا عن اعتقاده 
باأن وجود هذا العدد الكبري من الزوار والوفود الع�شكرية وامل�شوؤولني 

�شتعطي دفعة كبرية لل�شناعة الدفاعية اليونانية . واأ�شاد معايل بانو�س 
بانيجيو بعالقات التعاون الدفاعي بني الإمارات واليونان التي تقوم على 
امل�شلحة امل�شرتكة للحفاظ على الأمن ولديهما م�شلحة ا�شرتاتيجية يف 
تطوير تعاونهما الع�شكري القائم.. م�شريا اإىل اأن بالده حتدد جمالت 
امل�شلحة يف اليونان  التعاون التي ت�شهم يف تطوير التعاون بني القوات 
جغرافيا  موقعا  متتلك  ب��الده  اأن  واأو�شح  املتحدة.  العربية  والإم���ارات 
الدويل  الأم��ن��ي  النظام  ل�شتقرار  مفتاحا  وتعترب  وجيو�شرتاتيجيا 
ورغم  الأو�شط  ال�شرق  ومنطقة  املتو�شط  الأبي�س  البحر  �شرق  جنوب 
الأزمة الإقت�شادية التي تع�شف باليونان لكن لديها القدرة الع�شكرية 
الكافية وقواتها امل�شلحة هي من بني اأف�شل القوات تدريبا يف املنطقة .. 
اأنه يتم تدريب �شباط من دولة الإم��ارات العربية املتحدة  اإىل  م�شريا 
يف املعاهد واملوؤ�ش�شات اليونانية الع�شكرية. وحول التعاون الدفاعي بني 

الدفاع  العربية قال وزير  التعاون لدول اخلليج  اليونان ودول جمل�س 
التي  املتميزة  العالقات  على  هواحلفاظ  التعاون  ه��دف  ال��ي��ون��اين..اإن 
اأقامتها اليونان مع دول اخلليج وتعزيزها وتلعب اليونان دورا هاما يف 
منطقتها اجلغرافية بو�شفها ع�شوا يف الحتاد الأوروبي وحلف �شمال 
الأطل�شي بجانب م�شاركتها يف عدد كبري من مبادرات التعاون الإقليمية 
والبحر  وال��ق��وق��از  الأ���ش��ود  والبحر  اأوروب����ا  ���ش��رق  ج��ن��وب  واملنظمات يف 
الأبي�س املتو�شط مع الإبقاء على عالقات تعاون قوية مع دول ال�شرق 
الأو�شط و�شمال اأفريقيا والعامل العربي..م�شريا اإىل اأن اليونان تعترب 
بوابة لأوروبا وحلف �شمال الأطل�شي ومتتاز مبوقع ا�شرتاتيجي دويل. 
جمموعة  ت�شمل  اأنها  اإىل  اأ���ش��ار  اليونانية  الدفاعية  ال�شناعة  وب�شاأن 
وا�شعة من املعدات مثل الأ�شلحة املحمولة والذخرية وال�شفن البحرية 

البناء والإ�شالح وقوارب مطاطية واأنظمة الطائرات.

وزير الدفاع اليوناين: اآيدك�ض 2013 ي�سم اأحدث تقنيات واإجنازات القطاعات الدفاعية يف العامل
•• اأبوظبي -وام:

اأ�شاد معايل اللواء الركن عبيد احلريي �شامل الكتبي رئي�س اللجنة العليا املنظمة 
اإث��راء عمل موؤمتر الدفاع  امل�شاركني واحل�شور يف  2013 بدور  اآيدك�س  ملعر�س 
الأمن  م�شت�شار  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ه��زاع  ال�شيخ  �شمو  افتتحه  ال��ذي  اخلليجي 

الوطني.
اأن  امل�شلحة  القوات  �شباط  بنادي  املتحدثني  تكرمي  حفل  خالل  الكتبي  واأو�شح 
املهتمني  م��ن  املتابعني  على  جيدا  �شدى  لها  ك��ان  امل��وؤمت��ر  تناولها  التي  امل��ح��اور 
والدار�شني واإنها و�شعت دائرة النقا�س .. منوها بدور امل�شاركني وما مت عر�شه من 

اأوراق مثلت جوانب متعددة وحازت على اإهتمام احل�شور.
الذين  العامليني  الع�شكريني  واملحللني  القادة  كبار  من   12 كرم  قد  معاليه  كان 

�شاهموا مبو�شوعات ونقا�شات �شمن اأعمال املوؤمتر .

الكتبي يكرم 12 متحدثا يف موؤمتر الدفاع اخلليجي 

وكيل وزارة الدفاع ي�ستقبل عددا من 
امل�ساركني يف اأيدك�ض 2013

رو�سيا تعلن ا�ست�سافتها فعاليات معر�ض نيجني 
تاغيل التا�سع للدفاع خالل �سبتمرب2013

�سركة االإمارات الأنظمة ميادين الرماية 
ت�سارك يف ايدك�ض 2013 

)طريان اأبو ظبي( ت�ساند القوات امل�سلحة يف اآيدك�ض

جمموعة �صركات توازن يف اآيدك�س 2013 

منظومة متكاملة من االبداع يف الت�سنيع والريادة

)منر( تك�سف عن ثالثة من اأحدث اآلياتها يف اآيدك�ض

كراكال للذخائر اخلفيفة ت�سارك يف اآيدك�ض
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طلبة جامعة االمارات يعر�سون طائرات من دون طيار يف ايدك�ض
•• اأبوظبي-وام:

ت��ق��دم ج��ام��ع��ة الم�������ارات يف ج��ن��اح��ه��ا مب��ع��ر���س وم���وؤمت���ر ال���دف���اع ال����دويل 
ايدك�س2013م العديد من م�شاريع تخرج الطلبة والطالبات من خمتلف 
للنماذج  خمتلفة  ان���واع  املعرو�شة  امل�شروعات  اب��رز  وم��ن  العلمية.  الكليات 
املحاكية للطيارة التي تطري دون طيار وذلك با�شتخدام الرموت كنرتول او 
اليباد وقريبا �شيتم ادخال الالب توب لربجمة م�شار الطائرة اآليا. وتعتزم 
بع�س ال�شركات الوطنية ال�شتفادة من هذه امل�شاريع العلمية لال�شتخدامات 
املدنية يف العديد من املجالت ومت اعداد الطائرات وجتميع موادها كم�شاريع 
املعلومات  وتكنولوجيا  الهند�شة  كليتي  ا�شاتذة  ا�شراف  تخرج خمتلفة حتت 
وبالتعاون مع القوات اجلوية والدفاع اجلوي. واطلعت وام يف جناح اجلامعة 
على تطبيق عملي لت�شغيل طائرة دون طيار قامت بت�شميمها اربع طالبات 

الطائرة الوىل ان الخرية تعمل على �شبكة خا�شة وبها نظام لتحديد املواقع 
يف الماكن املغلقة ا�شافة اىل انها ت�شتخدم عددا غري حمدد من النتينات 
لي�شل مداها من مائة اىل 200 مرت والرتفاع من 200 اىل 500 مرت 
اي�شا. كما ان الطائرة ت�شتطيع يف حال ن�شوب احلريق مثال اكت�شاف وحتديد 
تكون  تاج  اليكرتونية  �شريحة  بف�شل  وذلك  انقاده  املطلوب  ال�شخ�س  مكان 
متوفرة لدى ال�شخ�س املعني حيثما وجد. وهذه ال�شريحة تختلف كثريا عن 
اجلي بي ا�س الذي ينقطع عند الت�شوي�س ولها ميزة نطاق تاج اكرب ل يت�شو�س 
وتاأخذ اربع قراءات يف الثانية الواحدة ملعرفة مكان ال�شخ�س بدقة متناهية. 
وتعليقا على هذه امل�شاريع قال الدكتور ريا�س املهيدب عميد كلية الهند�شة 
بجامعة المارات ان م�شاريع التخرج حتظى باهتمام كبري من معايل ال�شيخ 
نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي وتوجيهاته 
بالتعاون ال��دائ��م م��ع ال��ق��وات اجل��وي��ة وال��دف��اع اجل��وي يف امل��ج��الت العلمية 

من كلية الهند�شة هن عائ�شة القايدي وميثاء اليماحي وروان اخلنب�شي ومي 
نايف. وت�شم الطائرة كيمرا وح�شا�شات حرارية بجانب ليزر ا�شتك�شايف وعدة 
مراوح و�شرائح اليكرتونية وحمركات ح�شب الطلب بهدف حتقيق التوازن 
واحلماية.  الهبوط  ون��ظ��ام  بعد  ع��ن  التحكم  ون��ظ��ام  والع��ت��م��ادي��ة  وال��ث��ب��ات 
ويبلغ مدى الطائرة 300 قدم بينما ي�شل ارتفاعها اىل 70 وحتى 200 
او  كال�شتك�شاف  املرغوبة  التطبيقات  ح�شب  الطائرة  ت�شميم  وميكن  ق��دم. 
ح���وادث احلريق.  بعد يف ح��الت خمتلفة كما يف  ع��ن  وامل��راق��ب��ة  ال�شتطالع 
تتعر�س  وعندما  300قدم  مل�شافة  خارجية  �شبكة  اي  على  الطائرة  وتعمل 
لدخان او اج��واء غري م�شاعدة فانها تهبط اىل الر���س بعد ان يتم ف�شلها 
عن الرموت. اما الطائرة الثانية التي اطلعت على ت�شغيلها وام فهي م�شروع 
تخرج قامت بتجميعه واعداده الطالبات فاطمة حممد وجنود احمد ومرمي 
ح�شن وخولة حمدان من كلية تقنية املعلومات باجلامعة. والفرق بينها وبني 

والتدريب والخرتاع مبا يفيد الدولة. واكد ان اجلامعة تعمل على حت�شني 
هذه امل�شاريع الطالبية كا�شفا عن فكرة م�شروع لتوفري ا�شراب طائرات دون 
طيار تطري معا لتنفيذ عدة مهمات يف وقت واحد وان امل�شروع مدعوم من 
بع�س املوؤ�ش�شات وال�شركات يف الدولة. وردا على �شوؤال حول امللكية الفكرية 
اما  التقني  باجلانب  تتعلق  امللكية  ان  املهيدب  الدكتور  اكد  املخرتع  وحقوق 
املنتج النهائي فهو با�شم اجلامعة ..م�شيفا ان بع�س امل�شاريع املعرو�شة لها 
اربع مراوح او �شت وقريبا ثماين مراوح لزيادة العتمادية او �شمان اجناز 
اآل نهيان  املهمة املطلوبة من امل�شروع. وكان معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
زار جناح جامعة المارات وتفقد معرو�شاته من الطائرات بح�شور الدكتور 
الدين كلداري م�شاعد  الهند�شة والدكتور �شهام  املهيدب عميد كلية  ريا�س 
نائب مدير اجلامعة للبحث العلمي والدرا�شات العليا وعدد من امل�شوؤولني 

الع�شكريني.

يرتقبونه كل �صنتني لي�صهدون تطوراته

القادة الع�سكريون ي�سيدون بتنظيم اآيدك�ض 2013 ويعتربونه نافذة لالأنظمة الدفاعية العاملية
•• حتقيق -رم�شان عطا:

يف  ال��ث��اين  لليوم  املعر�س  ي�شتمر 
كاأحد  ال��زخ��م  م��ن  امل��زي��د  اكت�شاب 
الدفاعية  الأنظمة  معار�س  اأه��م 
على م�شتوى العامل ووجهة لأرفع 
امل���وؤمت���رات ال��ع��امل��ي��ة وامل��ع��ر���س له 
دورا كبريا يف �شوق الدفاع العاملي 
الدفاعية  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  ر���ش��م  ويف 
توجهاتها  وا�شتنباط  امل�شتقبلية 
احل�شور  ي����وؤك����ده  ال������ذي  الأم�������ر 
 140 ال��ق��وي واملكثف لأك��رث م��ن 
�شركة حملية و900 �شركة دولية 
املعر�س  ويجمع  دول���ة   57 متثل 
دفاع  وزراء  م���ن  ال���ق���رار  ���ش��ان��ع��ي 
للع�شكريون  ، وكان  اأركان  وروؤ�شاء 
عليها  ن��ت��ع��رف  امل���ع���ر����س  يف  اراء 
م���ن خ���الل ه���ذا ال��ت��ح��ق��ي��ق الذي 
قامت به الفجر كاحد النفرادات 

ال�شحفية للمعر�س هذا العام .
الدفاع  وزي����ر  ال��ب��داي��ة  يف  وث��م��ن 
اهمية  على  نا�شر  حممد  اليمني 
لالنظمة  املعار�س  كاهم  ايدك�س 
ال��داف��اع��ي��ة يف ال��ع��امل حيث ق��ال ، 
بال �شك املعر�س يوفر كافة �شبل 
النجاح من خالل التنظيم اجليد 
ب�شكل  الدفاعية  املنتجات  وعر�س 
يلفت النظار نحن نهنئ ال�شقاء 
يف المارات على جناح هذا احلدث 

الهام .

�صورة م�صرفة
وق���ال م��ع��ايل ال��ل��واء ال��رك��ن عبيد 
رئي�س  ال��ك��ت��ب��ي  ����ش���امل  احل������ريي 
وموؤمتر  ملعر�س  املنظمة  اللجنة 
ال��دف��اع ال���دويل اي��دك�����س 2013 
ال����دف����اع  وم�����وؤمت�����ر  م���ع���ر����س  اإن 
الدويل اآيدك�س يعود اإىل اأبوظبي 
ع�شرة  احلادية  دورت��ه  لت�شت�شيف 
حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
للقوات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د  ال���دول���ة 
واهتمام  اهلل  ح��ف��ظ��ه  امل�����ش��ل��ح��ة 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
اأول  ال��ف��ري��ق  رع����اه اهلل وم��ت��اب��ع��ة 
اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  �شمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 

القائد الأعلى للقوات امل�شلحة.
واأو�شح اأن اأكرث ما ي�شعدين يف كل 
دورة من اآيدك�س متر على اأبوظبي 
ه���و ت�����ش��اف��ر ج��ه��ود ال��ع��ام��ل��ني يف 
الدوائر املحلية والحتادية املعنية 
اإخراج  ل�شمان  امل��ع��ر���س  بتنظيم 
ب�������ش���ورة م�����ش��رف��ة تعزز  اآي���دك�������س 
معار�س  اأب���رز  ك��اأح��د  مكانته  م��ن 
الدفاع حول العامل واأكرب معر�س 
متخ�ش�س يف جمال الدفاع الربي 
م�شتوى  على  واجل���وي  والبحري 
و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة 

اأفريقيا.
واك���د ال��ك��ت��ب��ي مي��ي��ز اي��دك�����س هذا 
ال�شركات  ع����دد  زي�����ادة  ه���و  ال���ع���ام 
وعدد  املا�شي  ال��ع��ام  ع��ن  امل�شاركة 
ال�شفن احلربية العاملية املتواجدة 
وبالطبع  ن��اف��دي��ك�����س  م��ع��ر���س  يف 
املعرو�شات  يف  الخ���ت���الف  ي��ات��ي 
التى تت�شم بالتكنولوجيا الدفاعية 

العالية.

خلية نحل
را�شد  الركن  الطيار  اللواء  وعرب 
ال�شعودية  من  ال��زه��راين  عبداهلل 
بح�شور  ال���غ���ام���رة  ���ش��ع��ادت��ه  ع���ن 
معر�س ايدك�س 2013 والتنظيم 

الذي ابهرة واعترب ان ال�شقاء يف 
اجنزوا  املتحدة  العربية  الم��ارات 
املعار�س  �شناعة  يف  ك��ب��ري  اجن���از 
زيارتي  ،ه�����ذه  ال����زه����راين  وق�����ال 
�شد  م���ا  واه����م  ل��ل��م��ع��ر���س  الوىل 
املتبعة  الن���ظ���م���ة  ه����ي  ان���ت���ب���اه���ي 
وجتنب  واخل���������روج  ال�����دخ�����ول  يف 
الزدح�����ام وم���ن ي����زور امل��ع��ر���س ل 
يجد وقت �شائع امامة يف البحث 
خلية  ه��ن��اك  واي�شا   ، وجهته  ع��ن 
نحل ت�شاعد الزائرين يف اعطائهم 
ي�شتفيد  حتى  ال��الزم��ة  املعلومات 
ال����زائ����ر ب���اك���رب ق�����در مم���ك���ن من 
ال�����ش��رح العظيم  ، وه���ذا  امل��ع��ر���س 

نعتز ونفتخر به كا�شقاء عرب .

ما مييز ايدك�س
�شعيد بخيت  العميد حممد  واكد 
للخدمات  ال��ع��ام��ة  الدارة  م��دي��ر 
ان  دبي على  ب�شرطة  اللكرتونية 

وحملية  عاملية  اهمية  له  املعر�س 
من جميع اجلهات 

ازور  وان���ا   ، واخل��ا���ش��ة  احلكومية 
امل���ع���ر����س ل��ك��ي ات��ك�����ش��ف ع���ن اهم 
التى  الل���ك���رتون���ي���ة  ال��ت��ج��ه��ي��زات 
تو�شل اليها العلم ،وهذا الطالع 
ن�������ش���ل اىل  ل���ك���ي  ي���ت���م  ان  ي���ج���ب 

و�شوي�شرا  اي��ط��ال��ي��ا  م��ث��ل  اورب���ي���ة 
وامل��ان��ي��ا ، ول��ك��ن م��ا مي��ي��ز ايدك�س 
الجنحة  ت��ن��ظ��ي��م  ه����و   2013
اخلا�شة بكل دولة وال�شركات التى 

حتت مظلتها .
ون���ح���ن ن��ه��ت��م ب���الط���الع ع��ل��ى ما 
اجلانب  على  ال���دول  ه��ذه  تقدمة 

ال��ع��امل��ي��ة لالنظمة  امل��ع��اي��ري  اع��ل��ى 
بخيت  وا������ش�����اف  الل����ك����رتون����ي����ة 
،املعر�س هذا العام مرتب بطريقة 
وت�شعرنا  ال���زائ���ري���ن  ن��ظ��ر  ت��ل��ف��ت 
ايدك�س  معر�س  ل��وج��ود  بالفخر 
على ار���س الم��ارات فانا ح�شرت 
م��ع��ار���س ع�����ش��ك��ري��ة يف ع����ده دول 

ال���������ش����رط����ى م�����ن خ�������الل امل����ع����دت 
والتجهيزات اللكرتونية وغريها 

.

اخلربات الع�صكرية
وع��ن راي��ة ق��ال حممد املطرو�شي 
ابوظبي  ب�����ش��رط��ة  م��ر���ش��ح  ط��ال��ب 

اه��داف املعر�س ال��ذي يتحفنا كل 
ع��ام��ني وي��ق��دم م��ا ه��و ج��دي��د من 

تكنولوجيا .

واقي للر�صا�س
امل�شوؤول  ال��زوري��خ��ي  مالك  وا���ش��ار 
الع�شكرية  للبدلة  الختبارات  عن 
ل��ل��ق��وات اخل��ا���ش��ة حيث ق��ال هذه 
البدلة جمهزة بعدة طبقات حتمي 
وال��ق��ن��اب��ل ق�شرية  احل���ري���ق  م���ن 
للر�شا�س  واق����ي  وت��ع��ت��رب  امل����دي 
اليوم  جتربتها  يتم  و�شوف  اي�شا 
2013 وهذه  يف معر�س ايدك�س 
العامل  يف  الح���دث  البدلة  تعترب 

اجمع .
الوىل  وم�شاركتة  امل��ع��ر���س  وع��ن 
 2013 ،ايدك�س  الزوريخي  ق��ال 
ات������اح ل���ن���ا ����ش���رف امل�������ش���ارك���ة فية 
القدرة  ذات  امل��ن��ت��ج��ات  وع���ر����س 

الع�شكرية الدفاعية .

امل���ع���ر����س و�����ش����ام ع���ل���ى ����ش���در كل 
الر�س  ه��ذه  على  يعي�س  ام��ارت��ى 
ال��ط��ي��ب��ة وان����ا م���ن خ����الل الفجر 
حكام  �شيوخنا  لكل  ال�شكر  اوج���ة 
رئي�س  را����ش���ه���م  وع���ل���ى  الم��������ارات 
بن  ال�����ش��ي��خ خليفة  ���ش��م��و  ال���دول���ة 
رعايته  ع��ل��ى   ، اهلل  ح��ف��ظ��ة  زاي����د 
ل��ه��ذا احل����دث ال���ه���ام ال����ذي يثبت 
ال����دول  م�����ش��اف  الم�������ارات يف  ان 
من  املعر�س  يف  يقدم  ملا  املتقدمة 
ال�����ش��رك��ت ال��وط��ن��ي��ة وال���ت���ى يبلغ 
ت��ع��د فخر  ���ش��رك��ة   140 ع���دده���ا 
وا�شلحة  م���ع���دات  راي����ت  وان����ا  ل��ن��ا 
متطورة تناف�س معرو�شات الدول 

الخرى.
املعر�س  يعد  املطرو�شي  وا���ش��اف 
اخلربات  ون��ق��ل  للتناف�س  ���ش��اح��ة 
هذا  م��ن  وال���ش��ت��ف��ادة  الع�شكرية 
الع�شكري  امل�شتوي  على  املعر�س 
ي����ع����ت����رب ه��������دف ه��������ام ج��������دا من 

حممد نا�سر: التنظيم اجليد يوفر كافة �سبل النجاح ملعر�ض اآيدك�ض هذا العام
عبيد الكتبي: يتميز اآيدك�ض باختالف املعرو�سات التي تت�سم بالتكنولوجيا الدفاعية العالية

را�سد الزهراين: االأ�سقاء يف االإمارات اأجنزوا اإجنازًا كبريًا يف �سناعة املعار�ض
حممد بخيت: نهتم باالطالع على ما تقدمه الدول امل�ساركة من اجلانب ال�سرطي

مالك الزوريخي: البدلة جمهزة بعدة طبقات حتمي من احلريق والقنابل ق�سرية املدى 
حممد املطرو�سي: هذا احلدث الهام يثبت اأن االإمارات يف م�ساف الدول املتقدمة
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•• اأبوظبي-وام:

لنظم  اإجن�������������ازات  �����ش����رك����ة  وق����ع����ت 
ملجموعة  التابعة  اإجن���ازات  البيانات 
التدريب  و���ش��رك��ة  للتنمية  م��ب��ادل��ة 
امل���ح���اك���اة كيوبك  ون���ظ���م  ال���دف���اع���ي 
الأمريكية  ال��دف��اع��ي��ة  للتطبيقات 
من  اإجن����ازات  متكن  ت��ع��اون  اتفاقية 
املواطنني  م���ن  ك���ف���اءات���ه���ا  ت���دري���ب 
و�شيانة  ت�شغيل  ع��ل��ى  الإم��ارات��ي��ني 
التابعة  وال��ت��دري��ب  امل��ح��اك��اة  اأنظمة 
وتعك�س  ال��دول��ة.  يف  كيوبك  ل�شركة 
الإتفاقية التي وقعها اجلانبان على 
ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���س وموؤمتر  ه��ام�����س 
بداأت  التي  اآيدك�س  للدفاع  ال���دويل 
يف  اأي��ام  وت�شتمر خم�شة  الول  اأم�س 
للمعار�س.. الوطني  اأبوظبي  مركز 

املتنامي لإجن���ازات يف جمال  ال���دور 
حيث  املحلي  ال��دف��اع  ق��ط��اع  تطوير 
جمال  يف  ا�شت�شارات  ال�شركة  توفر 
املتعلقة  واخل�������دم�������ات  الأع�������م�������ال 
اجلهات  من  للعديد  بالتكنولوجيا 
يف ه���ذا ال��ق��ط��اع. و���ش��ت�����ش��اع��د خربة 
تكنولوجيا  جم�����ايل  يف  اإجن���������ازات 
امل��ع��ل��وم��ات وال���دف���اع يف ن�����ش��ر حلول 
التدريب املتقدمة واملطورة من قبل 
الرماية  نظام  ومنها  كيوبك  �شركة 
اإي اإ�س تي 200 وهو نظام التدريب 
الفرتا�شي الوحيد املعتمد من قبل 
اجلي�س الأمريكي ويعترب جزءا من 
يف  الداخلية  التدريب  نظم  برنامج 
العديد من املوؤ�ش�شات املعنية ب�شوؤون 
ال��دف��اع يف دول���ة الإم������ارات. و�شرح 
الرئي�س  لري  حم���م���د  اإب����راه����ي����م 
لنظم  اإجن�����ازات  ل�شركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

•• اأبوظبي-وام:

مو�شوليني  ك��اي��و  ال���دك���ت���ور  اأك����د 
ملجموعة  الإق�����ل�����ي�����م�����ي  امل������دي������ر 
الإيطالية  ال�شناعية  فينميكانيكا 
يف الإمارات ودول جمل�س التعاون 
اأهمية  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ل��ي��ج  ل�����دول 
معر�س  يف  امل��ج��م��وع��ة  م�����ش��ارك��ة 
باأنه  وو����ش���ف���ه   2013 اآي���دك�������س 
م����ن اأك�������رب م���ع���ار����س ال�����دف�����اع يف 
ل�شناعة  ذو مغزى  وح��دث  العامل 
دولة  اإن  وق��ال  الإيطالية.  الدفاع 
لنا  بالغة  اأهمية  ت�شكل  الإم����ارات 
م��ن��ذ ال�����ش��ب��ع��ي��ن��ات وه����ي م���ن اأهم 
ال�شرق الأو�شط  الدول يف منطقة 
وال�شركات  جمموعتنا  ..وت�شارك 
ايرما�شي  الينيا  وهي  لها  التابعة 

الإع����الن  ومت  جت��رب��ت��ه��ا  مت���ت  اأن 
اآيدك�س  م��ع��ر���س  يف  ال��ع��ق��د  ع���ن 
مع  ن��ع��م��ل  الآن  ون��ح��ن   2009
تلبية  ب���ه���دف  امل�����ش��ل��ح��ة  ال����ق����وات 
جميع متطلباتهم واحتياجاتهم . 
واأعرب عن اعتقاده باأن الإطار ملثل 
هذا العقد لي�س من ال�شهل اإدارته 
العنا�شر  ك��ب��ري م��ن  ع���دد  وه��ن��اك 
ال��ع��ق��د بحاجة  امل�����ش��م��ول��ة يف ه���ذا 
التفاق  ق��ب��ل  وال��ب��ح��ث  ل��ل��ت��ق��ي��ي��م 
اجلديدة  ال�شركة  وح���ول  عليها. 
ت�شكيلها  ع��ن  اأع��ل��ن  التي  �شيلك�س 
مو�شوليني  ك��اي��و  اأو���ش��ح  م��وؤخ��را 
تقنني  ب�����ه�����دف  اأن���������ش����ئ����ت  ان�����ه�����ا 
اللكرتونية  والربامج  الن�شاطات 
م�شريا  فينميكانيكا  جمموعة  يف 
تكون  اأن  الأف�������ش���ل  م���ن  اأن����ه  اإىل 

•• ابوظبي-الفجر

ت�شارك �شركة المارات لتكنولوجيا 
 2013 الدفاع يف معر�س ايدك�س 
ابوظبي  م���رك���ز  يف  ح���ال���ي���ا  امل����ق����ام 
ي��ق��ام يف الفرتة  ال����ذي  ل��ل��م��ع��ار���س 

اجلاري. فرباير   21-17
حافال  ت��اري��خ��ا  ال�����ش��رك��ة  متتلك  و 
يزيد عن 30 �شنة ، من خالل عملها 
يف جمال الدفاع والمن ، وتتعاون 
الماراتية  امل�����ش��ل��ح��ة  ال���ق���وات  م���ع 
،وتزويدها باحدث  ب�شكل متوا�شل 

تكنولوجيا الدفاع والمن.
وي����ق����ول ����ش���ع���ادة ���ش��ع��ي��د ب����ن جرب 
ادارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ال�������ش���وي���دي 
ايدك�س  م��ع��ر���س  يعترب  ال�����ش��رك��ة: 
من اهم املعار�س الذي ي�شت�شيفها 
حيث   ، للمعار�س  اب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
حتر�س  و  ع��امل��ي��ة،  �شمعة  يكت�شب 
والعاملية  القليمية  ال�شركات  الف 
ع��ل��ى ال��ت��واج��د ب���ه، وع��ر���س احدث 
ابتكاراتها يف جمال المن والدفاع، 
وع��ق��د ���ش��راك��ات ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة مع 

•• اأبوظبي-وام:

وزير  ن��ائ��ب  م��ي��ل��وين  فيليبو  اأك���د 
م�شاركة  اأهمية  الإيطايل  الدفاع 
الإيطالية  ال�شناعية  املجموعات 
يف معر�س وموؤمتر الدفاع الدويل 
اآيدك�س 2013 يف التعريف باآخر 
والتقنية  ال��دف��اع��ي��ة  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا 
وال��و���ش��ول اإىل اأ���ش��واق ج��دي��دة يف 
ب��ن��م��و عالقات  واأ�����ش����اد  امل��ن��ط��ق��ة. 
ال���ت���ع���اون الإم�����ارات�����ي الإي���ط���ايل 
ال�شيا�شية  امل�����ج�����الت  ���ش��ت��ى  يف 
والق�����ت�����������ش�����ادي�����ة وال����دف����اع����ي����ة 
وتتجه  بالإ�شرتاتيجية  وو�شفها 
ال��ك��ام��ل��ة م�شريا  ال�����ش��راك��ة  ن��ح��و 
يف  الإي��ط��ال��ي��ة  امل�����ش��ارك��ة  اأن  اإىل 
ال�شراكة  تعزيز  ت�شهم يف  املعر�س 
اأهمية  واأك���������د  ال����ب����ل����دي����ن.  ب�����ني 
جمموعة  تنفذها  التي  ال�شراكة 
فينميكانيكا الإيطالية مع القوات 
�شركات  و  ال����دول����ة  يف  امل�����ش��ل��ح��ة 
واحلكومي  اخل���ا����س  ال��ق��ط��اع��ني 
الهيلوكوبرت.. طائرات  ل�شناعة 
م��ن��وه��ا ب��امل�����ش��روع امل�����ش��رتك بني 
واأبوظبي  اأغ�شتاو�شتالند  �شركة 
للطريان وال�شيانة ولوجي�شتيك�س 
وال�شراكة  الهليكوبرت  لطائرات 
واأبوظبي  �شي�شتمي  �شيليك�س  بني 

دع����م لح��ت��ي��اج��ات دول�����ة الإم������ارات 
ونحن نت�شارك مع اإجن��ازات يف هذه 
الروؤية حيث نتطلع قدم اإىل �شراكة 
ناجحة وا�شعة النطاق وطويلة الأمد 
املتابعة  على  اجلانبان  واتفق  معها. 
املحتملة  التعاون  ملجالت  امل�شرتكة 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  يف 
ال�����ش��رك��ت��ان يف جمالت  و���ش��ت��ت��ع��اون 
توظيف وتطوير وتدريب املواطنني 
املوؤ�ش�شات  ل����دع����م  الإم�����ارات�����ي�����ني 
يف  الرئي�شية  واحلكومية  الدفاعية 
دولة الإمارات وتعزيز �شبل التعاون 
ب����ني اإجن���������ازات وك���ي���وب���ك وت���روي���ج 
امل�شرتكة  واخل�����دم�����ات  امل���ن���ت���ج���ات 
ال�شرق  اأنحاء  لل�شركتني يف خمتلف 
اإجن��������ازات لنظم  وت���ع���د  الأو������ش�����ط. 
م�شتوى  على  رائ��دة  �شركة  البيانات 
تكنولوجيا  جم������ال  يف  امل���ن���ط���ق���ة 
املعلومات ومراكز البيانات وخدمات 
جتمع  حيث  املعلومات  تقنية  اإدارة 
وخربتها  ح�شورها  بني  ما  ال�شركة 
وا�شعة  و�شبكة  املحلي  امل�شتوى  على 
وتوا�شل  ال��ع��امل��ي��ة.  ال�����ش��راك��ات  م��ن 
تكنولوجيا  خدمات  تطوير  ال�شركة 
م�شتوى  ع��ل��ى  ال����رائ����دة  امل��ع��ل��وم��ات 
امل���ن���ط���ق���ة ل���ت���ل���ب���ي���ة الح����ت����ي����اج����ات 
عدة  جم���الت  يف  للعمالء  املختلفة 
امل�شاريع  واإدارة  ال���ش��ت�����ش��ارات  م��ث��ل 
املوؤ�ش�شي  والتحول  الأنظمة  ودم��ج 
وال���ت���ط���ب���ي���ق���ات وخ�����دم�����ات م���راك���ز 
ال��ب��ي��ان��ات واحل��و���ش��ب��ة..اإ���ش��اف��ة اإىل 
اإدارة جمموعة وا�شعة من اخلدمات 
ت�شميمها جلعل  والتي مت  الأخ��رى 

الأعمال اأكرث اأمانا ومرونة.

�شي�شكل  مما  والتكنولوجيا  ال��دف��اع 
اإليه  �شت�شتند  ال��ذي  الأ�شا�س  حجر 
م���ب���ادرات الإم�����ارات ال��دف��اع��ي��ة على 
�شركة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار  البعيد.  امل��دى 
ك��ي��وب��ك الأم���ري���ك���ي���ة مت��ت��ل��ك خربة 
املعدات  توريد  جمال  يف  عاما   50
دولة   35/ ح�����وايل  اإىل  واحل���ل���ول 
حت�شيل  ن���ظ���م  خ���ربت���ه���ا  وت�������ش���م���ل 
التابعة  �شركتها  مب�شاعدة  التعرفة 
والتدريب  ال��ن��ق��ل  ل��ن��ظ��م  ك��ي��وب��ك 
ال��دف��اع��ي م��ن خ��الل �شركة كيوبك 
اإىل  ..م�شريا  الدفاعية  للتطبيقات 
م���وؤخ���را مكتبا  اأن�����ش��اأت  ال�����ش��رك��ة  اأن 
ي��ق��ع يف مبنى  اأب��وظ��ب��ي  اإق��ل��ي��م��ي��ا يف 
اإجن��������ازات . م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال بيرت 
ل�شركة كيوبك  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ت��ورب��ي 
ال�شرق الأو�شط تتمثل روؤية �شركته 
يف تاأ�شي�س ح�شور فعال على امل�شتوى 
�شت�شتفيد من قدراتها  املحلي حيث 
اأف�شل  ت��ق��دمي  يف  امل�شتوى  العاملية 

البيانات ..اإن كيوبك تعترب ال�شريك 
ح�شورها  لتو�شيع  لإجن��ازات  املثايل 
يف ال�شوق الإقليمية وربط خدماتها 
تكنولوجيا  جم�����ال  يف  امل����ت����ط����ورة 
امل��ع��ل��وم��ات والت�������ش���ال م���ع اخلربة 
املجال  ال�����ش��رك��ة يف  ل��ه��ذه  ال��ع��ري��ق��ة 
اأن تنمية الكوادر  الدفاعي. واأ�شاف 
م��وق��ع��ا مهما على  ال��ب�����ش��ري��ة حت��ت��ل 
ال�شركات  العديد من  اأولويات  راأ���س 
ب�شكل خا�س  اأبوظبي  واملوؤ�ش�شات يف 
تزويد  ب�شكل عام وميثل  والإم���ارات 
ال����ك����ف����اءات الإم�����ارات�����ي�����ة مب���ه���ارات 
والت�شالت  املعلومات  تكنولوجيا 
ل��شركته.  بالن�شبة  ق�شوى  اأول��وي��ة 
اتفاقية  ب��ف�����ش��ل  اأن������ه  اإىل  ول���ف���ت 
للتطبيقات  ك��ي��وب��ك  م���ع  ال�����ش��راك��ة 
الدفاعية �شيخ�شع موظفو اإجنازات 
وال������دورات  ال���ربام���ج  م���ن  ل�شل�شلة 
�شتو�شع  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
م����دارك����ه����م وم���ع���ارف���ه���م يف جم���ال 

ال���ط���ائ���رات م�����ش��اب��ه ل���ط���ائ���رات ام 
الينيا  �شركة  ت�شنعها  التي   346
للقوات  ع���ر����س  ت���ق���دمي  و���ش��ي��ت��م 
اآخر  يت�شمن  الأم��ريك��ي��ة  اجل��وي��ة 
يف  التكنولوجيا  اإل��ي��ه  تو�شلت  م��ا 
..واأ�شار  التدريب  طائرات  جم��ال 
تعترب   346 ام  ط���ائ���رة  اأن  اإىل 
م���ن اأك����رث ال���ط���ائ���رات م���ن نوعها 
تقدمي  ميكنها  ال��ع��امل  يف  ت��ط��ورا 
لقيادة  الالزم للطيارين  التدريب 
مقاتالت اجليل الرابع واخلام�س 
ويتم اإنتاج عدد منها حاليا ل�شالح 
اآخر  وع��ن   . عامليني  زب��ائ��ن  ثالثة 
346 مع  ام  تطورات عقد طائرة 
الإمارات .. قال امل�شوؤول الإيطايل 
قبل  اختيارها من  اإن طائرتنا مت 
بعد  الإم��ارات��ي��ة  امل�شلحة  ال��ق��وات 

اجاب  العمالقة،  ال�شركة  م�شاريع 
�شركة  ادارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
اننا  الدفاع:  لتكنولوجيا  الم��ارات 
ومن خالل �شراكتنا ال�شرتاتيجية 
الملانية  ج��ي  اف.   . اف  �شركة  م��ع 
الثقيلة  ال��ه��ن��د���ش��ة  دب����اب����ة  ن���ق���دم 
واملبنية على نظام دبابة ليوبارد 2 
الرائدة عامليا ، وقي جرى جتربتها 
وا�شار  اي��ج��اب��ي��ة.  ن��ت��ائ��ج  وح��ق��ق��ت 
تقوم  ال�����ش��رك��ة  ان  اىل  ال��ق��ب��ي�����ش��ي 
ال�شغب  مكافحة  م��ع��دات  بت�شنيع 
با�شتخدام اخف الو�شائط، واكرثها 
م��ق��اوم��ة وف��ع��ال��ي��ة، م��و���ش��ح��ا انه 
لتوريد  اتفاقيات  ع��دة  عقد  ج��رى 
وقال:   . ال��دول  لعدد من  منتجات 
�شراكاتنا مع عدد  اننا ومن خالل 
من ال�شركات العاملية، نقدم انظمة 
للعربات  ال��ع��امل��ي��ة  الآل��ي��ة  ال��رم��اي��ة 

امل�شفحة .

ال��ع��دي��د م��ن الدول  ال��ت��دري��ب يف 
ال���������ش����رق الأو������ش�����ط  يف م���ن���ط���ق���ة 
اأنه  اإىل  واأ���ش��ار   . افريقيا  و�شمال 
الإل��ك��رتون��ي��ات تعر�س  يف جم���ال 
التابعة  اي.ا������س  �شيلك�س  ���ش��رك��ة 
واأنظمة  رادارات  ل��ل��م��ج��م��وع��ة 
حديثة اأخرى ت�شتخدم يف عميات 
ماأهولة  م��ن�����ش��ات  ع��ل��ى  امل��راق��ب��ة 
وغري ماأهولة .. بينما يتم عر�س 
ب��ح��ري��ة يف  ق��ت��ال��ي��ة  اإدارة  اأن��ظ��م��ة 
من  البحري  نافاديك�س  معر�س 
البحرية  للقوات  التابعة  ال�شفن 
يف الإم�������������ارات وه������ي ب���ي���ن���ون���ة و 
اأب��وظ��ب��ي . وق���ال اإن  ال��ف��الح 2 و 
ال�شركات  ك��ل  ي�شتقطب  اآي��دك�����س 
الرئي�شيني  والالعبني  اليطالية 
يف القطاعني املوؤ�ش�شي وال�شناعي 
الدفاعية  ال�������ش���رك���ات  وج���م���ي���ع 
اأجنحة  لديها  الكربى  الإيطالية 
جناح  ذل�����ك  يف  مب����ا  امل���ع���ر����س  يف 
م�شرتك بني وزارة الدفاع واحتاد 
ل�شناعات  الإيطالية  ال�شناعات 
الطريان والدفاع والأمن. وب�شاأن 
املقاتلة اليوروفايرت التي ت�شارك 
نائب  ق���ال  �شناعتها  يف  اي��ط��ال��ي��ا 
وزي��ر ال��دف��اع الي���ط���ايل..اإن هذه 
العامل  الأف�����ش��ل يف  امل��ق��ات��ل��ة ه��ي 
اجلوية  القوات  ت�شتخدمها  حيث 

بقيمة اإجمالية تبلغ 270 مليون 
املروحية  ه����ذه  اإن  ي�����ورو..وق�����ال 
تعترب ن�شخة مطورة عن مروحية 
مبهام  ال��ق��ي��ام  وب��اإم��ك��ان��ه��ا  لينك�س 
وال�شفن  ال�شواحل  تغطي  متعددة 
احل�����رب�����ي�����ة ت���ت�������ش���م���ن ال����ه����ج����وم 
�شطحية  ب���ح���ري���ة  اأه��������داف  ع���ل���ى 
البحث  وع��م��ل��ي��ات  وال���غ���وا����ش���ات 
والإن����ق����اذ وامل���راق���ب���ة ال��ب��ح��ري��ة . 
اأن���ه يف ال��ولي��ات املتحدة  واأ���ش��اف 
داينامك�س  ج���رال  �شركتا  وق��ع��ت 
خطاب  م��وؤخ��را  ايرما�شي  والينيا 
مناف�شة  يف  �شوية  للدخول  ن��واي��ا 
توريد طائرات تدريب حتل مكان 
ال���ط���ائ���رات ال���ق���دمي���ة م���ن ط���راز 
ال�شركتان  ..وات����ف����ق����ت   83 ت����ي 
ع��ل��ى ت��ق��دمي ن��ظ��ام م��وح��د لتلك 

املجموعة يف ال�شوق املحلي واأ�شواق 
واختتم   . ال��ن��ا���ش��ئ��ة  الق��ت�����ش��ادات 
ال�شركة  ان  ق���ائ���ال  م��و���ش��ول��ي��ن��ي 
و  األفا   17 اجل��دي��دة توظف نحو 
اأن�شطتها  وترتكز  �شخ�س   900
وبريطانيا  اإيطاليا  يف  الرئي�شية 
يف ح����ني مت���ل���ك وج��������ودا جت���اري���ا 
املتحدة  ال��ولي��ات  قويا يف كل من 

من�شب  ي�����ش��غ��ل  ف��ي��م��ا  ك����وك  الن 
رئي�شها التنفيذي ال�شيد فابريزيو 
�شيتم  اأن�����ه  وذك�����ر   . ج��وي��الن��ي��ن��ي 
ثالثة  اإىل  ال�����ش��رك��ة  ه���ذه  تق�شيم 
اأق�شام رئي�شية ت�شمل ق�شم الف�شاء 
الأنظمة  وق�شم  والأنظمة اجلوية 
والأنظمة  الأم��ن  وق�شم  الأر�شية 
ت���و����ش���ي���ع ح�شة  ب���ه���دف  ال���ذك���ي���ة 

ميالرا  واوت��و  و�شتالند  واغو�شتا 
�شيلك�س  وال�شركة اجلديدة  ووا�س 
اي .ا�س يف هذا احلدث املهم الذي 
املعار�س  اأب���رز  م��ن  واح���دا  نعتربه 

الدفاعية يف العامل .
اإجن��������ازات جمموعة  اأب������رز  وع����ن   
فينميكانيكا على ال�شعيد الدويل 
ملجموعة  الإقليمي  امل��دي��ر  ذك��ر   ..
الإيطالية  ال�شناعية  فينميكانيكا 
اأنه  اخلليج  ومنطقة  الإم���ارات  يف 
يف �شهر يناير املا�شي منحت كوريا 
اوغ�شتا  ل�شركة  ع��ق��دا  اجل��ن��وب��ي��ة 
املروحيات  جناح  لتعزيز  و�شتالند 
وي�شمل  ال���ب���ح���ري���ة  ق����وات����ه����ا  يف 
ت��زوي��ده��ا ب��ث��م��اين م��روح��ي��ات من 
اإ�شافة   159 دب��ل��ي��و   . اي  ط����راز 
الربنامج  �شمن  تدريب  عقد  اإىل 

ه���ن���اك ����ش���رك���ة واح�������دة ب�����دل من 
ت���ع���زي���ر مركز  اأج�������ل  ث�����الث م����ن 
املجموعة على اخلارطة الدولية . 
واأ�شاف اأنه لذلك مت اإن�شاء �شركة 
ا�����س.اي  �شيلك�س  ت��دع��ى  ج���دي���دة 
يناير  �شهر  بداية  يف  اأطلقت  التي 
�شركة  اأ���ش��ب��ح��ت  وال���ت���ي  امل��ا���ش��ي 
الإلكرتونيات  جم����ال  يف  رائ������دة 
املت�شلة  امل��ع��ل��وم��ات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
والف�شائية  ال��دف��اع��ي��ة  ب��امل��ع��دات 
والأن����ظ����م����ة الأم����ن����ي����ة الأر����ش���ي���ة 
واأن����ظ����م����ة احل���م���اي���ة وغ����ريه����ا .. 
اإط����الق هذه  اأن����ه مت  اإىل  م�����ش��ريا 
�شركات  دم��ج  خ��الل  م��ن  ال�شركة 
ال�شاج  و�شيلك�س  جاليليو  �شيلك�س 
انتجراتي  �شي�شتيمي  و�شيلك�س 
ال�شيد  اإدارت����ه����ا  وي���راأ����س جم��ل�����س 

ب���ن ب��ط��ي ال��ق��ب��ي�����ش��ي ن��ائ��ب رئي�س 
جمل�س ادارة ال�شركة: ان ا�شتحواذ 
لال�شتثمارات  �شنت�شورين  �شركة 
�شركة  يف  ا�شرتاتيجية  ح�شة  على 
الم���������ارات ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال���دف���اع 
لالنطالق  ام��ام��ه��ا  ال��ب��اب  �شيفتح 
يف ت��ن��ف��ي��ذ م�������ش���اري���ع ع���م���الق���ة يف 
جمال الت�شنيع الع�شكري، وتقدمي 
امل�شلحة  للقوات  النوعية  اخلدمات 
، والتعاون  الماراتية ب�شكل خا�س 
احلكومية  الع�شكرية  اجل��ه��ات  م��ع 
القبي�شي  وافاد  عام.  ب�شكل  العاملية 
ب��ت��ط��وي��ر جهاز  ت��ق��وم  ال�����ش��رك��ة  ان 
لن���ت���اج امل���ي���اه ال��ع��ذب��ة ع���ن طريق 
تكثيف الرطوبة وتدويرها لتتحول 
اىل م��ي��اه م����رّبدة ق��اب��ل��ة ل��ل�����ش��رب ، 
ح��ي��ث مي��ك��ن ا���ش��ت��خ��دام اجل��ه��از يف 
يف  او  الع�شكرية  والثكنات  امل��واق��ع 
م���ا يخ�س  امل����درع����ة. ويف  الآل����ي����ات 

ال�شركات الوطنية.
م�شاركة  تاتي   : ال�شويدي  وا�شاف 
�شركة المارات لتكنولوجيا الدفاع 
���ش��م��ن اح���د اه���م واك����رب الجنحة 
امل�شاركة،  الم����ارات����ي����ة  ال��وط��ن��ي��ة 
تواجدها  تعزيز  على  منها  حر�شا 
القليمية  ال�����ش��رك��ات  خمتلف  ب��ني 
مبمثلي  ل���الل���ت���ق���اء  و  وال���ع���امل���ي���ة، 
وامل�������ش���وؤول���ني يف جمال  ال�����ش��رك��ات 
ا�شرتاتيجية  �شراكات  المن وعقد 
ال�شركة  مكانة  تعزز  ان  �شانها  من 

الرائدة يف تكنولوجيا الدفاع.
ال�شناعات  ل��ت��ط��وي��ر  ن�����ش��ع��ى  ك��م��ا 
ال��دف��اع��ي��ة الم���ارات���ي���ة، م��ن خالل 
للمنتجات  �شناعية  قاعدة  تا�شي�س 
يطورها  ان  ���ش��ان��ه  م��ن  ال��دف��اع��ي��ة 
للمنتجات  م��ن��اف�����ش��ة  وي��ج��ع��ل��ه��ا 

الجنبية ويتفوق عليها اي�شا.
����ش���ع���ادة �شعيد  ق����ال  وم����ن ج��ان��ب��ه 

تعر�س  فينميكانيكا  جم��م��وع��ة 
مروحيات   2013 اآي���دك�������س  يف 
اوغ�شتا  �شركة  اإنتاج  من  متطورة 
ت�شمل  ل���ه���ا  ال���ت���اب���ع���ة  و����ش���ت���الن���د 
اي.دبليو  ط����راز  م���ن  م��روح��ي��ات 
و   189 و   139 و   169
متطورة  م��روح��ي��ات  وه��ي   101
اإىل  اإ����ش���اف���ة   .. امل����ه����ام  م���ت���ع���ددة 
تنتج  التي  ايرماكي  الينيا  �شركة 
طائرات  ���ش��ن��ة   40 ح����وايل  م��ن��ذ 

اآيدك�س  اإن  وق���ال  ال�شفن.  لبناء 
من  الأك���رب  احل��دث  ه��و   2013
الإ�شرتاتيجية  ل���ل���ق���اءات  ن���وع���ه 
جمال  يف  العاملية  ال�شناعة  لقادة 
وال�شناعات  وال���ط���ريان  ال���دف���اع 
�شوق  اأن  اإىل  .. م�شريا  الع�شكرية 
اأب��وظ��ب��ي الأ���ش��رع من��وا يف العامل 
القوي  احل�����ش��ور  ي��ع��ك�����ش��ه  وه�����ذا 
لدول العامل يف املعر�س. واأ�شاف 
ن��ائ��ب وزي���ر ال��دف��اع الإي��ط��ايل اأن 

•• اأبوظبي-وام:

ت�شارك اأكادميية الطريان الدولية هورايزن بجناح خا�س يف الدورة ال�11 
ملوؤمتر ومعر�س الدفاع الدويل اآيدك�س 2013 املقام حاليا يف ابوظبي.

وي�شهد اآيدك�س 2013 الذي ي�شت�شيفه مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س 
اأدنيك � م�شاركة الف و112 �شركة من 59 دولة و38 جناحا على م�شاحة 

عر�س ت�شل اىل 133 الف مرت مربع.
وقال حارب ثاين الظاهري الرئي�س التنفيذي لكادميية الطريان الدولية 
تاأتي من  امل�شاركة  انباء الم��ارات وام ان هذه  هورايزن يف ت�شريح لوكالة 
اجل التعريف بالكادميية وتقدمي اهم واحدث ما و�شلت اإليه الكادميية 

يف درا�شة علوم الطريان والجهزة املتوفرة لديهم.
واأ�شار الظاهري اإىل اأن الكادميية تعد اكادميية رائدة وفريدة من نوعها 
يف العامل وذلك لعدة ا�شباب من اهمها ان الكادميية تدرب على نوعني من 
الجنحة  ذات  والطائرات  الهليكوبرت  املروحية  الطائرات  وهي  الطائرات 

الثابتة ونوعني من التدريب املدين والع�شكري.
ولفت اإىل اأن الكادميية خرجت منذ تاأ�شي�شها يف �شنة 2003 عددا كبريا 
من الطالب من املدنني والع�شكرين جتاوز ال� 700 طالب وطالبة ينتمون 
اإىل عدد من الدول منها الإم��ارات وطالب من جمل�س التعاون اخلليجي 
ومنطقة ال�شرق الو�شط .. م�شريا اإىل اأن القدرة ال�شتيعابية لالكادميية 
هي 200 طالب وت�شعى �شمن خطتها امل�شتقبلية يف ا�شرتتيجية ال�شركة 

للتطوير ان يتجاوز هذا العدد لي�شل اىل 250 طالبا.
واأكد الظاهري اأن القبال على الت�شجيل يف الكادميية ب�شكل عام من قبل 
املجال من  بهذا  الدولة  ت�شهده  ملا  وذل��ك  تعترب جيدة  الم��ارات��ي  املواطن 
الف �شاعة تدريبية خالل   18 اأن الكادميية اجنزت  اإىل  .. م�شريا  تقدم 
ال�شنة املا�شية ومن املتوقع ان تنجز 25 الف �شاعة تدريبية خالل ال�شنة 

احلالية 2013.
ال�شرق  رائ���دة على م�شتوى  ال��دول��ي��ة ه��وراي��زن  ال��ط��ريان  اك��ادمي��ي��ة  وتعد 
والكادميية  العني  مدينة  ومقرها  الطيارين  تدريب  جم��ال  يف  الو���ش��ط 
وهي مملوكة بالكامل ل�شركة مبادلة للتنمية وتتبع وحدة مبادلة ل�شناعة 
الطريان. وحازت هورايزن منذ ن�شاأتها على اعتماد الهيئة العامة للطريان 
ذات  الطائرات  التدريبية على  ان دورتها  .. كما  الم���ارات  دول��ة  امل��دين يف 
الج��ن��ح��ة ال��ث��اب��ت��ة م��ع��ت��م��دة اي�����ش��ا م��ن ق��ب��ل ال��وك��ال��ة الورب���ي���ة ل�شالمة 

الطريان.

وتقدم الكادميية حلول التدريب املنا�شبة وامل�شممة وفقا حلاجة موؤ�ش�شات 
الو�شط  ال�شرق  انحاء  جميع  يف  الع�شكرية  والهيئات  التجاري  الطريان 
وجنوب ا�شيا و�شمال افريقيا. وتعترب مباين الكادميية من احدث املرافق 
جن�شيات  م��ن  وم��دري��ون  خ��رباء  عليها  ي�شرف  التي  والعلمية  التدريبية 
والدورات  الربامج  تنفيذ  والكفاءة مبا ي�شمن  يتمتعون باخلربة  متعددة 
التدريبية وفقا ملعايري ال�شالمة واجلودة والكفاءة العالية ومنذ تاأ�شي�شها.

الكادميية  ت��وؤك��د  ال��ط��ريان  وعامليا يف جم��ال  امل��ت��زاي��د حمليا  النمو  وم��ع 
والفكار  الفر�س  تبني  خالل  من  النمو  لهذا  دعمها  لتقدمي  ا�شتعدادها 
القت�شادي  التنوع  يف  ابوظبي  حكومة  توجه  مع  تن�شجم  والتي  اجلديدة 
الذي يهدف اىل ان�شاء اقت�شاد معريف م�شتدام يعتمد على تقنيات متقدمة 
التايل  اجليل  بتخريج  والتزامها  الم��ارات��ي  امل��واط��ن  م�شلحة  يف  وي�شب 
من الطيارين المارتيني والقليميني والعامليني والذين يتمتعون مبعيار 

جديد من اجلودة والكفاءة.
الدولية للطريان هورايزن يف ان ت�شبح رائدة  وتتمحور روؤية الكادميية 
ال�شرق الأو�شط وامل�شاهمة ب�شكل فعال يف دعم منو  لتدريب الطيارين يف 
�شناعة الطريان على امل�شتوى القليمي وحتقيق عوائد ربحية م�شتدامة 

للم�شاهمني.
بتكلفة  ف��ري��دة  تدريبية  خ��ربة  تقدمي  اىل  الك��ادمي��ي��ة  ر�شالة  تهدف  كما 
خالل  من  م�شافة  قيمة  ذات  بحلول  عمالئها  وت��زود  للطيارين  مقبولة 
توفري حلول تدريبية مبتكرة ذات م�شتوى عاملي وهي م�شتمرة يف تو�شيع 

خدماتهها من خالل تقدمي الدورات التدريبية املتنوعة.
ا�ش�س  على  مميزة  تدريب  جم��الت  للطريان  الدولية  الكادميية  وتوفر 
والطائرات  الثابت  اجل��ن��اح  ذات  ال��ط��ائ��رات  على  عاملية  ومبعايري  علمية 
طيار  رخ�شة  دورة  ت�شم  تدريبية  دورات   7 تقدمي  خ��الل  م��ن  العمودية 
الع�شكري  الطيار  تاأهيل  الثابت ودورة  النقل اجلوي على طائرات اجلناح 
على ط��ائ��رات اجل��ن��اح ال��ث��اب��ت ودورة ال��ت��ع��اون م��ع ط��واق��م م��ت��ع��ددة ودورة 
الهيليكوبرت ودورة مدرب طريان على  رخ�شة طيار جتاري على طائرات 
طائرات الهيليكوبرت ودورة طريان العدادات والجهزة ودورة تاأهيل الطيار 

الع�شكري على طائرات الهيليكوبرت.
وت�شتخدم اأكادميية هورايزن اجلوية اف�شل طائرات التدريب املتاحة عامليا 
وطائرة  ثابتة  جناح  ذات  طائرة  وه��ي   42 اي  دي  "داميوند  طائرة  منها 
"ال�شي�شنا 172 ا�س بي وهي طائرة ذات جناح ثابتة وطائرة "الهيليكوبرت 

بل 206 وطائرة الهليكوتر بل 407".

نائب وزير الدفاع االإيطايل: اآيدك�ض من�سةاأكادميية الطريان الدولية ت�سارك يف اآيدك�ض 2013 
 هامة للتعريف باآخر منتجاتنا الدفاعية والتقنية

�سركة اير�ض للمعدات االأمنية ت�سارك باأربع �سيارات يف اآيدك�ض 2013  
•• اأبوظبي-وام:

اآيدك�س  ومعر�س  موؤمتر  فعاليات  يف  الأمنية  للمعدات  اير�س  ت�شارك 
�شركة   112 و  األف  مب�شاركة  اأبوظبي  يف  حاليا  يقام  الذي   2013
األف   133 اإىل  38 جناحا على م�شاحة عر�س ت�شل  و  59 دول��ة  من 
مرت مربع. واأكد جون ل�شمر مدير ت�شويق وتطوير الأعمال يف �شركة 
اير�س يف ت�شريح لوكالة اأنباء الإمارات وام ..اأهمية امل�شاركة يف معر�س 
اأكرب  م��ن  ب��اأن��ه  وو�شفه  الول  اأم�����س  ي��وم  افتتح  ال��ذي   2013 اآيدك�س 
معار�س الدفاع يف العامل وحدث مهم وفر�شة جلميع ال�شركات امل�شاركة 
من اأجل حتقيق العديد من املكا�شب الإ�شرتاتيجية والقت�شادية. واأ�شار 
الدوائر  خمتلف  تعريف  اأج��ل  من  تاأتي  املعر�س  بهذا  امل�شاركة  اأن  اإىل 

تقدمه  مبا   2013 اآيدك�س  يف  وامل�شاركة  املهتمة  والإقليمية  العاملية 
ال�شركة  اإن  . وقال  الع�شكرية  ال�شيارات  اأهمها  ال�شركة من معدات من 
اإم��ارة دبي ولها عدد من الفروع يف  2010 يف  اأن�شئت خالل عام  التي 
العامل منها بريطانيا والهند والأردن ت�شارك يف اآيدك�س للمرة الأوىل 
�شيارات ع�شكرية جديدة  اأرب��ع  املعر�س  اإن�شائها حيث تقدم خالل  منذ 
وترتاوح  الأوىل  للمرة  وتعر�س  اأوربية  مبميزات  بانتريا  عليها  يطلق 
اأوزانها بني 5 ر17 و 5 ر8 و 5 ر5 و 5 ر4 طن . وتتميز ال�شيارات قلة 
الأ�شخا�س فيما  ع��ددا كبريا من  ال��ذي يحمل  الوا�شع  ثمنها وحجمها 
ال�شيارة مبرونتها واإمكانية تغري موقعها ح�شب الطلب  تتميز كرا�شي 
اإمكانية  اأرب��ع كامريات مع  ولل�شيارة نظامي حماية حيث حتتوي على 
ت�شغيلها يف وقت واحد وذلك من اأجل حماية الركاب وال�شائق وت�شور 

يف جميع الأو�شاع والأجواء .

جمموعة بارامونت للدفاع والف�ساء تبحث عن موقع لها يف اخلليج 
•• ابوظبي-وام:

تعتزم جمموعة بارامونت للدفاع والف�شاء اجلنوب افريقية فتح فرع لها 
يف منطقة اخلليج لعر�س منتجاتها الدفاعية املتنوعة. وقال ال�شيد ايفور 
ايت�شيكوفيت�س موؤ�ش�س املجموعة ل� وام ان لدى ال�شركة رغبة يف التواجد يف 
املعار�س  منطقة اخلليج وخا�شة مدينة ابوظبي ملا لها من ثقل يف جمال 
الدفاعية الدولية. وا�شاف ان بارامونت تبحث عن �شركاء للعمل معا لتوفري 
�شناعات دفاعية ملنطقة اخلليج والتعاون مع الم��ارات ب�شكل خا�س لبناء 
�شناعات دفاعية مطلوبة. ويف هذا ال�شدد ا�شاد موؤ�ش�س بارامونت بايدك�س 
جذب  وان��ه  مهني  دفاعي  معر�س  واك��رب  اف�شل  بانه  اعتقاده  عن  ..معربا 
والتمويل  العاملي  الدفاعي  النتاج  ذات  ال��دول  وخا�شة  ال��دول  من  العديد 

املايل الكبري. وا�شاف ان املعر�س اىل جانب ذلك جمع التكنولوجيا العاملية 
التي يحق لها الفخر بان تكون مركزا ملعر�س  يف مكان واح��د هو ابوظبي 
دفاعي دويل بف�شل قيادتها احلكيمة. وت�شارك املجموعة يف ايدك�س منذ عام 
1995 وهي �شركة خا�شة �شريعة النمو اذ حتولت من جمرد موزع لفائ�س 
معدات الدفاع اىل موؤ�ش�شة ذات قدرة على تطوير وانتاج املن�شات والنظمة 
املبتكرة ومزود للتكنولوجيا يف املركبات املدرعة على �شبيل املثال. وتاأ�ش�شت 
القطاع  �شركات  كربى  اليوم  وتعد   1994 عام  �شغرية  ك�شركة  بارامونت 
اخلا�س يف جمايل الدفاع والف�شاء يف قارة افريقيا وتتعامل مع نحو 30 
دولة يف ا�شيا وافريقيا وامريكا الالتينية ..وتوفر خمتلف املعدات املطلوبة 
واحللول املتكاملة لقوات الدفاع العاملية وقوات حفظ ال�شالم وقوات المن 

الداخلي وذلك يف املجالت الربية والبحرية واجلوية. 

اإجنازات وكيوبك توقعان اتفاقية لتدريب
 الكفاءات املواطنة على ت�سغيل و�سيانة اأنظمة املحاكاة

 فينميكانيكا تعر�ض اأحدث �سناعات الدفاع االإيطالية يف اآيدك�ض

�صنت�صورين لال�صتثمارات ت�صتحوذ على ح�صة ا�صرتاتيجية بها

االإمارات لتكنولوجيا الدفاع ت�سارك يف معر�ض ايدك�ض 2013
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حمكمة اأبوظبي املدنية االبتدائية ترف�ض قبول دعوى ب�ساأن عيوب يف �سيارة ملرور اأكرث من �ستة اأ�سهر على �سرائها
•• اأبوظبي-وام:

رف�شت حمكمة اأبوظبي املدنية البتدائية دعوى تقدمت بها 
باإعادة مبلغ  ال�شيارات  اإحدى وكالت  باإلزام  عربية للمطالبة 
مع  امل��دع��ي��ة  ا�شرتتها  معيبة  ���ش��ي��ارة  قيمة  دره���م  األ���ف   140
باملدعية  حلقت  التي  والأدبية  املادية  الأ�شرار  عن  التعوي�س 
جراء ما تعر�شت له من غ�س من قبل ال�شركة املدعى عليها. 
�شيارة  ا���ش��رتت  اأن��ه��ا  ال��دع��وى  املدعية يف �شحيفة  واأو���ش��ح��ت 
بعد  لها  تبني  ثم  دره��م  األ��ف   140 بقيمة  عليها  املدعى  من 
عليها  املدعى  ف�شلت  التي  العيوب  من  ع��دد  وج��ود  ا�شتالمها 
باإ�شالحها فلجاأت اإىل ادارة حماية امل�شتهلك بوزارة القت�شاد 
وانتهى  ال�شيارة  لفح�س  هند�شيا  خبريا  بدورها  ندبت  التي 

بل يتطلب خربة خا�شة لكت�شافه وهذا العيب اأدى اإىل عدم 
امكانية ا�شالح ال�شيارة... واأ�شافت املحكمة يف حيثيات قرارها 
برف�س الدعوى اأن القانون املطبق يف هذه احلالة ين�س على 
وجوب اإبالغ البائع بالعيب خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ 
ا�شتالمها لل�شيارة ا�شتالما فعليا واأن تقيم دعوى ف�شخ عقد 
البيع خالل �شتني يوما ويف حال كان العيب كما هو احلال يف 
هذه الق�شية خفيا مما ل يكت�شف عند الفح�س العادي فكان 
عليها اإبالغ البائع فور اكت�شافه واأن ترفع الدعوى خالل �شتة 
اأقامت  املدعية  اأن  اإىل  م�شرية  ال���ش��ت��الم...  تاريخ  من  اأ�شهر 
يعترب  مما  لل�شيارة  ا�شتالمها  تاريخ  من  �شنتني  بعد  دعواها 
نظر  ليجوز  وبالتايل  اكت�شفتها  التي  بالعيوب  �شمنيا  قبول 

الدعوى. 

خفية  م�شنعية  عيوبا  بال�شيارة  اأن  اإىل  ت��ق��ري��ره  يف  اخل��ب��ري 
ال�شيارة  رف�س  ويجب  وخطرية  حيوية  الأعطال  طبيعة  واأن 
واإعادتها للوكالة. لكن املدعى عليها رف�شت ا�شتعادة ال�شيارة 
اأنها  اأن ال�شرر الذي حلق بها جراء ما قالت  واأك��دت املدعية 
تعر�شت له من غ�س متثل يف عدم متتعها بال�شيارة وال�شعور 
بالأمل النف�شي ب�شبب الغنب نتيجة اإدراكها باأنها كانت �شحية 
واأو�شحت  الدعوى  قبول  املحكمة  رف�شت  للغ�س. من جهتها 
هو  ال�شاكية  به  تقدمت  ال��ذي  الدع���اء  اأن  حكمها  حيثيات  يف 
الطرفني  بني  العقد  ويعترب  ال�شيارة  �شراء  عقد  ف�شخ  طلب 
عقدا جتاريا وينطبق عليها قانون املعامالت التجارية ولي�س 
ال�شيارة  يف  ال��ذي  العيب  اأن  املحكمة  وقالت  امل��دين.  القانون 
لميكن اكت�شافه بالفح�س املعتاد الذي تعارف على القيام به 

االإمارات ت�سارك يف اأعمال منتدى املجل�ض الوزاري الدويل للبيئة يف كينيا
•• دبي-وام:

ال��وزاري ال��دويل للبيئة التي تبداأ اليوم  27 من منتدى املجل�س  ال�  ال��دورة  اأعمال  ت�شارك الدولة يف 
الثالثاء و ت�شتمر اأربعة اأيام يف العا�شمة الكينية نريوبي. يراأ�س وفد الدولة اإىل املنتدى معايل الدكتور 
را�شد اأحمد بن فهد وزير البيئة واملياه فيما ي�شم يف ع�شويته كال من الدكتور �شعد الدين النمريي 
م�شت�شار وزير البيئة واملياه ويحيى الزريهي من�شق عالقات عامة ومروة العو�شي من�شق تغري املناخ 
الأ�شتاذ الدكتور  ال�شعمي من�شق بيئي ومن جانب جائزة زايد الدولية للبيئة و�شعادة كل من  ومرية 
نائب  رفيع  حممد  واأح��م��د  للبيئة  الدولية  زاي��د  جلائزة  العليا  اللجنة  رئي�س  فهد  بن  اأحمد  حممد 
رئي�س اللجنة العليا جلائزة زايد الدولية للبيئة والدكتور عبدالرحمن ال�شرهان ع�شو اللجنة العليا 
جلائزة زايد الدولية للبيئة وفهد الغ�س مدير العالقات العامة يف اللجنة العليا جلائزة زايد الدولية 
للبيئة. تاأتي م�شاركة الوزارة يف اإطار حر�شها على دعم وتعزيز التعاون والتن�شيق مع املنظمات الدولية 

والإقليمية وحتقيق التكامل يف الق�شايا البيئية وتلبية لدعوة برنامج الأمم املتحدة للبيئة. 

عبداهلل بن زايد يوؤكد اأهمية العالقات الثنائية مع رو�سيا االحتادية

م�صيدة بجهود جمعية الإمارات يف اعتماد اليوم العاملي

املنظمة الدولية ملتالزمة داون تعتمد ت�سجيل االإمارات يف ع�سويتها

�صورة تتناف�س على حب النخلة  748

ذاكرة االإن�سان مع النخلة يف عيون العامل
•• ابوظبي – فوؤاد علي 

نهيان  ال�شيخ  معايل  رع��اي��ة  حت��ت 
بن مبارك اآل نهيان وزير التعليم 
ال��ع��ل��م��ي رئي�س  ال���ع���ايل وال��ب��ح��ث 
خليفة  ج����ائ����زة  اأم�����ن�����اء  جم���ل�������س 
افتتحت  ال��ت��م��ر  لنخيل  ال��دول��ي��ة 
اأم�س  ل��ل��ج��ائ��زة  ال��ع��ام��ة  الأم���ان���ة 
الفائزة  الأع���م���ال  م��ع��ر���س  الأول 
الدولية  امل�����ش��اب��ق��ة  يف  وامل��ت��م��ي��زة 
ل��ت�����ش��وي��ر ال��ن��خ��ل��ة )ال���ن���خ���ل���ة يف 
عيون العامل ( يف ن�شختها الرابعة 
2013 ب�شالة امل�شرح الوطني يف 

ابوظبي .
�شعادة  امل��ع��ر���س  اف��ت��ت��اح  وح�����ش��ر 
ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��وه��اب زاي���د اأمني 
عام جائزة خليفة الدولية لنخيل 
التمر والدكتور غالب احل�شرمي 
ع�����ش��و جم��ل�����س اأم����ن����اء اجل���ائ���زة 
الكعبي  ح��م��ي��د  ه���الل  وال���دك���ت���ور 
رئي�س  الأم�����ن�����اء  جم��ل�����س  ع�����ش��و 
باجلائزة  واملالية  الإداري��ة  اللجنة 
العامري  ���ش��امل  ع��ب��داهلل  وال�شيد 
يف  وال��ف��ن��ون  الثقافة  اإدارة  م��دي��ر 
والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة 
وال�شيد وليد الزعابي مدير اإدارة 
الثقافة  الرتاث والفنون يف وزارة 
وت���ن���م���ي���ة امل���ج���ت���م���ع وال���ف���ائ���زي���ن 

بامل�شابقة .
وا���ش��ت��ع��ر���س احل�������ش���ور الأع���م���ال 
ال����ف����ائ����زة وامل���ت���م���ي���زة واجل����وان����ب 
العالقة  توثيق  يف  املتبعة  الفنية 
املباركة  وال�����ش��ج��رة  الإن�����ش��ان  ب��ني 
من خالل عيون وعد�شة م�شوري 
الفائزين  ت���ك���رمي  ومت  ال����ع����امل 
فاز  حيث  الأوىل  الثالث  باملراكز 
من  دا���س  �شوديبتو  الأول  باملركز 
الهند وفاز باملركز الثاين عبداهلل 
اململكة  ال��ع��ي��دي م��ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
باملركز  وف���از  ال�شعودية  العربية 
الثالث �شلطان �شعيد علي الزيدي 

•• ابوظبي-وام:

وزارة  ع������ام  ب������دي������وان  اخ���ت���ت���م���ت 
الجتماع  اأع��م��ال  ام�س  اخلارجية 
ال���ث���ال���ث ل��ل��ج��ن��ة امل�������ش���رتك���ة بني 
املتحدة ورو�شيا  العربية  الإم��ارات 
ال���ذي عقد على مدى  الحت��ادي��ة 
الدولة يف  وت��راأ���س جانب  يومني. 
ال�شيخ عبداهلل بن  الجتماع �شمو 
اخلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
ال���رو����ش���ي معايل  وم����ن اجل���ان���ب 
ال�شناعة  وزير  ديني�س مانتوروف 
كبار  من  عدد  مب�شاركة  والتجارة 
ال���وزارات  خمتلف  م��ن  امل�شوؤولني 
والهيئات واملوؤ�ش�شات وال�شركات يف 
البلدين و�شفريي البلدين. واألقى 
اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو 
نهيان خالل الجتماع كلمة رحب 
والتجارة  ال�شناعة  ب��وزي��ر  فيها 
املرافق  والوفد  الإحتادية  لرو�شيا 
�شموه  م�شيدا  الم�����ارات  دول���ة  يف 
اجل  م��ن  البلدين  ق��ي��ادت��ي  ب��دع��م 
ت��ط��وي��ر ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي. وقال 
الثالث  اللجنة  اجتماع  ان  �شموه 
ل���ي���وؤك���د مدى  ي���اأت���ي  اب���وظ���ب���ي  يف 
لتعزيز  واله�����ت�����م�����ام  احل�����ر������س 
مبا  الثنائية  ال��ع��الق��ات  وت��ط��وي��ر 

والذي   2013 اآي��دك�����س  معر�س 
وقال  حاليا.  ابوظبي  ت�شت�شيفه 
�شموه ان عدد ال�شركات الرو�شية يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة بلغ 
�شمنها  م��ن  �شركة   450 ح��وايل 
بلغ حجم  كما  �شركات م�شرتكة.. 
الرو�شية  الإماراتية  ال�شتثمارات 
مليار   81 ن��ح��و   2010 ع���ام  يف 
22 مليار دولر .. كما بلغ  دره��م 
الإماراتية  ال�شتثمارات  اج��م��ايل 
 66 نحو  رو�شيا  يف  التنفيذ  قيد 
مليار درهم وفقا لتقديرات احتاد 
غرف التجارة وال�شناعة بالدولة. 
واأ�شار �شموه اىل ان حجم التبادل 
ارتفاع  يف  البلدين  ب��ني  ال��ت��ج��اري 
مليار   1.176 بلغ  فقد  م�شتمر 
يف  م��ن��وه��ا   2011 ع���ام  يف  دولر 
اإنتهاز  اأه��م��ي��ة  اىل  ال�����ش��دد  ه����ذا 
ل�شتك�شاف  ال��ل��ج��ن��ة  اج��ت��م��اع��ات 
امل�����زي�����د م�����ن ف�����ر������س وجم�������الت 
جديدة  ق��ط��اع��ات  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار 
القت�شادية  ال��ع��الق��ات  ل��ت��ط��وي��ر 
وال���ت���ج���اري���ة وال���ش��ت��ث��م��اري��ة بني 
عدد  ان  �شموه  واأ���ش��اف  البلدين. 
امل�شتثمرة  الإم���ارات���ي���ة  ال�����ش��رك��ات 
�شركات  ت�������ش���ع  ب���ل���غ  رو�����ش����ي����ا  يف 
ابوظبي  و����ش���رك���ة  م���ب���ادل���ة  ه����ي 

�شموه  ودع�����ا   . �شبتمرب2007 
اجل��ان��ب ال��رو���ش��ي اىل زي���ادة عدد 
لناقالت  ب��ه��ا  امل�����ش��م��وح  ال���ن���ق���اط 
الإحتادية  رو�شيا  داخ��ل  الإم���ارات 
وال�������ش���م���اح ل���ن���اق���الت الإم���������ارات 
ب���ال���ط���ريان ع���رب امل���ج���ال اجل���وي 
ل�����ش��ي��ب��ريي��ا وت���ران���ز اآ���ش��ي��ا وت����ران 
اأهمية  ���ش��م��وه ع��ل��ى  ب����ولر. واك����د 
اتفاقية  ع���ل���ى  رو����ش���ي���ا  ت�����ش��دي��ق 
حماية وت�شجيع ال�شتثمار م�شريا 
حاليا  ت�����ش��ع��ى  الم��������ارات  ان  اىل 
لإكمال اجراءات الت�شديق عليها. 
اإجتماع  اأع����م����ال  ج�����دول  وب�������ش���اأن 
غنيا  ك��ان  ان��ه  �شموه  ق��ال  اللجنة 
عدة  ويف  املهمة  باملوا�شيع  ومليئا 
جم���الت وع��ك�����س رغ��ب��ة اجلانبني 
يف  الثنائية  عالقاتهما  تطوير  يف 
اأهمها  امل��ج��الت وم��ن  م��ن  الكثري 
الإ�شتثماري  امل��ج��ال  يف  ال��ت��ع��اون 
والطاقة  والقت�شادي  والتجاري 
والنقل  والطريان  والغاز  والنفط 
واملجال  والت�شالت  واملوا�شالت 
وا�شالح  و�شيانة  وامل�شريف  امل��ايل 
وال�شناعة.  ال���ط���ائ���رات  وع���م���رة 
واق��رتح �شموه ت�شكيل فريق عمل 
ال��ل��ج��ن��ة وتطوير  اأع���م���ال  مل��ت��اب��ع��ة 
ال����ع����الق����ات ب����ني ال���ب���ل���دي���ن وحل 

يعك�س طموحات وتوجهات القيادة 
ال��ب��ل��دي��ن ومب����ا يخدم  ال��ع��ل��ي��ا يف 
امل�شرتكة.  وامل�����ش��ال��ح  الأه�������داف 
العالقات  ب��ت��ط��ور  ���ش��م��وه  واأ����ش���اد 
ال�شيا�شية والقت�شادية والتجارية 
وال�شتثمارية والع�شكرية.. واأ�شار 
الذي  الثاين  الإجتماع  اإىل  �شموه 
 2010 عقد يف مو�شكو يف يونيو 
و�شمل عدد ا من جمالت التعاون 
ال�شتثماري  امل��ج��ال  يف  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
ونتج عنه  والقت�شادي  والتجاري 
الزدواج  ات��ف��اق��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ت��وق��ي��ع 
الطاقة  وات���ف���اق���ي���ة  ال�������ش���ري���ب���ي 
ال�شلمية  الأغ���را����س  يف  ال��ن��ووي��ة 
التوقيع  وال��ت��ي مت  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني 
عليها يف عام 2012 . واأكد �شمو 
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ عبداهلل 
اأن التعاون بني م�شوؤويل البلدين 
�شموه  ودع���ا   .. م�شتمر  ت��ط��ور  يف 
التن�شيق  زي��ادة  اإىل  ال�شاأن  هذا  يف 
الدولية  امل��ن��ظ��م��ات  يف  امل�����ش��رتك 
وامل���وؤمت���رات وغ��ريه��ا م��ن الأم���ور 
الدولية.  امل��ح��اف��ل  ع��ل��ى  ال��ه��ام��ة 
املتبادلة  ال��زي��ارات  ان  واك��د �شموه 
ادت اإىل تفعيل العمل الثنائي بني 
ال�شدد  ه���ذا  يف  م�شيدا  ال��ب��ل��دي��ن 
يف  ال��رو���ش��ي��ة  ال�����ش��رك��ات  مب�شاركة 

ل���ال����ش���ت���ث���م���ار وجم����م����وع����ة دب����ي 
وركني  كابيتال  وال��واح��ة  العاملية 
و  تاير  وغلف  العقاري  للتطوير 
الإمارات  و  لالت�شالت  �شحاري 
لالإن�شاءات  واأراب�����ت�����ك  ل���ل���زج���اج 
ان  القاب�شة. وقال �شموه  وداماك 
للناقالت  اجلوية  ال��رح��الت  ع��دد 
لطريان  رحلة   21 بلغ  الوطنية 
لطريان  رح����الت   7 و  الإم�������ارات 
لطريان  رح����ل����ة  و11  الإحت���������اد 
العربية و 22 رحلة لفالي دبي .. 
كما تزايد عدد ال�شياح الرو�س اإىل 
2012 حيث بلغ  ال��دول��ة يف ع��ام 
حوايل 333 الفا و660 �شائحا.. 
ك��م��ا اأدى ال���ش��ت��ث��م��ار ال��رو���ش��ي يف 
الإم���ارات اإىل زي��ادة عدد املقيمني 
 1212 ال��دول��ة ليبلغ  ال��رو���س يف 
ال�شتة  اإح�شائية  بح�شب  مقيما 

 . اأ�شهر الأوىل من عام 2012 
واكد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
على اهمية امل�شادقة النهائية على 
ال�شريبي  الإزدواج  منع  اتفاقية 
ب����ني ال���ب���ل���دي���ن مل����ا ل���ه���ا م����ن اأث����ر 
ال�شتثمارات  زي���ادة  على  اإي��ج��اب��ي 
باتفاقية  �شموه  وا�شاد  املتبادلة.. 
خ���دم���ات ال��ن��ق��ل اجل����وي ال��ت��ي مت 
ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ي��ه��ا يف ال��ت��ا���ش��ع من 

اأعلنت �شعادة ال�شيدة �شونيا ال�شيد 
اأح��م��د ال��ه��ا���ش��م��ي رئ��ي�����ش��ة جمل�س 
ملتالزمة  الم�����ارات  جمعية  ادارة 
اجلمعية  ت�شجيل  عن  اليوم  داون 
ال����دول����ي����ة  امل���ن���ظ���م���ة  ر����ش���م���ي���ا يف 
ملتالزمة داون وعقد اتفاقية تعاون 
مع اجلمعية الربيطانية ملتالزمة 
دع���م  ي���ح���ق  مب����ا  ل����ن����دن  يف  داون 
وتنمية مهارات وامكانات اجلمعية 
الدويل  امل��ج��ه��ود  م��ن  وا�شتفادتها 
متالزمة  ذوي  رعاية  يف  امل�شرتك 
من  وال�شتفادة  العامل  حول  داون 

التجربة الربيطانية.
ال�شيد  �شونيا  ال�شيدة  تراأ�شت  وقد 

هذا املو�شم .
ت�شجيل  ع���ن  الج���ت���م���اع  وا����ش���ف���ر 
جمعية الم��ارات ملتالزمة داون يف 
جمعية  ان  ك��ون  املنظمة  ع�شوية 
هي  داون  مل����ت����الزم����ة  الم�����������ارات 
اجل��م��ع��ي��ة ال��ر���ش��م��ي��ة ال��وح��ي��دة يف 
ال��ت��ي تعنى بذوي  دول���ة الم����ارات 

متالزمة داون.
الها�شمي  �شونيا  ال�شيدة  واع��رب��ت 
الذي  الجن���از  ب��ه��ذا  �شعادتها  ع��ن 
واهدافها  اجلمعية  طموح  يحقق 
م��ن خ���الل ال��ت��وا���ش��ل ال����دويل مع 
ك���ل اع�����ش��اء امل��ن��ظ��م��ة و���ش��ي��ت��م بث 
ج��م��ي��ع اخ���ب���ار ج��م��ع��ي��ة الم������ارات 

واخر  امل�����ش��ط��ل��ح��ات  ا���ش��ت��خ��دام  يف 
فيما  العاملية  التوجهات  ت��ط��ورات 
يخ�س بالتعامل مع ذوي متالزمة 

داون .
وا�شارت اىل انه مت التعاون الفعلي 
ق��ب��ل ث���الث ���ش��ن��وات ح��ي��ث ت�شارك 
داون  مل��ت��الزم��ة  الم�����ارات  جمعية 
بالفيديو العاملي الذي يتم عر�شه 
ملتالزمة  العاملي  اليوم  موقع  على 
بغر�س  ال��دول��ي��ة  للمنظمة  داون 
التوعية العاملية لهذه الفئة وتاأتي 

امل�شاركة ب�شكل �شنوي.
ومن جانبه ا�شاد اندروا بويز مدير 
يف  اجلمعية  ودع���م  ب���دور  املنظمة 

اعتماد المم املتحدة بان يكون يوم 
21 م��ار���س م��ن ك��ل ع��ام ه��و اليوم 
ال��ع��امل��ي مل��ت��الزم��ة داون م��ن خالل 
ار�شال الطلب اخلا�س بذلك عرب 
املنظمة الدولية وبجهود اجلمعية 
متالزمة  ذوي  خ��دم��ة  يف  امل��م��ي��زة 
ن�شر  وامل��ن��ط��ق��ة  ب����الإم����ارات  داون 
وبجهود  ب���ه���م  اله���ت���م���ام  ث���ق���اف���ة 
اجلمعية يف اعتماد برنامج تعليمي 
مل�������ش���اع���دي امل��ع��ل��م��ني ل���دع���م ذوي 
متالزمة داون يف مدار�س المارات 

واملوؤ�ش�شات التعليمية .
بويز  ك���ارول  ال�شيدة  �شكرت  فيما 
الربيطانية  ج���م���ع���ي���ة  م�����دي�����رة 

اأح��م��د ال��ه��ا���ش��م��ي رئ��ي�����ش��ة جمل�س 
ملتالزمة  الم�����ارات  جمعية  ادارة 
ال�شيد  مع  اجتماعا  لندن  داون يف 
اندروا بويز مدير املنظمة الدولية 
ملتالزمة داون و ال�شيدة م وكارول 
بويز مديرة اجلمعية الربيطانية 
وق���د  ل����ن����دن  يف  داون  مل����ت����الزم����ة 
�شعيد  ����ش���ع���ادة  الج���ت���م���اع  ح�����ش��ر 
الفالحي  ح������ارب  اأح����م����د  حم���م���د 
للريا�شات  الإم���ارات  احت��اد  رئي�س 
لنادي  التنفيذي  امل��دي��ر  البحرية 
البحرية  للريا�شات  ال���دويل  دب��ي 
وال��ذي �شارك يف دع��م العديد من 
الهامة للجمعية خالل  الفعاليات 

موقعهم  ع�����رب  داون  مل����ت����الزم����ة 
�شيطلع  وال����������ذي  الل�������ك�������رتوين 
من  اأك���رث  جمعيات  اع�شاء  عليها 
اعتماد  اىل  بالإ�شافة   ، دول��ة   70
وحما�شرين  م��ت��ح��دث��ني  ار����ش���ال 
داون  وباحثني يف جمال متالزمة 
اىل المارات يف فعاليات اجلمعية 
لعر�س اخر م�شتجدات الم��ور يف 

امللتقى ال�شنوي او املوؤمترات .
وا����ش���اف���ت ال��ه��ا���ش��م��ي : ل��ق��د ب���داأ 
التعاون مع املنظمة منذ بداية ن�شاأة 
التوا�شل  يف  وخ�شو�شا  اجلمعية 
ن�شر  خ��الل  من  ومتابعتهم  معهم 
التوعية ونقل الجتاهات اجلديدة 

ال�شوئي  الت�شوير  ف��ن  ت��وظ��ي��ف 
اجلمهور  وع���ي  لتنمية  ك��و���ش��ي��ل��ة 
ال��ن��خ��ي��ل وخلق  ���ش��ج��رة  ب��اأه��م��ي��ة 
ف�شاء اأرحب لتبادل اخلربات بني 
امل�����ش��وري��ن ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ني من 
ك��اف��ة اأن��ح��اء ال��ع��امل وال��ع��م��ل على 
ابراز املقومات ال�شياحية والبيئية 
التمر  نخيل  ل�شجرة  وال��رتاث��ي��ة 
من خالل ال�شورة الفوتوغرافية 
وت�شجيع ارتباط الإن�شان بالأر�س 

والزراعة .
زايد  عبدالوهاب  الدكتور  ووج��ه 
ال�شكر والتقدير اإىل وزارة الثقافة 
دعمهم  ع���ل���ى  امل��ج��ت��م��ع  وت��ن��م��ي��ة 
عرب  للمعر�س  ورعايتهم  الطيب 
الوطني  امل�������ش���رح  ���ش��ال��ة  ت���ق���دمي 
واملتميزة  الفائزة  الأعمال  لعر�س 
مو�شول  وال�����ش��ك��ر  امل�����ش��اب��ق��ة  يف 
لل�شياحة  اأب����وظ����ب����ي  ه��ي��ئ��ة  اإىل 
والثقافة ورابطة اأبوظبي الدولية 
للت�شوير الفوتوغرايف واإىل جلنة 
كبرياً  جهداً  بذلت  التي  التحكيم 
عالية  و�شفافية  ب��دق��ة  وت��ع��ام��ل��ت 

وتعزيزاً  للنخلة  تقديرهم  تعك�س 
لدور عد�شة امل�شور يف اإغناء ذاكرة 
الوطني  ت���راث���ه  واإح���ي���اء  ال���وط���ن 
امل�شتدامة  التنمية  ب��رام��ج  ودع���م 
الثاين  الفائز  . وقال  اأبعادها  بكل 
العيدي  ع���ب���دال���ع���زي���ز  ع����ب����داهلل 
 5 تطلب  امل�شابقة  اأن   ) )للفجر 
فوتوغرايف  م�شور  ك��ل  م��ن  ���ش��ور 
ت��ك��ون احدى  اأن  ب��اإخ��ت��ي��ار  وق��م��ت 
ال��ط��ري��ق��ة بحيث  ب���ه���ذه  ال�������ش���ور 
ويف  اخللفية  وتعزل  الهدف  ت��ربز 
نف�س الوقت اخللفية والهدف ذات 
وهى  التمور  وه��و  واح��د  مو�شوع 
وحاولت  نف�شها  تعرب عن  طريقة 
والزاوية  ال�����ش��ك��ل  ب��ه��ذا  ت���ربز  اأن 
الفائز  واأ�������ش������اف   . وال����و�����ش����وح 
الثالث �شلطان �شعيد الزيدي باأن 
ه���ذه ال�����ش��ورة ال��ف��ائ��زة ت��ع��رب عن 
الأ���ش��ال��ة واح��ب��ب��ت اأن اأغ���ر����س يف 
وامل��ا���ش��ي وهى  ال���رتاث  بنتي عبق 
تاأخذ  تربية جدتها وتعلمها كيف 
ت��غ��رف واختيار  وك��ي��ف  امل��خ��راط��ة 
ن���وع���ي���ة ال����رط����ب ف���ه���ذه الأن�������واع 

من دولة الإمارات العربية املتحدة 
ن�شختها  يف  امل�����ش��اب��ق��ة  و���ش��ه��دت   .
الرابعة مناف�شة حادة �شارك فيها 
حوايل 748 �شورة اأخذت بعد�شة 
وه����او  وحم������رتف  م�������ش���ور   170

ميثلون 20 دولة حول العامل .
وم��������ن ج����ان����ب����ه اأك����������د ال����دك����ت����ور 
عبدالوهاب زايد اأمني عام جائزة 
التمر  ل��ن��خ��ي��ل  ال���دول���ي���ة  خ��ل��ي��ف��ة 
باإهتمام  حتظى  امل�شابقة  ه��ذه  اأن 
�شمو  وت���ق���دي���ر  ورع�����اي�����ة  خ���ا����س 
ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 
والبحث  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزي�����ر 
العلمي رئي�س جمل�س اأمناء جائزة 
خليفة الدولية لنخيل التمر لدور 
الإن�شان  ذاك��رة  توثيق  يف  العد�شة 
م��ع ال�����ش��ج��رة امل��ب��ارك��ة يف خمتلف 

دول العامل .
على  تعمل  امل�شابقة  اأن  واأ����ش���اف 
الإن�شان  ب���ني  ال���ع���الق���ة  ت��اأ���ش��ي��ل 
�شجرة  ومفردات بيئته وخ�شو�شاً 
نخيل التمر وم�شيداً بدعم �شموه 
الالحمدود لل�شجرة املباركة عرب 

ومهنئاً  امل�شاركة  ال�شور  كافة  مع 
هذه  باأهمية  م�شيداً  و  الفائزين 
النخلة  الدولية لت�شوير  امل�شابقة 
بني  متقدماً  موقعاً  اأخ���ذت  حيث 
للت�شوير  ال���دول���ي���ة  امل�����ش��اب��ق��ات 
للجهات  ب��ال��ن��ظ��ر  ال���ف���وت���وغ���رايف 
الكبرية  واجل���ه���ود  مت��ث��ل��ه��ا  ال��ت��ي 

التي تبذل لإجناحها .
�شامل  ع����ب����داهلل  ����ش���ع���ادة  واأ������ش�����اد 
الثقافة  اإدارة  م���دي���ر  ال���ع���ام���ري 
لل�شياحة  اأبوظبي  بهيئة  والفنون 
للنجاح  ت���ق���دي���ره  ع���ن  وال��ث��ق��اف��ة 
يف  امل�شابقة  حققته  ال��ذي  الكبري 
واأن   2013 ال���راب���ع���ة  ن�����ش��خ��ت��ه��ا 
اأك���رث جناحاً  تعترب  ال����دورة  ه���ذه 
اإىل  بالنظر  خا�شة  خربة  واأن�شج 
حترزها  التي  املتوالية  النجاحات 
النخلة يف احلياة العامة للمجتمع 
كافة  ع���ل���ى  ب�������الإم�������ارات  امل���ح���ل���ي 
ال�����ش��ع��د  وامل�����ش��ت��وي��ات م��ع��رب��اً عن 
العامة  ل��الأم��ان��ة  و�شكره  تقديره 
لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة  جل��ائ��زة 
ال��ت��م��ر ع��ل��ى ه����ذه امل����ب����ادرة التي 

على  داون  م����ت����الزم����ة  ج���م���ع���ي���ة 
ج��ه��وده��ا امل��م��ي��زة م��ع اه����ايل ذوي 
تعاونهم  داون يف حتفيز  متالزمة 
متطلبات  وادراك���ه���م  واه��ت��م��ام��ه��م 
احلياتية  داون  م���ت���الزم���ة  ذوي 
مراحلهم  لح��ت��ي��اج��ات  وتفهمهم 
ال����ع����م����ري����ة م������ا ي����ح����ق����ق اف�������ش���ل 

وت�شاهد  الآن  من  تتعلمها  �شارت 
عملية  ب��ال��ب��ي��ت  ال����زراع����ة  ع���ام���ل 
تعديل النخلة وعمرها 3 �شنوات 

ر�شالة  اأر����ش���ل  اأن  اح��ب��ب��ت  وق�����ال 
�شامتة وال�شورة تعرب عن معناها 
وه��ى ذات ر���ش��ال��ة وا���ش��ح��ة حترك 
ال�شورة  ي��رى  �شخ�س  واأي  العقل 
ب��داأ جيل جديد  اأن��ه فعاًل  يح�شن 
واأ�شالته  ت����راث����ه  ي���ح���ب  ن���ا����ش���ئ 
وال��ن��خ��ل ه���و ت����راث ون��ع��ت��ز ب���ه يف 
دولتنا . وقال بدر النعمان رئي�س 
امل�شابقة  ه��ذه  اأن  التحكيم  جلنة 
تاأتي  اأهميتها  لكون  مهمة  تعترب 

ال�شيخ  ���ش��م��و  ا����ش���م  لأن���ه���ا حت��م��ل 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
�شوءها  وعلى  اهلل  حفظه  الدولة 
الدولة  داخ�����ل  امل�����ش��وري��ن  ي��ه��ت��م 
واأعتقد  فيها  بامل�شاركة  وخارجها 
ال�شنوات  م��دى  على  حققت  اأن��ه��ا 
النجاحات  م���ن  ك��ث��ري  ال�����ش��اب��ق��ة 
وفنانني  ك��م�����ش��وري��ن  واأ����ش���اف  ز 
بامل�شابقة  م�شاركتنا  اأهمية  تنبع 
لها  وبالتايل  البيئي  اجلانب  من 
عالقة بوجود النخلة وما تفر�شه 
بالطبيعة  متعلقة  ع��الق��ات  م��ن 
وال�����غ�����ذاء وب�����احل�����رف وال�����ع�����ادات 

جتتمع  بحيث  العالقة  امل�شكالت 
اكد  ك��م��ا   .. ���ش��ه��ور   6 ك��ل  اللجنة 
���ش��م��وه ���ش��رورة ا���ش��ت��م��راري��ة عمل 
تنفيذ  ومتابعة  امل�شرتكة  اللجنة 
�شموه  م���وج���ه���ا   .. ت���و����ش���ي���ات���ه���ا 
اللجنة  واأع�����ش��اء  ل��روؤ���ش��اء  ال�شكر 
من  ب��ذل��وه  م��ا  على  التح�شريية 
الجتماع  اأع���م���ال  لإجن�����اح  ج��ه��د 
الإلتقاء  يف  الأم���ل  ع��ن  والتعبري 
يف اجتماع اللجنة امل�شرتكة القادم 
وزير  ق��دم  جانبه  من  مو�شكو.  يف 
ال�شناعة والتجارة الرو�شي ال�شكر 
ل�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن زايد 
الدولة  ا�شت�شافة  على  نهيان  اآل 

ح�شن  وع��ل��ى  اللجنة  لجتماعات 
ال�����ش��ي��اف��ة وال����ش���ت���ق���ب���ال.. وق���ال 
وتطوير  دع���م  �شبل  ب��ح��ث  اإن���ه مت 
البلدين  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات 
امل����ج����الت  ت���ط���وي���ره���ا يف  و����ش���ب���ل 
الجتماع  م�شتهل  يف  واأ�شاد  كافة. 
والتعاون  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ب��ال��ع��الق��ات 
امل���ت���م���ي���ز ب����ني ال���ب���ل���دي���ن م����وؤك����دا 
اللقاءات  ه���ذه  م��ث��ل  ع��ق��د  اأه��م��ي��ة 
اللجنة  وا�شتمرارية عمل  وتفعيل 
تو�شياتها.  وت��ن��ف��ي��ذ  امل�����ش��رتك��ة 
وق��ال “ ان الم���ارات �شريك مهم 
لرو�شيا يف ال�شرق الو�شط وبحثنا 
اهمية  اللجنة  اج��ت��م��اع��ات  خ��الل 

ال��ت��ع��اون يف جم��ال الطاقة  زي���ادة 
ال�شلمية  ل���الغ���را����س  ال���ن���ووي���ة 
وال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة وزي����ارة حجم 
البلدين  ب��ني  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل 
الرحالت  وزي��ادة  التعاون  وتعزيز 
ا�شدار  اج��راءات  وت�شهيل  اجلوية 
البلدين  مل���واط���ن���ي  ال���ت���اأ����ش���ريات 
ال�شاحة  ع��ل��ى  ب��ف��ع��ال��ي��ة  وال��ع��م��ل 
ال����ش���ت���ث���م���اري���ة والق���ت�������ش���ادي���ة 
ال�شيخ  ���ش��م��و  ووق����ع  الدولية”. 
نهيان ووزير  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل 
الرو�شي  وال����ت����ج����ارة  ال�����ش��ن��اع��ة 
امل�شرتكة  اللجنة  اجتماع  حم�شر 

والوثائق القانونية. 

التن�شئة  ل���ربام���ج  وادراك  ت��ع��م��ل 
 ، ال��الزم��ة  وال�شحية  الجتماعية 
بالتالحم  بويز  ك��ارول  نوهت  كما 
داون  م��ت��الزم��ة  ب��ني ذوي  ال��ك��ب��ري 
�شراكة  حت���ق���ي���ق  يف  واجل���م���ع���ي���ة 
للتما�شك  وم���رثة  ف��اع��ل��ة  ت��رب��وي��ة 

والتالحم الجتماعي .

وال��ت��ق��ال��ي��د وم��ه��ن م��ار���ش��ت��ه��ا كل 
ال�شور جاءت  ال�شعوب وكثري من 
من خارج الوطن العربي فالنخلة 
ت�شاري�س  اإىل  احل�������دود  ت���ع���دت 
وجغرافية اأبعد . واأكد بدر النعمان 
عام  بعد  ع��ام  تتطور  امل�شابقة  اأن 
والقائمني على امل�شابقة يديرونها 
على اأكمل وجه وخري �شاهد نوعية 
اأمله  عن  معرباً  باملعر�س  ال�شور 
اماراتيني  م�����ش��وري��ني  مب�����ش��ارك��ة 
واأن جند يف  القادمة  امل�شابقات  يف 
امل�شتقبل اأعمال حتمل قيمة فنية 
اأكرب من القيمة التوثيقية للنخلة 
مبا اأننا نتعامل كت�شوير اأو ننظر 
املو�شوع ك�شورة فوتوغرافية  اإىل 
اإىل مزيد من  اننا نحتاج  م�شيفاً 
والدرا�شة  ك��م�����ش��وري��ني  ال��ب��ح��ث 
مو�شوع  على  وال��ع��م��ل  والتحليل 
ووجودها  حمتوياتها  بكل  النخلة 
للم�شوريني  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ب��ي��ئ��ة  يف 
وبالتايل �شنح�شل على �شور اأعمق 
. واأو�شح اأن جلنة التحكيم اطلعت 
التي  والأعمال  �شورة   400 على 
ح�شلت على املراكز الأوىل ت�شتحق 
الذي  الأ���ش��ا���ش��ي  ال�شئ  و  اجل��ائ��زة 
ال��ق��ي��م��ة الفنية  ن��ح��ك��م ع��ل��ي��ه ه��ى 
واجلمالية بالإ�شافة اإىل املو�شوع 
النخلة ووجودها يف التكوين العام 
الأ�شا�شيات  ه���ى  وه����ذه  ل��ل�����ش��ورة 
للعمل  تقييمنا  عليها  ن�شع  التي 

الفني الفائز . �صلطان �صعيد الزيديبدر النعمان يت�صلم �صهادة تقدير من الدكتور هالل الكعبيعبد اهلل عبد العزيز العيدي

�صورة الفائز الول �صوديبتو دا�س
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•• عجمان ـ الفجر 

ال�شمو  �شاحب  توجيهات  على  ب��ن��اًء 
النعيمي،  را����ش���د  ب���ن  ح��م��ي��د  ال�����ش��ي��خ 
عجمان  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 
ورئي�س جمل�س اأمناء جامعة عجمان 
معايل  اأ�شدر  والتكنولوجيا،  للعلوم 
�شلمان،  اهلل  ع��ب��د  ���ش��ع��ي��د  ال���دك���ت���ور 
ال��رئ��ي�����س الأع���ل���ى ل��ل��ج��ام��ع��ة ، ق���رارا 
�شلمان  �شعيد  اأ�شامة  الأ�شتاذ  بتعيني 
نائبا لرئي�س اجلامعة. وقد مت تعيني 
ر�شميا  �شلمان  �شعيد  اأ�شامة  الأ�شتاذ 
يوم الأحد 17 فرباير 2013. وعن 
اأ�شامة  الأ���ش��ت��اذ  ���ش��رح  التعيني  ه���ذا 

ت�شري  اجل���ام���ع���ة  اأن  ���ش��ل��م��ان  ���ش��ع��ي��د 
برعاية  م�شتمر  وتطور  ثابتة  بخطى 
ال�����ش��م��و ال�شيخ  ك��رمي��ة م���ن ���ش��اح��ب 

حميد بن را�شد النعيمي، حفظه اهلل، 
كما اأ�شاف اأن الربامج التي تطرحها 
فعال  ب�شكل  ت�شهم  ع��ج��م��ان  ج��ام��ع��ة 
ت�شهدها  ال��ت��ي  الب�شرية  التنمية  يف 
ويف  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
بها  تنعم  التي  القت�شادية  التنمية 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  الدولة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 

الدولة حفظه اهلل ورعاه.
اأ�شامة  الأ���ش��ت��اذ  اأن  بالذكر  واجل��دي��ر 
جمل�س  يف  ع�شو  ه��و  ���ش��ل��م��ان  �شعيد 
من�شب  �شغل  عجمان،  جامعة  اأم��ن��اء 
ن�����ائ�����ب رئ����ي���������س ج����ام����ع����ة ع���ج���م���ان 

للمعلومات والإعالم والرتويج.

•• راأ�س اخليمة- الفجر

عقد املجل�س ال�شت�شاري لكلية اإدارة 
ال��دوري بح�شور  الأعمال اجتماعه 
العلكيم  ح�����ش��ن  ال��دك��ت��ور  ال���ش��ت��اذ 
اأع�شاء  وك����اف����ة  اجل���ام���ع���ة  م���دي���ر 
امل��ج��ل�����س مت خ��الل��ه م��ن��اق�����ش��ة عدد 
من املوا�شيع املطروحة على جدول 
ال��دك��ت��ور العلكيم  الأع��م��ال . وق���دم 
موجزا  ا�شتعرا�شا  الجتماع  خالل 
عن الكلية واجنازاتها منذ تاأ�شي�شها 
على  اجلامعة  تعمل  التي  وامل��راح��ل 
ت���ط���وي���ره���ا واق����ب����ال ال��ط��ل��ب��ة على 
املطروحة  بالتخ�ش�شات  ال��درا���ش��ة 
بال�شافة  متميزة،  كلية  لتكون  بها 
املطروحة  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات  مل��ن��اق�����ش��ة 
مبا  احتياجاتها  وتقييم  الكلية  يف 
ي��ت��واف��ق وم��ت��ط��ل��ب��ات الع��ت��م��اد من 
�شرورة  م��ع  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة 
يتنا�شب  مب��ا  امل��در���ش��ني  ا�شتقطاب 
مع عدد الطلبة املتوقع ان�شمامهم 

لهذه التخ�ش�شات.

اأهمية الهتمام بالتعليم  واأكد على 
م�شتجدات  م����ن  ع��ل��ي��ه  ط������راأ  وم�����ا 
ع��ل��م��ي��ة ت�����ش��ه��م يف خ���دم���ة ال���ف���رد و 
ال�شعي  الن�������ش���ان  امل��ج��ت��م��ع،وع��ل��ى 
للبحث عن ما هو مبتكر و جديد يف 

ظل مواكبة الع�شر احلديث.
ال����دك����ت����ور خالد  ق�����ال  م����ن ج��ه��ت��ه 
اخل���������زرج���������ي رئ�����ي�����������س امل����ج����ل���������س 
ان  الأعمال  اإدارة  لكلية  ال�شت�شاري 
اأهمية هذا املجل�س تكمن من خالل 

وال�شت�شارات  ال��ت��و���ش��ي��ات  ت��ق��دمي 
التي  ال��ع��م��ل وامل��ت��ط��ل��ب��ات  ل��ل��ك��ل��ي��ة 
ي��ج��ب ع��ل��ى ال��ك��ل��ي��ة م��راع��ات��ه��ا عند 
يتنا�شب  مب���ا  ت��خ�����ش�����ش��ات��ه��ا  ط����رح 
اع�شاء  ان  ح���ي���ث  ال���ع���م���ل  و�����ش����وق 
القطاعات  املجل�س ميثلون خمتلف 
الربط  ي�شتطيعون  كمتخ�ش�شني 
الأكادميي  املجالني  بني  والتقريب 
والعملي التطبيقي بحكم اطالعهم 
ومتطلباته،  ال���ع���م���ل  ����ش���وق  ع���ل���ى 

اجلامعة  ان  اخل����زرج����ي  واأ�����ش����اف 
تعترب  اخليمة  راأ����س  يف  المريكية 
ال��ن��ا���ش��ئ��ة وحتديدا  م��ن اجل��ام��ع��ات 
اىل  العمالوحتتاج  اإدارة  تخ�ش�س 
بالرغم  اهدفها  دعم كبري لتحقيق 
م����ن ال���ت���ح���دي���ات ال���ك���ب���رية وي����رى 
 ، ثابتة  بخطى  ت�شري  انها  املجل�س 
و�شنعمل على تذليل تلك التحديات 
ن�شبوا  م��ا  اىل  للو�شول  وامل��ع��وق��ات 

اليه.

•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

ن��ظ��م��ت ه��ي��ئ��ة امل��ن��ط��ق��ة احل����رة يف راأ�����س اخليمة 
جت��رب��ة اإخ����الء واإط���ف���اء ح��ري��ق يف م��ب��ن��ى رجال 
النخيل  دف��ان  مبنطقة  الكائن  ال��راب��ع  الأع��م��ال 
اخليمة  براأ�س  املدين  الدفاع  اإدارة  مع  بالتعاون 
ل��ل��وق��وف على مدى  املعنية  وع���دد م��ن اجل��ه��ات 
وال�شالمة  الأم�����ن  ف��ري��ق  وا���ش��ت��ع��داد  ج��ه��وزي��ة 
بالهيئة يف التعامل مع احلوادث الطارئة وتعزيز 

الإجراءات اخلا�شة بهذا اجلانب.
واأك����دت م��رمي امل��ر���ش��دي نائبة م��دي��ر ع��ام هيئة 
املنطقة احلرة يف راأ�س اخليمة على اأن تنفيذ هذه 
التجربة ياأتي يف اإطار التعاون والتن�شيق القائم 
مع اإدارة الدفاع املدين براأ�س اخليمة ولالإ�شهام 
يف حتقيق اأعلى معايري الأم��ن واحلد من وقوع 
املخت�شة  الطواقم  وتعريف  واحلرائق  احل��وادث 
مع  الأم��ث��ل  التعامل  بكيفية  وال�شالمة  ب��الأم��ن 
مثل هذه احلوادث يف حال وقوعها مبا يحد من 

اخل�شائر الب�شرية واملادية التي قد تنجم عنها.
واأ�شارت اإىل اأن هذه التجربة تهدف لرفع كفاءة 
مدى  واختبار  بالهيئة  وال�شالمة  الأم��ن  فريق 
مع  للتعامل  املو�شوعة  ال��ط��وارئ  خطة  فاعلية 
احلوادث املختلفة والتعرف على كفاءة وجهوزية 
و�شالحية معدات الوقاية ال�شالمة التي تعترب 
ت��واف��ره��ا يف  ال��واج��ب  م��ن املتطلبات الأ���ش��ا���ش��ي��ة 
املدين  الدفاع  ل�شرتاطات  وفقا  املن�شاآت  جميع 
ال�شالمة  م���ع���دلت  اأع���ل���ى  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال���رام���ي���ة 
والطماأنينة والأمان، م�شيدة مبدى تعاون اإدارة 
اجلهات  وجميع  اخليمة  ب��راأ���س  امل���دين  ال��دف��اع 
ال���ذي حقق  ال��ن��اج��ح  التمرين  امل�����ش��ارك��ة يف ه��ذا 
الأهداف املن�شودة. من جهته اأو�شح املقدم جمعة 
عبيد الكيبايل رئي�س ق�شم العمليات باإدارة الدفاع 
امليداين للعملية  القائد  راأ���س اخليمة  امل��دين يف 
اإىل اأن تنظيم هذه التجربة جاء بناء على طلب 

من هيئة املنطقة احلرة براأ�س اخليمة حيث
 ب�����داأت ال��ت��ج��رب��ة ب�����ورود ب���الغ ل��غ��رف��ة عمليات 

ال���دف���اع امل����دين يف مت���ام ال�����ش��اع��ة ال��ع��ا���ش��رة من 
الواقع  ان��دلع حريق يف املطبخ  اأم�س عن  �شباح 
الرابع  الأعمال  رجال  مبنى  الأول من  بالطابق 
بالهيئة لتتوجه على الفور للمكان فرقة اإطفاء 
ال��ف��رق��ة فور  رج����ال  وب��ا���ش��ر  الإدارة  م��رك��ز  م��ن 
و�شولهم باإخالء املبنى من املوظفني واملراجعني 
ث��م ق��ام��وا ب��اإخ��م��اد ال��ن��ريان يف ال��وق��ت ال���ذي مت 
امل�شت�شفى  يف  للم�شابني  ال���الزم  ال��ع��الج  تقدمي 
امل���ي���داين ال����ذي مت���ت اإق��ام��ت��ه يف امل���ك���ان. ولفت 
ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  م��ن  ك��ال  م�شاركة  اإىل 
وامل��اء ومنطقة  الكهرباء  راأ���س اخليمة وط��وارئ 
واملتابعة  التن�شيق  ومكتب  الطبية  اخليمة  راأ���س 
الأزم����ات وال��ط��وارئ وال��ك��وارث يف هذا  اإدارة  يف 
اأهدافها يف  اأن التجربة حققت  التمرين، موؤكدا 
ظل جهوزية وا�شتعداد فريق الوقاية وال�شالمة 
للتعامل  اخليمة  براأ�س  احل��رة  املنطقة  هيئة  يف 
الوقاية  ومعدات  اأجهزة  و�شالمة  ال��ط��وارئ  مع 

وكفاءتها.
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ل�شرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  مت��ك��ن��ت 
الغمو�س  ك�شف  م��ن  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
�شيدة  مقتل  ج��رمي��ة  اك��ت��ن��ف  ال���ذي 
( على  عاما   38  ( عربية اجلن�شية 
ي���د زوج���ه���ا وع����رث ع��ل��ى ج��ث��ت��ه��ا يف 
راأ�س  باإمارة  املناطق  اإحدى  بيتها يف 
اخليمة وتعهدت مبالحقة مروجي 
ال�شائعات حول اجلرمية عرب و�شائل 

التوا�شل الجتماعي .
العميد   ويف تفا�شيل اجلرمية ذكر 
مدير  احل��دي��دي  خمي�س  اهلل  ع��ب��د 
بالقيادة  ال�شرطية  العمليات  ع���ام 
اأن  اخل��ي��م��ة،  راأ�����س  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة 
ال�����ش��رط��ة ع��ل��م��ت ب��اجل��رمي��ة جراء 
ال��ع��م��ل��ي��ات يف  غ��رف��ة  اإىل  ب���الغ  ورد 
متام ال�شاعة اخلام�شة والن�شف من 
م�شاء الأحد املا�شي يفيد عن مقتل 
 ) . ح  ع   . ���س   ( ت��دع��ى  �شيدة عربية 
م�شرح  اإىل  التحرك  مت  ذل��ك  وف���ور 
ال�شرعي  ال��ط��ب  م��ن قبل  اجل��رمي��ة 
ك��اف��ة اجلهات  و  ال��ع��ام��ة  وال��ن��ي��اب��ة 
اإبن  وج��د  ال��و���ش��ول  عند  و   ، املعنية 
اإىل  ب��اأن��ه و���ش��ل  ق��ال  ال���ذي  القتيلة 
البيت وجد الباب مغلقاً وك�شر الباب 
بدمائها يف  والدته م�شرجه  ووج��د 
اإىل  له ومن ثم توجه  م�شهد يرثى 
خارج املنزل م�شدوماً من احلادثة. 

واأث���ن���اء دخ����ول ال��ف��رق الأم��ن��ي��ة اىل 
القتيلة  ���ش��اه��دوا جثة  ال��ن��وم  غ��رف��ة 
�شاهدوا  ك��م��ا  ال���دم���اء  يف  م�����ش��رج��ة 
والأدوات  امل��الب�����س  م��ن  حمتوياتها 
يف  م��ب��ع��رثة  ال�شخ�شية  والغ���ر����س 
ك��ل اجت��اه م��ا يوحي ب��ح��دوث عراك 
عنيف . وقال احلديدي انه مبعاينة 
اأن���ه���ا تعر�شت  ت��ب��ني  ال��ق��ت��ي��ل��ة  ج��ث��ة 

لإ�شابات ب�شعة بج�شمها حيث وجود 
وطعنات  ي��دي��ه��ا  م��رف��ق��ي  يف  ق��ط��ع 
وهو  اجل�شم  اأن��ح��اء  ك��ل  يف  متفرقة 
ما اأدى لوفاتها واأول ماتبادر للذهن 
جرمية  وج��ود  الأمنية  الفرق  ل��دى 
وفيها  وح�شية  بطريقة  مت��ت  ق��ت��ل 
احلديدي  واأ�����ش����اف  ���ش��دي��د.  ع��ن��ف 
لدى  ت���ب���ادر  م���ا  اأول  ف����ان  ب��ال��ط��ب��ع 
ال��ف��رق الأم��ن��ي��ة وج���ود ج��رمي��ة قتل 
اجلرمية  اأداة  ب��وج��ود  ذل���ك  وت��ع��زز 
للتحطيم  ت��ع��ر���ش��ت  ال��ت��ي  ال�����ش��ك��ني 
ال�شديد عالوة على  ال�شرب  نتيجة 

وجود �شاطور كبري.
اط����ار اجلهود  احل���دي���دي يف  وق����ال 
ال��ت��ي ب��ذل��ت ل��ل��ك�����ش��ف ع���ن غمو�س 
تكوين  مت  ال����زوج����ة  ق���ت���ل  ج���رمي���ة 
م�شوؤولية  ت�����وىل  الأول  ف���ري���ق���ني 
م�����ش��رح اجل��رمي��ة وال��ف��ري��ق الثاين 
ت��وىل حت��دي��د ه��وي��ة اجل���اين وجمع 
اأكرب معلومات عنه وحتديد عالقات 
اأ�شدقائهم، مو�شحا  واأقرب  الأ�شرة 
اأن  ك�����ش��ف��ت  امل��ب��دئ��ي��ة  امل��ع��ل��وم��ات  ان 
اجلاين هو زوج املجني عليها ويدعى 
) ع . ج . ع ( عربي اجلن�شية ) 47 
�شنة ( كما اأبلغ اأحد ال�شهود اأنه تلقى 

يبلغه  املجني عليها  ات�شال من زوج 
فيها اأنه قد قتل زوجته ويطلب منه 
رعاية اأبنائه واأنهم اأمانه يف عنقه .. 
وتابع احلديدي : يف �شوء املعلومات 
امليداين  البحث  فريق  جمعها  التي 
ت����ردد اجل����اين وو�شيلة  اأم���اك���ن  ع��ن 
م��وا���ش��الت��ه وات�����ش��الت��ه ات�����ش��ح اأن 
اجلاين اجته اإىل العا�شمة اأبوظبي 
ف��ت��م تكليف جم��م��وع��ة م��ن دوري���ات 
ال�شرطة املدنية للتوجه اإىل اأبوظبي 
ومالحقته، كما قام الفريق امليداين 
بالتن�شيق مع جميع اأجهزة ال�شرطة 
ومعلومات  �شور  ومترير  بالإمارات 
للم�شاعدة  ع��ل��ي��ه��م  ب����ه  امل�������ش���ت���ب���ه 
من  خ��روج��ه  وم��ن��ع  عليه  بالقب�س 

داخل الدولة . 
ل��ت�����ش��ي��ي��ق اخل����ن����اق عليه  ون��ت��ي��ج��ة 
مراكز  اأح��د  اإىل  نف�شه  بت�شليم  ق��ام 
اأبوظبي،  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  ال�����ش��رط��ة 
العامة  ال���ق���ي���ادة  م���ع  وب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
اجلاين  �شبط  مت  اأبوظبي  ل�شرطة 
اإم���ارة راأ����س اخليمة  اإىل  واإح�����ش��اره 
النيابة  ع��ل��ى  م��ب��ا���ش��رة  ع��ر���ش��ه  ومت 
معه،  التحقيق  ت��ول��ت  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة 
اجلاين  اأق���ر  املبدئية  وب��اع��رتاف��ات��ه 

باأنه قام بقتل زوجته نتيجة خالفات 
اأ�شرية ا�شتمرت �شبع �شنوات م�شتغال 
ذه�����اب اب���ن���ه اىل ع��م��ل��ه وب��ن��ت��ي��ه يف 

مدار�شهن امل�شائية.
وا�شتكمل احلديدي قوله : يف نف�س 
يف  ال�شرطة  لتجارب  ون��ظ��راً  الوقت 
مثل هذا النوع من اجلرائم وحت�شباً 
ق���د حتدث  م��ف��اج��ئ��ة  ت���ط���ورات  لأي 
وح��ر���ش��اً ع��ل��ى ���ش��الم��ة ب��ق��ي��ة اأف����راد 
بتحديد  العمل  فريق  ق��ام  الأ���ش��رة، 
العائلة  اأف����راد  بقية  ت��واج��د  اأم��اك��ن 
املكونة من الإب��ن ) ح . ع . ج ( 21 
عاماً و البنت ) �س . ع . ج ( 16 عاماً 
والإبنه ال�شغرى ) �س . ع . ج ( 13 
عاماً ،حيث كان الإبن موجودا لدى 
الأخريان  والبنتان  الأمنية  اجلهات 
ال����درا�����ش����ة  ك���ان���ت���ا م����وج����ودت����ني يف 
خمتلفتني  م��در���ش��ت��ني  يف  امل�����ش��ائ��ي��ة 
باملدار�س اخلا�شة بالإمارة، حيث مت 
التن�شيق مع مدر�شتيهما ل�شطحاب 
مكان  يف  جميعاً  وو�شعهم  البنتني 
ال�شيخ  ال���ل���واء  اإ����ش���راف  اآم����ن حت���ت 
عام  قائد  القا�شمي  بن �شقر  طالب 
�شرطة راأ�س اخليمة �شخ�شياً، حيث 
ا�شتدعاء  مت  ك��م��ا  ت��ه��دئ��ت��ه��م  ج���رت 
ن��ف�����ش��ي خ��ب��ري يف الطب  ا���ش��ت�����ش��اري 
ال��ب��ن��ات عليه  ع��ر���س  ال��ن��ف�����ش��ي ومت 
وتقدمي  لهما  املو�شوع  ل�شرح  وذلك 
ال��دع��م ال��ن��ف�����ش��ي ل��ه��م��ا، ك��م��ا عملت 
بتوجيهات  اخل��ي��م��ة  راأ������س  ���ش��رط��ة 
اإىل  التو�شل  على  العام  القائد  من 
ال��ت��ي ك��ان��ت تربطها  اأق�����رب الأ����ش���ر 
تربط  كما  بالقتيلة،  وثيقة  عالقة 
م��ع هذه  و�شيجة  ب��ع��الق��ات  الأب���ن���اء 
من  ج��زءا  يعتربونها  والتي  الأ�شرة 
اأ�شرتهم ومالذاً اآمناً وحم�شناً لهم، 
حيث عهد اإليهم وباإ�شراف ال�شرطة 

الدعم  لتقدمي  الأبناء موؤقتاً  رعاية 
النف�شي والجتماعي لهم.

النيابة  توا�شل   : احلديدي  ويقول 
ال����ع����ام����ة ح����ال����ي����اً ال���ت���ح���ق���ي���ق���ات يف 
ال�شرعي  الطب  يقوم  كما  املو�شوع 
ب���اإع���داد ت��ق��ري��ر ع��ن ح��ادث��ة ال��ق��ت��ل ، 
باإعداد  اجلنائي  املخترب  يعمل  كما 
التقارير املرفوعة لالآثار من م�شرح 
التقارير  لتقدمي  متهيداً  اجلرمية، 

النهائية للنيابة العامة.
واأعرب احلديدي عن انزعاج القيادة 
ملثل  اخليمة  راأ����س  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة 
هذه اجلرائم واللجوء حلل امل�شاكل 
العنيفة  الأ���ش��ال��ي��ب  ب��ه��ذه  الأ���ش��ري��ة 
والتي  ودي��ن��ي��اً  اجتماعياً  املرفو�شة 
لمت���ث���ل ب������اأي ح�����ال م����ن الأح�������وال 
واملت�شامح  الآم��ن  الإم���ارات  جمتمع 
اللجوء  ن��ف�����ش��ه  ال���وق���ت  يف  ون��ه��ي��ب 
لعالج اأي م�شكالت يف اإطار الأعراف 
اأجهزة  اإىل  وال��ل��ج��وء  الج��ت��م��اع��ي��ة 
اأي�شاً  نهيب  كما  وال��ق�����ش��اء،  الأم���ن 
الأخوة م�شتخدمي و�شائل التوا�شل 
على  باحلر�س  املختلفة  الجتماعي 
عدم ترويج الأخبار وال�شائعات التي 
اأ�شرار واأعرا�س الأ�شر الآمنة  مت�س 
يف الإم��ارات والتعامل ب�شورة راقية 
امل�����ش��رف��ة ملجتمع  ال�������ش���ورة  ت��ع��ك�����س 
الأ�شباب  ع��ن  والب��ت��ع��اد   ، الإم�����ارات 
التي قد توؤدي اإىل تاأجيج اخلالفات 
وهتك حرمة اأ�شرار البيوت والك�شف 
عن عوراتها، مما يدخل حتت طائلة 
للم�شائلة،  مروجها  ويوقع  القانون 
و���ش��ت��الح��ق الأج����ه����زة الأم���ن���ي���ة كل 
حادثة  عن  انت�شرت  التي  ال�شائعات 
كاملة،  املعلومات  جمع  بعد  القتيلة 
الأخبار  ي��روج  كما �شتالحق كل من 

الكاذبة و�شتقدمهم للعدالة.
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ا�شتجابة للدعوة املقدمة من اجلمعية القطرية لل�شكري 
اإدارة  يف  ال��ط��ب��ي��ة مم��ث��ل��ة  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  اأوف�����دت منطقة 
التثقيف والإعالم ال�شحي �شباح ال�شبت عددا من اأطفال 
راأ�س اخليمة امل�شابني بال�شكري مبرافقة الطاقم الطبي 
ال�ثالث  البوا�شل  خميم  فعاليات  يف  للم�شاركة  والإ���ش��رايف 
الأو�شط  ال�شرق  اإقليم  دول  م��ن  ال�شكري  لأط��ف��ال  ع�شر 
و�شمال اأفريقيا والذي �شي�شتمر ملدة خم�شة اأيام بالعا�شمة 
ال��ق��ط��ري��ة ال���دوح���ة. ج���اء ذل���ك يف ح��دي��ث ل��ل��دك��ت��ور يا�شر 
عي�شى النعيمي.. مدير منطقة راأ�س اخليمة الطبية ذكر 
راأ���س اخليمة  م ط��ريان  تكَرّ والتي  امل�شاركة..  ه��ذه  اأن  فيه 
والتوا�شل  ال�شحية  التوعية  ب��ه��دف  ت��اأت��ي   .. برعايتها 
ال��دول الأخ��رى وزيادة  ال�شكري من  اأطفال  والتعارف مع 
خرباتهم من خالل برامج توعوية وترفيهية واجتماعية 
واأ�شاف  امل�����ش��ارك��ني.  ق����درات وك���ف���اءات  زي����ادة  اإىل  ت��ه��دف 
النف�شي  اجلانب  اإث��راء  على  حتر�س  املنطقة  اإن  النعيمي 
والجتماعي بجانب الرعاية والعالج للمر�شى والأطفال 

على وجهاخل�شو�س.
بن  �شامل  ال�شيخ  املهند�س  اإىل  بال�شكر  �شعادته  توجه  كما 
املدين  الطريان  دائ��رة  رئي�س  القا�شمي  �شقر  بن  �شلطان 

لرعايتهم  اخليمة  راأ����س  ط���ريان  و���ش��رك��ة  اخليمة  ب��راأ���س 
لهذه امل�شاركة والدعم الالحمدود لأطفال ال�شكري.. كما 
�شكر �شعادته منطقة راأ�س اخليمة التعليمية )ق�شم البيئة 

والأن�شطة( على م�شاركتهم يف هذه الفعالية.
اأن اإمارة راأ�س اخليمة هي الإم��ارة الأوىل  واأو�شح �شعادته 
داخل  خميمات  يف  ال�شكري  اأط��ف��ال  ب��اإ���ش��راك  ب���ادرت  التي 
�شل�شلة خميمات  امل��ن��ط��ق��ة  اأق���ام���ت  ح��ي��ث  ال���دول���ة  وخ����ارج 
اخلم�س  ال�����ش��ن��وات  م���دار  على  ال�شكري  لأط��ف��ال  الب�شمة 
م�شتوى  على  ال�شكري  اأط��ف��ال  املخيم  �شم  حيث  املا�شية 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل����دول  ال��ت��ع��اون  ودول جم��ل�����س  ال���دول���ة 
اإ�شافة اإىل امل�شاركات ال�شابقة لأطفال الإمارات يف الدورات 
ال�شروق يف  البوا�شل يف دولة قطر وخميم  ال�شابقة ملخيم 
مملكة البحرين . ومن جانبه ذكر املهند�س مرابط حممد 
رعاية  اأن  اخليمة  راأ����س  ط���ريان  �شركة  ال�����ش��واف..رئ��ي�����س 
اإطار  ت��اأت��ي يف  ال��دول��ة  راأ����س اخليمة مل�شاركة وف��د  ط��ريان 

الدعم املجتمعي وال�شراكة احلقيقية مع موؤ�ش�شات
الراحة  �شبل  راأ���س اخليمة يوفر كافة  اأن ط��ريان  واأ�شاف 
ومرافقيهموكافة  ل��الأط��ف��ال  ال��رح��ل��ة  خ���الل  وال�����ش��ي��اف��ة 
ا�شتعدادهم  ع��ن  معربا  ط��ائ��رات��ه��ا  م��ن  على  امل�شافرين 
ل��ت��ق��دمي امل���زي���د م���ن ال���دع���م امل��ج��ت��م��ع��ي يف جم���ال العمل 

اخلريي والإن�شاين.

•• دبي-وام:

ح�شر �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
را����ش���د ال م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دبي  ب���ن 
افتتاح ملتقى وطني للقيم املجتمعية 
الم��ارات��ي��ة ال���ذي عقد ام�����س يف مقر 
الفتتاح  وح�شر  بدبي.  زاي��د  جامعة 
متيم  خلفان  �شاحي  ال��ف��ري��ق  م��ع��ايل 
دب���ي و�شعادة  ل�����ش��رط��ة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د 
العام  النائب  ع�شام عي�شى احلميدان 
بدبي و�شعادة عبداهلل ال�شيباين امني 
ع���ام امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لم����ارة دبي 
و���ش��ع��ادة ال���ل���واء حم��م��د اح��م��د املري 
مدير الدارة العامة لالقامة و�شوؤون 
حممد  اللواء  و�شعادة  بدبي  الجانب 
غامن  فاطمة  و�شعادة  القمزي  احمد 
بهيئة  املوؤ�ش�شي  التعليم  مديرة  املري 
الكمدة  خالد  و�شعادة  دب��ي  يف  املعرفة 
بدبي  املجتمع  تنمية  هيئة  عام  مدير 
���ش��ل��ي��م��ان مو�شى  ال���دك���ت���ور  و����ش���ع���ادة 

و�شعادة  زاي���د  جامعة  م��دي��ر  اجلا�شم 
م�����رمي ب����ن ف���ه���د م����دي����رة ن������ادي دبي 
ح�������ش���د من  ج����ان����ب  اىل  ل��ل�����ش��ح��اف��ة 
وقد  اجلامعة.  وطالبات  العالميني 
برنامج  م��دي��ر  بكلمة  امللتقى  ا�شتهل 
وطني �شعادة �شرار بالهول الفال�شي 
ال�شتطالع  ن��ت��ائ��ج  ع���ن  اع��ل��ن  ال����ذي 
التابع  راي������ك  م���رك���ز  ن��ظ��م��ه  ال������ذي 
باريت  مركز  مع  بالتعاون  للربنامج 
الدويل للقيم والذي اظهر ان جمتمع 
المارات يتمتع باأعلى ن�شبة يف العامل 
والن�شانية  الجتماعية  القيم  جلهة 
ت�شوده  ال��ت��ي  وال�����ش��الم  والخ��الق��ي��ة 
والن�شجام  الوطني  التالحم  بف�شل 
بني القيادة الر�شيدة وال�شعب وحر�س 
قيادتنا على حتقيق ال�شعادة للمجتمع 
للجميع  ال���ع���دال���ة  م����ب����داأ  وت���ر����ش���ي���خ 
لل�شباب  ال��وظ��ائ��ف  وخ��ل��ق  وال�����ش��الم 
التي  املتكاملة  التحتية  البنية  وبناء 
للجميع.  وال�شتقرار  ال�شعادة  حتقق 

ريت�شارد  ال�������ش���ي���د  ك����ذل����ك  وحت�������دث 
باريت  مركز  وموؤ�ش�س  رئي�س  ب��اري��ت 
مب�شتوى  ا���ش��اد  ح��ي��ث  للقيم  ال����دويل 
جمتمع  يف  ت�شود  التي  العالية  القيم 
المارات رغم تعدد ثقافاته وم�شاربه 
يف  ال�شائدة  النبيلة  القيم  ان  م��وؤك��دا 
توجد  ل  الم��ارات��ي  املجتمع  او���ش��اط 
م�شتوى  ع��ل��ى  مم��اث��ل  جمتمع  اأي  يف 
القيادة  اىل  ذل�����ك  م���رج���ع���ا  ال����ع����امل 
العربية  والتقاليد  وال��ع��ادات  ال��ق��دوة 
بال�شماحة  مت��ت��از  ال��ت��ي  وال���ش��الم��ي��ة 
والت�شامح والعمل اخلريي والن�شاين 
وقبول الغري وم�شاعدة الخرين من 
ال�شعفاء والفقراء واملنكوبني وما اىل 
ملركز  التنفيذ  للرئي�س  وك���ان  ذل���ك. 
اع��رب عن  كلمة مماثلة حيث  ب��اري��ت 
اعجابه ال�شديد مبجتمع المارات وما 
يتحلى به من قيم ان�شانية واجتماعية 
وثقافة موروثة عنوانها حمبة النا�س 
وتر�شيخ  ون�شر  املحتاجني  وم�شاعدة 

الفا�شلة  والخ��الق  وامل�شاواة  العدالة 
والتعاي�س  الح�������رتام  ع��ل��ى  امل��ب��ن��ي��ة 

والن�شجام وبناء اأقت�شاد قوي.
دب����ي  ع����ه����د  ����ش���م���و ويل  �����ش����اه����د  ث�����م 
واحل���������ش����ور ف��ي��ل��م��ا وث���ائ���ق���ي���ا ح���ول 
ال�شتطالع الذي اإجري على �شريحة 
م��ن ال��ن��ا���س ي��ق��در ع��دده��ا ب��اأك��رث من 
اأكتوبر  �شهر  يف  �شخ�س  الف  اأرب��ع��ة 
من العام املا�شي والذي خل�س اىل ان 
جمتمع الإمارات هو الأعلى والأ�شمى 
قيما على م�شتوى املجتمعات الدولية 
بالأ�شرة  اله���ت���م���ام  حت��ك��م��ه  وال������ذي 
والثقافة  والدين  العائلي  والتما�شك 
والعادات والتقاليد والقيادة الر�شيدة 
التي ت�شعى اىل تعزيز مفهوم العدالة 
ابناء  لكل  ال��ك��رمي  والعي�س  وامل�����ش��اواة 
بال�شافة  متييز  دون  املجتمع  وبنات 
اىل ت�شجيع البتكار والبداع والولء 
املعاملة بني  والتعليم و�شدق  للوطن 
الأفراد وهذا بداية الطريق للو�شول 

العام  الإم��������ارات  ح��ك��وم��ة  روؤي������ة  اىل 
.2021

�شمو ال�����ش��ي��خ ح��م��دان ب��ن حم��م��د بن 
مداخلة  اىل  ا�شتمع  مكتوم  اآل  را���ش��د 
م���ن م��ع��ايل ال��ف��ري��ق ���ش��اح��ي خلفان 
متيم الذي اأ�شاد بجهود فريق برنامج 
وطني معربا عن �شعادته وجميع اأبناء 
وبنات الوطن بالنتائج اليجابية التي 
اأجراه  الذي  ال�شتطالع  اليها  تو�شل 
الربنامج بالتعاون مع موؤ�ش�شة دولية 

حمرتمة وهي حمل ثقة اجلميع.
ال��ع��ام ل�شرطة دب���ي ان  ال��ق��ائ��د  واأك����د 
قيمه  على  حمافظا  م��ازال  جمتمعنا 
ال��ث��اب��ت��ه بف�شل  وم���ب���ادئ���ه  واخ���الق���ه 
التوجيهات ال�شديدة لقيادتنا الرائدة 
واملجتمع  ال���ن���ا����س  ي��ه��م  اأم�����ر  ك���ل  يف 
و�شعادته  و�شعبها  الإم�����ارات  و�شمعة 
والأعراق  الثقافات  تعدد  من  بالرغم 
اأر�س  وعلى  جمتمعنا  يف  تعي�س  التي 
واأمن  ت��ن��اغ��م  ب��ك��ل  الطيبة  الإم�����ارات 

و�شالم.
دبي  عهد  ويل  �شمو  اأ���ش��اد  ذل��ك  واىل 
ب��ج��ه��ود م��رك��ز ب��اري��ت ال����دويل للقيم 
واأثنى على جهود ودور برنامج وطني 

وتر�شيخ  ن�����ش��ر  يف  ع��ل��ي��ه  وال��ق��ائ��م��ني 
املواطنة وال��ولء لهذا الوطن  مفهوم 

العزيز وقيادته املعطاءة.
مركز  وف��ري��ق  رئي�س  �شموه  و���ش��اف��ح 

�شدقيتهم  ع��ل��ى  و���ش��ك��ره��م  ب���اري���ت 
وحيادهم يف عمليات ال�شتطالع على 
يحظون  جعلهم  م��ا  ال��ع��امل  م�شتوى 

بثقة الراأي العام وحتى احلكومات. 

حمدان بن حممد بن را�سد يح�سر ملتقى وطنيًا للقيم املجتمعية االماراتية

•• دبي-وام:

املقبل  مار�س  �شهر  خ��الل  بدبي  ال�شحة  هيئة  ت�شت�شيف 
اأربعة اطباء زائرين من اململكة املتحدة واجلمهورية الأملانية 
والت�شخي�شية  ال�شت�شارية  خدماتهم  لتقدمي  وال�شويد 
تخ�ش�شات  يف  الهيئة  مب�شت�شفيات  للمر�شى  والعالجية 
الكبد  واأم��را���س  لالأطفال  والع�شبية  النف�شية  الأم��را���س 
وق��ال حمد مطر  الدموية.  والأوع��ي��ة  الأع�شاب  وجراحة 
اخلارج  يف  املر�شى  و�شوؤون  العالج  مكتب  مدير  الفال�شي 
الفرتة  �شت�شت�شيف خالل  الهيئة  ان  ال�شحة بدبي  بهيئة 
من 3 اإىل 12 مار�س املقبل الدكتورة �شما العبد ا�شت�شارية 
جايز  مب�شت�شفى  لالأطفال  والع�شبية  النف�شية  الأمرا�س 

لندن لتقدمي خدماتها ال�شت�شارية والعالجية للمر�شى 
�شت�شت�شيف  ال��ه��ي��ئ��ة  ان  واأ�����ش����اف  ل��ط��ي��ف��ة.  مب�شت�شفى 
هاترك  دينو  الدكتور  مار�س   6 اإىل   3 الفرتة من  خ��الل 
لعالج  املتحدة  باململكة  الأط��ف��ال  كبد  اأم��را���س  ا�شت�شاري 
امل���ر����ش���ى مب�����ش��ت�����ش��ف��ى دب����ي وال���دك���ت���ور ه��ات�����س نريميري 
ا�شت�شاري جراحة الوعية الدموية مب�شت�شفى نيويريل�س 
باجلمهورية الملانية خالل الفرتة من 10 اإىل14 مار�س 
واأ�شار  را�شد.  املر�شى مب�شت�شفى  لت�شخي�س وعالج  املقبل 
من  ال��ف��رتة  خ��الل  �شت�شت�شيف  الهيئة  ان  اإىل  الفال�شي 
الدكتور كليمنت غاتزيني�شكي  املقبل  21 مار�س  اإىل   17
لعالج  ال�شويد  يف  بجوتنربغ  الأع�شاب  جراحة  ا�شت�شاري 

املر�شى مب�شت�شفى را�شد.

•• الفجرية -وام:

الأعلى  املجل�س  ال�شرقي ع�شو  ال�شيخ حمد بن حممد  ال�شمو  قدم �شاحب 
حاكم الفجرية ام�س..واجب العزاء اإىل عائلة الفقيد �شلطان ال�شحي الذي 
تويف يف تايلند وذلك يف منطقة قراط يف الفجرية. واأعرب �شاحب ال�شمو 
حاكم الفجرية عن خال�س تعازيه لأ�شرة الفقيد..�شائال املوىل عز وجل اأن 
�شموه يف  رافق  ف�شيح جناته.  الفقيد  ي�شكن  واأن  وال�شلوان  ال�شرب  يلهمهم 
تقدمي واجب العزاء..ال�شيخ را�شد بن حمد بن حممد ال�شرقي رئي�س هيئة 

الفجرية للثقافة والإعالم وال�شيخ مكتوم بن حمد بن حممد ال�شرقي. 

حاكم الفجرية يقدم واجب 
العزاء اإىل عائلة ال�سحي

تعيني اأ�سامة �سلمان نائبا لرئي�ض جامعة عجمان

جت����رب����ة اإطف���اء واإخ�����الء ناجح�����ة ا�ست�ساري كلية اإدارة االأعمال باأمريكية راأ�ض اخليمة يبحث متطلبات �سوق العمل 
بح���رة راأ�ض اخليم��������ة

ال�صاطور وال�صكني من اأدوات اجلرمية 

�سرطة راأ�ض اخليمة تك�سف غمو�ض جرمية مقتل زوجة عربية 

اأطفال ال�سكري براأ�ض اخليمة ي�ساركون يف 
خميم البوا�سل القطري

�سحة دبي ت�ست�سيف اأربعة اأطباء زائرين مار�ض املقبل
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االإدارة العامة ملراكز النا�سئة بال�سارقة تطلق ملتقى اجلامعات والكليات الثالث
ال�����ش��ارق��ة واإك�شبو  ب��رع��اي��ة م���ن غ��رف��ة جت����ارة و���ش��ن��اع��ة 
للعلوم  وعجمان  والأمريكية  ال�شارقة  وجامعات  ال�شارقة 
والتكنولوجيا وجمريا. جاء ذلك يف املوؤمتر ال�شحفي الذي 
عقد بقاعة الدانه يف فندق هوليدي انرتنا�شونال بال�شارقة 
الرتويج  ق�شم  رئي�س  �شطاف  عبدالعزيز  من  كل  بح�شور 
الإقت�شادي بغرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة والدكتور غ�شان 
و  جمريا  بجامعة  الأك��ادمي��ي��ة  ال��درا���ش��ات  عميد  القمريي 
للعالقات  الأعلى  الرئي�س  م�شاعد  عنكيط  اأحمد  الدكتور 
وحممد  عجمان  بجامعة  الثقافية  وال�����ش��وؤون  اخل��ارج��ي��ة 
المريكية  ب��اجل��ام��ع��ة  الطلبة  ا�شتقطاب  م��دي��ر  ال�����ش��اه��د 
بال�شارقة. وقال �شعيد بطي حديد اأن عملية اتخاذ القرار 
�شهلة  لي�شت  للطلبة  بالن�شبة  معني  تخ�ش�س  درا���ش��ة  يف 

•• ال�شارقة-وام: 

�شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذا 
ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن 
وحرمه �شمو ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�شمي رئي�شة 
مراكز  اإدارة  مدير  اأعلن  الأ���ش��رة..  ل�شوؤون  الأعلى  املجل�س 
ملتقى  فعاليات  ان��ط��الق  ع��ن  حديد  بطي  �شعيد  النا�شئة 
2013 حت��ت ���ش��ع��ار اخرت  اجل��ام��ع��ات وال��ك��ل��ي��ات ال��ث��ال��ث 
ال�شالة  يف  امللتقى  وي��ق��ام   . مب�شتقبلك  ف��ك��ر  تخ�ش�شك 
الريا�شية مبركز نا�شئة وا�شط على يف الفرتة من 19اىل 
20 فرباير احلايل وتنظمه الإدارة العامة ملراكز النا�شئة 
بال�شارقة  الأ�شرة  ل�شوؤون  الأعلى  املجل�س  موؤ�ش�شات  اإحدى 

وتتطلب جمموعة دعائم معرفية ومهارية موؤكدا اأن طالب 
الثانوية العامة يف حاجة تعلم فن اتخاذ القرار كونه مقبل 
النف�س  على  العتماد  تتطلب  التي  اجلامعية  احلياة  على 
اأن هذه امللتقيات تعد فر�شة  مبعنى ال�شتقاللية مو�شحا 
اأن  اأج���ل  م��ن  امل��ع��ل��وم��ات  ك��اف��ة  لتو�شيح  ل��ل��ط��الب  منا�شبة 
يتخذوا قرارا �شليما يف اختيار التخ�ش�شات التي تطرحها 
النت�شاب  متطلبات  على  وتعريفهم  والكليات  اجلامعات 
وفر�س القبول فيها. وقال الدكتور اأحمد عنكيط م�شاعد 
الثقافية  وال�����ش��وؤون  اخلارجية  للعالقات  الأع��ل��ى  الرئي�س 
بجامعة عجمان اأن هذا امللتقى ينظم بوقت ينا�شب الطلبة 
حيث ي�ش�شتهدف الفئة العمرية مابني 16-18 �شنة الذين 

يقومون باإختيار تخ�ش�شاتهم. 

عمار النعيمي يرتاأ�ض اجلل�سة االوىل للمجل�ض التنفيذي الإمارة عجمان

توجه متميز عابه الق�صور يف التنفيذ

برنامج تطوير القيادات املدر�سية يخلف �سواغر باملدار�ض والوزارة ترف�ض توفري البديل 
تناق�ض يف خماطباتها ملناطقها تطالبهم ب�رت�سيح املتميزين واالأولوية ملن ال يحمل جدول ح�س�ض 

را�سد النعيمي ي�ستقبل وفدا من جمموعة بريد االإمارات القاب�سة وي�سيد بخدماتها وتعاونها مع ال�سركاء

•• عجمان-وام:

ت����راأ�����س ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���م���ار بن 
عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد 
اجلل�شة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
الأوىل للمجل�س التي عقدت ام�س 

بالديوان الأمريي.
لهذا  الوىل  اجل��ل�����ش��ة  خ���الل  ومت 
ال�شعاف  خ��دم��ة  م��ن��اق�����ش��ة  ال���ع���ام 
م��ق��ي��م��ي جمل�س  وف�����د  وت���ق���ري���ر 
ب�شاأن  ل��ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  الم������������ارات 
الر�شي  لدائرة  امللكية  تراخي�س 
والم�����الك وت��ب�����ش��ي��ط الج�����راءات 
اخلا�شة بالرتاخي�س القت�شادية 
وتقييم ق�شم الطوارئ يف م�شت�شفى 

خليفة.
�شمو ويل عهد عجمان يف  ورح��ب 
 .. املجل�س  باأع�شاء  اجلل�شة  بداية 
اأعمالهم  يف  التوفيق  لهم  متمنيا 
والإمارة  الوطن  �شالح  مبا يخدم 

يف املرحلة القادمة من هذا العام.
ال�شمو  ���ش��اح��ب  اأن  ���ش��م��وه  واأك�����د 

�شعيد  املهند�س  �شعادة  وا�شتعر�س 
�شيف املطرو�شي اأمني عام املجل�س 
التنفيذي يف بداية اجلل�شة جدول 
بعدها  مت  الوىل  اجلل�شة  اأع��م��ال 
اجلل�شة  حم�شر  ع��ل��ى  الت�شديق 
اجلل�شة  تو�شيات  وت��اب��ع  ال�شابقة 

ال�شابقة واخلا�شة.
�شعادة  م����ن  امل���ج���ل�������س  وا����ش���ت���م���ع 
موؤ�ش�شة  م��دي��ر  دراي  ب��ن  خليفة 
� كجهة  دب���ي خل���دم���ات ال���ش��ع��اف 
ا���ش��ت�����ش��اري��ة م���ن ط����رف الأم���ان���ة 
التنفيذي  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال����ع����ام����ة 
���ش��رح حول  اإىل   � ب���اإم���ارة ع��ج��م��ان 
اإمارة  يف  الإ�شعاف  خدمات  تقييم 

عجمان.
على  ب���ن���اء  ان�����ه  دراي  اب�����ن  واأك�������د 
ق�شم  اإىل  امل����ن����ق����ول����ة  احل����������الت 
خليفة  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف  ال����ط����وارئ 
وب��ال��ن��ظ��ر اإىل اإح�����ش��اءات الم���ارة 
الإ����ش���ع���اف ميكنها  خ���دم���ات  ف�����اإن 
مبا  ال���واردة  للبالغات  ال�شتجابة 

يقارب ال� 15000 بالغ �شنويا.

العقارية  الت�شرفات  اإدارة  ن��ظ��ام 
من  العقود  م�شجل  يتمكن  بحيث 
امللكية  و�شهادة  البيع  عقد  طباعة 
اإىل  الإجن��از  لتقليل زمن  مبا�شرة 
اأدنى ما ميكن وبدقة عالية خالية 

من الأخطاء.
فريق  لتقرير  املجل�س  ا�شتمع  كما 
للتناف�شية  الإم��ارات  جمل�س  عمل 
ح���ول مم��ار���ش��ة الأع���م���ال يف امارة 
ع����ج����م����ان وذل��������ك ����ش���م���ن حم����ور 
تقرير  ح�شب  املمتلكات  ت�شجيل 
�شهولة  مل������دى  ال���������دويل  ال���ب���ن���ك 
ممار�شة الأعمال يف الدولة وي�شم 
الرئي�شية  املوا�شيع  من  جمموعة 
التجاري  ال��ن�����ش��اط  ب����دء  وم��ن��ه��ا 
البناء  ت���راخ���ي�������س  وا�����ش����ت����خ����راج 

وت�شجيل املمتلكات.
نوعني  على  التقرير  اعتمد  وق��د 
البيانات  اول����ه����ا  ال���ب���ي���ان���ات  م����ن 
امل�����ش��ت��م��دة م����ن ق����وان����ني ال���دول���ة 
من  املتح�شلة  ال��ب��ي��ان��ات  وال��ث��اين 

ا�شتبيانات اخلرباء.

النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد  ال�شيخ 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم عجمان 
على  العمل  ب�شرورة  دائما  يوجه 
الرت��ق��اء ب��اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة اإىل 
للو�شول  اجلاد  وال�شعي  اجلمهور 
لتعزيز  امل����رج����وة  الأه��������داف  اإىل 
وعربيا  حم��ل��ي��ا  الإم��������ارة  م��ك��ان��ة 
اأف�شل  وع��امل��ي��ا ول��ت��وف��ري خ��دم��ات 
جل��م��ي��ع ال��ق��اط��ن��ني ب����الإم����ارة من 

مواطنني ومقيمني.
اأحمد  ال�����ش��ي��خ   .. اجل��ل�����ش��ة  ح�����ش��ر 
�شاحب  ممثل  النعيمي  حميد  بن 
لل�شئون  ع��ج��م��ان  ح���اك���م  ال�����ش��م��و 
رئي�س  ن���ائ���ب  والإداري����������ة  امل���ال���ي���ة 
بن  ال��ع��زي��ز  عبد  وال�شيخ  املجل�س 
حميد النعيمي رئي�س دائرة التنمية 
ال�شياحية وال�شيخ را�شد بن حميد 
البلدية  دائ�����رة  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
وال��ت��خ��ط��ي��ط وال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
العدل  دائ��رة  رئي�س  النعيمي  علي 
واملحاكم واأ�شحاب ال�شعادة اأع�شاء 

املجل�س التنفيذي.

ت���ق���دم من  اخل���دم���ة  اأن  واأو�����ش����ح 
العامة  القيادة  وه��ي  ث��الث جهات 
العامة  الإدارة  ع��ج��م��ان  ل�����ش��رط��ة 
عجمان  ومنطقة  امل���دين  ل��ل��دف��اع 
اف�شل  اأن  اإىل  م�شريا   .. الطبية 
بتعيني  تو�شي  العاملية  املمار�شات 
وتوجيه  لإدارة  م���رك���زي���ة  ج���ه���ة 
العمليات كما بني التقرير امكانية 
خالل  م��ن  اخل��دم��ة  يف  التح�شني 
حتديث املركبات وتاأهيل امل�شعفني 
املعايري  ح�شب  العمليات  وتطوير 

العاملية.
العرياين  ح����ارب  ���ش��ع��ادة  وت���ن���اول 
مدير دائرة الأرا�شي والأمالك يف 
اإجراءات  تب�شيط  م�شروع  عجمان 
متطلبات  وف����ق  امل��ل��ك��ي��ة  ت�����ش��ج��ي��ل 
الأعمال  اأن�شطة  ممار�شة  تقرير 
والذي  الدويل  البنك  ال�شادر عن 
مطلع  التجريبية  مرحلته  ب���داأت 

دي�شمرب املا�شي.
دائ����رة  اأن  اإىل  ال���ع���ري���اين  واأ�����ش����ار 
الأرا�شي والأمالك قامت بتطوير 

•• دبي – حم�شن را�شد 

تعليمية  م��ن��اط��ق  اإدارات  ت���واج���ه 
ح��ال��ي��ا ، ح��رج��ا ���ش��دي��دا ف��ي��م��ا بني 
التزامها اأمام املر�شحني من قبلهم 
تطوير  ل���ربن���ام���ج  ل��الن�����ش��م��ام   ،
 –  2012 امل���در����ش���ي���ة  ال���ق���ي���ادات 
وزارة  ت��ن��ظ��م��ه  وال������ذي   ،  2013
ال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م ب���ه���دف خلق 
للميدان  ث������اين  ����ش���ف  ق������ي������ادات 
بكافة  ع��دده��م  والبالغ   ، ال��رتب��وي 
املناطق التعليمية 200 من اأع�شاء 
 ، والإداري�����ة  التدري�شية  الهيئتني 
وبني التزامها ب�شد ال�شواغر الذي 
خلفه هذا الرت�شيح مبدار�س هوؤلء 
برنامج  واأن  خ��ا���ش��ة   ، امل��ر���ش��ح��ني 
 5 م��ن  اأك����رث  اإىل  �شيمتد  ال�����دورة 
للدورة  التفرغ  و�شيتطلب   ، اأ�شهر 
باملواظبة على ح�شورها  واللتزام 

ومعلمني – 52 – باإجمايل 200 
، وهي الدفعة الأوىل التي �شتلتحق 
 ،  36 دبي  ت�شنيفهم  ومت  بالدورة 
اأم   ،  26 ع��ج��م��ان   ،  42 ال�����ش��ارق��ة 
 41 اخليمة  راأ����س   ،  21 القيوين 
اأن  ، موؤكدين على   34 الفجرية   ،
ممتاز  الطرح  وك��ذا  ممتاز  التوجه 
يف  ق�����ش��ور  ع��اب��ه��ا  الآل���ي���ة  اأن  اإل   ،

التنفيذ وهذا ما نواجهه حاليا . 
انح�شرت  املعاناة  اأن  اإىل  واأ���ش��اروا 
يف كيفية �شد ال�شواغر التي خلفها 
تفرغ املعلمني للدورة ، لفتني اإىل 
بتوزيع  ق��ام��ت  م��ن��اط��ق  ه��ن��اك  اأن 
معلمني  ع��ل��ى   ، ح�ش�شهم  ن�����ش��اب 
الن�شاب  اأ���ش��ح��اب  م��ن  مبدار�شهم 
ف��ل��م يكن  ، وب���ال���ت���ايل  امل��ن��خ��ف�����س 
فيما   ، يواجهونها  م�شكلة  ه��ن��اك 
املعلمني  اأن  اأخ��رى وج��دت  مناطق 
 ، كامال  ن�شابه  لديه  باملدار�س كل 

ما  على  ب��ال��وزارة  م�شوؤوون  ويوؤكد 
ومعاناتهم  املناطق  م�شوؤولو  ذك��ره 
بب�شاطة  الأم��ر  اأن  اإىل  م�شريين   ،
ب�شداد  ال���وزارة  ت��ب��ادر  اأن   ، �شديدة 
رواتب معلمات يتم ال�شتعانة بهن 
اأن  اإىل  لفتا   ، ال�شواغر  تلك  ل�شد 
يتعدى  لن  ���ش��داده  �شيتم  ما  قيمة 
واحد  لقاء  على  ي�شرف  م��ا  قيمة 
الوزارة  التي تعقدها  اللقاءات  من 
مل���دراء ال�����رادارات ب��ف��ن��ادق الدرجة 
الأوىل ، لفتا اإىل اأن وكيل الوزارة 
اأك��رث من رج��اء من  تلقى  بالإنابة 
كل  يف  اأن����ه  اإل   ، تعليمية  م��ن��اط��ق 
مرة كان رده ، اأن خماطبات الوزارة 
عندما   ، ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ل��ل��م��ن��اط��ق 
مواطنة  ك���وادر  برت�شيح  طالبتها 
حددتها  م���ع���اي���ري  وف�����ق  م��ت��م��ي��زة 
الوزارة ) الأولوية للمعلمني ممن 
ت�����ش��م��ح ج���داول���ه���م ب��ال��ت��ف��ري��غ ملدة 

وال��ف��ع��ال��ي��ات امل�����ش��اح��ب��ة ل��ه��ا ل���� 3 
يتبق  مل  وبالتايل   ، اأ�شبوعيا  اأي���ام 
حر�شت  ال��ت��ي  التمدر�س  اأي���ام  م��ن 
الوزارة على التزام املعلمني بها اإل 
يومني فقط يف الأ�شبوع للتدري�س 

واإنهاء املناهج املقررة.
م�شئويل  ذكرها  كما  الق�شة  وتبداأ 
مناطق تعليمية ، واأيدها م�شوؤولون 
املناطق  ك��اف��ة  تلقي  عند  ب��ال��وزارة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، ك���ت���اب���ا م����ن ال�������وزارة 
نوفمرب   26 ب��ت��اري��خ   751 ب��رق��م 
الثاين  الكتاب  هذا  ويعد   ،2012
بتاريخ   719 برقم  كتابا  �شبقه  اإذ 
اإطار  ويف  تطالبهم  نوفمرب،   20
– برنامج تطوير  تنفيذ  البدء يف 
برت�شيح   – امل��در���ش��ي��ة  ال���ق���ي���ادات 
ال���ك���ف���اءات م���ن امل���واط���ن���ني م����دراء 
وم�شاعديهم   ،  -  68 م���دار����س- 
 ،  -  32- وم��وج��ه��ني   ،  -  48  –

وبالتايل �شي�شعب تكليفهم بزيادة 
ب��احل�����ش�����س ، ول��ي�����س اأم��ام��ه��م اإل 
املكافاأة  بنظام  مبعلمني  ال�شتعانة 
، الأم������ر ال�����ذي رف�����ش��ت��ه ال������وزارة 
، حت����ت مربر  وت��ف�����ش��ي��ال  ج��م��ل��ة 
ل�شداد  م��ي��زان��ي��ة  ل��دي��ه��ا  ل��ي�����س  اأن 
فاإما  ثم  ومن   ، للمعلمات  مكافاآت 
بال  الدرا�شية  الف�شول  ت��رتك  اأن 
تر�شيح  اإل��غ��اء  يتم  اأن  اأو   ، معلمات 
املعلمات اللواتي مت اختيارهن بناء 
وتقاريرهم   ، ال��ك��ف��اءة  معيار  على 
ال�شنوية اآخر عامني امتياز ، واإملام 
ب��ال��ل��غ��ة الجن��ل��ي��زي��ة واحل��ا���ش��وب ، 
اأنهم  ، عالوة على  بامليدان  وخربة 
ال�����دورة ، ومن  ���ش��وط��ا يف  ق��ط��ع��وا 
تر�شيحهن  واإل��غ��اء  رده��ن  ال�شعب 
ال���وزارة ترف�س  ل��ل��دورة فقط لأن 
روات��ب معلمات  ب�شداد  اللتزام   –

الحتياط .

•• عجمان ـ الفجر 

ا���ش��ت��ق��ب��ل ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ را����ش���د بن 
ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي رئ���ي�������س دائ�����رة 
مكتبه  يف  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ال��ب��ل��دي��ة 
بالدائرة اأم�س وفدا من جمموعة 
برئا�شة  القاب�شة  الإم����ارات  بريد 
التنفيذي  الرئي�س  فهد احلو�شني 
القاب�شة  الإم��ارات  بريد  ملجموعة 
،وعبداهلل الأ�شرم املدير التنفيذي 
ل��ربي��د الإم����ارات ،وع��ب��داهلل �شامل 
الربيدية  املنطقة  م��دي��ر  �شمنوه 
ال��ث��ال��ث��ة ، وحم��م��د ح��م��د دل����وان، 
م��دي��ر مكتب ال��ربي��د امل���رك���زي يف 

العالقات الثنائية معهم م�شتقبال 
بالعمل  ال��ع��الق��ة  ذات  الأم�����ور  يف 
خمالفات  حت�شيل  م��ث��ل  ال��ب��ل��دي 
املخالفات  م���ن  وغ���ريه���ا  امل���واق���ف 
التي تفر�شها الدائرة ، مبا ي�شهم 
من  وحت�����ش��ي��ن��ه  الأداء  ت��ع��زي��ز  يف 
واملعلومات  اخل��ربات  تبادل  خالل 
امل�شلحة  ي����خ����دم  مب�����ا  ب���ي���ن���ه���م���ا 
ال���ع���ام���ة ب�����الإم�����ارة م�����وؤك�����داً على 
الربيدية  امل��ك��ات��ب  وج����ود  اأه��م��ي��ة 
يف خم��ت��ل��ف امل���ن���اط���ق ل����دوره����ا يف 
تقدمي الت�شهيالت ل�شكان الإمارة 
وتذليل  واملقيمني  امل��واط��ن��ني  م��ن 
يتعلق  فيما  اأم��ام��ه��م  ال�����ش��ع��وب��ات 

القاب�شة العديد من الإجراءات يف 
توفري �شناديق بريدية يف خمتلف 
املناطق لل�شكان اأمام املنازل خطوة 
،مطالبا  الإم��������ارة  ت���خ���دم  رائ������دة 
���ش��م��وه جم��م��وع��ة ب��ري��د الإم�����ارات 
ب�������ش���رورة امل����ب����ادرة وال���ع���م���ل على 
و�شع نظام للعنونة والرتقيم وفق 
الدول  ويف  عامليا  املطبقة  املعايري 
وا�شتخدام  ح�����ش��اري��ا  امل��ت��ق��دم��ة 
الرمز الربيدي يف تثبيت العنوان 
 zip code ع��امل��ي��ا  ي���ع���رف  مب���ا 
نظام  تطبيقات  م��ن  وال���ش��ت��ف��ادة 
ال��ع��ن��ون��ة وال��ت��ق�����ش��ي��م��ات الإداري������ة 
اجلديدة للدائرة لت�شهل الو�شول 

الإمارة  داخ��ل  املواقع  خمتلف  اإيل 
وخارجها ،داعياً اإياهم اإىل �شرورة 
رب������ط خ���دم���ات���ه���م امل���ق���دم���ة عرب 
خمتلف مناطق الدولة بذلك مبا 
من  وي��ج��ع��ل  م�شافة  قيمة  ي��وف��ر 
املتميزة  امل��دن  واح��دة من  عجمان 
اأرقى  ت��وازي  التي  بخدمتها  عامليا 
وبجودة  ح�شاريا  املتقدمة  ال��دول 
عالية وفق معايري مقايي�س دولية 

يف ذلك.
الزائر  ال���وف���د  اأ�����ش����اد  ج��ه��ت��ه  م���ن 
ب����روؤي����ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ را�����ش����د بن 
العاملية  وتطلعاته  النعيمي  حميد 
مب�شتوى  الرت��ق��اء  على  وبحر�شه 

امل�شئولني يف  م��ن  وع���دد  ع��ج��م��ان، 
بح�شور   ، ع��ج��م��ان  ب��ري��د  م��ك��ت��ب 
�شعادة يحيى اإبراهيم اأحمد مدير 
حممد  الرحمن  عبد  الدائرة  عام 
ال��ن��ع��ي��م��ي م���دي���ر مكتب  ع���ب���داهلل 
�شموه  ورح�����ب  ال�����دائ�����رة.  رئ��ي�����س 
مببادرتهم ال�شباقة بزيارة الدائرة 
تقدمه  لهم عما  �شكره  معربا عن 
ل�شكان  ت�شهيالت  م��ن  امل��ج��م��وع��ة 
الفواتري  حت�����ش��ي��ل  يف  الإم����������ارة 
اخل����ا�����ش����ة مب���خ���ت���ل���ف اخل����دم����ات 
وم�شيدا  ب���ع���ج���م���ان  ال���رئ���ي�������ش���ي���ة 
ال�شركاء  م���ع  الأم���ث���ل  ب��ت��ع��اون��ه��م 
توثيق  يف  ال������دائ������رة  وت���ط���ل���ع���ات 

بخدمات الربيد واإي�شال الر�شائل 
والطرود الربيدية وال�شحنات من 
تبذله  مب��ا  م�شيدا  ع��ج��م��ان  واإىل 
جمموعة بريد الإمارات القاب�شة 
م����ن ج���ه���د م��ت��م��ي��ز يف ذل������ك من 
املوزعة يف خمتلف  خالل مكاتبها 
الريادي  ولدورها  الإم��ارة  مناطق 
على  الإج����������������راءات  ت���ب�������ش���ي���ط  يف 
يف  املن�شاآت  واأ�شحاب  امل�شتثمرين 
احل�شول على طرودهم الربيدية 
مي�شرة  ب���ط���رق  اأن���واع���ه���ا  ب��ك��اف��ة 
اأو  ت���اأخ���ري  ق��ي��ا���ش��ي��ة دون  و���ش��رع��ة 
باأن  �شموه  واأعترب  تلف.  اأو  �شياع 
ات��خ��اذ جم��م��وع��ة ب��ري��د الإم�����ارات 

عدد  اأن  اإىل  ال���ت���ق���ري���ر  واأ������ش�����ار 
لت�شجيل  امل���ت���ب���ع���ة  الإج��������������راءات 
ق��د مت  ال����الزم  وال��وق��ت  املمتلكات 
التطوير  اجراء  وبعد  تخفي�شهما 
ال����ع����ق����اري  ال���ت�������ش���ج���ي���ل  اداء  يف 
واأ���ش��ب��ح��ت ام����ارة ع��ج��م��ان الوىل 
تب�شيط  يف  ال��دول��ة  م�شتوى  على 
اجراءات الت�شجيل واخلام�شة على 

م�شتوى العامل.
ال�شيخ عمار بن حميد  واأك��د �شمو 
متابعة  �����ش����رورة  ع��ل��ى  ال��ن��ع��ي��م��ي 
اإم��ارة عجمان بني  ومعرفة موقع 

امارات الدولة ب�شكل م�شتمر.
وا���ش��ت��ع��ر���س ����ش���ع���ادة ح��م��د ترمي 

عجمان  منطقة  مدير  ال�شام�شي 
ال�شيخ  م�شت�شفى  م��دي��ر  الطبية 
العمل  خ���ط���ة  زاي������د  ب����ن  خ��ل��ي��ف��ة 
الت�شحيحية ب�شاأن التقرير الفني 
ال�����ذي رك����ز ع��ل��ى خدمات  امل���ق���دم 

الطوارئ مب�شت�شفى خليفة.
وقال اإن اخلطة ا�شتملت على اقامة 
الطبية  ل��ل��ك��وادر  ت��دري��ب��ي��ة  دورات 
ال�شيانة  اعمال  بتنفيذ  البدء  ومت 
بامل�شت�شفى  امل��ت��ع��ل��ق��ة  واخل���دم���ات 
على  املجل�س  واط��ل��ع  ع���ام.  ب�شكل 
ت�شكيل جلنة  ب�شاأن   1 رقم  القرار 
املجل�س  ت��و���ش��ي��ات  تنفيذ  مل��ت��اب��ع��ة 
املوازنة  م�����ش��روع  ح���ول  التنفيذي 

للعام  ع��ج��م��ان  ال��ع��ام��ة حل��ك��وم��ة 
 2 رق����م  وال����ق����رار   2013 امل�����ايل 
الية  لتحديث  جلنة  ت�شكيل  ب�شاأن 
وحتديد  التنفيذي  املجل�س  عمل 
 2013 ع������ام  خ������الل  اول����وي����ات����ه 
والقرار رقم 3/ ب�شاأن ت�شكيل جلنة 
للمن�شاآت  املبدئية  امل��واف��ق��ات  منح 
التعلمية اجلامعية اخلا�شة داخل 
امارة عجمان. ومتنى �شمو ال�شيخ 
للجميع  اجلل�شة  ن��ه��اي��ة  يف  ع��م��ار 
وتقدم   2013 ع���ام  يف  ال��ت��وف��ي��ق 
بال�شكر  التنفيذي  املجل�س  اأع�شاء 
على اجلهود التي تبذلها احلكومة 

والأمانة العامة للمجل�س.

الدرا�شي  ل��ل��ع��ام  بالن�شبة  اأي����ام   3
احلايل فقط ( .

اأي�شا  ال����وزارة  كتابات  اأن  واأ���ش��اف 
يف  اأ����ش���ارت   ، التعليمية  للمناطق 
ث���ال���ث م���ن ك��ت��اب��ه��ا رق����م 115 يف 
فرباير اجلاري ، يف نف�س الإ�شكال 
توفري  اإم���ك���ان���ي���ة  ب���ع���دم  ل��ل��ع��ل��م   (
لتغطية  امل��ك��اف��اآت  ب��ن��ظ��ام  معلمات 
ج������داول امل��ن��ت�����ش��ب��ات ل��ل��ربن��ام��ج ( 
املناطق  ال���������وزارة  ط���ال���ب���ت  ك���م���ا   ،
تكليفهم  ب��ع��دم   ، اأي�شا  التعليمية 
باأي اأعباء اإدارية كالريادة ، واإعداد 
ومتابعة   ، الف�شلية  الم��ت��ح��ان��ات 
تكليفهم فقط  واقت�شار   ، امل�شاريع 
باإجناز مناهجهم الدرا�شية ، لفتا 
غريبة  ت��ن��اق�����ش��ات  ه��ن��اك  اأن  اإىل 
م�شوؤويل  ت��وج��ي��ه��ات  يف  وك���ب���رية 

الوزارة للمناطق التعليمية .
ووا�شل م�شوؤولو الوزارة ا�شتعرا�س 
مطالبة  يف   ، ال��ت��ن��اق�����ش��ات  ه����ذه 
امل��ن��اط��ق ب��رت���ش��ي��ح ال���ك���ف���اءات من 
باللغة  ودراي������ة  ب��ال��ت��ق��اري��ر  مت��ي��ز 
ذات  ويف   ، واحل��ا���ش��وب  الجنليزية 
تكون  ب������اأن  ي��ط��ال��ب��ون��ه��م  ال����وق����ت 
ت�شمح  مم��ن  للمعلمني  الأول���وي���ة 
اأي��ام ( ،   3 جداولهم بالتفريغ ملدة 
، ماذا  وال�شوؤال الذي يطرح نف�شه 
امل��ن��اط��ق ع����ددا كبريا  ل���دى  اأن  ل��و 
املتميزين ممن تنطبق عليهم  من 
لديهم  ولكن   ، واملعايري  ال�شروط 

ن�شابا كامال من احل�ش�س ؟ 
الوزارة  حر�س  يتفق  كيف  كذلك 
على تنفيذ برامج لتطوير القيادات 
الآلف  م��ئ��ات  تتكلف   ، امل��در���ش��ي��ة 

م��ن ال��دراه��م ، وه���ذا ت��وج��ه ت�شكر 
عليه ال��وزارة ، حلر�شها على خلق 
قيادات �شف ثان للميدان الرتبوي 
ث��م تتن�شل م��ن توفري   ، وال����وزارة 
لتغطية  امل��ك��اف��اآت  ب��ن��ظ��ام  معلمات 
ج�������داول امل��ن��ت�����ش��ب��ات ل���ل���ربن���ام���ج ، 
ن���راه م��ن تناق�س  اإىل م��ا  اإ���ش��اف��ة 
يف توجيهات الوزارة ، من حر�شها 
الف�شل  ب���داي���ة  م�����رارا  وت��اأك��ي��ده��ا 
املحافظة  على  اجل���اري  ال��درا���ش��ي 
ذات  ويف   ، ال���ت���م���در����س  اأي������ام  ع��ل��ى 
الوقت تقوم الوزارة بتنفيذ دورات 
 ، ال��ت��م��در���س  اأي���ام  توقيت  نف�س  يف 
لتنفيذ  ح��ل  م��ن  اأك��رث  فيما هناك 
يتعار�س مع  ال���دورات مبا ل  تلك 
جدول احل�ش�س واإجناز مناهجهم 

الدرا�شية. 

الدائرة  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات 
ب����ال����ت����ع����اون م�����ع ك����اف����ة اجل����ه����ات 
احلكومية ل�شكان الإمارة ، منوهني 
ب������اأن جم���م���وع���ة ب���ري���د الإم��������ارات 
بتخ�شي�س  ����ش���ت���ب���داأ  ال���ق���اب�������ش���ة 

���ش��ن��ادي��ق ب���ري���دي���ة ل��ل��م��ن��ازل ملن 
يتقدمون بطلب لذلك من ال�شكان 
النه�شة  ومتطلبات  يتما�شى  مب��ا 
الإمارة  ت�شهدها  التي  العمرانية 

والتطور احل�شاري فيها.

مقتطفات من املخاطبات ) تر�صيح الكفاءات – الأولوية ملن لي�س لديه جدول – عدم توفري معلمات بنظام املكافاآت

طالب بن �سقر ي�ستقبل مفت�ض عام وزارة الداخلية
•• راأ�س اخليمة- الفجر

بن  طالب  ال�شيخ  اللواء  ا�شتقبل 
�شرطة  عام  قائد  القا�شمي  �شقر 
راأ�س اخليمة �شباح اأم�س مبكتبه 
العميد علي ال�شام�شي مفت�س عام 
بح�شور  وذل��ك  الداخلية،  وزارة 
عدد من املدراء العامون و مدراء 

الإدارات .
حول  التباحث  ال��ل��ق��اء  خ��الل  مت 
اإ�شرتاتيجية،  ت��ط��ب��ي��ق  ����ش���رورة 
يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م���ب���ادرات  و 
القطاعات  و  الإدارات  خم��ت��ل��ف 
مبا ي�شهم ب�شكل فعال يف تطوير 
و  ال�شرطي  العمل  اأداء  وحت�شني 

الأمني على حد �شواء .
ك��م��ا ا���ش��ت��ع��را���س الج��ت��م��اع �شري 
الإدارات  م����ن  ع�����دد  يف  ال���ع���م���ل 

ال�����ش��ام�����ش��ي ع���ن ع��ظ��ي��م ���ش��ك��ره و 
ت��ق��دي��ره ل��ل��ج��ه��ود امل���ب���ذول���ة من 
ل�شرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  ق��ب��ل 
راأ�شهم  ع���ل���ى  و  اخل���ي���م���ة  راأ��������س 
ال���ل���واء ال�����ش��ي��خ ط��ال��ب ب��ن �شقر 
القا�شمي القائد العام ، وحر�شه 

بها،  املتبعة  الإج���راءات  و  العامة 
للجمهور  امل��ق��دم��ة  اخل���دم���ات  و 
امل�شتحدثة  الربامج  و  والأنظمة 
ال��ت��ي اأ���ش��ه��م��ت يف ���ش��رع��ة اإجن���از 

معامالت املراجعني .
ال���ع���م���ي���د علي  ����ش���ع���ادة  واأع���������رب 

وزارة  نهج  و  �شيا�شة  على تطبيق 
ال��داخ��ل��ي��ة يف جم���ال ال��ت��ط��وي��ر و 
التح�شني امل�شتمر بهدف الرتقاء 
و  ال�������ش���رط���ي  الأداء  مب�����ش��ت��وى 
املختلفة  اخل����دم����ات  مب�����ش��ت��وى 

املقدمة للجمهور .
وم�����ن ج���ان���ب���ه ت���وج���ه ق���ائ���د عام 
ال�شرطة بال�شكر ملفت�س عام وزارة 
التي  الزيارة  هذه  على  الداخلية 
القيادات  اه��ت��م��ام  م���دى  ت��ع��ك�����س 
متابعة  ع��ل��ى  ال��داخ��ل��ي��ة  ب������وزارة 
خمتلف  يف  ال���ع���م���ل  جم�����ري�����ات 
ال�شرطية على م�شتوى  القيادات 
العمل على تذليل  و  ال��دول��ة، بل 
تعرت�س  ال���ت���ي  ال��ع��ق��ب��ات  ك���اف���ة 
ال��ع��م��ل الأم��ن��ي و ال�����ش��رط��ي مما 
ي�شهم يف دفع امل�شرية الأمنية يف 

الدولة . 

الهوية ت�سدر كتيب ا�سرتاتيجية الربط االإلكرتوين مع اجلهات احلكومية
•• اأبوظبي-وام:

الربط  ا�شرتاتيجية  ب��ع��ن��وان  ج��دي��دا  كتيبا  للهوية  الإم�����ارات  هيئة  اأ����ش���درت 
املنبثقة عن  م�شاريعها  اأبرز  باأحد  للتعريف  الإلكرتوين مع اجلهات احلكومية 
باللغتني  �شرحا  الكتيب  يت�شمن   .2013-2010 ال�شرتاتيجية  خطتها 
الذي  احلكومية  اجلهات  مع  الإل��ك��رتوين  الربط  مل�شروع  والإجنليزية  العربية 
تنفذه الهيئة لتمهيد الطريق اأمام ترابط اجلهات احلكومية وبالتايل و�شع دولة 
الإمارات يف طليعة الدول التي تعتمد التكنولوجيا احلديثة لالإرتقاء باخلدمات 
احلكومية التي تقدمها ملواطنيها واملقيمني على اأر�شها. وذكرت الهيئة اأنها ب�شدد 
توزيع ن�شخ من الكتيب على خمتلف املوؤ�ش�شات احلكومية يف الدولة ون�شره على 
موقعها الإلكرتوين انطالقا من حر�شها على تعزيز �شراكاتها ال�شرتاتيجية 
مع خمتلف موؤ�ش�شات الدولة على امل�شتويني الحتادي واملحلي والتعريف باأهمية 
امل�شروع يف دعم اجلهود الهادفة لتطوير منظومة العمل احلكومي يف الإمارات 
بال�شتفادة من البنية التحتية املتقدمة لنظام ال�شجل ال�شكاين وم�شروع بطاقة 
املوؤ�ش�شات  اأن م�شروع الربط الإلكرتوين مع  . واأو�شحت الهيئة  الهوية الذكية 
اأعلنت  ال�شكاين الذي  احلكومية يف الدولة يهدف للمحافظة على دقة ال�شجل 
بيانات  التحقق من  و�شبل  ال��ق��رار  �شناع  يدعم  م��وؤخ��را مبا  اإجن���ازه  الهيئة عن 
متقدمة  تطبيقات  خ��الل  من  اخل��دم��ات  تقدمي  جم��ال  يف  واملقيمني  املواطنني 
واآمنة وموثوقة تاأخذ بعني العتبار اأعلى معايري احلماية وال�شرية. واأ�شافت اأن 
م�شروع الربط الإلكرتوين ي�شاعد على حتديث ملف البيانات املدنية والفردية 

لكل �شكان الدولة وب�شكل اآين مبا يحد من ازدواجية البيانات وتكرارها ويعزز 
الأمن الوطني والفردي من خالل تعزيز الهوية ال�شخ�شية يف الإمارات وذلك 
من خالل ترابط قواعد بيانات موؤ�ش�شات الدولة ومن اأبرزها وزارات الداخلية 
والعدل والرتبية والتعليم والتعليم العايل وال�شحة والعمل باعتبارها م�شوؤولة 
والإقامة  واجلن�شية  والطالق  وال��زواج  ال��ولدة  مثل  املدنية  الواقعات  اأب��رز  عن 
اأن  اإىل  الهيئة  واأ�شارت   . الثبوتية  والأوراق  ال�شحي  وال�شجل  والتعليم  والوفاة 
-2012 ال��دول��ة  اجل��ه��ات احلكومية يف  م��ع  الإل��ك��رتوين  ال��رب��ط  ا�شرتاتيجية 
املعامالت  وت�شهيل  احلكومية  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  تب�شيط  يف  �شت�شهم   2015
والإجراءات وتخفي�س التكاليف واحلد من ا�شتهالك الورق اإ�شافة اإىل تقدمي 
من  الإم���ارات  يف  واملحلية  الحت��ادي��ة  احلكومية  للهيئات  الهوية  اإدارة  خدمات 
وت�شهم  وامل��واءم��ة.  للتطوير  والقابلة  املرنة  اخلدمات  من  باقة  هند�شة  خ��الل 
ال�شرتاتيجية يف دعم احلكومة الحتادية واجلهات احلكومية املحلية يف الدولة 
لتحقيق اأهدافها املتمثلة يف اإر�شاء حكومة متوفرة على مدار ال�شاعة مبا ي�شهم 
يف ازدهار الدولة واقت�شادها وح�شول املواطنني واملقيمني على خدمات حكومية 
على م�شتوى عال من التميز والفعالية والكفاءة والأمن وفقا لأف�شل املمار�شات 
يف القطاع احلكومي على امل�شتوى العاملي. ويت�شمن الكتيب العديد من املحاور 
اإدارة  يف  العاملية  الجتاهات  ومنها  جوانبها  وتو�شح  ال�شرتاتيجية  ت�شرح  التي 
تواجه  التي  والتحديات  احلكومية  اجل��ه��ات  ب��ني  الإل��ك��رتوين  وال��رب��ط  الهوية 
املوحدة واحلاجة  الهوية  الإم��ارات يف تطوير م�شروع  دولة  احلكومات وجتربة 

اإىل الربط الإلكرتوين بني اجلهات احلكومية.

�سباح االأحمد ياأمر باإطالق ا�سم ال�سيخ زايد على الطريق الدائري اخلام�ض بالكويت
•• الكويت-وام:

اأمر �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر ال�شباح اأمري دولة الكويت ال�شقيقة باإطالق اإ�شم املغفور له ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه على الطريق الدائري اخلام�س وذلك وفاء وتقديرا للمغفور له ال�شيخ 
زايد وما قام به من جهود م�شهودة واإجن��ازات طيبة ودور متميز على الأ�شعدة اخلليجية والعربية والإ�شالمية 
وخدمة ق�شايا اأمته. جاء ذلك خالل الجتماع الأ�شبوعي الذي عقده ام�س جمل�س الوزراء بدولة الكويت بق�شر 

ال�شيف برئا�شة �شمو ال�شيخ جابر مبارك احلمد ال�شباح رئي�س املجل�س.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية كونا اأنه بناء على توجيهات �شاحب ال�شمو اأمري دولة الكويت وتقديرا ووفاء للمغفور 
له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه وما قام به من جهود م�شهودة واإجنازات طيبة 
علما  ال��وزراء  اأحيط جمل�س  فقد  اأمته  ق�شايا  والإ�شالمي وخدمة  والعربي  اخلليجي  ال�شعيد  على  متميز  ودور 
باأمر �شموه باإطالق ا�شم ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان على الطريق الدائري اخلام�س وقرر اإحالته اإىل املجل�س 

البلدي لتخاذ الإجراءات املنا�شبة يف هذا ال�شاأن.
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اإعــــــــــالن
ذ.م.م  ال�شرار  لتقدير  لو  ال�ش�����ادة/وايت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1141044 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/علي احلريي �شامل فرهود الكتبي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ علي احلريي �شامل فرهود الكتبي من 5١% اىل ١00%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف يو�شف مو�شى جربر

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 0.25*0.٦0 اىل ١*١
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري:من/وايت لو لتقدير ال�شرار ذ.م.م
WHITE LAWLOSS ADJUSTERS LLC

اىل/ وايت لو لتقدير ال�شرار
WHITE LAWLOSS ADJUSTERS

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

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

العدد 10720 بتاريخ 2013/2/19   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جنوب �شرق لدارة العقارات

 رخ�شة رقم:CN 1094215 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/خالد حمدان غامن حمدان الفالحي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ خالد حمدان غامن حمدان الفالحي من ١00% اىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حمدان غامن حمدان الفالحي )%50(

تعديل راأ�س املال/من null اىل 200000
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 0١*0١ اىل ١*١

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/جنوب �شرق لدارة العقارات

SOUTH EAST REAL ESTATE
اىل/ جنوب �شرق لدارة العقارات ذ.م.م

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

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

العدد 10720 بتاريخ 2013/2/19   

اإعــــــــــالن
درة  ال�ش�����ادة/م�شاوي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شرياز رخ�شة رقم:CN 1059540 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة علي را�شد علي متعايف املن�شوري )١00%(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 10720 بتاريخ 2013/2/19   

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

CN 1099684:للمقاولت العامة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة يعقوب عبداخلالق حممد الحمد الن�شاري )%5١(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 حذف �شالح �شامل �شالح �شامل اجلابري 

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

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

العدد 10720 بتاريخ 2013/2/19   

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

رخ�شة رقم:CN 1162785 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شهيل مطر �شهيل مانع الرميثي )١00%(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

 حذف نا�شر مطر �شهيل مانع مر�شد الرميثي 
مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10720 بتاريخ 2013/2/19   

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

CN 1195082:لتجارة مواد البناء رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة م�شطفى عمر حممد احل�شرمي )١00%(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 حذف حممد عو�س حممد �شعيد �شميل الكعبي 

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

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

العدد 10720 بتاريخ 2013/2/19   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شعيد حميد املن�شوري 

لل�شيانة العامة رخ�شة رقم:CN 1098388 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة ١*١ اىل ١*١

تعديل ا�شم جتاري:من/�شعيد حميد املن�شوري لل�شيانة العامة
اىل/ �شعيد حميد املن�شوري للمقاولت وال�شيانة العامة

SAEED HUMAID ALMANSOORI CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4١00002(
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العالن وال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

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

العدد 10720 بتاريخ 2013/2/19   

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

العامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1162378 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة ١*2 اىل 4*١
تعديل ا�شم جتاري:من/العوايل للمقاولت العامة ذ.م.م

AL AWALI GENERAL CONTRACTIN LLC

اىل/ بناة العوايل للنجارة واحلدادة ذ.م.م
BANAT AL AWALI CARPENTRY & BLACKSMITH LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال النجارة امل�شلحة )43٩0004(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4١00002(

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

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

العدد 10720 بتاريخ 2013/2/19   

اإعــــــــــالن
للمقاولت  عبداهلل  علي  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة رخ�شة رقم:CN 1018141 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة ١*١ اىل ١*١

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة علي عبداهلل للمقاولت العامة
ALI ABDULLA GENERAL CONTRACTING ESTABLISHMENT

اىل/ علي عبداهلل احلو�شني للنجارة واحلدادة امل�شلحة
ALI ABDULLA AL HOSANI RE INFORCE CARPENTRY & BLACKSMITH WORKS
دائرة  ال�شناعية  الغربية  املنطقة  غياثي  الغربية  املنطقة  عنوان/من  تعديل 
البلديات والزراعة قطعة رقم ٦٧ اىل املنطقة الغربية ليوا ليوا يثي ق 33 مكتب 

٦2 دائرة ال�شوؤون البلدية
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال النجارة امل�شلحة )43٩0004(

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4١00002(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10720 بتاريخ 2013/2/19   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/امريت للنقليات واملقاولت 

العامة رخ�شة رقم:CN 1010956 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة ٦*2.4 اىل ٦*4
تعديل ا�شم جتاري:من/امريت للنقليات واملقاولت العامة

AMRIT GENERAL TRANSPORT & CONTRACTING
اىل/ امريت للنقليات العامة

AMRIT GENERAL TRANSPORT
ال�شناعية  غياثي  مدينة  ابوظبي  الغربية  املنطقة  عنوان/من  تعديل 
ابوظبي  اىل  الغربية(  املنطقة  )بلدية  البلدية  ال�شوؤون  دائرة  بناية 

م�شفح ال�شناعية م ٩ ق ٦١ مكتب 2١ بناية بلدية ابوظبي
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4١00002(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10720 بتاريخ 2013/2/19   

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

CN 1165355:ينك �شتيل رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد �شيف احمد حممد هميلة املزروعي )١00%(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 حذف حممد ح�شني عبداهلل �شلطان املرزوقي

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

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

العدد 10720 بتاريخ 2013/2/19   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املحا�شب للمقاولت العامة 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1185293 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء

حممد ال�شيد الد�شوقي ح�شنني حممد من 4٩% اىل %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

 ا�شافة خالد يو�شف عبدالرحمن ال�شعدي )%25(
تعديل لوحة العالن /اجمايل من م�شاحة ٦*3 اىل ١*١

تعديل عنوان/من املنطقة الغربية ليوا يثي ق 33 مكتب رقم ٩0 بناية دائرة 
ال�شوؤون البلدية اىل املنطقة الغربية ليوا يثي ار�س رقم 33 مكتب رقم ٩0

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10720 بتاريخ 2013/2/19   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة نا�شر عمر للمقاولت 

العامة رخ�شة رقم:CN 1064887 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة ٦0*40 اىل ١*١

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة نا�شر عمر للمقاولت العامة
NASER OMER GENERAL CONTRACTING ESTABLISHMENT

اىل/ موؤ�ش�شة نا�شر عمر لعمال النجارة امل�شلحة
NASER OMER RE-INFORNCE CARPENTRY EST

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال النجارة امل�شلحة )43٩0004(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4١00002(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10720 بتاريخ 2013/2/19   

اإعــــــــــالن
غيار  لقطع  اخلرباء  ال�ش�����ادة/ركن  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شيارات امل�شتعملة رخ�شة رقم:CN 1099146 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة ١*١ اىل ١*١

تعديل ا�شم جتاري:من/ركن اخلرباء لقطع غيار ال�شيارات امل�شتعملة
اىل/ ركن اخلرباء لقطع غيار ال�شيارات اجلديدة

THE PROFESSINNAL CORNER USED AUTO SPARE NEW

تعديل عنوان/من ابوظبي م�شفح ال�شناعية م ١0 ق 5 حمل 23 بناية �شيف 
جرب جمعه ال�شويدي اىل املنطقة الغربية ليوا اجلبانة ق 2٩-30 م ١8

تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة قطع الغيار اجلديدة لل�شيارات )453000١(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة قطع الغيار امل�شتعملة لل�شيارات )4530003(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10720 بتاريخ 2013/2/19   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جنوم املدينة للمقاولت 
وال�شيانة العامة رخ�شة رقم:CN 1170199 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة ١*١ اىل ٦0*40
تعديل ا�شم جتاري:من/جنوم املدينة للمقاولت وال�شيانة العامة

CITY STARS CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

اىل/ جنوم املدينة لل�شيانة العامة
CITY STARS GENERAL MAINTENANCE

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10720 بتاريخ 2013/2/19   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جنوم املن�شورة 

CN 1164903:للمقاولت العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة ١*3 اىل 40*٦0
تعديل ا�شم جتاري:من/جنوم املن�شورة للمقاولت العامة

AL MANSOURA STARS GENERAL CONTRACTING

اىل/ �شكمكم للمقاولت العامة
SKMKM GENERAL CONTRACTING

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

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

العدد 10720 بتاريخ 2013/2/19   
اعالن عن ت�سجيل �سفينة

النقل  )ق��ط��اع  للموا�شالت  الوطنية  الهيئة  تعلن 
الو�سط  ال�سرق  هور�س  �سي  ال�شادة/  بان  البحري( 
ت�شجيل  ب��ط��ل��ب  ت��ق��دم��وا  ق���د  البحرية  للخدمات 

ال�شفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�شفينة  ع��ل��ى ت�شجيل  اع��رتا���س  ل��ه  م��ن  ك��ل  ع��ل��ى 
مراجعة مكتب ت�شجيل ال�شفن ابوظبي خالل مدة 

اق�شاها ٦0 يوما من تاريخ هذا العالن.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

بنما 42423-11 STIB32 32 ا�س تي اي بي
 ميناء الت�سجيل ال�سابقرقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 

العدد 10720 بتاريخ 2013/2/19   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل باب الواحة للهدايا 

رخ�شة رقم:CN 1126750 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة ١*١ اىل ١*١

تعديل ا�شم جتاري:من/حمل باب الواحة للهدايا
BAB AL WAHA GIFTS SHOP

اىل/ موؤ�ش�شة قطر الندى للعقارات
QATR AL NADA ESTATE EST

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات تاأجري العقارات وادارتها )٦82000١(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الهدايا - بالتجزئة )4٧٧3402(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10720 بتاريخ 2013/2/19   

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

CN 1124425:كاكر خان - فرع رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اأكدت وزارة الداخلية امل�شرية ام�س اأن ت�شليح اأفراد واأمناء ال�شرطة 
يهدف اإىل مواجهة العنا�شر الإجرامية وفقاً للقانون.

الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  م��وق��ع  على  �شفحتها  ع��رب  ال�����وزارة،  وق��ال��ت 
ال�شرطة، ي�شتخدم فقط  واأمناء  اأفراد  ت�شليح  اإن  اليوم،  )في�شبوك( 
ووفقاً  اخل��ط��رة،  الإجرامية  وال��ب��وؤر  العنا�شر  مع  املواجهات  خ��الل 

للحالت التي يحددها القانون .
واأ�شافت اأنه بالن�شبة للمظاهرات وامل�شريات ال�شلمية التي ي�شهدها 
وثابتة  حم��ددة  وا�شحة  خطة  وف��ق  تاأمينها  يتم  امل�����ش��ري،  ال�����ش��ارع 
الأمنية  ال��دوري��ات  وتكثيف  الفاعليات،  تلك  و�شالمة  اأم��ن  تهدف 
املهمة واحليوية،  واملن�شاآت  املواطن وتاأمني ممتلكاته  لأمن  حتقيقاً 

ول يتم ت�شليح القوات �شوى بالغاز امل�شيل للدموع .
ال�����ش��خ��ط ت�شود  ت��ق��اري��ر �شحافية حت��دث��ت ع��ن ح��ال��ة م��ن  وك��ان��ت 
اأك��رب عدد من اجلنود وعنا�شر  املركزي )ت�شم  الأم��ن  ق��وات  قطاع 
الأمن بوزارة الداخلية( ب�شبب عدم ت�شليحهم يف مواجهة العنا�شر 
اخلارجة على القانون، ما ي�شفر عن مقتل واإ�شابة زمالئهم، ما اأّدى 

اإىل املوافقة على ت�شليح عنا�شر الأمن بت�شليح �شخ�شي.
 

اأ�شر  الذين تبّنتهم  الأت��راك  ب��داأت تركيا حملة ل�شرتجاع الأطفال 
اأوروبية م�شيحية، وقد ا�شتهلتها مبحاولة ا�شرتجاع الأطفال الذين 
. وذكرت �شحيفة )حرييت( الرتكية، ام�س  اأعطوا لزوَجني مثلينيَّ
الأتراك  الأطفال  بداأت موؤخراً حملة ل�شرتجاع  البالد  �شلطات  اأن 
ال��ذي��ن اأخ����ذوا م��ن اأ���ش��ره��م واأع��ط��وا ل��ع��ائ��الت م�شيحية يف اأوروب����ا، 
م�شرية اإىل اأنها بداأت حملتها با�شرتجاع هوؤلء الأطفال من الأزواج 
الأ�شا�شية يف هذه احلملة  الق�شايا  اإح��دى  اأن  اإىل  واأ�شارت  املثليني. 
اأُخ��د من والديه وهو يف ال�شهر  تدور حول يون�س )9 اأع��وام( الذي 

ال�شاد�س من العمر، بعد اأن اأوقعاه على الأر�س.
واأو�شحت اأن يون�س ُو�شع بعدئٍذ يف رعاية امراأتني مثلّيتني يف هولندا 
ولفتت اإىل اأن نائب رئي�س الوزراء الرتكي، بكري بوزداغ، اأمر ممثلي 
البالد يف الدول الأجنبية ببدء عملية ا�شرتجاع يون�س من عائلته 
اجلديدة، ومن بينها اإجراء ات�شالت ر�شمية باحلكومة الهولندية. 
الإن�شان  بحقوق  املعنية  الرتكية  الربملانية  اللجنة  من  ُطلب  كما 

اإجراء بحوث يف بلدان اأخرى، وحت�شري تقرير حول امل�شاألة.
على  هولندا  م��ع  ر�شمية  اإج����راءات  ال�شلطات  ت��ب��داأ  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
�شيفري  اأي��ه��ان  اللجنة،  رئي�س  وق���ال  ال��ب��ل��دي��ن.  حكومتي  م�شتوى 
اتخاذ  يجب  مقّد�س ل  ح��ق  ه��ي  ال��ول��د  على  الو�شاية  اإن  اأو���ش��ت��ون، 
اأن ذلك يتطلب عملية  قرار ب�شاأنه عرب اخلدمات الإداري��ة، معترباً 
الطفل  اأن  الثقافة )املثلية(، غري  اأدي��ن هذه  اإنني ل  واأّك��د  ق�شائية 

اأعطي اإىل ثقافة اأجنبية، اإىل زوجني مثليني .

ق���ال رئ��ي�����س امل���خ���اب���رات ال��ع�����ش��ك��ري��ة المل��ان��ي��ة يف م��ق��اب��ل��ة ن�����ادرة ان 
الدفاعية  امل�����ش��روع��ات  حماية  يف  يتمثل  الرئي�شية  حت��دي��ات��ه  اأح���د 
ال�شينية  امل��خ��اب��رات  اأج��ه��زة  ج��ان��ب  م��ن  ال�شناعي  التج�ش�س  م��ن 

والرو�شية.
وحتى الن كان جهاز املخابرات الع�شكرية املعني مبكافحة التج�ش�س 
املخابرات  ج��ه��ازي  م��ن  الع��الم��ي  الظهور  ع��دم  على  حر�شا  اأك���رث 
الحتاديني الخرين وهما جهاز املخابرات الحتادي الملاين بي.ان.
حلماية  الحت���ادي  واملكتب  اخل��ارج��ي��ة  املعلومات  بجمع  املعني  دي 

الد�شتور بي.اف.يف املعني ب�شئون املخابرات الداخلية.
الع�شكرية ل�شحيفة دي  املخابرات  رئي�س  اأولري�س بريكنهاير  وقال 
امل�شروعات  على  التج�ش�س  ان  الثنني  ام�س  ن�شرت  مقابلة  يف  فيلت 
جوا�شي�س  ي�شعى  حيث  م��ت��زاي��دا  حت��دي��ا  ميثل  ال��دول��ي��ة  ال��دف��اع��ي��ة 
ال��ت��ج��ارب الع�شكرية  ب�����ش��اأن  اأج��ان��ب اىل احل�����ش��ول ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات 

للمنتجات الدفاعية اجلديدة.
واأ�شاف بريكنهاير لل�شحيفة يف اأول مقابلة اعالمية يجريها جهاز 
اأجهزة  ت��زال  ل  عاما   57 قبل  تاأ�شي�شه  منذ  الع�شكرية  امل��خ��اب��رات 
اأن  علينا  اأمل��ان.  جنود  لتجنيد  ت�شعى  وال�شينية  الرو�شية  املخابرات 

نحقق يف ذلك ونحول دون حدوثه.

عوا�شم

الق�هرة

برلني 

اأنقرة

احلكومة ال�سومالية تعر�ض 
مكافاأة العتقال قتلة ال�سحافيني 

•• نريوبي-ا ف ب:

قررت احلكومة ال�شومالية الحد منح مكافاة قدرها 50 الف دولر لي 
يف   ، �شحايف  قاتل  ك��ل  ادان���ة  و  اعتقال  اىل  ت���وؤدي  معلومات  يقدم  �شخ�س 
وقت ت�شهد البالد ازدي��ادا يف جرائم القتل التي تطال عاملني يف القطاع 

العالمي.
بهذا  ابراهيم  حممد  ال�شوماليني  ال�شحافيني  نقابة  يف  امل�شوؤول  ورح��ب 
اعلنه  ال��ذي  املغتالني  ال�شوماليني  لل�شحافيني  العدالة  ل�شالح  اللتزام 

الحد رئي�س الوزراء ال�شومايل عبدي فارح �شريدون.
متزقه  ال��ذي  البلد  ه��ذا  يف  املا�شي  ال��ع��ام  الق��ل  على  �شحافيا   18 وقتل 

احلرب من دون ان يتم اعتقال اي م�شتبه بهم يف هذه اجلرائم.
يحتل  ت��وي��رت  م��وق��ع  على  ح�شابه  على  ال�شومايل  ال����وزراء  رئي�س  وك��ت��ب 
ا�شالح ق�شائي مكانا يف �شلب جهود احلكومة للقيام مبا يلزم ل�شوق قتلة 

ال�شحافيني اىل العدالة .
وقتل �شحافيون عدة يف انفجارات عبوات نا�شفة وهي اعتداءات غالبا ما 
تن�شب اىل متمردي حركة ال�شباب ال�شومالية املرتبطة بالقاعدة. كما ان 

جرائم اخرى يعتقد انها مرتبطة بال�شراعات على ال�شلطة يف البالد.
الق�شاء  ب�شاأن  ال��وزراء  رئي�س  من  املعطاة  ال�شمانات  ب  النقابي  ا�شاد  كما 
ع��ادل��ة ل�شحايف  اق��ام��ة حماكمة  ذل��ك  ، مب��ا يف  ال�شحافة  واح���رتام حرية 
حمكوم بال�شجن لعام واحد بعدما اجرى حتقيقا ب�شاأن تف�شي العتداءات 

اجلن�شية.

عر�صت �صفقة على ال�صجني اإك�س قبل موته 

اإ�سرائيل توقعت ت�سريب اجلا�سو�ض االأ�سرتايل اأ�سرار املو�ساد فقامت بت�سفيته

اعرتاف اإ�سرائيلي باإ�ساءة معاملة معتقلني فل�سطينيني م�سربني عن الطعام 

ك���اث���ري���ن ا����ش���ت���ون ا����ش���رائ���ي���ل اىل 
احرتام واجباتها الدولية يف جمال 
غ���داة تظاهرات  الن�����ش��ان،  ح��ق��وق 
مع  ت�شامنا  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����ش��ف��ة  يف 
امل�شربني  الفل�شطينيني  املعتقلني 

عن الطعام منذ ا�شهر عدة.

•• القد�س املحتلة-ا ف ب:

حكومية  غ���ري  م��ن��ظ��م��ة  ان���ت���ق���دت 
ا�شرائيلية الحد طريقة التعاطي 
ال���ت���ي ت��ت��ع��ام��ل ب��ه��ا ا���ش��رائ��ي��ل مع 
فل�شطينيني  م��ع��ت��ق��ل��ني  ارب����ع����ة 
وا�شفة  ال���ط���ع���ام  ع���ن  م�����ش��رب��ني 
اي��اه��ا ب��ان��ه��ا تفتقد ل��الخ��الق��ي��ة . 
اط��ب��اء م��ن اجل  وا���ش��ارت منظمة 
تل  يف  تتخذ  التي  الن�شان  حقوق 
اب��ي��ب م��ق��را ل��ه��ا، يف ب��ي��ان اىل ان 
الطعام  ع��ن  امل�����ش��رب��ني  املعتقلني 
زي����ارة  اي  ت��ل��ق��ي  ي�����ش��ت��ط��ي��ع��ون  ل 
يكونون  كما  م�شتقلني  اطباء  من 
م��ك��ب��ل��ني ب����الغ����الل ع���ن���دم���ا يتم 
فح�شهم. واتهمت املنظمة ممثلي 
على  بالت�شرف  ال�شلطات  خمتلف 
ال�شول،  ال��ق��ان��ون،  ينتهك  ن��ح��و 
امل����ع����اه����دات ال���دول���ي���ة والخ������الق 
ق�شور  ان����ه  وا����ش���اف���ت   . ال��ط��ب��ي��ة 
كامل )على ال�شعد كافة( معنويا، 
اجلانب  ويف   . وم��ه��ن��ي��ا  اخ��الق��ي��ا 
الفل�شطيني، قال �شامي ابو زهري 
ت�شريح  يف  حما�س  با�شم  املتحدث 
���ش��ح��ايف ان ح��رك��ة ح��م��ا���س تدين 
اتفاقية  ب�شاأن  ال�شرائيلي  القرار 
انتهاكا  وت��ع��ت��ربه  ال���ش��رى  ت��ب��ادل 

�سحافيو البي بي �سي ي�سربون 
احتجاجًا على عمليات الت�سريح 

•• لندن-ا ف ب:

بداأ �شحافيو هيئة الذاعة الربيطانية بي بي �شي يف منت�شف ليل الثنني 
تغ ا�شرابا ملدة 24 �شاعة احتجاجا على عمليات ت�شريح، ما قد يوؤدي اىل 

انقطاع يف البث الذاعي والتلفزيوين.
ودعا اىل هذا ال�شراب الحتاد الوطني لل�شحافيني بعد ف�شل مفاو�شات 
ب�شان اعادة ن�شر املوظفني الثالثني الذين قد يتم ت�شريحهم، وت�شعة منهم 
يعملون يف بي بي �شي ا�شكتلندا، فيما الوظائف الخرى تابعة لذاعة فايف 

ليف وال�شبكة ال�شيوية وحمطة اخلدمة العاملية.
اىل  املنت�شبني  ان  �شتاني�شرتيت  مي�شال  للنقابة  العامة  المينة  وق��ال��ت 
الحتاد الوطني لل�شحافيني يقومون بتحركهم دفاعا عن الوظائف وعن 

�شحافة عالية النوعية يف املجموعة .
وقالت انهم غا�شبون وحمبطون ازاء القرارات املوؤ�شفة التي اتخذت عند 
اثرها  انف�شهم على  ال�شحافيون  ق��رارات يجد  �شي  بي  البي  اعلى هرمية 
مرغمني على ترك وظائفهم وتهدد ال�شحافة والربامج العالية النوعية .
و�شرح متحدث با�شم البي بي �شي ان املجموعة تدرك كم ميكن ان تكون 
املواقف املرتتبة عن عمليات ت�شريح حمبطة و�شعبة لكنه ابدى خيبة امل 
املجموعة لهذا ال�شراب يف وقت تبذل كل ما بو�شعها لتزخيم نتائج عمليات 

اعادة ن�شر املوظفني وتعزيز احلوار مع النقابات.
وبح�شب الحتاد، فان البي بي �شي خ�شرت �شبعة الف وظيفة منذ 2004 
الغاء  املقرر  ومن  ا�شهر.  �شتة  الت�شريح  عمليات  بتجميد  النقابة  وتطالب 
الفي وظيفة بحلول 2017 واعادة النظر ب�شكل معمق يف برجمة ال�شبكة 

يف �شياق خطة وا�شعة تهدف اىل خف�س النفقات.

لالتفاق وتدعو الحتالل للرتاجع 
���ش��ي��ن��دم ع��ل��ى اتخاذ  ان����ه  وت����وؤك����د 
ال��ق��رار يف ح��ال ا�شراره  مثل ه��ذا 
النتقادات  ه����ذه  وت���اأت���ي   . ع��ل��ي��ه 
�شادرة  اح��ت��ج��اج��ات  �شل�شلة  ب��ع��د 
ال��ع��امل تتناول ظروف  ان��ح��اء  م��ن 

الطعام  ع���ن  امل�����ش��رب��ني  اع���ت���ق���ال 
الدين،  ع��ز  جعفر  ق��ع��دان،  ط���ارق 
�شامر  وخ�شو�شا  ال�شراونة  امي��ن 
الطعام  توقف عن  ال��ذي  عي�شاوي 
دعت  وال�شبت،  ط��وي��ل.  زم��ن  منذ 
الوروبي  الحت��اد  خارجية  وزي��رة 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اأف����اد ت��ق��ري��ر اإ���ش��رائ��ي��ل��ي ام�����س الث��ن��ني ب���ان ال�شلطات 
الأ�شرتايل  امل��و���ش��اد  عميل  على  عر�شت  الإ�شرائيلية 
�شفقة  اك�س  ال�شجني  ب  امللقب  زيغيري  ب��ن  ال��ي��ه��ودي 
ادع��اء تق�شي باأن يقبع يف ال�شجن ملدة ت��رتاوح ما بني 
10 اإىل 20 عاما، فيما طالب اأع�شاء كني�شت باإجراء 

حتقيق يف الق�شية مبوازاة حتقيق اأ�شرتايل.
ف��اإن��ه قبل وقت  اأح���رون���وت  ي��دي��ع��وت  ووف��ق��ا ل�شحيفة 
الإ�شرائيلي،  اأي����ال����ون  ���ش��ج��ن  يف  م���وت���ه  م���ن  ق�����ش��ري 
ال�شرتالية  اجلن�شيتني  يحمل  زيغيري)الذي  اأج��رى 
وال�شرائيلية( ات�شالت حول �شفقة ادعاء مع النيابة 
ُي�شجن  اأن  على  املوافقة  خاللها  عليه  واق��رتح  العامة 

ملدة ترتاوح ما بني 10 اإىل 20 عاما. 
التي  املحاكمة  زيغيري يف  مّثل  اأنه  ال�شحيفة  واأ�شافت 
املحامني  كل من  �شده  الإ�شرائيلية  ال�شلطات  اأجرتها 
واأن  م���زور،  ب��الخ��ر ومو�شيه  ت�شور وروع���ي  ب��ن  ب��وع��از 
املحامي  م��ع  زيغيري  التقى  موته  م��ن  قليلة  اأي���ام  قبل 
اأفيغدور فيلدمان وهو اأحد اأ�شهر املحامني اجلنائيني 
اإنه  قوله  فيلدمان  ال�شحيفة عن  ونقلت  اإ�شرائيل.  يف 
مت ا�شتدعاوؤه من ِقبل عائلة زيغيري من اأجل تزويدها 

بوجهة نظر اأخرى حول �شفقة الدعاء.
الك�شف  املا�شي، بعد  الأ�شبوع  وكان فيلدمان قد �شرح 
بحالة  زيغيري  وج��د  اأن���ه   ، اك�����س  ال�شجني  ق�شية  ع��ن 
عقوبة  كان متخوفا من  ال�شجني  اإن  قال  لكنه  جيدة، 
من  ليحارب  م�شتعدا  كان  كمن  وب��دا  املتوقعة  ال�شجن 

اأجل طريقه .
املعروفة حتى الآن عن هذه الق�شية تفيد  واملعلومات 
باأن زيغيري �شجن خالل العام 2010 يف ظروف عزل 
زنزانة  يف  جمهولة  وبهوية  كاملة  وب�شرية  ان��ف��رادي 
ذلك  رغ��م  لكن  ال�شاعة،  م��دار  على  بكامريات  مراقبة 
الآن  حتى  معروفا  لي�س  ول��ك��ن  م�شنوقا،  ق�شى  ف��اإن��ه 
ب�شكل موؤكد �شبب اإقدام اإ�شرائيل على �شجنه، علما اأن 
اأنباء ترددت خارج اإ�شرائيل حتدثت عن اأن زيغيري كان 

ي�شعى اإىل اإف�شاء اأ�شرار تتعلق بعمله يف املو�شاد.
ويف هذه الأثناء، وعلى اأثر اإعالن اأ�شرتاليا نيتها اإجراء 
حتقيق حول موت زيغيري، اأعلنت جلنة �شوؤون املخابرات 
املتفرعة عن جلنة اخلارجية والأمن التابعة للكني�شت 
عن عزمها اإجراء تدقيق مكثف حول اجلوانب املختلفة 

املخابرات  �شوؤون  اأن جلنة  اإىل  وي�شار  زيغيري.  لق�شية 
ه��ي واح����دة م��ن ال��ل��ج��ان ال�����ش��ري��ة امل��ت��ف��رع��ة ع��ن جلنة 
وتطلع  ج��دا  قليل  اأع�شائها  وع��دد  والأم���ن  اخلارجية 
احلكومة بوا�شطة هذه اللجنة الفرعية الكني�شت على 

ق�شايا بالغة ال�شرية.
الكني�شت  ع�شو  املوؤقتة  الفرعية  اللجنة  هذه  ويراأ�س 
اأفيغدور ليربمان ب�شفته رئي�شا موؤقتا للجنة اخلارجية 
والأمن، و�شت�شبح هذه اللجنة دائمة فقط بعد ت�شكيل 

الئتالف احلكومي برئا�شة بنيامني نتنياهو.
اأنه يف ع�شوية هذه اللجنة  وذكرت يديعوت اأحرونوت 
وب�شكل موؤقت اأع�شاء الكني�شت زئيف األكني من حزب 
ال��ل��ي��ك��ود، ورئ��ي�����س الئ��ت��الف ال�����ش��اب��ق، وي��ع��ق��وب بريي 
الأ�شبق،  ال�شاباك  ورئي�س  م�شتقبل  يوجد  ح��زب  م��ن 
رئي�س  بينيت  ونفتايل  �شا�س،  درع��ي من ح��زب  واأري��ي��ه 
حزب البيت اليهودي . ونقلت ال�شحيفة عن جهات يف 
تنفيذ  يتم  اأن  هو  املنطقي  الو�شع  اإن  قولها  الكني�شت 
للجنة  ال��دائ��م��ة  الت�شكيلة  ج��ان��ب  م��ن  ال��ت��دق��ي��ق  ه���ذا 
ب�شبب  النتظار  ميكن  ل  لكن  احلكومة،  ت�شكيل  وبعد 
احللبة  ويف  البالد  يف  الق�شية  يف  املحتملة  التطورات 
بتنفيذ حتقيق يف  الأ����ش���رتايل  ال��ق��رار  م��ث��ل  ال��دول��ي��ة 

املو�شوع .
التدقيق،  ه���دف  اأن  الكني�شت  يف  امل�����ش��ادر  واأ���ش��اف��ت 
الأمنية  القيادة  مع  وحمادثات  لقاءات  �شي�شمل  ال��ذي 
عن  البحث  ولي�س  ال�شلطات  م�شاعدة  هو  وال�شيا�شية، 

متهمني بالت�شبب بهذه الق�شية.
من  اأري��ئ��ي��ل  اأوري  الكني�شت  ع�شو  ط��ال��ب  جانبه  م��ن 
حزب البيت اليهودي ، والرئي�س ال�شابق للجنة مراقبة 
املوؤقت بنيامني بن  الكني�شت  الدولة الربملانية، رئي�س 
اليعزر من حزب العمل باأن يتم ال�شماح له بتويل رئا�شة 
جلنة  ت�شكيل  اأج��ل  م��ن  م��وؤق��ت  ب�شكل  الكني�شت  جلنة 

حتقيق ر�شمية يف ق�شية ال�شجني اك�س .
كذلك طالب ع�شو الكني�شت ايتان كابل من حزب العمل 
بت�شكيل جلنة حتقيق م�شتقلة يف الق�شية واأعلن اأنني 
وت�شكل  املطلوبة  بال�شجاعة  احلكومة  تتحلى  باأن  اآمل 
الكثرية  الأ�شئلة  يف  تبحث  لكي  م�شتقلة  حتقيق  جلنة 

التي ما زالت مفتوحة وت�شتخل�س العرب املطلوبة .
وقت  يف  الإ�شرائيلية  العامة  النيابة  تن�شر  اأن  ويتوقع 
لح���ق م��ن الأ���ش��ب��وع احل����ايل ت��ق��ري��را اأع���دت���ه قا�شية 
هذا  ويتحدث  زيغيري،  م��وت  اأ�شباب  ح��ول  اإ�شرائيلية 

�شنق  م��ن  ال�شجني  منع  ع��دم  يف  اإخ��ف��اق  ع��ن  التقرير 
نف�شه داخل زنزانته. وتطرق نتنياهو اإىل هذه الق�شية 
نحن  قائال  اأم�����س  الأ�شبوعي  حكومته  اجتماع  خ��الل 
ال��دول، ونحن دولة دميقراطية وحتافظ  ل�شنا كباقي 
على حقوق الفرد لي�س اأقل من اأية دولة اأخرى، ونحن 
نواجه حتديات اأكرث ولذلك علينا الهتمام باأن نحتفظ 
على ن�شاط �شليم من جانب قوات الأمن و�شوف ن�شتمر 

يف العمل بهدوء لكي ن�شتمر يف العي�س باأمن .
الأمنية  ل���الأن�������ش���ط���ة  ال����زائ����د  ال��ك�����ش��ف  اأن  واع����ت����رب 
وال�شتخباراتية ميكن اأن مي�س، واأن مي�س اأحيانا ب�شكل 

بالغ، باأمن الدولة .
ويف كانبريا قالت و�شائل اعالم ا�شرتالية ام�س الثنني 
به  امل�شتبه  امل��و���ش��اد  ال�شرائيلية  امل��خ��اب��رات  عميل  ان 
الذي مات يف �شجن ا�شرائيلي عام 2010 اعتقل على 
اأيدي رجال جهاز املخابرات ال�شرائيلي لنهم اعتقدوا 
وكالة  مع  بعمله  ال�شرتالية  املخابرات  اأبلغ  رمب��ا  ان��ه 

التج�ش�س ال�شرائيلية.
ب���ني زيجري  وذك�����رت ه��ي��ئ��ة الذاع������ة ال���ش��رتال��ي��ة ان 
ال�شرتالية  اجلن�شيتني  يحمل  كان  ال��ذي  عاما   34

املخابرات  جهاز  من  �شباط  مع  اجتمع  وال�شرائيلية 
ال�شرتالية ايه.ا�س.اي.او وانه قدم تفا�شيل عن عدد 
ال�شرتالية  الذاع��ة  وقالت هيئة  املو�شاد.  من عمليات 
نقال عن م�شادر مل حتددها انه يف احدى رحالته اىل 
تاأ�شرية  على  للح�شول  بطلب  زيجري  تقدم  ا�شرتاليا 
التي  الذاع��ة ال�شرتالية هي  ايطاليا. وهيئة  عمل يف 
فجرت من البداية الرواية عن القاء القب�س �شرا على 

زيجري ووفاته يف ال�شجن.
وذكرت هيئة الذاعة ال�شرتالية ان املو�شاد �شعر بالقلق 
املخابرات  ب��ج��ه��از  ات�����ش��ل  زي��ج��ري  ان  اك��ت�����ش��ف  ع��ن��دم��ا 
ال�شرتايل وانه رمبا نقل معلومات ب�شاأن عملية كبرية 

مزمعة يف ايطاليا.
وق��ال��ت ان زي��ج��ري ك��ان واح���دا م��ن ث��الث��ة ا�شرتاليني 
غريوا ا�شماءهم عدة مرات وح�شلوا على جوازات �شفر 
واوروبا  الو�شط  ال�شرق  اىل  لل�شفر  جديدة  ا�شرتالية 

فيما يتعلق بعملهم مع املو�شاد.
واأثارت الق�شية التي اأحيطت ب�شرية كبرية ت�شاوؤلت يف 
ا�شرتاليا وا�شرائيل ب�شاأن ال�شتباه يف ان املو�شاد ا�شتغل 

رعايا يحملون اجلن�شيتني ال�شرتالية وال�شرائيلية.

دول جمل�ض التعاون حتتج ر�سميا على ت�سريحات مي�سيل عون حول البحرين
املذكرة  يف  التعاون  جمل�س  دول  وع��ربت  ع��ون.  ت�شريحات 
عن ا�شتنكارها ال�شديد للت�شريحات الالم�شوؤولة التي اأدىل 
والإ�شالح يف  التغيري  تكتل  رئي�س  عون  مي�شيل  النائب  بها 
جمل�س النواب اللبناين لقناة العامل يف 12 فرباير 2013 
والتي حتدث فيها عن مملكة البحرين واأو�شاعها الداخلية 
ب�شكل م�شلل وم�شئ يعك�س روؤى وم�شالح وارتباطات باتت 
معروفة للجميع ول عالقة لها باحلقيقة اأو بالواقع املعا�س 

يف مملكة البحرين.
ت��ت��ع��ار���س م��ع الروابط  ال��ت�����ش��ري��ح��ات  اأن  امل���ذك���رة  واأك�����دت   
بدول  لبنان  تربط  التي  والتاريخية  الأخ��وي��ة  وال��ع��الق��ات 
جم��ل�����س ال��ت��ع��اون وت��ع��رب ع���ن م�����ش��ال��ح ���ش��ي��ق��ة وطموحات 

•• الريا�س-وام:

ر�شميا  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  دول جمل�س  احتجت 
على الت�شريحات الالم�شوؤولة التي اأدىل بها النائب مي�شيل 
النواب  جمل�س  يف  والإ����ش���الح  ال��ت��غ��ي��ري  تكتل  رئ��ي�����س  ع���ون 
اللبناين والتي حتدث فيها عن مملكة البحرين واأو�شاعها 
الدكتور عبداللطيف  ب�شكل م�شلل. و�شلم معايل  الداخلية 
بن را�شد الزياين الأمني العام ملجل�س التعاون القائم باأعمال 
�شفارة لبنان يف ال�شعودية منري عانوتي خالل ا�شتقباله له 
مبكتبه مبقر الأمانة العامة يف الريا�س اأم�س مذكرة احتجاج 
ر�شمية من دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية حول 

العربية.  والأم����ة  ل��ب��ن��ان  م�شلحة  يف  ت�شب  ول  �شخ�شية 
للم�شروع  وتاأييدها  املجل�س  دول  دعم  على  املذكرة  و�شددت 
ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  جلاللة  الإ�شالحي 
با�شتكمال  ال��ك��رمي  بتوجيهه  واإ���ش��ادت��ه��ا  ال��ب��ح��ري��ن  مملكة 
وان  خ�شو�شا  ال�شيا�شي  حم��وره  يف  الوطني  التوافق  ح��وار 
احلوار هو ال�شبيل الأمثل للتوافق على روؤية م�شرتكة ت�شع 
م�شلحة البحرين ومواطنيها فوق كل اعتبار. وعربت دول 
املجل�س عن الأمل يف اأن يف�شي احلوار املرتقب اإىل التوافق 
املاأمول موؤكدة وقوف دول املجل�س اإىل جانب مملكة البحرين 
وم�شاندتها يف كل اخلطوات واملبادرات التي تتخذها قيادتها 

احلكيمة من اأجل دفع م�شرية الإ�شالح والتقدم والنماء. 

متديد عملية ت�سجيل
 الناخبني يف ال�سفة وغزة

 •• غزة -ا ف ب:
الغربية  ال�شفة  يف  الفل�شطينيني  الناخبني  ت�شجيل  عملية  مددت 
وقطاع غزة الثنني ليومني حتى م�شاء الربعاء املقبل، بح�شب ما 
اعلنت جلنة النتخابات املركزية. وقال ع�شو اللجنة ا�شحاق مهنا يف 
موؤمتر �شحايف ان اللجنة قررت �شباح ام�س الثنني متديد عملية 
ت�شجيل الناخبني يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة ليومني اخرين . 
واو�ش�����ح ان الت�ش�����جيل �ش��ينتهي يف ال�ش����اعة 16،00 )14،00 تغ( 
ا�ش��������تجابة  ياأت����ي  الق�����رار  ان هذا  الق�������ادم وا�ش�����اف  من الربع������اء 
لتو�شية من معظم �ش�����ركاء اللجنة يف العملي������ة النتخابية وب�شبب 

العداد املتذايدة من املواطن����ني الراغبي���ن بالت�شجيل .

لأول مرة منذ اأحداث اأ�صطول احلرية 

اإ�سرائيل تزّود تركيا باأ�سلحة متطورة 
•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

باأجهزة  ت���رك���ي���ا  اإ����ش���رائ���ي���ل  زّودت 
من  م��ت��ط��ّورة  اإل��ك��رتون��ي��ة  ع�شكرية 
�شاأنها حت�شني قدرات طائرات الإنذار 
يف �شالح اجلو الرتكي، وذلك يف اأول 
اأح���داث  �شفقة ب��ني ال��دول��ت��ني م��ن��ذ 

اأ�شطول احلرية لك�شر احل�شار عن غزة يف اأيار-مايو العام 2010 والتي 
اأّدت اإىل تدهور العالقات بني الدولتني. ونقل املوقع الإلكرتوين ل�شحيفة 
)ه��اآرت�����س( ام�����س الث��ن��ني، ع��ن م�����ش��وؤول رف��ي��ع امل�����ش��ت��وى يف ج��ه��از الأمن 
الإ�شرائيلي تاأكيده على اإمتام هذه ال�شفقة بني اإ�شرائيل وتركيا خالل الأيام 
الأخرية، والتي زّودت تل اأبيب مبوجبها اأنقرة باأجهزة ع�شكرية اإلكرتونية 
متطّورة من �شاأنها حت�شني قدرات طائرات الإنذار يف �شالح اجلو الرتكي 
ب�شكل كبري. ووفقاً لل�شحيفة، فاإن اإ�شرائيل زّودت تركيا مبنظومات قتالية 
الع�شكرية  اجلوية  لل�شناعات  التابعة  )األتا(  �شركة  �شنع  من  اإلكرتونية 
الإ�شرائيلية، واأن �شركة )بوينغ( الأمريكية هي التي طلبت هذه الأجهزة 
ل�شالح �شالح اجلو الرتكي. وكانت �شركة )بوينغ( قد وّقعت منت�شف العقد 
اإن��ذار ومراقبة جوية  ب�4 طائرات  تركيا  تزويد  ين�س على  املا�شي، عقداً 

وقف  الإ�شرائيلي  الأم���ن  جهاز  ق��ّرر 
كافة ال�شفقات الأمنية بني اإ�شرائيل 
وتركيا. واأّدى هذا القرار الإ�شرائيلي 
اأجهزة  ت���زوي���د  م�������ش���روع  وق����ف  اإىل 
اجلو  �شالح  لطائرات  جوية  مراقبة 
والتي   )16 )اف  ط��راز  الرتكي من 
و)اإلبيت(  )األ���ت���ا(  ���ش��رك��ت��ا  ط��ورت��ه��ا 
الإ�شرائيليتني، ووقف تزويد املنظومات املقاتلة لطائرات )اأواك�س(. وزّودت 
منظومات  اجلانبني،  بني  �شفقات  خ��الل  من  املا�شي،  يف  تركيا  اإ�شرائيل 
من  تركية  دب��اب��ات  ق��درات  حت�شني  وب�شمنها  ومتنوعة،  عديدة  ع�شكرية 
طّيار  دون  م��ن  ال�شغرية  ال�شتطالع  ط��ائ��رات  وع�شرات  )ب��ي��ت��ون(،  ط��راز 
بتزويد  )بوينغ(  التزام  ب�شبب  اإنه  ال�شحيفة  وقالت  )ه��ارون(.  من طراز 
طائرات )الأواك�س( الرتكية باملنظومات املقاتلة الإلكرتونية الإ�شرائيلية، 
الأزم��ة مع تركية، مّتت  ب�شبب  ال�شفقة  تنفيذ  اإ�شرائيل  اأث��ر رف�س  وعلى 
اأعلى  الإدارة الأمريكية على  ممار�شة �شغوط كبرية من جانب جهات يف 
امل�شتويات الإ�شرائيلية من اأجل اإمتام ال�شفقة. وطالبت الإدارة الأمريكية 
وزارة  باراك ومدير عام  ايهود  الدفاع  وزير  الإ�شرائيلية، وخا�شة  القيادة 

الدفاع اأودي �شاين، بتنفيذ ال�شفقة مع تركيا.

م�شافرين  رادارات على طائرات  التي حتمل  )اأواك�س(،  جديدة من طراز 
اإطار  ويف  ع�شكري.  ل���ش��ت��خ��دام  حتويلها  بعد   )737 )ب��وي��ن��غ  ط���راز  م��ن 
هذه ال�شفقة اأبرمت )بوينغ( اتفاق مع �شركة )األتا( الإ�شرائيلية بتزويد 
حجم  وبلغ  الرتكية،  ال��ط��ائ��رات  ل�شالح  املتطورة  الإلكرتونية  الأج��ه��زة 
�شّلمت  )بوينغ(  اإن  )هاآرت�س(  وقالت  دولر.  مليون   200 ال�شفقة  ه��ذه 
3 �شنوات، ودخلت يف جمال خدمتها  اإىل تركيا قبل  طائرات )الأواك�����س( 
الع�شكرية، واإن من �شاأن تركيب املنظومات القتالية الإلكرتونية من �شنع 
ب�شكل كبري، ومتّكنها  ال�4  الرتكية  الطائرات  ق��درات  اأن حت�ّشن  اإ�شرائيل 
اأنه  ال�شحيفة  واأ�شافت  متطّورة.  جوية  دفاعية  منظومات  مواجهة  من 
املنظومات  الأخ��رية على هذه  اأن حت�شل  وتركيا  اإ�شرائيل  كان متفق بني 
اأعقاب الأزم��ة بني الدولتني، التي و�شلت حد  2011، ولكن يف  يف العام 
واإيران،  حما�س  حركة  وبني  تركيا  بني  التقارب  وب�شبب  ال�شفراء،  �شحب 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  ١٧045٦    بتاريخ : ١2 / 03 / 20١2م
تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ش��م:  فريزلند براند�س بي يف
وعنوانه: �شتي�شينزبلني 4  38١8  يل اأمري�شفورت، هولندا.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
احلليب و  منتجات احلليب و منتجات اللبان الأخرى التي اأ�شا�شها مواد غذائية.

الواق�عة بالفئة: 2٩
و   QUALITY MILK و   RAINBOW و   Active Growth ال��الت��ي��ن��ي��ة   ال��ك��ل��م��ات  م��ن  ال��ع��الم��ة  ت��ت��ك��ون  ال��ع��الم��ة:  و���ش��ف 
و Say yes to Taste حيت ان عبارة  Active Growth كتبت   Vitamin d & k2 و  د   calciumوNatural  Protein
يف اأعلى امل�شتطيل بحروف لتينية باخلط العري�س باللون الأ�شود و حماطة بخط ابي�س ب�شكل مميز كما اأن احلرفني A و G يف اول الكلمتني 
كتبا ب�شكل كبري و باقي الأحرف ب�شكل �شغري و احلرف H ياأخد �شكل �شهم متجه اإىل الأعلى. وحتتها كلمة  RAINBOW التي كتبت بخط 
عري�س باللون الأ�شود ب�شكل مميز و بحروف عري�شة فوقها ر�شمة على �شكل قو�س و حتتها عبارة  QUALITY MILK كتبت بحروف 
�شغرية باإ�شتثناء احلرفني Q و M اللذين كتبا ب�شكل كبري باللون الرمادي و حتتها يوجد ر�شم على �شكل حليب م�شكوب ب�شكل مميز و على ي�شار 
الر�شمة توجد عبارة Natural Protein  كتبت بحروف �شغرية باإ�شتثناء احلرفني N و P اللذين كتبا ب�شكل كبري  باللون الرمادي و على 
ي�شارها �شهم اإىل الأعلى باللون الرمادي و حتت هذه العبارة جند ر�شمة لطفل واقف و �شيم و مبت�شم ي�شع يده اليمنى على راأ�شه مرتديا �شروال 
اأ�شود و قمي�س فوقي ق�شري الكمني و على ميينه يوجد ر�شم لقيا�س الطول. و على اجلانب الأي�شر لهذا الطفل جند كلمة calcium كتبت 
باللون الرمادي و اأمامها �شهم لالأعلى باللون الرمادي وحتته الكلمة   Vitamin d & k2  كتبتا باللون الرمادي و امامهما �شهم متجه 
اإىل الأعلى باللون الرمادي و حتتها يف الزاوية الي�شرى توجد عبارة  Say yes to Taste كتبت باللون الأبي�س ماعدا كلمة Yes التي كتبت 
باللون الأ�شود داخل ر�شمة �شبيهة بقطرة ماء باللون الأبي�س و عبارة    Say yes to Taste   ككل كتبت داخل ر�شم هند�شي مموج و مميز.و 

هذه املكونات جميعها كتبت على خلفية م�شتطيلة لعلبة حليب ب�شكل طويل و مبني عر�شها.
ال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( 
يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  فرباير 2013 العدد 10720

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  ١٧23٩0    بتاريخ : 23 / 04 / 20١2
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  فرا�س فرحان ال�شعد 
وعنوانه: حمل رقم 3١4 ملك موؤ�ش�شة بن ثاين العقارية – ديرة نايف.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
قطع غيار ال�شيارات  .

الواق�عة بالفئة: ١2
و�شف العالمة : تتكون العالمة من الكلمة الالتينية TRUCK  و احلرف الالتيني W مف�شولني بخط 
�شغري. كتب احلرف W  ب�شكل مميز باللون البي�س على خلفية زرقاء على �شكل قر�س. يف و�شط القر�س 
توجد دائرة باللون البي�س داخلها دائرة اأخرى ر�شمت بخط عري�س باللون الرمادي، و حتت القر�س توجد 

الكلمة الالتينية TRUCK  و احلرف الالتيني W مف�شولني بخط �شغري. 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  فرباير 2013 العدد 10720

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ج��اه للملكية الفكرية
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :  5٧٩84                                   
با�ش��م:  با�شيفيك انرت – لنك ا�س دي ان بي ات�س دي

وعنوانه:  )١٧١3٧٧-ام( كوالملبور، ماليزيا
وامل�شجلة حتت رقم : )  4٩٩00   (   بتاريخ:  2٩ /  ١2  / 2004

الفئة : )2٩(
املنتجات :الزيوت والدهون ال�شاحلة لالكل ، ال�شمن النباتي ،احلليب ومنتجات اللبان ، زيت النخيل للطعام 

، وزيت بذرة النخيل للطعام.
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :2٧/ ١2 / 20١3 

وحتى تاريخ: 2٧ / ١2 / 2023
املن�شو�س  لالأو�شاع وال�شروط  �شنوات وفقاً  اأخرى متتالية كل منها ع�شر  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد 

عليها باملادة )١٩( من القانون الحتادي رقم ١٩٩2/3٧ ال�شادر يف �شاأن العالمات التجارية.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  فرباير 2013 العدد 10720

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  ١٧١٦38    بتاريخ : 08 / 04 / 20١2م
تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ش��م:  تروبينهاو�س فروتايجن اأيه دجي
وعنوانه: تروبينهاو�شويدج  ١ 3٧١4    فروتايجن  �شوي�شرا.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
ال��ف��واك��ه و  و  املحفوظة  و  ال��ل��ح��وم   و  م�شتخل�شات  ال�شيد  ال��دواج��ن و حل��وم  و  ال�شمك  و  و  كافيار  حل��وم  
اخل�شروات املجففة و املطبوخة و الهالم و مربيات و الفواكه املطبوخة بال�شكر؛ البي�س؛ احلليب و م�شتقاته   

دهون و زيوت �شاحلة لالأكل.
الواق�عة بالفئة: 2٩

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن اأربعة اأ�شكال هند�شية متقابلة مع بع�شها البع�س وهي عبارة عن ر�شمتني 
ال�شاأن  O واحد يف الأعلى و الأخر يقابله يف الأ�شفل من اجلهة املتقابلة كما هو  ي�شبهان احلرف الالتيني 
الأعلى على  الأول يف  يتمو�شع  ب�شكل مقلوب حيت   n الالتيني  ي�شبهان احلرف  اللتني  للر�شمتني  بالن�شبة 
ميني ال�شكل O و الأخر يف الأ�شفل يف اجلهة املقابلة على ي�شار ال�شكل O و بداخلة نقطة �شوداء و العالمة 

ككل باللون الأ�شود.
ال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  فرباير 2013 العدد 10720

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ج��اه للملكية الفكرية
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :  2٦0٦                                   
با�ش��م:  �شركة ميثولمت املحدودة

وعنوانه:  ١ جادة ريدوود – بيل بارك كامب�س – اي�شت كيلرب ايد جي 5٧4 بي اف - �شكوتلندا. 
وامل�شجلة حتت رقم : )  48١٦   (   بتاريخ:  ١٩ /  05  / ١٩٩٦

الفئة : )05(
م�شتح�شرات   – اجللدية  امل�شتح�شرات  املو�شعية  امل�شكنات  فيها  مب��ا  ال�شيدلية  :امل�شتح�شرات  املنتجات 

الهندمة الطبية .
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :١0/ ١0 / 20١3 

وحتى تاريخ: ١0 / ١0 / 2023
املن�شو�س  لالأو�شاع وال�شروط  �شنوات وفقاً  اأخرى متتالية كل منها ع�شر  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد 

عليها باملادة )١٩( من القانون الحتادي رقم ١٩٩2/3٧ ال�شادر يف �شاأن العالمات التجارية.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  فرباير 2013 العدد 10720

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

بتاريخ :  0١/20١١/١١ املودعة حتت رقم :  ١٦4٦45 
با�ش��م : طاهر عبا�س بهاي مر�شينت

وعنوانه : �س ب: 2٦83 هاتف: � ، دبي ، اأ ع م                         
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س
الواق�عة بالفئة   : 25

وباللون  الالتينية  وباللغة  مبتكرة  بطريقة  مكتوبة    Cool Boy و�شف العالمة : هي عبارة عن كلمتني
الأ�شود

ال�ش��رتاطات   : دون �شرط
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة ، 

اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد والتجارة-اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
الثالثاء  19  فرباير 2013 العدد 10720

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  ١٧١٦3٩    بتاريخ : 08 / 04 / 20١2م
تاريخ اإيداع الأولوية:20/20١١/١١

با�ش��م:  �شولر امبل�س اإ�س اإيه
وعنوانه: بي اإ�س ئي – �شي، ١0١5 لوزان، �شوي�شرا..

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الفيديو  اأ�شرطة  وتوزيع  ون�شر  اإنتاج  والثقافية؛  الريا�شية  الأن�شطة  الرتفيه؛  التدريب؛  وتوفري  التعليم 
املجالت  ن�شر  الكتب؛  ن�شر  )ت�شوير(؛  الت�شويري  ال�شحفي  والإخ��ب��ار  ال�شوتية؛  والت�شجيالت  والأف���الم 
عدا  الن�شو�س  ن�شر  ال��دول��ي��ة(؛   احلوا�شيب  �شبكة  )م��ن  مبا�شرة  مقدمة  اللكرتونية  ال��دوري��ة  والن�شرات 
قابلة  )غ��ري  ال��دول��ي��ة(  ال�شبكة  )م��ن  مبا�شرة  مقدمة  الكرتونية  من�شورات  ت��وف��ري  ال��دع��ائ��ي��ة؛  الن�شو�س 
معلومات  املحمولة؛  للهواتف  اأو  الدولية  ال�شبكة  من  مبا�شرة  مقدمة  حا�شوبية  األعاب  توفري  للتحميل(؛ 
للرتفيه اأو للتعليم مقدمة مبا�شرة من ال�شبكة الدولية اأو من �شبكة حوا�شيب حملية اأو من اأجهزة الت�شالت 
الال�شلكية؛ خدمات ترفيه مقدمة مبا�شرة يف غرف الدرد�شة على ال�شبكة الدولية اأو خالل اأجهزة الت�شال 
واإدارة ور�شات عمل )تدريب(؛ تنظيم  التعليمية؛ تنظيم  اأو  الثقافية  املعار�س لالأغرا�س  الال�شلكي؛ تنظيم 

واإدارة احللقات الدرا�شية واملوؤمترات والجتماعات الكبرية.- الواق�عة بالفئة: 4١
و�شف العالمة: عبارة عن الكلمة “SOLARIMPULSE”  " �شولرامبل�س" كتبت بحروف لتينية 

فقط ب�شكل كبري باللون الأ�شود، اجلزء “IMPULS”  من الكلمة كتب ب�شكل بارز.
ال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  فرباير 2013 العدد 10720

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  ١٧084٩    بتاريخ : 2١ / 03 / 20١2م
تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ش��م:  ديي�شتون ليمتد
وعنوانه: 84 �شوي �شينربا�شوجن، موو٧، بيت�شكا�شيم روود،

 اأومنوي، كراثومبان، �شاموت�شاكورن ٧4١30  تايالند.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�شيارات،  اإط��ارات داخلية لإط��ارات  ال��دراج��ات الهوائية،  اإط��ارات  اإط��ارات دراج��ات نارية،  ال�شيارات،  اإط��ارات 
اإطارات داخلية لإطارات دراجات نارية، اإطارات داخلية لإطارات الدراجات الهوائية واأغطية عجلة ال�شيارات.

الواق�عة بالفئة: ١2
و�شف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية  DEESTONE كتبت باللون الأ�شود بخط عري�س وفوقها 

ر�شم هند�شي  كتبت داخله الأحرف الالتينية DS باللون الأ�شود.
ال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  فرباير 2013 العدد 10720

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ج��اه للملكية الفكرية
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :  5١٩02                                   
با�ش��م:  فيوليا ووتر �شلو�شنز اند تيكنولوجيز �شابورت

وعنوانه:  عمارة لكوارين، �شاحة مونغولفييه، ٩44١0 �شان مورين، فرن�شا
وامل�شجلة حتت رقم : )  43220   (   بتاريخ:  2٩ /  ١0  / 2003

الفئة : )0١(
واملنزليه- مواد  ال�شناعية واملحلية  ال�شتعمالت  والروا�شب يف جمال  املياه  املنتجات :مواد كيماوية ملعاجلة 
مواد   – الطينيه  الروا�شب  ملعاجلة  كيماويه  م��واد   – لل�شرب  بقابليتها  يتعلق  فيما  املياه  ملعاجلة  كيماويه 

كيماوية ملعاجلة املياه و النفايات ال�شناعة – مواد كيماويه لتنقية املياه .
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :١0/ 03 / 20١3 

وحتى تاريخ: ١0 / 03 / 2023
املن�شو�س  لالأو�شاع وال�شروط  �شنوات وفقاً  اأخرى متتالية كل منها ع�شر  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد 

عليها باملادة )١٩( من القانون الحتادي رقم ١٩٩2/3٧ ال�شادر يف �شاأن العالمات التجارية.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  فرباير 2013 العدد 10720

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

بتاريخ :  0١/20١١/١١ املودعة حتت رقم :  ١٦4٦44 
با�ش��م : طاهر عبا�س بهاي مر�شينت

وعنوانه : �س ب: 2٦83 هاتف: � ، دبي ، اأ ع م                         
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س
الواق�عة بالفئة   : 25

وباللون  الالتينية  وباللغة  و�شف العالمة : هي عبارة عن كلمتني Cool Girl  مكتوبة بطريقة مبتكرة 
الأ�شود

ال�ش��رتاطات   : دون �شرط
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة ، 

اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد والتجارة-اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
الثالثاء  19  فرباير 2013 العدد 10720

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  ١٧١٦40    بتاريخ : 08 / 04 / 20١2م
تاريخ اإيداع الأولوية:20/20١١/١١

با�ش��م:  �شولر امبل�س اإ�س اإيه
وعنوانه: بي اإ�س ئي – �شي، ١0١5 لوزان، �شوي�شرا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�شاحية واأجهزة واأدوات الت�شوير الفوتغرايف وال�شينمائي والأجهزة والأدوات الب�شرية 
واأجهزة واأدوات قيا�س الوزن وقيا�س الأبعاد والإ�شارة واملراقبة )الإ�شراف( والإنقاذ والتعليم؛ اأجهزة املالحة واأدوات املالحة 
بالأقمار ال�شناعية؛ اأجهزة واأدوات لو�شل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية؛ بطاريات 
)كهربائية(؛ اأجهزة �شحن البطاريات الكهربائية؛ خاليا �شوئية فلطية واألواح الطاقة ال�شم�شية الكهربائية؛ اأجهزة ت�شجيل 
�شوئية  اأقرا�س  ال�شوئية؛  الأقرا�س  املغناطي�شية؛  البيانات  حامالت  وال�شورة؛  ال�شوت  اإنتاج  اإع��ادة  اأو  ا�شتنطاق  اأو  بث  اأو 
مرتا�شة؛ اأقرا�س الت�شجيل؛ اأقرا�س مرتا�شة واأ�شرطة فيديو واأقرا�س فيديو رقمية وكا�شيتات فيديو وكا�شيتات �شوتية؛ 
واأقرا�س مرتا�شة ذات ذاكرة للقراءة فقط؛ اأفالم )معرو�شة(؛ اأفالم �شينمائية و�شور كرتونية متحركة ومو�شيقى رقمية 
البيانات  معاجلة  واأجهزة  احلا�شبة  الآلت  الكرتونية؛  كتب  للتحميل(؛   )قابلة  الكرتونية  من�شورات  للتحميل(؛   )قابلة 
واألعاب  املحمولة  للهواتف  واأل��ع��اب  )ب��رام��ج(  حا�شوبية  واأل��ع��اب  احلا�شوبية  الأل��ع��اب  وب��رام��ج  احلا�شوب  برامج  وحوا�شيب؛ 
الكرتونية مهياأة لال�شتعمال مع اأجهزة ا�شتقبال البث التلفزيوين فقط؛ حماكيات للتوجيه وال�شيطرة على املركبات؛ نظارات 

)ب�شرية(؛ جتهيزات اإخماد النريان. - الواق�عة بالفئة: 0٩
ب�شكل  فقط  لتينية  بحروف  كتبت  “SOLARIMPULSE”  " �شولرامبل�س"  و�شف العالمة: عبارة عن الكلمة 

بارز. ب�شكل  كتب  الكلمة  كبري باللون الأ�شود، اجلزء “IMPULS”  من 
ال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  فرباير 2013 العدد 10720

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  ١٧08٩4    بتاريخ : 22 / 03 / 20١2م
تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ش��م:  اإميي اإنفي�شت اأ�س.اأر.األ
وعنوانه: فييا جييورجيو وا�شنطن،  20١4٦  ٧0ميالنو- اإيطاليا .

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
فولذ  من  م�شنوعة  عام  ب�شكل  م�شطحة  منتجات  األ��واح،  لوحات،  وخليطها،  �شبائكها  و  نفي�شة  غري  معادن 
كربوين، �شبائك فولذية وفولذ �شد ال�شداأ، ت�شكيالت معدنية و ق�شبان )اأعمدة( معدنية و ق�شبان معدنية، 

خطوط و اأنابيب معدنية، و�شالت، اأكواع، حواف، �شمامات و تركيبات و جتهيزات م�شنوعة من املعدن.   
الواق�عة بالفئة: 0٦

و�شف العالمة: عبارة عن الكلمة  TAD كتبت بحروف لتينية كبرية باللون الأبي�س بحيت انها تلتقي مع 
بع�شها البع�س.و حتتها جند دائرة باللون الأبي�س دات خلفية �شوداء بها ثالتة دوائر مرتبطة مع بع�شها 
البع�س بخطوط متمركزة يف نقطة واحدة و الدائرة بالأعلى اأكرب من الدائرتني اجلانبيتني و العالمة ككل 

توجد داخل خلفية م�شتطيلة حيت تاأخد �شكل ن�شف دائرة من الأ�شفل.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  فرباير 2013 العدد 10720

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ج��اه للملكية الفكرية
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :  52554                                   
با�ش��م:  جوليا�س بار جروب ايه جي

وعنوانه:  باهنهوف�شرتا�شيه 3٦، 800١ زيورخ، �شوي�شرا. 
وامل�شجلة حتت رقم : )  4٩0٩5  (   بتاريخ:  /  / 

الفئة : )3٦(
املنتجات :ال�شوؤن املالية ، العمليات املالية ، ال�شت�شارات املالية ، التحليل املايل ، املعلومات املالية ، اعمال البنوك 
 ، التجارية  ال�شندات  ادارة   ، النقدية  ال�شوؤون   ، املال  را�س  ا�شتثمارات   ، ال�شتثمار  ،ا�شت�شارات  املالية  الدارة   ،
ادارة املوجدات )ال�شول ( ، خدمات الن�شح حول ال�شتثمار ، ال�شتثمار بال�شندات املالية ، مبادلة العمالت 
الجنبية وتفرعاتها ، ال�شتثمار بالمالك ، خدمات ال�شت�شارات واجناز عمليات �شرافة العمالت الجنبية ، 
احلقوق يف املوجدات والداخل الثابت ، وامل�شتقات ، واملنتجات البنيوية ) الرتكبية ( ح�شاب النتاج وعمليات ) 
�شفقات ( راأٍ�س املال ، خدمات ال�شم�شره املالية للعمالء ، خدمات الداء ) الدفع ( ، الت�شوية املالية للح�شابات 
 ، املالية  الو�شاية  ، خدمات  الي��داع بتوفري قيم   ، املالية  ال�شندات  ا�شتثمارات   ، ال�شتثمار  ، خدمات �شندوق 

خدمات التامني والعقارات.
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :0٧/ 04 / 20١3 

وحتى تاريخ: 0٧ / 04 / 2023
املن�شو�س  لالأو�شاع وال�شروط  �شنوات وفقاً  اأخرى متتالية كل منها ع�شر  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد 

عليها باملادة )١٩( من القانون الحتادي رقم ١٩٩2/3٧ ال�شادر يف �شاأن العالمات التجارية.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  فرباير 2013 العدد 10720

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  ١٧١٦4١    بتاريخ : 08 / 04 / 20١2م
تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ش��م:  �شوبر براند�س كومباين بي تي اي. ليمتد
.0٦٩538 �شنغافورة  كورت،  �شي�شيل  وعنوانه: رقم ١38 �شي�شيل �شرتيت # 05-02 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
ماء ال�شودا؛ مياه ال�شرب؛ ع�شائر فاكهة؛ م�شروبات الطاقة؛ مرطبات؛ م�شروبات مت�شاوية التوتر؛ م�شروبات 

غري كحولية؛ برية غري كحولية.
الواق�عة بالفئة: 32

كبري  ب�شكل  فقط  لتينية  بحروف  و�شف العالمة: عبارة عن الكلمة “TRUCKER” "تراكر" كتبت 
باللون الأ�شود.
ال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  فرباير 2013 العدد 10720

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  ١٧١2١١    بتاريخ : 28 / 03 / 20١2م
تاريخ اإيداع الأولوية:

با�ش��م:  موؤ�ش�شة الروؤيا للمالب�س اجلاهزة والأقم�شة ل�شاحبتها �شفاء عمر العمودي
وعنوانه: مركز الكورني�س التجاري، الدور الثامن، 

مكتب 8١4/84٧، �س.ب. ١٩٧5٦، جده، اململكة العربية ال�شعودية.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الأقم�شة و املن�شوجات ومنتجات الن�شيج غري واردة يف فئات اأخرى، اأغطية الأ�شرة واملوائد
الواق�عة بالفئة: 24

و�شف العالمة: عبارة عن الكلمات “AL AMOUDI” "العمودي" بحروف لتينية فقط ب�شكل كبري 
باللون ال�شود، وعلى ميني و�شمال هذه الكلمات توجد خم�س جنوم �شوداء. وعلى ي�شار هذه النجوم توجد 
كبري باللون ال�شود  ب�شكل  فقط  لتينية  ني�شو" بحروف  العبارة “COTTON NISSO” "كوتون 
“%100” باللون الأ�شود. والعالمة ككل توجد داخل م�شتطيل مقو�س  وعلى ي�شارها كذلك يوجد العدد 

الأطراف.
 100%  cotton ال�ش��رتاطات:  عدم املطالبة بحق خا�س عن ا�شتخدام البيان التجاري

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  فرباير 2013 العدد 10720

العدد 10720 بتاريخ 2013/2/19   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/معاين 
CN 1276961:الروح لل�شيله والعبايا رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة 

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

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

العدد 10720 بتاريخ 2013/2/19   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة ال�شرق الو�شط لدهن 

العود والعطور ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1161269 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء/�شعيد �شيف �شعيد الكتبي من 2٦% اىل %5١

تعديل ن�شب ال�شركاء/فايزه علي عبداملوجود من 24% اىل ١5%
تعديل ن�شب ال�شركاء/نايف حممد عطية زقزوق من 25% اىل ١٩%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداهلل نايف حممد عطية زقزوق )١5%(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ حذف مبارك �شعيد �شيف �شعيد الكتبي 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 10720 بتاريخ 2013/2/19   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/دي تو دي للهدايا ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1016430 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة ١.30*5 اىل ١*١

تعديل ا�شم جتاري:من/دي تو دي للهدايا ذ.م.م
DAY TO DAY GIFTS LLC

اىل/ �شمعة للهواتف املتحركة ذ.م.م
SOMAA MOBILE PHONES LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة )4٧4١0١١(
تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شالح الهواتف املتحركة )٩5١2002(

تعديل ن�شاط/حذف بيع الهدايا - بالتجزئة )4٧٧3402(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10720 بتاريخ 2013/2/19   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/العتيد لالن�شاءات 

الفنية رخ�شة رقم:CN 1095523 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خلف خلفان خلف الرميثي )١00%(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 10720 بتاريخ 2013/2/19   

اإعــــــــــالن
للمفرو�شات  خوري  ال�ش�����ادة/اخوان  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وال�شتائر ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1031024 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة ١*١ اىل ١*١

تعديل ا�شم جتاري:من/اخوان خوري للمفرو�شات وال�شتائر ذ.م.م
KHOORY BROTHERS FURNISHING & CURTAINS LLC

اىل/ اخوان خوري لل�شتائر ذ.م.م
KHOORY BROTHERS CURTAINS LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة ق�س وتف�شيل ال�شتائر )٩524002(
تعديل ن�شاط/حذف بيع اقم�شة ال�شتائر والتنجيد - بالتجزئة )4٧53004(
تعديل ن�شاط/حذف بيع ال�شجاد فئة ج - بالتجزئة )4٧53002.3( )4٧53002.3(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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بريطانيا تر�سل �سفينة حربية اإىل ليبيا لعر�ض معدات دفاعية للبيع  •• لندن-يو بي اأي:

ام�س  ال����غ����اردي����ان  ���ش��ح��ي��ف��ة  ذك������رت 
لزيادة  ت�شعى  بريطانيا  اأن  الث��ن��ني 

مبيعات املعدات الدفاعية اإىل ليبيا من خالل اإر�شال 
ل�شركات  عائمة  عر�س  من�شة  مبثابة  لتكون  طرابل�س  اإىل  حربية  �شفينة 
الأمن، و�شط خماوف يف اأو�شاط حكومتها من اأن فرن�شا وايطاليا ت�شتفيدان 
ال�شابق معمر القذايف. وقالت  الليبي  اأكرث من وراء �شقوط نظام الزعيم 
ال�شحيفة اإن رحلة ال�شفينة احلربية التابعة للبحرية امللكية الربيطانية 
الليبيني  ال�شيا�شيني  بني  املخاوف  اأث��ارت  املقبل،  ني�شان-ابريل  يف  املقررة 
بالك�شف عن  الت�شلح، وجعلتهم يطالبون  والنا�شطني يف جمال احلد من 
ونوع  منتجاتها  احلربية  ال�شفينة  �شتعر�س  التي  الأم��ن  �شركات  هويات 

املعدات الدفاعية التي �شتحاول بيعها اإىل ليبيا.

واأ�شافت اأن هيئة اململكة املتحدة للتجارة وال�شتثمار احلكومية التي تقف 
التي  الربيطانية  ال�شركات  عن  الك�شف  الآن  حتى  رف�شت  اخلطوة  وراء 
�شتعر�س منتجاتها الدفاعية للبيع على ال�شفينة احلربية بحجة اأن ذلك 
لن  ال�شركات  هذه  اأن  على  واأ�شّرت  الأوروب��ي��ني،  للمناف�شني  ميزة  �شيمنح 
تطرح للبيع اأية اأ�شلحة و�شتعر�س على الليبيني فقط معدات متخ�ش�شة 
ومالب�س  الدوريات  لأغرا�س  مطاطية  وق��وارب  و�شيانتها  املوانئ  اأمن  يف 
ر�شمية. واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأن الهيئة و�شفت احلدث باأنه فر�شة لقطاع 
من  على  وخدماته  ملعداته  للرتويج  املتحدة  اململكة  يف  والأم���ن  ال��دف��اع 
البارزين  الع�شكريني  امل�شوؤولني  �شتجذب  طرابل�س،  يف  احلربية  ال�شفينة 

اأن  واأو�شحت   . الليبية  احلكومة  يف 
اإ�شرتاتيجية  م��ن  ج��زء  ه��و  املعر�س 
الربيطانية  الئ��ت��الف��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
للتعاون الدفاعي الرامية اإىل تعزيز 
ال��ع��الق��ات يف امل���ج���الت ال��ت��ي متلك 
اإىل رئي�س  اأمنية وجتارية. ون�شبت الغارديان  فيها اململكة املتحدة م�شالح 
الأم��ني، قوله ل  الليبي، ح�شن  العام  الوطني  املوؤمتر  الت�شالت يف  جلنة 
اأ�شتطيع اأن اأرى اأي جدوى من وراء هذا النوع من املعار�س يف ليبيا الآن، 

لأن واحدة من م�شاكلنا هي اأن الأ�شلحة منت�شرة يف كل مكان .
لتعزيز  تتجه  بريطانيا  اأن  ال�شهر  ه��ذا  ذك���رت  �شحافية  ت��ق��اري��ر  وك��ان��ت 
قواته  وخا�شة  جي�شها،  تدريب  على  ووافقت  ليبيا  مع  الع�شكري  التعاون 
البحرية واجلوية، وم�شاعدته اأي�شاً يف التخل�س من القنابل واإن�شاء كليات 

ع�شكرية.

ن�سف الربيطانيني يوؤيدون اخلروج من االحتاد االأوروبي تخريب متثال تذكاري للمعار�ض الي�ساري بلعيد يف تون�ض 
•• تون�س-ا ف ب:

خ��رب جم��ه��ول��ون ليل الح���د الثنني 
مت��ث��ال م��ن ال��رخ��ام �شيده ف��ن��ان��ون يف 
املكان الذي اغتيل فيه يف ال�شاد�س من 
بلعيد  �شكري  املحامي  اجل��اري  ال�شهر 
البارز  الي�شاري  املعار�س  عاما(   49(
ما  على  تون�س،  ال�شالميني يف  حلكم 

افاد م�شور فران�س بر�س.
وه��و عمل من  التمثال  ه��وؤلء  واقتلع 
امل��ع��ا���ش��ر، وه�����ش��م��وه اىل ثالثة  ال��ف��ن 

النه�شة  حركة  يف  القيادي  العري�س 
ان  اىل  ولفتت  احل��اك��م��ة.  ال�شالمية 
حتى  ت�����ش��ت��ج��ب  مل  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
لها  امنية  حماية  توفري  لطلبها  الآن 
�شنوات(  )ث���م���اين  ن�����ريوز  ولب��ن��ت��ي��ه��ا 
ون���دى )ارب����ع ���ش��ن��وات(. وق��ت��ل بلعيد 
بثالث ر�شا�شات يف الرا�س من م�شافة 
املنزه  مبنطقة  م��ن��زل��ه  ام����ام  ق��ري��ب��ة، 
قبل  م��ن  العا�شمة(  )و���ش��ط  ال�شاد�س 
�شاب لذ بالفرار مع �شخ�س اآخر كان 

ينتظره على من دراجة نارية.

التي  الورود  باقدامهم  ودا�شوا  اجزاء، 
و�شعت حوله. كما مزقوا �شورا لبلعيد 

كانت مو�شوعة يف املكان نف�شه.
ب�شمة  املحامية  بلعيد،  ارم��ل��ة  وق��ال��ت 
ملعاينة ما حلق  التي جاءت  اخللفاوي 
بالتمثال من ا�شرار انه عمل اجرامي. 
ب�شرا،  ل��ي�����س  ال���ف���ع���ل  ب���ه���ذا  ق�����ام  م����ن 
. وا�شافت  ك��ل احل���دود  لقد جت���اوزوا 
ال�شخا�س  ع�������ش���رات  ح���ول���ه���ا  وم�����ن 
امل�شوؤول  مل�����ش��ان��دت��ه��ا  ج�������اوؤوا  ال���ذي���ن 
)ع��ن ذل���ك( ه��و وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة علي 

•• الفجر – تون�س - خا�س

ا���ش��ت��اأن��ف ب��ع��د ظ��ه��ر اأم�����س رئي�س 
احلكومة التون�شية املوؤقتة حمادي 
اجل��ب��ايل امل�����ش��اورات م��ع ع���دد من 
ت�شكيل  مقرتح  لتدار�س  الأح���زاب 

حكومة تكنقراط التي دعا اإليها .
وت��اأت��ي م�����ش��اورات الأم�����س ب��ع��د اأن 
حددت الأح��زاب املعنية بهذا امللف 
مواقفها النهائية من املقرتح ومن 
اجلبايل  ي��ك��ون  اأن  امل�شتبعد  غ��ري 
قد اأعلن م�شاء اأم�س )وال�شحيفة 
امل�شاورات  نتائج  عن  الطبع(  قيد 
ال��ت��ي اأق��ام��ه��ا م��ع ع��دي��د الأح����زاب 
اإليه  ���ش��ت��وؤول  م��ا  ع��ن  و  ال�شيا�شية 

مبادرته من جناح اأو ف�شل.. 
ق���ال يف الأي����ام  اأّن اجل��ب��ايل  ع��ل��م��ا 
�شيقدم  ان������ه  امل���ا����ش���ي���ة  ال���ق���ل���ي���ل���ة 
يف  احلكومة  رئا�شة  من  ا�شتقالته 

�شورة ف�شل مبادرته .

النه�صة ترف�س نهائيا املقرتح
التابع  ال�شورى  اأعلن جمل�س  فقد 
حلركة النه�شة موقفه النهائي من 
والأمني  احلكومة  رئي�س  اق���رتاح 
ل��ل��ح��رك��ة ح���م���ادي اجلبايل  ال���ع���ام 

بتكوين حكومة تكنوقراط.
تكوين  ب����ق����رار  امل���ج���ل�������س  وخ�������رج 
ت�شم  �شيا�شية  ائتالفية  حكومة 
التي  ال�شيا�شية  الأط����راف  جميع 
تخدم  والتي  امل�شاورات  يف  �شاركت 
ال��ث��ورة، ح�شبما ���ش��ّرح به  اأه���داف 
ما  العيادي  فتحي  املجل�س  رئي�س 
عدى حركة نداء تون�س التي يرى 

اأنها ل تخدم اأهداف الّثورة
مبادرة  اأن  امل��ج��ل�����س  اع���ت���رب  ك��م��ا 
ت�شتجيب  ل  التكنوقراط  حكومة 

ملتطلبات املرحلة.
را�شد  النه�شة  حركة  رئي�س  واأك��د 
اإع��الن جمل�س  اإث��ر  الغنو�شي على 
�شيبقى  اجلبايل  اأن  على  ال�شورى 
ورئي�س  ل��ل��ح��رك��ة  ال���ع���ام  الأم������ني 
ُيقدم  اأن  م�����ش��ت��ب��ع��دا  احل���ك���وم���ة، 
ح���م���ادي اجل���ب���ايل ا���ش��ت��ق��ال��ت��ه من 
اجلمهورية  ل��رئ��ي�����س  احل���ك���وم���ة 
للحركة،  ال��ع��ام��ة  الأم���ان���ة  م��ن  اأو 
اأت��وق��ع اأن  وق��ال يف ه��ذا ال�شياق ل 
ي�شتقيل، نحن نتوقع اأنه �شي�شتمر 

لأن هذا قرار احلركة. 
ال�شبت  �شّنف  قد  الغنو�شي  وك��ان 
اأمينه العام يف �شف الذين يحّنون 
واعترب  ال��ب��ن��ف�����ش��ج��ي  ال��ع��ه��د  اىل 
التكنوقراط  حكومة  اإىل  ال��دع��وة 

انقالبا على ال�شرعية ..!
واأّكد فتحي العيادي رئي�س جمل�س 
اأّن  اأم�����س  النه�شة  ح��رك��ة  ���ش��ورى 
امل�������ش���اورات ج���اري���ة م���ع الأح������زاب 

وزارات  ح���ول حت��ي��ي��د  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
ال�شيادة.

اإّن حركة  اإذاع���ي  وق��ال يف ت�شريح 
للتفاو�س  م�������ش���ت���ع���ّدة  ال��ن��ه�����ش��ة 
واخلارجية  ال��ع��دل  وزارت����ي  ح���ول 
بع�س  اإىل  ف���ي���ه���ا  وال����ت����ف����ري����ط 
اأن  الأط��������راف، م�����ش��ي��ف��ا : مي��ك��ن 
نغلق  حتى  املو�شوع  هذا  يف  نتقّدم 
وناأمل  ال�������وزاري  ال��ت��ح��وي��ر  م��ل��ف 
احلكومة..  ت�����ش��ك��ي��ل��ة  ت��ن��ت��ه��ي  اأن 
م�شاء  احلكومة  روؤي���ة  و�شتتو�شح 
ال���ي���وم)اأم�������س( خ����الل لقاء  ه����ذا 
اجل�����ب�����ايل ب����ع����دد م�����ن الأح���������زاب 
حكومة  ت�شكيل  م��ق��رتح  ل��ت��دار���س 
م�شاركة  ن�شبة  وح��ول   . تكنقراط 
القادمة،  احل��ك��وم��ة  يف  امل�شتقلني 
قال اإّن رئي�س احلكومة الذي بيده 
يحّددها.  م��ن  ه��و  التعيني  �شلطة 
وبنّي وجود دعوة للتكتل باعتباره 
�شريكا اأ�شا�شيا يف احلكومة اإ�شافة 
ال����ذي  اجل����م����ه����وري  احل������زب  اإىل 

تو�شلت معه احلركة اإىل توافق.
واأ�����ش����اف ب������اأّن م���وق���ف ال��ت��ك��ت��ل ل 
يتقارب مع موقف حركة النه�شة، 
موؤّكدا اأّن هذه الأخ��رية تدعو اإىل 
معززة  �شيا�شية  ح��ك��وم��ة  ت�شكيل 

مب�شتقلني يف احلقائب الفنية.
�شورة  يف  الأن�������ش���ب  احل������ّل  وع�����ن 
ا���ش��ت��ق��ال��ة ح���م���ادي اجل���ب���ايل من 
احلّل  اإّن  ق���ال  احل��ك��وم��ة،  رئ��ا���ش��ة 
الد�شتوري �شيكون البديل و�شيقّدم 
بذلك اجلبايل ا�شتقالته اإىل رئي�س 
رئي�شا  حينها  وير�شح  اجلمهورية 
اآخ���ر مي��ك��ن اأن ي��ك��ون اجل��ب��ايل يف 
�شورة موافقته اأو �شخ�س اآخر اإذا 
اقرتحنا  :لقد  قائال  ذل��ك،  رف�س 
قائمة ت�شّم قرابة 20 قياديا ومن 

بينهم عبد اللطيف املكي.

بعد  وخا�شة  للبالد  �شعب  ظ��رف 
بالعيد.  ���ش��ك��ري  امل��ن��ا���ش��ل  اغ��ت��ي��ال 
ون�����وه م�����ش��ط��ف��ى ب���ن ج��ع��ف��ر اإىل 
املبادرة  الرتاجع عن هذه  خطورة 
ودوليا  وطنيا  التزاما  تعترب  التي 
القطع  ج���راأة يف  كما متثل  ك��ب��ريا 
بال�شلطة.  ال��ت��م�����ش��ك  م��ن��ط��ق  م���ع 
اإن وج��ود قاعدة �شيا�شية يف  وق��ال 
اأ�شا�شية  م�شالة  تعترب  احل��ك��وم��ة 
�����ش����رورة  اإىل  ون����ب����ه  و�����ش����روري����ة 
اج���ت���ن���اب ال����ت����ج����اذب����ات م����ن اج���ل 
الأزم���ة واىل �شرورة  اخل��روج من 
م���ب���ادرة رئي�س  ب��وث��ي��ق��ة  الل���ت���زام 
احلكومة التي �شاركت يف �شياغتها 
اأط���راف م��ن داخ��ل الرتويكا ومن 

خارجها.
اأن ت��ك��ون هذه  ومت��ن��ى ب��ن ج��ع��ف��ر 
للمرحلة  طريق  خارطة  الوثيقة 
ت�شكيل  ب��داي��ت��ه��ا  ت��ك��ون  ال���ق���ادم���ة 

ك��م��ا اأع���ل���ن حم��م��د ج���ّم���ور نائب 
العام حلزب  الأم��ني  بلعيد  �شكري 
املوّحد  الّدميقراطيني  الوطنيني 
حزبه  اإن  اغ���ت���ي���ال���ه،  مت  وال�������ذي 
ك��ت��ل��ة اجلبهة  م��ت��م�����ّش��ك مب���ب���ادرة 
اإليها  ي��ن��ت��م��ي  ال���ت���ي  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  
موؤمتر  اإىل   ال��دع��وة  يف  واملتمثلة 
التيارات  كل  ي�شّم  لالإنقاذ  وطني 
املجتمع  وم���ك���ون���ات  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
اأزم���ٍة  امل���دين تنبثق ع��ن��ه ح��ك��وم��َة 
تكون م�شتقّلة عن الأحزاب وتكون 
حمدودة العدد ُتدير ما تبّقى من 
يرت�شح  ول  الن��ت��ق��ال��ي��ة  امل��رح��ل��ة 

اأع�شاوؤها يف النتخابات املقبلة.
جمور  حممد  ت�شريحات  وج���اءت 
على اثر لقاء جمعه �شباح اأم�س مع 
اجلبايل  حمادي  احلكومة  رئي�س 
هذا  م��ب��ادرة   مناق�شة  خاللها  مت 
ت�شكيل حكومة  الأخري بخ�شو�س 

مب���ث���اب���ة اخل����ط����وة الإي���ج���اب���ي���ة يف 
اجتاه اإيجاد حّل توافقي. 

ن�صاند ولن ن�صارك
الناطق  ال�������ش���اب���ي  ع�������ش���ام  واأّك��������د 
اجلمهوري  احلزب  با�شم  الر�شمي 
اأي  اّن اجلمهوري لن يكون �شمن 
حكومة جديدة �شواء كانت حكومة 
�شيا�شية  ح��ك��وم��ة  اأو  ت��ك��ن��وق��راط 
معّززة بتكنوقراط واأ�شاف ال�شابي 
اإنهم لن يكونوا اأطرافا يف حكومة 
ال��ت��ك��ن��وق��راط ب��اع��ت��ب��ار اأن���ه���ا غري 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة حلكومة  اأم����ا  م��ت��ح��ّزب��ة 
بتكنوقراط   مدّعمة  وطني  توافق 
�شرط  ل����دي����ه  اجل����م����ه����وري  ف�������اّن 
وزارات  حتييد  يتم  اأن  وه��و  وحيد 
ال�شيادة الأربعة وخا�شة الداخلية 
والعدل فاإذا مت ذلك فاّنه �شيدعم 
امل�شاركة  هذه احلكومة ولكن دون 

فيها.
با�شم  ال���ر����ش���م���ي  ال���ن���اط���ق  وق������ال 
�شّرح  م��ا  اأّن  اجل��م��ه��وري  احل����زب 
ب��ه رئ��ي�����س جم��ل�����س ���ش��ورى حركة 
�شتوا�شل  احل��رك��ة  ب����اّن  ال��ن��ه�����ش��ة 
م�������ش���اورات���ه���ا ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة م���ع كل 
تون�س،  ن���داء  با�شتثناء  الأط����راف 
النه�شة  اأّن حركة  خري دليل على 
�شيا�شات  ت��ب��ع��ات  ب��ع��د  ت�شتنتج  مل 
�شابقا  انتهجتها  ال��ت��ي  الإق�����ش��اء 
العنف  م��ن��زل��ق��ات  اأّن  اإىل  واأ����ش���ار 
اليوم  تون�س  تهدد  التي  واملخاطر 
ال�شيا�شية  الأح����زاب  على  تفر�س 
ان تتخلى عن بع�س املواقف التي 
وان  والت�شعيد  للتجاذبات  تدفع 
دون  حقيقي  وطني  حل��وار  ت�شعى 

اإق�شاء اأي طرف
يذكر اأّن اجلبايل قال عقب اجلولة 
اجلمعة  امل���������ش����اورات  م���ن  الأوىل 
املا�شي اإن املحادثات ت�شمنت تبادل 
للراأي بني اأن�شار مبادرته لت�شكيل 
ومعار�شيها  التكنوقراط  حكومة 

وكذلك من هو يف الو�شط.
واأ����ش���اف رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة هناك 
التي  النقاط  كل  يف  وتطور  تقدم 
الثنني  نلتقي  اأن  وقررنا  اأث��ريت، 
مل��وا���ش��ل��ة امل�������ش���اورات، م�����ش��ريا اإىل 
اأف�شت  ق��د  اجلمعة  حم��ادث��ات  اأن 
اللقاء  وا�شفا  م�شجعة،  نتائج  اإىل 
باأنه ت�شمن الكثري من الإيجابية 

وال�شراحة.
ت�شريحاته  يف  اجل����ب����ايل  وراأى 
اأن ال��وق��ت ل��ي�����س ه��و الأه����م اأم���ام 
م�����ش��ل��ح��ة ت���ون�������س واإي������ج������اد حل 
امل�شاركني  من  طلب  كما  ل��الأزم��ة، 
ب���اأي  الإدلء  ع����دم  امل�������ش���اورات  يف 
ت�شريحات، لأن الوقت لي�س وقت 

مزايدات، ح�شب تعبريه.

اأّكد  الوطني،  احل���وار  يهّم  م��ا  ويف 
ف��ت��ح��ي ال���ع���ي���ادي اأّن�������ه مي���ك���ن اأن 
ال�شيا�شية،  الأط��راف  يجمع عديد 
الثالثة  الرئا�شات  ندعو   : قائال 
وحينها  الوطني  احل��وار  اإدارة  اإىل 
�شنوافق على م�شاركة كّل الأحزاب 

ال�شيا�شية فيه.
ذات املوقف عرّب عنه تقريبا حزب 
اجلمهورية  اأج������ل  م����ن  امل����وؤمت����ر 
ال�����ث�����اين يف الئ����ت����الف  ال�����ط�����رف 

احلاكم.
الوطني  اأكد يف بيان جمل�شه  فقد 
لكل  رف�شه  ال�شتثنائية  دورت��ه  يف 
القوى  ي�����ش��م  ح��ك��وم��ي  ائ���ت���الف 
املتورطة  القوى  اأو  للثورة  املعادية 
مطالبا  ال�������ش���اب���ق  ال����ن����ظ����ام  م�����ع 
مب��وا���ش��ل��ة ال���ت���ف���او����س ودع�����م كل 
اجلهود الوطنية ال�شادقة لتو�شيع 

الئتالف احلكومي.

احل��ك��وم��ة ث���م ي��ت��م ال��و���ش��ول اإىل 
تاأ�شي�س حوار وطني �شامل يتم فيها 
معاجلة كل امللفات وال�شتحقاقات 

ال�شيا�شية والجتماعية.
وجود  اأن  اأت�شور  جعفر  ب��ن  وق��ال 
بع�س  مع  وطنية  ك��ف��اءات  حكومة 
تتابع  ال���ت���ي  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  ال���رم���وز 
الو�شل  ه��م��زة  وت���ك���ون  ت���راق���ب  و 
ال�شيا�شية  وال��ق��وى  احلكومة  بني 
الذي  ال��و���ش��ط  احل��ل  م��ع  تتما�شى 
اأدعو اإليه وهو تكوين حزام �شيا�شي 
ح����ول احل��ك��وم��ة مت��ث��ل��ه الأح�����زاب 
التاأ�شي�شي  امل��ج��ل�����س  يف  امل��م��ث��ل��ة 
وال�شخ�شيات امل�شتقلة مع اللتزام 
بعدم الرت�شح لالنتخابات القادمة 
لهوؤلء  امل��ج��ه��ود  لت�شتيت  ت��ف��ادي��ا 
بني انتمائهم احلكومي وانتمائهم 

احلزبي
الرياحي  امل��ول��دي  ق��ال  م��ن جهته 
باملجل�س  ال���ت���ك���ت���ل  ك��ت��ل��ة  رئ���ي�������س 
من  التكتل  موقف  ان  التاأ�شي�شي 
م��ب��ادرة رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة حمادي 
نقاط   4 وحت��دده  وا�شح  اجلبايل 
هي تكوين حكومة كفاءات وطنية 
ويح�شل  �شيا�شي  ح���زام  ي�شندها 
ت��رك��ي��ب��ت��ه��ا ع�شوا  ع��ل��ى  ال���ت���واف���ق 
وزارات  حت��ي��ي��د  واأي�������ش���ا  ع�������ش���وا 
ال�شيادة م�شيفا انه اإذا مت التوافق 
املكونة  الأط���������راف  اأغ���ل���ب���ي���ة  ب����ني 
الداخلية  وزير  بقاء  لالتفاق على 
ال��ع��ري�����س يف م��ن�����ش��ب��ه فان  ع��ل��ي 
التكتل لن يرى مانعا و�شيكون مع 

الأغلبية.
حركة  يف  ال���ق���ي���ادي  اع���ت���رب  وق�����د 
النه�شة ووزير ال�شحة باحلكومة  
دعوة  امل��ك��ي  اللطيف  عبد  امل��وؤق��ت��ة 
حكومة  ت�شكيل  اإىل  التكتل  ح��زب 
وكفاءات  ���ش��ي��ا���ش��ي��ني  م���ن  م��وؤل��ف��ة 

اأمينه العام
حزب  اأّن  اإىل  ال�������ش���اب���ي  واأ������ش�����ار 
امل���وؤمت���ر ه��و ح���زب ي��ح��ك��م دون اأن 
احلكم،  يف  فعلي  وج���ود  ل��ه  ي��ك��ون 
يراجع  اأن  اإىل  عبو  حممد  دع��ا  و 
ك��ان يهاجم بها  التي  امل��ق��ولت  كل 
تفعيلها  يف  ي��ب��داأ  واأن  م��ع��ار���ش��ي��ه، 
وان ي�شعى لإيجاد توازنه ليكون له 

دور يف خدمة البالد.
وك�����ك�����ل م�������ش���ل�������ش���الت الأزم�����������ات 
ت��ون�����س يف الآون�����ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة يف 
لون  الأخرية، فاّن خمرجيها يف�شّ
اأزمة  الّنهايات املفتوحة، ومل ت�شّذ 
ح���زب امل��وؤمت��ر اجل��دي��دة ع��ن هذه 

الإ�شاعة وهو  ال�شتقالة من قبيل 
ينتظر نفيها اأو تاأكيدها من طرف 

املعني بالأمر . 
احلزب  اأن  اإىل  ال���دامي���ي  واأ�����ش����ار 
�شي�شدر بيانا يف اقرب وقت لتاأكيد 
يتح�شل  حاملا  نفيها  اأو  ال�شتقالة 

على املعلومة!
يرتجم  الت�شريح  ه���ذا  وي���ب���دوان 
العام  الأم���ني  وج��ود م�شاع لإث��ن��اء 
ل��ل��ح��زب حم��م��د ع��ب��و ع���ن ق����راره 
بكوالي�س  ع��ل��ي��م��ة  م�����ش��ادر  ول��ك��ن 
توؤّكد  هي  بل  ترّجح  املوؤمتر  حزب 
ان امل��ح��ظ��ور ق��د وق���ع وان���ه يع�شر 
ترميم ما انك�شر يف حزب املوؤمتر!

حممد  ا�شتقالة  تبقى  اإذ  القاعدة، 
عّبو مفتوحة على كل الحتمالت، 
فقد اأفاد نائب الأمني العام حلزب 
اجلمهورية  اأج������ل  م����ن  امل����وؤمت����ر 
امل���ح���ت���م���ل، عماد  ع���ّب���و  ،وخ���ل���ي���ف���ة 
ال����دامي����ي، ب�����اأن اخل����رب ال�����ذي مت 
تداوله بخ�شو�س ا�شتقالة الأمني 
لي�س  من�شبه  م��ن  ل��ل��ح��زب  ال��ع��ام 

معلومة موؤكدة .
واأ�شاف الداميي يف ت�شريح لوكالة 
الأنباء التون�شية وات اأنه مل يتمكن 
للتثبت  الت�شال مبحمد عبو  من 
اأن حزب  من �شحة اخل��رب. مبّينا 
هذه  خ��رب  يعترب  زال  م��ا  امل���وؤمت���ر 

ي�شار  حزبية.  غري  وطنّية  كفاءات 
بكل  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  اجل���ب���ه���ة  اأن  اإىل 
م�شاورات  قاطعت  ك��ان��ت  اأح��زاب��ه��ا 
رئ���ي�������س احل����ك����وم����ة م�����ع ق����ي����ادات 

الأحزاب اجلمعة املا�شي.

حّل و�صط
م��ن جهته اأب���دى اأم���ني ع��ام حزب 
ال��ت��ك��ت��ل ال���دمي���ق���راط���ي م���ن اأج���ل 
ال��ع��م��ل واحل���ري���ات م�����ش��ط��ف��ى بن 
جعفر ال�شريك الثاين يف الرتويكا 
رئي�س  مب��ب��ادرة  ال��ت��زام��ه  احلاكمة 
احلكومة حمادي اجلبايل التي دعا 
كفاءات  حكومة  ت�شكيل  اإىل  فيها 
ال�شيادة  وزارات  حتييد  و���ش��م��ان 
واعترب بن جعفر اأن من مزايا هذه 
املبادرة اأنها كفيلة ب�شحب الب�شاط 
م���ن حت���ت اأق������دام ك���ل م���ن ي�شعى 
يف  النق�شامات  فتيل  اإ���ش��ع��ال  اإىل 

•• الفجر- تون�س - خا�س:

اأحد اأ�شود عا�شه حزب املوؤمتر من 
الرئي�س  اج��ل اجل��م��ه��وري��ة، ح��زب 
وحليف  امل��رزوق��ي  املن�شف  امل��وؤق��ت 
حركة النه�شة يف احلكم، اإذ تعددت 
وتنّوعت،  ال�شتقالت من �شفوفه 
منها  و  اأ�شبابه  ات�شحت  م��ا  منها 
اأمني  اأعلن  بقي غام�شا، حيث  ما 
ا�شتقالته  ع��ام احل��زب حممد عبو 
من احلزب وذلك يف ر�شالة وجهها 
نيته  عن  فيها  ع��رّب  اأ�شدقائه  اإىل 
اأبناء  ت��ك��وي��ن ح���زب ج��دي��د ي�����ش��م 
الكتلة  اأع�����ش��اء  ب��ع�����س  و  امل���وؤمت���ر 
املجل�س  يف  ل���ل���م���وؤمت���ر  ال��ن��ي��اب��ي��ة 

التاأ�شي�شي.
النائبة  اأعلنت  نف�شه  الجت��اه  ويف 
التاأ�شي�شي  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س  يف 
���ش��ام��ي��ة ع��ب��و زوج�����ة حم��م��د عبو 
ع���ل���ى ���ش��ف��ح��ت��ه��ا ال��ر���ش��م��ي��ة على 
ا�شتقالتها من حزب   ، الفاي�شبوك 
دون  اجلمهورية  اج��ل  من  املوؤمتر 

الك�شف عن اأ�شباب ال�شتقالة .
كما بّينت �شهري الدردوري النائب 
عن  التاأ�شي�شي  الوطني  باملجل�س 
حزب املوؤمتر من اأجل اجلمهورية 
بالفاي�شبوك  ���ش��ف��ح��ت��ه��ا  ع���ل���ى 
ا�شتقالتها من احلزب دون تو�شيح 

الأ�شباب
ال�شملي  لزهر  النائب  اأّن  وي��ذك��ر 

ا�شتقال  قد  كان  املوؤمتر  عن حزب 
ب����دوره م��ن احل���زب ل��ع��دم احرتام 
امل����ك����ت����ب ال����ت����ن����ف����ي����ذي ل���ل���ق���ان���ون 
تعبريه.  ح�شب  للحزب  ال��داخ��ل��ي 
موجة  مت�������ّس  اأن  امل��ح��ت��م��ل  وم����ن 
ال����ش���ت���ق���الت اأع�������ش���اء اآخ���ري���ن يف 

املوؤمتر.
اأك������د م���اه���ر غ����رب����ال ع�شو  وق�����د 
ا�شتقالة  للحزب  الوطني  املجل�س 
م�شيفا  عّبو  حممد  العام  الأم��ني 
���ش��ي��وؤ���ش�����س حزبا  الأخ�����ري  ه���ذا  اأن 
اأنه  غربال  ماهر  واأ�شاف  جديدا. 

بدوره قدم ا�شتقالته للحزب.

اندثار احلزب وارد
الأ�شباب  ب��ع��د  ت��ت�����ش��ح  مل  ول���ئ���ن 
العام  الأم��ني  ل�شتقالة  احلقيقية 
حم���م���د ع���ب���و م�����ن ح����زب����ه ، ف�����اإن 
بع�س امل�شادر ت�شري اإىل اأنها تعود 
بالأ�شا�س اإىل اختالفات يف الروؤى 
الق�شايا  اأع�شاء احلزب حول  بني 

الراهنة.
ب��ن جامع كاتب  ارج��ع ه�شام  وق��د 
ال�شباب  وزارة  ل������دى  ال�����دول�����ة 
اأ�شباب  امل��وؤمت��ر  وع�شو  والريا�شة 
وجود  اإىل   ، عبو  حممد  ا�شتقالة 
رف�شت  امل����وؤمت����ر  داخ�����ل  اأط�������راف 
تفعيل قرار ا�شتقالة وزراء احلزب 
من احلكومة ال�شادر عن جمل�شه 
مت�ّشك  اأم��ام  ال�شتثنائي  الوطني 

يحملون نف�س التوجهات ويتفقون 
يف روؤيتهم للعمل ال�شيا�شي.

م�����ش��روع احل����زب اجلديد  وي���ق���وم 
التي  ال��ر���ش��ال��ة  ت�شمنته  م��ا  وف���ق 
توّجه بها عّبو اإىل منا�شريه، على 
ال��ه��وي��ة و ال���ت���وازن الج��ت��م��اع��ي و 
كونّيتها  يف  الإن�شان  حقوق  مبادئ 
و �شموليتها ، و �شينطلق باأ�شخا�س 
ل���ك���ن غري  اأك����ف����اء وط���م���وح���ني و 
مرتفعني  و  وطنيني   ، و�شوليني 
عن �شغائر الأمور ، دميقراطيني 
قول و فعال  ح�شب ما جاء يف ن�ّس 
الر�شالة ، م�شريا اإىل انه �شيرتّفع 
الذين  الإ�����ش����اءة لأ���ش��دق��ائ��ه  ع���ن 
ل  ال��ك��ربى  امل�شاريع  لأن  غ��ادره��م 
مبن  ل  و  احل��ل��ول  باأن�شاف  تبنى 
غابت بو�شلتهم على حّد تعبريه . 
وه����ذا ه���و الن�����ش��ق��اق ال���ث���اين من 
ن���وع���ه داخ�����ل ح����زب امل����وؤمت����ر بعد 
11 ع�����ش��وا ون��ائ��ب��ا عن  ان�����ش��ق��اق 
العام  التاأ�شي�شي  باملجل�س  احل��زب 
امل��ا���ش��ي، ل��ي��وؤ���ش�����ش��وا ح���زب حركة 
الروؤوف  عبد  يراأ�شه  وال��ذي  وف��اء 

العيادي.
 

العنوان الأبرز لأزمة تون�س
على  النه�شة  ح��رك��ة  ع���رّبت  وق���د 
ل�������ش���ان رئ���ي�������س جم���ل�������س ����ش���ورى 
احل�����رك�����ة ف���ت���ح���ي ال����ع����ي����ادي عن 
ا�شتقالة حممد عبو  ا�شتيائها من 

وجود  واأّك���د  ال��ق��رار.  بتفعيل  عبو 
اختالفات كبرية يف وجهات النظر 

داخل احلزب قد تهّدد وجوده.
بني  امل���واق���ف  اخ���ت���الف  اأّن  وب�����نّي 
راف�����س وم���وؤّي���د ل���ش��ت��ق��ال��ة وزراء 
امل��وؤمت��ر رمّب���ا �شّنج الأو����ش���اع مما 
ال�شتقالة  على  عبو  حممد  اأج��رب 
وه�����م م����ن اأ�����ش����ار اإل���ي���ه���م ع���ّب���و يف 
بال�شتقالة  املتعلقة  ر�شالته  ن�س 

بالو�شوليني .
اأّن ا�شتقالة عبو  واعترب بن جامع 
وقع  ولها  للموؤمتر  كبرية  خ�شارة 
�شيء على احل��زب مّما قد يت�شبب 
الو�شع  اأّن  واأ����ش���اف  ان���دث���اره،  يف 
املرحلة  ه��ذه  البالد يف  الراهن يف 
الن�شقاقات  يتحّمل  ل  النتقالية 

والأزمات داخل الأحزاب. 
من جهته اأكد �شمري بن عمر ع�شو 
�شبب  اأّن  للحزب  ال�شيا�شي  املكتب 
ا���ش��ت��ق��ال��ة ع��ب��و ه���و رف�����س معظم 
ا�شتقالة  الوطني  املجل�س  اأع�شاء 
وهو  احلكومة،  من  امل��وؤمت��ر  وزراء 

املوقف الذي اأ�شّر عليه عبو.

حزب جديد
وغري  املعلنة  الأ�شباب  عن  وبعيدا 
عبو  حم��م��د  اأن  ي������رتّدد   ، امل��ع��ل��ن��ة 
لال�شتقالة  ي�شتعد  فرتة  منذ  كان 
م��ن ح���زب امل��وؤمت��ر وت��ك��وي��ن حزب 
و�شيا�شيني  �شخ�شيات  م��ع  جديد 

وعن اأ�شفه من تقدمي حممد عّبو 
امل��وؤمت��ر من  م��ن ح��زب  ل�شتقالته 

اأجل اجلمهورية . 
من جهته اعترب مدير مكتب را�شد 
النه�شة،  حركة  رئي�س  الغنو�شي 
باملت�شّرعة  ع��ب��و  حم��م��د  ا���ش��ت��ق��ال��ة 
للمرحلة  منا�شب  غ��ري  وتوقيتها 

التي تعي�شها البالد.
با�شم  الر�شمي  ال��ن��اط��ق  ع��رّب  كما 
ح���زب ال��ت��ك��ت��ل ال��دمي��ق��راط��ي من 
اأ�شفه  ع��ن  العمل واحل��ري��ات  اأج��ل 
املوؤمتر  اأم��ني ع��ام ح��زب  ل�شتقالة 
املرحلة  اأن  على  م�شريا  حزبه  من 
اأح����زاب قوية  ال��راه��ن��ة حت��ت��اج اإىل 
اإجناح  اأج���ل  م��ن  تعمل  متما�شكة 

امل�شار النتقايل.
اأّما ع�شام ال�شابي الناطق الر�شمي 
ب��ا���ش��م احل�����زب اجل���م���ه���وري، فقد 
امل���وؤمت���ر م���ن اجل  اّن ح����زب  اأّك�����د 
الأبرز  العنوان  اأ�شبح  اجلمهورية 
لزم���ة ت��ون�����س ف���اإىل ج��ان��ب الأداء 
ال������رديء وال�����ش��ع��ي��ف ل����وزرائ����ه يف 
النق�شامات  واىل جانب  احلكومة 
وال���ش��ت��ق��الت ال��ت��ي ي��ع��رف��ه��ا فاّن 
موقفه يتغرّي من اجتماع اإىل اآخر 
وم��ن ي��وم اإىل اآخ��ر حيث اأع��ل��ن يف 
ب���ادئ احل��دي��ث ع��ن حت��وي��ر وزاري 
اأ�شبح  ثم  للحكومة  م�شاندته  عن 
يتكلم عن ان�شحاب من ثم جتميد 
ا�شتقالة  اإىل  و���ش��ول  الن�����ش��ح��اب 

النه�صة ترف�س والتكتل يقرتح حاّل و�صطا

تون�ض: ال�ساعات االأخرية لالختيار ما بني اجلّنة و الّنار..!

•• لندن-ا ف ب:

ك�شف ا�شتطالع للراأي ن�شرت �شحيفة فاينن�شال نتائجه ام�س 
من  بلدهم  خ��روج  �شيوؤيدون  الربيطانيني  ن�شف  ان  الثنني 

الحتاد الوروبي اذا نظم ا�شتفتاء يف هذا ال�شاأن الآن.
انرتاكتيف  ه��اري�����س  م��رك��ز  اج���راه  ال���ذي  ال���ش��ت��ط��الع  وك�شف 
الربيطانيني  م��ن  ب��امل��ئ��ة   33 ان  ت��امي��ز  ف��اي��ن��ن�����ش��ال  حل�����ش��اب 
عن  �شيمتنعون  باملئة  و17  الحت��اد  يف  البقاء  على  �شوافقون 
من  للخروج  تاأييدهم  �شيوؤكدون  باملئة  وخم�شني  الت�شويت 
اوروبا. من جهة اخرى، قال ن�شف الذين �شملهم ال�شتطالع 
الوزراء  رئي�س  به  وع��د  ال��ذي  ال�شتفتاء  تنظيم  ي��وؤي��دون  انهم 

ديفيد كامريون لعادة التفاو�س حول العالقات بني بريطانيا 
والحتاد ل�شتعادة بع�س ال�شالحيات، ثم عر�س هذا التفاق 
اجلديد قبل نهاية 2017 على الناخبني. وبني الربيطانيني 
املوؤيدين خلروج من الحتاد الوروبي، قال 12 باملئة فقط انهم 
�شيعيدون النظر يف موقفهم اذا جنحت بريطانيا يف املفاو�شات 
و47 باملئة قد يغريون راأيهم لكن 41 باملئة اكدوا انه لن يكون 
لهذا التفاق اي تاأثري على موقفهم. ويعتقد حواىل 45 باملئة 
من الذين �شملهم ال�شتطالع ان بلدهم ي�شتفيد من الحتاد 
33 باملئة  34 باملئة يرون عك�س ذلك. لكن  الوروب��ي، مقابل 
اوروبا  اقوى خارج  �شيكون  الربيطاين  القت�شاد  ان  يعتقدون 

بينما يرى 37 باملئة ان اخلروج من الحتاد لن يغري �شيئا.

ان�سقاق جديد يقوده االأمني العام .. حزب الرئي�ض التون�سي يت�سدع!

حممد عبو
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العدد  10720 بتاريخ 2013/2/19    
  اعالن بالن�سر  

رقم املرجع :20١3/22٧    
 ليكن معلوما للجميع بان كل من ال�شيد/جنم الدين ا�شغر علي، هندي اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )١00%( يف/جمانة لتجارة مواد 
عبا�شي  �شبري  ال�شيدة/زينب  اىل  وذل��ك   )١١4٧5١( رق��م  رخ�شة  مبوجب  البناء 
هندية اجلن�شية تعديالت اخ��رى.  وعمال لن�س امل��ادة )١٦( فقره 3 من القانون 
الحت��ادي رقم )22( ل�شنة ١٩٩١م يف �شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا 
العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب اعرتا�س لدى 

الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
 مكتب الكاتب العدل  

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10720 بتاريخ 2013/2/19    
  اعالن بالن�سر  

رقم املرجع :20١3/22٩    
 ليكن معلوما للجميع بان  ال�شيد/فريافينكاتا دورغا برا�شاد كوتر- هندي اجلن�شية يرغب يف بيع 
مبوجب  امل�شتعملة(  الطبخ  زي��وت  لتجميع  اجلبري   ( يف   )%١00( البالغة  ح�شته  كامل  عن  وتنازل 
رخ�شة رقم )٦١5٦85( اىل ال�شيدة/مرمي �شيف عبداهلل حممد ال�شام�شي اماراتية اجلن�شية وال�شيد/ 
اجلن�شية.  هندي  لكام�شاين-  انادها  في�شو  كا�شي  وال�شيد/  اجلن�شية  هندي  ب��ودو-  بارا�شورامودو 
تعديالت: مت تغيري ال�شكل القانوين من وكيل خدمات اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة ومت تغيري 
ال�شم التجاري من ) اجلبري لتجميع زيوت الطبخ امل�شتعملة(  اىل ال�شم التجاري اجلديد) اجلبري 
للتجارة العامة ذ.م.م(.  وعمال لن�س املادة )١٦( فقره 3 من القانون الحتادي رقم )22( ل�شنة ١٩٩١م 
يف �شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على الجراء 
ا�شبوعني من تاريخ هذا الع��الن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب  اليه بعد  امل�شار 

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

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10720 بتاريخ 2013/2/19    
  اعالن بالن�سر  

رقم املرجع :20١3/228    
باك�شتانية  باهتي،  ن��واز  خالد  خالد  ال�شيدة/ن�شرين  بان  للجميع  معلوما  ليكن   
البالغة )١00%( يف/مطعم  كامل ح�شتها  والتنازل عن  البيع  اجلن�شية ترغب يف 
القيام رخ�شة رقم )538٩3١( وذلك اىل الطرف الثاين ال�شيد/ عون علي يو�شف 
علي- باك�شتان اجلن�شية.  . وعمال لن�س املادة )١٦( فقره 3 من القانون الحتادي 
رقم )22( ل�شنة ١٩٩١م يف �شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم 
تاريخ هذا  ا�شبوعني من  بعد  اليه  امل�شار  الت�شديق على الج��راء  يتم  �شوف  وان��ه 
الكاتب  الع��الن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب اعرتا�س لدى 

العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
 مكتب الكاتب العدل  

دار الق�ساء ال�سارقة 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10720 بتاريخ 2013/2/19    
 اعـــــــالن       

 املرجع :20١3/١2١ ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/

عمران علي طالب احمد ال علي اجلن�شية: المارات  وطلب الت�شديق التوقيع 
على حمرر يت�شمن : تنازل يف ال�شم التجاري )كافترييا ومقهى را�س الرب (   
واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )( وامل�شجل 
�شليمان  را���ش��د  �شليمان  خ��ال��د  اىل/  بعجمان  وال�شناعة  ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  ل��دى 
اجلن�شية: الم��ارات   ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم 
بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                       

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10720 بتاريخ 2013/2/19    
 اعـــــــالن       

 املرجع :20١3/5 ك.ع.د
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
اجلن�شية:  ال�����ش��وي��دي  امل�����ش��وي  عبيد  را���ش��د  عبيد  م��اج��د  زوج���ة  خلفان  ح��م��دة 
ال�شم  يف  رخ�شة  عن  تنازل   : يت�شمن  حم��رر  على  الت�شديق  وطلب  اماراتية 
التجاري )ال�صفا لتجارة الهدايا ( واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط 
يف عجمان حتت رقم امللف )( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان 
اىل ال�شيد/ حممد ابراهيم حميد الدب�شي العليلي اجلن�شية: اماراتي   ليكن 
معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن 

يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   
مبكتب دار الق�ساء بعجمان 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10720 بتاريخ   2013/2/19     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/239  جت كل- م ت- ب- اأظ

ا�س  تي  ا�س  عليه:  المارات  مدعى  اجلن�شية:  ليمتد  ويل�شون  �شكوت  مدعي/ 
ابوظبي الكرتوميكانيكال ذ.م.م اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى:   �شحة 
احلجز املطلوب اعالنه/ا�س تي ا�س ابوظبي الكرتوميكانيكال ذ.م.م اجلن�شية: 
المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   20١3/3/05 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة اخلام�شة ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ ١4/20١3/2
قلم املحكمة التجارية                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10720 بتاريخ 2013/2/19    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة وعنوانها: المريي- عبايه و�صيله )�س.ت(  رقم الرخ�شة 
التجاري:  بال�شجل  القيد  �شركة ت�شامنية رقم  القانوين:  ال�شكل    5٧3٩8٧
ب��ان��ه ق��د مت  ب��دب��ي  ٧٦5٧3 مب��وج��ب ه��ذا تعلن دائ���رة التنمية الق��ت�����ش��ادي��ة 
التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اعاله، وذلك 
مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية لل�شركة بتاريخ 20١2/3/22 
بتعيني امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية ال�شركة ح�شب قرار اجلمعية 
العمومية امل��وث��ق ل��دى ال��ك��ات��ب ال��ع��دل.  وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه اي اع��رتا���س او 
مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكاتبه الكائنة يف -ديرة- دوار ال�شاعة- 
بور �شعيد ت: 042٩55248 فاك�س رقم 042٩5008١ �س ب 8540   م�شطحبا 
معه كافة مل�شتندات والوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر 

هذا العالن .            

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10720 بتاريخ 2013/2/19    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
ال�شركة  ا���ش��م  قانونيون  حما�صوبن  و�صركاه-  الغــا  �صفيان  وع��ن��وان��ه:  ال�شركة  ا���ش��م 
العنوان:  الرخ�شة 5٧3٩8٧ -  وعنوانها: الم��ريي - عباية و�شيلة )�شركة ت�شامنية(   رقم 
رقم  ت�شامنية   �شركة  القانوين:  ال�شكل  دب��ي-   بر  لال�شتثمار-  دب��ي  ١5 ملك جممع  حمل 
القيد بال�شجل التجاري: ٧٦5٧3 -  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي بانه 
وذل��ك مبوجب  اع��اله  املذكورة  ال�شركة  بانحالل  التجاري لديها  ال�شجل  التا�شري يف  قد مت 
قرار اجلمعية العمومية لل�شركة بتاريخ 20١2/3/22 واملوثق لدى الكاتب العدل حتت رقم 
20١2/١/48٧١٦ بتاريخ 20١2/3/22 وبتعيني امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية ال�شركة 
ح�شب قرار اجلمعية العمومية املوثق لدى الكاتب العدل.  وعلى من لديه اي اعرتا�س او 
مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكاتبه الكائنة- ديرة- دوار ال�شاعة- مكتب 4 ملك حمد 
رحمة ال�شام�شي- ت: 2٩55248-04 فاك�س رقم 042٩5008١ �س ب: 8540 م�شطحبا معه كافة 

امل�شتندات والوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .           

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

    اعالن للح�سور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/154 - جت جز-م ر -ب- ع ن ) ملف رقم 8829(   

املدعي/موؤ�ش�شة المارات لالت�شالت اجلن�شية: المارات املدعى عليه: حمد 
ها�شم حمد ال�شام�شي اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 
اجلن�شية:  ال�شام�شي  حمد  ها�شم  حمد   : اع��الن��ه  املطلوب  دره��م   ٦008.35
المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  ل��ذا  ال��دع��وى  لنظر  م��وع��دا  امل��واف��ق 20١3/2/24  الح���د  ي��وم  املحكمة 
العني  ب� حمكمة  الدائرة الوىل  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحا  مكلف باحل�شور 
البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ :١٧/20١3/2
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة العني البتدائية

 الثالثاء ١٩ فرباير 20١3 العدد ١0٧20      

    اعالن للح�سور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/164 - جت جز-م ر -ب- ع ن ) ملف رقم 8833(   

املدعي/موؤ�ش�شة المارات لالت�شالت اجلن�شية: المارات املدعى عليه: حارب 
عبدالرحمن عبداهلل حممد البلو�شي اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: 
عبدالرحمن  :ح��ارب  اعالنه  املطلوب  دره��م   3335.3٩ مببلغ  مالية  مطالبة 
عبداهلل حممد البلو�شي اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 20١3/2/24 
موعدا لنظر الدعوى لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام 
الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  اي��داع مذكرة  وعليك  وكيل معتمد  بوا�شطة  او 
القل.  على  اي��ام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا 

�شدر بتاريخ :١٧/20١3/2
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة العني البتدائية

 الثالثاء ١٩ فرباير 20١3 العدد ١0٧20      

    اعالن للح�سور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/178 - جت جز-م ر -ب- ع ن ) ملف رقم8874(   

املدعي/موؤ�ش�شة المارات لالت�شالت اجلن�شية: المارات املدعى عليه: عبيدة 
حمزة عبدالكرمي خ�شفه اجلن�شية: �شوريا مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 
خ�شفه  عبدالكرمي  حمزة  عبيدة   : اعالنه  املطلوب  دره��م   8.38٩.88 مببلغ 
اجلن�شية: �شوريا عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله 
لذا  الدعوى  لنظر  20١3/2/24 موعدا  املوافق  الح��د  يوم  املحكمة  وح��ددت 
ب� حمكمة  الوىل  الدائرة  امام  �شباحا   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  فانت مكلف 
العني البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ :١٧/20١3/2
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة العني البتدائية

 الثالثاء ١٩ فرباير 20١3 العدد ١0٧20      

    اعالن للح�سور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/162 - جت جز-م ر -ب- ع ن ) ملف رقم 8843(   

عليه:  امل��دع��ى  الم����ارات  اجلن�شية:  لالت�شالت  الم����ارات  املدعي/موؤ�ش�شة 
قا�شم حممد الطيا�شنة اجلن�شية: �شوريا  مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 
مببلغ  ٧٧84.82 درهم املطلوب اعالنه :  قا�شم حممد الطيا�شنة اجلن�شية: 
�شوريا  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  ل��ذا  ال��دع��وى  لنظر  م��وع��دا  امل��واف��ق 20١3/2/24  الح���د  ي��وم  املحكمة 
العني  ب� حمكمة  الدائرة الوىل  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحا  مكلف باحل�شور 
البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ :١٧/20١3/2
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة العني البتدائية

 الثالثاء ١٩ فرباير 20١3 العدد ١0٧20      

    اعالن للح�سور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/166 - جت جز-م ر -ب- ع ن ) ملف رقم 8877(   

املدعي/موؤ�ش�شة المارات لالت�شالت اجلن�شية: المارات املدعى عليه: عمر 
حممد عبداهلل اجلن�شية : المارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 
١0.١٩5.43 درهم املطلوب اعالنه :عمر حممد عبداهلل اجلن�شية : المارات 
اع���اله وحددت  امل���ذك���ورة  ال��دع��وى  اق���ام  امل��دع��ي  ان  بالن�شر ح��ي��ث  ع��ن��وان��ه: 
فانت  ل��ذا  ال��دع��وى  لنظر  م��وع��دا  امل��واف��ق 20١3/2/24  الح���د  ي��وم  املحكمة 
العني  ب� حمكمة  الدائرة الوىل  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحا  مكلف باحل�شور 
البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ :١٧/20١3/2
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة العني البتدائية

 الثالثاء ١٩ فرباير 20١3 العدد ١0٧20      

    اعالن للح�سور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/168 - جت جز-م ر -ب- ع ن ) ملف رقم 8875(   

عليه:  امل��دع��ى  الم����ارات  اجلن�شية:  لالت�شالت  الم����ارات  املدعي/موؤ�ش�شة 
عمر خليل ابراهيم العطاري اجلن�شية : الردن  مو�شوع الدعوى: مطالبة 
مالية مببلغ 5٧2١.2٦ درهم املطلوب اعالنه : عمر خليل ابراهيم العطاري 
املذكورة  ال��دع��وى  اق��ام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  الردن   : اجلن�شية 
اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 20١3/2/24 موعدا لنظر الدعوى 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام الدائرة الوىل ب� حمكمة 
العني البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ :١٧/20١3/2
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة العني البتدائية

 الثالثاء ١٩ فرباير 20١3 العدد ١0٧20      

    اعالن للح�سور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/177 - جت جز-م ر -ب- ع ن ) ملف رقم 8831(   

عليه:  امل��دع��ى  الم����ارات  اجلن�شية:  لالت�شالت  الم����ارات  املدعي/موؤ�ش�شة 
حمد ابراهيم علي البلو�شي اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة 
البلو�شي  علي  ابراهيم  :حمد  اعالنه  املطلوب  دره��م   ٧30١.84 مببلغ  مالية 
اجلن�شية: الم��ارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 20١3/2/20 موعدا لنظر الدعوى 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
العني البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ :١٧/20١3/2
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة العني البتدائية

 الثالثاء ١٩ فرباير 20١3 العدد ١0٧20      

    اعالن للح�سور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/161 - جت جز-م ر -ب- ع ن ) ملف رقم 8908(   

عليه:  امل��دع��ى  الم����ارات  اجلن�شية:  لالت�شالت  الم����ارات  املدعي/موؤ�ش�شة 
الدعوى:  �شريف احل�شانني عبداخلالق ح�شانني اجلن�شية: م�شر  مو�شوع 
احل�شانني  :�شريف  اع��الن��ه  املطلوب  دره��م   304١.05 مببلغ  مالية  مطالبة 
اقام  املدعي  ان  بالن�شر حيث  عنوانه:  اجلن�شية: م�شر  عبداخلالق ح�شانني 
املوافق 20١3/2/20  ي��وم الرب��ع��اء  اع��اله وح��ددت املحكمة  امل��ذك��ورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام 
الدائرة الثانية ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  اي��داع مذكرة  وعليك  وكيل معتمد  بوا�شطة  او 
القل.  على  اي��ام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا 

�شدر بتاريخ :١٧/20١3/2
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة العني البتدائية

 الثالثاء ١٩ فرباير 20١3 العدد ١0٧20      

    اعالن للح�سور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/176 - جت جز-م ر -ب- ع ن ) ملف رقم 8909(   

عليه:  امل��دع��ى  الم����ارات  اجلن�شية:  لالت�شالت  الم����ارات  املدعي/موؤ�ش�شة 
ثمنه حممد �شلطان العفاري اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: مطالبة 
مالية مببلغ ١٧3٧.4٧ درهم املطلوب اعالنه :  ثمنه حممد �شلطان العفاري 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�شر حيث  عنوانه:  الم��ارات  اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 20١3/2/24 موعدا لنظر الدعوى 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام الدائرة الوىل ب� حمكمة 
العني البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ :١٧/20١3/2
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة العني البتدائية

 الثالثاء ١٩ فرباير 20١3 العدد ١0٧20      

    اعالن للح�سور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/171 - جت جز-م ر -ب- ع ن ) ملف رقم 8906(   

املدعي/موؤ�ش�شة المارات لالت�شالت اجلن�شية: المارات املدعى عليه: ماجد 
فرج علي بن مهري الكثريي اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة 
مالية 3822٧.0٩ درهم املطلوب اعالنه : ماجد فرج علي بن مهري الكثريي 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�شر حيث  عنوانه:  الم��ارات  اجلن�شية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 20١3/2/20 موعدا لنظر الدعوى 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
العني البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ :١٧/20١3/2
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة العني البتدائية

 الثالثاء ١٩ فرباير 20١3 العدد ١0٧20      

    اعالن للح�سور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/167 - جت جز-م ر -ب- ع ن ) ملف رقم 8876(   

املدعي/موؤ�ش�شة المارات لالت�شالت اجلن�شية: المارات املدعى عليه: عمر 
الدعوى:  الم��ارات  مو�شوع  الكعبي اجلن�شية:  العباد  را�شد  �شلطان  خلفان 
مطالبة مالية مببلغ ١3.٩53.84 درهم املطلوب اعالنه : عمر خلفان �شلطان 
را�شد العباد الكعبي اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام 
املوافق 20١3/2/20  ي��وم الرب��ع��اء  اع��اله وح��ددت املحكمة  امل��ذك��ورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام 
الدائرة الثانية ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  اي��داع مذكرة  وعليك  وكيل معتمد  بوا�شطة  او 
القل.  على  اي��ام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا 

�شدر بتاريخ :١٧/20١3/2
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة العني البتدائية

 الثالثاء ١٩ فرباير 20١3 العدد ١0٧20      

    اعالن للح�سور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/165 - جت جز-م ر -ب- ع ن ) ملف رقم 8846(   

عليه:  امل��دع��ى  الم����ارات  اجلن�شية:  لالت�شالت  الم����ارات  املدعي/موؤ�ش�شة 
مالية  مطالبة  ال��دع��وى:  م��و���ش��وع  اليمن  اجلن�شية:  احل���اج  حممد  خ��ال��د 
اجلن�شية:  احل��اج  حممد  خالد   : اع��الن��ه  املطلوب  دره��م   3.30٩.١2 مببلغ  
اليمن  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  ل��ذا  الدعوى  لنظر  موعدا   20١3/2/20 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام الدائرة الثانية ب� حمكمة العني 
البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ :١٧/20١3/2
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة العني البتدائية

 الثالثاء ١٩ فرباير 20١3 العدد ١0٧20      

    اعالن للح�سور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/179 - جت جز-م ر -ب- ع ن ) ملف رقم 8873(   

املدعي/موؤ�ش�شة المارات لالت�شالت اجلن�شية: المارات املدعى عليه: عبيد 
الدعوى: مطالبة  الم��ارات مو�شوع  �شليم خمي�س اجلنيبي اجلن�شية:  علي 
خمي�س  �شليم  علي  عبيد   : اع��الن��ه  املطلوب  دره��م   4.22٧.0٧ مببلغ  مالية 
اجلنيبي اجلن�شية: الم��ارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 20١3/2/20 موعدا لنظر 
الدعوى لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام الدائرة الثانية 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الداري  امل��رك��ز  الكائنة   - البتدائية  العني  حمكمة  ب��� 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ  الق��ل. �شدر  اي��ام على  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   قبل اجلل�شة 

20١3/2/١٧:
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة العني البتدائية

 الثالثاء ١٩ فرباير 20١3 العدد ١0٧20      

    اعالن للح�سور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/163 - جت جز-م ر -ب- ع ن ) ملف رقم 8834(   

عليه:  امل��دع��ى  الم����ارات  اجلن�شية:  لالت�شالت  الم����ارات  املدعي/موؤ�ش�شة 
هارون ر�شيد دولت خان اجلن�شية: باك�شتان مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 
مببلغ 5٩82.44 درهم املطلوب اعالنه : هارون ر�شيد دولت خان اجلن�شية: 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  اق���ام  امل��دع��ي  ان  حيث  بالن�شر  ع��ن��وان��ه:  باك�شتان  
وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 20١3/2/20 موعدا لنظر الدعوى لذا 
ب� حمكمة  الثانية  الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحا  فانت مكلف باحل�شور 
العني البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ :١٧/20١3/2
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة العني البتدائية

 الثالثاء ١٩ فرباير 20١3 العدد ١0٧20      

    اعالن للح�سور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/175 - جت جز-م ر -ب- ع ن ) ملف رقم 8910(   

ام  عليه:  املدعى  الم��ارات  اجلن�شية:  لالت�شالت  الم��ارات  املدعي/موؤ�ش�شة 
مالية  الدعوى: مطالبة  الم��ارات  مو�شوع  احمد اجلن�شية:  عي�شى  اخلري 
احمد اجلن�شية:  :ام اخلري عي�شى  اعالنه  املطلوب  دره��م   2.50٩.١٧ مببلغ  
المارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  ل��ذا  الدعوى  لنظر  موعدا   20١3/2/20 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام الدائرة الثانية ب� حمكمة العني 
البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ :١٧/20١3/2
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة العني البتدائية

 الثالثاء ١٩ فرباير 20١3 العدد ١0٧20      

    اعالن للح�سور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/181 - جت جز-م ر -ب- ع ن ) ملف رقم 8844(   

املدعي/موؤ�ش�شة المارات لالت�شالت اجلن�شية: المارات املدعى عليه: كايد 
حممد �شامل حمد البلو�شي اجلن�شية: الم��ارات مو�شوع الدعوى: مطالبة 
حمد  ���ش��امل  حممد  :ك��اي��د  اع��الن��ه  امل��ط��ل��وب  دره���م   22٧٦4.١0 مببلغ  مالية 
البلو�شي اجلن�شية: الم��ارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 20١3/2/20 موعدا لنظر 
الدعوى لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام الدائرة الثانية 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الداري  امل��رك��ز  الكائنة   - البتدائية  العني  حمكمة  ب��� 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ  الق��ل. �شدر  اي��ام على  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   قبل اجلل�شة 

20١3/2/١٧:
قلم املحكمة التجارية              

حمكمة العني البتدائية

 الثالثاء ١٩ فرباير 20١3 العدد ١0٧20      
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كوريا يفوز باالنتخابات الرئا�سية االإكوادورية 

ج�����ذب  اىل  ك�������وري�������ا  وي������ح������ت������اج 
القت�شاد  ل��ت��ن��وي��ع  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
قطاعي  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار  ومت���وي���ل 
والبنية  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال���رع���اي���ة 
ال��ت��ح��ت��ي��ة وه����و م���ا ����ش���اع���ده على 

الفوز بفرتة ولية جديدة.
الجنبية  ال�شتثمارات  �شاأن  ومن 

•• االإكوادور-رويرتز:

رافائيل  الك������وادور  رئ��ي�����س  ح��ق��ق 
كوريا ن�شرا �شاحقا يف النتخابات 
ال���رئ���ا����ش���ي���ة وف������از ب���ف���رتة ولي����ة 
ثورته  برت�شيخ  له  ت�شمح  جديدة 
ال���ش��رتاك��ي��ة رغ���م ���ش��ع��ي��ه جلذب 
للدولة  الج��ن��ب��ي��ة  ال���ش��ت��ث��م��ارات 

الغنية باملوارد.
اأكرث  49 عاما بفارق  وفاز كوريا 
من 30 باملئة عن اأقرب مناف�شيه 
اأم�س  اأجريت  التي  النتخابات  يف 
الحد ليفوز بفرتة جديدة مدتها 
اأربعة اأعوام بعد اأن ق�شى بالفعل 
اكت�شب  من�شبه  يف  ���ش��ن��وات  ���ش��ت 
خالل  من  وا�شعة  �شعبية  خاللها 
اخلا�شة  ال���ط���م���وح���ة  ب����راجم����ه 

بالنفاق الجتماعي.
ي�شبح  اأن  ميكن  الفوز  ه��ذا  وبعد 
يف  وا�شنطن  منتقدي  اأ�شد  كوريا 
اأم��ري��ك��ا ال��الت��ي��ن��ي��ة ب��ع��د ان دخل 
�شافيز  الفنزويلي هوجو  الرئي�س 
ال�شرطان  م���ر����س  م����ع  م���ع���رك���ة 

الحتفاظ  ل��ل��دول��ة  ي�����ش��م��ن  ك��م��ا 
بن�شيب كبري من اليرادات.

و�����ش����ار ج���ي���ريم���و ل�����ش����و اأق������رب 
النتخابات  يف  ك���وري���ا  م��ن��اف�����ش��ي 
وجها بارزا للمعار�شة الكوادورية 
اأم�����س الح����د ب��ع��د ح�����ش��ول��ه على 

نحو 23 باملئة من ال�شوات.
باأنه  ك���وري���ا  امل��ع��ار���ش��ون  وي�����ش��ف 
م�����ش��ت��ب��د ق���م���ع ح����ري����ة الع������الم 
الدولة  م��وؤ���ش�����ش��ات  ع��ل��ى  و�شيطر 
يرف�شون  اأن�����ش��اره  بع�س  وح��ت��ى 
حماربته لو�شائل العالم وتنمره 

على خ�شومه.
برملانا  الك�������وادوري�������ون  واخ����ت����ار 
اأي�����ش��ا وقال  اأم�����س الول  ج��دي��دا 
ك��وري��ا ان���ه ي��ت��وق��ع ان ي��ف��وز حزب 
باأغلبية  احل��اك��م  بايي�س  األيان�شا 
���ش��اأن ذلك  املجل�س. وم��ن  ه��ذا  يف 
مفاو�شات  يف  ال��دخ��ول  يجنبه  اأن 
ت�شريعاته  لق����رار  مناف�شيه  م��ع 
املقرتحة مبا فيها قانون العالم 
ا�شت�شالح  واج��������راءات  اجل���دي���د 

الرا�شي.

البقاء يف  رمب��ا جتعله عاجزا عن 
ال�شلطة.

الذين  لن�������ش���اره  ك����وري����ا  وق������ال 
الرئا�شي  ق�����ش��ره  اأم����ام  اح��ت��ف��ل��وا 
يف ك��ي��ت��و م��ل��وح��ني ب���اأع���الم حزب 
�شنتواجد  احلاكم  بايي�س  األيان�شا 
يف اأي موقع ميكننا اأن جنلب فيه 
ال��ن��ف��ع ون��خ��دم ف��ي��ه اأب���ن���اء وطننا 

واأ�شقاءنا يف اأمريكا الالتينية.
ن�شرا  لي�س  ه���ذا  ك��وري��ا  واأ����ش���اف 
ن�شر  ه��و  ب��ل  ل���الك���وادور فح�شب 
الالتينية  اأمريكا  الكبري  للوطن 
اأعلى  �شاحب  الن  ك��وري��ا  و���ش��ار 
الالتينية  اأم����ري����ك����ا  يف  �����ش����وت 
احلرة  ال�شوق  ا�شالحات  يعار�س 
ويوؤيد  وا���ش��ن��ط��ن  ت��دع��م��ه��ا  ال��ت��ي 
القت�شادات التي حتركها الدولة 

وتعزيز العالقات مع ال�شني.
غري اأن ا�شتمرار جناح ال�شرتاكية 
ي���زال  ال��الت��ي��ن��ي��ة ل  اأم���ري���ك���ا  يف 
يتوقف على ان تظل اأ�شعار ال�شلع 
الكوادور  ت�شدرها  التي  الول��ي��ة 
مرتفعة مما يدعم برامج النفاق 

الجتماعي ال�شخية ويحتاج كوريا 
اىل حت�شني انتاج النفط وتن�شيط 

�شناعة التعدين الوليدة.
تعزيز  ع���زم���ه  ع��ل��ى  ع���الم���ة  ويف 
تت�شمن  ال�شرتاكية  ال�شالحات 
قانونا  الت�شريعية  ك��وري��ا  اأج��ن��دة 
القنوات  حم��ت��وى  ينظم  ج��دي��دا 
اطار  يف  وال�شحف  التلفزيونية 
و�شائل  م���ع  امل�����ش��ت��م��رة  م��واج��ه��ت��ه 

اعالم املعار�شة.
وي���ع���ت���زم ال���رئ���ي�������س الك���������وادوري 
ل�شت�شالح  حملة  تد�شني  اأي�شا 
الرا����ش���ي م��ن اأج���ل اع����ادة توزيع 
الرا�����ش����ي غ���ري امل�����ش��ت��ث��م��رة على 

الفقراء.
ويتوقع اأن ي�شعى كوريا اىل اجراء 
ق����ان����ون خا�س  ع���ل���ى  ت���ع���دي���الت 
ي�شاعد  اأن  ���ش��اأن��ه  م��ن  بالتعدين 
ات���ف���اق م���ع كيرو�س  اب�����رام  ع��ل��ى 
الكندية لتطوير احتياطي �شخم 

من الذهب.
اخ���ت���ب���ارا لقدرة  ذل����ك  و���ش��ي�����ش��ك��ل 
ال�شتثمارات  ت��اأم��ني  ع��ل��ى  ك��وري��ا 

تعزيز  يف  رئي�شيا  دورا  تلعب  اأن 
الن����ت����اج ال��ن��ف��ط��ي ال����راك����د منذ 
وت��و���ش��ي��ع �شناعة  اأع�����وام  خ��م�����ش��ة 
البالد  يف  اجل����دي����دة  ال���ت���ع���دي���ن 
من  احتياطاتها  م��ن  لال�شتفادة 

الذهب والنحا�س.
اأي�شا  ك���وري���ا  ح��ك��وم��ة  وت��خ��و���س 

ل�شمان  ال�����ش��ني  م���ع  حم����ادث����ات 
البالغ  با�شيفيكو  م�شفاة  متويل 
قيمتها 5ر12 مليار دولر والتي 
ما  ب��ت��وف��ري  ل���الك���وادور  �شت�شمح 
دولر  م��ل��ي��ارات  خم�شة  اىل  ي�شل 
�شنويا كانت تنفقها على ا�شترياد 

الوقود.

•• القاهرة -وام:

ال��رح��ي��م العو�شي  امل�����ش��ت�����ش��ار ع��ب��د  ���ش��ع��ادة  ت���راأ����س 
رئي�س  القانونية  لل�شوؤون  اخلارجية  وزي��ر  م�شاعد 
اللجنة ال��ع��رب��ي��ة حل��ق��وق الن�����ش��ان اع��م��ال ال���دورة 
الثالثة للجنة العربية حلقوق الن�شان جلنة امليثاق 
ال��ع��ام جلامعة  الم��ان��ة  ام�����س مبقر  انطلقت  ال��ت��ي 
ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة. وت���راأ����س امل�����ش��ت�����ش��ار اح��م��د حامت 
الدولة  ب�شفارة  بالنابة  بالعمال  القائم  املنهايل 
ب��ال��ق��اه��رة وف��د ال��دول��ة امل�����ش��ارك ب��الج��ت��م��اع الذى 
العربية  ال���دول  م��ن  قانونيون  خ��رباء  فيه  ي�شارك 

املقدم  الوطنى  التقرير  ملناق�شة  خ�ش�شت  وال��ت��ي 
�شعادة  وق����ال  ال��ب��ح��ري��ن.  ق��ب��ل مم��ل��ك��ة  م��ن  للجنة 
امل�شت�شار عبد الرحيم العو�شى ان ان�شاء الية عربية 
حلقوق الن�شان ل يتناق�س مع مبدا عاملية حقوق 
الن�شان التي تعد الدول العربية جزءا منه م�شريا 
ايل تبنى الد�شاتري العربية ملبادئ العالن العاملى 
حلقوق الن�شان بال�شافة اىل ان�شمام كافة الدول 
العربية اىل خمتلف ال�شكوك املنبثقة عن العالم 
العربي  امليثاق  �شياق  ف��ى  اللجنة  ان  على  و���ش��دد   .
على  العربية  ال��دول  ع��زم  يوؤكد  ثمينا  مك�شبا  تعد 
موا�شلة جهودها ح�شب خ�شو�شيته بهدف حت�شني 

وتعزيز حقوق الن�شان و�شمان احلريات ال�شا�شية 
القانون  دول��ة  لتحقيق  املنا�شبة  املوؤ�ش�شات  وو�شع 
ال��ن��م��وذج احل�����ش��ارى ال��وح��ي��د ال�شالح  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
العربية  امل�شتقبل . وطالب الدول  لبناء جمتمعات 
التى مل ت�شدق على امليثاق املبادرة بالت�شديق عليه 
او  بطريقة  �شي�شاهم  اللجنة  ه��ذه  عمل  ان  م��وؤك��دا 
اخ����رى يف دع���م ال���ش��الح��ات اجل���اري���ة ف��ى ال���دول 
النق�س فى  اوجه  تلم�س  العربية وم�شاعدتها على 
التى  الغاية  اىل  و�شول  ممار�شاتها  او  ت�شريعاتها 
ت�شارك فيها كافة الدول العربية عند املوافقة على 

امليثاق العربية حلقوق الن�شان. 

االأ�سد يوؤكد ل�سيا�سيني
 لبنانيني حتمية انت�ساره!! 

••بريوت-ا ف ب:

اكد الرئي�س ال�شوري ب�شار ال�شد ل�شيا�شيني لبنانيني انه على يقني بانه قادر 
على ك�شب احلرب �شد امل�شلحني، كما ورد يف ت�شريحات نقلتها �شحيفة ال�شفري 
اللبنانية الثنني. وقال ال�شد يف الت�شريحات التي ن�شرتها ال�شحيفة بدون ان 
حتدد ال�شيا�شيني اللبنانيني الذين قاموا بنقلها اين كنا واين ا�شبحنا ونحن 
على يقني بان الغد لنا �شوريا متتلك ارادة النت�شار على املوؤامرة . وا�شاف نحن 

انت�شارنا  حتمية  من  متيقنني  كنا  وان 
ومطمئنني ملا يتحقق �شيا�شيا وع�شكريا، 
فان ذلك ل يعني ان كل المور انتهت ، 
موؤكدا انه ل يزال امامنا �شغل كبري يف 
املجموعات  م��واج��ه��ة  يف  كما  ال�شيا�شة 
ال�شد  ويلتقي   . والتكفريية  الرهابية 
�شنتني  ي�شن نظامه منذ ح��واىل  ال��ذي 
انحاء  ال�����ش��ع��ب يف ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  ح���رب���ا 
با�شتمرار موؤيدين لبنانيني له  البالد، 
ار�شالن  ط��الل  ال���درزي  الزعيم  بينهم 
الرئي�س  واك����د  الح�����د.  ال��ت��ق��اه  ال����ذي 
ن�شتمدها  او  ناأخذها  ل  قوتنا  ال�شوري 
او نطلبها او ن�شتجديها من اأحد هناك 

كفاءات  هناك  املقابل  يف  بل  اجلميع،  لي�شوا  ه��وؤلء  امن��ا  ومف�شدون  خمطئون 
و�شرفاء وخمل�شون وهم ال�شا�س وي�شكلون الغالبية ال�شاحقة من ال�شوريني . 
وتابع مت�شائال هل ي�شتطيع احد ان يف�شر كيف ان اجل�شم الدبلوما�شي ال�شوري 
ظل على مدى �شنتني متما�شكا على �شعيد الكرة الر�شية كلها برغم الغراءات 
التي تعر�س لها ال�شفراء والقنا�شل واملوظفون من خمتلف الدرجات. عر�شت 
على  دليل  اك��رب  وه��ذا  بالقليل  وارت�شوا  ورف�شوها  عليهم  ال���دولرات  ماليني 

الوطنية ال�شورية احلقيقية .

املالكي يكلف با�سم البدري 
برئا�سة هيئة اجتثاث البعث 

•• بغداد-يو بي اأي:

نوري  العراقي  ال��وزراء  رئي�س  كلف 
املالكي با�شم �شريف البدري برئا�شة 
والعدالة)هيئة  امل�������ش���اءل���ة  ه��ي��ئ��ة 
اجتثاث البعث( خلفا لرئي�شها املقال 
امل�شتقل  النائب  �شن�شل. وقال  فالح 
ال�شاعدي يف موؤمتر �شحايف  �شباح 
كلف  الثنني  ام�س  الربملان  مببنى 
املالكي ع�شو هيئة امل�شاءلة والعدالة 
خلفا  الهيئة  برئا�شة  البدري  با�شم 
لرئي�شها ال�شابق فالح �شن�شل الذي 
اأقاله رئي�س الوزراء اأم�س . يذكر ان 
ال�شدري  التيار  عن  مر�شح  �شن�شل 
وقد جاءت اإقالته على خلفية قرار 
ال��ه��ي��ئ��ة ب�����ش��م��ول ال��ق��ا���ش��ي مدحت 
الق�شاء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  امل��ح��م��ود 
املحمود  م��دح��ت  ال�����ش��اب��ق  الأع���ل���ى 
بقانون اجتثاث البعث وكان املالكي 
اع��ت��رب ق���رار ���ش��م��ول امل��ح��م��ود بهذا 
القانون بامل�شي�س بامتياز ول ي�شتند 
اإىل اأي وثائق قانونية ، لفتا اىل ان 
اأية  مي��ت��ل��ك  ل  ب��ان��ه  اب��ل��غ��ه  �شن�شل 

وثائق تدين املحمود.

اأنقرة تدين تفجري كويتا الباك�ستانية 
وتدعو اإىل تخفيف التوتر ال�سيا�سي بالعراق

•• انقرة-يو بي اأي:

الدمويني  التفجريين  الإث��ن��ني،  ام�س  ال��رتك��ي��ة،  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأدان���ت 
اللذين وقعا يف ق�شاء تلعفر العراقي ويف مدينة كويتا الباك�شتانية ال�شبت 
اإىل  العراقية  احلكومة  ودع��ت  الع�شرات،  واإ�شابة  مبقتل  وت�شببا  املا�شي 

العمل على تخفيف التوتر ال�شيا�شي يف البالد.
وقالت الوزارة يف بيان ن�شرته وكالة اأنباء )الأنا�شول( الر�شمية، اإنها تلقت 
باأ�شى بالغ خرب النفجار الذي وقع يف تلعفر غرب املو�شل ب�شمال العراق، 
اأجزاء متفرقة من بغداد يوم ال�شبت الفائت،  والنفجارات التي وقعت يف 
الع�شكرية  ال�شتخبارات  مدر�شة  اآم���ر  بينهم  الع�شرات  مقتل  اإىل  واأّدت 

العميد عوين علي.
ونعزي  للقتلى  الرحمة  ونتمنى  التفجريات  ه��ذه  ب�شدة  ندين  واأ���ش��اف��ت 
عائالت ال�شحايا ونتمنى ال�شفاء للجرحى. نحن قلقون للغاية من ت�شاعد 

الهجمات يف الآونة الأخرية يف العراق ال�شقيق .
اإىل اتخاذ خطوات  ودعت الوزارة الزعماء العراقيني وخ�شو�شاً احلكومة 
فورية لإنهاء التوتر ال�شيا�شي وحل امل�شائل ال�شيا�شية يف اأطر دميقراطية 
ود�شتورية . واأدانت الوزارة اأي�شاً التفجري الذي وقع يف كويتا عا�شمة اإقليم 

بالو�ش�شتان الباك�شتاين ال�شبت، وقتل فيه 83 �شخ�شاً على الأقل.
التي  الهزارا  ا�شتهدف جماعة  الذي  الإرهابي  الهجوم  ب�شدة  وقالت ندين 
هي جزء من باك�شتان ال�شديقة وي�شار اإىل اأن انفجاراً هّز، ال�شبت املا�شي، 
مدينة كويتا عا�شمة اإقليم بالو�ش�شتان الباك�شتاين ما اأّدى اإىل مقتل 83 
اأعلنت حركة ع�شكر جنجوي  اآخرين، وقد   190 اأكرث من  �شخ�شاً وجرح 

املت�شددة املحظورة م�شوؤوليتها عن الهجوم.
ب�800  حمّمل  مياه  �شهريج  يف  نف�شه  فّجر  انتحارياً  اإن  ال�شرطة  وتقول 
اأغلبية  ت�شكنها  التي  بلدة هزارا  املتفجرات قرب مبنيني يف  كيلوغرام من 
ال�شرطة  ا���ش��ت��خ��ب��ارات  م��در���ش��ة  اآم���ر  قتل  تلعفر  ويف  ال�شيعة  ال��ه��زارا  م��ن 
العراقية العميد عوين علي، مع اثنني من اأفراد حمايته، بهجوم انتحاري 

بحزام نا�شف.

وزي����ر خارجية  وح����ذر  امل��دن��ي��ني. 
ا�شيلبورن  ج�����ان  ل���وك�������ش���م���ب���ورغ 
ع��ن��د و���ش��ول��ه اىل الج��ت��م��اع من 
رف���ع احل��ظ��ر وق�����������ال ل��ي�����س هناك 
بل  ���ش��وري��ا  يف  ال�شلحة  يف  نق�س 
ع��ل��ى ال��ع��ك�����س. ه��ن��اك ال��ك��ث��ري من 
لكن  ���ش��وري��ا  يف  الناق�شة  الم����ور 
املزيد  م�شيفا   ، ال���ش��ل��ح��ة  لي�س 

اجلارية  احل��ال��ي��ة  للجهود  ن��ظ��را 
م��ن اج��ل ال��دف��ع يف اجت��اه ت�شوية 

�شيا�شية؟ .
يح�شر  ان  امل��ف��رت���س  م���ن  وك����ان 
�شوريا  اىل  املتحدة  المم  مبعوث 
حمادثات  الب��راه��ي��م��ي  الخ�����ش��ر 
الحت��������اد  وزراء  م������ع  الث������ن������ني 
للعدول  ا�شطر  لكنه  الوروب�����ي. 
ع���ن ذل���ك م���ع ا���ش��ت��م��رار اجلهود 
الهادفة لبلورة فر�س احلوار بعد 
الوطني  الئ��ت��الف  رئي�س  عر�س 
اخلطيب  معاذ  املعار�س  ال�شوري 
�شخ�شيات  بع�س  م��ع  ال��ت��ف��او���س 
ال���ن���ظ���ام ال�������ش���وري. ف��ق��د اق���رتح 
الب��راه��ي��م��ي الح���د اج���راء حوار 
ب���ني امل��ع��ار���ش��ة ال�����ش��وري��ة و وفد 
من  مقر  يف  النظام  ميثل  مقبول 

مقار المم املتحدة.
الوروب���ي  الدبلوما�شي  وت�����ش��اءل 
يف الط������ار ال�����ش��ي��ا���ش��ي ال���راه���ن، 
منا�شبا؟  اج���راء  ه��ذا  �شيكون  ه��ل 
ا���ش��ب��وع تقريبا،  اك���رث م��ن  وق��ب��ل 
فرن�شوا  الفرن�شي  الرئي�س  اعلن 
ه��ولن��د ان الحت���اد الوروب���ي لن 
يرفع احلظر عن ال�شلحة املر�شلة 
اىل املعار�شني ال�شوريني طاملا ان 
امكانية احلوار ال�شيا�شي لت�شوية 

الزمة ما زالت قائمة.

•• بروك�شل-ا ف ب:

بعدد  مدعومة  بريطانيا  حت��اول 
من حلفائها يف الحت��اد الوروبي 
الوروب�������������ي على  رف�������ع احل����ظ����ر 
ال�شلحة الذي مينع و�شولها اىل 
م�شلحي املعار�شة ال�شورية خالل 
خارجية  وزراء  ي��ع��ق��ده  اج��ت��م��اع 

الحتاد الثنني يف بروك�شل.
خارجية  وزراء  و������ش�����ول  وم������ع 
الحتاد الوروبي حل�شور اجتماع 
ل��ي��وم واح���د م��ن اج���ل ب��ح��ث هذه 
الداخلي  اخل��الف  يبقى  امل�شالة، 
املحادثات  من  ا�شابيع  رغم  قائما 
ال��ت��ي و���ش��ف��ه��ا دب��ل��وم��ا���ش��ي��ون من 
ب��ان��ه��ا �شعبة و  ال����دول الع�����ش��اء 

تعك�س النق�شام .
وق���ال���ت وزي�����رة خ��ارج��ي��ة قرب�س 
عند  كوزاكو-ماركولي�س  اي��رات��و 
و����ش���ول���ه اىل م��ق��ر الج���ت���م���اع ل 
اعتقد ان هناك موقفا موحدا يف 
م�شالة  انها  املرحلة م�شيفة  هذه 

خطرية و�شعبة جدا .
ل��ك��ن ع��ام��ل ال���وق���ت ي�����ش��غ��ط لن 
يفر�شها  التي  املتنوعة  العقوبات 
الحتاد الوروب��ي على �شوريا مبا 
وا�شتهدف  ال�شحة  حظر  ي�شمل 
الرئي�س  نظام  ارك��ان  من  ع�شرات 

وكذلك  ال����ش���د  ب�����ش��ار  ال�������ش���وري 
النظام  م����ع  ت���ت���ع���ام���ل  �����ش����رك����ات 
والنفط والتجارة واملال، تنتهي يف 
لتجديد  اتفاق  واي  ال�شهر  نهاية 
يتطلب  ه�����ذه  ال���ع���ق���وب���ات  رزم������ة 

اجماعا بني الدول الع�شاء. 
واع���ت���ربت ب��ري��ط��ان��ي��ا وف��رن�����ش��ا يف 
الول  ا�شتحقاق  ان  الم��ر  ب��ادىء 
من اذار-مار�س، مهلة انتهاء مدة 
مطالب  لتلبية  فر�شة  العقوبات، 
بامدادها  ال�������ش���وري���ة  امل���ع���ار����ش���ة 

بال�شلحة.
ل��ك��ن ف��رن�����ش��ا ت��ب��دي ف��ت��ورا حيال 
بريطانيا  ت���ارك���ة  امل�����ش��ال��ة  ه����ذه 
تواجه معار�شة �شديدة من املانيا 
وال�����ش��وي��د وح��ت��ى وزي���رة خارجية 
الربيطانية  الوروب�������ي  الحت�����اد 

كاثرين ا�شتون.
هذه  ح��ول  داخلية  وثيقة  وت��ق��ول 
امل�شالة اعدها مكتب ا�شتون للدول 
قد  ال�شلحة  ت�شليم  ان  الع�شاء 
ق���وى ع�شكري  ت����وازن  اىل  ي����وؤدي 

جديد على الر�س .
وا���ش��اف��ت ال��وث��ي��ق��ة ال��ت��ي ح�شلت 
ب��ر���س لكنه  ف��ران�����س  عليها وك��ال��ة 
ع�شكرة  ي���ع���زز  ان  اي�������ش���ا  مي���ك���ن 
انت�شارها  خماطر  ويزيد  ال��ن��زاع، 
املتطرفة  امل����ج����م����وع����ات  ����ش���م���ن 

بعد  ما  �شوريا  ا�شلحة يف  وانت�شار 
ال�شد . وبني اخليارات املطروحة 
على الطاولة ان يتم ح�شر احلظر 
ب���احل���ك���وم���ة ال�������ش���وري���ة واع����ف����اء 
من  ال�����ش��وري��ة  امل��ع��ار���ش��ة  عنا�شر 
احلظر  تعديل  او  ال�شحة  حظر 
لكي ي�شمح بار�شال بع�س ال�شلحة 
ال�شكان  ح���م���اي���ة  زي�������ادة  ب���ه���دف 

من  امل���زي���د  �شيعني  ال�����ش��الح  م���ن 
دبلوما�شيون  ع��رب  كما   . القتلى 
من الحت��اد الوروب��ي عن قلقهم 
ال�شلحة  حظر  رف��ع  توقيت  ازاء 
دبلوما�شي كبري يف الحتاد  وق��ال 
الوروبي راف�شا الك�شف عن ا�شمه 
���ش�����������وؤال ح��ق��ي��ق��ي مطروح  ه��ن��اك 
املنا�شبة  اللحظة  ه���ذه  ه��ل  ه��ن��ا: 

انق�سام كبري يف االحتاد االأوروبي حول ت�سليح املعار�سة ال�سورية 

العاهل االأردين يزور رو�سيا اليوم 
لبحث االأو�ساع يف ال�سرق االأو�سط 

•• عمان-ا ف ب:

اليوم  �شيزور رو�شيا  الثاين  امللك عبد اهلل  العاهل الردين  ان  اردين الثنني  اعلن م�شدر ر�شمي 
الثالثاء لبحث الو�شاع يف منطقة ال�شرق الو�شط خ�شو�شا امل�شتجدات على ال�شاحة ال�شورية. 
الثالثاء بزيارة عمل اىل  اليوم  امللك عبد اهلل �شيقوم  ان  بيان  امللكي الردين يف  الديوان  واو�شح 
مو�شكو يجرى خاللها مباحثات مع الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني تركز على الو�شاع الراهنة 
املباحثات  ان  وا�شاف   . ال�شورية  ال�شاحة  على  امل�شتجدات  خ�شو�شا  الو�شط،  ال�شرق  منطقة  يف 
الق�شايا  الثنائي و�شبل تطويرها يف خمتلف املجالت وعدد من  التعاون  اي�شا عالقات  �شتتناول 
التي تهم البلدين . وتدعم رو�شيا النظام ال�شوري وقد حالت حتى الن مع ال�شني دون �شدور قرار 
عن جمل�س المن الدويل يت�شمن ادانة او عقوبات على النظام، رغم مرور 23 �شهرا على النزاع يف 

�شوريا الذي اودى حتى الآن بحياة نحو �شبعني الف �شخ�س بح�شب ارقام المم املتحدة.

•• م�شقط-وام:

الدورة  اجتماع  م�شقط   العمانية   العا�شمة  يف  ام�س  ب��داأ 
الرابعة للجنة التعاون البحرينية العمانية امل�شرتكة برئا�شة 
وزير  خليفة  اآل  حممد  ب��ن  اأح��م��د  ب��ن  خالد  ال�شيخ  معايل 
اخلارجية البحريني ومعايل يو�شف بن علوي بن عبداهلل 
عمان.  �شلطنة  يف  اخلارجية  ال�شوؤون  عن  امل�شوؤول  الوزير 
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية  بنا  اأنه مت خالل الجتماع 
العايل  التعليم  جم��الت  يف  تفاهم  م��ذك��رات  ث��الث  توقيع 
اجلانبان  وات��ف��ق  ال�شمكية.  وال����رثوة  والعلمي  وال��رتب��وي 
البلدين  خارجية  وزارت���ي  بني  التعاون  تعزيز  اأهمية  على 
من خالل درا�شة التوقيع على مذكرة تفاهم بني الوزارتني 

•• طوكيو-يو بي اأي:

 3 دخ��ول  عن  الثنني  ام�س  الياباين  ال�شواحل  خفر  اأعلن 
�شفن �شينية اإىل املياه اليابانية قرب جزر متنازع عليها بني 
البلدين، ما ا�شتدعى تعبري اليابان عن احتجاجها ال�شديد 
ع��ل��ى ه���ذا الأم����ر. ون��ق��ل��ت وك��ال��ة الأن���ب���اء ال��ي��اب��ان��ي��ة كيودو 
هي  �شينية  بحرية  �شفن   3 ان  قولهم  ال�شواحل  خفر  عن 
66 �شوهدت يف  50 و هايجيان  46 و هايجيان  هايجيان 
عليها اجلانبان  يتنازع  اليابانية قرب جزر  الإقليمية  املياه 
جتاهلت  ال�����ش��ف��ن  ان  اإىل  واأ�����ش����اروا  وال�����ش��ي��ن��ي.  ال��ي��اب��اين 
حتذيرات خفر ال�شواحل فيما قال املتحدث با�شم احلكومة 
بطوكيو  �شحايف  م��وؤمت��ر  يف  �شوغا  يو�شيهيدي  اليابانية 

والتدريب.  والبحوث  الدبلوما�شية  الدرا�شات  جم��الت  يف 
الدورة  اجتماع  البلدين على حم�شر  ووقع وزيرا خارجية 
و�شلطنة  البحرين  مملكة  ب��ني  امل�شرتكة  للجنة  ال��راب��ع��ة 
عمان والذي يحدد خطة العمل لتعزيز عالقات التعاون يف 
خمتلف املجالت وي�شع الآليات املنا�شبة لتفيذها. و�شدر يف 
ختام الجتماع بيان م�شرتك ت�شمن تاأكيد عمق العالقات 
و�شلطنة  البحرين  مملكة  بني  القائمة  املتميزة  التاريخية 
عمان وما يربطهما و�شعبيهما ال�شقيقني من و�شائج قربى 
و���ش��الت ح��م��ي��م��ة. واأك����د اجل��ان��ب��ان اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز م�شرية 
عن  اأع��رب��ا  العربية..فيما  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  جمل�س 
التعاون  جمل�س  دول  حققتها  التي  ل��الجن��ازات  ارتياحهما 

لدول اخلليج العربية يف خمتلف جمالت التعاون. 

تقدمنا باحتجاج قوي عرب القنوات الدبلوما�شية وطلبنا اأن 
تغادر ال�شفن فوراً مياهنا الإقليمية .

وطوكيو  بيجينغ  بني  العالقات  على  خّيم  التوتر  ان  يذكر 
ب�شبب اجلزر التي تتنازعان عليها والتي يعتقد انها تختزن 
و�شعت  اليابانية  وكانت احلكومة  الغاز.  كميات كبرية من 
موؤخراً 3 جزر من جمموعة جزر متنازع عليها مع ال�شني 
من  �شرائها  عقد  على  التوقيع  بعد  ال��دول��ة،  ملكية  حت��ت 
التوتر  اأج��ج  ما  بيجينغ  من  �شديد  احتجاج  و�شط  مالكها، 
اخلطوة  على  ال�شني  ف��ردت  اآ�شيا،  يف  اقت�شادين  اأك��رب  بني 
اليابانية بت�شيري عدة دوريات بحرية قرب املنطقة املحيطة 
باجلزر وتعرف اجلزر يف ال�شني با�شم دياويوي ، فيما تطلق 

عليها اليابان ا�شم �شنكاكو .

اللجنة البحرينية العمانية امل�سرتكة تعقد اجتماعها يف م�سقط  طوكيو حتتج على دخول 3 �سفن �سينية اإىل مياهها االإقليمية 

االإمارات ترتاأ�ض اجتماعات اللجنة العربية حلقوق االإن�سان
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العدد  10720 بتاريخ   2013/2/19     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/330  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ ياهوب ح�شني خليل الرحمن ياهوب ح�شني اجلن�شية: الهند  مدعى 
مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  الطائرات  لتاجري  جت  بر�شتيج  عليه: 
الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه/بر�شتيج جت لتاجري الطائرات 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  ذ.م.م 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 20١3/2/2٧ موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية مزيد مول   �شخ�شيا 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا 

�شدر بتاريخ ١2/20١3/2

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10720 بتاريخ   2013/2/19     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3387  عم جز- م ع- ب- اأظ

عليه:  بنغالدي�س مدعى  �شيخ اجلن�شية:  �شليمان  �شيدو  ابو �شديق  مدعي/ 
مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  والبال�شرت   الطابوق  لعمال  علي  ليتون 
الطابوق  لعمال  علي  اعالنه/ليتون  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى: 
والبال�شرت  اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 20١3/2/2٧ موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ  �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�شة  قبل 

20١3/2/0٦

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10720 بتاريخ   2013/2/19     
 اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3160  عم جز- م ع- ب- اأظ

وردة  عليه:  مدعى  بنغالدي�س  اجلن�شية:  كا�شيم  ابو  هالل  حممد  مدعي/ 
الغربية للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات   مو�شوع الدعوى: م�شتحقات 
عمالية املطلوب اعالنه/وردة الغربية للمقاولت العامة اجلن�شية: المارات     
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   20١3/2/2٦ املوافق  الثالثاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ 20١3/2/05
قلم املحكمة العمالية                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10720 بتاريخ   2013/2/19     
        اعالن احلكم يف الدعوى

رقم  2012/108 جتاري جزئي بني يا�س
اىل املحكوم عليه: ن�شال فوؤاد حممد الكروان- �شوريا العنوان: بالن�شر

نعلمك انه بتاريخ املوافق 20١3/١/2٩ قد حكمت عليك هذه املحكمة يف 
الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح/ ح�شن �شالح حممد بن حمود�س 
بالزام  ح�شوري:  ومبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل:  المارات-  العمر- 
�شبعة  درهم(  للمدعي مبلغا  ماليا وقدره )200.3٧  باأدائه  املدعى عليه 
وختم  بتوقيعي  �شدر  امل�شاريف.  وحتميله  درهم  ومائتي  الف  وثالثون 

املحكمة بتاريخ املوافق 20١3/2/١2م.
امل�ست�سار/ عبدالله املثنى
قلم حمكمة بني يا�س البتدائية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة بني يا�س البتدائية

العدد  10720 بتاريخ 2013/2/19     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1917  جتاري كلي           
ان  ����س.ذ.م.م. جمهول حمل القامة مبا  املدعى عليه/١- �شركة كلني �شويفت -  اىل 
املطالبة ببطالن  الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  قد  فا�شويل    / جيابناولو  املدعي 
قرار عزل املدعى من ادارة املدعى عليها واعتباره كاأن مل يكن منذ تاريخ �شدوره والغاء 
كافة ما يرتتب عليه من اثار ويف جميع الحوال ببطالن قرار عزل املدعى من ادارة 
ال�شركة املدعى عليها واعتباره كاأن مل يكن والر�شوم وامل�شاريف والتعاب.   وحددت 
لذا   ch2.E.21 بالقاعة  �س   ٩:30 ال�شاعة   20١3/2/28 اخلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل .ويف حالة تخلفك فان احلكم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10720 بتاريخ 2013/2/19     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/652  مدين جزئي
اىل املدعى عليه/١-  احمد �شمري ح�شب النبي خليل   جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / �شركة المارات لالت�شالت املتكاملة )�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة    قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  )3034.١5دره����م(  وق��دره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  بان 
املحاماة والفائدة القانونية بواقع ١2% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد.  
بالقاعة   �س   8:30 ال�شاعة   20١3/3/١3 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . 
ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10720 بتاريخ 2013/2/19     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1017  مدين جزئي
اىل املدعى عليه/١-  ابراهيم ح�شني فقيه   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ �شركة المارات لالت�شالت املتكاملة )�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع �شده بان 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   53432.٦3( وق��دره  مبلغ  للمتنازع  ي��وؤدي 
متام  وحتى  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %١2 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة 
ال�شداد.   وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 20١3/3/١3 ال�شاعة 8:30 �س 
بالقاعة  ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل .  ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10720 بتاريخ 2013/2/19     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1021  مدين جزئي
اىل املدعى عليه/١-  اندريو �شميثور�شت  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ �شركة المارات لالت�شالت املتكاملة )�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
�شده  املتنازع  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة 
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )4٦٦2.٦٧ درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
متام  وحتى  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %١2 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة 
ال�شداد.   وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 20١3/3/١3 ال�شاعة 8:30 �س 
بالقاعة  ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل .  ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10720 بتاريخ 2013/2/19     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1028  مدين جزئي
اىل املدعى عليه/١-  ابيال روز بيزيت   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ �شركة المارات لالت�شالت املتكاملة )�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
�شده  املتنازع  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة 
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )3٧٩4.42 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
متام  وحتى  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %١2 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة 
ال�شداد.   وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 20١3/3/١3 ال�شاعة 8:30 �س 
بالقاعة  ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل .  ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10720 بتاريخ 2013/2/19     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1032  مدين جزئي
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/١-  م��ارت��ن بيلني جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / 
املتكاملة )���س.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب  �شركة الم��ارات لالت�شالت 
�شده  املتنازع  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة 
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )3253.٧3 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
متام  وحتى  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %١2 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة 
ال�شداد.   وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 20١3/3/١3 ال�شاعة 8:30 �س 
بالقاعة  ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل .  ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10720 بتاريخ 2013/2/19     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1040  مدين جزئي
اىل املدعى عليه/١-  مايور مانوج كومار تاكور  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / �شركة المارات لالت�شالت املتكاملة )�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املتنازع �شده 
بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )420٧.8٧ درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
متام  وحتى  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %١2 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة 
ال�شداد.   وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 20١3/3/١3 ال�شاعة 8:30 �س 
بالقاعة  ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل .  ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10720 بتاريخ 2013/2/19     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1009  مدين جزئي
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/١-  حم��م��د زاف����ور م��ري��ده��ا ع��ب��دال��ق��ادر م��ري��ده��ا جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي / �شركة المارات لالت�شالت املتكاملة )�س.م.ع( 
ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  عزب  حجاج  حممود  وميثله: 
املطالبة بالزام املتنازع �شده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )٧.٧0٧.١2 درهم( 
ال�شداد  مت��ام  وح��ت��ى  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %١2 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة 
والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء 
املوافق 20١3/3/١3 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة  ch2.D.17 لذا فانت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10720 بتاريخ 2013/2/19     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1013  مدين جزئي
اىل املدعى عليه/١-  روبرت جوهن ماكدونالد ويرت�شويلي  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / �شركة المارات لالت�شالت املتكاملة )�س.م.ع( وميثله: حممود 
حجاج عزب ابوجريدة    قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى 
عليه  مببلغ وقدره )353٧ درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية بواقع ١2% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد التام.  وحددت لها 
 ch2.D.17  جل�شة يوم الربعاء املوافق 20١3/3/١3 ال�شاعة 8:30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا 
. ويف حالة  الق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10720 بتاريخ 2013/2/19   
     اعالن مذكرة تبليغ  موعد جل�سة بالن�سر

   رقم الق�سية  2012/193 مدين جزئي
اىل املدعي عليها: �شركة امالك ملقاولت البناء حيث ان املدعى/ �شركة امل�شاحة ل�شيانة املباين  
ح�شورك  يقت�شى  وعليه  جزئي  م��دين   -20١2/١٩3 رق��م  احلقوقية  ال��دع��وى  عليك  اقامت  قد 
اىل املحكمة البتدائية برا�س اخليمة للنظر يف الدعوى املدنية اجلزئية، وذلك لتوجيه اليمني 
احلا�شمة اليك بال�شيغة الآتية )اق�شم باهلل العظيم وح�شب علمي بان املدعى عليها مل تتعاقد 
مع املدعية على ان تقوم بتنفيذ اعمال بال�شرت للفيال التي تقوم املدعى عليها بان�شائها وتدعى 
فيال خالد يف منطقة جلفار برا�س اخليمة وذلك بدل مبلغ نقدي وقدره ١5000 درهم وان املدعى 
عليها مل تقوم باعمال ا�شافية عبارة عن مرممات لرتبيعات ال�شبابيك واعمال بال�شرت للعمدان 
اخلارجية للفيال لقاء مبلغ نقدي قدره ٦00 درهم وان املدعى عليها مل تدفع للمدعي مبلغ ٦000 
درهم من ا�شل قيمة العمال ال�شلية وال�شافية ومل يرت�شد لها مبلغ ٩٦00 درهم بذمة املدعي 
عليها واهلل على ما اقول �شهيد( وحددت املحكمة حللف اليمني احلا�شمة جل�شة �شباح يوم الربعاء 
املوافق 20١3/2/2٧ ويف حالة تخلفك عن احل�شور ف�شوف يتم نظر ومبا�شرة الق�شية يف غيابك  

لدى �شعادة امل�شت�شار/ وحيد ابوعيا�س حرر بتاريخ ٧/20١3/2  
الدائرة املدنية اجلزئية الثانية

  حكومة  را�س اخليمة
  دائرة املحاكم

العدد  10720 بتاريخ   2013/2/19     
  يف الدعوى رقم 2011/1 جلان مدنية دبي        

 املدعي : انيل كهروم بوكالة املجموعة القانونية
املدعي عليه الثالث: كاترين �شوي كون ت�شي هاري�س

يدعوكم اخلبري حل�شور اجتماع خربة يف الدعوى املذكورة اعاله 
وذلك يف يوم 20١3/2/28 يف متام ال�شاعة 3.00 م�شاًء وذلك يف مقر 
لربتي  بناية   04-25٦٦٦١0 تليفون   - القاري  للك�شف  عيال  مكتب 
احلالب-  ومطعم  ال�شارقة-  بنك  بجانب  ال��ق��ره��ود-   205 مكتب 

يرجى عدم التخلف على احل�شور.  

اعالن اجتماع خربة

العدد  10720 بتاريخ   2013/2/19     
  يف الدعوى رقم 2012/2147 كلي جتاري

املرفوعة من : حمد الري�س م�شل�س م�شلم العامري
 �شد: املدعى عيه: نزية حممود العلي 

 اىل ال�شيد/نزية حممود العلي، او من ميثله قانونا نفيدكم علما بانه مت انتدابنا 
كخبريا ح�شابيا يف الق�شية امل�شار اليها اعاله مبوجب كتاب دائرة الق�شاء رقم )٩4٦/
اأخ/20١3( بتاريخ 20١3/2/١0م. وحيث انكم املدعى عليه يف تلك الدعوى فقد تقرر 
مبكتبنا  عقده  املقرر  التح�شريي  اخل��ربة  اجتماع  حل�شور  ميثلكم  من  او  دعوتكم 
ال�شاعة  املوافق 20١3/2/25م يف متام  ابوظبي وذلك يف يوم الثنني  الكائن مبدينة 
بتال  جابر  بناية  امل��رور  �شارع  ابوظبي-  التايل:  بالعنوان  م�شاًء  والن�شف  ال�شاد�شة 
املرر ميزان رقم ١- هاتف 44٦٧٧٧0-02 موبايل 44٦40٧0-050 فاك�س- 02-44٦٧٧٧4 
اآملني ح�شوركم يف املوعد املحدد ومعكم كافة املذكرات وامل�شتندات املتعلقة مبو�شوع 

تلك الدعوى.

اعالن اجتماع خربة

العدد  10720 بتاريخ 2013/2/19     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1833  جتاري كلي           
جمهول  ذ.م.م  ليمتد  انف�شتمنت�س  ا�شتيت  ري��ل  ال��وح��دة  عليه/١-  املدعى  اىل 
�����س.ذ.م.م وميثله:  العقارية  للو�شاطة   ١ �شكا   / امل��دع��ي  ان  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
حمدان عبداهلل عبدالرحمن علي الهرمي   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
وامل�شاريف  بالر�شوم  عليه  املدعي  ال��زام  مع  متخ�ش�س  خبري  بندب  املطالبة 
واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س 20١3/3/٧ ال�شاعة ٩:30 �س 
بالقاعة ch2.E.22 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل .  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10720 بتاريخ 2013/2/19     
   اعالن حكم متهيدي بالن�سر         

   يف  الدعوى 2012/684  ا�ستئناف مدين               

الديكور  ملقاولت  العربي  ال�شجان  �شركة  ���ش��ده/١-  امل�شتاأنف  اىل 
/بييت جولنث  امل�شتانف  ان  الق��ام��ة مب��ا  ذ.م.م    جمهول حم��ل 
ذ.م.م قد  ليمتد  بيكرى  �شركة �شن فالور  زب�شري ب�شفتها مديرة 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتعني 
خبري يف ال�شتئناف وحددت لها املحكمة جل�شة يوم الثنني املوافق 

   ch2.E.23   20١3/2/25 ال�شاعة ١0.00 �شباحا يف القاعة
   ق�سم الطعون                                                                                                                                    

حماكم دبي

   حمكمة ال�ستئناف

العدد  10720 بتاريخ 2013/2/19     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2011/1343 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/١- ح�شن عبيد جميع عبيد حممد هندا�شي  جمهول 
التنفيذ/ البنك التجاري الدويل وميثله:  حمل القامة مبا ان طالب 
را�شد حممد �شعيد بوج�شيم قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )١5٦38٦53.8٦( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وب�شحة وتثبيت احلجز التحفظي رقم  
التنفيذية  20١0/84 جت��اري.  .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10720 بتاريخ 2013/2/19     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/837  جتاري كلي                
وميثلها  ذ.م.م  العامة  للتجارة  فايف  بالنت  �شركة  عليه/١-  املدعى  اىل 
ميهر داد فارادي  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �شركة جمموعة 
مر�شد  حممد  ح�شن  ع��ب��داهلل  نا�شر  ومي��ث��ل��ه:  التجارية  للتنمية  تك�شا 
نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�شتها املنعقدة  بتاريخ 20١3/2/٧ يف الدعوى 
املذكورة اعاله. اخطاركم بورود تقرير ال�شيد اخلبري املنتدب يف الدعوى 
وقد حتددت جل�شة يوم الثنني املوافق 20١3/3/4 ال�شاعة ٩.30 �شباحا 

بالقاعة ch2E.21 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10720 بتاريخ 2013/2/19     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/766   جتاري كلي                         
اىل املحكوم عليهما /١-  �شيد ابرار �شراج 2- تيتو�س للمقاولت �س.ذ.م.م   جمهول حمل 
الدعوى  يف   20١2/٩/30 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  
ذ.م.م  وامليكانيكية  الكهربائية  للمقاولت  ال�شقور  احتاد  �شركة  ل�شالح/  اعاله  املذكورة 
بالزام املدعى عليهما ١( �شركة تيتو�س للمقاولت 2- �شيد ابرار �شراج بالت�شامن بان يوؤديا 
للمدعية مبلغ ٧١2.٦4٩.00 درهم )�شبعمائة واثني ع�شر الفا و�شتمائة وت�شعة واربعون 
درهما( والفائدة بواقع ٩% �شنويا من تاريخ ا�شتحقاق ال�شيك احلا�شل يف 20/200٩/١١ 
وحتى متام ال�شداد والزمتهما بامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت 
ماعدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الق�سايا التجارية                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10720 بتاريخ 2013/2/19     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/404   عقاري كلي                         
ذ.م.م  جم��ه��ويل حمل  دب��ي   2 ك��ي   -2 ج��ي مكييفري  ج��وزي��ف  املحكوم عليهما /١-   اىل 
الدعوى  يف   20١2/٦/28 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  
الدعوى  ان�شماميا يف  ارت��ي مو�شيا  تدخل  بقبول  غ��اي  ت��ارون  ل�شالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة 
وبعدم قبول الدعوى بالن�شبة للمدعى عليها الثانية لرفعها على غري ذي �شفه ببطالن 
عقد البيع )مذكرة التفاهم( املوؤرخ يف 2008/٩/٩ والزمت املدعى عليه الول جوزيف جي 
ماكييفري بان يوؤدي للمدعي واملتدخلة ان�شماميا مبلغ مليون درهم ورف�شت ماعدا ذلك 
من طلبات والزمت املدعى عليه الول باملنا�شب من امل�شروفات ومبلغ الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
را�شد بن  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  با�شم �شاحب  التايل لن�شر هذا الع��الن �شدر  اليوم 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الدعاوي العقارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10720 بتاريخ 2013/2/19     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/4342   عمايل جزئي                           
����س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة  نعلنكم  ان��زو ا�شتوديو  اىل املحكوم عليه /١-  
املذكورة  املنعقدة بتاريخ 20١2/١2/2٦ يف الدعوى  بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
توؤدي  بان  عليها  املدعى  بالزام  م�شطفى  ال�شادق  عثمان  احمد  ل�شالح/  اع��اله 
للمدعي مبلغا وقدره 24.00١ درهما ) اربع وع�شرون الفا ودرهما واحد( وتذكرة 
عودة بالطائر ة ملوطنه عينا او مقابلها نقدا ما مل لتحق بالعمل لدى رب عمل 
اآخر والزمتها باملنا�شب من الر�شوم وامل�شاريف واعفت املدعي من ن�شيبه منها، 
لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  طلبات.   من  ذل��ك  ماعدا  ورف�شت 
ال��ت��ايل لن�شر ه��ذا الع���الن �شدر با�شم  ال��ي��وم  اع��ت��ب��ارا م��ن  خ��الل ثالثني يوما 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                          
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يف  مت�شي  دبي  فعالية  الثالثاء  اليوم  الريا�شي  دبي  جمل�س  ينظم 
ال��راب��ع��ة ل��ربن��ام��ج دبي  ال����دورة  ت��اأت��ي �شمن  ال��ت��ي  ال��ع��وي��ر  منطقة 
ل��ل��ن�����ش��اط ال��ب��دين ن��ب�����س دب���ي ، و���ش��ط ت��وق��ع��ات مب�����ش��ارك��ة وا�شعة 
يف  الفعالية  حققته  ال��ذي  الالفت  النجاح  بعد  باملنطقة  للقاطنني 
الدورة املا�شية للربنامج الذي ي�شعى املجل�س من خالله اإىل تعزيز 
الن�شاط  وممار�شة  الريا�شة  باأهمية  املجتمعي  ال��وع��ي  م�شتويات 

البدين وجعلها اأ�شلوب حياة للمجتمع.
الريا�شي  دبي  التي ينظمها جمل�س  الفعالية  تنطلق  اأن  املقرر  من 
التا�شعة  ال�شاعة  متام  يف  الريا�شي  الثقايف  دبي  ن��ادي  مع  بالتعاون 
و�شول  مكتوم  اآل  را�شد  بن  اأحمد  ال�شيخ  م�شجد  عند  من  �شباحا 
وتعميم  امل�شي  الت�شجيع على ممار�شة  بهدف  وذلك  دبي،  نادي  اإىل 
على  ال�شحية  بفوائده  والتعريف  البدين  الن�شاط  ممار�شة  فكرة 

فعاليات  اإق��ام��ة  على  ال��ربن��ام��ج  اإىل جانب حر�س  ال��ط��وي��ل،  امل��دى 
رئي�شية يف مناطق بعيدة ن�شبيا عن مركز املدينة حيث ينظم املجل�س 
اأي�شا.  �شنوي  ب�شكل  حتا  منطقة  يف  البدين  للن�شاط  فعالية  اأي�شا 
وتقام فعاليات برنامج نب�س دبي بهدف بعيدا عن الطابع التناف�شي 
املجتمع  اأف��راد  البدين بني  الن�شاط  اأهمية ممار�شة  تعميم  وبهدف 
بانخفا�س  ي�شاهم  مما  للفرد،  اليومي  الن�شاط  من  جزء  واعتباره 
وزيادة  وال�شكري  ال��دم  و�شغط  ال�شمنة  ب��اأم��را���س  امل�شابني  ن�شبة 
الفعاليات وانعكا�شها  البدنية والفكرية للم�شاركني يف هذه  القدرة 
اإيجابا على قدرتهم الإنتاجية، كما ي�شعى املجل�س ل�شتثمار املرافق 
التي وفرتها احلكومة من مالعب وم�شامري اجلري وامل�شي وركوب 
الدراجات يف الأماكن واحلدائق العامة وال�شواطئ املفتوحة، وذلك 
من بالتعاون مع العديد من اجلهات احلكومية لتحقيق املزيد من 

عوامل الت�شجيع ملمار�شة هذه الأن�شطة يف هذه املرافق املجهزة على 
اأعلى م�شتوى. 

يذكر اأن برنامج نب�س دبي �شهد زيادة يف عدد الفعاليات الرئي�شية 
من  بداية  تنظيمها  يتم  فعاليات   7 اأ�شبحت  التي  الرابعة  للدورة 
العديد  يف  املقبل  اأبريل  من  اخلام�س  وحتى  املا�شي  �شبتمرب  �شهر 
يتم  العام  م��دار  يومية على  فعاليات  تنظيم  يتم  ، كما  املناطق  من 
تنفيذها يف احلدائق العامة وال�شواطئ العامة املفتوحة وامل�شامري 
والأندية اخلا�شة واملراكز التجارية والتي �شتقام باإ�شراف خمت�شني 
من خمتلف الأندية ومراكز اللياقة البدنية ال�شريكة يف الربنامج 
ر�شمية  تفاهم  مبذكرات  الريا�شي  دبي  جمل�س  مع  ارتبطت  والتي 
لأداء دورها يف اجناح فعاليات هذا الربنامج الوطني الرائد ، فيما 

مت اإطالق اأندية للم�شي يف املراكز التجارية.

جمل�ض دبي الريا�سي ينظم فعالية دبي مت�سي يف العوير اليوم 

اأعلن نادي تراث الإمارات، اإطالق فعاليات مهرجان 
�شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان الدويل ال�شابع 
للفرو�شية، وذلك يف الثامن والع�شرين من فرباير 
اجلاري، وت�شتمر فعالياته حتى 16 مار�س املقبل، يف 
قرية بوذيب العاملية للقدرة مبنطقة اخلتم، برعاية 
�شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �شاحب 

ال�شمو رئي�س الدولة رئي�س نادي تراث الإمارات.
جاء ذلك، خالل املوؤمتر ال�شحفي الذي عقد ام�س 
وح�شره  للنادي،  التابع  الأن�شطة  اإدارة  م�شرح  يف 
النادي،  يف  ال�شباقات  ع��ام  من�شق  احلو�شني  عدنان 
بوذيب  قرية  اإدارة  مدير  امل��زروع��ي  مهري  وحممد 
ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة، واأح���م���د ع��ل��ي اجل��ن��ي��ب��ي رئ��ي�����س ق�شم 
فالبريغ  وج��وه��ان  ب��وذي��ب،  اإ�شطبالت  يف  ال��ت��دري��ب 
هايد  ودي���دري  للفرو�شية،  بوذيب  اأكادميية  مدير 
وعدد  بوذيب،  اإ�شطبالت  يف  التوليد  ق�شم  م�شوؤولة 
من الإعالميني.  قال عدنان احلو�شني من�شق عام 
اأق��در جهود  امل��وؤمت��ر   ال��ن��ادي يف بداية  ال�شباقات يف 
احتاد الإمارات للفرو�شية الذي يقود التن�شيق الدائم 
البطولت  كافة  اإخ��راج  اإىل  وبينه  النادي  اإدارة  بني 
وال�شباقات للقدرة والفرو�شية التابعة للنادي ب�شكل 
املرجوة،  الأه���داف  اإىل  الو�شول  يعزز  مما  متميز، 
الفرو�شية  ريا�شة  ل�شمعة  اإيجابية  �شورة  ويعك�س 
اأ�شيد  اأن  اإل  ي�����ش��ع��ن��ي  ول  واأ����ش���ار    . الإم�������ارات  يف 
بالدعم الالحمدود الذي تتلقاه الأندية الريا�شية 
والرتاثية بالدولة ب�شكل عام، ونادي تراث الإمارات 
ب�شكل خا�س من قبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة  حفظه اهلل ، و�شمو 
�شاحب  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ 
الإمارات،  ت��راث  ن��ادي  رئي�س  الدولة  رئي�س  ال�شمو 

التجهيزات  ك���اف���ة  ا���ش��ت��ك��م��ال  ط���ري���ق  ع��ل��ى  ون���ح���ن 
الفر�شان من داخل الدولة ومن  اخلا�شة مب�شاركة 
القدرة  مل�شاهري  كبرية  اأ�شماء  هناك  خارجها، حيث 
عربية  �شخ�شيات  هناك  اأن  كما  م�شاركتها،  ننتظر 
وعاملية متت دعوتها حل�شور هذا املهرجان، وجتري 
ا�شتعداداتنا مبا يليق بهذه امل�شاركة وهذا احل�شور 

. َعنينْ املتوَقّ
فاإن  الإعالمية  التجهيزات  اأما بخ�شو�س  واأ�شاف  
اإعالميا  مركزا  جهزت  الإم���ارات  ت��راث  ن��ادي  اإدارة 
ك��ام��ال ل��ك��اف��ة الإخ����وة الإع��الم��ي��ني امل��ت��واج��دي��ن يف 
توفري  اإىل جانب  اخل��ارج،  القادمني من  اأو  الدولة 
و�شائل النقل اليومية من اأبو ظبي اإىل قرية بوذيب 
الدفع  �شيارات  وكذلك  وبالعك�س،  للقدرة  العاملية 
ال�شباق،  م�شامري  يف  الت�شوير  لت�شهيل  ال��رب��اع��ي 
اعتمدت  الإم����ارات  ت���راث  ن���ادي  اإدارة  ب���اأن  مو�شحا 
���ش��م��ن ب��راجم��ه��ا امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ه��ذا امل��ه��رج��ان توفري 
تراثية  اأن�شطة  يت�شمن  باجلمهور  خا�س  برنامج 
وهدايا  ال��ع��ائ��ل��ة،  اأف����راد  لكافة  وترفيهية  وثقافية 
املوا�شالت  ت��وف��ري  ج��ان��ب  اإىل  و���ش��ي��اف��ة،  وج���وائ���ز 
املجانية التي تنقلهم يوميا من اأمام مقر النادي يف 
اأو  الغداء  بعد  املكان  نف�س  اإىل  وتعيدهم  ظبي،  اأب��و 

بعد انتهاء الن�شاط.

برنامج املهرجان
اللجنة  ان  امل��زروع��ي  ق��ال حممد مهري  م��ن جانبه 
املنظمة العليا للمهرجان قد ا�شتعدت له منذ قرابة 
ب��رن��اجم��ا ع��ام��ا للفعاليات  اأ���ش��ه��ر وو���ش��ع��ت  ث��الث��ة 
م�شابقة  ه��ي  ال���دورة  لهذه  اجل��دي��د  ان  اىل  م�شريا 
التقاط الأوتاد �شمن فعاليات قفز احلواجز، اإحدى 

امل�شابقات الرتاثية التي اأدخلت �شمن الأوملبياد.
تت�شمن  العام  لهذا  املهرجان  فعاليات  اأن  واأ���ش��اف  
العديد من ال�شباقات املختلفة، حيث �شي�شهد يومي 
املقبل  م��ار���س  و1  ف��رباي��ر   28 واجلمعة  اخلمي�س 
الأ�شيلة،،  العربية  اخليول  جمال  م�شابقة  انطالق 
ويوم ال�شبت 2 مار�س م�شابقة َجمال اخليول العربية 
الأ�شيلة – فئة الركوب، بينما خ�ش�س يومي الأحد 
تروي�س  م�شابقة  ان��ط��الق  م��ار���س  و4   3 والث��ن��ني 
حني  يف   ، ال�شغار  فئة  الفرو�شية  واأل��ع��اب  اخل��ي��ول، 
8 و9 مار�س لبطولة  وال�شبت  حدد يومي اجلمعة 
اخليول  فئة  املبتدئني  لفئة  احل��واج��ز  على  القفز 
العربية فئة النا�شئني فئة ال�شباب وفئة املحرتفني 
و   ،LONGINES ب��رع��اي��ة  ال��ك��ربى  اجل���ائ���زة 

البيطري  الفح�س  بداية  مار�س   13 الأرب��ع��اء  ي��وم 
اأ‘له  ل�شباقات القدرة، حيث �شتجرى كل امل�شابقات 
يف  الكربى  زاي��د  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  �شالة  يف 

اإ�شطبالت بوذيب للفرو�شية مبنطقة اخلتم.
املهرجان يت�شمن يوم اخلمي�س  ان برنامج  واأو�شح 
ثالث  كم   240 القدرة  �شباق  انطالق  مار�س   14
ثم   ،3-1 ك��م   80 الأوىل  امل��رح��ل��ة  دويل،  جن��م��ات 
 15 اجلمعة  يوم  اأم��ا  40كم.  مل�شافة  تاأهيلي  �شباق 
مار�س ف�شينطلق �شباق القدرة 80 كم جنمة واحدة 
تاأهيلي دويل، يف حني �شيكون يوم ال�شبت 16 مار�س 
لن��ط��الق ���ش��ب��اق ال���ق���درة 240 ك��م ث���الث جنمات 
القدرة  و�شباق  80كم3-3،  الثالثة  املرحلة  دويل 
يليه  والنا�شئني،  لل�شباب  جنمتان  120كم  دويل 

�شباق القدرة 120كم ن�شائي حملي مفتوح، واأخرياً 
انطالق �شباق تاأهيلي مل�شافة 80كم، حيث �شتنطلق 
للقدرة  العاملية  بوذيب  القدرة يف قرية  �شباقات  كل 

مبنطقة اخلتم. 

فعاليات م�صاحبة
واأ�����ش����اف حم��م��د امل����زروع����ي ب������اأّن ه���ن���اك ع����دد من 
تنظم  حيث  امل��ه��رج��ان،  ل��ه��ذا  امل�شاحبة  الفعاليات 
تراثية  احتفالية  للنادي  التابعة  الرتاثية  القرية 
�شتكون منوذجا لقرية م�شغرة و�شوقا �شعبية ت�شم 
العديد من احلرف واملهن التقليدية، وبيت ال�شعر، 
مع عر�س مل�شغولت يدوية متنوعة، كما �شيخ�ش�س 
وال�شباقات  ال�����ش��ي��د  ب��ط��رق  خ��ا���س  ب��ح��ري  ج��ن��اح 
ال���رتاث���ي���ة احلرفية  ل��ل��م��ع��دات  واآخ������ر  ال���رتاث���ي���ة، 
يف  برناجمها  �شمن  القرية  تعر�س  كما  القدمية، 
الغنائية  الفنية  الأه���ازي���ج  م��ن  ال��ع��دي��د  امل��ه��رج��ان 
لوحات  ال�شعبية  ال��ف��رق  �شتقدم  ح�شث  ال�شعبية، 
اإىل  بالإ�شارة  والعيالة. واختتم كلمته  من احلربية 
م�شاركة القرية الرتاثية وقال اأنها لي�شت الوحيدة 
من فعاليات عدة �شتنظم على هام�س املهرجان، كما 
�شت�شارك اإدارة الأن�شطة يف النادي يف تقدمي العديد 
مناف�شات  م��ث��ل  للجمهور  ال��رتاث��ي��ة  ال��ربام��ج  م��ن 
الأل����ع����اب وال���ف���ن���ون ال�����ش��ع��ب��ي��ة مب�����ش��ارك��ة ع����دد من 

املنت�شبني للمراكز التابعة للنادي.

م�صابقة اخليول العربية للُماّلك
واأل����ق����ى م�����ش��ط��ف��ى امل��ف��و���ش��ي م����ن  ق���ري���ة بوذيب 
اجلنيبي  علي  اأح��م��د  ع��ن  نيابة  كلمة   ، للفرو�شية 
اإ���ش��ط��ب��الت ب��وذي��ب، قال  رئ��ي�����س ق�شم ال��ت��دري��ب يف 

املهرجان  يف  احل����واج����ز  ق���ف���ز  ب���ط���ول���ة  اأّن  ف���ي���ه���ا: 
اأربع  فئة  من  لأنها  اخلا�س،  جمهورها  لها  �شيكون 
كما  الدولية،  البطولت  اأدرج��ت �شمن  التي  جنوم، 
�شت�شارك عدة دول خليجية فيها، وت�شارك اخليول 
م�شابقة  اأن  اإىل  اإ�شافة  الفئة،  ه��ذه  لدعم  العربية 
اخليول العربية يف املهرجان هي خا�شة باملاُّلك، كما 
جوائز  للمهرجان  العليا  املنظمة  اللجنة  خ�ش�شت 
�شتمتد  ح��ني  يف  ال�شغرية،  للخيول  وم��ادي��ة  عينية 

�شباقات القدرة ملدة اأربعة اأيام.

ت�صجيع فر�صان الدولة
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت دي�����دري ه��اي��د م�����ش��وؤول��ة ق�شم 
باملوؤمتر  حديثها  يف  ور���ش��ان  اإ�شطبالت  يف  التوليد 
بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  م��ه��رج��ان  اّن  ال�شحفي  
اأهم املهرجانات يف العامل،  زايد للفرو�شية يعد من 
التعاون  جمل�س  ودول  الدولة  فر�شان  ي�شجع  حيث 
مهرجان  لأنه  فعالياته،  يف  امل�شاركة  على  اخلليجي 
واأف�شل  ال��ع��رب��ي��ة،  اخل��ي��ول  ج��م��ال  مب�شابقة  يهتم 
اخليول، مع م�شابقة الرتوي�س، اإ�شافة اإىل تقدمي 
من  نابعة  وكلها  لل�شغار  الفرو�شية  األعاب  م�شابقة 

الهتمام باخليول العربية الأ�شيلة.
واخ��ت��ت��م ج��وه��ان ف��ال��ب��ريغ م��دي��ر اأك��ادمي��ي��ة بوذيب 
ال�����ش��ح��ف��ي قائالأً:  امل���وؤمت���ر  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة ح��دي��ث��ه يف 
نظراً  ال��دول��ة  وخ����ارج  داخ���ل  �شمعة  للمهرجان  ان 
والغربية  واخل��ل��ي��ج��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة  امل�����ش��ارك��ات  حل��ج��م 
امل�شابقات  من  ع��دداً  اجلمهور  �شي�شاهد  حيث  فيه، 
وقع  على  العربية  للخيول  املميزة  وال�شتعرا�شات 
اإط����الق م�����ش��اب��ق��ات خا�شة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل��و���ش��ي��ق��ى، 

باجلمهور لختيار اأف�شل خيل.

•• العني - الفجر

الدكتور  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
�شلطان بن خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  م�شت�شار 
احتاد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الدولة 
ي�شت�شيف  للفرو�شية،  الإم�����ارات 
والرماية  للفرو�شية  العني  ن��ادي 
واجل���ول���ف خ���الل ال��ف��رتة م��ا بني 
اجل����اري  ف���رباي���ر  م���ن  و23   20
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ك���اأ����س  ب��ط��ول��ت��ي 
رئ��ي�����س ال���دول���ة وف��رو���ش��ي��ة الأمم 
واللتان  للخيول  احل��واج��ز  لقفز 
وينظمهما  غ���ٍد،  ي���وم  �شتنطلقان 
للفرو�شية وبدعم  الإم��ارات  احتاد 
الريا�شي  اأب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س  م���ن 
حت����ت ا�����ش����راف الحت�������اد ال�����دويل 
اجلوائز  قيمة  وتبلغ  للفرو�شية، 
خالل  الأب��ط��ال  للفر�شان  املقدمة 

اأيام البطول�ة نحو 550 األف يورو 
برعاية اإعمار ولوجنني

فرو�شية  ب��ط��ول��ة  ���ش��ل�����ش��ل��ة  وت���ق���ام 
بت�شميتها  احل��واج��ز  لقفز  الأمم 
اجل����دي����دة ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة خ���ارج 
والأمريكية  الأوروب���ي���ة  ال��ق��ارت��ني 
عام  ل���ن���دن  ان��ط��الق��ت��ه��ا يف  م���ن���ذ 
اأه�������م  م�������ن  وت�����ع�����ت�����رب   ،1909
واأك����رب ب��ط��ولت الحت����اد ال���دويل 
من  ت�شنيفها  وي��اأت��ي  للفرو�شية، 
فئة اخلم�س جنوم رفيعة امل�شتوى، 
الفر�شان  اأف�����ش��ل  ف��ي��ه��ا  وي�����ش��ارك 
اإىل  اإ�شافة  العامل،  يف  والفار�شات 
وبع�س  امل�����ش��ي��ف��ة  ال���دول���ة  ف���ري���ق 
ال�شيوف من الفر�شان على اأن يتم 
الت�شديق عليهم بوا�شطة الحتاد 
الفر�شان  ع����دد  وي��ب��ل��غ  ال�������دويل، 

امل�شجلني 99 فار�شا
العامليني  وي�شارك جميع الفر�شان 

الفرق  �شيمثلون  الذين  والأبطال 
املدعوة من اأوروبا والدول العربية 
ببطولة كاأ�س �شاحب ال�شمو رئي�س 
احلواجز،  ل��ق��ف��ز  ال��ث��ان��ي��ة  ال���دول���ة 
اأك����رب واأغ���ن���ى بطولت  وه����ي م���ن 

القفز يف العامل
اللجنة  ع���ق���دت  امل��ن��ا���ش��ب��ة  وب���ه���ذه 
للفرو�شية  ال��ع��ني  ون���ادي  املنظمة 
واجل�����ول�����ف وال����رم����اي����ة م����وؤمت����راً 
نادي  مقر  يف  اأم�س  ظهر  �شحفياً 
ال�شوء  لإل��ق��اء  للفرو�شية  ال��ع��ني 
ال���ب���ط���ول���ة، ح�������ش���ره طالب  ع���ل���ى 
العام  ال�شر  اأم���ني  امل��ه��ريي  ظ��اه��ر 
را�شد  وحم��م��د  الفرو�شية  لحت���اد 
النا�شري املدير العام ملجل�س اإدارة 
والرماية  للفرو�شية  العني  ن��ادي 
واجلولف وجم��دي اخل��ويل ع�شو 
امل�����ايل،  امل����دي����ر  الإدارة  جم��ل�����س 
وباتريك عون ممثل �شركة لوجني 
الراعي للبطولة، واجنمار دوفو�س 
العام  والأم��ني  التنفيذي  الرئي�س 

لالحتاد الدويل للفرو�شية 
ال��ب��داي��ة رح���ب ط��ال��ب املهريي  يف 
ب����اجل����م����ي����ع ومت�����ن�����ي ل���ل���ف���ر����ش���ان 
عن  واأع���رب  التوفيق،  املتناف�شني 
�شعادته لروؤية نخبة من الفر�شان 
اأر���س الإم���ارات ويف  العامليني على 

مدينة العني
كما اأ�شاد املهريي باملتابعة امل�شتمرة 
�شلطان  ال���دك���ت���ور  ال�����ش��ي��خ  ل�����ش��م��و 

ملتابعة  �شياأتون  والذين  اجلمهور 
ال���ب���ط���ول���ة.وق���ال: هناك  اأح������داث 
و�شحوبات  للجمهور  قيمة  جوائز 
يومية على �شيارات وجوائز اأخرى 

ذات قيمة عالية.

النا�صري: اكتمال الت�صهيالت
را�شد  اأب����ل����غ حم���م���د  ج���ه���ت���ه  م����ن 
النا�شري املدير العام ملجل�س اإدارة 
والرماية  للفرو�شية  العني  ن��ادي 
ر�شالة  احل���ا����ش���ري���ن  واجل����ول����ف 
ت��رح��ي��ب ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
ع�شو  ن��ه��ي��ان  ال  زاي���د  ب��ن  خليفة 
اأبوظبي  لمارة  التنفيذي  املجل�س 
العني  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
واجلولف  وال���رم���اي���ة  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة 
ب��ج��م��ي��ع ال��ف��ر���ش��ان ال��ع��امل��ي��ني من 
ال��ب��ارزة يف ريا�شة  ال��دول  خمتلف 

الفرو�شية باأر�س الإمارات.
الإمارات  اأن  اأك���د   �شموه  اإن  وق��ال 
ري���ا����ش���ة  ال����ع����ري����ق يف  ب����رتاث����ه����ا 
عك�س  اإيل  ���ش��ت�����ش��ع��ي  ال��ف��رو���ش��ي��ة 
الآباء  لريا�شة  احلقيقة  ال�شورة 
التوفيق  م���ت���م���ن���ي���اً  والأج��������������داد، 

للجميع، واقامة طيبة يف العني.
كاأ�س  ا�شت�شافة  ي�شرفنا  واأ�شاف: 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الأويل  ل���ل���م���رة  احل����واج����ز  ل��ق��ف��ز 
�شناعة  ري��ا���ش��ة  تطوير  اأج���ل  م��ن 
الإ�شتعدادات  واأن  العاملية،  اخليل 

�شهرتها الآفاق.
اأك���د جم��دي اخلويل  وم��ن جانبه 
العني  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  ع�شو 
والرماية  واجل���ول���ف  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة 
اجلميع  ت��ك��ات��ف  اأن  امل����ايل  امل���دي���ر 
�شوف يكون له اأثر كبري يف اجناح 
الثانية  للمرة  تقام  التي  البطولة 
على اأر���س الإم���ارات وامل��رة الأويل 

يف العني.

اجنمار: اأكرث �صمولية
فو�س  دو  اجنمار  قال  جانبه  ومن 
الأم������ني ال���ع���ام ل���الحت���اد ال����دويل 
باإقامة  ���ش��ع��داء  ب��اأن��ه��م  للفرو�شية 
رئي�س  ك��اأ���س  م��ن  الثانية  الن�شخة 
ال��دول��ة لقفز احل��واج��ز يف مدينة 
الأويل  الن�شخة  جن��اح  بعد  ال��ع��ني 

احتاد  رئي�س  نهيان  اآل  خليفة  بن 
الكرمية  وت��وج��ي��ه��ات��ه  ال��ف��رو���ش��ي��ة 
و�شعي �شموه الدائم لإبراز الوجه 
ال�شيوف،  اأم����ام  ل��ب��الدن��ا  امل�����ش��رق 
توفر  �شموه  توجيهات  اأن  م��وؤك��داً 
للفر�شان  الت�شهيالت  ك��ل  دائ���م���اً 
ما  اأف�شل  تقدمي  ي�شتطيعوا  لكي 
عندهم، خ�شو�شاً واأن هذه هي املرة 
م�شابقة  فيها  تنظم  التي  الثانية 
ترتبط  احل����واج����ز  ل��ق��ف��ز  ك�����ربي 
با�شم �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
الإ�شتعدادات  " اكتملت   : وا�شاف 
اللتني  ال��ب��ط��ول��ت��ني  ل���ش��ت�����ش��اف��ة 
ت��ع��ت��ربان م��ه��رج��ان��اً دول��ي��اً لنجوم 
ال���ع���امل، حيث  ق��ف��ز احل���واج���ز يف 
واملرافق  ال��ق��ف��ز  ح��ل��ب��ة  اإع������داد  مت 
الفرق  كخيام  بالبطولة  اخلا�شة 
والإ�شطبالت.  الإع��الم��ي  وامل��رك��ز 
وت���وا����ش���ل ال���ع���م���ل خ�����الل الأي������ام 
يومياً  ط��وي��ل��ة  ل�����ش��اع��ات  امل��ا���ش��ي��ة 
جناح  لتحقيق  العمل  اجن��ز  حتى 
جناحات  �شل�شلة  اإىل  ي�شاف  اآخ��ر 
الفرو�شية  م�شامري  يف  الإم����ارات 

العاملية

جوائز قيمة وحوافز �صخمة 
للجمهور

جوائز  عن  املهريي  طالب  وك�شف 
ال���ب���ط���ول���ة ل��ل��ف��ر���ش��ان واحل����واف����ز 
وال�����ه�����داي�����ا امل���خ�������ش�������ش���ة لأف�������راد 

من  اكتملت  البطولة  ل�شت�شافة 
خالل الدعم والت�شهيالت التي مت 

توفريها.

عون: �صعادة وت�صريف
ومن جهته اأكد باتريك عون ممثل 
للبطولة،  ال��راع��ي  ل��وج��ني  �شركة 
بالكثري  ارت���ب���ط���ت  ال�����ش��رك��ة  ب�����اأن 
ال��ري��ا���ش��ي��ة املهمة  م���ن الأح������داث 
واليوم   ال���ع���امل،  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف 
هذه  رعاية  وي�شرفنا  �شعداء  نحن 
�شربت  ال���ت���ي  امل���م���ي���زة  ال��ب��ط��ول��ة 

والتي اأقيمت يف غنتوت
الأمم  �شل�شلة فرو�شية  اأن  واأ�شاف 
ل��ق��ف��ز احل����واج����ز اأ���ش��ب��ح��ت اأك���رث 
���ش��م��ول��ي��ة جل��م��ي��ع ال���ف���ر����ش���ان يف 
ال���ع���امل، وه��ن��اك ت��ط��ور ك��ب��ري من 
خالل املناف�شات التاهيلية، للتاأهل 
�شهر  ���ش��ي��ق��ام يف  ال�����ذي  ل��ل��ن��ه��ائ��ي 
بر�شلونة،  يف   2013 ���ش��ب��ت��م��رب 
و����ش���ت���ق���ام اجل�����ول�����ة ال����ق����ادم����ة يف 

ويلنجتون بامريكا
�شوف  دول����ة   41 ه��ن��اك  اإن  وق����ال 
التاهيلية  الت�شفيات  يف  ت�����ش��ارك 
يف  دول��ة   18 اإيل  ت�شفيتها  �شتتم 
النهائي، قبل اأن تتناف�س اأف�شل 8 
دول على اجلائزة الكربي، وتوجد 
اأرب��ع��ة ف���رق م��ن ال�����ش��رق الأو�شط 

�شيتاهل منها فريقان للنهائي.

يف موؤمتر �صحفي لنادي تراث الإمارات

مهرجان �سلطان بن زايد الدويل ال�سابع للفرو�سية يطلق 28 فرباير احلايل

تنطلقان غدا يف نادي العني للفرو�صية

جوائز كاأ�ض رئي�ض الدولة وبطولة فرو�سية االأمم لقفز احلواجز يورو  األف   550

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية : 

بتاريخ :20١2/١١/١8م املودعة حتت رقم : ١820٦٧ 
با�شم:بيت الغرت للتجارة    

، هاتف:  �����س.ب: ١0٦٩٧2   ، ال��زع��اب��ي  اح��م��د جمعه ح�شن  ب��ن��اي��ة   ، زاي���د  م��دي��ن��ة  ���ش��ارع   ، وع��ن��وان:اب��وظ��ب��ي 
   050٧3١5٩٩٩

وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :
خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�شائع ل�شالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند 

احلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل( وكالة ا�شترياد وت�شدير .
الواقعة بالفئة :35

و�شف العالمه:العالمة عبارة عن دائرة باللون الحمر وداخلها �شكل هالل معكو�س ل�شفل باللون الحمر 
وداخله مكتوب اللون البي�س bayt al ghutar tr والهالل يحتوي بداخلة اي�شا على خلفية الدائرة 

حرف B باللون الحمر وكبريه ومميزه وال�شكل على خلفية بي�شاء .
ال�شرتاطات:  .

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن.

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  فرباير 2013 العدد 10720

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية : 

بتاريخ :20١2/١0/١م املودعة حتت رقم : ١8005١ 
با�شم:�شبارك لال�شت�شارات الفنية والتدريب املهني    

وعنوان:�شارع الكورني�س ، �س.ب: 338١ ، هاتف: 05044١22٦٧   
وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات/ املنتجات :

ا�شت�شارات املهنية والدارية ، توظيف اىل خدمات حقول النفط .
الواقعة بالفئة :35

و�شف العالمه:العالمة عبارة عن �شكل الكرة الر�شية )دائرة( وبداخلها منوذج من بع�س اخلرائط باللون 
وا�شفل  الزرق  باللون   spark مكتوب  ال�شكل  واعلى  الحمر  باللون  �شهم  �شكل  اعلى  ويقطعها من  الزرق 

ال�شكل مكتوب professtional training باللون الزرق وال�شكل على خلفية بي�شاء .
ال�شرتاطات:  .

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا لأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا العالن.

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  فرباير 2013 العدد 10720

العدد  10720 بتاريخ   2013/2/19     
 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية  رقم 2012/1341 )تنفيذ جتاري (
ابوظبي  بالن�شر  قد �شدر �شدك من حمكمة   : العامري عنوانه  �شامل  املنفذ �شده/ مبارك حممد مبارك  اىل 
البتدائية حكم رقم 2008/٧٩ ل�شالح/بنك ملي ايران. وق�شى حكم املحكمة يف مو�شوع ال�شتئناف ق�شت املحكمة 
بالغاء امل�شتاأنف والق�شاء جمددا- اول: برف�س الدعوى يف مواجهة امل�شتانفة ال�شقر الذهبي لتاجري ال�شيارات 
وحمد حممد حمود الهاجري لعدم امل�شوؤولية- ثانيا: بالزام امل�شتاأنف �شده حممد ح�شني حممد اخل�شري ب�شفته 
ال�شخ�شية وبالتكافل والت�شامن مع موؤ�ش�شة اليام للمقاولت العامة و�شاحبها حميد نا�شر علي ح�شن ومبارك 
حممد مبارك العامري بان يوؤدوا لبنك ملي ايران مبلغ وقدره 300.٦22.٦١ درهم والفائدة التاخريية بواقع ١2% 
على املتبقي من املديونية وقدره ١8٩.34٩.80 درهم من تاريخ 200٦/٦/١١ وحتى ال�شداد التام على ال يتجاوز ا�شل 
باأن يوؤدي للبنك مبلغ  القر�س- ثالثا: بالزام امل�شتاأنف �شده حممد ح�شن اخل�شري ب�شفته ال�شخ�شية منفردا 
وقدره ٦5٧.4٩5.83 درهم ا�شافة اىل فائدة تاخريية بواقع ٩% على املتبقي من ا�شل ال�شيكات وقدرها 500.00.44٦ 
املدعي عليها  الدعوى يف مواجهة  الثانية برف�س  به يف فقرته  امل�شتاأنف فيما ق�شى  تاأييد احلكم  رابعا:  دره��م- 
املدخلة هية نا�شر اجلنيبي خام�شا:  بالزام املحكوم عليهم ب�شفتهم املبينة باأ�شباب احلكم بامل�شروفات والر�شوم 
وخم�شمائة درهم اتعاب حماماة، ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك 
لذا عليك القيام بتنفيذ احلكم خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.  كما نخطرك بانه حتديد 
جل�شة 20١3/3/4 حل�شورك بادارة التنفيذ ال�شاعة )8.30( �س للنظر يف التنفيذ، ويف حالة تخلفك عن احل�شور 

ف�شتتخذ يف حقك الجراءات القانونية املنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 23/١/20١3

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
       ادارة التنفيذ
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الذهبي  املربع  النهائي  الدور  اإىل  املتاأهلة  املدار�س  اكتمل عقد 
حممد  ب��ن  ح��م��دان  دورة  يف  للبنني  ال��ط��ائ��رة  ال��ك��رة  مل�شابقة 
للعام  الريا�شي  دب��ي  جمل�س  ينظمها  التي  املدر�شية  لالألعاب 
بعدما  وذل���ك  التعليمية،  دب���ي  منطقة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��راب��ع 
ت�����ش��درت م���دار����س: ال�����ش��ع��ب، دب���ي ال��وط��ن��ي��ة-ال��رب���ش��ا، الحتاد 
اخلا�شة-املمزر و�شلطان العوي�س، ت�شفيات منطقتي ديرة وبر 

دبي التي اأقيمت بنادي الأهلي والن�شر.
وخا�شة،  حكومية  م��دار���س   10 م�شاركة  الت�شفيات  و�شهدت 
اأبي حنيفة، الوطن  املتاأهلة، كل من:  املدار�س  اإىل جانب  وهي 
ال�شبا، دبي للرتبية  الدولية-ند  التاأ�شي�شية، دبي  العربي، حتا 

العديد  اإف��راز  املناف�شات  ووا�شلت  �شليم.  بن  واأحمد  احلديثة 
الأن��دي��ة والقطاع  التي م��ن �شاأنها رف��د  ال��واع��دة  امل��واه��ب  م��ن 
الريا�شي، حيث تعد الدورة منجما لكت�شاف املواهب ال�شاعدة 
خ�شو�شا اإنها تعد الأكرب من نوعها على م�شتوى املنطقة من 
امل�شجلني  امل�شاركني من غري  والطالبات  الطالب  اأع��داد  حيث 
املراكز  على  للحا�شلني  املخ�ش�شة  املالية  واجلوائز  الأندية  يف 
�شهدت  وق��د  واجلماعية،  الفردية  الأل��ع��اب  خمتلف  يف  الأوىل 
الدورة خالل ال�شنوات الثالث املا�شية تطورا م�شتمرا واإقبال 
وا�شعا من املدار�س احلكومية واخلا�شة بدبي، حيث ت�شم حاليا 
العديد من الألعاب اجلماعية والفردية للبنني والبنات، وهي: 

ال�شباحة،  الطاولة،  كرة  الطائرة،  الكرة  ال�شلة،  كرة  اليد،  كرة 
�شباق الطريق والري�شة الطائرة.

والتميز  الإب����داع  ثقافة  تر�شيخ  اإىل  ت��ه��دف  ال����دورة  اأن  ي��ذك��ر 
جانب  اإىل  دبي  اأندية  يف  املدرجة  الريا�شات  وتعزيز  الريا�شي 
الريا�شات  لهذه  املمار�شني  عدد  وزي��ادة  املمار�شة  رقعة  تو�شيع 
الألعاب  ال��واع��دة يف  امل��واه��ب  واكت�شاف  امل��دار���س  م��ن  انطالقا 
الريا�شية وتوجيه اأف�شل للرباعم اإىل الأندية الريا�شية، كما 
تنظيم  على  ق���ادرة  �شابة  ريا�شية  ق��ي��ادات  اإع���داد  على  حتر�س 
وحتكيم الفعاليات الريا�شية واإر�شاء �شراكة فاعلة بني الأندية 

الريا�شية والو�شط املدر�شي.

اكتمال عقد املربع الذهبي لطائرة البنني بدورة حمدان بن حممد لالألعاب املدر�سية  

اختتام مناف�سات اجلولة االأوىل من مناف�سات كاأ�ض ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان للخيول

�شعادة حم�شن حمفوظ ع�شو  اأعلن 
جمل�س اإدارة نادي اأبو ظبي الريا�شي 
الأول  اأم�س  النادي ع�شر  عام  مدير 
مبقر  الرئي�شي  الأك��ادمي��ي��ة  مبلعب 
النادي مبنطقة امل�شرف يف اأبو ظبي 
ن����ادي ابوظبي  ب��ط��ول��ة  اف��ت��ت��اح  ع���ن 
الرابعة  الكروية  ال�شنوية  الريا�شي 
امل��ق��ام��ة ع��ل��ى ك��اأ���س ال�شيخ زاي���د بن 
لالأ�شبال  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع 
حتت 12 �شنة والتي تتجدد اإقامتها 
الريا�شي  ابوظبي  جمل�س  باإ�شراف 
ف���رق تتمثل يف  ث��م��ان��ي��ة  ومب�����ش��ارك��ة 
مدار�س الكرة والأكادمييات الكروية 
اأندية  يف  ال��ع��م��ري��ة  امل���راح���ل  وف����رق 
اب��وظ��ب��ي وال���ت���ي ت�����ش��ت��م��ر ح��ت��ى 26 
ف��رباي��ر احل���ايل على م��الع��ب نادي 
ابوظبي الريا�شي . وقد �شهد مرا�شم 
الها�شمي  ط����الل  ال�����ش��ي��د  الف���ت���ت���اح 
مدير اإدارة ال�شوؤون الفنية يف جمل�س 
اأعلن  ال������ذي  ال���ري���ا����ش���ي  اب���وظ���ب���ي 
املباريات بح�شور عدد من  انطالقة 
امل�شئولني والعائالت واأولياء الأمور 
وم������دراء امل���دار����س امل�����ش��ارك��ة. ب���داأت 
الوطني  بال�شالم  الف��ت��ت��اح  م��را���ش��م 
لدولة الإمارات بعدها �شافح �شعادة 
ال�شيد  ي���راف���ق���ه  حم���ف���وظ  حم�����ش��ن 
يف  امل�شاركة  ال��ف��رق  الها�شمي  ط��الل 
املباريات  وحكام  الفتتاحية  اجلولة 
واللجنة الفنية امل�شرفة علي مباريات 
البطولة التي ت�شهد م�شاركة 8 فرق 
جمموعتني  علي  توزيعها  مت  والتي 
اأكادميية  ف���رق  الأوىل  ���ش��م��ت  وق���د 
 ، ، النجوم  الحت��اد ، مدر�شة غليلنغ 
الفرن�شية ،اأما املجموعة الثانية فقد 
الريا�شي  ابوظبي  نادي  فرق  �شمت 
، الأك���ادمي���ي���ة ال��ك��وري��ة اجل��ن��وب��ي��ة ، 

اأك��ادمي��ي��ة امل��اري��ن��ا ، وم��در���ش��ة انرت 
و�شهدت  ك���وم���ي���ون���ت���ي.  ن���ا����ش���ون���ال 
نادي  لبطولة  الفتتاحية  اجل��ول��ة 
ابوظبي الريا�شي ال�شنوية الكروية 
ال�شيخ زاي��د بن  ك��اأ���س  ال��راب��ع��ة على 
ن��ه��ي��ان لالأ�شبال  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع 
اأبو  ن��ادي  ف��وز فريق  12 �شنة  حتت 
ظبي الريا�شي )حامل اللقب( على 
4-�شفر  ال��ك��وري��ة  امل��در���ش��ة  ف��ري��ق 
طه  عمر  ت�شجيلها  يف  ت�شابق  والتي 
وجياد تامر واحمد ال�شعداوي وعلي 
رائع  ج��م��اع��ي  اأداء  ب��ع��د  ع��ب��دامل��ن��ع��م 
م��ن ف��ري��ق ن���ادي اأب���و ظ��ب��ي حل�شاب 
الثانية  املباراة  املجموعة الوىل ويف 
املدر�شة  فريق  فاز  املجموعة  لنف�س 
النجوم  م��در���ش��ة  ع��ل��ي  ال��ف��رن�����ش��ي��ة 
فقد  الثانية  املجموعة  اأما  3-�شفر 
فريق  الحت��اد  اأكادميية  فريق  فاجاأ 
مدر�شة غلينلغ اأبو ظبي اأحد الفرق 
املر�شحة ملن�شة التتويج بالفوز علية 

مفاجاآت  اأوىل  يف  ل��ه��دف  ب��ه��دف��ني 
البطولة ،ويف ختام مباريات اجلولة 
اأ�س(  الفتتاحية فاز فريق )اأي �شي 
نظيفني  بهدفني  املارينا  فريق  علي 
اأحمد  الف���ت���ت���اح  م���ب���اري���ات  ..واأدار 

الطنيجي وماجد الطنيجي .
وت�����ش��ت��اأن��ف م���ب���اري���ات ال��ب��ط��ول��ة يف 
اليوم  ع�شر  م��ن  والن�شف  ال��راب��ع��ة 

مباريات  اأرب���ع���ة  ب���اإق���ام���ة  ال���ث���الث���اء 
الأوىل  امل���ج���م���وع���ة  ت�����ش��ه��د  ،ح���ي���ث 
اأب���و ظبي  م��در���ش��ة غلينلغ  م��ب��ارات��ي 
م���ع م��در���ش��ة ال��ن��ج��وم ،واأك���ادمي���ي���ة 
الفرن�شية  امل���در����ش���ة  م����ع  الحت�������اد 
مباراتي  الثانية  املجموعة  وت�شهد 
املارينا  الريا�شي مع  اأبو ظبي  نادي 
�شي  اأي  يتقابل  الثانية  امل��ب��اراة  ويف 

ا������س م����ع امل���در����ش���ة ال���ك���وري���ة . من 
حمفوظ  حم�شن  �شعادة  اأك��د  جانبه 
ظبي  اأب��و  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  ع�شو 
حر�س  النادي  عام  مدير  الريا�شي 
بطولته  ا����ش���ت���م���رار  ع���ل���ي  ال�����ن�����ادي 
بن  زاي��د  ال�شيخ  كاأ�س  علي  ال�شنوية 
ن��ه��ي��ان لالأ�شبال  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع 
بلغت  ،وال��ت��ي  للكرة  �شنة   12 حت��ت 
اأبو  جمل�س  ب��اإ���ش��راف  ال��راب��ع  عامها 
كبري  اهتمام  و�شط  الريا�شي  ظبي 
امل�شاركني  واأول����ي����اء  ال��ع��ائ��الت  م���ن 
،والتي اأ�شهمت يف �شقل العديد من 
املواهب الواعدة علي م�شتوى اأندية 
ابوظبي والأكادمييات الكروية وفرق 
النادي  ظ��ل  وال��ت��ي  ال�شنية  امل��راح��ل 
النجاح  متطلبات  ك��اف��ه  لها  ي�شخر 
اجتماعية  ايجابيات  م��ن  حققت  مل��ا 
خمتلف  مب�شاركة  تربوية  وثقافية 

،مما  وال�شديقة  ال�شقيقة  اجلاليات 
اأ�شهم يف اإتاحة الفر�شة للعديد من 

اأمام  الحتكاك  الواعدين  الالعبني 
مدار�س كروية خمتلفة مما انعك�س 

يف  فرقهم  �شمن  م�شاركتهم  خ��الل 
اأندية اأبو ظبي املختلفة . 

افتتاح مميز لبطولة نادي اأبوظبي الريا�سي الكروية الرابعة لالأ�سبال 

اختتمت اأم�س الول مناف�شات اجلولة الأوىل من 
زاي��د بن  ال�شيخ  ب���اإذن اهلل تعاىل  ل��ه  املغفور  ك��اأ���س 
�شلطان اآل نهيان مل�شافة األف و 800 والتي اأقيمت 
يف  املتجمد  البحرية  على  خيول  �شبعة  مب�شاركة 
ال�شباق  ويقام  �شوي�شرا.  يف  مورتيز  �شانت  مدينة 
الذي يبلغ اإجمايل جوائزه املالية  30  األف فرنك 
من  اخلام�شة  الن�شخة  فعاليات  �شوي�شري..�شمن 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  مهرجان 
اجلواد   الأ�شيلة..وتوج  العربية  للخيول  العاملي 
فانال ال�شماوي  لواي�س مايرو بقيادة اكزايف فبيان 
له  املغفور  كاأ�س  من  الأوىل  اجلولة  ل�شباق  بطال 
باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان..
وجاء يف املركز الثاين اجلواد الإيطايل لوجودرو�س 
لفادا فرانكو بقيادة بور�شيو دانيلي بفارق طول..
لواي�س  بادجي  الثالث اجل��واد   املركز  فيما فاز يف 
مايرو بقيادة بيجو لك ريني. ياأتي تنظيم املهرجان 
تنفيذا لتوجيهات �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل 
�شوؤون  وزي��ر  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
على  �شموه  ا�شرتاتيجية مهرجان  الرئا�شة �شمن 
كاأ�س املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان وبطولة العامل ل�شمو ال�شيخة فاطمة بنت 

ل�شباقات  العاملي  واملوؤمتر  افهار  لل�شيدات   مبارك 
اخليول العربية  تولوز 2013  وكاأ�س الوثبة �شتد. 
وينظم املهرجان هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة 
اأبوظبي الريا�شي بالتعاون  بالتن�شيق مع جمل�س 
مع هيئة الإمارات ل�شباق اخليل والحتاد الدويل 
الإمارات  وجمعية  افهار  العربية  ال�شباق  خليول 
الهيئة  تدعمه  فيما  الأ�شيلة..  العربية  للخيول 
العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة والناقل طريان 
الإمارات وبرعاية �شركة اأبوظبي لال�شتثمار واأريج 
العواين  و�شركة  لال�شتثمار  وال��را���ش��د  الأم����ريات 
والحت�����اد ال��ن�����ش��ائ��ي ال���ع���ام وجل��ن��ة ري��ا���ش��ة امل����راأة 
الن�شائية  للريا�شة  واأكادميية فاطمة بنت مبارك 
�شعب  ن��ادر  الدكتور  و  وكابال  لال�شتثمار  و�شا�س 
ال���دويل لل�شيد  ال��وث��ب��ة �شتد وامل��ع��ر���س  وم��زرع��ة 
والفرو�شية ونادي اأبوظبي للفرو�شية كرم الفائزين 
لدى  الدولة  �شفري  الرميثي  عتيق  حممد  �شعادة 
ال�شوي�شري ولرا �شوايا مديرة مهرجان  الحتاد 
العاملي  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو 
يف  الن�شائية  ال�شباقات  رئي�شة  العربية  للخيول 
افهار  العربية   ل�شباقات اخليول  ال��دويل  الحت��اد 
وعدنان �شلطان النعيمي وخالد عبداهلل اآل ح�شني 

العامة  الهيئة  يف  الريا�شية  ال�شوؤون  اإدارة  مدير 
لرعاية ال�شباب والريا�شة ومبارك النعيمي مدير 
اإدارة الرتويج واملكاتب اخلارجية يف هيئة اأبوظبي 
نادي  ع��ام  مدير  مو�شى  وعلى  والثقافة  لل�شياحة 
دبي للفرو�شية ومن�شور علي املن�شوري من نادي 
ال��ع��واين والدكتور  و���ش��ل��ط��ان  الإم������ارات  ���ش��ق��اري 
الرميثي.. �شعادة حممد عتيق  واأك��د  ن��ادر �شعب. 

ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ي��ق��دم��ه  ال���ذي  ال��دع��م  اأن 
ال��دول��ة  حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل  
الوزراء  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
حاكم دبي  رعاه اهلل  ي�شكل حافزا كبريا لل�شباب 
الريا�شي للتميز واإبراز كل اإمكانياتهم يف خمتلف 
املحافل الدولية . واأ�شاد بدعم �شمو ال�شيخ من�شور 
ناحية  من  الفرو�شية  لريا�شة  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
موجها  خا�شة  الأ�شيلة  العربية  واخل��ي��ول  عامة 
من  للنخبة  الفر�شة  اإعطائه  على  ل�شموه  ال�شكر 
مالك اخليول الأوروبية للح�شور يف �شانت مورتيز 
وامل�شاركة يف �شباق اخليل الذي يقام �شنويا. وتقدم 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  اإىل  والتقدير  بال�شكر 
الرئي�شة  ال��ع��ام  الن�شائي  الحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك 

املجل�س  رئي�شة  الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى 
الكبري  دعمها  على  والطفولة  ل��الأم��وم��ة  الأع��ل��ى 
والهتمام  امل��ج��الت  �شتى  يف  الن�شائية  للريا�شة 
البالغ الذي توليه �شموها بريا�شة املراأة يف الدولة 
وم��وؤازرة وم�شاندة  دعم  ب�شكل عام وحر�شها على 
الدولة  �شفري  وق���ال  الإم��ارات��ي��ة.  للفتاة  �شموها 
نقطة  ت�شكل  ال�����ش��ب��اق��ات  ه���ذه  اإن  ���ش��وي�����ش��را  ل���دى 
جوهرية عك�شت اأبعاد ما ترتبط به دولة الإمارات 
وقوية  وط��ي��دة  تاريخية  ع��الق��ات  م��ن  و�شوي�شرا 
والثقافية  الج��ت��م��اع��ي��ة  احل��ي��اة  م��ن��اح��ي  �شتى  يف 
لرا  اأك��دت  جهتها  من  والقت�شادية.  والتاريخية 
على  للخيول  والدائم  امل�شتمر  الن�شاط  اأن  �شوايا 
مدار  على  �شي�شتمر  واخلارجي  املحلي  امل�شتويني 
زايد  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  بتوجيهات  ال��ع��ام 
ا�شتمرارية  ويوؤكد  اخليول  يدعم  ال��ذي  نهيان  اآل 
الن�شاط و�شول اإىل رفعة اخليل العربي. وقالت اإن 
جناح ال�شباق يف �شانت مورتيز و�شعها �شمن املدن 
ال�شيخة  ل�شمو  ال��ع��امل  بطولة  �شت�شت�شيف  التي 
يقام  ال���ذي  اف��ه��ار  لل�شيدات   م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
حتت مظلة مهرجان �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
العام  ب��دءا من  العربية  للخيول  العاملي  نهيان  اآل 

الذي  ال�شفري  �شعادة  ب��دور  �شوايا  واأ�شادت  القادم 
باأن  منوهة  العمل  لتنفيذ  را���ش��خ��ة  اأر���ش��ي��ة  منح 
ينتظرون  كانوا  العامل  اأنحاء  املهتمني يف خمتلف 
هذا احل��دث الهام وهو وج��ود اخليل العربي على 
تاريخية.  مرحلة  تواجدها  يعترب  ال��ذي  اجلليد 
بدعم  النعيمي  �شلطان  ع��دن��ان  اأ���ش��اد  جانبه  م��ن 
�شوؤون  وزي���ر  ال�����وزراء  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  �شمو 
الرئا�شة موؤكدا اأن املهرجان حتول لتظاهرة عاملية 
بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  نظر  بعد  على  ي��دل  م��ا 
زايد اآل نهيان وتوجيهاته بتنظيم املهرجان وتنوع 
زيادة  الإيجابي يف  الأث��ر  لذلك  كان  �شباقاته مما 
مكانته  لي�شتعيد  العربي  باخليل  العاملي  الإهتمام 
العاملية.. فيما اأثنى خالد عبد اهلل اآل ح�شني على 
الدعم الكبري الذي يحظى به املهرجان من ال�شيخ 
من�شور بن زايد اآل نهيان والهتمام املبا�شر موؤكدا 
اأن ذلك اأ�شهم يف تطور ومتيز �شباقات املهرجان يف 
خمتلف جولته. من جهته اأعرب علي مو�شى عن 
انطالقة  منذ  حتققت  التي  بالنجاحات  �شعادته 
القائم  للتعاون  طبيعية  نتيجة  وه��ي  امل��ه��رج��ان 
املهرجان  ب���اأن  م��ن��وه��ا  ال�شلة  ذات  اجل��ه��ات  ب��ني 
التي  امل��ب��ادئ  وي��ر���ش��خ  العربية  ب��الأ���ش��ال��ة  ي��ع��رف 

غ��ر���ش��ه��ا امل��غ��ف��ور ل���ه ب�����اإذن اهلل ال�����ش��ي��خ زاي����د بن 
اأوائ��ل املهتمني  اآل نهيان والذي يعد من  �شلطان 
ب�شاأن اخليول العربية بجانب ن�شر ثقافة الرتاث 
العاملية  امل�شامري  كل  يف  العربية  اخليول  واإب��راز 
التي ترحب مب�شاركة اخليول العربية وتواجدها 
اأ�شبح  ال�شباق  اإن  �شعب  ن��ادر  الدكتور  ق��ال  فيما 
نتوقع  ال��ذي  املهرجان  �شباقات  يف  فارقة  عالمة 
النجاح الكبري لكل فعالياته .. معربا عن �شعادته 
ب��ال��ت��وا���ش��ل م��ع ه���ذا امل��ه��رج��ان ال��ف��ري��د واملتنوع 
مبارك  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن  واأه���داف���ه.  فعالياته  يف 
ال�شيخ  �شمو  ملهرجان  الهيئة  تنظيم  اإن  النعيمي 
من�شور بن زايد اآل نهيان العاملي للخيول العربية 
م�شدر  يعد  خمتلفة  �شباقات  م��ن  يت�شمنه  مب��ا 
فخر واإع��زاز انطالقا من احلر�س على احلفاظ 
وح��م��اي��ة ال�����رتاث وال��ث��ق��اف��ة الإم���ارات���ي���ة عامة 
العاملية  الإم��ارات  وتاأكيد مكانة  واأبوظبي خا�شة 
اإىل  واأ���ش��ار   . وثقافية  �شياحية  وجهة  باعتبارها 
اأبوظبي  اأن املهرجان يعد فر�شة للرتويج ملدينة 
كوجهة �شياحية خمتلفة موجها ال�شكر اإىل جميع 
الإعالم  وو�شائل  للمهرجان  وال��رع��اة  الداعمني 

املختلفة متمنيا التوفيق للم�شاركني يف ال�شباق.

فقدان جواز �سفرت
ف�������ق�������د  امل����������دع����������و/ ك���ج���ي���ل 
ال�شويد  جورجني لر�شون  - 
اجلن�شية  - جواز �شفره رقم  
����ش���ادر   )62671132(
.م�����ن يجده  الم����������ارات  م����ن 
رقم      بتليفون  الت�شال  عليه 

 055/2001374

فقدان جواز �سفرت
ف�������ق�������د  امل����������دع����������و/ ح���م���ي���د 
خ�������ش���ري ط���������رف   - اي������ران 
�شفره  ج������واز   - اجل���ن�������ش���ي���ة  
�شادر   )1077809( رق��م  
م��ن اي����ران .م���ن ي��ج��ده عليه 
الت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م     

 050/9846433

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ كارل منري 
لبنان اجلن�شية    - الهرب 
رق����م   �����ش����ف����ره  ج���������واز   -
)440379(  .من يجده 
بتليفون  الت�شال  عليه 

رقم 050/9853562 

فقدان جواز �سفرت
ف���������ق���������دت  امل������������دع������������وة/ ىل 
اأثيوبيا   - ت�����ش��ج��اى   م���ري���ن 
�شفرها  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة  
�شادر   )1746407( رق��م  
يجده  .م������ن  اأث����ي����وب����ي����ا  م�����ن 
رقم      بتليفون  الت�شال  عليه 

 050/7233337

فقدان جواز �سفرت
ابراهيم  ال�شر  امل��دع��و/  فقد  
اح������م������د ح������م������د- �������ش������وداين 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة   
�شادر   )410901( رق����م  
.م�����ن يجده  ال���������ش����ودان  م����ن 
رقم      بتليفون  الت�شال  عليه 

 055/3401424

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ حممد احمد 
اليمن   - ال��ط�����ش��ى  حم��م��د 
اجل��ن�����ش��ي��ة   - ج���واز �شفره 
  )03097580( رق������م  
.م���������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
رقم      ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ش����ال 

 050/5804194

فقدان جواز �سفرت
تا�شيم  امل������دع������و/  ف����ق����د  
اقبال حممد امني خان  - 
باك�شتان اجلن�شية   - جواز 
�شفره رقم  )1335641(  
.م��������������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      الت�������ش���ال 

 050/7816996

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ جودى حممد 
�شوريا   - ه��ا���ش��م��ى   �شمري 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية   
  )6784074( رق��������م  
.م��������������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      الت�������ش���ال 

 050/5624954

فقدان جواز �سفرت
املدعو/ نعمان هايل  فقد  
�شيف امل��ق��رم��ى    - اليمن 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية   
   )3095217( رق��������م  
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      الت�������ش���ال 

 050/4446026

فقدان جواز �سفرت
فقد  امل��دع��و/ ان��ور ح�شني 
�شليمان مياه - بنغالدي�س 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية   
   )1191779( رق��������م  
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم      الت�������ش���ال 

 050/8705555

فقدان �سهادة ا�سهم ت
ن��وره خمي�س  فقدت ال�شيدة   / 
����ش���ال���ح ع���ل���ي اجل���ن���ي���ب���ي - عن 
ا�شهم �شادرة من  �شهادة  فقدان 
ال�شالمي  اب���وظ���ب���ي  م�����ش��رف 
رقم )10204585(  �شهادات 
(�شهم   2700( ال���ش��ه��م  ع���دد 
على من يجدها برجاء ت�شليمها 

اىل البنك املذكورة اعاله.

فقدان �سهادة ا�سهم ت
ن��وره خمي�س  فقدت ال�شيدة   / 
����ش���ال���ح ع���ل���ي اجل���ن���ي���ب���ي - عن 
ا�شهم �شادرة من  �شهادة  فقدان 
ا�شهم  �شهادات  كابيتال  ال��واح��ة 
رقم )118698( عدد ال�شهم 
يجدها  من  على  (�شهم   271(
البنك  اىل  ت�����ش��ل��ي��م��ه��ا  ب����رج����اء 

املذكورة اعاله.

فقدان �سهادة ا�سهم ت
�شعيد  ع��ي��د   / ال�����ش��ي��د  ف��ق��د 
ح�������ش���ني ال���غ���ف���ل���ي ام�����ارات�����ي 
ا�شهم  �����ش����ه����ادة  اجل���ن�������ش���ي���ة 
اأب����ق����ار العني  ���ش��رك��ة م������زارع 
الت�شال  ي��ج��ده��ا  م��ن  وع��ل��ى 
 02/6523812 رق����م   ع��ل��ى 
   050/2842765 او 

م�شكوراً.

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  امل�������دع�������و/ رم��������زان 
بهويان-    راميزودى  بهويان 
بنغالدي�س اجلن�شية  - جواز 
�شفره رقم  )0344796( 
برجاء  ي����ج����ده  م����ن  ف���ع���ل���ى 
مركز  اق�����رب  اىل  ت�����ش��ل��ي��م��ه 
او �شفارة بنغالدي�س  �شرطة 

م�شكوراً. العدد  10720 بتاريخ 2013/2/19     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/351 تنفيذ عقاري
ان  انف�شتمنت ليمتد جمهول حمل القامة مبا  ايه دي 25  املنفذ �شده/١- جية  اىل 
نعلنكم  بوج�شيم  �شعيد  حممد  را�شد  وميثله:  باتيل  كومار  ماهي�س  التنفيذ/  طالب 
بتاريخ  الح��د  ي��وم  كلي  ع��ق��اري   20١0/435 ال�شتئناف  ال��دع��وى  يف  ال�����ش��ادر  باحلكم 
امل�شتاأنف فيما ق�شى به  20١2/4/22 باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك: ١- بالغاء احلكم 
العقد بني  بف�شخ  والق�شاء جمددا  الوىل  املدعى عليها  الدعوى مواجهة  من رف�س 
امل�شتاأنف وامل�شتاأنف �شدها الول جيه اي دي 25 انف�شتمنت ليمتد. ١- بالزامكم ب�شداد 
�شريورة  من  اعتبارا   %٩ بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م    )٧٧85230( وق��دره  مبلغ 
احلكم نهائيا وحتى ال�شداد التام وت�شليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 
١5 يوم من تاريخ ن�شر هذا العالن.  و عليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور اعاله.
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10720 بتاريخ   2013/2/19     
  �سركة الوتاد لعمال ال�سباغ ذ.م.م

ك��ل��ي بتاريخ  ال��ت��ج��اري��ة رق���م 20١2/48١ جت����اري  ال���دع���وى  امل��ح��ك��م��ة يف  ب��ن��اءا ع��ل��ى ح��ك��م   
ق�شائي  بتعينناكم�شفي   20١3/2/١4 امل��وؤرخ  اخل��رباء  ادارة  كتاب  ومبوجب   20١2/١2/3١
لل�شركة. نعلن نحن امل�شفى الق�شائي/ا�شعد زهري �شعدو عبا�س عن بدء اعمال الت�شفية 
يف  تاأ�ش�شت  حم��دودة،  م�شوؤولية  ذات  �شركة  وه��ى  ذ.م.م-  ال�شباغ  لعمال  الوت��اد  ل�شركة 
مدينة العني بتاريخ ١٩٩8/5/١4 حتت الرخ�شة التجارية رقم ١١١8٧3١. وعلى كل من له 
اى مطالبات ان يتقدم مب�شتنداته الثبوتية وذلك خالل )45( يوم من تاريخه وذلك على 

العنوان التايل:
الدور  ب  مدخل  القت�شاد-  وزارة  مبنى  امل��رور-  �شارع  مع  حمدان  �شارع  تقاطع  ابوظبي- 
الثالث- مكتب 30١ تليفون  02٦282٦50 فاك�س 02٦282٦55 - دبي - القرهود مبني الكاظم 
)مقابل مبنى �شارة بجوار الطاير موتورز( مدخل- ب- الدور الثانى- مكتب 2١2 تليفون 

042820300 فاك�س: 042820322

 اعالن حل وت�سفية
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للريا�شات  ال��دويل  دب��ي  ن��ادي  ينظم 
ال��ب��ح��ري��ة ي����وم ال�����ش��ب��ت امل��ق��ب��ل علي 
ال�����ش��اط��ئ امل��ف��ت��وح يف اجل��م��ريا �شباق 
اجل���ول���ة ال��ث��ال��ث��ة م���ن ب��ط��ول��ة دبي 
للقوارب ال�شراعية املحلية 22 قدما 
املو�شم  �شباقات  برنامج  وذلك �شمن 
الريا�شي البحري 2013-2012. 
وحت����ظ����ي م���ن���اف�������ش���ات ب���ط���ول���ة دب���ي 
للقوارب ال�شراعية املحلية 22 قدما 
الريا�شات  ع�شاق  م��ن  كبري  ب��اإق��ب��ال 
البحرية وحمبي ال�شباقات الرتاثية 
بات  وال����ذي  ال�����ش��ب��اب  خ��ا���ش��ة عن�شر 
من  وم�شتقبله  ال�شباقات  هذه  عماد 

احل�شاري  ب��امل��وروث  التم�شك  خ��الل 
اللذين  الأج���������داد  وح����ي����اة  ل���ل���دول���ة 

ارتبطت حياتهم بالبحر.
بنادي  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  واع���ت���م���دت 
البحرية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  ال�����دويل  دب���ي 
الربنامج الزمني الكامل للمناف�شات 
ا�شتمرار  ال��ن��ادي  م��ق��ر  ي�شهد  ح��ي��ث 
حلني  احل��دث  يف  الت�شجيل  عمليات 
ي��وم اخلمي�س  الت�شجيل  ب��اب  اإغ��الق 
امل��ق��ب��ل وه���و امل���وع���د امل���ح���دد لإع���الن 

قائمة امل�شاركني يف ال�شباق.
اأن  لل�شباق  املنظمة  اللجنة  وق���ررت 
اإيل عوامات  ال��و���ش��ول  م��وع��د  ي��ك��ون 

خ��ط ال��ب��داي��ة ي���وم ال�شبت امل��ق��ب��ل يف 
متام ال�شاعة الواحدة والن�شف ظهرا 
علي اأن تعطي اإ�شارة البداية يف متام 
ال�شاعة الثانية والن�شف ظهرا متاما 
ليبداأ ال�شراع يف ثالث جولت بطولة 

دبي 2013-2012.
والثانية  الأويل  اجلولتني  وحققت 
ال�شراعية  للقوارب  دب��ي  بطولة  من 
امل���ح���ل���ي���ة جن����اح����ا ك����ب����ريا مت���ث���ل يف 
الفوز  حقق  حيث  الكبرية  امل�شاركة 
ملالكه   40 يف اجلولة الأويل طوفان 
اإ�شماعيل املرزوقي  اإبراهيم  النوخذة 
بينما كان المتياز يف اجلولة الثانية 

ملالكه   77 زل���زال  ال��ق��ارب  اإيل طاقم 
ال���ن���وخ���ذة ع��م��ر ع���ب���داهلل امل���رزوق���ي 
وال��������ذي جن����ح يف اع����ت����الء �����ش����دارة 

الرتتيب العام لبطولة دبي للقوارب 
22 قدما بر�شيد  ال�شراعية املحلية 

4 نقاط.

ال�شبا  ن������د  م�������ش���م���ار  اح���ت�������ش���ن 
ل��ل��دراج��ات ال��ه��وائ��ي��ة ���ش��ب��اح اأم�س 
راكبي دراجات هواة وجمهور �شائق 
األربتو  ال�شهري  ال��دويل  ال��دراج��ات 
من�شاأة  اخ���ت���رب  ال������ذي  ك����ون����ت����ادو، 
ال���دراج���ات ال��ه��وائ��ي��ة ال��ت��ي �شيدت 

حديثاً بدبي. 
الدويل  ال��دراج��ات  ع��م��الق  ينتمي 
فرق  اإح��دى  اإىل  كونتادور  ال�شهري 
�شاك�شو  ال��رائ��دة ع��امل��ي��اً  ال���دراج���ات 
واحداً  ويعد   ، بنك  بنك-تينكوف 
من اأ�شل 5 دراج��ني ف��ازوا بجميع 
���ش��ب��اق��ات ال��ط��رق ال��ك��ربى الثالث 

للدراجات الهوائية.
دبي  اإىل  ك���ون���ت���ادور  زي�����ارة  وت���اأت���ي 
تلبية لدعوة من �شاك�شو بنك، ويف 
لريا�شة  دعمه  لإظ��ه��ار  منه  ب���ادرة 
الدراجات املتنامية يف دولة الإمارات 
النجم  ان�����ش��م  امل���ت���ح���دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
من  ���ش��خ�����ش��اً   90 اإىل  امل���ح���رتف 
احلظ  �شعيدي  ال��دراج��ات  �شائقي 
تخولهم  ف�����ازوا مب�����ش��اب��ق��ة  ال���ذي���ن 
ركوب الدراجات معه خالل زيارته 

ملرفق الدراجات الهوائية.
من  بامل�شابقة  الفائزين  اختيار  مت 
خالل جمموعة الدراجات الهوائية 
�شاك�شو  دبي و�شفحة  �شيف  �شايكل 
الفاي�س  على  الأو�شط  ال�شرق  بنك 

بوك، والتقى جميع الفائزين اليوم 
وجهاً لوجه مع كونتادور

ال���ث���الث  امل���ج���م���وع���ات  اإح��������دى  يف 
ل���رك���وب ال����دراج����ات، وال���ت���ي جرى 
الفردية،  ل��ل��ق��درات  وف��ق��اً  توزيعها 
ح��ي��ث اأم�����ش��ى ك���ل م��ت�����ش��اب��ق ب�شع 
دق���ائ���ق م���ن ال���وق���ت ت��ف��اع��ل فيها 

مبا�شرة مع البطل ال�شابق.
الرئي�س  ثوم�شن،  ج��اي��ك��وب  وق���ال 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��اك�����ش��و ب���ن���ك- دبي 
م�شاركة  له عن  ليميتد، يف حديث 

ال���ب���ن���ك: ح���ق���ق���ت ري���ا����ش���ة رك����وب 
ال������دراج������ات ان���ط���الق���ة ج����ي����دة يف 
الإم��ارات خالل العام املا�شي، وقد 

انخرطنا يف 
ه���ذه ال��ري��ا���ش��ة م��ن��ذ ذل���ك احلني، 
بطريقة  دع��م��ن��ا  نظهر  اأن  واأردن�����ا 
الدراجات  ���ش��ائ��ق��ي  جم��ت��م��ع  مت��ت��ع 

املحلي املزدهر .
ومل يكن مفاجاأ قيام بنك ال�شتثمار 
بنك  �شاك�شو  ال���رائ���د  ال��دامن��رك��ي 
بدبي  الفرعي  مكتبه  مع  بالتعاون 

بتوجيه   ،2009 يف  تاأ�ش�س  ال��ذي 
ل���زي���ارة  ك����ون����ت����ادور  اإىل  ال�����دع�����وة 
الإمارات، ذلك اأن للبنك ارتباطات 
طويلة بالريا�شة واحلياة ال�شحية، 
وقد رعى العديد من املبادرات ذات 
رعاية  يف  م�شاركته  ومنها  ال�شلة، 
الدراجات  فريق   ، �شايكلينك  ري�س 
ال�شباقات  يخو�س  ال��ذي  املحرتف 
بنك-تينكوف  �شاك�شو  ا���ش��م  حت��ت 
على  ريا�شيني  ي�شم  وال���ذي  بنك، 
م�����ش��ت��وى ع����ال وا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي، وقد 

���ش��ارك ال��ف��ري��ق يف ع��دد م��ن اأ�شهر 
�شباقات الطرق، مبا فيها �شباق تور 

دو فران�س الكبري. 
اآل  اأم���ان  نا�شر  ال�شيد  اأع���رب  وق��د 
رحمة، مدير اإدارة املجتمع والقطاع 
الريا�شي،  دب���ي  مبجل�س  اخل��ا���س 
كونتادور  ل���ت���واج���د  ���ش��ع��ادت��ه  ع���ن 
الهوائية  ال���دراج���ات  ���ش��ائ��ق��ي  ب��ني 
نرحب  ق��������ال:  ح���ي���ث  امل���ح���ل���ي���ني، 
م����ن جمتمع  امل���ب���ذول���ة  ب���اجل���ه���ود 
الوعي  خل���ل���ق  امل���ح���ل���ي  الأع�����م�����ال 
باأهمية ريا�شة ركوب الدراجات يف 
القوي  بالدعم  �شعداء  ونحن  دبي، 
ال�����ذي ي��ق��دم��ه ���ش��اك�����ش��و ب��ن��ك من 
خ��الل دع��وة األ��ربت��و ك��ون��ت��ادور اإىل 
دب���ي، واأث���ر ه��ذه ال��زي��ارة يف تعزيز 
الريا�شي  دب��ي  جمل�س  يف  جهودنا 
لبناء  دب�����ي  ن��ب�����س  ب���رن���ام���ج  ع����رب 
وال�شحية  البدنية  اللياقة  وتعزيز 

يف اجلميع .
وعقب فّعالية الدراجات التي جرت 
كونتادور  األ���ربت���و  ح�����ش��ر  ���ش��ب��اح��اً 
اأق��ي��م يف  ال����ذي  ال�شحفي  امل���وؤمت���ر 
م��ك��ت��ب ���ش��اك�����ش��و ب��ن��ك – ف���رع دبي 
)كارن�شي  ال��ن��ق��د  دار  يف  ال���ك���ائ���ن 
امل���ايل العاملي،  ه����اوز( مب��رك��ز دب���ي 
اإىل جانب ممثلني عن �شايكل �شيف 

دبي، وجمل�س دبي الريا�شي.

مرحلة  اأبوظبي  الإماراتية  العا�شمة  ت�شت�شيف 
ال��ت��وق��ف ال��ث��ال��ث��ة م��ن ���ش��ب��اق ف��ول��ف��و للمحيطات 
العام  دي�شمرب من  �شهر  2014-2015 خالل 

املقبل.
التي   ، والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  واأك��دت 
قمة  بت�شلق  امل��و���ش��وف  ال�����ش��ب��اق  ه���ذا  ا�شتقدمت 
اخلليج  اإىل منطقة  ال��ب��ح��ار  اأع���ايل  يف  اإي��ف��ر���ش��ت 
وراء  وت��ق��ف   2012 ع��ام  الأوىل  للمرة  ال��ع��رب��ي 
للمحيطات  اأبوظبي  فريق  ع��زم  جم���دداً،  ع��ودت��ه 
بقيادة   2015-2014 مناف�شات  يف  امل�شاركة 
اإي�����ان ووك�����ر، ال���رب���ان ال���ربي���ط���اين احل���ائ���ز على 
اثنتني من اجلوائز الأوملبية، والذي قاد الفريق 
املوانئ  و�شباقات  اجل���ولت  م��ن  ب��ع��دد  ال��ف��وز  اإىل 
امل�شيفة يف اأوىل م�شاركات الفريق �شمن الن�شخة 

ال�شابقة.

بن  �شلطان  ال�شيخ  م��ع��ايل  ق��ال  املنا�شبة،  وب��ه��ذه 
طحنون اآل نهيان، رئي�س هيئة اأبوظبي لل�شياحة 
األهبت م�شاركتنا يف �شباق فولفو  والثقافة : لقد 
بروابط  يتمتع  ال��ذي  �شعبنا  خميلة  للمحيطات 
ق���وي���ة م���ع ال������رتاث ال���ب���ح���ري، ك��م��ا ���ش��اه��م اإرث 
الإبحار  تو�شيع نطاق مرافق  ال�شابقة يف  ال��دورة 
ال��ذي �شنعتمد عليه  امل��ائ��ي��ة، الأم���ر  وال��ري��ا���ش��ات 
وقد  خو�شها.  نعتزم  التي  الثانية  م�شاركتنا  يف 
ان�شم اأك��رث من 120 األ��ف زائ��ر يف عام 2012 
اإىل الحتفالت التي اأقيمت داخل ميناء التوقف 
اأبوظبي.  يف  للمحيطات  فولفو  �شباق  ق��ري��ة  يف 
و�شن�شعى اإىل تعزيز هذه ال�شمعة الطيبة كميناء 
بحيث  التوقف  اإث���راء جتربة  خ��الل  م�شيف من 
لفرتة طويلة حتى  اأبوظبي  عن  احلكايات  ت��دور 

بعد اأن يغادرها اأ�شطول اليخوت املتناف�شة .

الوا�شحة  ب�شمتها  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  ت��رك��ت  وق���د 
خالل  من  املائية  للريا�شات  العاملي  امل�شهد  على 
يف  العاملية  الإب��ح��ار  �شباقات  لأب���رز  ا�شت�شافتها 
يف  ال�شباق  م�شاهمة  ع��ن  ف�شاًل   ،2012 يناير 
اإىل  الإم��ارة  املائية يف  الريا�شات  بقطاع  الرتقاء 
وتطوير  تو�شيع  م��ع  التوقعات  تخطى  م�شتوًى 
مراكز الإبحار، و�شركات تاأجري اليخوت، ومن�شاآت 

املرا�شي البحرية خالل الأ�شهر 12 املا�شية.
والثقافة  ل��ل�����ش��ي��اح��ة  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  وت�������درك 
���ش��ب��اق فولفو  ع����ودة  تلعبه  ال����ذي  ال����دور  اأه��م��ي��ة 
الإماراتية  الكوادر  تطوير  وبرنامج  للمحيطات 
اإىل  ع���ادل خ��ال��د  الإم���ارات���ي  ان�شمام  �شهد  ال���ذي 
ي�شارك  عربي  ك���اأول  للمحيطات  اأبوظبي  فريق 
يف مناف�شة الإبحار املرموقة هذه حول العامل يف 
اأرق��ى وجهات  تر�شيخ مكانة الإم��ارة كواحدة من 

الريا�شات املائية يف العامل.
واأ�شاف ال�شيخ �شلطان: �شتلعب م�شاركتنا الثانية 
يف  الإب��ح��ار  ريا�شة  �شعبية  تعزيز  يف  مهماً  دوراً 
للتعريف  اأخ���رى  عاملية  من�شة  وت��وف��ري  الإم����ارة 

برتاثنا البحري املوغل يف القدم .
و�شيتمحور الهتمام جمدداً خالل مرحلة توقف 
ال�شباق يف اأبوظبي عام 2014 حول قرية �شباق 
للحدث  خ�شي�شاً  بنيت  التي  للمحيطات  فولفو 
بحجم يعادل م�شاحة ثمانية مالعب لكرة قدم، 
كورني�س  على  الأم����واج  كا�شر  منطقة  يف  وذل���ك 

اأبوظبي املذهل.
اأب���وظ���ب���ي ل��ل��م��ح��ي��ط��ات جناحات  وح�����ش��د ف��ري��ق 
�شباق  ي�شارك يف  عربي  اإبحار  فريق  ك��اأول  مهمة 
�شباق  يف  ال��ف��وز  حتقيقه  م��ع  للمحيطات  فولفو 
انت�شارات يف  املتحدة، وثالثة  باململكة  فا�شت نت 

�شباقات املوانئ امل�شيفة جرى اأحدها اأمام الآلف 
من امل�شجعني يف العا�شمة الإماراتية ف�شاًل عن 
عرب  ال�شابعة  اجل��ول��ة  يف  امل�شتحق  ال��ف��ري��ق  ف��وز 
الأطل�شي بني مدينتي ميامي يف الوليات املتحدة 

الأمريكية ول�شبونة يف الربتغال.
من جانبه قال نوت فرو�شتاد، الرئي�س التنفيذي 
ل�شباق فولفو للمحيطات : اأتاحت اأبوظبي خالل 
ا�شتثنائية  جت��رب��ة  ال�شباق  م��ن  املا�شية  ال����دورة 
وا�شع.  ع��امل��ي  ب��اه��ت��م��ام  حظيت  للتوقف  كميناء 
تعزيز  يف  جم��دداً  املناف�شة  اإىل  عودتها  و�شت�شهم 
امل��دي��ن��ة وال���دول���ة. ول���دي كامل  ال�����ش��ب��اق يف  اإرث 
ال��ث��ق��ة ب��امل��ك��ان��ة امل��ه��م��ة ال��ت��ي ���ش��ي��ت��ب��ووؤه��ا فريق 
جوائز  على  املتناف�شني  بني  للمحيطات  اأبوظبي 
هذه الدورة من ال�شباق، حيث �شي�شكل ذلك بداية 
ل��الإب��ح��ار يف دول���ة الإم����ارات العربية  اآخ���ر  ف�شل 

اليخوت  باأ�شطول  اأبوظبي  و�شرتحب   . املتحدة 
امل�شاركة يف �شباق فولفو للمحيطات �شمن جولته 
الثانية التي تنطلق من ميناء ري�شيف �شمال �شرق 
ال�شباق  ب��دء  ميناء  م��ن  ت��غ��ادر  اأن  بعد  ال��ربازي��ل 
ت�شتغرق  اأن  املتوقع  ومن  الإ�شبانية.  األيكانتي  يف 

اجلولة الثانية �شهراً من الإبحار.
الفرق  ث��ال��ث  للمحيطات  اأب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق  وي��ع��د 
���ش��ب��اق فولفو  12 م���ن  ال����  ال�����دورة  امل�����ش��ارك��ة يف 
اإي��ه اأول ووم��ني ،  اإ���س �شي  للمحيطات بعد فريق 

وفريق اآخر يدعمه ميناء ري�شيف.
و�شيتم اإ�شدار املزيد من الأخبار اخلا�شة مبيناء 
�شيتم  كما  املقبلة؛  الأ�شابيع  خ��الل  ال�شت�شافة 
النهائي  امل�شار  ع��ن  ف��رباي��ر  �شهر  اأواخ���ر  الك�شف 
والتواريخ  ال�شباق  م�شافات  ذلك  يف  مبا  لل�شباق، 

املتوقعة.

مب�صاركة فريق اأبوظبي للمحيطات جمددًا

اأبوظبي ت�ست�سيف مرحلة توقف �سباق فولفو للمحيطات يف دي�سمرب 2014

قد يعود بطل دوري اأبطال اوروبا لكرة القدم العام املا�شي اىل البطولة بعد 
م�شوار حزين يف ال�شرق الق�شى بينما يلتقي اثنان من اخل�شوم القدامى 

مرة اأخرى يف مباريات ذهاب دور ال�شتة ع�شر هذا ال�شبوع.
ت�شيل�شي  الذي �شجل ركلة الرتجيح احلا�شمة ل�شالح  وهز ديدييه دروجبا 
دقائق من م�شاركته الوىل  اول خم�س  ال�شباك يف  املا�شي  املو�شم  نهائي  يف 
مع غلطة �شراي يوم اجلمعة وقد يدخل الت�شكيلة ال�شا�شية بجانب الوافد 

اجلديد �شانع اللعب الهولندي وي�شلي �شنايدر �شد �شالكه غدا الربعاء.
و�شيدخل ميالنو بطل اوروبا �شبع مرات وبر�شلونة اللذان التقيا يف مرحلة 
املجموعات ودور الثمانية املو�شم املا�شي يف مواجهة با�شتاد �شان �شريو حيث 
لتحقيق  بقوة  مر�شحا  مي�شي  ليونيل  بقيادة  القطالوين  الفريق  �شيكون 

انت�شار اخر.
بايرن  التوايل  على   13 للمرة  املرحلة  هذه  بلغ  ال��ذي  ار�شنال  وي�شت�شيف 

ميونيخ املتاألق بينما يلتقي بورتو مبلعبه مع ملقة املبتدئ املثري لالعجاب 
يف مباراة �شت�شهد م�شاركة العديد من لعبي امريكا اجلنوبية لت�شبح ا�شبه 

مبواجهة يف كاأ�س ليربتادوري�س.
و�شتكون مباراة ميالنو �شد بر�شلونة هي البرز رغم ان الفريق اليطايل 
ا���ش��راك م��اري��و بالوتيلي ال��ذي اح��رز ارب��ع��ة اه���داف يف ثالث  ل��ن ي�شتطيع 

مباريات منذ انتقاله من مان�ش�شرت �شيتي.
ول يحق للمهاجم املثري للجدل امل�شاركة يف مباراة يوم الربعاء يف ا�شتاد �شان 

�شريو لنه لعب مع فريقه الجنليزي ال�شابق يف مرحلة املجموعات.
والربازيلي  ابراهيموفيت�س  زلت����ان  ال��ع��م��الق  امل��ه��اج��م  م��ي��الن��و  ف��ق��د  ك��م��ا 
املا�شي  املو�شم  منذ  �شيلفا  تياجو  واملدافع  بال�شابات  املبتلى  باتو  الك�شندر 
ويلعب بدل من ذلك بت�شكيلة �شابة يف حماولة لعادة التزان اىل �شجالته 

املالية.

ال��ق��دم على  ل��ك��رة  مل��وق��ع الحت���اد الوروب����ي  امل��داف��ع فيليبي مك�شي�س  وق���ال 
النرتنت  انه جيل جديد وهذا �شيء جيد لنهم ل يتمتعون باخلربة لكنه 
يجلبون �شيئا ا�شافيا للفريق. وا�شاف  ي�شتطيعون جلب الكثري من ال�شياء 
املران كثريا  اي�شا  للغاية. يطلبون  للفريق.. هذا اجليل اجلديد متحم�س 

لنهم يف غاية احلما�س وهذا يوؤثر ب�شكل جيد يف جميع افراد الفريق.
وتابع  ي�شتطيع ميالنو العتماد عليهم لن هذا يعد م�شروعا طويل المد 
بالن�شبة مليالنو  انت�شارهم بر�شلونة رمبا يكون كبريا  ومع ذلك فان توقع 
ال���ذي ق��دم ع��رو���ش��ا �شيئة يف مرحلة امل��ج��م��وع��ات واح��ت��ل امل��رك��ز ال��ث��اين يف 

جمموعته وراء ملقة.
وخ�شر ار�شنال اأمام بالكبرين روفرز فريق الدرجة الثانية يف كاأ�س الحتاد 
الجنليزي يوم ال�شبت ويتناق�س م�شتواه املتذبذب متاما مع بايرن الذي فاز 
مببارياته اخلم�س يف الدوري الملاين منذ ا�شتئناف املناف�شات عقب العطلة 

ال�شتوية بدون ان ي�شتقبل مرماه اأي هدف.
ويف ظل تقدمه بفارق �شخم يبلغ 15 نقطة على برو�شيا دورمتوند ي�شتطيع 
الفريق البافاري تركيز جهوده على دوري البطال حيث احتل املركز الثاين 

مرتني يف املوا�شم الثالثة الخرية.
املو�شمني  يف  البطولة  من  املرحلة  ه��ذه  يف  خ�شر  ال��ذي  لر�شنال  وبالن�شبة 
املا�شيني تبدو دوري اأبطال اوروبا اأمله الخري يف تفادي مو�شم اخر بدون 
القاب. وقد متنح التعاقدات الخرية لغلطة �شراي اف�شلية للفريق امل�شهور 
يتاأهل  تركي  ناد  اول  ي�شبح  ان  �شيحاول  اذ  ار�شه  على  املتحم�س  بجمهوره 

لدور الثمانية منذ فعلها فناربخ�شه قبل خم�س �شنوات.
ويواجه مت�شدر الدوري الرتكي فريقا ل�شالكه يف انهيار بعد انت�شاره مرة 
ال�شتوية  العطلة  المل��اين منذ  ب��ال��دوري  مبارياته اخلم�س  واح��دة فقط يف 

عقب اقالة املدرب هوب �شتيفنز وا�شتبداله باملوؤقت ين�س كيلر.

مي���الن���و وب���ر�سلون���ة يلتقي���ان جم���ددًا ودروجب����ا يتطل�����ع للع�������ودة

)دبي البحري( ينظم �صباق اجلولة الثالثة

ال�سراعية 22 قدما تبحر على �ساطئ اجلمريا ال�سبت
اعتماد الربنامج الزمني واإعالن قائمة امل�صاركني اخلمي�س

�سائق الدراجات الدويل الربتو كونتادور جنبًا اإىل جنب مع دراجني حمليني هواة
ببطولة  م�شاركته  العربية  للخيول  دب��ي  م��رب��ط  اختتم 
اأبوظبي الدولية جلمال اخليول العربية التي اأقيمت حتت 
رعاية �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمعية  وتنظيم  ال��رئ��ا���ش��ة  ���ش��وؤون  وزي���ر  ال�����وزراء  جمل�س 
اأي��ام مبيدان  العربية على م��دار ثالثة  الإم���ارات للخيول 
قفز احلواجز بنادي اأبوظبي للفرو�شية. وا�شتطاع املربط 
اأن يقت�س لنف�شه ر�شيدا عزز ح�شيلة بداية العام اجلديد 
جلمال  عجمان  بطولة  من  كل  يف  كبريين  اإجن��ازي��ن  بعد 
عبدالعزيز  بن  �شلطان  الأم��ري  ومهرجان  العربي  اخليل 
ال��ع��امل��ي الأول ل��ل��ج��واد ال��ع��رب��ي، ح��ي��ث مت��ك��ن م��رب��ط دبي 
ب��ح�����ش��ور حم��م��د ال��ت��وح��ي��دي امل�����ش��رف ال���ع���ام مل��رب��ط دبي 
و�شمن  للمربط  التنفيذي  امل��دي��ر  امل��رازي��ق  وعبدالعزيز 
 425 ب��ني  اجل��م��ايل  ال�شراع  فيها  اح��ت��دم  قوية  مناف�شة 
من  وال�شعودية  الإماراتية  املرابط  اأق��وى  بها  دفعت  راأ�شا 
انتزاع ثالث ميداليات برونزية يف فئة الأفرا�س من عمر 
فئة  ويف  �شونيل  ال��ف��ر���س  خ���الل  م��ن  ���ش��ن��وات   10 اإىل   8
املهر دي ميا�س ويف  �شنوات من خ��الل  ث��الث  املهور بعمر 
اأربع وخم�س �شنوات من خالل الفحل  فئة الفحول بعمر 
للمربط  الذهبية  الإجن���ازات  باكورة  �شاحب  مراك�س  دي 
الذهبية يف  امليدالية  الفحل  اأح��رز  العام اجلديد حيث  يف 

بطولة عجمان للخيل العربي.
وا�شتطاعت الفر�س الزرقاء �شونيل التي حملت رقم 210 
�شمن فئة الأفرا�س من عمر 8 اإىل 10 �شنوات وهي ابنة 
الأب �شوكاي�شي والأم دبليو اآر جولن م�شجلة يف الإمارات 
حتت رقم 8074 اأن تنتزع املركز الثالث بني العديد من 
انف�شها ح�شة من  وت�شمن  املجموعة  القوية يف  الأفرا�س 
جوائز الفئة مع كل من اإمياندوريا ملربط عجمان واإف اإم 

جلوريا ملالكها ال�شيخ عبداهلل بن حممد علي اآل ثاين.
املهر  ال��ث��اين  ال��ي��وم  فعاليات  خ��ت��ام  ط��اوو���س  ا�شتطاع  كما 
دي ميا�س ابن البطل العاملي كيو اآر مارك والأم اإم راندي 
امل�شجل بالإمارات حتت رقم 9578 والذي قدم جلمهور 
عر�س  من  لوحة  اأبوظبي  يف  الدولية  البطولة  مهرجان 

بني  ال��ربون��زي��ة  امليدالية  ب���دوره  ينتزع  اأن  رائ��ع  اإن�شيابي 
اأف�شل روؤو�س خيل اجلمال �شمن نهائيات مناف�شات املهور 
بعمر ثالث �شنوات ويف مقدمتها ع ج مردان اململوك ملربط 
بن  عبدالعزيز  لالأمري  اململوك  دي  دي  واآ�شكوت  عجمان 

اأحمد بن عبدالعزيز اآل �شعود.
بطولة  لقب  �شاحب  مراك�س  دي  الأزرق  الفحل  واخ��ت��م 
العربي  اخليل  جلمال  الدولية  املغرب  بطولة  يف  الأمهار 
للجواد  الدولية  دبي  ببطولة  الف�شية  امليدالية  و�شاحب 
ال�شارقة  ملهرجان  التا�شعة  الن�شخة  بلقب  واملتوج  العربي 
بطولة  ولقب  املحلي  الإن��ت��اج  الأ�شيلة  العربية  للخيول 
الأفحل يف بطولة عجمان الأخرية اأن يحجز لنف�شه مكانا 
بني اأجمل الفحول بعمر اأربع وخم�س. واحتل دي مراك�س 
املركز  اأوفيليا  ك��ار  والأم  ك��الرز  روي��ال  العاملي  الفحل  اب��ن 
�شمت  مناف�شات  يف  ال��ربون��زي��ة  امليدالية  منتزعا  الثالث 

اأجمل الفحول العربية يف هذه الفئة.
دبي  مل��رب��ط  التنفيذي  امل��دي��ر  امل��رازي��ق  عبدالعزيز  وع��رب 
للخيول العربية عن ارتياحه للنتائج التي حققها املربط 
خالل بطولة اأبوظبي الدولية جلمال اخليول العربية التي 
الأندية  بني  ال�شديد  التناف�شي  وامل�شتوى  بالقوة  و�شفها 
واملرابط التي جلبت للبطولة اأف�شل واأجمل مالديها من 
اأن احل�شول على ثالث  امل��رازي��ق  روؤو����س اخل��ي��ل. واع��ت��رب 
ميداليات بني ع�شرات اخليول املتبارية دليل على احل�شور 
البطولت  ك��اف��ة  يف  العربية  للخويل  دب��ي  مل��رب��ط  ال��ث��اب��ث 
اإن  وق��ال  بالذهب.  اإل  التي مل يكن ير�شى منها  الدولية 
تاألق  هو  جميعها  وتاألقها  بع�شها  تكمل  الوطنية  املرابط 
للجميع يف املناف�شات الدولية التي ت�شتقطب م�شاركات من 
الإماراتية  بامل�شاركة  البطولة  اخل��ارج. كنا �شعداء يف هذه 
تقا�شمها  الأل��ق��اب  نيل  يف  ح�شورا  اأف���رزت  التي  الوا�شعة 
عدد من املرابط الكربى كمربط عجمان ومربط الأريام 
ومربط  ث��اين  اآل  علي  حممد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  ومربط 

الهواجر وبالتاأكيد مربط دبي للخيول العربية.

مربط دبي يقت�ض ثالث ميداليات من بطولة 
اأبوظبي الدولية جلمال اخليول العربية



�سركة �سينية ت�ستعد لبناء تايتانيك جديدة 
ت�شتعد جمموعة جينلينغ ال�شينية لبناء ال�شفن مل�شاعدة التاجر الأ�شرتايل 
كاليف باملر على حتقيق طموحاته يف �شناعة ن�شخة عن الباخرة العمالقة 

الأ�شطورية تايتانيك خالل ثالثة اأعوام.
ونقلت وكالة اأنباء ال�شني اجلديدة �شينخوا عن رئي�س جمموعة جينلينغ 
بخربات  تتمتع  املجموعة  ولكن  �شك،  بال  �شعبة  املهمة  اأن  قوله  بياو  قه 
لأكرث من 60 عاما يف بناء خمتلف ال�شفن، لذلك هو على ثقة تامة باإمتام 

املهمة خالل ال�شنوات الثالث املقبلة.
وبالتزامن مع الذكرى املئوية حلادثة تايتانيك ، اأعلن باملر يف عام 2012 
عن متويله لبناء ن�شخة طبق الأ�شل للباخرة التي كانت اأكرب �شفينة نقل 
ركاب يف العامل، ويتوقع اأن تنطلق تايتانيك الثانية يف رحلتها الأوىل عام 
2016 على طول الطريق نف�شه الذي قطعته تايتانيك الأ�شلية من لندن 
املحيط  يف  جليدي  بجبل  ا�شطدمت  حيث   1912 ع��ام  يف  ن��ي��وي��ورك  اىل 

الأطل�شي وغرقت بالكامل.
الأ�شلية  تايتانيك  مبقايي�س  الثانية  تايتانيك  بناء  �شيتم  للخطة،  ووفقا 
اأفراد  من   900 لنحو  تت�شع  غرفة  و840  طبقات  ت�شع  ي�شمل  مبا  نف�شها 

الطاقم و2400 راكب.

 را�سل براند يقر باأن فيلم اأرثر كان خطاأ 
اأقّر املمثل النكليزي، را�شل براند، باأن فيلمه الأخري اأرثر كان خطاأ ونقلت 
ردود  من  بالإحباط  �شعوره  تاأكيد  براند،  عن  الربيطانية  �شن  �شحيفة 
�شعرت  ال���ردود(  ه��ذه  )م��ن  ت��اأذي��ت  لقد  قائال  الفيلم  على  ال�شلبية  الفعل 

باأنني ارتكبت خطاأ .
واأ�شاف مل اأكن اأعرف الكثري حول طريقة �شياغة ن�س الفيلم ، غري اأنه 

قال اأنني، يف الوقت احلايل، اأعرف اأكرث بكثري .
 ، بحما�س  على خطواتي  اأق���دم  كنت  وت��اب��ع 
القيام  اأ�شتطيع  اأنني  اأعتقد  كنت  م�شيفا  
ال�شواب  اع��ت��م��اد  اأن  واع��ت��رب   . ���ش��يء  ب����اأي 
جزئياً  م�����ش��وؤوًل  ك��ان  الفيلم  يف  ال�شيا�شي 
النا�س  ق��ل��وب  اإىل  ال��و���ش��ول  يف  ف�شله  ع��ن 
واإ�شحاكهم. ي�شار اإىل اأن فيلم اأرثر عر�س 
عام 2011، وهو فيلم كوميديا درامي، اأدى 
جانب  اإىل  البطولة،  دور  براند  را�شل  فيه 
باقة من النجوم، من بينهم هيلني مريين، 

وجنيفر غانر، ونيك نولتي.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ريهانا تتعر�ض لهجوم
 يف ناٍد ليلي بربيطانيا 

الغا�شبني  املعجبني  اأح���د  ه��اج��م 
ناد  يف  ريهانا  الأمريكية  النجمة 
ليلي بالعا�شمة الربيطانية لندن 
اأثار  م��ا  زجاجية  بقنينة  ورم��اه��ا 
وجرحت  اأر���ش��اً  ف�شقطت  ذع��ره��ا 
اإىل  توجهها  ا�شتدعى  ما  ركبتها 

م�شت�شفى لتلقي العالج.
واأف�����������ادت ���ش��ح��ي��ف��ة دي����ل����ي ميل 
اأب����دى  امل��ع��ج��ب  ال��ربي��ط��ان��ي��ة ان 
انزعاجه من عالقة ريهانا باملغني 
القنينة  ف���رم���ى  ب������راون  ك��ري�����س 
ان  اإل  باجتاهها لكنه مل ي�شبها، 
اختالل  وراء  ال�شبب  ك��ان  ذعرها 
اأر����ش���اً وجرحت  ف��ه��وت  ت��وازن��ه��ا 
رك��ب��ت��ه��ا م����ا ت��ط��ل��ب ع���الج���ه���ا يف 
امل�شت�شفى. وقال �شهود ان املعجب 
براون  ب�شبب  ريهانا  ي�شتم  اأخ���ذ 
يف  موجودة  ريهانا  ان  اإىل  وي�شار 
لندن للم�شاركة يف اأ�شبوع الأزياء 
جمموعة  اأول  عن  ك�شفن  حيث 

اأزياء لريفر اآيالند.

اأرملة يف الت�سعني تبيع
 كل  ما متلك لتدفن زوجها 

قّررت اأرملة اأمريكية يتجاوز عمرها الت�شعني عاماً، بيع كل 
املال  لتوّفر  الترّبج،  وم�شتح�شرات  ثيابها  عدا  ما  متلك  ما 
عاماً( وهي  �شميث )91  اإل�شي  وقالت  زوجها.  لدفن  ال��الزم 
بي  اأي  ل�شبكة  التابعة  لقناة كومو  وا�شنطن،  اأرلينغتون،  من 
اإنها تاأمل، عرب بيع مقتنياتها، باأن ت�شتطيع  �شي الإخبارية، 
دف���ن زوج��ه��ا يف امل��ق��ربة ذات��ه��ا ح��ي��ث دف���ن اأف����راد عائلتها يف 
باأن تدفن هناك  اأملها  �شنوهومي�س بوا�شنطن. واأعربت عن 
اأي�شاً. وتويف زوجها جو �شميث يف اخلام�س من ال�شهر اجلاري 
عن 88 عاماً، بعد عامني من معاناته مع مر�س الألزهامري. 
وقالت القناة اإن كلفة دفن الزوج تبلغ 3 اآلف دولر، ل متلك 
الزوجة �شوى 9 منها، لذلك قّررت اأن تعر�س كل مقتنياتها، 
ما عدا الثياب وم�شاحيق الترّبج، للبيع من اأجل جمع املبلغ.

واأكدت الزوجة اأنها لن تبيع ثياب زوجها املتوّفى اأي�شاً.وكان 
الثنان تزوجا قبل 46 عاماً ون�شف العام.

 طفل عا�سر المراأة قال لها 

االأطباء اإنها لن حتمل.. اأبدًا 
رزقت امراأة �شّخ�س الأطباء انها لن حتمل يوماً بطفلها 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة ان  ال��ع��ا���ش��ر واأف������ادت �شحيفة دي��ل��ي م��ي��ل 
روبرت  وزوج��ه��ا  �شنة(   36( ي��ون��غ  كاترينا  الربيطانية 
�شنوات  بعد  العا�شر  طفلهما  ب��ولدة  احتفال  �شنة(   54(
و�شع طبي  الإم���راأة من  معاناة  الأط��ب��اء  ت�شخي�س  على 
يحرمها من احلمل والتمتع بالأمومة. واأ�شارت اإىل انه 
انها  يونغ  الأط��ب��اء  اأبلغ  للحمل  ال�شعي  من  �شنوات  بعد 
تعاين من م�شكلة يف املبي�س تخلق لديها حالة من العقم 

وحتول دون متكنها من احلمل. 
ل��ك��ن الإم�����راأة وزوج��ه��ا اأث��ب��ت��ا ل��الأط��ب��اء ان��ه��م ع��ل��ى خطاأ 
10 مرات، وهما �شعيدان  ولي�س مرة واحدة فقط ولكن 
17 �شنة.  ف���رتة  ال��ذي��ن ول����دوا خ���الل  ال�10  ب��اأولده��م��ا 
اأطلق  ف��ت��اة  امل��ول��ودة الأ���ش��غ��ر ه��ي  وذك���رت ال�شحيفة ان 
عليها الزوجان ا�شم نيكيتا وقد ان�شمت اإىل اأخوتها نيكو 
)17 �شنة(، و جياين )14 �شنة(، و األني�س )12 �شنة( ،و 
األيك�شي )8  و  �شنوات(،  اإلكرتا )9  و  �شنة(،  ياني�س )11 
 ، �شنوات( ،و بيني�شيو )7 �شنوات(، و كاليكا )5 �شنوات( 

و اأثينا )�شنتان(.

فيلم يوم منا�سب ملوت �سعب يت�سدر 
الئحة اإيرادات ال�سينما االأمريكية 

اح��ت��ل ف��ي��ل��م ي����وم م��ن��ا���ش��ب مل����وت ���ش��ع��ب اجل���دي���د مركز 
�شباك  واأف����اد  الأم��ريك��ي��ة  ال�شينما  ���ش��الت  ال�����ش��دارة يف 
التذاكر الأمريكي موجو ان فيلم يوم منا�شب ملوت �شعب 
من بطولة النجم الأمريكي برو�س ويلي�س حل يف املركز 
اإيراداته  وبلغت  اأمريكا  يف  املعرو�شة  الأف��الم  بني  الأول 
25 مليون دولر. وتراجع فيلم منتحل ال�شخ�شية من 
بطولة جاي�شون بامتان وميلي�شا مكارثي من املركز الأول 

اإىل الثاين مببيعات قدرت ب�23.43 مليون دولر.

خريطة دماغ ب�سرية.. م�سروع جديد الإدارة اأوباما 
الب�شري وبناء خريطة  الدماغ  الزمن لدرا�شة عمل  الأمريكية لبذل جهد علمي ميتد لعقد من  الإدارة  تخطط 
الوراثة. وذكرت �شحيفة  الب�شري يف ما يخ�س علم  مل�شروع اجلينوم  باأمر م�شابه  للقيام  �شاعية  لن�شاطه،  �شاملة 
نيويورك تاميز ان امل�شروع اجلديد الذي تنظر الإدارة الأمريكية يف اإمكانية الك�شف عنه قبل اآذار-مار�س املقبل، 
النانو للقيام بجهد م�شرتك من  الأع�شاب وعلماء  �شي�شمل وكالت فدرالية وموؤ�ش�شات خا�شة وفرقاً من علماء 
لتطوير  طريق  اأن��ه  بامل�شروع  املتفائلون  العلماء  وي��رى  الع�شبية.  اخلاليا  مبليارات  املتعلقة  املعرفة  تطوير  اأج��ل 
التقنية ال�شرورية لفهم الأمرا�س الدماغية مثل األزهامير وباركن�شون، ولإيجاد عالجات جديدة ملختلف العلل 
الذكاء ال�شطناعي.  اأمام حتقيق تقدم يف جمال  الطريق  اإف�شاح  اإمكانية  املذكور يحمل  امل�شروع  اأن  العقلية. كما 
ع اأن يكون جزءاً من اإقرتاح امليزانية  وقالت ال�شحيفة اإن امل�شروع الذي ميكن اأن يكّلف مليارات ال��دولرات، يتوّقّ
التي �شيقدمه الرئي�س خالل ال�شهر املقبل. وقال 4 علماء وممثلون عن موؤ�ش�شات بحثية اإنهم �شاركوا يف التخطيط 
ملا يطلق عليه م�شروع خريطة الدماغ الب�شري . واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأن التفا�شيل اخلا�شة بامل�شروع ل تزال غري 
نهائية، وما زال من غري الوا�شح كم من الأموال الفدرالية �شتقرتح اأو �شيوافق عليها لإمتام امل�شروع يف وقت يتم 

فيه كبح الإنفاق يف البالد، اأو لأي مدى �شيتمكن البحث من امل�شي قدماً من دون متويل فدرايل ملحوظ.  
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الربيطانيون ي�ستخدمون املوبايل 
للتوا�سل مع اأ�سرهم داخل منازلهم!! 
اأظ���ه���رت درا����ش���ة ج��دي��دة ام�����س الث��ن��ني اأن م��ا ي��ق��رب م��ن ن�شف 
الكمبيوتر،  واأجهزة  الربيطانيني ي�شتخدمون هواتفهم املحمولة 
للتوا�شل مع اأفراد اأ�شرهم داخل منازلهم. ووجدت الدرا�شة، التي 
ن�شرتها �شحيفة )ديلي ميل(، اأن ثالثة اأرباع الربيطانيني يجدون 
�شعوبة يف ت�شيري اأمورهم اليومية من دون الأجهزة الإلكرتونية، 
مثل الهواتف واأجهزة الكمبيوتر املحمولة، حتى ليوم واحد. وقالت 
اإن انت�شار ا�شتخدام الأجهزة الذكية �شاهم يف خلق جيل ل ميكن 
من  الكثري  وجعل  كمبيوتراته،  واأج��ه��زة  هواتفه  عن  ي�شتغني  اأن 
الربيطانيني ي�شتعملون هذه الأجهزة للتوا�شل مع اأفراد اأ�شرهم 
واأ�شافت  نف�شها.  املنازل  ويف  واح��د  �شقف  حتت  يقيمون  اأنهم  مع 
باأنهم ي�شتخدمون  % من الربيطانيني اعرتفوا   45 اأن  الدرا�شة 
الإلكرتوين  الربيد  ور�شائل  الن�شية  والر�شائل  الهاتفية  املكاملات 
والتغريد للتوا�شل مع اأفراد اأ�شرهم يف منازلهم، بدًل من تكليف 
اأنف�شهم عناء الذهاب اإىل الغرف املجاورة للتحدث اإليهم. ووجدت 
% من الربيطانيني يف�شلون التحدث على الهاتف اأو  اأي�شاً اأن 22 
عرب �شبكات التوا�شل الجتماعي مثل )في�شبوك( و)تويرت( ولي�س 
% منهم يجدون �شعوبة ق�شوى يف التخلي  وجهاً لوجه، واأن 73 
ليوم  الإلكرتونية  واأجهزتهم  املحمولة  عن هواتفهم وحوا�شيبهم 
اعرتفوا  الربيطانيني  م��ن   %  25 اأن  اإىل  واأ���ش��ارت  فقط.  واح��د 
الن�شية  وال��ر���ش��ائ��ل  الإل���ك���رتوين  ال��ربي��د  ر���ش��ائ��ل  يتابعون  ب��اأن��ه��م 
اأق��ّر الكثري  10 منهم يف احل��ّم��ام، كما  يف ال�شرير، وواح��د من كل 
لون اأن يفقدوا خوامت الزواج اأو اخلطبة، ولي�س  منهم باأنهم يف�شّ
هواتفهم الذكية. وقالت الدرا�شة اإن املراأة الربيطانية متلك اأجهزة 
تكنولوجيا ت�شل قيمتها اإىل نحو 4058 جنيهاً ا�شرتلينياً، يف حني 
من  ا�شرتلينياً  4294 جنيهاً  قيمته  ما  الربيطاين  الرجل  ميلك 

هذه املعّدات.

 الربيطاين املثايل يتخلى عن
 ممار�سة التمارين الريا�سية يف �سن ال�56 

يتخلى  املثايل  الربيطاين  اأن  الثنني،  ام�س  جديدة  درا�شة  ك�شفت 
عن ممار�شة التمارين الريا�شية عند بلوغه �شن ال�56، واأن الكثري 
اأيام املدر�شة. ووجدت  من الربيطانيني مل ميار�شوا الريا�شة منذ 
الدرا�شة، التي اأجرتها موؤ�ش�شة القلب الربيطانية اخلريية ون�شرتها 
اأي  الربيطانيني مل ميار�شوا  %21 من  اأن  ميل(،  )ديلي  �شحيفة 
الكثري  واأن  واجلامعة،  والكلية  املدر�شة  اأي��ام  منذ  بدنية  ن�شاطات 
�شنوات.   10 اأك��رث من  منذ  ريا�شية  اأي متارين  منهم مل ميار�شوا 
وقالت اإن تغرّي منط احلياة، مثل البتعاد عن املنزل والزواج والعمل 
�شاعات اأطول، متنع الكثري من الربيطانيني من ممار�شة التمارين 
% منهم   21 اع��رتف  كاأمة، حيث  ن�شاطاً  اأق��ل  الريا�شية وجعلتهم 
باأن املرة الأخرية التي مار�س فيها اأي ن�شاط بدين كانت يف املدر�شة 
% من الربيطانيني  اأو الكلية اأو اجلامعة. واأ�شافت الدرا�شة اأن 60 
 100 تتجاوز  مل�شافة ل  ريا�شة اجلري  باأنهم مل ميار�شوا  اعرتفوا 
مرت يف العام املا�شي، يف حني اأقّر %40 منهم باأنهم مل ميار�شوا هذه 
% من الربيطانيني   41 اأن  اإىل  واأ���ش��ارت  الريا�شة على الإط��الق. 
حّملوا �شاعات العمل الطويلة ال�شبب الرئي�شي وراء اإحجامهم عن 
الريا�شية والإقالل من تناول الطعام ال�شحي،  التمارين  ممار�شة 

% منهم الزواج امل�شوؤولية. فيما حّمل 22 
املمثلة الأ�شرتالية نيكول كيدمان خالل ح�شورها عر�س خا�س لفيلم �شتوكر يف لندن. )يو بي اآي(

العثور على املغنية 
ميندي ماكغريدي ميتة

عرث على مغنية الريف الأمريكية 
ميندي ماكغريدي ميتة يف منزلها، 
انتحار  ان��ه��ا ح��ال��ة  ي��ع��ت��ق��د  م���ا  يف 
اإع��الم اأمريكية ان  واأف��ادت و�شائل 
ماكغريدي )37 �شنة( وجدت ميتة 
بعد تلقيها هي وكلبها طلقة نارية 
اأردتهما واأ�شارت اإىل ان ماكغريدي 
بعد  ���ش��يء  نف�شي  و���ش��ع  يف  ك��ان��ت 
املنتج  الأ�شغر  ابنها  والد  اكت�شاف 
يف  منزله  يف  ميتاً  ويل�شون  ديفيد 
املا�شي  ال��ث��اين-ي��ن��اي��ر  ك��ان��ون   13

اإثر اإطالقه النار على نف�شه.
واأخذت ال�شلطات ولدي ماكغريدي 
منها يف 6 �شباط-فرباير واأدخلت 
هي اإىل مركز طبي لتقييم و�شعها 
�شرب  اإف��راط��ه��ا يف  وم��دى  العقلي 
ذلك  بعد  خ��رج��ت  لكنها  ال��ك��ح��ول 
مع  ال�شلطات  وتتعامل  ب��ي��وم��ني. 
املو�شوع الآن على انه حالة انتحار، 
ماكغريدي  ع��ائ��ل��ة  اإب����الغ  وق���د مت 
اإىل  جثتها  نقلت  فيما  ح�شل  مب��ا 

خمترب يف اأركن�شا�س للت�شريح .

كري�ستينا اأغيلريا تبيع 
ق�سرًا ب�13.5 مليون دوالر 
ب��ع��د ���ش��ن��ت��ني م���ن الن���ت���ظ���ار، بيع 
الأمريكية  النجمة  متلكه  ق�شر 
كري�شتينا اأغيلريا يف بيفريل هيلز 

ب 13.5 مليون دولر.
اأون���الي���ن  رادار  م���وق���ع  واأو�����ش����ح 
ا�شرتت  اأغ���ي���ل���ريا  ان  الأم����ريك����ي 
كانت  ي��وم   2008 العام  الق�شر يف 
ب��رامت��ان، وقد  ب��ج��وردان  متزوجة 
عر�شته للبيع قبل �شنتني لكنه مل 

يجد �شارياً.
ك��ان ملكاً  املنزل  ه��ذا  ان  اإىل  ي�شار 
وغالباً  اأو�شبورن،  واأوزي  ل�شارون 
الربامج  ت�شوير  يف  ا���ش��ت��خ��دم  م��ا 

الواقعية.
نوم  غ��رف   6 م��ن  الق�شر  ويتاألف 
جتميل  وغ��رف��ة  مو�شيقى  وغ��رف��ة 
بطريقة  ويتميز  األ���ع���اب،  وغ��رف��ة 
تزيينه بالألوان وخ�شو�شاً الوردي 

والبنف�شجي.
 

امل��ط��ع��م على  اط����الع رواد  ان  اأم��ري��ك��ي��ة  درا����ش���ة  ق��ال��ت 
ال�شعرات احلرارية التي تت�شمنها اأطباق الطعام بنف�س 
اأ�شلوب األوان ا�شارات املرور الخ�شر والحمر وال�شفر 

ميكن اأن يوؤثر على كميات الطعمة التي يتناولونها.
ال��درا���ش��ة وه��ي من  ق���ادت  ال��ت��ي  الي�شون  وت��ق��ول برينا 
جامعة ايلينوي ان هذه احلالة تنطبق اأكرث على النا�س 

القل وعيا بامل�شائل ال�شحية.
لل�شلوك  ال��دول��ي��ة  ال��دوري��ة  وزم���الوؤه���ا يف  ه��ي  وكتبت 
ا�شتخدام  يف�شل  رمب���ا  اجل�����ش��دي  وال��ن�����ش��اط  ال��غ��ذائ��ي 
الرموز لتو�شيل حمتوى ال�شعرات اىل قطاع كبري من 
احلا�شرين على الع�شاء لنه يخف�س ال�شعرات احلرارية 
التي يتناولونها على خمتلف م�شتويات الوعي ال�شحي. 
وخل�شت درا�شات �شابقة اىل اأن النا�س مييلون اىل تناول 
ال�شعرات  يعلمون بحجم  الطعام حني  اأق��ل من  كميات 
كيف  يدر�شوا  العلماء مل  لكن  فيها  املوجودة  احلرارية 

يوؤثر ذلك على النوعيات املختلفة من النا�س.
ولية  بجامعة  مطعم  يف  الخ���رية  ال��درا���ش��ة  واأج��ري��ت 

اأوكالهوما اأواخر عام 2010 وا�شتمرت ملدة ا�شبوعني.
ثالث  اىل  ال��درا���ش��ة  �شملتهم  ال��ذي��ن  تق�شيم  وج���رى 

جمموعات. جمموعة تلقت قوائم الطعام دون معلومات 
عن ال�شعرات احلرارية املوجودة فيها واملجموعة الثانية 
احلرارية  ال�شعرات  تو�شح  طعام  قائمة  على  ح�شلت 
امل����وج����ودة يف ك���ل ط��ب��ق وامل��ج��م��وع��ة الخ�����رية ح�شلت 
احلمراء  امل���رور  ا���ش��ارات  ا�شتخدمت  طعام  قائمة  على 
بها  التي  الطباق  بني  للتفريق  واخل�شراء  وال�شفراء 

�شعرات حرارية عالية فالقل فالمنة.
تعرف  ل  التي  الوىل  املجموعة  اأن  الدرا�شة  واأظ��ه��رت 
حجم ال�شعرات اأكلت اأطعمة بلغت �شعراتها 817 �شعرا 
حراريا يف املتو�شط والثانية التي معها قائمة بال�شعرات 
اأكلت اأطعمة بلغت �شعراتها 765 �شعرا حراريا والخرية 
ال�شوئية  امل���رور  ا���ش��ارات  رم��وز  معها  ا�شتخدمت  التي 

اأكلت اأطعمة بها 696 �شعرا حراريا.
والخ���رية  الوىل  املجموعتني  ب��ني  ال��ف��ارق  اأن  ورغ���م 
الرئي�شية  الباحثة  اأن  ال  �شعرا حراريا فقط   121 هو 
تاأثري مع الوقت.  يف الدرا�شة تقول ان هذا �شيكون له 
وتقول الي�شون ان خف�س 121 �شعرا حراريا يف اليوم 
يف  جراما   554 مبقدار  ال��وزن  انخفا�س  اىل  �شيوؤدي 

ال�شهر اأي اأكرث قليال من ن�شف كيلوجرام.

معرفة عدد ال�سعرات املوجودة يف كل وجبة تقل�ض ال�سهية

�سويفت تواجه دعوى ق�سائية لتقا�سيها 
ملغى  حفل  عن  دوالر  مليون   1.8

رفعت �شركة كندية دعوى ق�شائية على النجمة الأمريكية تايلور �شويفت، تطالبها فيها باحل�شول 
على 1.8 مليون دولر، وهو جزء من مبلغ تقا�شته املغنية لتوؤدي يف اإحدى 

احلفالت التي تقرر اإلغاوؤها. ونقل موقع )تي اإم زي( الأمريكي عن وثائق 
تقا�شت  �شويفت  اأن  بنيويوك،  الفديرالية  املحكمة  املرفوعة يف  الدعوى 
العا�شمة  يف  الريف  ملو�شيقى  كبرية  حفلة  يف  لتوؤدي  دولر  مليون   2.5
بني  ب�شبب خالف  األغي  اأن احلفل  املا�شي، غري  اآب-اأغ�شط�س  يف  اأوت��اوا 
تقم  مل  مقدماً،  املبلغ  تقا�شت  التي  �شويفت  اأن  واأو���ش��ح��ت  املتعّهدين. 

باإعادته، م�شرية اإىل اأن ال�شركة التي تعنّي عليها رّد ثمن البطاقات التي 
باعتها اإىل املعجبني ما كّلفها 1.8 مليون دولر، وهو مبلغ تطالب ال�شركة 

�شويفت بتغطيته، باعتبار اأنها مل تقم باأي جمهود ومل توؤِد يف اأي حفل.


