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 البقاء هللا 

 عبدالرحمـن محمد عبدالرزاق النصراهللا ـ ٦١ عاما ـ الرجال: 
اخلالديةـ  ق٣ـ  شارع العروبةـ  م٨ـ  ديوان جاسم 
السعدونـ  ت: ٩٩٩٥٠٩٠٢، النساء: صباح السالم 

ـ ق٦ ـ ش١ ـ ج١١ ـ م٢٩ ـ ت: ٢٥٥٢٣٨٣١.
  عبداهللا محمـد عبدالرحيم األنصـاري ـ ٨٢ عاما ـ الرجال: 
الفردوسـ  ق٢ـ  ش١ـ  ج٨ـ  م٤٦ـ  ت: ٩٩٦٥٢٦٥٣، 

النساء: القرين ـ ق١ ـ ش١٦ ـ م٢٧.
  عبداهللا عوض ثوميـر العبيوي املطيري ـ ٩٨ عاما ـ النسيم 
ـ ق٢ ـ ش٢٧ ـ م٣ ـ ت: ٦٥٠٩٣٣٣٣ ـ ٦٦١١٨٨٢٧ ـ 

 .٩٩٢٧٢٩٢٤

 مواقيت الصالة 

 ٥٫٠٢  الفجر 
 ٦٫٢١  الشروق 

 ١٢٫٠٢  الظهر 
 ٣٫١٦  العصر 

 ٥٫٤٢  المغرب 
 ٦٫٥٩  العشاء 

 اإلمارات تعلن تصنيعها آلية عسكرية بالكامل
 أبوظبـــي ـ كونا: أعلنت االمارات امس 
جناحها في تصنيع اول آلية عسكرية بالكامل 
وذلك خالل انشـــطة الدورة العاشرة من 

معرض الدفاع الدولي (ايدكس ٢٠١١).
  وأزاح نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد 
ال مكتوم امس الستار عن اآللية العسكرية 
التي تصنعها شركة منر للسيارات التابعة 
لشركة توازن القابضة في احد مصانعها 

في أبوظبي.
  وتستهدف هذه اآللية التي لفتت انظار 
كبار املســـؤولني والزوار توفير اكبر قدر 
من املرونة واحلمايـــة واحلركة متعددة 

االغراض.
  وانتجت الشركة نوعني من هذه السيارة 

املخصصة الستخدامات القوات املسلحة 
احدهما مدرع واآلخر غيـــر مدرع وذلك 

بايد اماراتية.
  وحســـب اخلبراء، فإن آليات «النمر» 
التـــي يصنعهـــا ابناء االمـــارات تنافس 
سيارة التايغر العسكرية األميركية التي 
كانت تصنف بأنها االولى في العالم وهي 

«الهمر».
  وقالت «توازن» في بيان لها ان «النمر» 
تعمل في اكثر الظروف املناخية قسوة ويتم 
تصنيعها بالكامل في االمارات وهي مجهزة 
ملواجهة ظروف الصحراء القاسية، وعليه 
فإنها تستأثر باهتمام العسكريني في الدول 

اخلليجية والعربية واالفريقية.
  وتفي جميع آليات «النمر» باملتطلبات 

الصارمة للقوات االماراتية وتتضمن انتاج 
السداسي والرباعي وهي  الدفع  سيارات 
ذات قدرة عالية وامكانات كبيرة للتحميل 

والتنقل ملسافات بعيدة.
  وتستطيع آليات «النمر» استيعاب احدث 
ما توصلت اليـــه التكنولوجيا في مجال 
االتصاالت وانظمة االستشـــعار وانظمة 
االسلحة املطورة وتستفيد من اخلبرات 
املتراكمة التي تتمتع بها من واقع البرامج 
الكبيرة التي تعكف عليها حاليا مع القوات 

املسلحة لالمارات.
  ومن املتوقع ان تتعاقد القوات املسلحة 
االماراتية ووزارة الداخلية االماراتية لشراء 
هذا النوع من الســـيارات خالل معرض 

ايدكس ٢٠١١. 

 مقاالت الزمـالء كتّاب الصفحة األخيرة ص ٥٥ 

 الصفحة األمنية ص ١٦ و ١٧ 
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