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•• دبي -وام:

�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ���ش��در 
�لوزر�ء،  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم، 
�ل��ق��ر�ر رقم  لإم����ارة دب��ي  رع���اه �هلل، ب�شفته ح��اك��م��اً 
1ل�شنة 2017 بت�شّكيل جمل�س �إد�رة م�شت�شفى �جلليلة 
هيا  �لأم���رة  �شمو  برئا�شة  ل���أط��ف��ال،  �لتخ�ش�شي 
�إبر�هيم  �هلل  عبد  م��ن:  كل  وع�شوية  �حل�شني،  بنت 
للرئي�س، و�أحمد عبد �لكرمي جلفار،  �خلياط، نائباً 
�لعلماء،  �شليم  حممد  ود.  �جل��اب��ر،  عبيد  وف��اط��م��ة 
جمورتي،  �دو�رد  وم���ارك  �لب�شطي،  ر����ش��د  وع��ف��ر�ء 

وذلك ملدة ث�ث �شنو�ت قابلة للتجديد.
وُي��ع��م��ل ب��ه��ذ� �ل��ق��ر�ر م��ن ت��اري��خ ���ش��دوره وُين�شر يف 

•• ح�رضموت-وام:

�شرت هيئة �له�ل �لأحمر �لإمار�تي قافلة �غاثية 
عاجلة �ىل منطقتي �حلمر�ء وغي�شة �لبهي�س �إحدى 
�لتي  ح�شرموت  مبحافظة  ميفع  ب���روم  م��دي��ري��ات 

يعاين �شكانها من �أو�شاع معي�شية بالغة �ل�شوء.
�مل�شاعد�ت  ل��رن��ام��ج  ����ش��ت��م��ر�ر�ً  �لقافلة  تلك  ت��ات��ي 
�لإن�شانية �لذي تقوم به �لهيئة �شمن �شل�شلة حم�ت 
نائية  و مناطق  نفذتها يف عموم مناطق ح�شرموت 

تعاين من تفاقم �لو�شاع �لن�شانية.
وكان فريق ميد�ين تابع لله�ل ز�ر �ملنطقة لتلم�س 
�حتياجات �ل�شكان هناك وجتاوبت �لهيئة مبكر�ً مع 
�لند�ء�ت �لإن�شانية �لتي تلقتها من �أهايل غرب �ملك� 

وخمتلف مناطق ح�شرموت لتخفيف معاناتهم.
�مل�����ش��اع��د�ت ع���ن �شعادتهم  �مل�����ش��ت��ف��ي��دون م���ن  وع���ر 
�ن��ه��ا ج����اءت يف �لتوقيت  �ل��ق��اف��ل��ة و�أك������دو�  ب��و���ش��ول 
�ملنا�شب للم�شاهمة يف �لتخفيف من معاناتهم لرتدي 

�لو�شع �لقت�شادي وتعطل م�شادر �لدخل.

اأ�صدر قرارا بت�صكيل جمل�س اإدارة م�صت�صفى اجلليلة التخ�ص�صي للأطفال

نائب رئي�س الدولة يوجه بتكليف مركز حممد 
بن را�شد للف�شاء بقيادة م�شروع املريخ 2117 

قافلة م�شاعدات غذائية من الهالل الغاثة �شكان احلمراء وغي�شة البهي�س بح�شرموت

املربع الأمني يف الباب بقب�صة املعار�صة

�شوريا الدميقراطية ت�شيطر على 15 قرية يف دير الزور
�شوريا  ق���و�ت  ب��ت��ق��دم  �شلة  ل��ه��ذ�  ك���ان  �إن  يت�شح  مل 

�لدميقر�طية.
�إم���د�د تنظيم  �ل��ق��و�ت يف قطع خطوط  وت��اأم��ل تلك 
يف  معقله  �إىل  بالنفط،  �لغنية  �ملحافظة  من  د�ع�س 

�لرقة يف �شمال �شوريا.
ول تز�ل قو�ت �حلكومة �ل�شورية يف دير �لزور تقاتل 
لطرد م�شلحي �لتنظيم �لذين ي�شيطرون على معظم 

�أجز�ء �ملحافظة وعا�شمتها.
وت���اأت���ي ت��ل��ك �ل���ت���ط���ور�ت ق��ب��ل �أي�����ام ف��ق��ط م���ن بدء 
ب�شوي�شر�،  جنيف  يف  �شوريا  ب�شاأن  لل�ش�م  حمادثات 
بينهم  لقاء  �أول  و�ملعار�شة، يف  بني ممثلي �حلكومة 
�ملتحدة �خلا�س  �لأمم  ع��ام. وقلل مبعوث  منذ نحو 
�ملتعلقة  �لآم��ال  من  مي�شتور�،  دي  ��شتيفان  ب�شوريا، 
بتلك �ملحادثات �لتي تبد�أ �ليوم �خلمي�س، قائ� �إنها 
تهدف فقط �إىل ��شتك�شاف �حتمال �لتو�شل �إىل حل 

�شيا�شي لل�شر�ع.

•• عوا�صم-وكاالت:

�ل�����ش��وري �حل���ر �م�����س ع��ل��ى منطقة  �شيطر �جل��ي�����س 
�ل��ب��اب يف  �مل��رب��ع �لأم��ن��ي �لقريبة م��ن م��رك��ز مدينة 
تنظيم  مع  عنيفة  معارك  بعد  �ل�شرقي،  حلب  ري��ف 

د�ع�س �لإرهابي .
وهو  �لدميقر�طية،  �شوريا  ق��و�ت  تقدمت  �لأثناء  يف 
�إىل  �ملتحدة،  �لوليات  تدعمه  كردي-عربي،  حتالف 
تنظيم  عليها م�شلحو  ي�شيطر  �لتي  �لأر����ش��ي  د�خ��ل 
د�ع�����س �لإره���اب���ي يف حم��اف��ظ��ة دي���ر �ل�����زور، �شرقي 

�شوريا.
متكنت  �ل��ق��و�ت  �إن  ك��ردي��ة  ع�شكرية  م�شادر  وق��ال��ت 
�أيدي  من �ل�شيطرة على 15 قرية يف دير �ل��زور من 

م�شلحي �لتنظيم.
 11 ه��وي��ة منفذها،  ج��وي��ة، مل حت��دد  غ���ار�ت  وقتلت 
و�إن  �لتنظيم،  �شيطرة  حت��ت  تقع  ق��ري��ة  يف  �شخ�شا 

العراقية  القوات 
ت�شل مطار املو�شل 
وت��ط��رد داع�����س

•• بغداد-وكاالت:

و���ش��ل��ت �ل����ق����و�ت �ل��ع��ر�ق��ي��ة �إىل 
حم���ي���ط م����ط����ار �مل���و����ش���ل �ل����ذي 
عليه  �ل�شيطرة  ب��غ��د�د  ت�شتهدف 
�نط�ق  ق��اع��دة  ت�شتخدمه  حتى 
ل�شتكمال مر�حل ��شتعادة �ملدينة 
من قب�شة تنظيم د�ع�س �لإرهابي 
. ويف بغد�د قتل مدنيون بتفجر 

غرب �ملدينة.
وذكر �جلي�س �لعر�قي يف بيان �أن 
مطار  حميط  �إىل  و�شلت  ق��و�ت��ه 
�ملو�شل بعد طرد مقاتلي تنظيم 

د�ع�س من تل قريب منه.
�لعر�قية  �ل����ق����و�ت  وت�����ش��ت��ه��دف 
�إىل  �لو�قع  �ملطار  على  �ل�شيطرة 
�ملو�شل،  م���ن  م��ب��ا���ش��رة  �جل���ن���وب 

وحتويله �إىل قاعدة دعم للهجوم 
غربي �ملدينة.

�لعر�قية  �ل�����ق�����و�ت  وت����ق����دم����ت 
كثافة  ذ�ت  ن���ائ���ي���ة  م���ن���اط���ق  يف 
�لقادة  لكن  منخف�شة،  �شكانية 
�لقتال  �أن  يتوقعون  �لع�شكريني 
�شي�شتد مع �قرت�بها من �ملناطق 

�لد�خلية غرب �ملو�شل.
من جهتها نقلت وكالة �لأنا�شول 

ع����ن �مل����ت����ح����دث ب���ا����ش���م �ل���ق���ي���ادة 
�لعر�قية  ل���ل���ق���و�ت  �مل�������ش���رتك���ة 
�لعميد يحيى ر�شول، قوله -�م�س 
مطار  �����ش���ت���ع���ادة  �إن  �لأرب�����ع�����اء- 
�مل��و���ش��ل ب��اجل��ان��ب �ل��غ��رب��ي من 
�إ�شرت�تيجيا  ه��دف��ا  ي��ع��د  �مل��دي��ن��ة 
قاعدة  �شي�شتخدم  كونه  لقو�تها، 
�ن�����ط������ق ل����ش���ت���ك���م���ال م���ر�ح���ل 

�لتحرير يف �ملدينة.
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�شفقات  قيمة  درهم  مليار   18.8
اآيدك�س 2017 يف اأربعة اأيام

•• اأبوظبي-وام:

�لدويل  �لدفاع  معر�شي  من  �لأوىل  �لأرب��ع��ة  �لأي��ام  �شفقات  قيمة  بلغت 
�آيدك�س 2017" و�لدفاع �لبحري نافدك�س 2017 ما يزيد على 18.8 مليار 
درهم من خ�ل 82 �شفقة �أغلبها ل�شركات حملية . و مت �إبر�م 20 �شفقة 
�إب��ر�م 31  بقيمة 3.422 مليار درهم يف �ليوم �لر�بع من �ملعر�س فيما مت 
�شفقة بقيمة 4 مليار�ت و75 مليونا و627 �ألفا و554 درهما يف �ليوم �لثالث 
و623  مليونا  و919  مليار�ت   6 بلغت  بقيمة  �شفقات   10 �إب��ر�م  جانب  �إىل 
�ألف درهم يف �ليوم �لثاين فيما و�شل عدد �شفقات �ليوم �لأول 21 �شفقة 
بقيمة جتاوزت 4 مليار�ت و416 مليون درهم ..و�شملت �ل�شفقات 13 �شركة 

حملية و7 �شركات �إقليمية وعاملية.                 )�لتفا�شيل �س3(

�شنوات  5 خالل  العربي  الدفاعي  االنفاق  قيمة   .. دوالر  مليار   800
•• اأبوظبي-وام:

بلغ �إجمايل �لإنفاق �لدفاعي للدول �لعربية �أكرث من 800 مليار دولر 
 133 مب��ق��د�ر  �شنوي  مبتو�شط  و2015�أي   2010 ع��ام��ي  ب��ني  �ل��ف��رتة  يف 
مليار دولر ما يجعل �ملجموعة �لعربية على ر�أ�س �لقائمة �لعاملية من 
فاإن  �ملنطقة  يف  �قت�شاديني  خ��ر�ء  وح�شب  �لع�شكرية.  �لنفقات  جهة 
�لعربية  �ل��دول  يف  و�لأم��ن��ي  و�لدفاعي  �لع�شكري  للقطاع  �ملخ�ش�شات 
�إج��م��ايل �لإن��ف��اق �جل��اري و�أك��رث من 8% من �إجمايل  تزيد عن خم�س 
ل�شندوق  �إح�شائية  وذك��رت  �لعامل.  يف  ن�شبة  �أعلى  وهي  �ملحلي  �لناجت 
�لنقد �لعربي ومقره �أبوظبي �أن �إجمايل �لنفقات �لعامة �حلكومية يف 
�لأقطار �لعربية بلغ نحو 5100 مليار دولر يف �لفرتة بني 2010 و2015 
له وهو 960 مليار دولر عام 2013..  �شنوي  �أعلى م�شتوى  �إىل  وو�شل 
وعلى �أ�شا�س �أن �لإنفاق �جلاري بلغ معدله حو�يل 72% يف تلك �لفرتة 

فاإن حجم هذ� �لإنفاق يقدر بنحو 3825 مليار دولر.

•• عوا�صم-وكاالت:

�ليمنية  �جلمهورية  رئا�شة  �علنت 
رئي�س  ن��ائ��ب  ��شت�شهاد  ع��ن  �م�����س 
ه��ي��ئ��ة �لأرك����������ان �ل���ع���ام���ة �ل���ل���و�ء 
�لذي  �ليافعي  �شيف  �حمد  �لركن 
وهو  �ل�����ش��رف  م��ي��د�ن  يف  ��شت�شهد 
يوؤدي دوره �لبطويل يف حترير ما 
تبقى من مديرية �ملخا مبحافظة 
و�شالح  ميلي�شيا �حلوثي  تعز من 

�لنق�بية.
وقال بيان �لنعي �لذي تلقته وكالة 
�لنباء �ليمنية �شباأ �ن �ل�شهيد قاد 
�مللي�شيا  م��ن  �ملخا  حترير  معركة 
للحوثي  �ل���ت���اب���ع���ة  �لإج�����ر�م�����ي�����ة 
و���ش��ال��ح �لن��ق���ب��ي��ة و����ش��ت��ط��اع �ن 
ك���ب���ر�ً يف حترير  ���ش��وط��اً  ي��ق��ط��ع 
عدن  حمافظتي  وخا�شة  �ل��وط��ن 
�لإجر�مية  �لع�شابات  ودحر  وتعز 

للملي�شيا �لنق�بية.
باملنطقة  ع��ن��ي��ف��ة  م���ع���ارك  وت�����دور 
�أي����ام، و�أع��ل��ن��ت ق���و�ت �جلي�س  منذ 
فجر  و�مل��ق��اوم��ة  �ليمني  �ل��وط��ن��ي 
�م�������س �لأرب����ع����اء ���ش��ي��ط��رت��ه��ا على 

ج��ب��ل �ل���ن���ار ���ش��رق��ي م��ن��ط��ق��ة �ملخا 
�مللي�شيات  م��ع  عنيفة  م��ع��ارك  بعد 
�ملعارك  �أث���ن���اء  وق��ت��ل  �لن��ق���ب��ي��ة، 
�مللي�شيات،  ع���ن���ا����ش���ر  م����ن  ع������دد 
لطائر�ت  بغارة  �لع�شر�ت  و�أ�شيب 

�لتحالف.

ا�صت�صهاد نائب رئي�س الأركان اليمني بجبهة املخا

هادي: ال�شعودية قدمت 10 مليارات دوالر الإعمار اليمن 

حممد بن ز�يد خ�ل جولته يف �آيدك�س  )و�م(

وا�صل تفقد ال�صركات امل�صاركة يف اآيدك�س 2017

حممد بن زايد ي�شيد بال�شناعات الوطنية املتطورة
•• اأبوظبي -وام:

�آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ���ش��اد 
�ل��ق��ائ��د �لأعلى  �أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
للقو�ت �مل�شلحة مبا و�شلت �إليه �ل�شناعة �لوطنية 
دعامة  ت��ك��ون  ب���اأن  لها  �شمح  ت��ط��ور  م��ن  �لدفاعية 

مهمة لقو�تنا �مل�شلحة �لبا�شلة.
وق�����ال ���ش��م��وه - ع��ق��ب زي����ارت����ه �م�������س ع�����دد� من 
�ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات �لوطنية و�لعربية و�لأجنبية 
�آيدك�س 2017  �ل��دويل  �لدفاع  يف معر�س وموؤمتر 

�إن جهود �لت�شنيع �لع�شكري �ملحلي ت�شتند �إىل   -
ركائز �شلبة �أر�شى دعائمها �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد 
�أ�ش�س  �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه عندما  بن �شلطان 
لبناء موؤ�ش�شة ع�شكرية وطنية ت�شطلع بكل �لأدو�ر 
�ملنوطة بها يف �لدفاع عن �لوطن وهو ما يتحقق 
�ليوم حتت قيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل ويتج�شد 
يف �لو�شول �إىل مرحلة ت�شنيع �ملعد�ت �لع�شكرية 

باأيد وخر�ت �إمار�تية خال�شة.
)�لتفا�شيل �س2(
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�جلريدة �لر�شمية.
�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �خ��رى وجه �شاحب  من جهة 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل بتكليف مركز حممد بن 

ر��شد للف�شاء بقيادة م�شروع �ملريخ 2117 .
�أجيال  و�شع خطة  بالبدء يف  �ملركز  �شموه  كما وجه 
وك����و�در وطنية  ق���در�ت  ب��ن��اء  ع��ام تت�شمن  مل��دة 100 
تخ�ش�شية يف جمال علوم �لف�شاء و�لأبحاث و�لذكاء 
�ل���ش��ط��ن��اع��ي و�ل��روب��وت��ات و�ل��ت��ق��ن��ي��ات �مل��ت��ق��دم��ة يف 
جم���ال �ل��ن��ق��ل �ل��ف�����ش��ائ��ي ع��ل��ى �أن ي��ت��م �أي�����ش��ا و�شع 
خطة تف�شيلية لل�شنو�ت �خلم�س �ملقبلة ت�شمل كافة 

�جلو�نب �لتقنية و�لفنية و�للوج�شتية للم�شروع. 
                                            )�لتفا�شيل �س2(

و�أو�شح م�شدر ع�شكري �أن �جلي�س 
ت��ق��دم��ه �شرق  ي���و�����ش���ل  �ل���وط���ن���ي 
مديرية �ملخا باجتاه منطقة �لرح 
�لر�بط بني  �لطريق  �لو�قعة على 
لوقف  و�حل��دي��دة  تعز  حمافظتي 

�لإمد�د�ت للملي�شيات �لنق�بية.

�لوطني  �جلي�س  قو�ت  كما حققت 
باجتاه  ت��ق��دم��ا  و�مل��ق��اوم��ة  �ليمني 
منطقة  يف  خ��ال��د  مع�شكر  م��و�ق��ع 
موزع حتت غطاء جوي كثيف من 
طائر�ت �لتحالف �لعربي، وفق ما 

�أفادت م�شادر ع�شكرية.

من جهته، ك�شف �لرئي�س �ليمني، 
عبد ربه من�شور هادي، يف �جتماع 
���ش��م ع������دد�ً م���ن �مل���ح���اف���ظ���ات عن 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  تقدمي 
ع�شرة مليار�ت دولر، منها مليار� 
�مل����رك����زي،  �ل���ب���ن���ك  ل����دع����م  دولر 
�إعمار  م��ل��ي��ار�ت لإع�����ادة  وث��م��ان��ي��ة 

�ملناطق �ملت�شررة من �حلرب.
ج�����اء ذل�����ك خ������ل ت����روؤ�����س ه����ادي 
�جتماعا �شم رئي�س �لوزر�ء �أحمد 
ع��ب��ي��د ب��ن دغ���ر وحم��اف��ظ��ي عدن، 
�ل�شالع،  �أب��ني،  �شنعاء، حلج،  تعز، 
ووجه  و�شقطرى.  �لبي�شاء  �شبوة، 
بو�شع  �ليمن  يف  �حل��ك��وم��ة  ه���ادي 
�لأولويات �مللحة يف �لعتبار ومنها 
�لكهرباء و�ملياه و�ل�شحة و�لتعليم 

و�لطرق و�لت�شالت .
م�شتمرة  م���ع���رك���ت���ن���ا  �إن  وق��������ال 
�لظ�مية  �ل��ق��وى  م��ع  وم���زدوج���ة 
#�حلوثي  يف  �ملتمثلة  و�لإره��اب��ي��ة 
و�شننت�شر  �شاندهم،  ومن  و�شالح 
ح��ق ونحمل همَّ  دع���اة  لأن��ن��ا  حتماً 
وطن وم�شاريع بناء وحياة حلا�شر 

وطننا وم�شتقبله.

االحتالل مينع 5 نواب اأوروبيني من دخول غزة
•• رام اهلل-اأ ف ب:

منعت �ل�شلطات �ل�شر�ئيلية �م�س خم�شة نو�ب �أوروبيني 
من دخول قطاع غزة �ملحا�شر منذ ع�شر �شنو�ت، بح�شب ما 
�علن �لنو�ب. وقال �لنائب �لقر�شي يف �لرملان �لوروبي 
�ل�شلطات  رف�����س  �ن  ب��ي��ان  يف  �شيليكيوتي�س  نيوكلي�س 
�لوروبي(  �ل��رمل��ان  وف��د  )دخ��ول  �لتع�شفي  �ل�شر�ئيلية 
�أمر غر مقبول. ومنع �لوفد من زي��ارة �لقطاع �لفقر 
و�ملحا�شر عدة مر�ت منذ عام 2011، بح�شب �لبيان �لذي 
�للجنة  �ل�شماح لرئي�س  ��شتثناء و�حد حيث مت  ��شار �ىل 
بزيارة  بالقيام  �لوروب���ي  �ل��رمل��ان  ميز�نية  عن  �مل�شوؤول 
�لنو�ب  ل��دخ��ول  �مل�شتمر  �لرف�س  �لبيان  ود�ن  ق�شرة. 
�لأوروبيني من جانب �إ�شر�ئيل، مت�شائ� ما �لذي يوجد 

هناك لخفائه عنا؟
�لدفاع  ل��وز�رة  �لتابعة  �ملدنية  �لد�رة  �كدت  ومن جهتها، 
يف  �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �جلي�س  �ن�شطة  تن�شيق  ع��ن  و�مل�����ش��وؤول��ة 
لوكالة  م��ك��ت��وب  رد  يف  �مل��ح��ت��ل��ة،  �لفل�شطينية  �لر�����ش���ي 
فر�ن�س بر�س �ن �ع�شاء �لرملان �لوروبي لي�شو� من بني 

من ي�شمح لهم بالدخول �ىل �لقطاع.
ت�شمح  �ل�شر�ئيلية  �ل�شيا�شة  �ن  �ملدنية  �لد�رة  وق��ال��ت 
للم�شوؤولني �ملهنيني �و �لن�شانيني بالنتقال بني ��شر�ئيل 
و قطاع غزة من �جل تطوير �لقت�شاد و�لبنية �لتحتية، 
لدى  �ملعتمدين  �لج��ان��ب  �لدبلوما�شيني  �ىل  بال�شافة 
�ل�شلطة �لفل�شطينية �و ��شر�ئيل. ور�ى �شيليكيوتي�س �ن 
�لتف�شر�ت غر مقبولة د�عيا �ملجتمع �لدويل �ىل  هذه 

�ل�شغط على ��شر�ئيل لرفع �حل�شار عن غزة.

العفو الدولية تتهم ترامب بن�شر خطاب الكراهية
•• عوا�صم-وكاالت:

تر�مب  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  )�من�شتي(  �لدولية  �لعفو  منظمة  �تهمت 
وزعماء تركيا و�ملجر و�لفلبني بن�شر خطاب �لكر�هية، وهو ما يجعل �لعامل 
�أكرث خطورة.  وو�شفت �ملنظمة �لدولية �ملعنية بحقوق �لإن�شان يف تقريرها 
و�خلوف  �لكر�هية  فيه خطاب  بلغ  �ل��ذي  �ل��ع��ام  ه��و  ب��اأن��ه   2016 ع��ام  �ل�شنوي 
�عتلى  عندما  �ملا�شي،  �لقرن  ث�ثينيات  منذ  قبل  من  يبلغها  مل  م�شتويات 

�أدولف هتلر �ل�شلطة يف �أملانيا.
كثر من �لزعماء يتبنى خططا ل �إن�شانية لتحقيق �أغر��س �شيا�شية، بدل من 

�لقتال من �أجل حقوق �لنا�س ومل يعلق �لبيت �لأبي�س على �لتقرير.
�إن�شانيا  �ل�شيا�شيني �لذين ي�شتخدمون خطابا مفرقا ول  �إن  ويقول �لتقرير 

�شد جمموعات من �لنا�س، يخلق عاملا �أكرث �نق�شاما وخطورة.
وحتدث �لتقرير عن �لرئي�س �لأمريكي تر�مب باعتباره مثال لل�شيا�شة 

�لغا�شبة و�لأكرث فرقة.

�شورة �أر�شيفية لنائب رئي�س هيئة �لأركان �ليمنية يتحدث �ىل جنوده من �ل�شيارة يف ميناء �ملخا  )� ف ب(

قو�ت عر�قية حتتفل بتحرير �بو �ل�شيف جنوب �ملو�شل  )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات
نائب رئي�س الدولة يوجه بتكليف مركز حممد بن را�شد للف�شاء بقيادة » م�شروع املريخ 2117 «

•• دبي -وام: 

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وج��ه 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “ رعاه �هلل “ بتكليف مركز 

حممد بن ر��شد للف�شاء بقيادة “ م�شروع �ملريخ 2117 ».
100 عام  مل��دة  �أج��ي��ال  بالبدء يف و�شع خطة  �ملركز  �شموه  وج��ه  كما 
تت�شمن بناء قدر�ت وكو�در وطنية تخ�ش�شية يف جمال علوم �لف�شاء 
�ملتقدمة  و�لتقنيات  و�ل��روب��وت��ات  �ل�شطناعي  و�ل��ذك��اء  و�لأب���ح���اث 
تف�شيلية  خطة  و�شع  �أي�شا  يتم  �أن  على  �لف�شائي  �لنقل  جم��ال  يف 
و�لفنية  �لتقنية  �جل��و�ن��ب  ك��اف��ة  ت�شمل  �ملقبلة  �خل��م�����س  لل�شنو�ت 

و�للوج�شتية للم�شروع.. وذلك مبو�ز�ة خطة �إع�مية تو�كب برنامج 
تنفيذ �مل�شروع وتتابعه وتنقله للر�أي �لعام �ملحلي و�لإقليمي و�لدويل 

و�لذي �أبدى �هتماما كبر� بامل�شروع منذ �إع�نه. 
كما وجه �شموه مركز حممد بن ر��شد للف�شاء بو�شع بر�مج علمية 
يف  �جل��دي��دة  �لأج��ي��ال  يف  باملعرفة  �ل�شغف  تر�شخ  و�شلوكية  وبحثية 
مد�ر�س وجامعات �لدولة �إ�شافة للرتكيز على �لر�مج �لبحثية �لتي 
�لأولوية ل��شتفادة  ذ�ت  �لتقنية  �لقطاعات  �أثرها على كافة  ينعك�س 
منها يف م�شرة �لتنمية يف �لدولة. و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�ل��وزر�ء حاكم  �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س  بن ر��شد 
دبي “رعاه �هلل” �أهمية �إلهام �لأجيال �جلديدة لرفع �شقف طموحاتها 

وتو�شيع �آفاقها �ملعرفية وحتفيز ف�شولها �لعلمي مبا يخدم م�شتقبل 
على  �إم��ار�ت��ي��ة  ب�شمة  وي�شيف  �لتنموية  وخططها  �لإم����ار�ت  دول���ة 

م�شرة �ملعرفة �لب�شرية.
“ �أن �شقف طموحاتنا �جلديد �لذي ن�شعه لأجيالنا  مو�شحا �شموه 
م�شروع  وي�شم  �ل�شماء”.  هي  تطلعاتنا  وح��دود  �لف�شاء  هو  �ملقبلة 
�إمار�تية علمية  ك��و�در  لإع��د�د  وطنياً  برناجماً   “  2117 �ملريخ   “
متخ�ش�شة يف جمال ��شتك�شاف �ملريخ و�لف�شاء حيث يهدف �مل�شروع 
�إىل بناء �أول م�شتوطنة ب�شرية على �لكوكب �لأحمر خ�ل 100عام 

من خ�ل قيادة حتالفات علمية.
�شبل  ��شتك�شاف  تت�شمن  بحثية متو�زية  �مل�شروع م�شار�ت  ي�شمل  كما 

و�ل�شكن  �لطاقة  وتوفر  نقل  �أنظمة  بناء  و�آليات  �ملريخ  على  �حلياة 
و�لغذ�ء كعو�مل ت�شكل �أ�شا�س �حلياة على �لكوكب. 

ب�شاأن  م�شتفي�شة  ب��ح��وث  �إج����ر�ء   2117 �مل��ري��خ  م�����ش��روع  ويت�شمن 
تطوير و�شائل �أ�شرع من تلك �ملوجودة حالياً لل�شفر من و�إىل �لكوكب 
�لأحمر �إىل جانب و�شع ت�شور علمي متكامل لأول م�شتوطنة ب�شرية 
عبارة عن مدينة �شغرة متتلك كل مقومات �حلياة �ملدنية �لب�شرية.

�أن يتو�شع  �إمار�تي قبل  2117 بفريق علمي  �ملريخ  و�شيبد�أ م�شروع 
�لعامل بحيث ت�شبح  �أنحاء  وباحثني من خمتلف  ل�شم علماء  لحقاً 
نوعه  م��ن  ف�شائي  م�شروع  لأ�شخم  ك��ب��ر�ً  علمياً  خم��ت��ر�ً  �لإم����ار�ت 

ت�شهده �لأجيال �ملقبلة.

حممد بن زايد يوا�شل تفقد ال�شركات امل�شاركة يف  اآيدك�س 2017 وي�شيد بال�شناعات الوطنية املتطورة
•• اأبوظبي -وام:

�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �أ�شاد �شاحب 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
�إليه �ل�شناعة �لوطنية  مبا و�شلت 
باأن  لها  �شمح  تطور  من  �لدفاعية 
تكون دعامة مهمة لقو�تنا �مل�شلحة 

�لبا�شلة.
�م�س  زي��ارت��ه  عقب   - �شموه  وق���ال 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل�����ش��رك��ات  م���ن  ع����دد� 
يف  و�لأج��ن��ب��ي��ة  و�ل��ع��رب��ي��ة  �لوطنية 
م��ع��ر���س وم��وؤمت��ر �ل��دف��اع �لدويل  
جهود  �إن   -   2017 �آي����دك���������س 
ت�شتند  �ملحلي  �لع�شكري  �لت�شنيع 
دعائمها  �أر���ش��ى  �شلبة  رك��ائ��ز  �إىل 
�شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور 
عندما  ث���ر�ه   �هلل  نهيان  طيب  �آل 
ع�شكرية  م��وؤ���ش�����ش��ة  ل��ب��ن��اء  �أ����ش�������س 
وطنية ت�شطلع بكل �لأدو�ر �ملنوطة 
بها يف �ل��دف��اع ع��ن �ل��وط��ن وه��و ما 
ق��ي��ادة �شاحب  �ل��ي��وم حت��ت  يتحقق 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة   رئي�س  نهيان 
مرحلة  �إىل  �لو�شول  يف  ويتج�شد 
باأيد  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �مل���ع���د�ت  ت�شنيع 
وخ�����ر�ت �إم���ار�ت���ي���ة خ��ال�����ش��ة.. ما 
ي��ره��ن ع��ل��ى �أن �جل��ه��ود �ل��ت��ي مت 
ت�شخرها  مت  �لتي  و�مل����و�رد  بذلها 
د�خل  �لع�شكري  بالقطاع  للنهو�س 
�لدولة توؤتي ثمارها خدمة مل�شلحة 
�لوطن وتتما�شى مع �لأهد�ف �لتي 
�لق�شر  �مل��دي��ني  ع��ل��ى  ر���ش��م��ه��ا  مت 

و�لبعيد.
�أن دول�����ة �لإم�������ار�ت  ���ش��م��وه  و�أك������د 
بتطوير  ملتزمة  �ملتحدة  �لعربية 
بتوفر  �لدفاعي  �لت�شنيع  جم��ال 
كل �مل�شتلزمات �لد�عمة و�ل�شرورية 
ل����ذل����ك و�ل�����ش����ت����ث����م����ار يف جم����ال 
مع  و�ل��ت��ع��اون  �لع�شكرية  �ل��ب��ح��وث 
وذلك  �ل�شرت�تيجيني..  �ل�شركاء 
يف �إطار خطة �شاملة لتطوير قطاع 
جهة  م��ن  �ل��دول��ة  د�خ���ل  �لت�شنيع 
مكانة  تكري�س  �أخ����رى  ج��ه��ة  وم���ن 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�������ار�ت  دول����ة 

�لأردين  �جل���ن���اح  ���ش��م��وه  ز�ر  ك��م��ا 
في�شل  �لأم���ر  ��شتقباله  يف  وك���ان 
ب��ن �حل�����ش��ني.. ح��ي��ث �ط��ل��ع �شموه 
كادبي  جمموعة   معرو�شات  على 
�ل����ش���ت���ث���م���اري���ة  �ل���ت���ي ت���ق���دم عدة 
مثل  �ل��دف��اع��ي��ة  للحلول  منتجات 
�مل����رك����ب����ات �مل�������ش���ف���ح���ة وم���رك���ب���ات 
ومنتجات  �خل���ا����ش���ة  �ل���ع���م���ل���ي���ات 
وتكنولوجيا  �خل���ا����ش���ة  �حل���م���اي���ة 
�لروؤية  وم��ن��اظ��ر  �مل��ع��ادن  ت�شكيل 
�حلر�رية  �ل��روؤي��ة  و�أنظمة  �لليلية 

و�لذخائر و�لعتاد.
�ل�شمو  ����ش���اح���ب  زي�������ارة  و���ش��م��ل��ت 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ 
�طلع  حيث  ر�يثيون   �شركة   جناح 
و�لبتكار�ت  �لتقنيات  على  �شموه 
�لدفاعية  ل���أ���ش��و�ق  �ملتخ�ش�شة 
و�لأم��ن��ي��ة و�مل��دن��ي��ة وح��ل��ول �لدفاع 
�حلدود  حماية  و�أن��ظ��م��ة  �مل��ت��ط��ورة 
و�لأنظمة  �لإل����ك����رتوين  و�لأم�������ن 
و�لبحرية  و�لأر�����ش����ي����ة  �جل����وي����ة 
�لدفاع  و�أنظمة  �ل�شو�ريخ  و�أنظمة 

�ملتكاملة.
بعد ذلك.. �نتقل �شموه �إىل �شركة  
ل��وك��ه��ي��د م����ارت����ن  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 
تعر�س  و�ل����ت����ي  �ل�����دف�����اع  �أن���ظ���م���ة 
�جل�����ي�����ل �جل�����دي�����د م�����ن �لآل�����ي�����ات 
�لذ�تي  �لتحكم  و�أن��ظ��م��ة  �مل��ت��ط��ورة 
ونظم  �إلكرتونيا  �ملوؤمنة  و�ملن�شات 
و�أن��ظ��م��ة �لطر�ن  �لأم��ن��ي��ة  �مل��ه��ام 
�جلوية  �لدفاع  و�أنظمة  �لتكتيكية 

و�ل�شاروخية.
ر�فق �شموه خ�ل �جلولة.. �شعادة 
حممد مبارك �ملزروعي وكيل ديو�ن 
�لركن  و�لفريق  �أبوظبي  عهد  ويل 
رئي�س  �لرميثي  ثاين  حممد  حمد 
و�لفريق  �مل�شلحة  �ل���ق���و�ت  �أرك�����ان 
�ل���رك���ن ج��م��ع��ة �أح���م���د �ل����ب����و�ردي 
�لقائد  ن��ائ��ب  م�شت�شار  �ل��ف������ش��ي 
و�للو�ء  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى 
�ل��رك��ن ط��ي��ار ف��ار���س خ��ل��ف خلفان 
حماية  ج���ه���از  رئ���ي�������س  �مل�����زروع�����ي 
رئي�س  و�ل�شو�حل  �حليوية  �ملن�شاآت 
�آيدك�س  ل���  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة 

.   2017

ب�شفتها قوة �إقليمية ودولية قادرة 
على �لدفاع عن تر�بها وم�شاحلها 
تعزيز  فيه  تلتزم  �ل���ذي  �ل��وق��ت  يف 

�ل�شلم و�لأمن يف �ملنطقة و�لعامل.
ك���م���ا �أ������ش�����اد ����ش���م���وه ب���ال���ت���ط���ور�ت 
�شهدها  �لتي  �لتقنية  و�لب��ت��ك��ار�ت 
�لعاملي  �ل��دف��اع��ي  �لت�شنيع  جم��ال 
�إي��ج��اد ع��دد من  و�ل��ت��ي �شاهمت يف 
�حللول �لعملية للتحديات �لأمنية 
و�لدفاعية يف �ملنطقة و�لعامل وهو 
منتجات  خ�����ل  م���ن  �ن��ع��ك�����س  م���ا 
�ل�����ش��رك��ات �ل���دول���ي���ة �ل��ع��ار���ش��ة يف  
ت�شهد  و�ل���ت���ي    2017 �آي���دك�������س 
�أ�شا�شية  حت��دي��ث��ات  �آخ���ر  بعد  ع��ام��ا 
ت�شاير �ملتغر�ت وتو�كب �لتحولت 
ومتطلبات كفاءة �لأد�ء يف خمتلف 

ميادين �لعمليات.
وكانت جولة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�شلحة.. بد�أت بتفقد �ملعد�ت �لتي 
�لرتكية  �وزي��ت��ي   ���ش��رك��ة   تقدمها 
م��ن��ه��ا �إع�����د�د �مل��ط��اب��خ و�مل��خ��اب��ز يف 
�مليد�نية و�لتي ل ت�شتغرق  �ملهمات 
�أكرث من 45 دقيقة حيث يف �إمكان 
متحرك  خم��ب��ز  ت�شغيل  �شخ�شني 
750 رغ��ي��ف��ا يف  �إن���ت���اج  ي�����ش��ت��ط��ي��ع 

و�مل����ع����د�ت �ل��ع�����ش��ك��ري��ة م���ن خ�ل 
جم���م���وع���ة  �أوك��������رو ب�������ورون ب����ورم  
�شركة   100 من  �أك��رث  ت�شم  �لتي 
�ملتنوعة  �ل���دف���اع���ي���ة  ل��ل�����ش��ن��اع��ات 
وتعمل يف جمالت �لتنمية و�لإنتاج 
و�لتخل�س  و�لتحديث  و�لإ���ش���ح 
�لع�شكرية  و�مل��ع��د�ت  �لأ�شلحة  م��ن 

و�لذخرة.
تقنيات  �جل�����ن�����اح  ي����ع����ر�����س  ك����م����ا 
و�ملركبات  ط��ي��ار  ب���دون  �ل��ط��ائ��ر�ت 
�ملدرعة �ملتقدمة و�ملركبات متعددة 
فانتوم  ���ش��ائ��ق  ب�����دون  �لأغ�����ر�������س 
و�شيارة  �مل���درع���ة  �جل��ن��د  ون���اق����ت 
�شائق   ب������دون  م��ق��ات��ل��ة  ع�����ش��ك��ري��ة 
عن  بها  �لتحكم  يتم  �لتي  فانتوم  
م�شافة ت�شل �إىل نحو 2500 مرت 
ي�شل  م���دى  �إىل  ق���ذ�ئ���ف  وت��ر���ش��ل 
باأربعة  وم����زودة  م��رت   5000 �إىل 
����ش���و�ري���خ م�����ش��ادة ل��ل��دب��اب��ات ذ�ت 
مدى خم�شة كيلومرت�ت ومطلقات 
وكامر�ت  ور�شا�س  للتمويه  دخ��ان 

حر�رية.
كما يعر�س �جلناح.. �لرج �لقتايل 
��شتخد�مه  مي��ك��ن  �ل�����ذي  ت��اي��ب��ان 
�ل�شيار�ت  �أو  �ل���ع���رب���ات  ل���ت���زوي���د 
�مل�شفحة وهو مزود مبدفع مزدوج 

عيار 23 مم.

�لت�شفر  و�أن����ظ����م����ة  و�ل���ت���ح���ق���ق  
�لبنية  وح���ل���ول  �لأم�����ن  وخ���دم���ات 
�لتحتية وتكامل �لأنظمة من �أجل 

تعزيز �لأمن �لوطني.
�ل�شمو  �شاحب  �نتقل  ذل���ك..  بعد 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ 
�ل�شينية   �ل�������ش���رك���ة  ج����ن����اح  �إىل 
جمال  يف  �ملتخ�ش�شة    CETC
�لإلكرتونية  �ملعلومات  تكنولوجيا 
ونظام  و�ل���������ر�د�ر�ت  و�لت�������ش���الت 

�حلرب �لإلكرتونية.
��شوتريك�س   ج��ن��اح  ���ش��م��وه  وت��ف��ق��د 
�أهم  على  و�طلع    ISOTREX
�ملنتوجات �ل�شناعية وخا�شة عربة 
ت��وف��ر حماية  �ل��ت��ي  �مل��درع��ة  �لنقل 
و�ملخاطر  �لنفجار�ت  من  للركاب 
لتنا�شب  م�شممة  وه���ي  �لأخ�����رى 
ولديها  �ل�������ش���ع���ب���ة  �ل���ت�������ش���اري�������س 
�لوقود  خ��ز�ن  يف  حماية  خ�شائ�س 

و�لإطار�ت.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وت���ع���رف 
�آل ن��ه��ي��ان خ�ل  حم��م��د ب��ن ز�ي����د 
�جلولة على م�شاريع �شركة  هند�شة  
�لرئي�س  �مل���ن�������ش���وري  ن���ا����ش���ر  م����ن 
�ل���ت���ي تعمل  ل��ل�����ش��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
ت��وف��ر �حل��ل��ول للطاقة  يف جم���ال 
�مل���ت���ج���ددة و�مل�������ش���ت���د�م���ة ل�����أف����ر�د 

�إنتاج  �مل��ت��ح��رك��ة  �ل�����ش��اع��ة و�مل��ط��اب��خ 
كامل  م��ع  �ل�شاعة  يف  وج��ب��ة   500
و�ل�ش�مة  �لأم���������ان  �ح���ت���ي���اط���ات 

و�ل�شحة.
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  �ن��ت��ق��ل  ب���ع���ده���ا.. 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان �إىل 
�ملتخ�ش�شة  دروي�����س   �شركة  جناح  
و�لنقل  �ل�����ش��ح��ن  �آل���ي���ات  ت��اأم��ني  يف 
�ملدنية  ل��شتخد�مات  و�لر�فعات 

و�لع�شكرية.
�أحمد  مركز  �شموه  جولة  و�شملت 
�مل����زروع����ي �مل��ت��خ�����ش�����س يف �إع�����د�د 
���ش��ي��ار�ت �ل��دف��ع �ل��رب��اع��ي وناق�ت 
�ملو��شفات  �إدخال  �جلنود وعمليات 

�خلا�شة ل��شتخد�مات �ملتعددة.
و�ط�����ل�����ع �����ش����م����وه خ��������ل �جل����ول����ة 
ع��ل��ى م��و����ش��ف��ات ط���ائ���رة  �ركنجل  
ط���ائ���رة متعددة  وه���ي  �لأم��ري��ك��ي��ة 
�مل����ر�ق����ب����ة  ت�������ش���ت���خ���دم يف  �مل������ه������ام 
�لبحرية  و�لعمليات  و�ل�شتط�ع 
و�ل����ق����ي����ادة و�ل�������ش���ي���ط���رة �جل���وي���ة 
ومكافحة  �حل����������دود  وم�����ر�ق�����ب�����ة 
�حلر�ئق وقادرة على تنفيذ عمليات 
ع�شكرية ودعم �لعمليات �لتكتيكية 

ولها مدى طر�ن طويل.
وت��ف��ق��د ���ش��م��وه �جل��ن��اح �لأوك�����ر�ين 
�لآليات  م���ن  ع����دد�  ي��ع��ر���س  �ل����ذي 

�ل�شمو  ���ش��اح��ب  �ن��ت��ق��ل  ب���ع���ده���ا.. 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ 
�لعاملية  ت���ر�����ش���ت   جم��م��وع��ة   �إىل 
�لإمار�تية ع�شو جمموعة �شركات  
رويال غروب  و�لتي تقوم بعدة مهام 
�لتكنولوجيا  ت��اأم��ني  �شعيد  ع��ل��ى 
�لآليات  حتديث  و�أنظمة  �حلديثة 
و�أنظمة  �ل��غ��ي��ار  وق��ط��ع  �لع�شكرية 

�لت�شليح.
65 �شركة عاملية  �ملجموعة  وت�شم 
و�أوروبية  �أم��ري��ك��ي��ة  ���ش��رك��ات  منها 
�أخ�������رى.. فيما  ورو����ش���ي���ة وع��امل��ي��ة 
ت��ه��ت��م  ت���ر�����ش���ت  �ل��ع��امل��ي��ة بعر�س 
�لدفاعية  و�ملعد�ت  �لأنظمة  �أحدث 
و�لأم���ن���ي���ة �ل��ت��ي ت��ت��وىل �لإ����ش���ر�ف 

عليها.
���ش��رك��ة  د�رك م��ات��ر  ..  ويف ج��ن��اح 
ت�����ع�����رف �����ش����م����وه م������ن �ل���ق���ائ���م���ني 
ع��ل��ى �جل���ن���اح ع��ل��ى جم��م��وع��ة من 
حلول  فيها  مبا  �ملبتكرة  منتجاتها 
�ل��شلكية  �ل��������رتدد�ت  ت�����ش��وي�����س 
و�ل�شيطرة  �ل��ت��ح��ك��م  وم���ن�������ش���ات 
و�ملر�قبة وخدمات حماية �ل�شبكات 
�لإلكرتونية ونظم حتليل �لبيانات 
�لكبرة و�أنظمة �لت�شالت �لآمنة 

لقطاع �لدفاع.
وتقدم �ل�شركة  خمتر�ت �لفح�س 

و�جل��ه��ات على ح��د �ل�����ش��و�ء. وقدم 
م�شاريع  ح���ول  ���ش��رح��ا  �مل��ن�����ش��وري 
�لطاقة  ت��اأم��ني  كيفية  يف  �ل�شركة 
�لع�شكرية  �لتطبيقات  يف  �ملتجددة 
�ل�شركة  �أن  �إىل  م�شر�  و�مل��دن��ي��ة.. 
وف�����رت �آل���ي���ة م���ت���ع���ددة �لأغ����ر������س 
توفر �لطاقة ل�آليات و�ملركبات يف 
�ملناطق �لنائية وتطمح �ل�شركة �إىل 
ت�شنيع هذه �لآلية بالكامل يف دولة 
�ملتحدة.. منوها  �لعربية  �لإم��ار�ت 

�إىل �أن مقر �ل�شركة يف  م�شدر .
و�شملت �جلولة زيارة جناح �لبو�شنة 
حيث �طلع �شموه من معايل وزير 
على  �لبو�شني  و�لطاقة  �ل�شناعة 
�مل�شاركة  وطبيعة  �ملعرو�شات  �أه��م 
يف  �آيدك�س 2017  . وز�ر �شاحب 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
ن��ه��ي��ان  �أط��ل�����س ل���ت�����ش��الت  وهي 
�إح�����دى �ل�����ش��رك��ات �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 
جم�����ال ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �لت�������ش���الت 
حيث  �لأمنية..  و�حللول  �ملتكاملة 
ق���دم �أح��م��د ���ش��دي��ق �مل��ط��وع رئي�س 
حول  �شرحا  �ل�شركة  �إد�رة  جمل�س 
�آلية عمل نظام �لتعرف على �ل�شفن 
vids و�لذي يقدم حلول متكاملة 
حلماية �ل�شو�حل �ملحلية و�ملر�قبة 

�مل�شتمرة للمناطق �لبحرية.

اأدا�شي �شريكا ا�شرتاتيجيا ملعر�شي يومك�س واملحاكاة والتدريب 2018
•• اأبوظبي-وام:

وقعت �شركة �أبوظبي �لوطنية للمعار�س �أدنيك 
�ل�شتثمارية  �أبوظبي  �شركة  مع  �شر�كة  �تفاقية 
�لمار�تية  �ل�����ش��رك��ة  �أد�����ش���ي  �ل��ذ�ت��ي��ة  ل���أن��ظ��م��ة 
�ل��ر�ئ��دة يف ت��وف��ر خ��دم��ات مب��ج��الت �لأنظمة 
“�أد��شي”  ���ش��ت�����ش��ارك  مب��وج��ب��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل��ذ�ت��ي��ة 
�لأنظمة  مل��ع��ر���ش��ي  يف  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي  ك�����ش��ري��ك 
و�ملحاكاة   ”2018 “يومك�س  �مل���اأه���ول���ة  غ���ر 
فعالياتهما  �شتعقد  �للذين   2018 و�لتدريب 
خ�ل �لفرتة ما بني 25 و 27 فر�ير �جلاري 
يف م���رك���ز �أب���وظ���ب���ي �ل��وط��ن��ي ل��ل��م��ع��ار���س. ومت 
�ل��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى �لت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى ه��ام�����س فعاليات 
�لدفاع  وم��وؤمت��ر  ملعر�س  ع�شرة  �لثالثة  �ل���دورة 
مبركز  حاليا  �ملنعقد   2017 �أي��دك�����س  �ل���دويل 
من  �لتفاقية  وقع  للمعار�س.  �لوطني  �أبوظبي 
�لرئي�س  �ل��ظ��اه��ري،  مطر  حميد  �أدن��ي��ك  جانب 
للمعار�س  �لوطنية  �أبوظبي  ل�شركة  �لتنفيذي 
وعلي  لها،  �لتابعة  �ل�شركات  وجمموعة  �أدن��ي��ك 
�أبوظبي  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ل��ي��اف��ع��ي، 
معايل  بح�شور  �لذ�تية،  ل�أنظمة  �ل�شتثمارية 
ل�شوؤون  دول���ة  وزي���رة  �لكعبي  حممد  بنت  ن���ورة 
�إد�رة  جمل�س  رئي�شة  �لحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س 
���ش��رك��ة �ب��وظ��ب��ي �ل��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��ع��ار���س وحميد 
�أبوظبي  �شركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ل�شمري، 
معايل  قالت  و  �لذ�تية.  ل�أنظمة  �ل�شتثمارية 
على  حري�شة  �أدن��ي��ك  �إن  �لكعبي  حم��م��د  ن���ورو 
�ل�شركات  مع  ��شرت�تيجية  �شر�كة  ع�قات  بناء 
فعاليات  �إجن�����اح  ���ش��ب��ي��ل  يف  �ل����ر�ئ����دة  �ل��وط��ن��ي��ة 

�ملاأهولة  غر  �لأنظمة  ملعر�شي  �لقادمة  �ل��دورة 
موؤكدة   ،2018 و�لتدريب  و�ملحاكاة   2018
�لدوؤوبة  �جل��ه��ود  دع��م  يف  �شت�شب  �لتفاقية  �أن 
�ل�شركات  �أب���رز  ل�شتقطاب  �أدن��ي��ك  تبذلها  �لتي 
�لأنظمة  ق��ط��اع  �ل��ع��ام��ل��ة يف  و�مل��ح��ل��ي��ة  �ل��ع��امل��ي��ة 
من  �لقادمة  �ل��دورة  يف  للم�شاركة  �ملاأهولة  غر 
يف  وكبر�  حيويا  دور�  يلعبان  �للذين  �ملعر�شني 
كوجهة  �مل��رم��وق��ة  �أب��وظ��ب��ي  �إم����ارة  مكانة  تعزيز 
�ملتخ�ش�شة  �لدولية  �ملعار�س  ل�شت�شافة  عاملية 
كمعر�شي �أيدك�س ويومك�س وغرها. من جانبه، 
�شركة  �إد�رة  رئي�س جمل�س  �ل�شمري،  قال حميد 
�أد��شي :  �أبوظبي �ل�شتثمارية ل�أنظمة �لذ�تية 
تعك�س �تفاقية �ل�شر�كة �لتي وقعناها مع �شركة 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف م��ع��ر���س وموؤمتر  �ل��ي��وم  �أدن���ي���ك 
�لتز�منا  ��شرت�تيجي  ك�شريك   2018 يومك�س 
�لد�ئم بدعم �ملعار�س �ملتخ�ش�شة وذلك متا�شيا 
مع �أهد�فنا �ل�شرت�تيجية لدعم وتعزيز وتنمية 

�حليوي  �لقطاع  ه��ذ�  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�شناعات 
و�لهام.. ويدعم معر�س يومك�س توجهنا مبو�كبة 
غر  �ملركبات  �شناعة  قطاع  يف  �مل�شتجد�ت  �آخ��ر 
�جلهات  مع  �لتعاون  جم��الت  وتو�شيع  �ملاأهولة 
�لدفاعية  لل�شناعات  للرتويج  �مل�شاركة  �لعاملية 
�لإمارتية يف جمال �لأنظمة غر �ملاأهولة. و قال 
حميد مطر �لظاهري �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة 
وجمموعة  �أدن��ي��ك  للمعار�س  �لوطنية  �أبوظبي 
�ل�����ش��رك��ات �ل��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا: ن��ح��ن ���ش��ع��د�ء بتوقيع 
�ت��ف��اق��ي��ة ���ش��ر�ك��ة ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة م��ع و�ح����دة من 
بال�شناعات  �ملتخ�ش�شة  �لوطنية  �ل�شركات  �أبرز 
�لدفاعية حيث ت�شعى �أدنيك لتحقيق �ملزيد من 
�ملحلية  �ل�شركات  وتنوع  عدد  يف  و�لتو�شع  �لنمو 
و�لدولية �مل�شاركة يف فعاليات معر�شي �لأنظمة 
و�لتدريب  و�مل���ح���اك���اة   2018 �مل���اأه���ول���ة  غ���ر 
2018. و �أ�شاف �لظاهري �إن �ملعر�شني يعد�ن 
قطاع  خ���ر�ء  جلمع  �لعاملية  �ملن�شات  �أه���م  م��ن 

�ل�شناعات �لدفاعية �ملحلية و�لإقليمية للتعاون 
�أبرز  على  و�لط���ع  و�خل���ر�ت،  �ملعرفة  وتبادل 
من  �لتي  �لقطاع  ه��ذ�  يف  و�لب��ت��ك��ار�ت  �لتقنيات 
�شاأنها �أن ت�شاعد يف �إر�شاء �أ�ش�س �لأمن و�ل�شتقر�ر 
قال  ب��دوره  و�لزده���ار.  �لتنمية  م�شرة  وحتمي 
على �ليافعي، �لرئي�س �لتنفيذي، ل�شركة �أبوظبي 
تويل  �أد�����ش���ي:  �ل��ذ�ت��ي��ة  ل�أنظمة  �ل�شتثمارية 
�شركة �أد��شي �أهمية كبرة للم�شاركة يف �ملعار�س 
كمعر�س  �ل��دف��اع��ي��ة  �ل�شناعات  يف  �ملتخ�ش�شة 
لت�شليط  مهمة  فر�شة  لنا  يوفر  �ل��ذي  يومك�س 
�ملتميزة  و�إجناز�تنا  �بتكار�تنا  �أه��م  على  �ل�شوء 
�مل��اأه��ول��ة �لذي  �مل��رك��ب��ات غ��ر  يف ق��ط��اع �شناعة 
�لو�عده  �لقت�شادية  �لقطاعات  �أب���رز  م��ن  يعد 
يف �لدولة« . و�أ�شاف �إن �شركة �أد��شي تتطلع �إىل 
�إب��ر�م �شفقات جتارية هامة خ�ل  بحث فر�س 
�ل�����دورة �ل��ق��ادم��ة م���ن م��ع��ر���ش��ي �لأن��ظ��م��ة غر 
�ملاأهولة 2018 و�ملحاكاة و�لتدريب.. و�شي�شلط 
�أبوظبي  �شركة  تنظمه  �ل��ذي   2018 يومك�س 
�لقو�ت  مع  بالتعاون  �أدنيك  للمعار�س  �لوطنية 
�مل�شلحة لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ل�شوء 
على �أحدث و�آخر �لبتكار�ت و�لتقنيات �حلديثة 
�مل��ت��ط��ورة يف ق��ط��اع �ل�شناعات  و�أف�����ش��ل �حل��ل��ول 
�لدفاعية و�شي�شتقطب �ملعر�س خر�ء �إقليميني 
�لقطاعني  من  �ملجال  ه��ذ�  يف  يعملون  وعامليني 
و�ملعلومات  �خل�����ر�ت  ل��ت��ب��ادل  و�خل���ا����س  �ل���ع���ام 
�شر�كات  وت��اأ���ش��ي�����س  �ل��ت��و����ش��ل  وت��ق��وي��ة ج�����ش��ور 
�تفاقيات  عقد  جانب  �إىل  جديدة  ��شرت�تيجية 
�ملتاحة  �لأعمال  فر�س  ظل  يف  مثمرة  و�شفقات 

يف هذ� �لقطاع.

يوروفايرت تايفون اأكرث الطائرات متعددة االأدوار تقدما يف العامل
•• اأبوظبي-وام:

قوتها  �أثبتت  �ل��ت��ي  تايفون  ي��وروف��اي��رت  �ل��ط��ائ��رة  تعد 
وك���ف���اءت���ه���ا و�إم���ك���ان���ي���ة �لع���ت���م���اد ع��ل��ي��ه��ا �ل���ي���وم �أك���رث 
�لأ�شو�ق  يف  �ملتاحة  تقدما  �لأدو�ر  متعددة  �لطائر�ت 

�لعاملية حاليا.
وتتمتع �لطائرة بتفوق جوي �شاحق وقدرة على تنفيذ 
ول��ذل��ك جن��ده��ا �شيفا  – ج��و  �أر����س  �لق�شف  عمليات 
مد�ر  على  و�خلارجية  �لد�خلية  �لعمليات  على  د�ئما 

�لعام باأكمله.
وي��وج��د ح���و�يل 500 ط��ائ��رة ي��وروف��اي��رت ت��اي��ف��ون يف 
�لبد�ية  منذ  ت�شميمها  ومت  �لفعلية  �خلدمة  �شفوف 
وقلة  �ل�شديدة  و�لع��ت��م��ادي��ة  �جل��ب��ارة  ب��ال��ق��وة  لتتميز 
تكاليف �شيانتها و�شهولة حتديثها م�شتقب�.. ولذلك 
ت��ع��ت��ر �ل��ط��ائ��رة �مل��ق��ات��ل��ة �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة ع��ل��ى �خلطوط 
دول  �شت  �لناجحة لدى  �لعمليات  �لأمامية يف م�شارح 
و�إ�شبانيا  و�ل�����ش��ع��ودي��ة  و�إي��ط��ال��ي��ا  و�أمل��ان��ي��ا  �لنم�شا  ه��ي 
عمان  و�شلطنة  �لكويت  طلبت  كما  �ملتحدة..  و�ململكة 

�شر�ءها.
وتتميز �لطائرة باعتماديتها �ل�شديدة يف جميع �أنحاء 
�لعمليات  وم�شارح  �جل��وي��ة  �لأح���و�ل  كافة  ويف  �ل��ع��امل 
�ملختلفة �إىل جانب قدرتها على �أد�ء �أكر ت�شكيلة ممكنة 
م��ن �مل��ه��ام ج��و – ج��و وج��و- �أر����س �لأم���ر �ل��ذي ميكن 
�لعمليات  م��ن  كبر  بعدد  �لقيام  م��ن  �جل��وي��ة  �ل��ق��و�ت 
�جلوية بدء� من عمليات �ملر�قبة �جلوية مرور� بدعم 
�لعمليات  م�شارح  باأ�شد  و�نتهاء  �ل�ش�م  حفظ  عمليات 

خطورة.

على  و�شركاوؤها  �شي�شتمز  �إي  �إي��ه  بي  �شركة  وحتر�س 
�لتفوق ملدة  �حتفاظ �لطائرة يوروفايرت تايفون بهذ� 
ل تقل عن 30 عاما.. ولدى �لطائرة برنامج تطوير 
عمليات  لتنفيذ   «  P1E to P3E« ك��ب��ر  م��رح��ل��ي 
�لتعاقد  �لتي جرى  �أو  �لتي متت  �شو�ء تلك  �لتحديث 

عليها، وهو ما ي�شمن �إطالة عمرها �لفرت��شي.
وتتمتع �لطائرة كذلك بقدرة هائلة على تنفيذ عمليات 
ق�شف خارج جمال �لروؤية �لب�شرية وتخ�شع ملزيد من 
�لتحديثات �لتي يجري حتديدها حاليا وهو ما ي�شمن 
كافة  م��ع  للتعامل  جاهز  ت�شلح  نظام  كاأخطر  بقاءها 

�لتهديد�ت �حلالية و�مل�شتقبلية.
م�شغلي  ب��اإم��ك��ان  �أن  �لهائلة  �ل��ق��در�ت  تلك  ي��وؤك��د  وم��ا 
�لع��ت��م��اد على قوتها يف  تايفون  ي��وروف��اي��رت  �ل��ط��ائ��رة 
و�لأحو�ل  �لظروف  يف  بها  �ملنوطة  �ملهام  جميع  تنفيذ 

كافة يف �أي مكان من �لعامل.
على  و�شركاوؤها  �شي�شتمز  �إي  �إي��ه  بي  �شركة  وحتر�س 
و�لتدريب  �ل��دع��م  �أنظمة  يف  �شخمة  ��شتثمار�ت  �شخ 
�لطائرة  جهوزية  حت�شني  �أجل  من  �ملبتكرة  و�ل�شيانة 
وتعظيم  �ل��زم��ن  مب���رور  ��شته�كها  تكاليف  وخف�س 

مكا�شب �لعم�ء.
جميع  يف  و�لحتياجات  �ملتطلبات  �شقف  ��شتمر  وكلما 
طموحات  �شقف  �رتفع  كلما  �لرت��ف��اع  يف  �لعامل  �أنحاء 
على  �ملحافظة  يف  �أي�شا  تايفون  ي��وروف��اي��رت  �ل��ط��ائ��رة 
موقعها كاأقوى �لطائر�ت و�أخفها �شرعة و�أكرثها قدرة 
على �خلدمة �ل�شاقة يف �لأ�شو�ق �لعاملية بالإ�شافة �إىل 
�لقو�ت �جلوية يف جميع  تلبية متطلبات  قدرتها على 

�أنحاء �لعامل.
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اأخبـار الإمـارات
خلل اليوم الرابع من معر�س  ايدك�س  2017

»انرتنا�شيونال جولدن جروب« توقع 4 اتفاقيات مع �شركات عاملية 
•• اأبوظبي-الفجر: 

�أع��ل��ن��ت جم��م��وع��ة �ن��رتن��ا���ش��ي��ون��ال ج���ول���دن ج����روب عن 
و  معر�س  من  �ل��ر�ب��ع  �ليوم  خ���ل  �تفاقيات   4 توقيعها 
�تفاقية  �برزها   .2107 �يدك�س  �ل��دويل  �لدفاع  موؤمتر 
 Zev Technologies �شركة  توزيع ح�شرية مع  
�لأم��ري��ك��ي��ة �ل��ت��ي ت�����ش��ن��ع و ت�����ش��م��م �أف�����ش��ل ق��ط��ع غيار 

مل�شد�شات Glock على ح�شب طلب �لعم�ء.  
ت���ف���اه���م م����ع �شركة  �مل���ج���م���وع���ة م����ذك����رة  �أب�����رم�����ت  ك���م���ا 
�لتي   »Airborne Tactical Solutions«

�ملركبات  و تطوير  و حلول مبتكرة لختبار  �أنظمة  تقدم 
�لطائر�ت.  يف  �للكرتونية  �لأج��ه��زة  و  �جلوية  و  �لرية 
 Hirtenberger« �شركة  مع  تعاون  �تفاقية  ووقعت 
مدفعيات  لتوريد   »Defence International
PPT- ومع �شركة »M6C 640T« لهاون من عيار�

ب�شناعة  �مل��خ��ت�����ش��ة  �ل�����ش��رب��ي��ة،   NAMENSKA
و  بالأ�شلحة  لتزويدها  �ملعقدة،  و�لأنظمة  �لأجهزة  و�إنتاج 
جولدن  �نرتنا�شيونال  جمموعة  خرة  تفوق  �لذخائر.  
15 عام يف �لتعاون مع �لقو�ت �مل�شلحة  �أكرث من  جروب 
جمموعة  وت��ق��دمي  �لدفاعية  �ملنتجات  خمتلف  لتطوير 

و�لت�شالت  ل�أ�شلحة  �لتكتيكية  �حل��ل��ول  م��ن  و����ش��ع��ة 
و م��ع��د�ت �جل��ن��ود. و�شهد ج��ن��اح �مل��ج��م��وع��ة  �ل���ذي ت�شل 
 80 م��ن  �ك��رث  وي�شم  م��رب��ع  م��رت   1500 �ىل  م�شاحته 
من  �لع�شكري  و�لت�شنيع  �ل��دف��اع  قطاع  يف  تعمل  �شركة 
�لوليات �ملتحدة �لمريكية و�أوروبا و��شيا وغرها، �إقبال 

كبر� من �لزو�ر و كبار �ل�شخ�شيات.
�ل�شركات �لإمار�تية يف قطاع  �أهم  �أحد  وتعتر �ملجموعة 
و�زة  و  �مل�شلحة  �أ�شا�شي للقو�ت  و �شريك  �لأم��ن  و  �لدفاع 
دولة  �لوطنية يف  �لأمنية  �لد�خلية وغرها من �جلهات 

�لإمار�ت

اآيدك�س 2017 .. االإمارات تن�شر �شحائب اخلري وال�شالم بني ربوع العامل

اأيام اأربعة  يف   2017 اآيدك�س  �شفقات  قيمة  درهم  مليار   18.8

•• اأبوظبي -وام:

يقدم معر�س وموؤمتر �لدفاع �لدويل �آيدك�س 2017 �لذي يختتم �أعماله 
�أ�شحى  �أبوظبي دلئل عدة ويحمل ر�شائل هامة ت�شدر من وطن  �ليوم يف 
يف  �ل�شامية  معانيها  لين�شر  و�خل��ر  و�ل�ش�م  و�لتعاي�س  للت�شامح  عنو�نا 
رب��وع �ل��ع��امل �أج��م��ع. وتر�شد وك��ال��ة �أن��ب��اء �لإم����ار�ت “و�م” م��ن خ���ل هذ� 
“�آيدك�س  �ل���دويل  �ل��دف��اع  وم��وؤمت��ر  معر�س  ر�شائل  م��ن  بع�شا  �ل�شتط�ع 
ممثلو 57 دولة من خمتلف  �خلر  �إمار�ت  يف  �أجتمع  فاليوم   .. ”2017
�أنحاء �لعامل وتو�فد �أكرث من 100 �ألف ز�ئر على �حلدث لي�س فقط لك�شف 
�لنقاب و�لتعرف على �أبرز ما تو�شلت �ليه �لتكنولوجيا �حلديثة يف جمال 
�أي�شا ليوؤكدو�  �ل�شناعات �لدفاعية و�أبر�م �ل�شفقات وعقد �ل�شر�كات - بل 
جناح دولة �لإمار�ت بف�شل روؤية قيادتها �لر�شيدة يف �أن تكون موطناً للخر 

و�ل�ش�م و�لتعاي�س �مل�شرتك بني �جلميع.
دولة  �أن  ل�”و�م” ..  للمعر�س يف ت�شريحات خا�شة  وزو�ر  �أكد م�شوؤولون  و 
و�لريادة  �ل��ت��ط��ور  فم�شرة  �ل�شعبة  �مل��ع��ادل��ة  حتقيق  يف  جنحت  �لم����ار�ت 
تتو��شل وم�شرة �خلر ت�شتمر ي�شتظل بها �جلميع مو�طنني ومقيمني يف 

ظل دعم و�هتمام ورعاية كرمية من قيادة �لدولة �لر�شيدة.
�إىل ك��ون��ه من�شة ف��ري��دة لعر�س  ب��الإ���ش��اف��ة  �أن ه��ذ� �حل���دث  �إىل  �أ���ش��ارو�  و 
�لدفاعية  �لتكنولوجيا �حلديثة يف جمال �لنظمة  �إليه  �أح��دث ما تو�شلت 
فاإنه يج�شد �أي�شاً �ملكانة �لر�ئدة �لتي �أ�شبحت حتظى بها دولة �لإمار�ت مع 
قدرتها على تاأمني مناخ مثايل من �لتعاي�س �مل�شرتك بني جميع �جلن�شيات 

بف�شل روؤية قيادتها �لر�شيدة �لتي �أر�شت دعائم م�شرة �لعطاء و�خلر �لتي 
تغطي خمتلف �نحاء �لعامل.

و �أكد �لدكتور عبد�للطيف �ل�شام�شي مدير جممع كليات �لتقنية �لعليا �أن 
2017” �لذي يحظى برعاية  “ �آيدك�س  �ل��دويل  معر�س وموؤمتر �لدفاع 
كرمية من قيادة �لدولة �لر�شيدة يوؤكد ريادة دولة �لم��ار�ت وقدرتها على 
من�شة  ميثل  كونه  �لعاملية  و�لأح����د�ث  �لفعاليات  �أب���رز  و��شت�شافة  تنظيم 
�لبحرية  �لدفاعات  �لتكنولوجيا يف �شناعة  �إليه  تو�شلت  �أحدث ما  لعر�س 

و�لرية و�جلوية وفر�شة �إقامة وتعزيز �لع�قات �لدولية.
و �أو�شح �أن هذ� �حلدث �لعاملي �ل�شخم �لذي يحظى مب�شاركة ممثلني من 
نحو 57 دولة من خمتلف �أنحاء �لعامل يحمل عدد�ً من �لدللت و�لر�شالة 
�ل�شامية �لتي توؤكد �أن دولة �لمار�ت حتمل ر�شالة �ش�م وخر للعامل �أجمع 
عام  يف  �أطلقت  �لتي  �لر�شيدة  �لقيادة  ورعاية  بدعم  حتظى  �لر�شالة  وه��ذه 

عام �خلر لتعزيز ون�شر �خلر و�لعطاء بني ربوع �لعامل �جمع.  2017
�لت�شامح  قيم  على  �أي�����ش��ا  ي��دل��ل  �ل��ع��امل��ي  �حل���دث  ه��ذ�  �إن  �ل�شام�شي  ق��ال  و 
و�لتعاي�س �مل�شرتك �لر��شخة يف دولة �لمار�ت و�لتي حتظى برعاية و�هتمام 
يف  �ل��ع��امل  دول  م��ن  �لعديد  ممثلو  يجتمع  فاليوم  �لر�شيدة  �ل��دول��ة  ق��ي��ادة 
�لمار�ت  جنحت  �لتي  �ل�شعبة  �ملعادلة  على  ليتعرفو�  �لكبر  �حل��دث  هذ� 
تتو��شل  و�لت�شامح  و�لنماء  و�لتقدم  و�لعطاء  �خلر  فم�شرة  حتقيقها  يف 

وتزد�د ر�شوخا يوما بعد يوم يف هذه �لأر�س �لطيبة.
و �أ�شاف �إن هذ� �لنموذج �حل�شاري لدولة �لمار�ت يبدو جليا عندما جندها 
�لطيبة  �لأر����س  ه��ذه  على  تعي�س  200 جن�شية  م��ن  �أك��رث  �ل��ي��وم  حتت�شن 

وحتظى بكل �أوجه �لرعاية و�لهتمام و�لعد�لة .
�لوطني يف وطن  �لنهج  هذ�  يوؤكد   2017 �يدك�س  �أن معر�س  �إىل  م�شر�ً 

�خلر.
معر�س  �إن  �لتعليم”  �شوؤون  يف  “خبرة  �لنعيمي  �شمرة  �لدكتورة  وقالت 
�لعديد من  2017” يحمل يف طياته  “�يدك�س  �ل��دويل  �ل��دف��اع  وم��وؤمت��ر 
�لدلئل و�ملعاين �ل�شامية �لتي تعك�س نهج دولة �لإمار�ت يف ن�شر قيم �خلر 

و�ل�ش�م و�لتعاي�س �مل�شرتك يف خمتلف بقاع �لأر�س.
و �أو�شحت �أن �ملعر�س وهو يحت�شن �أكرث من 50 دولة على م�شتوى �لعامل 
ر�ئ���دة يف تر�شيخ منهج  �لم����ار�ت �شتظل  �أن دول���ة  ه��ام��ة وه��ي  ي��وؤك��د قيمة 
�لتعاي�س �مل�شرتك و�لعي�س �لكرمي بني �جلميع وقادرة على �حت�شان خمتلف 
�جلن�شيات يف وطن قائم على قيم �لعدل و�مل�شاو�ة و�لأمن و�ل�ش�م و�حلياة 

�لكرمية للجميع.
و�أعربت عن فخرها بنجاح �لدولة يف تنظيم هذ� �حلدث �لعاملي �لذي �إىل 
جانب هدفه �لرئي�شي يف عر�س �أبرز ما و�شلت �إليه �لتكنوجليا �حلديثة يف 
جمال �لأنظمة �لدفاعية و�بر�م �ل�شفقات و�ل�شركات .. فاإنه يوؤكد �أي�شاً �ن 
و�ل�ش�م  �أجمع عنو�نها �خلر  للعامل  �شامية  ر�شالة  �لم��ار�ت حتمل  دول��ة 

و�لتعاي�س �مل�شرتك.
وقال حممد عبد�لرحمن �أحمد ز�ئر �إن جناح �لدولة يف تنظيم هذ� �حلدث 
�لعاملي و��شت�شافتها لهذ� �لعدد �لكبر من �لدول يعد مبثابة �شهادة جناح 
وري��ادة عاملية لدولة �لم��ار�ت .. هذه �لدولة �لتي جنحت يف ن�شر �شحائب 

�خلر و�ل�ش�م و�أ�شحت مق�شد� للمقيمني من كل حدب و�شوب .

بالفذة  �لر�شيدة  �لدولة  قيادة  روؤي��ة  ز�ئ��ر  �ل�شقري حممد  �أحمد  و و�شف 
..فبف�شل هذه �لروؤية �لثاقبة �أ�شحت �لدولة تقود قاطرة �لتنمية �لب�شرية 
يف �شتى �ملجالت وعنو�نا للريادة و�لتميز ويعد هذ� �لزخم �لذي ت�شتقطبه 
�لتي حتظى  �لر�ئدة  �ملكانة  تاأكيد على  تنظمها خر  �لتي  �لعاملية  �ملعار�س 

بها �لدولة حاليا.
و �أ�شار �إىل �أن �لدولة جنحت وبجد�رة يف تنظيم هذ� �حلدث �لعاملي وتوفر 

كل �أوجه �لر�حة و�لرفاهية للم�شاركني يف هذ� �حلدث وكذلك �لزو�ر .
لفتاً �إىل �أن هذ� �حلدث كان مبثابة تظاهرة يف حب �لم��ار�ت من خمتلف 

دول �لعامل.
�إن معر�س وموؤمتر �لدفاع  �آندي مور ز�ئرة من �ململكة �ملتحدة  وقال �شارة 
�لدويل “�أيدك�س 2017” يعد مبثابة �شهادة جناح من �لعامل �أجمع تثبت 
�أن دولة �لمار�ت دولة خر و�ش�م وتطبيق �أرقى مقومات �حلياة �لكرمية 

و�لعي�س �لرغيد للمقيمني على �أر�شها .
م�شر� �إىل �أن هذ� �حلدث �لعاملي �لذي ي�شم ممثلني عن غالبية دول �لعامل 

يوؤكد ريادة دولة �لمار�ت يف تنظيم �أبرز �لأحد�ث �لعاملية.
وقال فر�نك كني ز�ئر من �لوليات �ملتحدة �لمريكية �إن “�يدك�س 2017” 
�لت�شامح  �لعامل يف وطن  �أنحاء  �لز�ئرين من خمتلف  ملتقى جمع �للف 

و�لتعاي�س �مل�شرتك بني �جلميع .
�لر�ئدة  مكانتها  يعك�س  �لعاملي  هذ�  تنظيم  يف  �لدولة  جناح  �أن  �إىل  م�شر�ً 
�أجل  م��ن  عليها  ي��ت��و�ف��دون  �ل��ذي��ن  �جلن�شيات  م��ن  للعديد  مثايل  كموطن 

�لعي�س على هذه �لأر�س �لطيبة.

•• اأبوظبي-وام:

ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة ���ش��ف��ق��ات �لأي������ام �لأرب����ع����ة �لأوىل 
 2017 �آي��دك�����س  �ل���دويل  �ل��دف��اع  م��ن معر�شي 
و�لدفاع �لبحري نافدك�س 2017 ما يزيد على 
18.8 مليار درهم من خ�ل 82 �شفقة �أغلبها 

ل�شركات حملية .
مليار   3.422 بقيمة  �شفقة   20 �إب����ر�م  مت  و 
درهم يف �ليوم �لر�بع من �ملعر�س فيما مت �إبر�م 
مليونا  و75  م��ل��ي��ار�ت   4 بقيمة  �شفقة   31
�إىل  �لثالث  �ليوم  �ألفا و554 درهما يف  و627 
جانب �إبر�م 10 �شفقات بقيمة بلغت 6 مليار�ت 
و919 مليونا و623 �ألف درهم يف �ليوم �لثاين 
فيما و�شل عدد �شفقات �ليوم �لأول 21 �شفقة 
4 مليار�ت و416 مليون درهم  بقيمة جتاوزت 
..و���ش��م��ل��ت �ل�����ش��ف��ق��ات 13 ���ش��رك��ة حم��ل��ي��ة و7 

�شركات �إقليمية وعاملية.
���ش��ح��ف��ي بح�شور  م����وؤمت����ر  خ������ل  ذل�����ك  ج�����اء 
�ملتحدث  �لذهلي  فهد  �لبحري  �ل��رك��ن  �لعقيد 
�لر�شمي با�شم معر�س �لدفاع �لبحري نافدك�س 

.2017

�ل���رك���ن ط���ي���ار ر��شد  ����ش���ع���ادة �ل��ع��م��ي��د  و�أع����ل����ن 
�ل�شام�شي عن �لتعاقد مع �نرتنا�شيونال جولدن 
مل�شروع  �لتحتية  �لبنية  لتجهيز  �ملحلية  ج��روب 
 900 و  م��ل��ي��ون��ا   46 مب��ب��ل��غ  �مل��ع��ل��وم��ات  تقنية 
 Rheinmentall �شركة  وم��ع  دره���م  �أل���ف 
Air Defence �ل�شوي�شرية لتقدمي �ملعاونة 
�جلوي  و�ل��دف��اع  �جلوية  �لقو�ت  ل�شالح  �لفنية 
درهم   400 و  �أل��ف��ا   836 و  م���ي��ني   6 مببلغ 
�لتعاقد مع �شركة �ي مارين �ملحلية  �إىل جانب 
لتمديد كاب�ت بحرية مببلغ 27 مليون درهم.
و�أو�شح �أنه مت �لتعاقد مع �ل�شركة �ملحلية كركال 
�أ�شلحة مببلغ  وتوريد  ل�شر�ء  للذخائر �خلفيفة 
و 245 �ألف درهم و�لتعاقد مع  م�يني   409
كوندور ملعاجلة �لنفايات �لطبية لتوفر خدمات 
نقل ومعاجلة �لنفايات �لطبية بقيمة مليونني و 

�ألف درهم.  394
لل�شناعات  �ملزروعي  �أحمد  �لتعاقد مع  فيما مت 
ل��ت�����ش��ن��ي��ع وت���رك���ي���ب قو�عد  �مل��ح��ل��ي��ة  �مل��ع��دن��ي��ة 
�ملتحركة  �لأه���د�ف  و�شيانة  �خلفيفة  �لأ�شلحة 
 20 مببلغ  و�لأج��ه��زة  و�مل��ع��ادن  �لرماية  مليادين 

مليون درهم.

�لفطيم  �شركة  مع  �لتعاقد  �إىل  �شعادته  و�أ���ش��ار 
لل�شيار�ت لتقدمي �ل�شناد �لفني �شيانة و��ش�ح 
 20 مببلغ  و�لهينو  و�ل��ل��ك��ز���س  �ل��ت��وي��وت��ا  �آل��ي��ات 
مع  �لتعاقد  مت  فيما   .. �إم���ار�ت���ي  دره���م  مليون 
 ROYAL JET AIRCRAFT
RENTAL » �ملحلية لتوفر خدمات �لنقل 
�جلوي لكبار �ل�شخ�شيات مببلغ 60 مليون درهم 
 Thales إمار�تي.. وكذلك �لتعاقد مع �شركة�
  Security Communication
�ت�شالت  منظومة  غيار  قطع  ل�شر�ء  �لفرن�شية 
درهما   876 و  �ألفا   693 و  26 مليونا  مببلغ 

�إمار�تيا.
�ل�شركة  م���ع  �أي�����ش��ا  �ل��ت��ع��اق��د  �أن�����ه مت  و�أو�����ش����ح 
�لفرن�شية Aviation Dassault لتقدمي 
�ل�شناد �لفني لطائر�ت �لقو�ت �جلوية و�لدفاع 
�شركة  م��ع  و  دره���م  مليون   51 بقيمية  �جل���وي 
 Thales Security وه��ي  �أخ��رى  فرن�شية 
وتركيب  ل�����ش��ر�ء   Communication
حم��ط��ات ل��ن��ظ��ام �لت�����ش��ال �جل����وي مب��ب��ل��غ 38 

مليونا و 657 �ألفا و 681 درهما �إمار�تيا.
�إن����ه مت �ل��ت��ع��اق��د م���ع �شركة  و�أ�����ش����اف ���ش��ع��ادت��ه 

 Agustawestaland Aviation
Services �لإيطالية لتحديث �أثاث �ملق�شورة 
 8 مببلغ  �ل�شخ�شيات  كبار  لطائر�ت  �لد�خلية 
�إمار�تيا  دره��م��ا   242 و  �أل��ف��ا   980 و  م���ي��ني 
ومع �شركة« Raytheon » �لأمريكية ل�شر�ء 
�جلوي  و�ل��دف��اع  �جلوية  �لقو�ت  ل�شالح  ذخائر 
مببلغ مليار و 296 مليونا و 412 �ألفا و 386 
�إمار�تيا.. ومع �شركة �لمار�ت لل�شيار�ت  درهما 
�شيار�ت  وع���م���رة  و������ش�����ح  ل�����ش��ي��ان��ة  �مل��ح��ل��ي��ة 

�ملر�شيد�س مببلغ 30 مليون درهم �إمار�تي.
�ملحلية  �ل�شركة  مع  �لتعاقد  عن  �شعادته  و�أعلن 
�لقو�ت  ل�شالح  ذخ��ائ��ر  ل�شر�ء  للذخرة  ب��رك��ان 
مليونا   36 مب��ب��ل��غ  �جل����وي  و�ل����دف����اع  �جل���وي���ة 
�لم�����ار�ت  م���ع  و  دره����م   700 و  �أل���ف���ا   362 و 
لتكنولوجيا �لدفاع ل�شر�ء ذخائر ل�شالح �لقو�ت 
 421 �ألفا و   117 59 مليونا و  �لرية مببلغ 

درهما �إمار�تيا.
فيما مت �لتعاقد مع �شركة تر�شت �ملحلية ل�شر�ء 
معد�ت بقيمة 300 مليون درهم �إمار�تي �إ�شافة 
�إىل �ل��ت��ع��اق��د م��ع �ل�����ش��رك��ة �مل��ح��ل��ي��ة ���ش��ت��ار �شات 
لي��ت ل���ت�����ش��الت ل�����ش��ر�ء حم��ط��ات �لت�شالت 

�ألف   235 و  مليونا   745 مببلغ  �لف�شائية 
درهم �إمار�تي.

 Satellite وك�شف �شعادته عن �لتعاقد مع �شركة
 Imaging Technologies Gmbh
�أقمار  ����ش��ت��ئ��ج��ار  ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات  �لأم��ري��ك��ي��ة 
ت�شوير ف�شائي مببلغ 96 مليونا و 967 �ألفا 
�أبوظبي  ���ش��رك��ة  م��ع  و  �إم���ار�ت���ي  دره���م   200 و 
�ل�شتثمارية ل�أنظمة �لذ�تية لتوريد كامر�ت 
حر�رية وحمطات �لتحكم �لأر�شي مببلغ 140 

مليونا و 318 �ألفا و 669 درهما.

�أيديك�س  م��ع��ر���ش��ي  م����ن  �لأول  �ل����ي����وم  وك������ان 
بلغت  �شفقة   21 �إب�����ر�م  �شهد  ق��د  ون��اف��د�ك�����س 
قيمتها 4 مليار�ت و 416 مليون درهم .. فيما 
�شهد �ليوم �لثاين �إبر�م 10 �شفقات بقيمة بلغت 
درهم . �ألف  و623  مليونا  و919  مليار�ت   6

�شفقة   31 �إب���ر�م  �شهد  فقد  �لثالث  �ل��ي��وم  �أم���ا 
و627  مليونا  و75  م��ل��ي��ار�ت   4 بلغت  بقيمة 
�ألفا و554 درهما ليبلغ جمموع �شفقات �لأيام 
18 مليار�  82 �شفقة مببلغ يزيد عن  �لأربعة 

و833 مليون درهم.

نهيان بن مبارك ي�شتقبل وزير الدفاع 
التون�شي ووفد منظمة البا�شفيك

•• اأبوظبي -وام:

��شتقبل معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير 
�لثقافة وتنمية �ملعرفة يف ق�شره �م�س بح�شور معايل 
�لدكتورة �أمل عبد�هلل �لقبي�شي رئي�شة �ملجل�س �لوطني 
�لحت������ادي م��ع��ايل ف���رح���ات �حل���ر����ش���اين وزي����ر �لدفاع 
�لوطني �لتون�شي و�لوفد �ملر�فق له بالإ�شافة �إىل وفد 

منظمة �لبا�شفيك لل�شيا�شات �لدولية.
ورحب معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان بزيارة 
معايل فرحات �حلر�شاين وزير �لدفاع �لوطني �لتون�شي 

و�لوفد �ملر�فق له.
�لع�قات  ح��ول  �ل�شيف  م��ع  �حل��دي��ث  معاليه  وت��ب��ادل 
وموؤمتر  معر�س  يف  و�مل�����ش��ارك��ة  �لبلدين  ب��ني  �لطيبة 
�لدفاع �لدويل “�أيدك�س 2017” �لذي يعقد يف مركز 

�أبوظبي �لوطني للمعار�س.
كما رحب معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان بوفد 
منظمة �لبا�شفيك لل�شيا�شات �لدولية برئا�شة �لدكتور 
�لبا�شفيك  ملنظمة  �لتنفيذي  �لرئي�س  غرين  جرولد 

لل�شيا�شات �لدولية.
�أوجه  �ل��ز�ئ��ر �حلديث ح��ول  �لوفد  وت��ب��ادل معاليه مع 
�لتعاون �مل�شرتك ..م��وؤك��د�ً حر�س دول��ة �لم��ار�ت على 
�لإقليمية  �ملنظمات  كافة  مع  �مل�شرتك  �لتعاون  تعزيز 

و�لدولية.
و�أعرب �لوفد �لز�ئر عن �شعادته بهذه �لزيارة ..م�شيد� 
ب��امل��ك��ان��ة �ل���ر�ئ���دة �ل��ت��ي حت��ت��ل��ه��ا دول����ة �لم������ار�ت على 

�ل�شعيدين �لقليمي و�لدويل.
ح�شر �للقاء �شعادة عفر�ء �ل�شابري وكيل وز�رة �لثقافة 

وتنمية �ملعرفة.

الفلحي: دعم القيادة الر�صيدة �صاهم يف اجناح فعاليات اآيدك�س 2017

تورنيدو االإماراتية تك�شف عن نظام “ الظفرة” امل�شاد للدبابات بقوة فتاكة
•• اأبوظبي- الفجر

�أع����ل����ن����ت م���وؤ����ش�������ش���ة ت����ورن����ي����دو 
جمموعة  ع�������ش���و  �لم�����ار�ت�����ي�����ة 
�لف�حي �ل�شتثمارية – �لر�ئدة 
يف جم���ال �ل���دف���اع و�لم�����ن- عن 
فعاليات  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا  جن�����اح 
�لذي   ،2017 �آي��دك�����س  معر�س 
�أقيم خ�ل �لفرتة من 23-19 
فر�ير �جلاري يف مركز �بوظبي 

للمعار�س.
�لف�حي  ج���ري���و  حم��م��د  وق�����ال 
موؤ�ش�شة  �د�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
تورنيدو �لمار�تية خ�ل موؤمتر 
�شحفي عقد على هام�س �ملعر�س: 
لقد �شكل معر�س �آيدك�س فر�شة 
تورنيدو  ���ش��رك��ة  مل�����ش��ارك��ة  ه��ام��ة 
�لإمار�تية به للمرة �لأوىل، حيث 
ي��ع��ت��ر �مل��ع��ر���س �لأه�����م و�لأب�����رز 
على �مل�شتويني �لقليمي و�لعاملي 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  رع���اي���ة  ب��ف�����ش��ل 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة 
رئ��ي�����س �ل���دول���ة -ح��ف��ظ��ه �هلل- و 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  م��ت��اب��ع��ة 
نائب  �آل مكتوم  ر��شد  حممد بن 
�ل����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
�لوزر�ء حاكم دبي – رعاه �هلل- و 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 

للقو�ت  �لع���ل���ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
معر�س  ج���ع���ل  مم����ا  �مل�������ش���ل���ح���ة، 
�آي���دك�������س �مل��ن�����ش��ة �مل��ث��ال��ي��ة �أم����ام 

بال�شكر  �ل�����ف������ح�����ي  وت������وج������ه 
�مل�شرفة  �جل��ه��ة  �ىل  و�ل��ت��ق��دي��ر 
و�مل���ن���ظ���م���ة ل���ل���م���ع���ر����س وم���رك���ز 
�أبوظبي للمعار�س على �لتنظيم 
�ل����ر�ئ����ع ل���ه���ذ� �حل������دث �ل�����دويل 

�لكبر.
وك�����ش��ف �ل��ف���ح��ي ع���ن ن���ظ���ام “ 
�لظفرة” وهو نظام �ش�ح روبوتي 
ت�شميمه  مت  ل��ل��دب��اب��ات،  م�����ش��اد 
لكي يكون قادر� على �لتدمر يف 
ل�أهد�ف  �لنهار  و  �لليل  �أوق���ات 
و  �لدبابات  و  �ملح�شنة  �لأر�شية 
ت�شل  مل�شافة  �ملح�شنة  �ل��ع��رب��ات 

�ىل 5000 مرت.

لعر�س  �لعاملية  �ل��دف��اع  ���ش��رك��ات 
�أنظمتها  و  ���ش��ن��اع��ات��ه��ا  �ح�����دث 

�لدفاعية و�لأمنية .

�شو�ريخ  �أن  �ل���ف����ح���ي  وذك������ر 
�مل�شادة  بالليزر  �ملوجهة  �لظفره 
للدبابات جمهزة بروؤو�س حربية 
بدورها  ت�شتطيع  فتاكة  قوه  ذ�ت 
ت��دم��ر �ل������دروع �مل���زدوج���ة �لتي 
 ، مم   120 �ىل  ���ش��م��ك��ه��ا  ي�����ش��ل 
�ل��ظ��ف��رة بقدرتها  ومت��ت��از وح���دة 
ذ�تي  ب�شكل  �ل��ه��دف  تعقب  ع��ل��ى 
ت��ت��ح��رك يف  ت�����ش��ت��ط��ي��ع �ن  ، ك��م��ا 

�لماكن �لوعرة جد� ب�شرعة.
�لف�حي:”متكنت  و�أ������ش�����اف 
�ل�شركة من عر�س جمموعة من 
و�ملعد�ت  و�لج���ه���زة  �ل�����ش��ن��اع��ات 
“ �شياد”  �آلية  �خلا�شة بها مثل 
�هتمام   ع��ل��ى  �����ش���ت���ح���وذت  �ل���ت���ي 
و�مل�شاركني  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات  ك��ب��ار 
 “ و�ل����������زو�ر، �ىل ج���ان���ب ����ش����ح 
ياأتي  �ل����ذي  تكنولوجي”  ن��ان��و 
مليئة  مغلفة  �أج�����ش��ام  �شكل  على 
�ل�شغر  متناهية  خا�س  مبركب 
تغطي  �لهدف  على  ت�شوب  حني 
بحيث  للمركبة  �لفعال  �ل�شطح 
بالعني  �لب�شرية  �مل��ر�ق��ب��ة  متنع 
�ملجردة، و تعطل �أجهزة �لت�شال 
و �لجهزة �لب�شرية �للكرتونية، 
�لت�شاقيا  غ��ط��اء  ت��وف��ر  �ن��ه��ا  كما 
للهدف  �خلارجية  للعنا�شر  تاما 
كالر�د�ر و �أجهزة تغطية حمطات 

�لت�شالت �لهو�ئية.
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اأخبـار الإمـارات
»اأبوظبي لبناء ال�شفن« و »ريثيون« حتتفالن مبرور عقد على �شراكتهما خالل “نافدك�س 2017« 

•• اأبوظبي -وام:

�لدولية  ريثيون  و  �ل�شفن  لبناء  �أب��وظ��ب��ي  �شركتا  �حتفلت 
مبرور عقد على �إبر�م �شر�كتهما �لر�مية �إىل �شمان جاهزية 
�لإمار�ت  لدولة  �مل�شلحة  للقو�ت  �لتابعة  �لبحرية  �لقو�ت 
م�شتوى  على  �لدفاعية  �لقدر�ت  باأحدث  �أ�شطولها  وتزويد 

�لعامل.
�لبحري  �لدفاع  وموؤمتر  �أقيم مبعر�س  ذل��ك يف حفل  ج��اء 
و�لأمن  �لدفاع  جمال  يف  �لر�ئد  �حلدث   ،2017 نافدك�س 

�لبحري باملنطقة.
ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ملزروعي  خالد  �لدكتور  و�أع��رب 

�ل�شر�كة  بهذه  �ل�شركة  �ع��ت��ز�ز  ع��ن  �ل�شفن  لبناء  �أبوظبي 
�ملتميزة �لتي �متدت على مد�ر عقد من �لزمان .

وقال: حتظى �شركة ريثيون بخرة و��شعة يف منطقة �ل�شرق 
�لأو�شط متتد لأكرث من 50 عاما وتو��شل ع�قات �لتعاون 
بني �شركة �أبوظبي لبناء �ل�شفن وريثيون منذ �لعام 2006 
طر�ز  من  �ل���زو�رق  بناء  برنامج  يتعلق  فيما  ثمارها  جني 
بينونة وهي �شر�كة من �شاأنها تعزيز قدر�ت �لقو�ت �لبحرية 

لدولة �لإمار�ت.
�إىل  نتطلع  �ل�شفن  لبناء  �أبوظبي  �شركة  : نحن يف  و�أ�شاف 
م��ن حر�شنا على  �ن��ط���ق��ا  ري��ث��ي��ون  م��ع  �ل��ت��ع��اون  مو��شلة 

توفر �حللول �لدفاعية �ملثلى للقو�ت �لبحرية.

من جانبه �أعرب كري�س ديفي�س رئي�س �شركة ريثيون �لدولية 
يف دول����ة �لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ع��ن ع��م��ي��ق �حرت�مه 
ملو��شلة  وتطلعه  �ل�شفن  لبناء  �أب��وظ��ب��ي  ل�شركة  وت��ق��دي��ره 
وتعزيز �ل�شر�كة فيما معها يف �ل�شنو�ت �لع�شر �ملقبلة وقال : 
�شوف نو��شل �لتعاون معها لتو�شيع نطاق �شر�كتنا و�شمان 
�لقدر�ت  �أح��دث  �لإم���ار�ت  لدولة  �لبحرية  �لقو�ت  �مت�ك 

وجاهزيتها ملو�جهة �أية حتديات .
وت�����و��شل �ل�ش�����ركتان ت�����و�شي������ع ن������طاق �لت������عاون �مل��������شرتك 
م�����ن خ�ل �لت�������شاور ف�������يما بينهما حول ت�شميم �ملنتجات 

وطرز �ل�شفن �حلديثة وتطويرها يف �مل�شتقبل.

�شيال�س تعر�س قنا�شا يك�شف على بعد 2000 مرت يف اآيدك�س 2017 
•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت �شركة �شي��س �لفرن�شية عن �شنع قنا�س �إ�س �إل دي 500” �لكا�شف على بعد 2000 مرت 
لك�شف وحتديد �أج�شام يف بيئة مدنية �أو حربية ونقل �ملعلومات �إىل �أنظمة �إد�رة ومر�قبة �لبطارية 
�خلا�شة بال�شيارة. وقالت �ل�شركة - �لتي ت�شارك يف معر�س وموؤمتر �لدفاع �لدويل �آيدك�س2017 
- �إن تطبيق قنا�س “�إ�س �إل دي 500” يرتكز على نظام عني �لقط حيث يعود جزء من �لطاقة عند 

ت�شليط �شوء �لليزر على ج�شم معني.
على  �أو  �شيارة  على  تركيبه  وميكن  مئوية  درج��ة   360 على  �ملر�قبة  على  بقدرته  �لقنا�س  ويتميز 

ث�ثي قو�ئم.
و�أو�شحت �أنه يتم ت�شغيل �إنذ�ر عندما يتم �لك�شف عن ج�شم لت�شهيل عملية �ملر�قبة عن بعد حيث مت 
�إثبات فعالية هذ� �لنظام يف �ملناطق �حلربية بعد ��شتخد�مه من قبل �جلي�س �لريطاين و�ل�شرطة 

و�لأجهزة �لأمنية يف عدد من �لدول.

خليفة البلو�صي نائب الرئي�س التنفيذي ل�صركة انرتنا�صيونال جولدن جروب 

حتقيق نتائج قوية يف اآيدك�س 2017  وتوقيع 25 اتفاقية وعقود ا�شرتاتيجية   
اطلق مبتكرات دفاعية جديدة للمرة الأوىل واملدينة ال�صناعية يف مايو 2017

�لإ�شتونية  م����ي����ل����ر�م  و�����ش����رك����ة 
ع�شكرية  عربة  وت�شليح  لتطوير 

تعمل بالتحكم عن بعد.
�لبلو�شي  خليفة  �ل�����ش��ي��د  ق���ال  و 
ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  نائب 
�ن��رتن��ا���ش��ي��ون��ال ج��ول��دن جروب 

•• ابوظبي – الفجر:  

نائب  �ل���ب���ل���و����ش���ي  خ��ل��ي��ف��ة  ق������ال 
ل�شركة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �ل���رئ���ي�������س 
�ن��رتن��ا���ش��ي��ون��ال ج��ول��دن جروب 
�آي جي جي  �ن �ملجموعة حققت 
نتائج قوية من خ�ل م�شاركتها 
�ل���دف���اع  م����وؤمت����ر  و  م���ع���ر����س  يف 

 . �لدويل “�يدك�س” 2017  
�شحافية  ت�����ش��ري��ح��ات  يف   وذك����ر 
�ملعر�س  خ������ل  مت  �ن�����ه  �م���������س، 
�لتوقيع علي 25 �تفاقية وعقود 
موؤ�ش�شات  م����ع  �����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة  
لتطوير  عاملية  و�شركات  وطنية 
لل�شركة  �ل��ت�����ش��ن��ي��ع��ي��ة  �ل���ق���در�ت 
و�مت�ك  �ل���دف���اع���ي  �مل���ج���ال  يف 
�حدث �لتقنيات �لعالية للت�شنيع 

�لدفاعي �ملحلي يف �بوظبي .

جم�����م�����وع�����ة  �ن  و�أو���������������ش��������������ح 
“�نرتنا�شيونال جولدن جروب” 
جن��ح��ت يف �ط����ق �أن��ظ��م��ة “��س 
للجنود   �ل��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة  ��س”  ت���ي 
�ملميزة  مكانتها   ع��ل��ى  لتحافظ 
ف��ع��ال��ة خلدمات  ب��اب��ت��ك��ار ح��ل��ول 
�لأم��ن �لعام يف دول��ة �لإم���ار�ت و 

دول جمل�س �لتعاون �خلليجي .
وقال �ن  خرة �ملجموعة �ملمتدة 
�ىل �أكرث من 15 عام يف �لتعاون 
لتطوير  �مل�����ش��ل��ح��ة  �ل����ق����و�ت  م���ع 
�لدفاعية  �مل���ن���ت���ج���ات  خم���ت���ل���ف 
و��شعة  جمموعة  لإن��ت��اج  توؤهلها 
ل�أ�شلحة  �لتكتيكية  �حللول  من 
و  �مل��دجم��ة  �لدفاعية  و�لأن��ظ��م��ة 

�لت�شالت و معد�ت �جلنود. 
و�ك�����������د ع�����ل�����ى �أه�����م�����ي�����ة �ت�����ف�����اق 
�ن��رتن��ا���ش��ي��ون��ال ج��ول��دن جروب 

�يدك�س 2017.«
و�ك�����د �ل��ب��ل��و���ش��ي ع��ل��ى �ل���ق���در�ت 
ل���ل�������ش���رك���ة يف جم����ال  �ل����ك����ب����رة 
مع  بالتعاون  �لع�شكري  �لت�شنيع 
�شركائنا �ل�شرت�تيجيني، م�شر� 
�ىل �مل�شروعات �لدفاعية �مل�شرتكة 
�لتي مت �إجنازها مع �شركات عاملية 
�مل�شلحة  لتلبية �حتياجات قو�تنا 
و�ملعرفة  �خل�����ر�ت  ن��ق��ل  ب��ه��دف 
و�لتكنولوجية �ىل �لدولة .  ورد� 
ع��ل��ى ����ش���وؤ�ل ح���ول م��وع��د �فتتاح 
�ملتقدمة  لل�شناعات  جي  جي  �آي 
�ل�����ش��رك��ة �جلديدة  ه���ذه  �ن  ق���ال 
جممع  يف  �ن���������ش����اوؤه����ا  مت  �ل����ت����ي 
�بوظبي  باإمارة  �ل�شناعي  ت��و�زن 
 2017 م��اي��و  ت��ف��ت��ت��ح يف  ���ش��وف 
�ل�شناعات  ك��اف��ة  ت�����ش��م  و����ش���وف 
جمموعة   قامت  �لتي  �لدفاعية 

�شيتم  �ل����ت����ي  �ل���ع���رب���ة  ه�����ذه  �ن 
نوعها  م��ن  �لأوىل  ه��ي  �ن��ت��اج��ه��ا 
يف �لم��ار�ت وهي تلبي �حلاجات 
بزيادة  �ملعركة  �ر���س  �لتكتيكة يف 
�لقدرة �لقتالية وتقليل �ل�شر�ر 

و�ملتطلبات �لعملياتية.
 وحتدث عن طرح  منظار فالكون  
�لتكتيكي خفيف �لوزن يف �يدك�س 
م�شر�   ، �لأوىل  للمرة   2017
�ىل �نه منظار روؤية ليلية تكتيكي 
منطقة  يف  م����رة  لأول  ي��ع��ر���س 
�شناعة  �ن��ه  كما  �لو�شط  �ل�شرق 

�مار�تية كاملة.
فالكون  م���ن���ظ���ار  �ن  و�أو�������ش������ح 
ه���و م��ن��ت��ج ت��ك��ت��ي��ك��ي م��ت��ط��ور ومت 
وجتميعه  و���ش��ن��اع��ت��ه  ت�شميمه 
ك��ام��� يف �لم����ار�ت كما �ن��ه من 
�ب������رز م���ع���رو����ش���ات �ل�������ش���رك���ة يف 

�شناعة   ، و�مل�����ع�����د�ت  ل�����آل����ي����ات 
تطوير وحتديث وتكامل �لأنظمة 
ت����ق����دمي خ���دم���ات   ، �ل���دف���اع���ي���ة 
�مل�ب�س  ت�����ش��ن��ي��ع    ، �ل�����ش��ي��ان��ة 
ومعد�ت  وم�شتلزمات  �لع�شكرية 
�لبلو�شي  �جلنود. وم�شى خليفة 
�ل�شركة  م��ر�ف��ق  ت�شتمل   : قائ� 
وحتديث  ت��ط��وي��ر  م���ر�ك���ز  ع��ل��ى 
�لدفاعية  �لأن���ظ���م���ة  و����ش���ي���ان���ة 
باأنظمة  م��ت��خ�����ش�����س  وم�����ش��ن��ع 

�آي جي جي بتاأ�شي�شها من خ�ل 
�ل�����ش��ر�ك��ات �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة مع 
�ملتخ�ش�شة  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�����ش��رك��ات 
وتعتمد �حدث �ملو��شفات �لفنية 

و�لتقنية يف �لعامل .
�لتنفيذي  �لرئي�س  نائب  و�أو�شح 
جي  ج�������ي  �آي   “ ������ش�����رك�����ة  �ن 
�ملتقدمة ترز قدر�ت  لل�شناعات 
لت�شمل  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة  �مل��ج��م��وع��ة 
و�خلفيفة  �ل��ث��ق��ي��ل��ة  �ل�����ش��ن��اع��ات 

�أ�شكالها  بكافة  �ل��روؤي��ة  و�أج��ه��زة 
تدريب  وم��ر�ك��ز  و��شتخد�ماتها 
�إ�شافة  ع��ال��ي��ة  بتقنيات  جم��ه��زة 

�إىل ��شتخد�م  تقنية �مل�شبهات.   
كما ت�شم �ملر�فق �أي�شا خمتر�ت 
وقاعات  للزو�ر  ومعر�س  جمهزة 
و������ش�����الت �ج���ت���م���اع���ات وم���رك���ز 
ت����ط����وي����ر وحت������دي������ث وم�����ر�ك�����ز 
للموظفني  و����ش��رت�ح��ات  ت��رف��ي��ه 

و�لفنيني.

اأطل�س لالت�شاالت تطلق اأنظمة مراقبة وحماية ال�شواحل لل�شلطات االأمنية يف اآيدك�س 2017
•• اأبوظبي-وام:

ت�شلط �أطل�س ل�ت�شالت �إحدى �ل�شركات �ملتخ�ش�شة يف جمال تكنولوجيا 
�جلديدة  جمموعتها  على  �ل�شوء  �لأمنية  و�حل��ل��ول  �ملتكاملة  �لت�شالت 
و�ملتطورة من حلول نظام �لتعرف على �ل�شفن »VIDS » خ�ل م�شاركتها 
“�آيدك�س  �ل��دويل  �لدفاع  وموؤمتر  معر�س  من  �لعام  هذ�  دورة  فعاليات  يف 

.  »2017
�لإقليمي  �لتكنولوجي  �ل���ذر�ع  تعد  �لتي  ل�ت�شالت”  “�أطل�س  تعر�س  و 
فو�ئد  �أه��م  �أي�شا  �أطل�س  جمموعة  �ملرموقة  �لإمار�تية  �لت�شالت  ل�شركة 
�ل�شوء  ت�شليط  �إىل  بالإ�شافة  �جلديدة  �ملتطورة  حلولها  جمموعة  ومز�يا 
على �أهمية هذه �حللول يف دعم �جلهود �لر�مية �إىل تعزيز مر�قبة وحماية 
�لتعاون  دول جمل�س  وبقية  �لإم��ار�ت  لدولة  �لبحرية  �ملناطق  �ل�شو�حل يف 

�خلليجي.
�لدويل  �لدفاع  وموؤمتر  معر�س  ل�ت�شالت” يف  “�أطل�س  م�شاركة  تاأتي  و 
يف توقيت منا�شب على �عتبار �أن �إط�ق نظام �لتعرف على �ل�شفن �شي�شاعد 
يف تلبية �حلاجة �إىل وجود حل متكامل حلماية �ل�شو�حل �ملحلية و�ملر�قبة 

�مل�شتمرة للمناطق �لبحرية.
وت�شتمل �لبنية �لتحتية �ل�شبكية �ملتكاملة لنظام �لتعرف على �ل�شفن على 
برنامج رئي�شي وبنية حتتية مثل �لر�د�ر�ت و�لكامر�ت بعيدة �ملدى و�أجهزة 
�خلا�شة  �خلادمة  و�لأنظمة   «  E-Passport  - “�إي-با�شبورت  �لتعقب 

باملو�قع و�لربط و�أنظمة �لقيادة و�ل�شيطرة.
ومن خ�ل طرح نظام �لتعرف على �ل�شفن ت�شهم �شركة “�أطل�س ل�ت�شالت” 
ب�شكل كبر يف دعم حترك دولة �لإمار�ت نحو تعزيز �لوعي باملجال �لبحري 

وحت�شني �لإجر�ء�ت �لأمنية �لبحرية �لتي تعتر جزء� مهما من منظومة 
�لأمن �لقومي للدولة.

من  �جلديد  للجيل  �ملتطورة  و�ل��ق��در�ت  �ملز�يا  عر�س  على  �ل�شركة  وتركز 
جهاز تعقب �ل�شفن “�إي - با�شبورت” �لذي يعد نظاما مثاليا ملر�قبة �ل�شفن 

وحمايتها يف جميع �لأوقات.
و�أ�شاد �خلر�ء �لبحريون �ملحليون بتطوير هذ� �لتطبيق �جلديد و��شفني 
�لآمن  �لت�����ش��ال  ن��ظ��ام  م��ع  ب�ش��شة  �لأرو�ح يعمل  ب��اأن��ه ج��ه��از لإن��ق��اذ  �إي���اه 

. LTE - و�خلا�س تيرت� وكذلك مع �شبكة �لتطور طويل �لأمد
و ميكن من خ�ل ��شتخد�م �جليل �جلديد من �حلل �إي-با�شبورت تفادي 
�إىل تخفي�س ح��و�دث حركة  بالإ�شافة  �ل�شفن  و�لكو�رث كت�شادم  �حل��و�دث 

�ملرور �لبحرية يف �ملياه �ملحلية.
عمليات  يف  مهما  دور�  يلعب  وموثوقا  �آمنا  تعقب  جهاز  �حل��ل  ه��ذ�  ويعتر 
ب�شهولة عمليات  �لبحرية ومينع  �حل��دود  و�أم��ن وحماية  �ل�شو�حل  مر�قبة 

�لتهريب و�لدخول غر �مل�شروع للمهاجرين.
ليعمل يف  �إي-ب��ا���ش��ب��ورت  ج��ه��از  م��ن  �جل��دي��د  �جل��ي��ل  ومت تطوير وت�شميم 
موثوقة  ك����اأد�ة  ج��د�رت��ه  �أث��ب��ت  بعدما  �لقا�شية  �ملناخية  �ل��ظ��روف  خمتلف 
وفعالة ل�إ�شتخد�م يف �أن�شطة مثل عمليات �لبحث و�لإنقاذ ومر�قبة �حلدود 
وحالت �لطو�رئ و�ل�شتجابة للكو�رث و�لقيادة و�ل�شيطرة للقو�ت �لبحرية 

�لتي تقوم بدوريات منتظمة يف �ملياه �لإقليمية لدولة �لإمار�ت.
30 يوما متو��شلة لحتو�ئه على بطارية  �لعمل ملدة  وميكن لهذ� �جلهاز 
يف  ل�شتخد�مها  �حلقيقي  �لزمن  يف  �لبيانات  توفره  �إىل  �إ�شافة  د�خلية 

تقارير �لعمليات �لبحرية.
وي�شتند حل �لتعقب هذ� �إىل تكنولوجيا متطورة ل�شركة �يربا�س ل�شتخد�مه 

مع �شبكات تيرت� و�لتطور طويل �لأمد وميكن ��شتخد�مه �أي�شا وب�ش��شة 
.»5G“ 4 و�جليل �خلام�سG مع �شبكات �جليل �لر�بع

ومت تطوير �جلهاز من قبل �شركة �أطل�س و�شركائها �لعامليني ويحتوي على 
�أف�شل �ملكونات �لتي �أثبتت جد�رتها يف �لعمل �شمن بيئة �ملنطقة.

�إمت��ام عملية  بعد  �شنو�ت   10 �لنظام ملدة ل تقل عن  ويتم �شمان مكونات 
�لبيع حتى يف حال مت حتديثه �إىل ن�شخة جديدة.

وتعد مثل هذه �لأجهزة منتجات طويلة �لأمد وت�شتغرق عمليات حتديثها 
ب�شكل عام وقتا طوي� نظر� لرتباطها مب�شاألة �لأمن �لقومي.

وقال ر��شد �ملطوع نائب رئي�س جمموعة �شركات �أطل�س �ن معر�س وموؤمتر 
�لدفاع �لدويل هذ� �لعام يتيح لهم �لفر�شة لإط�ق نظامها �جلديد للتعرف 

على �ل�شفن و�لتعريف مبز�ياه.
و�أ���ش��اف: ي��وؤك��د �إط���ق��ن��ا ل��ه��ذه �ملجموعة �جل��دي��دة م��ن �حل��ل��ول �لتز�منا 
بتوفر حل فعال ورفيع �مل�شتوى لدعم �ل�شلطات �لأمنية يف دولة �لإمار�ت 

ل�شيما فيما يتعلق بجهودها حلماية �حلدود �لبحرية .
�أكرث من جمرد  �إي-با�شبورت يعد  �أن �جليل �جلديد من نظام  �إىل  م�شر� 
جهاز للتعقب �إذ يعتر �أد�ة لإنقاذ �لأرو�ح يف حالت �لطو�رئ حيث يزود فرق 
�لإنقاذ بالإحد�ثيات �لدقيقة م�شبقا ما ي�شاعد على حت�شني �آلية �ل�شتجابة 

وعمليات �لإنقاذ«.
�لتز�م  �إط��ار  ياأتي يف  �ل�شفن  �إط���ق نظام �لتعرف على  �أن  �إىل  ونوه �ملطوع 
“جمموعة �أطل�س” �لقوي جتاه �شيا�شة �لتوطني يف دولة �لإمار�ت مو�شحا 
�لنظام حمليا ما ي�شهم يف توفر فر�س عمل  �أنه مت ت�شميم مكونات هذ� 

ملو�طني �لدولة خا�شة للمخت�شني يف جمايل �لهند�شة و�لتقنية.
�ملو�هب  رع��اي��ة  يف  وثقتها  �ل�شركة  دع��م  تعك�س  �جل��ه��ود  ه��ذه  �أن  �إىل  ولفت 

�أهمية  موؤكد�   2030 �لقت�شادية  �أبوظبي  روؤي��ة  مع  يتما�شى  مبا  �ملحلية 
تنمية �ملو�رد �لب�شرية ومتكني �لقطاع �خلا�س و�حلفاظ على �لأمن �لدويل 

و�لقومي.
و �أ�شار �أي�شا �إىل �أن �نتاج �جليل �جلديد من �حلل �إي-با�شبورت جاء بناء على 
تلبية متطلبات دولة �لإم��ار�ت وبنيتها �لتحتية وهو ما يتو�فق مع �شبكات 
تيرت� و�لتطوير طويل �لأمد مع �إمكانية ت�شفره ب�شكل تام �أثناء �خلدمة 

ومقاومته للت�عب وكذلك قدرته على �لعمل مع �ل�شبكات �ملغلقة.
�لآمنة ل�ت�شالت �حلرجة  �ل�شبكة  يتو�فق مع  �ملنتج  �أن هذ�  �ملطوع  وذكر 
لفتا �ىل �أنه مع بدء دول جمل�س �لتعاون �خلليجي �ل�شتفادة ب�شكل كامل 
من �شبكات “تيرت�” فاإن �جليل �جلديد من �حلل �إي-با�شبورت يعد خيار� 
توفر  �إىل  بال�شعي  يتعلق  فيما  خا�شة  �ل�شياق  ه��ذ�  يف  مم��ت��از�  ��شتثماريا 

مر�قبة د�ئمة للحدود �لبحرية لدول جمل�س �لتعاون.
و�أعرب عن ثقته وتفاوؤله مب�شاركة “�أطل�س ل�ت�شالت” يف معر�س وموؤمتر 
�ل�شفن  �لتعرف على  �ملتوقع على نظام  �لإقبال  �ل��دويل على �شعيد  �لدفاع 

�جلديد.
و �أكد �ملطوع �شعيهم �إىل ت�شويق نظام �لتعرف على �ل�شفن �شمن جمموعة 
متنوعة من �لقطاعات و تطلعهم لت�شويقه يف �لأ�شو�ق �ملحتملة يف منطقة 

�ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا.
وقال : نحن فخورون بالدعم �ملقدم من حكومة دولة �لإمار�ت �لتي �شجعتهم 

لي�شبحو� مطورين وم�شدرين للحلول عاملية �مل�شتوى.
�لتكنولوجيا  ��شتخد�م  ميكن  �أن��ه  ت��درك  �لحت��ادي��ة  �حلكومة  �أن  �ىل  لفتا 
لت�شهيل مهامها وهم ملتزمون متاما بتلبية �حتياجاتها وجتاوز توقعاتها 

يف هذ� �لإطار .

»اأبوظبي لبناء ال�شفن« و»لوكهيد مارتن« توقعان مذكرة تفاهم خالل معر�س  نافدك�س 2017
•• اأبوظبي-الفجر: 

“�أبوظبي  �شركة  م��ن  ك��ٌل  �أعلنت 
)�������������س.م.ع.(،  �ل�شفن”  ل���ب���ن���اء 
ب��ن��اء و�شيانة  �ل��ر�ئ��دة يف جم��ال 
�لع�شكرية  �ل�شفن  تاأهيل  و�إع���ادة 
لوكهيد  و����ش���رك���ة  و�ل���ت���ج���اري���ة، 
بور�شة  يف  )�مل�����ش��ج��ل��ة  م����ارت����ن، 
 ،)LMT ب���ال���رم���ز:  ن���ي���وي���ورك 
�م�����س، ع��ن توقيع م��ذك��رة تفاهم 
م�شرتكة للتعاون يف جمال توفر 
خدمات �لدعم للمن�شاآت �لبحرية 
لدولة  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لتابعة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.  
وق�����ام ب��ت��وق��ي��ع �مل����ذك����رة ك����ٌل من 
�لدكتور خالد �ملزروعي، �لرئي�س 
�لتنفيذي ل�شركة “�أبوظبي لبناء 
�ل�شفن” و جو نورث، نائب رئي�س 
�ل�شاحلية يف  �ل�شفن  �أنظمة  ق�شم 
يف  و�ملج�شات  �ملهام  �أنظمة  قطاع 
�شركة لوكهيد مارتن، وذلك على 
�لدفاع  وم��وؤمت��ر  معر�س  هام�س 
 ،”2017 “نافدك�س  �ل��ب��ح��ري 
�حل��دث �ل��ر�ئ��د يف جم��ال �لدفاع 
�لذي  باملنطقة  �لبحري  و�لأم���ن 
جت���ري ف��ع��ال��ي��ات��ه ب��ال��ت��ز�م��ن مع 
“�آيدك�س  وم�����وؤمت�����ر  م���ع���ر����س 

�أبوظبي.  2017” يف 
وجت���م���ع م����ذك����رة �ل���ت���ف���اه���م بني 
لكٍل  �ملتميزة  �خل��ر�ت  �جلانبني 
مارتن”،  “لوكهيد  ���ش��رك��ة  م���ن 
توفر  يف  ع��امل��ي��اً  ر�ئ����دة  ب�شفتها 
�لبحرية  �ل���ق���ت���ال���ي���ة  �لأن����ظ����م����ة 
لل�شفن  �ل����ت����ك����ام����ل  وت����ق����ن����ي����ات 

�ل�شفن  ل��ب��ن��اء  �أب���وظ���ب���ي  ���ش��رك��ة 
جمال  يف  للتعاون  متميز�ً  �إط���ار�ً 
�لتي  حلول دعم �لقطع �لبحرية 
تعزيز  يف  ت�شاهم  �أن  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن 
لدولة  �لبحرية  �ل��ق��و�ت  ق���در�ت 
بهياكل  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  �لإم��������ار�ت 
�ل�شفن و�شيانة �لأنظمة �لقتالية 
لها وتطويرها وما يرتبط بذلك 

من تدريب.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال �ل��دك��ت��ور خالد 
�لتفاقية  �أن  �شك  “ل  �ملزروعي: 
م�شتوى  ت���ع���زي���ز  ����ش���اأن���ه���ا  م�����ن 
�شوياً  ن��ق��دم��ه��ا  �ل��ت��ي  �خل���دم���ات، 
�لبحرية  ل���ل���ق���و�ت  ب���ت���وف���ره���ا 
�شركة  وحت����ظ����ى  �لإم������ار�ت������ي������ة. 
�ل�����ش��ف��ن مبكانة  ل��ب��ن��اء  �أب��وظ��ب��ي 
بو�شفها  وف������ري������دة  م����رم����وق����ة 
منطقة  يف  �ل���وح���ي���دة  �ل�������ش���رك���ة 
�خلليج �لعربي �لتي توفر خدمات 

�لع�شكرية و�لدعم �لعاملي، و�شركة 
�أبوظبي لبناء �ل�شفن” �لر�ئدة يف 
جمال بناء و�شيانة و�إعادة تاأهيل 
و�لتجارية  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �ل�����ش��ف��ن 
�متد�د  ع��ل��ى  �ل�شيانة  وخ��دم��ات 
دورة حياة �لقطع �لبحرية، حيث 
تعزيز  �مل���ذك���رة مب��ث��اب��ة  ���ش��ت��ك��ون 
لتوفر  �ل�شركتني  ب��ني  للتعاون 
خ����دم����ات �ل�����ش��ي��ان��ة و�لإ�����ش�����ح 

و�لَعمرة. 
ويف ه���ذه �مل��ن��ا���ش��ب��ة، ق���ال ن���ورث: 
فر�شة  مبثابة  �لتفاقية  “تعد 
ل������������ش�����ت�����ف�����ادة م�������ن �خل���������ر�ت 
وجمالت و�لعمل لكٍل من �شركة 
و�شركة  �ل�����ش��ف��ن  ل��ب��ن��اء  �أب��وظ��ب��ي 
لوكهيد مارتن يف �شوق �خلدمات 
�ل�شفن  وخ�����دم�����ات  �ل���دف���اع���ي���ة 

�لتجارية.«
و�أ�����ش����اف: ت���وف���ر �لت��ف��اق��ي��ة مع 

و�لَعمرة  و�لإ�����ش�����ح  �ل�����ش��ي��ان��ة 
و�أعمال �لتجديد �ملتقدمة للقطع 

�لبحرية.
�لتعاون  ه��ذ�  لنا  يتيح  و�أ���ش��اف: 
تعزيز  مارتن  لوكهيد  �شركة  مع 
�لقائم  �لتز�منا  لتلبية  ق��در�ت��ن��ا 
لدولة  �مل�شلحة  �لقو�ت  مع  حالياً 
تو�شيع  ع��ل��ى  و�ل��ع��م��ل  �لإم�������ار�ت 

نطاق �خلدمات �لتي نوفرها.
وجتدر �لإ�شارة �إىل �أن �ل�شركتني 
ومتميزة  فريدة  خر�ت  متتلكان 
يف �شوق خدمات �لدعم ل�أ�شاطيل 

�لبحرية. 
مارتن  لوكهيد  ل�شركة  فبالن�شبة 
يعد ق�شم �أنظمة �ل�شفن �ل�شاحلية 
و�ملج�شات  �ملهام  �أنظمة  قطاع  يف 
خلدمات  ر�ئ���د�ً  م����زّود�ً  بال�شركة 
و�أنظمتها  ل��ل�����ش��ف��ن  �لإم�����������د�د 
�لتكامل  وت���ق���ن���ي���ات  �ل���ق���ت���ال���ي���ة 

�لقو�ت  لأ�شطول  �لدعم  وق��در�ت 
�ل��ب��ح��ري��ة �لأم��ري��ك��ي��ة وع���دد من 

�لعم�ء على م�شتوى �لعامل. 
�ل�شفن  لبناء  �أبوظبي  �شركة  �أم��ا 
�ل�شفن  ح����و�����س  مب���ث���اب���ة  ف���ه���ي 
�مل��ت��م��ي��ز يف �مل��ن��ط��ق��ة، ح��ي��ث توفر 
�أرقى خدمات دعم و�شيانة وبناء 
دولة  يف  �لبحرية  للقو�ت  �ل�شفن 
�لبحرية  و�ل�����ق�����و�ت  �لإم�����������ار�ت 

�لتابعة لدول �أخرى �ملنطقة.
كما تت�شمن �تفاقية �لتعاون بني 
ولوكهيد  �ل�شفن  لبناء  �أب��وظ��ب��ي 
�شوق  يف  فر�س  ��شتك�شاف  مارتن 
خدمات �لقطع �لبحرية باملنطقة 
�لدعم  �لذي حتظى فيه خدمات 
باأهمية  و�ل�������ش���ام���ل���ة  �مل��ت��ك��ام��ل��ة 
�لعمليات  جم�����ال  يف  ج���وه���ري���ة 
و�حلماية لل�شو�حل �لتابعة لدول 

�ملنطقة. 
�أب��وظ��ب��ي لبناء   وت��ت��ط��ل��ع ���ش��رك��ة 
�ل�����ش��ف��ن �إىل ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون مع 
�لتي  مارتن”  “لوكهيد  ���ش��رك��ة 
حتظى ب�شجل حافل من �لعمليات 
و�أجهزة  يف جمال تزويد خدمات 
�ل����ط����ر�ن  �ل����دع����م يف جم�������الت 
و�لأنظمة  و�ل��ت��ح��ك��م  و�ل���ق���ي���ادة 
�ل��دف��اع��ي��ة يف دولة  �ل�����ش��اروخ��ي��ة 
مذكرة  ت���ع���د  ح���ي���ث  �لإم������������ار�ت، 
لتو�شيع  فر�شة  مبثابة  �لتفاهم 
�ل�شركتني  ب���ني  �ل���ت���ع���اون  ن��ط��اق 
يف ���ش��وق خ��دم��ات �ل��دع��م للقطع 
خر�ت  من  و�ل�شتفادة  �لبحرية 
لوكهيد مارتن ك�شركة ر�ئدة عاملياً 

يف جمال �خلدمات �لدفاعية. 

البواردي يقوم بجولة يف معر�س اآيدك�س 2017 

�شرطة دبي تعر�س تطبيقاتها االفرتا�شية يف اآيدك�س 2017

•• اأبوظبي - وام:

وزير  �لف��شي  �ل��ب��و�ردي  �أحمد  بن  ق��ام معايل حممد 
دولة ل�شوؤون �لدفاع �شباح �م�س بجولة تفقدية ملعر�س 
�آيدك�س 2017. وز�ر معاليه عدد� من �لأجنحة �لوطنية 
و�لأجنبية �مل�شاركة يف �ملعر�س.. كما �أطلع خ�ل جولته 
على �أحدث �ملنتجات و�لأ�شلحة لكرى �ل�شركات �لعاملية 

منتجاتها  �أح���دث  عر�شت  حيث  �مل��ع��ر���س  يف  �مل�����ش��ارك��ة 
ويعد  �ملاأهولة.  غر  و�لأنظمة  و�مل��ع��د�ت  �لأ�شلحة  من 
�آيدك�س من�شة مثالية للتعاون وبناء �ل�شر�كات وتبادل 
�خلر�ت و�أف�شل �ملمار�شات مع كرى �ل�شركات �لعاملية 
�ملتخ�ش�شة يف جمال �لأنظمة �لدفاعية �ل�شاملة. ر�فق 
معايل وزير �لدولة ل�شوؤون �لدفاع يف �جلولة عدد من 

كبار �شباط وم�شوؤويل �لوز�رة.

•• دبي -وام: 

�لذكية ب�شرطة دبي  �لعامة للخدمات  �لإد�رة  ت�شارك 
  2017 �آيدك�س  �ل��دويل  �لدفاع  ومعر�س  موؤمتر  يف 
 23 �إىل   19 من  �لفرتة  يف  ع�شرة  �لثالثة  دورت��ه  يف 
باأبوظبي بهدف  �مل��ع��ار���س  �أر����س  ف��ر�ي��ر �جل���اري يف 
��شتعر��س �لإجناز�ت و�خلدمات �لذكية �لتي تقدمها 

�شرطة دبي.
و�أكد �لعميد خالد نا�شر �لرزوقى مدير �لإد�رة �لعامة 
م�شاركات  ي�شهد  �ملعر�س  ه��ذ�  �أن  �لذكية  للخدمات 
�لعاملية  �ل�شركات  كريات  من  و��شعة  وعاملية  عربية 

يف جمال �لأ�شلحة و�لأنظمة �لع�شكرية و�لإلكرتونية 
دبي  �شرطة  حر�س  �إىل  م�شر�   .. �لذكية  و�خلدمات 
ع��ل��ى �ل��ت��و�ج��د يف �مل��ن�����ش��ات �ل��ذك��ي��ة وت��ع��زي��ز توجهها 
تقدمها  �لتي  �لذكية  و�لأن��ظ��م��ة  �خل��دم��ات  يف جم��ال 

للجمهور.
�لرزوقي مدير  نا�شر  �لدكتور من�شور  �ملقدم  وك�شف 
�لرماية  برنامج  �لفرت��شية عن  �لتكنولوجيا  مركز 
و�لذي  �ملعر�س  ل��زو�ر  عر�شه  مت  �ل��ذي  �لفرت��شية 
�لرماية  ع��ل��ى  �مل���ت���درب  م���ه���ار�ت  ت��ن��م��ي��ة  �ىل  ي��ه��دف 
بطريقة فعالة ويف بيئة �آمنة حتاكي �لو�قع با�شتخد�م 

�ش�ح �لكرتوين ونظارة �لو�قع �لفرت��شي.
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اأخبـار الإمـارات
زين الأنظمة التدريب الهندية تقدم حلوال حديثة خالل اآيدك�س2017

•• اأبوظبي-وام:

تعر�س �شركة زين لأنظمة �لتدريب �لهندية �أحدث خدماتها 
يف  م�شاركتها  �شمن  �حل��دي��ث��ة  �ل��ت��دري��ب  ح��ل��ول  �أن��ظ��م��ة  يف 

معر�س وموؤمتر �لدفاع �لدويل �آيدك�س 2017 .
�أتلوري �لرئي�س �لتنفيذي لل�شركة يف ت�شريح  وقال عا�شوق 
م�شاركتنا  خ���ل  نقدم   : و�م  �لم���ار�ت  �أن��ب��اء  ل�وكالة  خا�س 
مركز  خ�ل  من  حديثة  تدريب  �أنظمة   2017 �آيدك�س  يف 
�لتدريب �لتكتيكي حيث يتم �لتدريب يف مكان و�حد جمهز 
�ل��ت��دري��ب ومي��ك��ن��ه��ا �لت�����ش��ال بالوحد�ت  م���ع���د�ت  ب���اأح���دث 

�لفرعية و�جلاهزية يف �أي وقت من خ�ل �لتكيف مع ظروف 
�ملعركة �حلقيقي .

و�عتر �لتدريب �لتكتيكي ح� فريد� للقو�ت �مل�شلحة كونه 
مهار�ت  يف  �ل��ق��و�ت  م�شتوى  لرفع  متخ�ش�شا  تدريبا  يقدم 
ويح�شن  و�لتكتيكية  �لفنية  �لناحية  من  �ل�ش�ح  ��شتخد�م 
يف �ل��وق��ت نف�شه م��ن ق���در�ت �ل��وح��د�ت و�ل��وح��د�ت �لفرعية 

خ�شو�شا يف �لقتال �شد �أعمال �ل�شغب و�لإرهاب.
�لتدريب  م��رك��ز  �إن  لل�شركة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س  و�أ����ش���اف 
ع��ب��ارة ع��ن م��ن�����ش��اأة حت��ت��وي ع��ل��ى �أح����دث م��ع��د�ت �لتدريب 
تدريبيا  مناخا  �لتدريبية  �لتحتية  �لبنية  وتوفر  و�ملقلد�ت 

مو�شوعات  على  �لتدريب  خ�ل  من  �لقو�ت  م�شتوى  لرفع 
�لرماية ل�أ�شلحة �ملختلفة للم�شاة وعنا�شر �لدعم بالإ�شافة 
بيئة  يف  �شو�ء  و�مل��ب��اين  �ملن�شاآت  د�خ��ل  �لقتال  على  للتدريب 

ح�شارية �و ريفية.
و�أ�شاد �أتلوري بالتنظيم �لر�ئع للمعر�س وحمتوى �مل�شاركة 
�لكبرة من �لدول ما يعك�س قدرة دولة �لمار�ت على تنظيم 

�لأحد�ث و�لفعاليات و�ملوؤمتر�ت �ملهمة .
ت�شتند  و�لتي  و�لهند  �لم���ار�ت  بني  �لع�قات  عمق  م��وؤك��د� 
و�قت�شادية  و�شعبية  وح�شارية  تاريخية  ق��وي��ة  �أ���ش�����س  �إىل 

و��شرت�تيجية.

اأف اأن هريت�شال البلجيكية تعر�س اأنظمة تدريب على القن�س يف اآيدك�س 2017 
•• اأبوظبي-وام:

حديثة  �أنظمة  �آيدك�س2017  يف  �لبنادق  ل�شناعة  �لبلجيكية  هرت�شال   . .�إن  �إف  �شركة  تعر�س 
للتدريب على �أعمال �لقن�س.

و ميكن ��شتخد�م �لطلقات �حلية �أو �لفارغة يف هذه �لأجهزة �لتي يتم تركيبها على �لبنادق.
و قالت �ل�شركة �إن �أعمال �لتدريب هذه تفيد �لأجهزة �لأمنية و�لدفاعية ب�شكل كبر �إذ �أنها توفر 

بيانات فورية عن �أد�ء �مل�شتخدم و�لهد�ف �مل�شابة.
�لأهد�ف  ك��ل  بو�شوح  وتظهر  �لقن�س  عمليات  على  �مل���درب  مهمة  �أي�شا  ت�شهل  �أن��ه��ا  �إىل  �أ���ش��ارت  و 
و�ملو�قع وعما �إذ� كانت قد �أ�شيبت �أم ل بال�شافة �إىل حتليل �أد�ء �لقنا�س بطريقة �شهلة و�أنه ميكن 
��شتخد�مها يف �أي مكان �شو�ء يف �خلارج �أو �لد�خل و�شد �أهد�ف ثابتة �أو متحركة مب�شافة ت�شل �إىل 
حو�يل 300 مرت. وقالت �إن هذ� �لنظام ي�شهل �إىل حد كبر عمليات �لتدريب على �لقن�س ويعزز 

من �مكانيات �ملتدربني يف جميع نو�حي هذه �لعمليات.

احل�شن الأنظمة الدروع تطلق 
»الغرفة املدرعة« يف اآيدك�س 2017 

•• اأبوظبي-وام:

عن  �لقاب�شة  ت��و�زن  ل�شركة  �لتابعة  �ل���دروع  لأنظمة  �حل�شن  �شركة  �أعلنت 
�حلماية  ح��ل��ول  م��ن  و�ح���دة  �ملدرعة” وه��ي  “�لغرفة  لإن��ت��اج  ج��دي��د  م�شروع 
“�لغرفة  وبناء  ت�شميم  و�شيجري  و�لأف����ر�د.  �لع�شكرية  للقطاعات  �ملبتكرة 
وفقا  حجمها  تغير  �إمكانية  م��ع  عاملية  ومو��شفات  معاير  وف��ق  �ملدرعة” 
لحتياجات و��شتخد�مات �لعم�ء. وتتخ�ش�س �شركة �حل�شن لأنظمة �لدروع 
�ملخاطر  ودرء  �لوطني  ل�أمن  �ل��دويل  �ملعر�س  يف  ر�شميا  �إط�قها  مت  �لتي 
�آي�شنار �أبوظبي 2016 يف �نتاج �لدروع و�ل�شرت�ت �لبالي�شتية وحلول �لتدريع. 
وتتمحور عمليات �ل�شركة �لرئي�شة يف تطوير و�نتاج وت�شدير حلول �حلماية 
�لتي يجري تطويرها ب�شكل كامل يف  �ملنفردة  �لقوية  فيكما تطرح �ل�شفائح 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وميكن ��شتخد�م �لتكنولوجيا �ملنتجة من قبل 
�ل�شركة يف �ملدرعات وكذلك حماية �ملركبات �خلفيفة و�لثقيلة. وتعتر �شفائح 
ولها  و��شع  نطاق  على  وت�شتخدم  �ل�شركة  منتجات  �أب��رز  من  �لأف���ر�د  حماية 
 IJ لقدرة على �يقاف �لعيار �لناري �مل�شتوى �لثالث ح�شب �ملقيا�س �لأمريكي�
0101.04 . وتتميز منتجات �ل�شركة بالقدرة على حتمل �لرطوبة ودرجات 
�حلر�رة �لعالية با�شتخد�م �ل�شر�ميك مع خليط مو�د خ�ل �لت�شنيع �إ�شافة 
�لطنيجي مدير  �ملهند�س حممد  وقال  �أد�ء.  �أف�شل  ل�شمان  �لبوليمر�ت  �إىل 
عام �حل�شن �حل�شن لأنظمة �لدروع : متكنت �شركة �حل�شن لأنظمة �لدروع 
على مدى عامني منذ تاأ�شي�شها من �مل�شاهمة ب�شكل فاعل يف �لبحاث وطرح 

�ملنتجات �لتي ت�شهد طلبا عاليا يف �لأ�شو�ق �ملحلية و�لإقليمية و�لدولية.
�ل�شركة جهود� دوؤوب��ة لإنتاج جمموعة من حلول  و�أ�شاف : بذل فريق عمل 
�ل��ت��دري��ع و�حل��م��اي��ة �مل��ت��ط��ورة �ل��ت��ي تتكفل ب��ت��اأم��ني ���ش���م��ة وح��م��اي��ة جميع 
�ل�����ش��رك��ة ونتطلع  �أح����دث منتجات  �مل��درع��ة  �ل��غ��رف��ة  �مل�����ش��ت��خ��دم��ني.. وت��ع��ت��ر 
ب��ارزة يف �شوق �لدفاع  �ل�شركة مكانة  �أن تتبو�أ  �أجل  �أكر من  �إىل طرح حلول 

وبالتايل �لتميز على �لأ�شعدة �ملحلية و�لإقليمية و�لدولية.

قوات التدخل ال�شريع ت�شتعد 
لعرو�س ح�شن االحتاد الع�شكرية

•• اأبوظبي-وام:

�لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة  �مل�شلحة  للقو�ت  �ل�شريع  �لتدخل  ق��و�ت  ت�شارك 
�شتقام على كورني�س  و�لتي  �لع�شكرية،  �ملتحدة يف عرو�س ح�شن �لحت��اد 
�لعالية  �ملهنية  على  �ل�����ش��وء  لت�شليط  �ملقبل  م��ار���س  ب��د�ي��ة  يف  �أب��وظ��ب��ي، 

و�لتفاين �لتي تتمتع بها قو�تنا �مل�شلحة.
متعددة؛  ع�شكرية  وح��د�ت  �لحت��اد  ح�شن  �لع�شكري  �لعر�س  يف  وت�شارك 
تقوم من خ�لها بعملّية �إنقاذ لرهائن يف عر�س �لبحر، م�شتخدمة �أحدث 
�ملروحيات �لع�شكرية، و�لطائر�ت �ملقاتلة �لنفاثة، وغو��شات بحرية �أخرى 

تت�شف باأعلى معاير �لتقنّيات �لع�شكرية �حلديثة.
على  حّية  مد�همات  ع��ّدة  و�لبحرية  �جلوية  �لع�شكرية  �لعمليات  وتتخّلل 
�لعالية  للمهنية  و�قعّية  لتقدم �شورة  �أبوظبي،  �أر���س �حلدث يف كورني�س 
و�لإمكانيات  و�ل��ق��در�ت  �لع�شكرية  �ل��وح��د�ت  كافة  بني  و�لتكامل  و�لثبات 

�لقتالية للقو�ت �مل�شلحة لدولة �لإمار�ت.

وكيل وزارة الدفاع يقوم بجولة يف معر�س اآيدك�س 2017
•• اأبوظبي-وام: 

قام �شعادة مطر �شامل علي �لظاهري وكيل وز�رة �لدفاع �م�س بجولة تفقدية 
بفعاليات و�أجنحة معر�س وموؤمتر �لدفاع �لدويل “�آيدك�س 2017«.

و�لدولية  �لوطنية  �ل�شركات  �أجنحة  من  ع��دد�  �ل���وز�رة  وكيل  �شعادة  وز�ر 
�مل�شاركة يف معر�س �آيدك�س 2017 .

�ل�شركات �لع�شكرية �ملحلية و�إطلع  و�شملت �جلولة �لتعرف على عدد من 
�لت�شنيع  �شركات  ك��رى  �أنتجته  م��ا  �أح���دث  و  �لأج��ن��ح��ة  معرو�شات  على 

�لع�شكري.
�لدفاع  وم��وؤمت��ر  معر�س  ح��ول  �لعار�شني  مع  �لأح��ادي��ث  �شعادته  تبادل  و 
�ملعار�س  خريطة  على  مكانته  �إث��ب��ات  يف  جن��ح  “�آيدك�س” �ل���ذي  �ل���دويل 
�لعاملية ونال و�شعا متميز� على نطاق و��شع لدى �ل�شركات �لعاملية �ملعنية 

بقطاع �لدفاع.
ر�فق �شعادة وكيل وز�رة �لدفاع عدد من �شباط وم�شوؤويل �لوز�رة.

االلكرتونيات املتقدمة ال�شعودية تعر�س منتجاتها يف اآيدك�س 2017
•• اأبوظبي-وام:

�شركات  �إح��دى  تعد  �لتي  �ملتقدمة  �للكرتونيات  �شركة  ت�شارك 
�آيدك�س  معر�س  يف  بجناح  �ل�شعودي  �لقت�شادي  �لتو�زن  برنامج 

.  2017
عالية  تقنية  ق��در�ت   1988 عام  تاأ�ش�شت  �لتي  �ل�شركة  ومتلك 
�ملمكنة  �خلدمات  �أف�شل  لتوفر  موؤهلة  ب�شرية  بكو�در  مدعومة 

للقطاعات �لع�شكرية و�لأمنية.
و ق���ال �مل��ه��ن��د���س حم��م��د �خل��ل��ي��ف��ة ن��ائ��ب �ل��رئ��ي�����س �مل���دي���ر �لعام 
�آيدك�س  “ �إن  “ و�م  �لم���ار�ت  �أن��ب��اء  لوكالة  ت�شريح  يف  لل�شركة 
�ل�شناعة  يف  �ملتقدمة  �لعاملية  �ل��ت��ج��ارب  على  ل���ط���ع  فر�شة 
�لع�شكرية و�لت�شويق للمنتجات �مل�شنوعة باأياد �شعودية ملهند�شني 

متخ�ش�شني يف �لتطوير و �لبحوث و�ل�شناعة .
يف  يتمثل  �ملتقدمة  �للكرتونيات  �شركة  عمل  جم��ال  �أن  و�أو���ش��ح 
ت�شميم وت�شنيع وفح�س و��ش�ح �لأنظمة �للكرتونية و�أجهزة 

�لت�شالت �ملختلفة وتوفر �حللول و�لأنظمة �لتقنية �ملتطورة .
��شرت�تيجية  قدر�تها يف جم��الت  �إث��ب��ات  يف  �ل�شركة  و�أك���د جن��اح 
�ل�شرق  منطقة  يف  عم�ئها  خدمة  خ�لها  من  ت�شتطيع  عديدة 
�لع�شكرية  و�لأج��ه��زة  �لأنظمة  من  متطلباتهم  وتوفر  �لأو���ش��ط 

بوقت قيا�شي وباأعلى م�شتويات �جلودة �لعاملية.
�لع�شكرية  �لأن��ظ��م��ة  ت�شمل  وح����د�ت   4 ت�شم  �ل�����ش��رك��ة  �إن  وق���ال 
�ل�شناعية  �لأن��ظ��م��ة  و  �مل��ع��ل��وم��ات  وتقنية  �لت�����ش��الت  �أن��ظ��م��ة  و 
�لفح�س  م��رك��ز  و  �مل�شنع  ج��ان��ب  �إىل  �ل�شرت�تيجي  �لتطوير  و 

و�ل�ش�ح �للكرتوين و �د�رة �لهند�شة وتطوير �لأنظمة .
وت�شنيع  لإن��ت��اج  متكام�  م�شنعا  متتلك  �ل�����ش��رك��ة  �أن  و�أو����ش���ح 
�لأنظمة �للكرتونية و�أجهزة �لت�شالت �لع�شكرية و�ملدنية بدء� 
من �ملكونات �ل�شغرة �ىل �لأنظمة �ملتكاملة .. وهذ� �مل�شنع جمهز 

و�لفح�س  للت�شنيع  �ل���زم��ة  و�لأن��ظ��م��ة  �مل��ع��د�ت  �أن����و�ع  ب��اأح��دث 
و�لختبار�ت �لبيئية ويعمل به طاقم من �لكو�در �لتقنية و�لذين 
�مل��ث��ال��ي��ة مع  و�لتناف�شية  �ل��ع��ال��ي��ة  ب��الإن��ت��اج��ي��ة  ج��د�رت��ه��م  �أث��ب��ت��و� 
مو��شفات  �أع��ل��ى  ح�شب  منتجات  ت��ق��دمي  على  �مل�شتمر  �حل��ف��اظ 

�جلودة �لعاملية .
خدمات  يقدم  �للكرتوين  و�ل�ش�ح  �لفح�س  مركز  �إن  و�أ�شاف 
باأعلى  �مليد�ين  و�ل�شناد  �لفني  �لدعم  وتقدمي  و��ش�ح  فح�س 
تقدمي  خ�له  من  �ل�شركة  وت�شتطيع  �لعاملية  �جل��ودة  مقايي�س 
�أف�شل �خلدمات �ملمكنة و�لتجاوب �ل�شريع مع متطلبات �لفح�س 
و�ل�ش�ح للعديد من �لأنظمة و�لأجهزة �للكرتونية �لع�شكرية 

و�ملدنية .
�إم��ك��ان��ات يف  وق���ال �إن �د�رة �ل��ه��ن��د���ش��ة وت��ط��وي��ر �لأن��ظ��م��ة ت��ق��دم 
تتو�فق  �لتي  �لتقينة  و�حللول  �لأنظمة  وتوفر  تطوير  ت�شميم 
�لد�رة  ه��ذه  �أن  �ىل  لفتا  �لعم�ء  و��شتخد�مات  متطلبات  م��ع 
قد  �لتي  �لفنية  للمتغر�ت  �ل�شريعة  و�ل�شتجابة  باملرونة  تتميز 
يطلبها �لعم�ء ويعمل بها نخبة من �لفنيني و�ملهند�شني �لأكفاء 
�لذين �أثبتو� جد�رتهم يف عمليات �لت�شميم و�لتطوير يف جمالت 
�أنظمة �ملر�قبة و�لتتبع و �أمن �ملعلومات و�أنظمة �لت�شالت ونظم 
�ملعلومات �لع�شكرية و�أنظمة �لقر�ءة عن بعد وغرها من �لأنظمة 

�لتقنية �ملختلفة.
و�أكد �أن وحدة �لأنظمة �لع�شكرية تعد �حدى �لوحد�ت �لرئي�شية 
و�مكاناتها  تقدم خدماتها  �لتي  �ملتقدمة  �للكرتونيات  �شركة  يف 
�لفنية للقطاع �لع�شكري و�لأمني ولها دور فاعل يف تنفيذ و�د�رة 
بر�مج ع�شكرية متنوعة بال�شر�كة مع كرى �ل�شركات �لعاملية من 
بدور  تقوم  �أي�شا  �لوحدة  �أن  �لأ�شليني مو�شحا  �ملعد�ت  م�شنعي 
�لع�شكرية يف ��ش�ح و �شيانة ودعم  رئي�شي يف دعم �لحتياجات 
�لأج��ه��زة �لل��ك��رتون��ي��ة ف�ش� ع��ن �ل��دع��م �لإم�����د�دي م��ن خ�ل 

بتوفر  ب�شرية تقوم  وك��و�در  ق��در�ت  �لوحدة من  يتوفر بهذه  ما 
�أف�شل �حللول �لتقنية و�لأنظمة �لع�شكرية ح�شب �أعلى مو��شفات 

�جلودة �لعاملية .
�أنظمة  �لع�شكرية تتميز بقدر�ت يف  �لأنظمة  �أن وحدة  �إىل  و�أ�شار 
خدمات  وت��ق��دمي  وتطويرها  وت�شنيعها  �لع�شكرية  �لت�����ش��الت 
�لع�شكرية  و�لأن���ظ���م���ة  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  و�ل����ش����ح و�حل���ل���ول  �ل��ف��ح�����س 
�مل�شاريع وحلول  وخدمات �ل�شناد �لفني و�مليد�ين وتنفيذ و�د�رة 
�لب�شرية  �لأل��ك��رتون��ي��ات  �أن��ظ��م��ة  و  �لع�شكرية  �لأن��ظ��م��ة  ت��ق��ادم 
و�أنظمة  و�لتحكم  �لقيادة  و�أنظمة  �للكرتونية  �حلروب  و�أنظمة 

�ملر�قبة و�لر�شد و�لأنظمة �للكرتونية �لع�شكرية �لعامة.
منها  عديدة  م�شاريع  نفذت  �لع�شكرية  �لأنظمة  وح��دة  �أن  و�أك��د 
�أنظمة �لت�شالت �لع�شكرية و�أنظمة �لت�شال �لد�خلي للمركبات 
و�أنظمة  �لع�شكرية  و�ملركبات  و�لدبابات  �لطر�ن  و�لكرتونيات 
�ل�شو�ريخ �ملوجهة بالليزر و معد�ت و�أنظمة �حلرب �للكرتونية 
وت�شميم وتنفيذ نظم �لت�شالت و ت�شغيل و�شيانة �أجهزة �ملحاكاة 
وتقدمي  و�مل�شاندة  �جلوية  �مل�حة  و�أنظمة  �لتدريب  وم�شاعد�ت 
�لأنظمة  و�د�رة  وتنفيذ  �لع�شكرية  للمنظومات  �لفني  �ل��دع��م 

�لع�شكرية �ملتكاملة.
يف  �ل��ر�ئ��دة  �ل�شركات  م��ن  تكون  لأن  �ل�شركة  طموح  ع��ن  و�أع���رب 
�ملبتكرة  �حللول  لتوفر  �ملف�شلة  و�ل�شركة  �للكرتونيات  �شناعة 
للعم�ء �ملحليني و�لقليميني و�ل�شريك �لأمثل ل�شركات �لت�شنيع 

�لعاملية .
من  عم�ئهم  لإر���ش��اء  �شعيهم  �خلليفة  حممد  �ملهند�س  و�أك���د 
جمالت  يف  ومتكاملة  متقدمة  وخ��دم��ات  ح��ل��ول  ت��ق��دمي  خ����ل 
و�ملعد�ت  ل�أجهزة  و�ل�شيانة  و�ل�ش�ح  �لت�شنيع  ت�شمل  عديدة 
�للكرتونية بجودة عالية و�أ�شعار مناف�شة ت�شاعد على �ل�شتمر�ر 

يف تقدمي �خلدمة.

اعتماد القاب�شة توقع مذكرة تفاهم مع  
مايكرو�شوفت  يف اأيدك�س 2017

•• اأبوظبي-وام:

 “ �لقاب�شة خ�ل فعاليات معر�س  �عتماد  وقعت 
��شرت�تيجية  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة   “ �آيدك�س2017 
مع �شركة مايكرو�شوفت تهدف �إىل بناء �لقدر�ت 
كل  �إىل  مايكرو�شوفت  من  �ملكت�شبة  �ملعرفة  ونقل 

�أع�شاء طاقم فريق �عتماد �لقاب�شة.
يف  �ملذكرة  عليه  ن�شت  ما  وف��ق  �ل�شركتان  تتعاون 
جميع  يف  للعم�ء  �ملبتكرة  �لأمنية  �حل��ل��ول  بناء 

�أنحاء �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا.
وت���ع���زز �ع��ت��م��اد �ل��ق��اب�����ش��ة خ��دم��ات��ه��ا م���ن خ�ل 
��شتخد�م تقنيات مايكرو�شوفت �لتي توفر بدورها 
�أنظمة حلول مر�قبة متكاملة وحلول متخ�ش�شة 

لإد�رة �لو�شول و�لتحكم يف خدمة �لعم�ء.
�لتقنيات �لأمنية  �أحدث ما يف  �ل�شركة  وت�شتخدم 
�ل��ك�����ش��ف و�ل��ر���ش��د �خلا�شة  ����ش��ت�����ش��ع��ار  و�أج���ه���زة 
ب��الإخ��رت�ق��ات �لأم��ن��ي��ة ف�ش� ع��ن ت��وف��ر حلول 

وقائية لردع �أي من تلك �لأخطار.
منطقة  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول  وت�شدرت 
ب��امل��ائ��ة يف جمال   58 ب��ن�����ش��ب��ة  �ل�����ش��رق �لأو����ش���ط 
�لنفاق على �حللول �لدفاعية لعام 2014 وذلك 
�ل�����ش��ادرة ع��ن م��ع��ه��د �شتوكهومل  ل����أرق���ام  وف��ق��ا 

.« SIPRI« لدويل ل�أبحاث�
�لن�شبة  �أنفقت  �خلليج  دول  �أن  �لتقرير  و�أظ��ه��ر 
�لناجت  م��ن  113 مليار دولر  ي��ق��ارب  م��ا  �لأع��ل��ى 
�لتي  �لأو����ش���ط  �ل�����ش��رق  ل���دول منطقة  �لج��م��ايل 

�أنفقت 169 مليار دولر .
وم���ن �مل��ت��وق��ع �أن ي��ت��و����ش��ل ه���ذ� �لرت���ف���اع خ�ل 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  ب��اأن  علما   2017 عام 
وحدها �أنفقت يف عام 2014 �أكرث من 80 مليار 
دولر وتلتها دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة بتكلفة 

�نفاق بلغت �أكرث من 13 مليار دولر .
�لتنفيذي  �لرئي�س  �ملهري  م�شبح  حممد  قال  و 
ل�شركة �إعتماد �لقاب�شة : يو��شل معر�س �آيدك�س 
مت��ي��زه ل��ي��ك��ون �مل��ن�����ش��ة �لأم���ث���ل مل��ق��دم��ي �حللول 

�لعرو�س  �أف�شل  توفر  على  تعمل  �لتي  �لأمنية 
قطاع  يف  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ني  �ل���ق���ر�ر  ل�شانعي  �لأم��ن��ي��ة 
مايكرو�شوفت  ح��ل��ول  وت��ع��ت��ر  �لأم��ن��ي��ة  �مل��ر�ق��ب��ة 
�لأمنية مبثابة �لتكملة �ملثالية حل�شورنا �لإقليمي 

�لقوي �ملدعم باخلرة.
و�أ�شاف :” نحن و�ثقون باأننا �شنتمكن من خ�ل 
هامة  خطوة  نحو  نتوجه  �أن  م��ن  �لتفاقية  ه��ذه 
لتحقيق هدفنا �ملتمثل يف قيادة �لريادة يف جمال 

جتهيز�ت �حللول �لأمنية يف �ملنطقة«.
�آيدك�س  معر�س  خ���ل  مايكرو�شوفت  و�شتقوم 
�لقاب�شة لتعر�س  �عتماد  2017 مب�شاركة جناح 
�أحدث �حللول و�لأجهزة �لتكنولوجية مثل جهاز 
�أم��ن��ي��ة متكاملة  ب��خ��دم��ات  �مل��دع��وم  ه��ب  �شرف�س 
365 �لذي ي�شمل حلول مهام  وكذلك د�ينمك�س 
CRM وتخطيط مو�رد  �إد�رة ع�قات �لعم�ء 
�أحدث  هولولين�س  عن  ناهيك   ERP �ملوؤ�ش�شات 
جهاز �أطلقته مايكرو�شوفت موؤخر� لتقنية �لو�قع 

�ملدمج.
من جانبه قال �أحمد فر�ج مدير �لإقليمي للقطاع 
 : �خلليج  مايكرو�شوفت  ل��دى  �ل��دف��اع  و  �لأم��ن��ي 
ن��و����ش��ل مت��ك��ني ك��ل ف���رد ومنظمة يف �ل��ع��امل من 
حتقيق �حتياجاتها ونعمل بجهد على خلق عامل 
يثق فيه �لنا�س بالتكنولوجيا �لتي ي�شتخدمونها.

بطريقة  �شممت  مايكرو�شوفت  ح��ل��ول  �أن  و�أك���د 
�ملتكاملة  �لأم�����ان و�حل��م��اي��ة  ���ش��ب��ل  ت��وف��ر ج��م��ي��ع 
قدر�ت  تثبت  �ليوم  �عتماد  مع  �شر�كتنا  �إن  وق��ال 
لنا  وتتيح  �لدفاع  قطاع  يف  �لعاملية  مايكرو�شوفت 
�لفر�شة لتقدمي حلولنا �لأمنية �إىل �ل�شوق ب�شكل 

م�شتمر ومبتكر .
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن �ع��ت��م��اد �ل��ق��اب�����ش��ة ت�����ش��ارك يف 
بدء  م��ن��ذ  م����رة  لأول   2017 �آي���دك�������س  م��ع��ر���س 
ن�شاطها يف 2005 وهي من �ل�شركات �لر�ئدة يف 
�لوطنية وقد حتولت �ىل  �لأمنية  جمال �حللول 
جمل�س  �إ���ش��ر�ف  حت��ت   2013 يف  قاب�شة  �شركة 
حاليا  وت�����ش��م  ب��امل��ائ��ة   100 بن�شبة  وط��ن��ي  �إد�رة 

�أكرث من 10 �شركات يعمل بها �أكرث من 1200 
موظف.

وتتعدى ن�شبة �لتوطني يف �ل�شركة 70 باملائة من 
�إجمايل موظفيها وهي قادرة على تنفيذ م�شاريع 
و�لإجن����از  �لتنفيذ  يف  م�����ش��ت��وى  ب��اأع��ل��ى  متكاملة 
وق��ام��ت ب��ال��رت���ش��ي��خ ل��ع���ق��ات ع��م��ل م��ت��م��ي��زة من 
خ�ل تقدمي �أف�شل �خلدمات و�للتز�م باملعاير 
و�شروط �لتنفيذ �إ�شافة لكونها تعتمد على �أحدث 
�لتقنيات �لعاملية و�لطفر�ت �لتكنولوجية يف و�شع 

�لأنظمة �لأمنية �لت�شغيلية.
وتخت�س �عتماد �لقاب�شة بعدة جمالت من �أهمها 
و�لك�شف  للمر�قبة  �لنطاق  و��شعة  حلول  ت�شميم 
�لتكاملية  �لأن��ظ��م��ة  وتنفيذ  وت�شميم  و�ل��ت��ح��ري 
و�ل�شيانة  �مل�شاريع  و�إد�رة  �ل�شت�شار�ت  وت��ق��دمي 

و�لدعم �ل�شامل.
وتقدم �ل�شركة كذلك خدمات �ل�شت�شار�ت �لإد�رية 
و�لتوظيف و�إد�رة �ملو�رد �لب�شرية و�أنظمة �لقيادة 
�لت�شالت  و�أجهزة  و�شبكات  و�ل�شيطرة  و�لتحكم 
�لأمني  للقطاع  �لتحتية  �لبنية  و�شبكات  �لأمنية 
وح��ل��ول �لأب���ح���اث و�ل��ت��ط��وي��ر وت�����ش��م��ي��م وتنفيذ 

تطبيقات �لرجميات �لأمنية .
مبعر�س  جناحها  يف  �لقاب�شة  �عتماد  تعر�س  و 
�آي��دك�����س ك��ام��ر�ت ح��ر�ري��ة وب��ع��ي��دة �مل���دى تعمل 
و�لعو��شف  كالغبار  و�لأج����و�ئ  �ملناخات  كافة  يف 
تطوير  ومت   .. و�ل���ن���ه���ار  �ل���ل���ي���ل  يف  و�ل�������ش���ب���اب 
و�لتطوير  للبحوث  �عتماد  قبل  م��ن  �ل��ك��ام��ر�ت 

وهي يف �ملر�حل �لأخرة من �لت�شنيع.
نظام  على  �لتعرف  كذلك  �جلناح  لز�ئر  ميكن  و 
�لعقل  �ملبكر ونظام  و�لن��ذ�ر  �لإلكرتونية  �حلرب 
عن  للك�شف  و�لتعقب  للمر�قبة  �ملخ�ش�س  �لذكي 
 24 �ل��ط��رق و�أع��م��ال �ل�شغب على م��دى  ح���و�دث 
�إ�شافة  �إم��ار�ت��ي��ة  ب��اأي��د  تطويره  مت  و�ل���ذي  �شاعة 
�لبيانات من  �آخر مت ت�شميمه لت�شفر  �إىل جهاز 
�ل�شبكات و�أجهزة �حلا�شوب �مل�شتخدمة يف �جلهات 

�حلكومية و�ل�شركات.
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رئي�س االأركان ي�شتقبل عددا من �شيوف اآيدك�س 2017  
•• اأبوظبي -وام:

��شتقبل �لفريق �لركن حمد حممد ثاين �لرميثي رئي�س �أركان �لقو�ت �مل�شلحة مبكتبه يف معر�س �لدفاع �لدويل 
و�لفريق �شرجي  �لتنز�ين  �لأرك��ان  رئي�س هيئة  �لوي�شي  �لفريق جيم�س   .. �م�س ك� على حده  �آيدك�س2017  
�إد�رة  و�للو�ء جي �شي موبويل رئي�س  �ل�شناعية يف بي�رو�شيا  �لع�شكرية  لل�شوؤون  �لدولة  جورولوف رئي�س جلنة 
�لتجهيز�ت �لدفاعية يف جمهورية جنوب �أفريقيا و�ل�شيد جيا هوجيان �ملدير �لتنفيذي ل�شركة نورينكو �ل�شينية.

جرى خ�ل �للقاء�ت ��شتعر��س ع�قات �لتعاون �لتي تربط بني دولة �لمار�ت و دول �ل�شيوف خا�شة ذ�ت �ل�شلة 
بال�شئون �لع�شكرية و�لدفاعية و�شبل تعزيزها وتنميتها مبا يخدم �مل�شلحة �مل�شرتكة.

�شل�شلة  عامليا ويف مقدمتها  �ملتخ�ش�شة  �لدفاعية  �ملعار�س  تنظيم مثل هذه  �أهمية  �لحاديث حول  تبادل  كما مت 
مهما  وم�شدر�  و�لت�شليح  �لدفاع  ل�شئون  �لعاملية  �مللتقيات  �أه��م  �أح��د  باعتبارها  �يدك�س  �ل��دويل  �لدفاع  معار�س 

للمعرفة �لدفاعية و�لع�شكرية يف ظل تز�يد �أعد�د �لعار�شني و�مل�شاركني ذوي �ل�شناعات �لتقنية �لرفيعة.

روكويل كولينز ت�شتعر�س اأنظمة 
اإلكرتونيات الطريان يف اآيدك�س 2017 

•• اأبوظبي -وام: 

ت��ع��ر���س ���ش��رك��ة روك���وي���ل ك��ول��ي��ن��ز �أح����دث م��ا ط��ورت��ه يف جم����الت �أنظمة 
�مل�شرتك  �ملحاكاة  �إلكرتونيات �لطر�ن، و�ل�شبكات، و�ملحاكاة عر برنامج 

وبر�مج �لتدريب بحلولها �ملتنوعة، وذلك خ�ل معر�س �أيدك�س2017 .
و�ل�شرق  �أوروب���ا  يف  كولينز  روكويل  �شركة  رئي�س  نائب  �ألبر،  كلود  وق��ال 
�لأو�شط و�أفريقيا �إن روكويل كولينز تويل �هتماما كبر� بزيادة تركيزها 
على ��شرت�تيجيات �ملنطقة لتقدمي �حللول �لتقنية �لتي يحتاجها عم�وؤنا 

وتعزيز ح�شورها �لقوي �ملكثف يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط.

نائب رئي�س لوكهيد مارتن ل� »وام«: اطالق االأداة الروبوتية 
منها اإىل م�شدر منوذج  ونقل  باالإمارات  امل�شنوعة   Xmini

•• اأبوظبي -وام: 

�أكد ريت�شارد �إدو�ردز نائب �لرئي�س 
مارتن  لوكهيد  ل�شركة  �لتنفيذي 
معر�س  �أن  �ل�شو�ريخ  يف  للتحكم 
�آي����دك���������س ي���ع���د و�ح��������د� م����ن �أه����م 
و�لطر�ن  �ل��دف��اع  قطاع  معار�س 
م�شر�  �مل��ا���ش��ي��ة  ع��ام��ا  �ل�15  يف 
�إىل ت��ز�ي��د ت��اأث��ر دول���ة �لإم����ار�ت 
�ل�شناعات  يف  رئ���ي�������س  ك�����ش��ري��ك 

�لدفاعية و�لع�شكرية عامليا.
وكالة  م��ع  ح���و�ر  �إدو�ردزيف  وق���ال 
�نباء �لإم��ار�ت و�م : �أطلقنا �لآد�ة 
�لروبوتية Xmini �مل�شنوعة من 
�ألياف �لكربون خ�ل م�شاركتنا يف 
�آيدك�س 2017 وهي �لأد�ة �لأوىل 
يف  ب��ال��ك��ام��ل  ت�شنيعها  ي��ت��م  �ل��ت��ي 

حت��ق��ي��ق �أك������ر ن���ف���ع مم���ك���ن هذه 
�لتقنية لتح�شني كفاءة �لإنتاج.

�لنموذج  نقل  �شيتم  �أن��ه  �إىل  ولفت 
“م�شدر”  م���ع���ه���د  �إىل  �لأويل 
تطوير  م��رك��ز  م��ن  ج���زء�  لي�شبح 
ولي�شتخدم يف  �ملبتكرة  �لتطبيقات 
ل�تقنية  �ل�شناعية  �ل��ق��در�ت  �شرح 
جمل�س  يف  �إك�شكون/�إك�س-ميني 
بعد  وخ��ارج��ه  �خلليجي  �ل��ت��ع��اون 

بدء �لإنتاج �ل�شيف �ملقبل .
وقال �إن لوكهيد مارتن تاأتي �ليوم 
بفر�س عمل تعد نتاج �شر�كتنا مع 
�ل�شرق  منطقة  و  �لإم����ار�ت  دول���ة 
�لفر�س  ه��ذه  وت�شمل   .. �لأو���ش��ط 
�ل�����دف�����اع �جل�������وي و�ل�������ش���اروخ���ي 
�ملحتملة  و�مل����ب����ي����ع����ات  �مل���ت���ك���ام���ل 
ل���ل���ط���ائ���ر�ت �حل���رب���ي���ة �جل���دي���دة 

�مل�شرتك  و�مل�شروع  �لإم���ار�ت  دول��ة 
�ل�شويدية  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  ���ش��رك��ة  م���ع 
�إك�شكون و�شركة �إجناز �لإمار�تية.. 
وي���ه���دف �مل�������ش���روع �مل�������ش���رتك �إىل 
�أن  �لإم����ار�ت يف  دع��م جهود جولة 
�لت�شنيع  لأن��ظ��م��ة  م��رك��ز�  ت�شبح 
�ل����روب����وت����ي����ة �مل���ت���ق���دم���ة ع���امل���ي���ا . 
تتو�فق  �لتقنية  ه��ذه  �إن  و�أ���ش��اف 
و نهج �لبتكار �ملتبع لدينا و�لذي 
ي��ه��دف �إىل ����ش��ت��خ��د�م �مل��زي��د من 
على  ل��ل��ح��ف��اظ  �لآيل  �ل��ت�����ش��ن��ي��ع 
وخف�س  �جل��ودة  م�شتويات  �رتفاع 
�ل�شوق  موؤكد� حاجة  �لإنتاج  كلفة 
وقطاع �ل�شناعة �إىل هذه �لأنظمة 
�إىل  و�أ����ش���ار   ..  XMini وم��ن��ه��ا 
مارتن  لوكهيد  يف  �لتوريد  �أهمية 
على  �ل��ق��ادرة  �لتطبيقات  لتحديد 

�جلديدة  �أعمالنا  نطاق  وتو�شيع 
و�بتكار�تنا  �ل���ط���اق���ة  جم�����ال  يف 
باأنظمة  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  يف  �جل���دي���دة 
وغرها  �حل��ر�ئ��ق  على  �ل�شيطرة 
من �ملنتجات.. ونتطلع يف لوكهيد 
م��ارت��ن �إىل �إج�����ر�ء م��ب��اح��ث��ات مع 
و�لتي  �آيدك�س  يف  و�لعم�ء  �لقادة 
من �شاأنها م�شاعدة هذه �ل�شر�كات 
�لنا�شئة على حتقيق �أكر قدر من 
�ل�شتفادة. و�أ�شاف �إن دول منطقة 
�ل�شرق �لأو�شط من �أهم �مل�شاركني 
بني  �إب��ر�م��ه��ا  يتم  �ل��ت��ي  �لعقود  يف 
�لأمن  يف  ت�شهم  و�لتي  �حلكومات 
�ل�شنوية  �أه��د�ف��ن��ا  وت��خ��دم  �لعاملي 
و�لدفاعي..  �مل��ايل  �مل�شتويني  على 
ومي����ك����ن ل���ل���ت���ق���ن���ي���ات و�ل�����ر�م�����ج 
ت�شاعد  �أن  منتلكها  �لتي  �ملتعددة 

دولة �لإمار�ت و�لدول �لأخرى يف 
�ملنطقة يف مو�جهة حتدياتها من 
�حلكومية..  �ل��ع��ق��ود  ه���ذه  خ����ل 
�لبتكار�ت  �أك����رث  ف����اإن  وت��اري��خ��ي��ا 
و�ل�����ش��ر�ك��ات �ل��ت��ي ح��ق��ق��ت جناحا 
�ملنطقة ومع  ه���ذه  ع��امل��ي��ا مت��ت يف 
�لإم�������ار�ت حت���دي���د� ونفخر  دول����ة 
بر�جمنا  م����ارت����ن  ل���وك���ه���ي���د  يف 

و�شر�كاتنا يف هذه �ملنطقة.
م��ارت��ن متتلك  ل��وك��ه��ي��د  �أن  و�أك����د 
�ل�شر�كات  م���ن  ن��اج��ح��ا  ت���اري���خ���ا 
�ل��ك��ب��رة يف دول�����ة �لإم��������ار�ت من 
�لف�شائي  �لتدريب  برنامج  بينها 
�لذي �أطلق �لعام �ملا�شي بال�شر�كة 
للف�شاء  �لإم�����������ار�ت  وك����ال����ة  م����ع 
�عد�د  ب��ه��دف  “مبادلة”  و���ش��رك��ة 

قادة نا�شئني يف قطاع �لف�شاء.

رئي�س معر�س ايدك�س 2017  يزور جناح  ت�شليح       

»برتني«الفرن�شية تعر�س اأول جهاز 
روؤية ليلي رقمي يف اأيدك�س 2017 

•• ابوظبي – الفجر:  

رئي�س  �مل��زروع��ي،  خلف  فار�س  طيار،  �لركن  �للو�ء  ق��ام 
�أي��دك�����س ونافدك�س  مل��ع��ر���ش��ي  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة 
�آيدك�س  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة  ت�شليح  �شركة  ج��ن��اح   2017
�ملطرو�شي  �شامل  �ل�شيد  ��شتقباله  يف  وك��ان   ،2017
و�طلع  ت�شليح  ل�شركة  �لتنفيذي  و�ل��رئ��ي�����س  �مل��وؤ���ش�����س 
�للو�ء �ملزروعي على �ملعرو�شات �لتي ت�شم �حدث �نو�ع 

�لأ�شلحة و�لذخائر ومتطلبات �شناعة ميادين �لرماية 
�لع�شكرية و�ل�شرطية  . 

موؤ�ش�شة  وه��ي  ت�شليح  �شركة  درع  �ل��زي��ارة  خ���ل  وتلقى 
وطنية متخ�ش�شة يف �لقطاع �لأمني و�لدفاعي و��شتمل 
�ل�زمة  و�لذخائر  �لأ�شلحة  �ملعر�س  يف  ت�شليح  جناح 
ودول  �لم��ار�ت  دول��ة  �مل�شلحة يف  �لقو�ت  ل�شتخد�مات 
�ل��ت��ع��اون �خل��ل��ي��ج��ي وه���ي �لح����دث لل�شركات  جم��ل�����س 

�لمريكية و�لأوروبية �حلليفة معها.

•• اأبوظبي-وام:

تعر�س �شركة “برتني” �لفرن�شية لل�شناعات �لدفاعية 
�أول جهاز روؤية ليلية رقمي يف �لعامل مبعر�س �آيدك�س 
2017 بعد �أن ك�شفت عنه يف معر�س يورو�شتاري �لذي 

�أقيم يف باري�س خ�ل �شهر يونيو �ملا�شي.
�إن �جل��ه��از �جل��دي��د ع��ب��ارة ع��ن منظار  وق��ال��ت �ل�شركة 
ما  �حل����ر�ري  بال�شت�شعار  يعمل  و�ح����دة  ب��ع��ني  حم��ك��م 
يوفر �شورة ملونة و��شحة ب�شرف �لنظر عن �لظروف 

�لليلية و�ملناخية.
و�أ�شارت �ىل �أن �جلهاز �جلديد ي�شهم �إىل حد كبر يف 

�ل��ق��و�ت �لأمنية يف مهامها �شد �لره���اب يف وقت  دع��م 
ت�شاعدت فيه �أخطار �لرهاب ب�شكل كبر.

ل�أجهزة  برتني  �شركة  ع��ام  مدير  فالير  برونو  وق��ال 
: “تعاونا مع �شركة فوتوني�س يف هذ� �ملجال منذ نحو 
ث���ث ���ش��ن��و�ت و�أ���ش��ف��ر ه��ذ� �ل��ت��ع��اون ع��ن �ن��ت��اج معد�ت 
متطورة وحلول متكاملة للقو�ت �لع�شكرية و�لأمنية يف 

مهامها �ملتعددة.
وذكرت �ل�شركة �أن قطاع معد�ت �لروؤية �لفرن�شي تبلغ 
�شنويا ما ميثل  يورو  2.5 مليار  �ل�شوقية نحو  قيمته 
ثاين  وه��و  �لعاملية  �لقيمة  �جمايل  %10 من  ح��و�يل 

�أكر قطاع بعد �لوليات �ملتحدة.

طالبات بجامعة االإمارات يبتكرن “غوا�شة ذكية” متعددة املهام واال�شتخدامات 

�صمن م�صاركتها يف مبادرة رئي�س الدولة )العام 2017 عام اخلري( وتاأكيدا على التزامها املجتمعي  

بلدية مدينة اأبوظبي تكرم عمال النظافة يف الطرقات واملرافق العامة    

•• اأبوظبي -وام:

و�شارة  �ملن�شوري  و�شم�شة  �شليمان  �أم��رة  �لطالبات  �بتكرت 
�ل��ع��ام��ري ب��اإ���ش��ر�ف �ل��دك��ت��ورة خ��ول��ة �ل��ك��ع��ب��ي رئ��ي�����ش��ة ق�شم 
�لم���ار�ت  بجامعة  ل�بتكار  �لتنفيذي  �لرئي�س  �جل��غ��ر�ف��ي��ا 
و�ل��وظ��ائ��ف و�ل���ش��ت��خ��د�م��ات يف  �مل��ه��ام  ذك��ي��ة متعددة  غو��شة 

�مل�حة �لبحرية.
يف  حتاكي  حديثة  تقنية  تعد  �لغو��شة  �إن  �لطالبات  وق��ال��ت 
�أن  �إذ  �لبحرية  �مل�شهودة يف جمال �مل�حة  �لتطور�ت  تكوينها 
�لغو��شة جمهزة بح�شا�شات لقيا�س درجة ملوحة �ملياة ودرجة 
�حل��ر�رة ف�ش� عن مدى قلوية �ملياه و�إع��د�د ق��ر�ء�ت دقيقة 

للبيئة.
توفر  ت�شتطيع  �لغو��شة  �إن  �ملبتكر�ت  �لطالبات  و�أ���ش��اف��ت 
�لبيئة  �لبحرية ف�ش� عن  بيانات غنية حول �مل�حة  قاعدة 

من  و�ملتخ�ش�شني  �ل����رو�د  مي��ك��ن  ب�شكل  �ل��ق��اع  يف  �ل��ب��ح��ري��ة 
�لذي  �لأم��ر  �شليم  �لبيئة للبحر ب�شكل  �لتعامل مع �لظروف 
�لعمل يف  دقيقة ومفيدة تخدم جم��ال  نتائج  �إف��ر�ز  ي�شهم يف 

�مل�حة.
من جانبها قالت �لدكتورة خولة �لكعبي �إن �لغو��شة �لذكية 
تعد �إبتكار� جديد� وخطوة جديدة يف �شباق �لبد�ع و�لتحدي 
�ت��خ��ذت��ه ط��ال��ب��ات وطلبة �جل��ام��ع��ة ع��ن��و�ن��ا عري�شا يف  �ل���ذي 

م�شرتهم �لتعليمية .
�ملرحلة  يف  �ل��دول��ة  توجهات  تخدم  �لغو��شة  �أن  �إىل  م�شرة 
و�ح�شائيات  بيانات  وتوفر  �لبحرية  �مل�حة  �ملقبلة يف جمال 

دقيقة ي�شتطيع �ملتخ�ش�شون يف هذ� �ملجال �ل�شتفادة منها.
على  حتتوي  �إذ  دقيقة  بيانات  جتمع  �لغو��شة  �إن  و�أ���ش��اف��ت 
�شونار ي�شهم يف ر�شم خر�ئط جغر�فية ممنهجة عالية �جلودة 
لقاع �لبحر وقيا�س درجة �مللوحة و�لقلوية يف �لقاع ف�ش� عن 

توفر �حد�ثيات �مل�شار�ت �ملختلفة يف �لقاع �لأمر �لذي ي�شهم 
يف �إحد�ث طفرة جديدة يف عامل �مل�حة �لبحرية .

و�أو�شحت �أن �لغو��شة تتابع ممار�شة �لفرق حتت �ملاء ومر�قبة 
�لقر��شنة  خمططات  و�إح��ب��اط  �لبحرية  �لقر�شنة  �أع��م��ال 
وحتديد  ودر����ش��ة  �لبحار  ق��اع  يف  �لنفط  ت�شرب  عن  و�لك�شف 
�ملائية ف�ش� عن توليد �لكهرباء من ملوحة  �أن��و�ع �لأع�شاب 

مياه �لبحر و�لبحث عن �جلثث �ملفقودة وحماولة �إيجادها.
�لعقول  ل�شتقطاب  عاملية  من�شة  �آيدك�س  معر�س  �إن  وقالت 

�ملبدعة .
مو�شحة �أن �جلامعة تزخر ب�شو�عد مو�طنة متميزة وعقول 
يف  �لعاملية  و�ل��ت��ط��ور�ت  �مل��ت��غ��ر�ت  م��و�ك��ب��ة  ت�شتطيع  مبدعة 

�ملجالت كافة .
�أن تلك �لغو��شة كانت يف �لبد�ية �بتكار� يحاكي  ونوهت �إىل 

�لبيئة ومت تطويرها ل��شتفادة منها يف �ملجالت �لع�شكرية.

•• اأبوظبي - الفجر:

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  م��ب��ادرة  �شمن 
�خلر  ع��ام   2017 �ل��ع��ام  باعتماد  �هلل(  )حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
وجت�شيد� للقيم �لإن�شانية �ل�شامية يف هذه �ملبادرة نظمت بلدية 
م�شمى  حت��ت  جمتمعية  �إن�شانية  خرية  حملة  �أبوظبي  مدينة 
)ب�����ش��ائ��ر ع���ام �خل���ر( ����ش��ت��ه��دف��ت م��ن خ���ل��ه��ا ت��ق��دمي �مل�ب�س 
�ل�شتوية و�لحتياجات �ل�شخ�شية و�لهد�يا �إىل عمال �لنظافة يف 

�لطرق و�ملر�فق �لعامة يف جزيرة �أبوظبي.  
وتاأتي هذه �ملبادرة تاأكيد� على �لقيم �لإن�شانية و�للتز�م �ملجتمعي 
�لذي حتر�س عليه د�ئرة �ل�شوؤون �لبلدية و�لنقل- بلدية مدينة 
�ملجتمع  ���ش��ر�ئ��ح  ك��اف��ة  م��ع  للتو��شل  �ل��د�ئ��م  و�شعيها  �أب��وظ��ب��ي، 

وتعزيز قيم �لرت�حم و�لتكافل .
بالقيم  �إمي��ان��ه��ا  جت�شيد  على  �أب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  ت��وؤك��د  كما 
فئات  كافة  م��ع  �لتو��شل  ج�شور  وب��ن��اء   ، �ملجتمعية  و�مل�شوؤولية 
تربط  �لتي  �لر�قية  �لإن�شانية  �مل��ب��ادئ  ع��ن  و�لتعبر   ، �ملجتمع 

مكونات �ملجتمع يف �لإمار�ت.    و�أكدت �لبلدية �أنها قامت بزيارة 
�لتقديرية  �ل��ه��د�ي��ا  �إل��ي��ه��م  وق��دم��ت  عملهم  �أم��اك��ن  يف  �ل��ع��م��ال 
و�لحتياجات �ل�شتوية ، معربة عن �شكرها جلهودهم يف �حلفاظ 
على �لبيئة و�ملظهر �لعام للمدينة؛ حيث �شملت �حلملة �لعديد 
�إ�شعاد  على  �حلملة  �أث��ن��اء  �لبلدية  حر�شت  كما   . �مل��و�ق��ع   م��ن 
�لعمال وتعزيز قيم �لعمل �خلري، و�إبر�ز دور �لبلدية يف تعزيز 
هذه �خلدمة �لإن�شانية للفئة �لعمالية من �ملجتمع، و توطيد دور 

�لبلدية يف �مل�شوؤولية �لجتماعية جتاه �لعاملني. 

»اأقدر« و »وطني االإمارات« يوقعان مذكرة تفاهم لتفعيل الوثيقة الوطنية للتوعية الطالبية

تخريج دورة التاأهيل “ال�شابعة” لرتبة مالزم يف كلية ال�شرطة

•• ابوظبي -وام:

جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  �شهد 
�لأرب��ع��اء توقيع مذكرة تفاهم بني  �لد�خلية يف مكتبه �م�س  �ل��وزر�ء وزي��ر 
برنامج خليفة لتمكني �لط�ب “�أقدر” وموؤ�ش�شة وطني �لإمار�ت يف �إطار 
�لفعال بني  �لتو��شل  �لوطنية للتوعية �لط�بية، وتعميق  �لوثيقة  تفعيل 
�لوطني.   �لوعي  جانب  يف  �مل�شرتكة  و�ملخرجات  �لنتائج  وتعزيز  �جلانبني، 
وقع �ملذكرة  من �لرنامج �أحمد حممد �ملرر عن ديو�ن �شمو نائب رئي�س 
لتمكني  خليفة  لرنامج  �لعليا  و�للجنة  �لد�خلية  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س 
�لط�ب �أقدر، ومن موؤ�ش�شة وطني �لإمار�ت �شر�ر بالهول �لف��شي مدير 

عام �ملوؤ�ش�شة.
ومبوجب �ملذكرة يلتزم برنامج خليفة لتمكني �لط�ب �أقدر بتزويد موؤ�ش�شة 
وطني �لإمار�ت باملنهج �ملتكامل للرنامج على مد�ر �لعام �لدر��شي، وتدريب 
وتاأهيل وتعريف �ملن�شقني و�ملعنيني لدى �ملوؤ�ش�شة، باأهد�ف وغايات و�آليات 
عمل �لرنامج من قبل �للجان �لعاملة به، و�مل�شاركة و�لتعاون يف ت�شميم 

�ملو�د �لعلمية و�ملحتوى �لتدريبي لتنفيذ عمل �لرنامج.
�لوطني   �ل��وع��ي   باعتماد  حم��ور  �لإم���ار�ت وطني  موؤ�ش�شة وطني   وتلتزم 
�ملت�شمن يف �لوثيقة �لوطنية للتوعية �لط�بية كمرجعية �أ�شا�شية لتوحيد 
�ل�شتفادة  على  و�حلر�س  للط�ب  �ملوجهة  و�لوقائية  �لتوعوية   �لر�شائل 
�لعمل  بخطة  “�أقدر”  �ل��ط���ب  لتمكني  خليفة  ب��رن��ام��ج  وت��زوي��د   منها، 
�ل�شنوية �ملرتبطة بالر�مج �مل�شرتكة بني �لطرفني، وعقد �جتماعات دورية  
�ملجتمع  فئات  �إىل  �ملوجه  و�لر�شادي  �لتوعوي  �مل�شمون  لتوحيد  م�شرتكة 
�لوعي   �ملتعلقة بجانب  �لعلمية   �مل��و�د  ، وتقييم وت�شميم   ل�شيما �لط�ب 

�لوطني، وتدريب حما�شري �لرنامج يف جانب �لوعي �لوطني .
�مل�شاعد  �لوكيل  �ملنهايل،  �لعو�شي  بن  حممد  �للو�ء  �ملذكرة  توقيع  ح�شر 
علي  �شامل  و�للو�ء  �لد�خلية،  ب��وز�رة  بالإنابة  �مل�شاندة  و�خلدمات  للمو�رد 
مهند�س  و�لعميد  �مل�شاندة،  و�خلدمات  �ملالية  عام  مدير  �ل�شام�شي  مبارك 
ح�شني �أحمد �حلارثي مدير عام �خلدمات �لإلكرتونية و�لت�شالت بوز�رة 
�ل�شرت�تيجية  ع��ام  مدير  �لظاهري  دمل��وج  بن  حممد  و�لعميد  �لد�خلية، 

وتطوير �لأد�ء، وعدد من �ل�شباط.
�لعام لرنامج خليفة  �ملن�شق  �لدبل  �إبر�هيم حممد  �لدكتور  �لعقيد  وذكر 

لتمكني �لط�ب “�أقدر” �أنه مبوجب توقيع مذكرة �لتفاهم يعمل �جلانبان 
على غر�س وتر�شيخ قيم �لولء و�لنتماء  �لوطني وتاأ�شيل  وتعزيز �لهوية 
�لوطنية  وممار�شات  �ملو�طنة وتعزيز �لقيم �ملجتمعية وتدعيمها ، و�لتعاون 
يف  و�لتعاون   �لبد�عي   و�لعمل  �لبتكار  �شيا�شة  لن�شر  �مل�شرتك  و�لتن�شيق 
وتوجيه   �ملتطوعني  وت�شجيع  �ملجتمع  يف  �لتطوعي  �لعمل  ث��ق��اف��ة   ن�شر 
طاقاتهم  و��شتثمارها على نحو يكفل لهم �مل�شاركة  �لفعالة خلدمة �ملجتمع 
و�ل�شهام يف م�شرة �لعمل �لإن�شاين، وعقد �لندو�ت و�للقاء�ت وور�س  �لعمل  

و�لر�مج �لتوعوية  و�لتثقيفية.
�لعام  �ل��ر�أي  �مل�شوحات و��شتط�عات  �إع��د�د و�ط���ق  �شيتم  �أن��ه  �إىل  و�أ���ش��ار 
وبناء �لدر��شات و�لبحوث كمبادرة وطنية لإيجاد وتقييم �ملمار�شات �ملختلفة 
يف جمال �لعمل �لإن�شاين و�لتنموي، و�مل�شاركة و�لتعاون يف تنفيذ �لر�مج 
فعالية  وعقد   ، �مل�شتهدفة  للفئات  و�ملوجهة   �ملنفذة  و�لوقائية  �لتوعوية 
�ملهام  �مل�شرتكة لإجن��از  وب��ذل  �جلهود   ، �شنوية  ب�شورة  ن�شاط م�شرتك  �أو 
�ملعرفة  �لأه��د�ف بني �لطرفني وتبادل  �لعمل وحتقيق  �إج��ر�ء�ت  وتب�شيط 

و�خلر�ت و�لتجارب �لعملية  على كافة �مل�شتويات و�لأ�شعدة .
و�أكد �لدبل �حلر�س على حت�شني وتطوير �لعمليات و�لإج��ر�ء�ت �مل�شرتكة 
لدى �لطرفني و�خلا�شة باخلدمات �ملقدمة للمجتمع، وتوظيف �خلر�ت 
�مل�شرتكة مبا يدعم جهود �لتطوير �مل�شتمر و�ل�شهام يف �إثر�ء وتبادل �شبكة 
�ملعلومات وبر�مج �إد�رة �ملعرفة ب�شورة مقننة و�ل�شتفادة من قو�عد �لبيانات 
�للكرتونية وتبادل �لدعم �لإع�مي و�لت�شويق ل�أن�شطة �مل�شرتكة وتقدمي 

كافة �أ�شكال �لدعم مبا يخدم �أهد�ف وتطلعات �جلهتني.
ومن جانبه �أ�شاد �شر�ر بالهول �لف��شي مدير عام موؤ�ش�شة وطني �لإمار�ت 
�أن  �إىل  �أقدر، لفتاً  بالتن�شيق و�لتعاون مع برنامج خليفة لتمكني �لط�ب 
�ملذكرة تاأتي يف �إطار توجيهات �لقيادة �لعليا بتوحيد جهود �ملوؤ�ش�شات �ملعنية 

بتوعية ووقاية �لطلبة من �ملخاطر و�لتحديات.
طرح  على  �لتفاهم  م��ذك��رة  �إط���ار  يف  م�شتقبً�  �لعمل  �شيتم  �أن���ه  و�أو���ش��ح 
م��ب��ادر�ت و�أف��ك��ار ج��دي��دة وخ���ق��ة يف تعزيز �ل��وع��ي ل��دى �ل��ط���ب و�لعمل 
وحمايته  �جليل  وحت�شني  �لتوعية  �ن�شطة  تعزيز  جانب  �إىل  تفعيلها  على 
من �ملخاطر، مثمناً جهود برنامج خليفة لتمكني �لط�ب ودوره �لر�ئد يف 
تقدمي جتارب ناجحة عززت من توجيه �لط�ب نحو �لقيم وحت�شينه من 

�ملخاطر وتدريبه على �إد�رة �لوقت.

•• اأبوظبي-وام:

منت�شباً   319 �أبوظبي  يف  �ل�شرطة  كلية  خرجت 
بينهم 15 من �لعن�شر �لن�شائي من دورة �لتاأهيل 

و�لرتقي لرتبة م�زم �لتخ�ش�شية �ل�شابعة.
 و�شلم �للو�ء حممد �لعو�شي �ملنهايل وكيل �لوز�رة 
�ل�شهاد�ت  �مل�شاندة  و�خل��دم��ات  للمو�رد  �مل�شاعد 
�ىل �ل�شباط �خلريجني وتكرمي �ملتفوقني منهم 
د�عياً  �جل��دي��دة،  مهامهم  يف  �لنجاح  لهم  متمنياً 
�إياهم �إىل بذل �ملزيد من �جلهود ل�رتقاء بالعمل 
�ل�شام�شي،  �شامل  وليد  �لعميد  و�أك��د  �ل�شرطي.  
�لد�خلية  وز�رة  �ل�شرطة، حر�س  كلية  مدير عام 
و�لأفر�د  �ل�شباط  وق���در�ت  �إم��ك��ان��ات  �شقل  على 
و�لأكادميي  �لعلمي  �لتح�شيل  م�شتويات  باأعلى 
لتاأهيل �شباط �شرطة ع�شريني وفق  و�لتدريبي 

�لأ�شاليب و�ملعاير �حلديثة.

�أربعة  يف  �مل��ن��ت�����ش��ب��ني  ت���دري���ب  مت  �أن�����ه  و�أ�����ش����اف 
�خ��ت�����ش��ا���ش��ات، ب��ال��ع��م��ل��ي��ات �ل�����ش��رط��ي��ة و�مل�����و�رد 
و�لدوريات،  و�مل��رور  �جلنائي  و�لتحقيق  �لب�شرية 
ومناق�شات  نظرية  حما�شر�ت  �ل��دور�ت  ت�شمنت 

ع�شرة  مدى  على  عملية،  و�شيناريوهات  جماعية 
�أ����ش���ه���ر، مت���ت يف م���در����ش���ة �ل�����ش��رط��ة �لحت���ادي���ة 
بال�شارقة. ح�شر �حلفل مديرو �لإد�ر�ت، وروؤ�شاء 

�لأق�شام وعدد من �شباط كلية �ل�شرطة.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

�ملو�قف  م�شروع  من  �لأوىل  �ملرحلة  دب��ي  يف  و�ملو��ش�ت  �لطرق  هيئة  �أطلقت 
�لعاملي  �لتجاري  و�ملركز  �لرقة  للتحكم مبنطقتي  �خلا�شعة  �ملناطق  �لذكية يف 

على �شارع �ل�شيخ ز�يد.
ويهدف �مل�شروع �إىل تقدمي خدمة جديدة من خ�ل توفر معلومات عن عدد 
�ملو�قف �ل�شاغرة يف �ملو�قف �لعامة با�شتخد�م تطبيق هيئة �لطرق و�ملو��ش�ت 
يف  �إلكرتونية  لوحات  على  و�لإجنليزية  �لعربية  باللغتني  عر�شها  �إىل  �إ�شافة 

�ل�شارع مما ي�شهم يف حتقيق �لغاية �ل�شرت�تيجية �لثالثة �إ�شعاد �لنا�س.
�ملرور  مبوؤ�ش�شة  �لذكية  �مل��روري��ة  �لأنظمة  �إد�رة  مدير  �ل�شريف  حممد  وق��ال 
�لأ�شا�شية  باملكونات  �ملركزي  �لنظام  ربط  من  �لنتهاء  مت  �إنه  بالهيئة  و�لطرق 

للم�شروع -�للوحات �لإلكرتونية �لذكية �حل�شا�شات �لأر�شية و�لعلوية يف �ملو�قف 
�لعامة بدبي �إ�شافة �إىل �ملو�قف متعددة �لطو�بق و�ملو�قف �خلا�شة بدبي مول 
وبذلك ميكن مل�شتخدمي تطبيق هيئة �لطرق و�ملو��ش�ت �لتعرف �إىل �ملو�قف 

�ل�شاغرة يف �ملنطقتني ب�شكل مبا�شر وذكي.
�أعمال �ملرحلة �لأوىل من �لربط ح�شب �جلدول �لزمني  �أنه مت تنفيذ  و�أو�شح 
�لرقة  منطقة  يف  بامل�شروع  �خلا�شة  �لأعمال  من  �لهيئة  �نتهت  حيث  �ملخطط 
�إجناز  2000 من �حل�شا�شات �لأر�شية بينما مت  ب�شكل كامل بعد تركيب نحو 
�شارع  على  �لعاملي  �لتجاري  �مل��رك��ز  �لأع��م��ال يف منطقة  م��ن  �مل��ائ��ة  84 يف  نحو 
�ل�شيخ ز�يد من خ�ل تركيب 59 كامر� علوية ير�فقها تباعا تركيب �للوحات 
�لإر�شادية �لإلكرتونية �لذكية ومن �ملتوقع �لنتهاء من �مل�شروع ب�شكل كامل مع 

نهاية �شهر �أبريل �ملقبل.

•• كوبنهاجن- وام:

��شتقبل معايل لر�س لوكا ر��شم�شون رئي�س 
�شمو  �لول  �أم�����س  �ل��دمن��ارك  مملكة  وزر�ء 
ن��ه��ي��ان وزير  �آل  ب���ن ز�ي����د  �ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�هلل 
�ملر�فق  و�لوفد  �لدويل  و�لتعاون  �خلارجية 
له. ونقل �شموه - خ�ل �للقاء - �إىل معايل 
لر����س ل��وك��ا ر����ش��م�����ش��ون .. حت��ي��ات �شاحب 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
�ل�شمو  و���ش��اح��ب  �هلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م 

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
دو�م  و�شعبها  للدمنارك  �شموهما  ومتنيات 

�لتقدم و�لزدهار.
رئ���ي�������س وزر�ء  م���ع���ايل  م����ن ج���ان���ب���ه ح���م���ل 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ عبد�هلل  �شمو  �لدمنارك 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  حتياته  نهيان 
�ل�شمو  �آل مكتوم و�شاحب  حممد بن ر��شد 

�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان .
ع�قاتها  تعزيز  على  ب���ده  حر�س  م��وؤك��د� 
�ملتميزة  للمكانة  ن��ظ��ر�  �لإم����ار�ت  دول���ة  م��ع 

�لتي و�شلت �إليها.
�لع�قات  ����ش��ت��ع��ر����س  �ل��ل��ق��اء  خ�����ل  ومت 
�ل��ث��ن��ائ��ي��ة �ل���ق���ائ���م���ة ب����ني دول������ة �لإم��������ار�ت 
و�ل���دمن���ارك وم���ا ���ش��ه��ده �ل��ت��ع��اون �مل�شرتك 
�لعديد  وت��ط��ور يف  ت��ق��دم  م��ن  �لبلدين  ب��ني 
�لكفيلة  �ل�شبل  بحث  بجانب  �مل��ج��الت  م��ن 
�مل�شالح  ي���خ���دم  مب���ا  وت���ع���زي���زه���ا  ب��دع��م��ه��ا 

�مل�شرتكة للبلدين.
ك��م��ا مت ت���ب���ادل وج���ه���ات �ل��ن��ظ��ر ح����ول �آخر 
�مل�������ش���ت���ج���د�ت و�ل����ت����ط����ور�ت �ل���ر�ه���ن���ة على 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  و�ل����دويل  �لإق��ل��ي��م��ي  �مل�شتويني 

�لهتمام  ذ�ت  �ل��ق�����ش��اي��ا  م���ن  ع����دد  ب��ح��ث 
�مل�شرتك. و�أكد �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 
�لإمار�ت  دول��ة  ب��ني  �لع�قات  �أن  نهيان  �آل 
ومملكة �لدمنارك ت�شهد تطور� ملحوظا يف 
قيادة  و�هتمام  رعاية  ظل  يف  �ملجالت  �شتى 

�لبلدين.
من جانبه رحب معايل لر�س لوكا ر��شم�شون 
بزيارة �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان 
�ل�شرت�تيجية  �ل��ع���ق��ات  ع��م��ق  م��وؤك��د�   ..
يف  قيادتهما  ودور  �لبلدين  بني  جتمع  �لتي 

تعزيزها.

•• كوبنهاجن-وام:

�أندريه  ه��ري��ك  ف��ري��دري��ك  �لأم����ر  ��شتقبل 
�أم�س  �ل��دمن��ارك  مملكة  عهد  ويل  كري�شتيان 
عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو   .. كوبنهاجن  يف  �لأول 
و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 

�لدويل .
ونقل �شموه - خ�ل �للقاء - ل�أمر فريدريك 
�شاحب  حتيات   .. كري�شتيان  �أندريه  هريك 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 

�ل�شيخ  �ل�شمو  "حفظه �هلل" و�شاحب  �لدولة 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و���ش��اح��ب 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى  نهيان ويل عهد 
للدمنارك  �شموهم  ومتنيات  �مل�شلحة  للقو�ت 

و�شعبها دو�م �لتقدم و�لزدهار.
م��ن ج��ان��ب��ه ح��م��ل ويل ع��ه��د �ل���دمن���ارك �شمو 
ن��ه��ي��ان حتياته  �آل  ب��ن ز�ي����د  �ل�����ش��ي��خ ع��ب��د�هلل 
�آل  �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 

نهيان و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  مكتوم  �آل 
ب����ده على  �آل نهيان .. م��وؤك��د� ح��ر���س  ز�ي���د 
توليها  و�ل��ت��ي  �لإم����ار�ت  م��ع  ع�قاتها  تعزيز 
للمكانة  نظر�  خا�شا  �هتماما  ب���ده  حكومة 

�ملتميزة �لتي و�شلت �إليها �لدولة.
�لتعاون  ع���ق��ات  بحث   .. �ل��ل��ق��اء  خ���ل  ومت 
دعمها  و�آل�����ي�����ات  �جل���ان���ب���ني  ب����ني  �مل�������ش���رتك 
وت��ع��زي��زه��ا وت��ب��ادل �جل��ان��ب��ان وج��ه��ات �لنظر 
و�لدولية  �لإقليمية  �لق�شايا  من  ع��دد  جت��اه 

ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
�آل نهيان  ز�ي��د  �ل�شيخ عبد�هلل بن  و�أك��د �شمو 
ح��ر���س دول���ة �لإم�����ار�ت ع��ل��ى ت��ع��زي��ز �لتعاون 
�مل�����ش��رتك م��ع مم��ل��ك��ة �ل���دمن���ارك يف خمتلف 

�ملجالت.
م��ن جانبه رح��ب �لأم���ر ف��ري��دري��ك هريك 
�أندريه كري�شتيان بزيارة �شمو �ل�شيخ عبد�هلل 
بن ز�يد �آل نهيان .. موؤكد� �أن دولة �لإمار�ت 
�أ�شحت �ليوم عنو�نا للريادة و�لتميز يف �شتى 

�ملجالت.

•• كوبنهاجن -وام:

�لتقى �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية 
و�لتعاون �لدويل �أم�س �لأول ك� من معايل �ندر�س �شاملن 
وزير  بيبهبول�شن  �شورن  �لدمنارك ومعايل  وزير خارجية 
�لعدل �لدمناركي ومعايل مريتي ري�س جر وزيرة �لتعليم 

يف مملكة �لدمنارك. ومت خ�ل �للقاء�ت بحث �شبل تعزيز 
ومملكة  �لإم���ار�ت  دول��ة  بني  �مل�شرتكة  �لثنائية  �لع�قات 
�لدمنارك بجانب �لتطرق �إىل �أهمية �لتعاون بني �لبلدين 

يف خمتلف �ملجالت منها �لتعليمية و�لقانونية.
�مل�شتجد�ت  �آخ�����ر  ح����ول  �ل��ن��ظ��ر  وج���ه���ات  ت���ب���ادل  وج�����رى 
و�لدويل  �لإقليمي  �مل�شتويني  على  �ل��ر�ه��ن��ة  و�ل��ت��ط��ور�ت 

�إ�شافة �إىل بحث عدد من �لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك. 
و�أكد �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان عمق �لع�قات 
�شعادته  عن  معربا   .. �لبلدين  تربط  �لتي  �لإ�شرت�تيجية 

بزيارة �لدمنارك.
من جانبهم رحب كل من وزر�ء �خلارجية و�لعدل و�لتعليم 
يف �لدمنارك بزيارة �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان 

�مل�شرتك مع  �لتعاون  موؤكدين حر�س ب�دهم على تعزيز 
دولة �لإمار�ت يف �شتى �ملجالت.

حميد  �هلل  عبد  بن  �أحمد  �لدكتور  معايل  �للقاء�ت  ح�شر 
بالهول �لف��شي وزير دولة ل�شوؤون �لتعليم �لعايل و�شعادة 
فاطمة خمي�س �شامل خلفان �ملزروعي �شفرة �لدولة لدى 

مملكة �لدمنارك.

•• كوبنهاجن-وام:

وزير  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  ع���ب���د�هلل  �ل�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  ز�ر 
�خل��ارج��ي��ة و�ل��ت��ع��اون �ل���دويل �م�����س قلعة روزن���ب���ورغ يف 
�لدمنارك وذلك �شمن �لزيارة �لر�شمية �لتي يقوم بها 

�شموه �إىل �لدمنارك.
وكان يف ��شتقبال �شموه لدى و�شوله �إىل قلعة روزنبورغ 

�شعادة يورغن �شلمر مدير متحف قلعة روزنبورغ.
�لتي  �لقلعة  مكونات  على  �ل��زي��ارة  خ���ل  �شموه  و�طلع 
تعد من �أهم �ملتاحف يف تاريخ �لدمنارك وتعر�س ع�شر 

�لبور�شة  ���ش��وق  �أ���ش�����س  �ل���ذي  �ل��ر�ب��ع  كري�شتيان  �مل��ل��ك 
بور�شن ومدينة كوبنهاجن.

كما تفقد �شموه متحف �لقلعة �لذي يحوي جميع �حللى 
�أقدم نظام ملكي يف  �ملالكة  بالعائلة  و�جلو�هر �خلا�شة 

�لعامل ويت�شمن �لكثر من �لر�شومات و�للوحات.

و�أبدى �شموه يف ختام �لزيارة �شعادته بزيارة هذ� �ملعلم 
مملكة  وت��اري��خ  ح�شارة  يعك�س  �ل��ذي  �ل��ب��ارز  �لتاريخي 

�لدمنارك.
�شامل  فاطمة خمي�س  �شعادة  �لزيارة  �شموه خ�ل  ر�فق 

خلفان �ملزروعي �شفرة �لدولة لدى مملكة �لدمنارك.

رئي�س وزراء الدمنارك ي�شتقبل عبداهلل بن زايد

ويل عهد الدمنارك ي�شتقبل عبداهلل بن زايد

عبداهلل بن زايد يلتقي وزراء اخلارجية والتعليم والعدل يف الدمنارك

عب���داهلل ب��ن زاي���د ي���زور قلع���ة روزنب���ورغ يف ال����دن�م������ارك

اإطالق املرحلة االأوىل من "املواقف الذكية " يف الرقة واملركز التجاري بدبي
•• ابوظبي-وام:

�أ�شدرت حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لحتادية �حكاما بال�شجن 
�ملوؤبد على �شاب �مار�تي ع.م..ح.ج ملحاولته �رتكاب جرمية.

�حلادث  يف  �مل�شتخدمة  �ل�شيارة  مب�����ش��ادرة  �ملحكمة  و�أم���رت 
وجهاز �لت�شالت �مل�شبوط �مل�شتخدم وحمو جميع �ملعلومات 
و�لبيانات �مل�شتخرجة مع �إغ�ق مو�قع �لتو��شل �لجتماعي 
�لق�شائية  ب��امل�����ش��اري��ف  و�إل���ز�م���ه  ب��ه��ا  �خل��ا���ش��ة  �مل�شتخدمة 

�ملقررة.
ملدة  بال�شجن  "م.�س.�س" �إمار�تية  على  �ملحكمة  حكمت  كما 

و�أم��رت مب�شادرة  �رتكبتها  �لتي  �شنو�ت على �جلر�ئم  خم�س 
�ملو�قع  و�إغ�����ق  �مل�شبوطة  �مل�شتخدمة  �لت�����ش��الت  �أج��ه��زة 
و�إلز�مها  �ليها  �مل�شندة  �جلر�ئم  يف  �مل�شتخدمة  �لإلكرتونية 

بامل�شاريف �لق�شائية �ملقررة .
و�أ�شدرت �ملحكمة �حكاما باإيد�ع عدد من �ملتهمني يف ق�شايا 
�أمنية �حد مر�كز �ملنا�شحة مع �إخ�شاعهم للمر�قبة ومنعهم 

من �ل�شفر ملدة �شتة �أ�شهر من تاريخ �شدور �حلكم.
"ح.ب.ع.ب"  �مل��ت��ه��م  ب����ر�ءة  ح�����ش��وري��ا  �ملحكمة  حكمت  ك��م��ا 
" و  "خ.ح.م.ع.م  �لم���ار�ت���ي���ني  و�مل��ت��ه��م��ني  �ل��ق��م��ر  ج���زر  م���ن 

�ليهما. �ملن�شوبة  �لتهم  جميع  من  "ي.ع.�س.ع: 

اإماراتي �شاب  على  باملوؤبد  االحتادية" حتكم  ابوظبي  "ا�شتئناف 

•• اأبوظبي -وام:

�أك����دت ن�����ش��رة �أخ��ب��ار �ل�����ش��اع��ة �إن �ل��ع���ق��ات ب��ني دول���ة �لإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة 
وجمهورية �ل�شود�ن �ل�شقيقة متثل منوذجا متميز� ملا يجب �أن تكون عليه �لع�قات 

�لأخوية بني �لأ�شقاء �لعرب .
�لأ�شقاء"  بني  للع�قات  من��وذج  �ل�شود�نية   - �لإمار�تية  "�لع�قات  عنو�ن  وحتت 
قيادتي  من  كبر  �هتمام  وهناك  م�شتمر�  تطور�  ت�شهد  �لع�قات  ه��ذه  �إن  قالت 
�ل�شيا�شية و�لقت�شادية  �ملجالت  �لع�قات يف كل  بتعزيز هذه  �ل�شقيقني  �لبلدين 
عايل  �لتن�شيق  ب��درج��ة  ذل��ك  على  ودل��ل��ت   .. و�لثقافية  و�لجتماعية  و�لع�شكرية 
كافة  �مل�شتويات  على  �ل��زي��ار�ت  وت��ب��ادل  �ل�شقيقني  �لبلدين  قيادتي  ب��ني  �مل�شتوى 
�لت�شامن  �لثنائي وحتقيق  �لتعاون  لتعزيز  �أي�شا ترجمة وجت�شيد� لإر�دة �شادقة 
تو�جه  �لتي  �مل�شبوقة  وغر  �مل�شرتكة  �لتحديات  تتطلبها  �لتي  بال�شورة  �لعربي 
و�شت�شاأل  �لتاريخ  �شي�شجله  له موقف  يكون  �أن  �لعربية وحتتم على �جلميع  �أمتنا 

عنه �لأجيال �لقادمة كما �حلالية .
و�أكدت �لن�شرة �لتي ت�شدر عن مركز �لإمار�ت للدر��شات و�لبحوث �ل�شرت�تيجية 
�أن جمهورية �ل�شود�ن �ل�شقيقة تقوم بدور مهم و�أ�شا�شي يف  يف �فتتاحيتها �م�س.. 
�لدفاع عن �لأمن �لقومي �لعربي و�خلليجي وكانت من �لدول �لأوىل �لتي بادرت 
�إىل تقدمي �لدعم للتحالف �لعربي �لذي تقوده �ململكة �لعربية �ل�شعودية لإعادة 

�ل�شرعية �إىل جمهورية �ليمن �ل�شقيقة.
قو�ت  م��ن  �إخ��و�ن��ه��م  جنب  �إىل  جنبا  يقفون  �ل�شود�نيني  �جل��ن��ود  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 
�ل�شعودية  �لعربية  �ملتحدة و�ململكة  �لعربية  �لإم��ار�ت  �لأخ��رى من دولة  �لتحالف 
و�لدول �لأخرى �مل�شاركة يف �لتحالف وهم يف �خلطوط �لأمامية للمعارك وي�شحون 
باأنف�شهم من �أجل �إعادة �لأمن و�ل�شتقر�ر �إىل �ليمن �ل�شقيق ودفاعا عن �ملنطقة 
�لعربية �شد �لتدخ�ت �لأجنبية �لتي ت�شتهدف �جلميع من دون ��شتثناء وتعنيهم 
. ولفتت �إىل �أن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ثمن موقف جمهورية �ل�شود�ن �ل�شقيقة بقيادة 
�لرئي�س عمر ح�شن �لب�شر و�ن�شمامها �إىل �لتحالف �لعربي ودعمها عملية �إعادة 
�لأمل و�أ�شاد �شموه باأد�ء �لقو�ت �مل�شلحة �ل�شود�نية �ملوجودة يف �ليمن وقال �إن �أبناء 
بالعزمية  يتحلون  �لأمامية  و�خلطوط  �خلنادق  يف  �أبنائنا  مع  �ل�شقيق  �ل�شود�ن 
و�لإر�دة �ل�شلبة. و�أ�شارت �إىل �أنه تقدير� لدور �ل�شود�ن فقد كرمت قيادتنا �لر�شيدة 
�أ�شعد  �لرئي�س �ل�شود�ين عمر ح�شن �لب�شر ب�و�شام ز�يد �لذي و�شفه باأنه تكرمي 
�ل�شعب �ل�شود�ين كافة موؤكد� �عتز�زه مبا يربط جمهورية �ل�شود�ن ودولة �لإمار�ت 

قيادة و�شعبا من رو�بط �لأخوة و�ملحبة و�لتعاون �مل�شرتك .
و�أكدت �أن موقف �ل�شود�ن �ل�شقيق و��شتجابته من دون طلب حمل تقدير كبر لدى 
قيادة دولة �لإمار�ت و�شعبها و�لدول و�ل�شعوب �لعربية �لأخرى لأنه ميثل �ملوقف 
�ملبدئي �ل��ذي يتوقع من �لأ�شقاء د�ئما و�أب��د� وه��ذ� ما فعلته دول��ة �لإم��ار�ت �لتي 
�شارعت و�شاركت مبا�شرة ومن دون تردد يف ت�شكيل �لتحالف �لعربي لردع �لعدو�ن 
و�لوقوف يف وجه �لتمرد �لذي قامت به ميلي�شيات �حلوثي و�ملخلوع علي عبد�هلل 
�لهز�ئم  و�إحل��اق  �ملتمرد  ه��ذ�  حتجيم  يف  كبر  دور  �لفعالة  مل�شاركتها  وك��ان  �شالح 
حتى  �لطريق  هذه  مو��شلة  على  م�شممة  وهي  له  �لتابعة  بامليلي�شيات  �ملت�حقة 
حترير �لرت�ب �ليمني كله من بر�ثن �ملعتدين �لذين يتلقون �لدعم من �خلارج ول 
ياأبهون باملاآ�شي �لتي ت�شببو� بها لي�س لل�شعب �ليمني فقط ولكن للمنطقة و�شعوبها 
�ل��ذي تلعبه دول��ة �لإم���ار�ت يف  ب��ال��دور  �أ���ش��اد  �ل�شود�ين  �أن �لرئي�س  كلها . وذك��رت 
حتقيق �لت�شامن �لعربي و�لدفاع عن م�شالح �لأمة �لعربية منذ �لقدم م�شتح�شر� 
�ملو�قف �لأ�شيلة للو�لد �ملوؤ�ش�س �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان -طيب 
�أبناء �ملنطقة  �هلل ثر�ه- وجهوده �لدوؤوبة جلمع �لكلمة وتوحيد �ل�شف ومل �شمل 
يف كيان �حتادي يجمعهم حتت ر�ية و�حدة حتى �أ�شبح هذ� �لكيان منوذجا للدولة 
�حلديثة �لتي �أ�شبحت بف�شل �إجناز�تها على �ل�شعد �ملختلفة حمط �أنظار �جلميع 
�لإمار�ت  ��شت�شافة  �أن  �إىل  مقالها  ختام  يف  �ل�شاعة  �أخبار  و�أ���ش��ارت   . و�هتمامهم 
�لدفاع  وموؤمتر  معر�س  مثل  �ملجالت  خمتلف  يف  �لكرى  �لفعاليات  من  �لعديد 
�لإم���ار�ت على  دول��ة  �لتي حتتلها  �ملكانة  دليل على  " هي خر  " �آيدك�س  �ل��دويل 
م�شتوى �ملنطقة و�لعامل وهي مكانة ت�شتثمرها خلدمة �لق�شايا �لعربية وقد �أعرب 
يف  �لإم���ار�ت  دول��ة  ل��دور  �ل�شود�ين  و�ل�شعب  وتقديره  �شكره  عن  �لب�شر  �لرئي�س 
رفع �لعقوبات �لأمريكية عن �ل�شود�ن موؤخر� كما �أثنى على �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان وو�شفه باأنه رجل دولة وقائد ميتلك روؤية و��شحة حول 

�لق�شاية �لإقليمية و�لدولية وحل م�شاكل �لعرب.

اأخبار ال�صاعة:
 العالقات االإماراتية - ال�شودانية منوذج 

متميز للعالقات بني االأ�شقاء

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  

   يف  الدعوى 2016/555  تظلم جتاري
�ىل �ملتظلم �شده / 1-بريل بابي باول موليايل بابي جمهول حمل �لقامة مبا 
�ع�ه  �ملذكور  �لتظلم  �أق��ام عليكم  نامبيار قد  �أ�شوك كومار جوبال   / �ملتظلم  �ن 
ومو�شوعه �لتظلم من �لقر�ر �ل�شادر يف �لمر على عري�شة رقم 2016/796 �مر 
على عري�شة جتاري. وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2017/2/26   �ل�شاعة 
ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�    Ch 1.B.6  : بالقاعة  �س   08.30
قبل �جلل�شة  للمحكمة  �و م�شتند�ت  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بث�ثة �أيام على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/24  تظلم �سرعي

�ىل �ملتظلم �شده / 1-�ر�شد �مني ملك ملك جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملتظلم 
/ �مرين ناز �ر�شاد �مني قد �أقام عليكم �لتظلم �ملذكور �ع�ه ومو�شوعه تظلم 
من �لقر�ر �ل�شادر يف �حلجز �لتحفظي �ل�شرعي رق��م:3/2016 و�لق�شاء جمدد� 
بالغائه وتوقيع �حلجز �لتحفظي على �لفي� رق��م:270 مبنطقة و�دي �ل�شفا 6 
و�لر�شوم و�مل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2017/2/27   �ل�شاعة 
11.00 �س بالقاعة )1( لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أيام على  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بث�ثة 

�لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

اعالن �سحيفة طعن بالن�سر 
يف الطعن 2017/112 طعن جتاري

تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز
�لطاعن/1- بنك �شادر�ت �ير�ن

وميثله:�حمد علي مفتاح �شالح �لزعابي 
����س.م.ح  �ل�شناعية  �مل�شتلزمات  جتهيز  ���ش��رك��ة  ���ش��ده��م:1-  �مل��ط��ع��ون  ب��اع���ن 
�ل�شناعية  �مل�شتلزمات  جتهيز  مدير  )ب�شفته  بيات  �هلل  عطاء  غ�مر�شا   -2
و�شخ�شة( 3- حميد حممد باقر باقري درمني )�شامن( جمهويل حمل �لقامة 
نعلنكم باأن �لطاعن �أقام عليكم �لطعن �ملذكور �أع�ه ويتوجب عليكم �حل�شور 

�ىل حمكمة �لتمييز وذلك للرد على �شحيفة �لطعن �ملقدمة �شدكم .
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

 حمكمة    التمييز
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•• ال�صارقة-الفجر:

�لتوعية  م���ب���ادرة  ب��رن��ام��ج  ي��ن��ظ��م 
�جلبلية،  �ملناطق  ملرتادي  �لبيئية 
و�ملحميات  �ل��ب��ي��ئ��ة  لهيئة  �ل��ت��اب��ع 
�ل���ط���ب���ي���ع���ي���ة ب���ال�������ش���ارق���ة، �ل���ي���وم 
�لتا�شعة  �ل�������ش���اع���ة  يف  �خل��م��ي�����س 
����ش���ب���اح���اً ب��ح��دي��ق��ة �ل�����ش��وي��ف��ة يف 
م��دي��ن��ة خ��ورف��ك��ان، ف��ع��ال��ي��ة �إز�ل����ة 
"دعها  ���ش��ع��ار  �ل���ر����ش���وم���ات، حت���ت 
�إىل  و�لهادفة  �شاخمة م�شتد�مة"، 
�حل�شاري،  �ملظهر  على  �ملحافظة 
بالر�شومات  �جلبال  ت�شويه  ومنع 
�أو �لأع�م، و�إعادة �لتو�زن �لبيئي 
و�شي�شارك  �جلبلية،  �لبيئات  �إىل 
�جلبلية  �مل���ن���اط���ق  م����رت����ادو  ف��ي��ه��ا 
�ملجتمع  فئات  وجميع  خ�شو�شاً، 

عموماً. 
وقالت �شعادة هنا �شيف �ل�شويدي، 
و�ملحميات  �ل��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
يت�شمن  �ل�����ش��ارق��ة:  يف  �لطبيعية 
م���ن مبادرة  �ل���ع���ام  ه����ذ�  ب���رن���ام���ج 
ملرتادي  �لثالثة  �لبيئية  �لتوعية 
�مل����ن����اط����ق �جل���ب���ل���ي���ة ع����������دد�ً من 
�ل���ف���ع���ال���ي���ات، م���ث���ل ح��م��ل��ة �إز�ل������ة 

�ملناطق  م��ن  و�لكتابة  �لر�شومات 
�جل���ب���ل���ي���ة، ���ش��ي��ن��ف��ذه��ا ع�����دد من 
�مل��ت��ط��وع��ني، وح��م��ل��ة ت�����ش��ج��ر يف 
يت�شمن  ب��ي��ئ��ي  وم��ع��ر���س  �مل���وق���ع، 
�ل�����ش��خ��ور �جلبلية  �أن�����و�ع  ع��ر���س 
�ل�شرقية،  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  �مل����وج����ودة 
بالإ�شافة �إىل عر�س �أنو�ع �لنباتات 
�ملحلية وطريقة جتفيفها، وعر�س 
مر�حل منو �لبذرة، وحملة تنظيف 
يف �ملوقع.  ولفتت عو�طف �لنقبي، 

يف  �ل�شرقية  �ملنطقة  فرع  م�شوؤول 
�لبيئة و�ملحميات �لطبيعية،  هيئة 
�ملجل�س  ق����ر�ر  ع��ل��ى  ب��ن��اًء  �أن����ه  �إىل 
�لتنفيذي رقم 11 ل�شنة 2014، 
ب�شاأن حظر ت�شويه �ملناطق �جلبلية 
هيئة  نظمت  �ل�����ش��ارق��ة،  �إم�����ارة  يف 
فرع  �لطبيعية،  و�ملحميات  �لبيئة 
حملة  م��ب��ادرة  �ل�شرقية،  �ملنطقة 
ملرتادي  �لثالثة  �لبيئية  �لتوعية 
-2016 لعامي  �جلبلية  �ملناطق 

للحفاظ  ت�����ش��ع��ى  �ل��ت��ي   ،2017
�لطبيعية  وث��رو�ت��ه��ا  �جل��ب��ال  على 

ومعاملها �لبيئية. 
�لفعالية  ه��ذه  تنفيذ  يف  وت�����ش��ارك 
خورفكان،  مدينة  بلدية  م��ن  ك��ل 
�ل�شرقية،  �مل���ن���ط���ق���ة  و�����ش����رط����ة 
وم�شت�شفى مدينة خورفكان، وعدد 
خورفكان،  م��دي��ن��ة  م���د�ر����س  م���ن 
ونادي خورفكان للمعاقني، ود�ئرة 

�خلدمات �لجتماعية. 

•• دبي-الفجر:

تلقى معايل �لفريق �شاحي خلفان 
متيم، نائب رئي�س �ل�شرطة و�لأمن 
�شباح  م��ك��ت��ب��ه  يف  دب������ي،  يف  �ل����ع����ام 
دكتور�ه  ر���ش��ال��ة  م��ن  ن�شخة  �م�����س، 
بن  حميد  بن  ر��شد  �لنقيب  �أعدها 
حزمي، حول "�لكيمياء �لتحليلية"، 
عتيق  �أح����م����د  �ل���ع���م���ي���د  ب���ح�������ش���ور 
�ملقعودي، مدير مكتب نائب رئي�س 

�ل�شرطة و�لأمن �لعام.
ر�شالة  ت�شمنته  مبا  معاليه  و�أ�شاد 
م��و����ش��ي��ع علمية  م���ن  �ل���دك���ت���ور�ه 
قيمة، وتوجه بالتهنئة �إىل �لنقيب 
�ل���دك���ت���ور ر�����ش���د ب���ن ح�����زمي، على 
هذ�  يف  وتخ�ش�شه  �لعلمي  �إجن���ازه 
�مل���ج���ال، وح��ث��ه ع��ل��ى �ل���ش��ت��م��ر�ر يف 
�ل���ت���ي تخدم  �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  ب��ح��وث��ه 
�مل��ج��ال �لأم���ن���ي، وجم����الت �أخ���رى 

تعود بالنفع على �ملجتمع.
وق����ال �ل��ن��ق��ي��ب �ل��دك��ت��ور ر����ش��د بن 
�لدكتور�ه  ر���ش��ال��ة  ه���ذه  �إن  ح���زمي 
ب��اأح��دث فئة  �أع��ده��ا تخت�س  �ل��ت��ي 
�ملعروفة  �جل���دي���دة  �ل��ع��ق��اق��ر  م��ن 
�حلديثة،  �مل�����ش��ن��ع��ة  ب����امل����خ����در�ت 
 New Designer Drugs
�لتي طغت على �لعامل يف �ل�شنو�ت 
خمدرة  كعقاقر  �ملا�شية،  �لقليلة 
ناحية  م���ن  ب��ا���ش��ت��خ��د�م��ه��ا  ي�����ش��م��ح 
قانونية حتت ��شم �أم�ح �ل�شتحمام 

�لكاثينونات  �أو   Bath salts
 Synthetic �ل����ش���ط���ن���اع���ي���ة 

.Cathinones
هي  �ل�شتحمام  �أم����ح  �أن  و�أو���ش��ح 
م��ن�����ش��ط��ات �جلهاز  م���ن  جم��م��وع��ة 
�لع�شبي �ملركزي وتتكون �أ�شا�شاً من 
مركبات �لكاثينونات �ل�شطناعية، 
�ل���ط���ب���ي���ع���ة،  م�������وج�������ودة يف  وه��������ي 
�ل�شوئية  �مل���ق���اب����ت  ف�����ش��ل  و�أن 
قد  �حل��دي��ث��ة  �مل�شنعة  ل��ل��م��خ��در�ت 
يعطي معلومات حول م�شدر هذه 
�ملخدر�ت �ل�شطناعية و�ملو�د �خلام 
�لتي ��شتخدمت يف عملية �ل�شطناع 
ي�شهل  و�أي�������ش���ا   Synthesis

عملية تتبع م�شادر هذه �ملخدر�ت. 
�لرئي�شي  �ل���ه���دف  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
��شتحد�ث  ه��و  �ل��ر���ش��ال��ة  ه���ذه  م��ن 
حتليل  ل�����ط�����رق  ع���ل���م���ي  وحت�����ق�����ق 
مبا�شر  وغ��ر  مبا�شر  ب�شكل  ت�شمح 
و�لتحليل  �لن���ط���ب���اق���ي  ب��ال��ف�����ش��ل 
�ل�شطناعية  للكاثينونات  �لكمي 
�حلقيقية  �لبيولوجية  �لعينات  يف 
�لكروماتوغر�فيا  جهاز  با�شتخد�م 
�لكتلة  م��ط��ي��اف  ب��ج��ه��از  م��و���ش��ول 
GC-MS وجهاز �ل�شمام �لثنائي 
  .HPLC – UV �ل���ك���ا����ش���ف 
�أه��د�ف هذه  �أن  و�أ�شاف �بن حزمي 
بنجاح من خ�ل  �لدر��شة حتققت 

�لعلمي  و�ل���ت���ح���ق���ق  �ل����ش���ت���ح���د�ث 
للف�شل  خمتلفة  ط���رق  ث����ث  م��ن 
مركبا   65 وحت��ل��ي��ل  �لن��ط��ب��اق��ي 
ل��ل��ك��اث��ي��ن��ون��ات �ل���ش��ط��ن��اع��ي��ة، وقد 
للمقاب�ت  �لكمي  �لتحليل  �أج��ري 
و�لب�زما  �لبول  لعينات  �ل�شوئية 
�مل���رك���ب���ات للمرة  �ل���ن���وع م���ن  ل���ه���ذ� 
�لدر��شة،  ه���ذه  خ����ل  م��ن  �لأوىل 
يتم  �ل���ت���ي  �لأوىل  �مل�����رة  �أن���ه���ا  ك��م��ا 
بعمق  �لنطباقي  �لف�شل  مناق�شة 
�لثالثي  �لأم���ني  ذ�ت  للكاثينونات 
حيث   )Tertiary amine(
ق��م��ن��ا ب��ف�����ش��ل 19 م���ن �أ����ش���ل 22 

مركب.

•• دبي -وام:

د�شن �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل 
زعبيل  مركز  �م�س  ر�شميا  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم 
وذلك  دب��ي  يف  �لأوىل  زعبيل  منطقة  يف  �ل�شحي 
بح�شور معايل حميد حممد بن عبيد �لقطامي 
�لعام لهيئة �ل�شحة  رئي�س جمل�س �لإد�رة �ملدير 
ل��دى و���ش��ول��ه مبنى  دب���ي. وق��د �شغط �شموه  يف 
�ملركز على زر �لت�شغيل �للكرتوين ل�شا�شة �ملركز 
�إيذ�نا ببدء مرحلة �لت�شغيل �لفعلي للمركز �لذي 
وذ�ت  �ملتكاملة  �ل�شحية  للمر�كز  من��وذج��ا  يعد 
كمرجع  ت�شنيفه  مت  و�ل���ذي  �لعاملية  �ملو��شفات 
�لعتماد  �شهادة  على  ح�شوله  بعد  عاملي  �شحي 
�لدويل JCI و�شهاد�ت �لآيزو مبعدل متيز و�شل 

عامليا. م�شبوقة  غر  ن�شبة  وهي   100%
وجت�����ول ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن ب���ن حم��م��د بن 
م��ع��ايل حميد حممد  ي��ر�ف��ق��ه  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د 
�شمم  �ل��ذي  �ملركز  وع��ي��اد�ت  �أق�شام  يف  �لقطامي 
على  حتافظ  �لتي  �ل�شتد�مة  معاير  �أعلى  وفق 
�لبيئة نظيفة خالية من �أي تلوث وتلبي �شروط 
جانب  �ىل  �ملرموقة  �لعاملية  �ل�شحية  �ملوؤ�ش�شات 

توفر �أرقى �خلدمات �ل�شحية و�لرعاية �لأولية 
ب���امل���ر�أة و�ل��ط��ف��ل و�لأ�شرة  و�لأ���ش��ا���ش��ي��ة �خل��ا���ش��ة 

عموما و�أفر�د �ملجتمع.
وت���وق���ف ���ش��م��وه يف م�����ش��ت��ه��ل ج��ول��ت��ه ع��ن��د ق�شم 
�ل���ش��ت��ق��ب��ال �ل���ذي ج��ه��ز ب��ج��ه��از ح��دي��ث لختيار 
�مل��ري�����س ن��وع �خل��دم��ة �ل��ت��ي ي��ري��ده��ا وموظفات 
مو�طنات موؤه�ت ل�شتقبال �ملر�شى و�ملر�جعني 

وفق �أ�شول كرم �ل�شتقبال �لعربي و�آد�به.
خلدمات  �لتنفيذية  �مل��دي��رة  م��ن  �شموه  و��شتمع 
�ل�شحة  هيئة  يف  �لأول��ي��ة  �لطبية  �لرعاية  قطاع 
�مل��رك��ز �ىل  �مل���زروع���ي م��دي��رة  و�ل��دك��ت��ورة كليثم 
���ش��رح مف�شل ح���ول وظ��ي��ف��ة وم��ه��ام ك��ل ق�شم يف 
يف  �ملثبته  �لإلكرتونية  �ل�شا�شة  خ�ل  من  �ملركز 
�أن��و�ع �خلدمة  �ملركز و�لتي تو�شح جميع  مدخل 
�ل�شحية �ملتوفرة يف هذ� �ملركز �لذي و�شفه �شمو 
مبو��شفات  يتميز  م�شت�شفى  باأنه  دبي  عهد  ويل 
�شموه  ���ش��اه��د  ث���م  �مل��ت��ك��ام��ل.  �ل��ك��ب��ر  �مل�شت�شفى 

مب�شت�شفى  �ملت�شل  �لآيل  �ل���روب���وت  وم��ر�ف��ق��وه 
ر��شد وم�شت�شفى دبي وم�شت�شفى لطيفة يف حال 
ثم  بعد  عن  �ملري�س  فح�س  يتم  حيث  �ل��ط��و�رئ 
و��شل �شموه جولته يف عياد�ت طب �لأ�شرة �لتي 
�حلامل  و�شحة  و�لتطعيم  �لطفل  �شحة  ت�شمل 
و�ل��ت��غ��ذي��ة و�ل�����ش��ك��ري و�ل��ع��ي��ون و�لأن�����ف و�لأذن 
و�حلنجرة و�للياقة �لطبية بالإ�شافة �ىل �ملختر 
من   80% بن�شبة  �حلاجة  يلبي  �ل��ذي  �حلديث 
عينات �ملر�شى �لتي يتم فح�شها وكذ� ق�شم �لأ�شعة 
�ل�شينية و�لألرت� �شاوند وفح�س �شرطان �لثدي 
كما تفقد �شموه غرفة �لطو�رئ �لتي حتتوي على 
ث�ثة �أ�شرة و�شرير ر�بع يف غرفة �لعناية �مل�شددة 

�ملجهزة بالأجهزة �لطبية �ملتطورة.
زودت  �لتي  �ملركز  �شيدلية  على  �شموه  ع��رج  كما 
�لأمر��س  �أدوي���ة  ومنها  �لأدوي���ة  �أن���و�ع  مبختلف 
���ش��م��وه كذلك  ج��ول��ة  و�شملت  وغ��ره��ا.  �مل��زم��ن��ة 
���ش��ط��ح �مل��ب��ن��ى �لأخ�����ش��ر ح��ي��ث �ط��ل��ع ع��ل��ى �أل����و�ح 

وت�شغيلها  تثبيتها  مت  �ل��ت��ي  �ل�شم�شية  �ل��ط��اق��ة 
ب��ال��ت��ع��اون م��ه هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب��ي لتغذية 
�ملركز بالطاقة �لكهربائية �لنظيفة. ويف �لف�شاء 
تفقد  �ملميزة  �ملعمارية  �لتحفة  للمبنى  �خلارجي 
تابعة  �إ�شعاف  �شيار�ت  ث�ث  دبي  عهد  ويل  �شمو 
خلدمة  خم�ش�شة  �مل��وح��د  ل�إ�شعاف  دب��ي  مل��رك��ز 
�ملركز و��شتمع �شموه من �شعادة خليفة بن در�ي 
ح��ول مهمة  ���ش��رح  �ىل  وم�شاعديه  �مل��رك��ز  م��دي��ر 
كل �شيارة و�ملخ�ش�شة و�حدة منها للحو�مل عند 
و�لثالثة  ل�أطفال  و�لثانية  �مل�شتعجلة  �ل���ولدة 
عملية  جت��رب��ة  ���ش��م��وه  و���ش��اه��د  �مل�شتقبل  ���ش��ي��ارة 
وكيفية  �لطو�رئ  حالت  يف  �ل�شيار�ت  ل�شتخد�م 
�إنقاذ �ملري�س وم�شاعدته حتى �لو�شول �ىل �ملركز 

�أو �أي م�شت�شفى �آخر.
ك��م��ا تفقد ���ش��م��وه �إح����دى �ل�����ش��ي��ار�ت �ل��ت��ي تعمل 
�شحن  �أجهزة  خ�ل  من  �شحنها  ويتم  بالكهرباء 
�أر�س �ملركز وتقدم خدمات  كهربائية متوفرة يف 

جمانية ل�شحن �ل�شيار�ت �لكهربائية.
وذكرت �لدكتورة كليثم �ملزروعي �أن �أهد�ف مركز 
زع��ب��ي��ل �ل�����ش��ح��ي �مل��خ�����ش�����س ل��ط��ب �لأ����ش���رة هي 
ويعمل  و�جتماعية  وتعزيزية  وع�جية  وقائية 
فيها �أكرث من �شتني موظفا بني طبيب وممر�س 
�كرث  �لإج��م��ال��ي��ة  م�شاحته  وتبلغ  و�إد�ري  وف��ن��ي 
وردية  مو�قف  وي�شم  مربعة  ق��دم  �أل��ف   27 من 
نحو  وي�شتقبل  ع��ادي��ة  و�أخ���رى  �لن�شاء  ل�شيار�ت 
500 حالة مر�شية �شهريا بحيث يغطي منطقة 

زعبيل بكاملها ويخدم �لعائ�ت فيها.
حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �أع����رب  �جل��ول��ة  ن��ه��اي��ة  ويف 
ب��ن حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دبي 
�لذي  �ل�شحي �جلديد  �ل�شرح  بهذ�  �شعادته  عن 
ي�شاف �ىل �جناز�ت هيئة �ل�شحة يف دبي لتظل يف 
مقدمة �ل�شفوف وتوفر �أرقى �خلدمات �لع�جية 
بكو�در  �مل��ج��ت��م��ع  لأف�������ر�د  �ل�����ش��ح��ي��ة  و�ل���رع���اي���ة 
تدريبا  ومدربة  موؤهلة  وفنية  ومتري�شية  طبية 

و�ملعد�ت  �لأج��ه��زة  ت�شغيل  م��ن  تتمكن  ك��ي  عاليا 
م�شت�شفياتها  �لهيئة يف  ت�شتخدمها  �لتي  �لطبية 
وم��ر�ك��زه��ا �ل�����ش��ح��ي��ة �مل��ن��ت�����ش��رة يف �أن���ح���اء �م���ارة 
توفر  �أهمية  على  �شموه  و�أك��د  ومناطقها.  دب��ي 
�لرعاية �ل�شحية �لكاملة لكل مري�س و�حلفاظ 
على �شحة �لإن�شان و�إ�شعاده لأنه �لرثوة �لتي ل 
هدر  �أو  ف�شاد  كل  من  حمايتها  و�لو�جب  تن�شب 
�أو �همال . م�شيد� �شموه بر�مج هيئة �ل�شحة يف 
دبي وخططها �لتطويرية �لتي تركز على �لن�شان 
و�شحته و�ش�مته و�شعادته وجتعل من من�شاآتنا 
و�لتحديث  �لتطور  يف  يحتذى  منوذجا  �ل�شحية 
دولتنا �حلبيبة على  يو�كب م�شرة نه�شة  �لذي 
روؤية  وي��ع��ك�����س  �ل��ق��ط��اع��ات  �شتى  ويف  �شعيد  ك��ل 
�لإمار�ت 2021 �لتي و�شعت بتوجيهات كرمية 
من �شاحب �ل�شمو �لو�لد �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�هلل" ومبتابعة  "حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل 
دوؤوبة من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" ومب�شاندة �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 

�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة.

•• اأبوظبي-وام:

28 فر�ير  �لوطني �لحت��ادي يف  �ملجل�س  يعقد 
�جلاري جل�شته �لثامنة من دور �لنعقاد �لعادي 
ع�شر  �ل�����ش��اد���س  �لت�شريعي  �لف�شل  م��ن  �ل��ث��اين 
�لدكتورة  معايل  برئا�شة  باأبوظبي  مبقره  وذلك 

�أمل عبد�هلل �لقبي�شي رئي�شة �ملجل�س.
ويناق�س �ملجل�س خ�ل �جلل�شة مو�شوع " �شيا�شة 
و�خلدمات  �ل��ت�����ش��ري��ع��ات  ���ش��اأن  يف  �ل��ع��دل  وز�رة 
�أ�شئلة �إىل ممثلي   5 �ملقدمة للمتعاملني ويوجه 

�حلكومة.
ووفق جدول �أعمال �جلل�شة.. يوجه �شعادة �شامل 
معايل  �إىل  �أ�شئلة   3 �ملجل�س  ع�شو  �ل�شحي  علي 
���ش��ه��ي��ل ب���ن حم��م��د ف���رج ف���ار����س �مل���زروع���ي وزير 
�لحتادية  �لهيئة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ل��ط��اق��ة 
تو�شيل  ر�شوم  �أ�شعار  زي��ادة  و�مل��اء حول  للكهرباء 

معايل  و�إىل  �ملو�طنني..  ملنازل  �لكهربائي  �لتيار 
�لب�شرية  �مل��و�رد  وزير  �شعيد غبا�س  �شقر غبا�س 
و�لتوطني حول �إ�شد�ر بطاقة �لعمل و�إىل معايل 
�ل��دك��ت��ور ث��اين ب��ن �أح��م��د �ل��زي��ودي وزي��ر �لتغر 
�مل��ن��اخ��ي و�ل��ب��ي��ئ��ة ح���ول دع���م �ل���زر�ع���ة �مل��ائ��ي��ة يف 

�لدولة .
����ش���ع���ادة ن��اع��م��ة �ل�������ش���ره���ان ع�شوة  ك��م��ا ت���وج���ه 
�ملجل�س �شوؤ�لني �إىل معايل وزير �ملو�رد �لب�شرية 
�مل�شاهمة  �ل�شركات  يف  �لتوطني  حول  و�لتوطني 
�لعامة و�إىل معايل وزير �لتغر �ملناخي و�لبيئة 

حول ت�شويق �ملنتجات �لزر�عية �لوطنية.
ويطلع �ملجل�س على �لر�شائل �ل�شادرة للحكومة 
يف �شاأن تو�شية �ملجل�س �لوطني �لحتادي ب�شاأن 
لكاتب  �لعمل  طبيعة  ب��دل  ���ش��رف  ت��اأخ��ر  ���ش��وؤ�ل 
لدور  �ملجل�س  جل�شات  ج���دول  ���ش��اأن  ويف  �ل��ع��دل 
�ل�شاد�س  �لت�شريعي  �لف�شل  من  �لثاين  �لنعقاد 

�حتادي  ق��ان��ون  م�شروع  حت��دي��ث  ���ش��اأن  ويف  ع�شر 
حتديث  �شاأن  ويف  �مل�شاعدة  �خلدمة  عمال  ب�شاأن 

م�شروع قانون �حتادي ب�شاأن �لآثار.
وي��ط��ل��ع �مل��ج��ل�����س ع��ل��ى ر���ش��ال��ت��ني و�ردت�������ني من 
�حل��ك��وم��ة ب�����ش��اأن ق����ر�ر جم��ل�����س �ل������وزر�ء ب�شاأن 
�ل��وط��ن��ي �لحت�����ادي يف �شاأن  �مل��ج��ل�����س  ت��و���ش��ي��ات 
مهنتي  يف  �لعاملني  �مل��و�ط��ن��ني  حماية  مو�شوع 
لتنظيم  �لعامة  �لهيئة  �شيا�شة  ومو�شوع  �ل�شيد 

قطاع �لت�شالت .
�لوزر�ء  جمل�س  مو�فقة  على  �ملجل�س  يطلع  كما 
�لطاقة   وز�رة  �شيا�شة  م��و���ش��وع   مناق�شة  ع��ل��ى 
و�لطاقة  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  ����ش���وؤون  جل��ن��ة  �إىل  ل���إح��ال��ة 

و�لرثوة �ملعدنية.
ك��م��ا ي�����ش��ادق �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت�����ادي على 
و�ل�شابعة  �ل�������ش���اد����ش���ة  �جل��ل�����ش��ت��ني  م�����ش��ب��ط��ت��ي 

�ملعقودتني بتاريخ 31-1 و 2017-2-7 .

•• العني -وام:

قدم �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
�لعز�ء  و�جب  �لرئا�شة  �شوؤون  وزير 
ل��ك��ل م��ن حم��م��د و���ش��ع��ي��د ومبارك 
نا�شر حممد  �أب��ن��اء  و�أح��م��د  وعبيد 
بوقبي �ملن�شوري يف وفاة و�لدهم - 
رحمه �هلل - وذلك يف جمل�س �لعز�ء 
مبنطقة �ملرخانية يف مدينة �لعني.

تعازيه  خال�س  ع��ن  �شموه  و�أع����رب 
�لفقيد  و�أب���ن���اء  وم��و����ش��ات��ه لأ����ش���رة 
يتغمده  �أن  وج��ل  ع��ز  �مل��وىل  �شائً� 
ف�شيح  ي�شكنه  و�أن  رح��م��ت��ه  ب��و����ش��ع 
جناته و�أن يلهم �أهله وذويه �ل�شر 

و�ل�شلو�ن.

حمدان بن حممد بن يد�شن مركز زعبيل ال�شحي

ا�شادة بدور اآيتك�س 2017 يف دعم االبداع واالبتكار التعليمي ••عجمان -وام:

�ك����دت �ل�����ش��ي��خ��ة ع���زة ب��ن��ت ع���ب���د�هلل �ل��ن��ع��ي��م��ي �مل���دي���ر �لعام 
�أهمية  بعجمان  �خلرية  �لنعيمي  ر��شد  بن  حميد  ملوؤ�ش�شة 
للتعليم  �لدويل  �لذي يلعبه معر�س عجمان  �لدور �حليوي 
�ول��ي��اء �لمور  ب��ني  ورب��ط��ه   AETEX2017 و�ل��ت��دري��ب 
و�لطلبة من �إمار�ت �لدولة مبختلف �جلامعات و�ملعاهد من 
د�خل �لدولة وخارجها. و��شادت يف حديث خا�س لوكالة �أنباء 
�لم��ار�ت و�م بجهود غرفة عجمان يف تنظيم �ملعر�س ب�شكل 
�شنوي �لمر �لذي يوؤكد توجه �لغرفة نحو زيادة �ل�شتثمار 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات  يعك�س  مب��ا  �لتعليم  ق��ط��اع  يف 
عجمان  لإم���ارة  �ل�شرت�تيجية  �له���د�ف  حتقيق  يف  وي�شب 
عبد�هلل  بنت  عزة  �ل�شيخة  تفقد  خ�ل  ذلك  جاء   .2021
�لنعيمي �ملعر�س و�جلهات �مل�شاركة فيه و�لتعرف على ور�س 

�لعمل �مل�شاحبة له ..حيث �أ�شارت �إىل �ن �أهد�ف �ملعر�س تعزز 
�ل�شتثمار يف �لعن�شر �لب�شري �لمر �لذي ينعك�س على منو 
كافة �لقطاعات وذلك من خ�ل �ل�شمعة �لطيبة �لتى يحظى 
بها �ملعر�س د�خل وخارج �لدولة �إذ ت�شارك يف �ملعر�س جامعات 
عربية و�جنبية مما يرثي ويدعم جمال �لختيار �لدر��شي 
�لتعليمية.  �لفر�س  من  �لعديد  �أمامه  ويتيح  �لطالب  لدى 
و�و�شحت �ل�شيخة عزة �ن موؤ�ش�شة حميد بن ر��شد �لنعيمي 
�ملرتبطة  �مل�شاريع  م��ن  ع��دد  تنفيذ  على  حري�شة  �خل��ري��ة 
بطلبة �ملد�ر�س و�جلامعات يف �لإمارة ..م�شرة �ىل �ملوؤ�ش�شة 
تقدم دعما تعليميا كام� للطالب من ذوي �لدخل �ملحدود 
متمث� بكفالة طالب علم حيث تكفل �ملوؤ�ش�شة "80" طالبة 

من �ملرحلة �جلامعية وتقدم لهن م�شروفا بقيمة "1000" 
دره���م ���ش��ه��ري��ا ب��ال���ش��اف��ة �ىل ت��وف��ر �مل��و����ش���ت م��ن و�ىل 
�لأجهزة �لدر��شية مثل �ل�بتوب و�ليباد.  �جلامعة و�ي�شاً 
و��شارت �ىل �ن �ملوؤ�ش�شة كذلك تدعم جميع مد�ر�س منطقة 
ت�شب يف  و�أن�����ش��ط��ة  ب��ر�م��ج  ت��ق��دم  �ل��ت��ي  �لتعليمية  ع��ج��م��ان 
م�شلحة �لطلبة حيث ترعى �شنويا م�شابقة �لقر�آن �لكرمي 
وم�شابقة  بعجمان  �ل�ش�مي  �لعلمي  �ملعهد  ينظمها  �لتي 
ت�شجيعا  وذل��ك  �لأطفال  لريا�س  و�لذ�كر�ت"  "�لذ�كرون 
�للجنة  و�لتفوق. وقام وفد من  للنجاح  للطلبة وحتفيزهم 
�لوطنية للتدريب مبجل�س �لغرف �ل�شعودية برئا�شة �حمد 
�شلطان �لنا�شر رئي�س �للجنة بزيارة خا�شة للمعر�س و�أ�شاد 

بح�شن �لتنظيم و�لتنوع �لكبر للجهات �مل�شاركة يف �ملعر�س. 
و�كد نا�شر �لظفري �ملدير �لتنفيذي لقطاع �لتخطيط ودعم 
للمعر�س،  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س   � بغرفة عجمان  �لع�شاء 
دولة  �لر�شيدة يف  �لقيادة  �ن  �ل�شعودي  بالوفد  لقائه  خ�ل 
�لمار�ت ب�شكل خا�س ودول جمل�س �لتعاون �خلليجي ب�شكل 
عام حتر�س د�ئما على �لرتقاء باملنظومة �لتعليمية وتوفر 
على  ق��ادرة  �جيال  وتهيئة  تن�شئة  ت�شمن  �لتي  �ل�شبل  كافة 

��شتكمال م�شرة �لنمو و�لتقدم و�لزدهار.
من  �ملعر�س  يف  �مل�شاركة  �جل��ه��ات  ممثلو  ����ش��اد  جانبهم  م��ن 
�ملتميز �لذي  �لتنظيم و�لقبال  �لتعليمية بح�شن  �ملوؤ�ش�شات 
���ش��ه��ده �مل��ع��ر���س ع��ل��ى م���د�ر ث���ث��ة �ي���ام وم��وج��ه��ني �ل�شكر 

�ملعر�س  يف  للم�شاركة  �لفر�شة  �تاحة  على  عجمان  لغرفة 
�لكادميية  �لتخ�ش�شات  للباحثني عن  قبلة  ��شبح  و�لذي 
�لذي تتنا�شب مع متطلبات �شوق �لعمل. وحر�شت �للجنة 
يف  و�ل��ت��دري��ب  للتعليم  �ل����دويل  ع��ج��م��ان  مل��ع��ر���س  �ملنظمة 
ن�شخته �خلام�شة من �لربط �ملبا�شر للتعليم و�أدو�ته بالبد�ع 
و�لبتكار و�لتعريف باأهم �لتخ�ش�شات �لتي تو�كب توجهات 
�لدولة حول �لبتكار و�لب��د�ع. وقال �أحمد �بو �شليم �ملدير 
�ملوؤ�ش�شات  �ن   IMAKE م��ي��ك  �ي  ل�����ش��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�حلديثة  �لتكنولوجيا  دم��ج  على  حري�شة  باتت  �لتعليمية 
ب��ال��ع��م��ل��ي��ة �لك���ادمي���ي���ة و����ش��ب��ح ل��ل��ط��ب��اع��ة ث���ث��ي��ة �لبعاد 
و�لت�شاميم ث�ثية �لبعاد و�لو�قع �لفرت��شي دور مهم يف 
�ملعر�س  خ�ل  تقدم  �ل�شركة  �ن  ..منوها  �لتعليمي  �لقطاع 
STEAM يف  �همية تطبيق  �لعمل حول  ور���س  عدد من 

�لتعليم.

فرباير  28 الثامنة  جل�شته  الوطني" يعقد  "املجل�س 

حتت �صعار "دعها �صاخمة م�صتدامة"

هيئة البيئة واملحميات الطبيعية تنظم فعالية 
اإزالة الر�شوم يف خورفكان

اأعدها نقيب يف �صرطة دبي

�شاحي خلفان يتلقى ر�شالة دكتوراه حول الكيمياء التحليلية

من�شور بن زايد يقدم واجب العزاء يف وفاة نا�شر بوقبي املن�شوري
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ذياب بن زايد يفدم واجب العزاء يف وفاة والدة 
م�شبح بن را�شد الفتان وحممد را�شد الرميثي 

•• دبي -وام:

قدم �شمو �ل�شيخ ذياب بن ز�يد �آل نهيان �شباح �م�س و�جب �لعز�ء يف وفاة 
�ملغفور لها و�لدة �للو�ء �ملتقاعد حممد ر��شد �لرميثي و�لفريق م�شبح بن 

ر��شد �لفتان.
و�أع��رب �شموه خ�ل زيارته جمل�س �لعز�ء يف منطقة جمر� بدبي - عن 
�أن  �إىل �هلل تعاىل  بالدعاء  و�أ�شرتها وتوجه  �لفقيدة  خال�س تعازيه لأبناء 
�أهلها وذويها  يلهم  و�أن  ف�شيح جناته  ي�شكنها  و�أن  بو��شع رحمته  يتغمدها 

�ل�شر و�ل�شلو�ن.

ملك ماليزيا يت�شلم اأوراق اعتماد �شفري الدولة
•• كواالملبور -وام:

ت�شلم ج�لة �ل�شلطان حممد �خلام�س ملك ماليزيا �أور�ق �عتماد �شعادة خالد غامن �لغيث �شفر� 
لدولة �لإمار�ت لدى ماليزيا . ونقل �شعادة �ل�شفر خ�ل �للقاء حتيات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �إىل ج�لة �ل�شلطان حممد �خلام�س .. 

ومتنيات �شموهم جل�لته بدو�م �ل�شحة و�لعافية وملاليزيا �ملزيد من �لتقدم و�لرخاء .
من جانبه حمل ج�لته �شعادة �ل�شفر .. �أطيب �لتحيات �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 

نهيان . متمنيا ل�شموهم موفور �ل�شحة ولدولة �لإمار�ت مزيد� من �لنماء و�لزدهار .

تعزز التناف�صية والريادة وهي الثالثة يف 8 �صنوات و�صملت 22 مادة 

تعديالت قانون املوارد الب�شرية يف احلكومة االحتادية حتافظ على حقوق املوظفني ومل مت�س مكافاأة نهاية اخلدمة
الـ 5 �صنوات الأوىل بـراتب �صهر واخلم�س الثانية �صهر ون�صف وما زاد عن ذلك �صهرين للأ�صا�صي 

•• دبي – حم�صن را�صد 

للمو�رد  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  �أك���دت 
�أن تعدي�ت   ، �لب�شرية �حلكومية 
قانون �ملو�رد �لب�شرية يف �حلكومة 
�لحت����ادي����ة، �ل���ت���ي مت���ت م���وؤخ���ر�ً، 
فر�ير   9 يف  ن���اف���ذة  و�أ����ش���ب���ح���ت 
�جل��اري، مل مت�س ب��اأي من حقوق 
عليها،  حت����اف����ظ  ب����ل  �مل����وظ����ف����ني 
مبكافاأة  م��ن��ه��ا  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  ل���ش��ي��م��ا 
ن���ه���اي���ة �خل����دم����ة ل��ل��م��وظ��ف غر 
بن�شها  ج�����اءت  و�ل���ت���ي   ، �مل���و�ط���ن 
�لأ���ش��ا���ش��ي ل�شهر ع��ن كل  �ل��ر�ت��ب 
�خلم�س  �خلدمة  �شنو�ت  من  �شنة 
على  �حت�شابه  يتم  �أن  على  �لأوىل 
م��ت��و���ش��ط �آخ�����ر خ��م�����س ����ش���ن���و�ت ، 
ون�شف  ل�شهر  �لأ���ش��ا���ش��ي  �ل��ر�ت��ب 
�شنو�ت �خلدمة  م��ن  �شنة  ك��ل  ع��ن 
يتم  �أن  ع���ل���ى  �ل���ت���ال���ي���ة  �خل���م�������س 
�حت�شابه على متو�شط �آخر خم�س 
�شنو�ت ، �لر�تب �لأ�شا�شي ل�شهرين 

�حلكومة  يف  �ل���ع���م���ل  مب�������ش���ت���وى 
تناف�شيتها،  وت���ع���زز  �لحت�����ادي�����ة، 
ومت����ده����ا ب���ال���ك���ف���اء�ت و�مل����و�ه����ب، 
مب�شتوى  �لنهو�س  يف  ي�شهم  مم��ا 
جلمهور  تقدمها  �ل��ت��ي  �خل��دم��ات 
على  ينعك�س  م��ا  وه��و  �ملتعاملني، 
ريادة �لإمار�ت، وي�شاعد يف حتقيق 
روؤيتها باأن تكون و�حدة من �ف�شل 

دول �لعامل بحلول �لعام 2021.
�لأيوبي  ب��دري��ة  بينت  جهتها  م��ن 
و�ل�شوؤون  �ل�شيا�شات  �إد�رة  مدير 
�لحتادية  �ل��ه��ي��ئ��ة  يف  �ل��ق��ان��ون��ي��ة 
�حلكومية،  �ل��ب�����ش��ري��ة  ل���ل���م���و�رد 
تندرج   �جل���دي���دة  �ل��ت��ع��دي���ت  �أن 
�ل�شرت�تيجية  �لتوجهات  �شمن 
بتعزيز  �لحت������ادي������ة،  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
فاعلية �ملو�رد �لب�شرية �حلكومية، 
وخلق  �لوظيفية،  كفاءتها  ورف���ع 
�أعلى  حتقق  م�شتقرة،  عمل  بيئة 
م�����ش��ت��وي��ات �لن���ت���اج���ي���ة، وج�����اءت 
للو�ئح  �لدورية  �ملر�جعة  مبوجب 

و�ل��ت�����ش��ري��ع��ات �خل���ا����ش���ة ب���امل���و�رد 
�لحتادية،  �حلكومة  يف  �لب�شرية 
و�ل����ت����ي حت���ر����س ع���ل���ى �إج���ر�ئ���ه���ا 
�جلهات  خم��ت��ل��ف  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 

�لحتادية ذ�ت �لع�قة.
  15 �ل���ه���ي���ئ���ة  “عقدت  وق�����ال�����ت: 
ل�شرح  توعوي؛  ولقاء  عمل  ور�شة 
����ش��ت��ه��دف��ت موظفي  �ل��ت��ع��دي���ت، 
و�ملو�رد  �لقانونية  �ل�شوؤون  �إد�ر�ت 
وذلك  �جل��ه��ات،  تلك  يف  �لب�شرية 
�شمان  على  من حر�شها  �نط�قاً 
�لتطبيق �ل�شليم لأنظمة و�شيا�شات 
على  �لب�شرية  �مل����و�رد  وت�شريعات 
م�����ش��ت��وى �حل���ك���وم���ة �لحت����ادي����ة، 

�لدعم  لتقدمي  فريقاً  وخ�ش�شت 
و�مل�������ش���ورة، وت��وح��ي��د �ل�����ر�أي حول 
بت�شريعات  �لع�قة  ذ�ت  �لق�شايا 
�لب�شرية  �مل�����������و�رد  و����ش���ي���ا����ش���ات 

�لحتادية«.
و�شو�بط  �ح��ك��ام  ه��ن��اك  �ن  ح��ي��ث 
م��ن�����ش��و���س ع��ل��ي��ه��ا ب����امل����ادة 114 
رقم  �حت���ادي  بقانون  �ملر�شوم  م��ن 
2016 يف �شاأن تعديل  17 ل�شنة 
�أحكام �ملر�شوم بقانون �حتادي رقم 
�ملو�رد  ب�شاأن   2008 ل�شنة   11
�لحتادية  �حلكومية  يف  �لب�شرية 

وتعدي�ته.
ذ�ت  ج��و�ن��ب  �ل��ت��ع��دي���ت  و�شملت 

���ش��ل��ة ب��ع��ق��ود �ل��ت��وظ��ي��ف، و�ن�����و�ع 
باأنو�عها،  و�لإج�����از�ت  �ل��ت��وظ��ي��ف، 
و�لإع�����ارة ، و�ل��رتق��ي��ات، و�لإع����ارة 
دعت  فيما   ، و�ملكافاآت  و�ل�شتعارة، 
�حلكومة  موظفي  �لأيوبي  بدرية 
للمر�شوم  �ل��رج��وع  �إىل  �لحت��ادي��ة 
�ملوقع  ع���ل���ى  و�مل���ن�������ش���ور  �جل����دي����د 
�لإل����ك����رتوين ل��ل��ه��ي��ئ��ة �لحت���ادي���ة 
�حلكومية  �ل���ب�������ش���ري���ة  ل����ل����م����و�رد 
W W W . F A H R . (
مع  و�ل��ت��و����ش��ل   ،)GOV.AE
�لقانونية  �ل����ش���ت�������ش���ار�ت  ف���ري���ق 
�أي  وج�������ود  ح������ال  يف  �ل���ه���ي���ئ���ة  يف 

��شتف�شار�ت قانونية لديهم.

�شنو�ت �خلدمة  م��ن  �شنة  ك��ل  ع��ن 
�ل��ت��ي ت��زي��د ع��ن ذل��ك على �أن يتم 
�حت�شابه على متو�شط �آخر خم�س 

�شنو�ت .
�جلديدة  �لتعدي�ت  �أن  و�أ�شافت 
 8 خ���ل  نوعها  م��ن  �لثالثة  تعد 
�لتعدي�ت  �شملت  وق���د  ���ش��ن��و�ت، 
�لقانون،  م��ن  رئي�شة  م���ادة   22

بقانون  �مل��ر���ش��وم  وذل����ك مب��وج��ب 
�حتادي رقم 17 ل�شنة 2016 يف 
�شاأن تعديل �أحكام �ملر�شوم بقانون 
 2008 ل�شنة   11 رق���م  �حت����ادي 
ب�شاأن �ملو�رد �لب�شرية يف �حلكومية 
�لحت����ادي����ة وت���ع���دي����ت���ه، و�ل����ذي 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �أ�����ش����دره 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 

وتعك�س  �هلل” ،  “حفظه  �ل��دول��ة  
�لقيادة  ح��ر���س  �ل��ت��ع��دي���ت  ت��ل��ك 
�لعربية  �لإم��ار�ت  �لر�شيدة لدولة 
�لتطور  م��و�ك��ب��ة  ع��ل��ى   ، �مل��ت��ح��دة 
و�لتما�شي  �ملت�شارع،  �لديناميكي 
 ، ت�شريعياً  �ملرحلة  متطلبات  م��ع 
�ل�شالح  ت��خ��دم  جمملها  يف  لأن��ه��ا 
�لنهو�س  ع��ل��ى  وت�����ش��اع��د  �ل����ع����ام، 

جانب من احد لقاءات �صرح القانون

فقرة املادة 114 ومكافاأة نهاية اخلدمة بدرية الأيوبي

معر�س عجمان للتعليم والتدريب يدعم االبداع واالبتكار يف العملية التعليمية
•• عجمان ـ الفجر 

عبد�هلل  بنت  عزة  �ل�شيخة  ��شادت 
ملوؤ�ش�شة  �ل���ع���ام  �مل���دي���ر  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
حميد بن ر��شد �لنعيمي �خلرية 
�لذي  بالدور �حليوي  يف عجمان، 
ي��ل��ع��ب��ه م��ع��ر���س ع��ج��م��ان �ل���دويل 
بني  ورب���ط���ه  و�ل���ت���دري���ب  للتعليم 
�أولياء �لأمور و�لطلبة من �إمار�ت 
�ل������دول������ة مب���خ���ت���ل���ف �جل���ام���ع���ات 
و�مل�����ع�����اه�����د م�����ن د�خ��������ل �ل����دول����ة 
جهود  ث���م���ن���ت  ك���م���ا  وخ�����ارج�����ه�����ا، 
�ملعر�س  تنظيم  يف  عجمان  غرفة 
يوؤكد  �ل���ذي  �لم���ر  ���ش��ن��وي  ب�شكل 
ت��وج��ه غ��رف��ة ع��ج��م��ان ن��ح��و زيادة 
مبا  �لتعليم  ق��ط��اع  يف  �ل�شتثمار 
يعك�س توجيهات �لقيادة �لر�شيدة 
�له��������د�ف  وي���������ش����ب يف حت���ق���ي���ق 
عجمان  لإم������ارة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

 .2021
�شموها  ت��ف��ق��د  خ�����ل  ذل����ك  ج����اء 

�لوطنية  �للجنة  رئي�س  �لنا�شر 
بح�شن  �أ�����ش����اد  و�ل������ذي  ل��ل��ت��دري��ب 
للجهات  �لكبر  و�لتنوع  �لتنظيم 

�مل�شاركة يف �ملعر�س.
�ملدير  �ل���ظ���ف���ري  ن���ا����ش���ر  و�ك������د   
�لتخطيط  ل���ق���ط���اع  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
ودع���م �لع�����ش��اء ب��غ��رف��ة ع��ج��م��ان � 
للمعر�س،  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س 
خ�ل لقاءه بالوفد �ل�شعودي، �ن 
�لقيادة �لر�شيدة يف دولة �لمار�ت 
ب�شكل خا�س ودول جمل�س �لتعاون 
�خلليجي ب�شكل عام حتر�س د�ئما 
على �لرتقاء باملنظومة �لتعليمية 
ت�شمن  �لتي  �ل�شبل  كافة  وتوفر 
ن�����ش��ئ وت��ه��ي��ئ��ة �ج��ي��ال ق����ادرة على 
و�لتقدم  �لنمو  م�شرة  ��شتكمال 
و�لزده��������ار.    م��ن ج��ان��ب��ه��م ��شاد 
مم���ث���ل���ي �جل�����ه�����ات �مل���������ش����ارك����ة يف 
�لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  من  �ملعر�س 
�ملتميز  و�لإق��ب��ال  �لتنظيم  بح�شن 
�ل���ذي ���ش��ه��ده �مل��ع��ر���س ع��ل��ى مد�ر 

�ل�شكر  وم��وج��ه��ني  �أي������ام،  ث����ث���ة 
لغرفة عجمان على �تاحة �لفر�شة 
للم�شاركة يف �ملعر�س و�لذي ��شبح 
�لتخ�ش�شات  عن  للباحثني  قبلة 
�لك���ادمي���ي���ة �ل�����ذي ت��ت��ن��ا���ش��ب مع 

متطلبات �شوق �لعمل. 
اإبداع وابتكار

ملعر�س  �ملنظمة  �للجنة  حر�شت 
عجمان �لدويل للتعليم و�لتدريب 

من  �خل�����ام�����������ش�����ة  ن���������ش����خ����ت����ه  يف 
و�أدو�ت����ه  للتعليم  �ملبا�شر  �ل��رب��ط 
و�لتعريف  و�لب���ت���ك���ار  ب����الب����د�ع 
تو�كب  �ل��ت��ي  �لتخ�ش�شات  ب��اأه��م 
�لبتكار  ح���ول  �ل���دول���ة  ت��وج��ه��ات 
و�لإب�����د�ع، وق���ال �أح��م��د �ب��و �شليم 
ميك  �ي  ل�شركة  �لتنفيذي  �ملدير 
�ملوؤ�ش�شات  �ن   ،»IMAKE«
�لتعليمية باتت حري�شة على دمج 

بالعملية  �حل��دي��ث��ة  �لتكنولوجيا 
للطباعة  و�����ش���ب���ح  �لأك����ادمي����ي����ة 
ث�ثية �لبعاد و�لت�شاميم ث�ثية 
�لأب��ع��اد و�ل��و�ق��ع �لف��رت����ش��ي دور 
منوها  �لتعليمي،  �لقطاع  يف  ه��ام 
�ملعر�س  خ���ل  ت��ق��دم  �ل�شركة  �ن 
ع�������دد م�����ن ور���������س �ل����ع����م����ل ح����ول 
يف   »STEAM« تطبيق  �همية 

�لتعليم.

�مل�شاركة  و�جل����ه����ات  ل��ل��م��ع��ر���س 
ف��ي��ه و�ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ور����س �لعمل 
�إىل  م�شرة  للمعر�س،  �مل�شاحبة 
�ن �أهد�ف �ملعر�س تعزز �ل�شتثمار 
�لذي  �لم��ر  �لب�شري  �لعن�شر  يف 

ينعك�س على منو كافة �لقطاعات، 
حميد  موؤ�ش�شة  �ن  و�و�شحت  هذ� 
ب����ن ر������ش����د �ل���ن���ع���ي���م���ي �خل���ري���ة 
ح��ري�����ش��ة ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ ع����دد من 
�ملد�ر�س  بطلبة  �ملرتبطة  �مل�شاريع 

و�جلامعات يف �لإمارة. 
�للجنة  م�����ن  وف�������د  وق���������ام  ه�������ذ� 
�لوطنية للتدريب مبجل�س �لغرف 
�ل�شعودية بزيارة خا�شة للمعر�س 
�شلطان  �ح���م���د  �ل���وف���د  وت����ر�أ�����س 

مفو�شية ك�شافة اأبوظبي حتتفل بيوم املر�شدة العاملي 2017
•• ابوظبي -وام:

�حتقلت مفو�شية ك�شافة �بوظبي بيوم �ملر�شدة �لعاملي 
�ل����ذي ي�����ش��ادف 22 ف��ر�ي��ر م��ن ك��ل ع���ام حت��ت �شعار 

مدر�شة �لنخبة بابوظبي. يف  “منو” وذلك 
و�شارك يف فعاليات �حلفل �لذي نظمته �ملفو�شية حتت 
رعاية �ل�شيخ حممد بن خليفة بن �شلطان بن �شخبوط 
�آل نهيان رئي�س جمل�س �د�رة مفو�شية ك�شافة �بوظبي 

�م�س 150 زهرة ومر�شدة وقائدة.
على  ��شتمل  مفتوحا  يوما  �حلفل  فعاليات  وت�شمنت 
��شافة  ك�شفية وريا�شية و�شحية وفنية وتر�ثية  ور�س 
�ىل ف��ع��ال��ي��ات ت��رف��ي��ه��ي��ة ق��دم��ه��ا ك��ل م��ن م��رك��ز �لعني 
من  وع��دد  �خلا�شة  �لحتياجات  ذوي  وتاأهيل  لرعاية 
�آم��ن��ة للنمو  �ي��ج��اد بيئة  ت��رك��ز على  �مل��د�ر���س �خل��ا���ش��ة 
على  �ملر�شد�ت  وت�شجيع  �لإمكانيات  وحتقيق  و�لتعلم 
�لإيجابي يف  �لث��ر  وت��رك  و�لب��د�ع��ي  �لتطوعي  �لعمل 
بني  و�ل�ش�م  و�ملحبة  �لتعاون  �و��شر  وتعميق  �ملجتمع 

�ملجتمع �لك�شفي و�ملجتمع �ملحلي.
رئي�شة مفو�شية  بدرية �شالح �جلنيبي  �ل�شيدة  وقالت 
مر�شد�ت �أبوظبي يف كلمتها مبنا�شبة يوم �ملر�شدة �لعاملي 

�إن �لحتفال باليوم �لعاملي للمر�شد�ت ياأتي ليوؤكد على 
�لفتاه  �شخ�شية  وتنمية  �شقل  يف  ت�شهم  مهمة  حم��اور 
يف ج��و�ن��ب ع��دة منها �ملو�طنة و�ل��ت��ع��اون و�لب���د�ع مبا 
�لر�شيدة لدولة �لإمار�ت  �لقيادة  يتما�شى مع توجهات 
�ملهار�ت  ببناء  �لهتمام  �إىل  �لر�مية  �ملتحدة  �لعربية 
�حلياتية لدى �لأطفال و�ل�شباب باعتبارهم عماد وقادة 
�مل�شتقبل. و��شافت �ن جمعية مر�شد�ت �لإمار�ت تعمل 
فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  ر�شمتها  ومنهجية  روؤي����ة  وف���ق 
�لرئي�شة  �ل��ع��ام  �لن�شائي  �لحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت 
�لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية رئي�شة �ملجل�س �لأعلى 
�ل��ف��خ��ري��ة جلمعية  ل����أم���وم���ة و�ل��ط��ف��ول��ة �ل��رئ��ي�����ش��ة 
ومبتابعة  فيها  �لأوىل  و�ل��ق��ائ��دة  �لإم�����ار�ت  م��ر���ش��د�ت 
�شمو  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  قرينة  من  حثيثة 
جمعية  رئي�شة  �لقا�شمي  حممد  بنت  جو�هر  �ل�شيخة 
رئي�شة مفو�شية مر�شد�ت  وذكرت  �لإم��ار�ت.  مر�شد�ت 
ت��اأ���ش��ي��ه��ا ع��ل��ى ن�شر  �ب��وظ��ب��ي �ن �جل��م��ع��ي��ة عملت م��ن��ذ 
�ملبادئ �لأ�شا�شية للحركة �لإر�شادية و�لعمل على تربية 
وتاأ�شي�س �لفتيات �لإمار�تيات ليكن مو�طنات �شاحلات 
توفر  عر  ولقادته  للوطن  و�ل���ولء  �لنتماء  وتعزيز 

�لر�مج �لتدريبية و�أن�شطة متنوعة.

جمل�س االإمارات للتنمية االإجتماعية: عام اخلري ح�شاد مثمر لغر�س زايد
•• راأ�س اخليمة – الفجر

�أكد �حل�شور مبجل�س عام �خلر 
جمعية  ف����رع  ����ش��ت�����ش��اف��ه  �ل�����ذي 
�لإجتماعية  للتنمية  �لإم������ار�ت 
ع��ام �خلر  �أن  �ل��رم�����س،  مبنطقة 
هو �حل�شاد �ملثمر ملا غر�شه �ملغفور 
له ب��اأذن �هلل ز�ي��د �خلر يف قلوب 
على  تاأ�شي�شها  منذ  �ل��دول��ة  �أب��ن��اء 
موؤكدين  و�لعطاء،  �خلر  قو�عد 
�أن عام �خلر فر�شة حقيقية لرد 
وقيادتنا  �لغايل  لوطننا  �جلميل 

�لر�شيدة.
�ملدرب  �مل��ط��وع  �شيف  د.  و�أو����ش���ح 
زرعها  �خلر  بذور  �أن  و�ملحا�شر، 
ز�يد،  �ل�شيخ  �هلل  ب��اإذن  له  �ملغفور 
�شجرة  ل��ت�����ش��ب��ح  وك������رت،  ومن����ت 
�ملنطقة  ل����ك����ل  ث����م����اره����ا  مت����ن����ح 
�لإم����ار�ت  متتلك  حيث  و�ل��ع��امل، 
ت���اري���خ���اً ح���اف���ً� ب���اأع���م���ال �خلر 

بكافة �ل�شور و�لأ�شكال.
و�أ���ش��اف: ك��ان ز�ي���د �خل��ر مثاًل 
عاملياً يحتذى به يف مد يد �لعون 
لكل حمتاج دون �لنظر للديانة �أو 
�لذي  �لنهج  نف�س  وهو  �جلن�شية، 
ي�شر عليه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة 
�لدولة حفظه �هلل. لتتبو�أ �لدولة 
مكانة مرموقة عاملياً بف�شل ثبات 

نهج �لعطاء.
�ل���دول���ة  �أب����ن����اء  �أن  �إىل  و�أ������ش�����ار 
ي���ن���ط���ل���ق���ون م�����ن ه�������ذه �مل�����ب�����ادئ 
�ملتاأ�شلة يف �ل�شخ�شية �لإمار�تية 
و�ل���ت���ي ت��ت�����ش��ح يف م���ب���ادرة ه���وؤلء 
و�مل�شاركة  �ل��ت��ط��وع  يف  �مل��و�ط��ن��ني 
�أو  يف م�شاريع �خلر  �شو�ء د�خل 

خارج �لدولة.

�لذي  �لكبر  �لإقبال  �أن   و�أو�شح 
�لتي  �ل�جئني  خميمات  ت�شهده 
و�لتي  �لإم��������ار�ت  ع��ل��ي��ه��ا  ت�����ش��رف 
�لتي  �مل��ع��ام��ل��ة �حل�����ش��ن��ة  ت��ع��ك�����س 
ي��ل��ق��اه��ا ه�������وؤلء �ل����ج���ئ���ون من 

�إخو�نهم من �أبناء �لدولة.
و�أك���د �مل��ط��وع �أن ع��ام �خل��ر يعزز 
قيم �لت�حم و�لتكاتف و�مل�شوؤولية 
مبا  �لدولة  �أبناء  لدى  �ملجتمعية 
يعود بالنفع على تر�بط �ملجتمع، 
وبناء وتطوير �لوطن و�لتفاين يف 
�شاحب  يوؤكده  ما  وه��ذ�  خدمته، 
�ل�شمو رئي�س �لدولة، حفظه �هلل، 
باإجناز�تهم  �لنا�س  يفاخر  عندما 
ن��ح��ن ن��ف��اخ��ر ب���اأن���ن���ا �أب����ن����اء ز�ي���د 
�لنا�س  ي��ت��ح��دث  �خل���ر، وع��ن��دم��ا 
عن تاريخ نحن نتحدث عن تاريخ 
م��ن �خل���ر ب���د�أ م��ع ق��ي��ام دولتنا، 
تتطلب  �مل�شوؤولية  �ن  �إىل  م�شر�ً 
ل�شتكمال  �لتكاتف  �جلميع  م��ن 
م����ر�ح����ل �ل���ب���ن���اء وف�����ق �لأ����ش�������س 
�جلميع  م�شوؤولية  وهي  �ملطلوبة 
ب��دء�ً من �لأ�شرة ودور �لأب و�لأم 
�لتي  �مل�شوؤولية  ه��ذه  �لأب��ن��اء،  ث��م 

منها  وي�شتفيد  �ل��ث���ث��ة،  �خل���ر 
كل من يعي�س على �أر�س �لإمار�ت 
�حل��ب��ي��ب��ة، وت��ك��ر���س ث��ق��اف��ة �لعمل 
�ملجتمعية  ف��امل�����ش��ارك��ة  �ل��ت��ط��وع��ي 
و�ل���ت���ط���وع���ي���ة �أ�����ش����ا�����س وو�ج������ب 

م�شرتك بني �جلميع.
و�أو�شح عنر، �أن �ملحاور �لرئي�شية 
مع  تتما�شى  �خل��ر  لعام  �لث�ثة 
وتتكامل  �جلمعية  عمل  حم���اول 
معها ب�شكل كامل، وذلك برت�شيخ 
وخدمة  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �مل�����ش��وؤول��ي��ة 
�مل��ب��ادر�ت �لتي  �لوطن من خ���ل 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  �جل��م��ع��ي��ة  تطلقها 
�لقطاعني  يف  �مل��ع��ن��ي��ة  �جل����ه����ات 
بالإ�شافة  و�خل���ا����س،  �حل��ك��وم��ي 
كافة  ل��دى  �لتطوع  روح  لرت�شيخ 
فئات �ملجتمع من خ�ل �لر�مج 
�لتي تقدمها �جلمعية و�لتي لقت 
�لدولة،  �أبناء  من  كبرة  م�شاركة 
لفتاً �أن تر�شيخ خدمة �لوطن يف 
�أهم  �لأج��ي��ال �جل��دي��دة تعد م��ن 

�شمات �ل�شخ�شية �لإمار�تية.
�أن  �ل���ط���ن���ي���ج���ي،  ف��ي�����ش��ل  وق�������ال 
�لإجتماعية  �مل��ج��ال�����س  ����ش��ت��م��ر�ر 

على  نوؤكد  د�ئمة  ب�شورة  جتعلنا 
�لتي  و�أخ�قياتنا  �ملتو�رثة  قيمنا 
�ملقبلة  ل�أجيال  ننقلها  �أن  يجب 

بكل �أمانة. 
ول �شك �أن كل �شخ�س مهما كان 
عمله ي�شتطيع �أن يحدث فرقاً يف 
حميط عمله ويف جمتمعه ب�شكل 

عام.
و�أك��د خلف �شامل بن عنر مدير 
عام �جلمعية، �أن قنو�ت �لتو��شل 
�شر  ه��ي  مبا�شر  ب�شكل  �مل��ف��ت��وح��ة 
قيادتنا  ب����ني  �ل���ق���وي���ة  �ل���ع����ق���ة 
�ل���دول���ة، لفتاً  �ل��ر���ش��ي��دة و�أب���ن���اء 
نف�شها  كر�شت  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أن 
كوطن للعطاء و�خلر جتمع على 
جن�شية  من200  �أك����رث  �أر���ش��ه��ا 
�لثقافات و�لأعر�ق  ت�شم خمتلف 
تناغم  يف  ج���م���ي���ع���اً  وي���ع���ي�������ش���ون 

وجتمعهم ع�قات متميزة. 
�أطلقت  �جلمعية  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
ح��زم��ة ب��ر�م��ج وم���ب���ادر�ت خرية 
خمتلف  ت����غ����ط����ي  وجم���ت���م���ع���ي���ة 
�ملجتمعي  �ل�����ع�����م�����ل  جم�����������الت 
و�لإن�����ش��اين يف �إط����ار حم���اور عام 

ط����و�ل �ل���ع���ام وع����دم ح�����ش��ره��ا يف 
�شهر رم�شان، ت�شاهم يف �حلفاظ 
هذ�  لنقل  وتقاليدنا  عادتنا  على 
و�لأطفال  �ل�����ش��ب��اب  �إىل  �ل����رت�ث 
تلك  ع����ل����ى  ي������������رتددون  �ل������ذي������ن 
�ملجال�س و�لتي تعد مبثابة �ملنابر 
�ملنطقة  �أب��ن��اء  فيها  يلتقي  �ل��ت��ي 
�لتي  �مل��و����ش��ي��ع  خمتلف  ملناق�شة 

تهم �ملجتمع.
ب���اأذن  ل���ه  �مل��غ��ف��ور  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
�هتماماً  �أوىل  ز�ي����د  �ل�����ش��ي��خ  �هلل 
تاأ�شي�س  م��ن��ذ  ب��امل��ج��ال�����س  ك���ب���ر�ً 
�ملو�طنني  ي��دع��و  وك����ان  �ل���دول���ة، 
و�ملحافظة  م��ن��ازل��ه��م  ف��ت��ح  �إىل 
وعدم  �ملجال�س  ��شتمر�رية  على 
�قت�شارها فقط على �شهر رم�شان، 
وو��شلت �لقيادة �لر�شيدة برئا�شة 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�لدولة،  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
باملجال�س  �له��ت��م��ام  �هلل،  حفظه 
�ملنطقة  �أب�����ن�����اء  ف���ي���ه���ا  ل��ي��ل��ت��ق��ي 
�لق�شايا  ملناق�شة  ي��وم��ي،  ب�شكل 
�لجتماعية �ملختلفة ون�شر �لوعي 

وتعزيز �لهوية �لوطنية.

فقدان جواز �سفرت
�مل���دع���و/ مروي�س  ف��ق��د  
�فغان�شتاين   ، �ك���اخ���ي���ل 
�جلن�شية  - ج��و�ز  �شفره 
�شادر   )559824( رقم 
من �فغان�شتان    من يجده 
بتليفون  �لت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 056/8838142   

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د �مل��������دع��������و/ م�����رمي 
، �لهند  �جلن�شية  �شاهول 
ج���������������و�ز �������ش������ف������ره رق������م 
يرجى   -  )7912785(
ت�شليمه  عليه  يعرث  مم��ن 
بال�شفارة �لهندية  �و �قرب 
مركز �شرطة بالمار�ت.   

فقدان جواز �سفرت
حممد   / �مل�����دع�����و  ف����ق����د 
�شوريا   ، �مل��ح��م��د  ���ش��ح��اذه 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )010841005( رقم 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 055/9403918

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د �مل�����دع�����و /�ي���ف���ل���ني 
�لفلبني   ، ج��ات��ان  جيمنز 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )0552048( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 055/2153939
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اأخبـار الإمـارات

وزيرة الرعاية االجتماعية ال�شودانية ت�شيد مببادرات االإمارات االإن�شانية
•• اأبوظبي -وام:

�أ�شادت معايل م�شاعر �أحمد �لأمني �لدولب وزيرة 
�لرعاية �لجتماعية �ل�شود�نية باملبادر�ت �لإن�شانية 
وقيادتها  �لإم����ار�ت  �أن  م��وؤك��دة  ب���ده��ا.  يف  للدولة 
تز�ل  ول  ك��ان��ت  �لإن�����ش��ان��ي��ة  ومنظماتها  �ل��ر���ش��ي��دة 
�شباقة يف �لوقوف �إىل جانب �ملتاأثرين من �لكو�رث 

�لطبيعية يف �ل�شود�ن.
�لأحمر  �ل��ه���ل  �إىل دور  �ل�����ش��دد  و�أ����ش���ارت يف ه��ذ� 
�لإمار�تي �لر�ئد و�مللمو�س خ�ل كارثة �لفي�شانات 
�ملناطق.. منوهة  �لتي �جتاحت ع��دد� من  �لأخ��رة 
�إىل م�شاريع �إعادة �لتاأهيل و�لإعمار �لتي تقوم بها 
�لهيئة حاليا على �أر�س �لو�قع بتعاون بناء ومثمر 
مع نظرها �ل�شود�ين �لأمر �لذي �أ�شفر عن حتقيق 

�ملزيد من �ملكت�شبات لل�شر�ئح �ل�شعيفة يف ب�دها.

�لدكتور  �شعادة  لقائها  خ���ل   - �ل��دول��ب  و�أع��رب��ت 
هيئة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ملزروعي  م�شلم  حمد�ن 
باأبوظبي  �لهيئة  مبقر  �لإم��ار�ت��ي  �لأحمر  �له�ل 
�م�س- عن تقدير حكومة و�شعب �ل�شود�ن للم�شاندة 
�لإن�شانية  ل��ق�����ش��اي��اه  �ل��ه��ي��ئ��ة  ت��ق��دم��ه��ا  �ل��ت��ي ظ��ل��ت 

و�لتنموية.
�لوليات  جميع  يف  �ملنت�شرة  م�شاريعها  �إىل  م�شرة 
�ل�����ش��ود�ن��ي��ة خ��ا���ش��ة يف جم���ال ح��ف��ر �لآب����ار و�إن�شاء 
�ملر�فق �خلدمية وكفالة �لأيتام وتوفر �حتياجات 
معاناة  تخفيف  على  و�لعمل  و�ل�جئني  �لنازحني 
ظروفهم  حت�����ش��ني  يف  و�مل�������ش���اه���م���ة  �ل���ف���ئ���ات  ت���ل���ك 

�لإن�شانية.
ورحب �شعادة �لدكتور �ملزروعي بالوزيرة �ل�شود�نية 
تفتح  �ل��زي��ارة  �أن  �إىل  م�شر�  لها  �مل��ر�ف��ق  و�ل��وف��د 
�لإن�شاين  �ملجال  �لبناء يف  للتعاون  �أرح��ب  جم��الت 

على �ل�شاحة �ل�شود�نية.
�لإمار�ت  دولة  �أن  �لهيئة  �إد�رة  رئي�س جمل�س  و�أكد 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بقيادة 
د�ئما  �هلل" حتر�س  "حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
على �لوقوف بجانب �لأ�شقاء و�لأ�شدقاء يف �أوقات 
�ل�����ش��د�ئ��د و�مل��ح��ن �لإن�����ش��ان��ي��ة وت�شر يف ذل��ك على 
�آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  ونهج  خطى 
نهيان " طيب �هلل ثر�ه " �لذي �ت�شم بتقدمي �لعون 
و�مل�شاعدة ملن يحتاجها يف �أي مكان من �لعامل دون 

�لنظر لأي �عتبار�ت غر �إن�شانية.
�إن مبادر�ت �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن  وقال 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س  ر��شد 
�ل�شمو  "رعاه �هلل" و���ش��اح��ب  دب���ي  ح��اك��م  �ل�����وزر�ء 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�شعت �لإمار�ت 

�لإن�شانية  للم�شاعد�ت  �ملانحة  �ل��دول��ة  مقدمة  يف 
و�لتنموية �لد�عمة ل�أ�شقاء و�لأ�شدقاء.

بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  �هتمام  �مل��زروع��ي  �أك��د  كما 
�لغربية  �ملنطقة  يف  �حل��اك��م  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
بالأو�شاع  �لإم��ار�ت��ي  �لأح��م��ر  �له�ل  هيئة  رئي�س 
�لإن�شانية يف �ل�شود�ن وحر�شه �لد�ئم على تقدمي 
�لدعم و�مل�شاندة للمتاأثرين من �لأزمات و�لكو�رث 
يتابع  ���ش��م��وه  �أن  �إىل  م�����ش��ر�  ه���ن���اك..  �لطبيعية 
�لإن�شانية على  �لظروف  لتح�شني  �ملبذولة  �جلهود 
�لأر�س ويوجه د�ئما بتوفر �ل�شبل �لكفيلة بدعمها 

وم�شاندتها.
وقال �إن �لهيئة لن تدخر جهد� يف مو��شلة ر�شالتها 
�مل�شاريع  م��ن  �مل��زي��د  وتنفيذ  ب��ال�����ش��ود�ن  �لإن�شانية 
�لتنموية و�لر�مج �لتي تلبي تطلعات �لفئات �لتي 

ت�شتهدفها يف خمتلف �لوليات.

ل�أ�شقاء  وم�شاندة  دعم  من  نقدمه  ما  �أن  و�أ�شاف 
�لع�قات  ع��ل��ي��ن��ا  و�ج�����ب مت��ل��ي��ه  ه���و  �ل�������ش���ود�ن  يف 
�لوثيقة  و�ل�ش�ت  و�لو�شائج  �لبلدين  بني  �لأزلية 
�لهيئة  وم��ب��ادئ  و�أه���د�ف  �ل�شقيقني  �ل�شعبني  بني 
لتحقيق  وت�شعى  كان  �أينما  �لإن�شان  ت�شتهدف  �لتي 

تطلعاته يف �حلياة و�لعي�س �لكرمي.
�لتعاون  جم��الت  �جلانبان  بحث  �ل��ل��ق��اء..  وخ���ل 
�لأحمر  لله�ل  �لإن�شاين  �لدور  لتعزيز  �مل�شتقبلي 
�لإمار�تي يف �ل�شود�ن وو�شع �إطار عام للتن�شيق بني 
�لهيئة و�ملنظمات �لإن�شانية �ل�شود�نية حتت �إ�شر�ف 
وز�رة �لرعاية �لجتماعية �ل�شود�نية وذلك يف �إطار 
�حلر�س على تعزيز جمالت �ل�شتجابة �لإن�شانية 
ل��ل��ه��ي��ئ��ة جت����اه �لأو������ش�����اع ه���ن���اك وت��و���ش��ي��ع مظلة 
�مل�شتفيدين من خدمات �لهيئة يف جميع �لوليات.

كما مت ��شتعر��س �لأو�شاع �لإن�شانية �لر�هنة على 

�لهيئة  تبذلها  �لتي  و�جل��ه��ود  �ل�شود�نية  �ل�شاحة 
�لفي�شانات �لأخرة على  �لتي خلفتها  �لآثار  لدرء 
�ل�شكان يف بع�س �ملناطق خا�شة يف �شرق �ل�شود�ن.. 
�لتنموية  �مل�شاريع  �شر  على  �جل��ان��ب��ان  وق��ف  كما 
�جلاري تنفيذها حاليا من جانب �لهيئة يف جمالت 

�لإ�شكان و�ل�شحة و�لتعليم و�إعادة �لتاأهيل.
ح�شر �للقاء من جانب �لهيئة.. فهد عبد �لرحمن 
�مل�شاعد�ت  لقطاع  �ل��ع��ام  �لأم���ني  نائب  �شلطان  ب��ن 
�لإغاثة  م��دي��ر  �جلنيبي  ���ش��امل  وحم��م��د  �ل��دول��ي��ة 
�لدولية  �مل�شاعد�ت  �إد�رة  مدير  �مل��زروع��ي  و�شعيد 
رئي�س جمل�س  �ل�شام�شي مدير مكتب  وحمد بطي 

�لإد�رة.
�أحمد  �ل�شفر  �ل�����ش��ود�ين..  �جل��ان��ب  م��ن  وح�شره 
ب�شفارة  �لدبلوما�شية  �لبعثة  رئي�س  ن��ائ��ب  ج���ردة 

�ل�شود�ن لدى �لدولة.

•• راأ�س اخليمة -وام:

�لقا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ي�شهد 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة �حلفل �خلتامي 
و�أ�شحاب  و�ملتعاونة  �لر�عية  و�جلهات  �لفائزين  لتكرمي 
�جلهود �لد�عمني حلفظة كتاب �هلل للدورة �ل�شابعة ع�شرة 
من جائزة ر�أ�س �خليمة للقر�آن �لكرمي و�لتي تقام حتت 

رعاية �شموه.
�ملركز  يف  �ليوم  ع�شر  �شيقام  �ل��ذي  �حلفل  �شيح�شر  كما 

�لثقايف بر�أ�س �خليمة عدد من �ل�شيوخ و�مل�شوؤولني و�أعيان 
�أولياء  �إىل  بالإ�شافة  �حلكومية  �جلهات  وم��در�ء  �لب�د 
بن حميد  بن خالد  �ل�شيخ �شقر  و�أك��د  �ملت�شابقني.  �أم��ور 
�لقا�شمي رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة ر�أ�س �خليمة للقر�آن 
�لكرمي وعلومه �أن ح�شور وت�شريف �شاحب �ل�شمو حاكم 
تعاىل  �هلل  ك��ت��اب  حفظة  بنف�شه  وت��ك��رمي��ه  �خليمة  ر�أ����س 
�إىل  �ل�شرور  �إدخ��ال  �شموه على  يعك�س حر�س  ع��ام  يف كل 
قلوب �لفائزين من �ملو�طنني و�ملقيمني على �أر�س �لوطن 
ويج�شد  �مل�شرقة  م�شرتهم  مو��شلة  على  وت�شجيعهم 

�خلر �لعميم �لذي يبد�أ من قيادتنا �حلكيمة يف �لدولة 
مبينا �أن �جلائزة �ختتمت جميع فعالياتها �خلتامية ومل 
يبق �شوى ح�شد ثمار �لتناف�س و�لتميز يف �حلفل �خلتامي 
�لذي �شيحظى فيه �ملت�شابقون بت�شلم �ل�شهاد�ت و�جلو�ئز 
�شبيعان  �إبر�هيم  �أحمد  ودع��ا  �حلاكم.  �شمو  من  �لنقدية 
�أم���ني ع��ام ج��ائ��زة ر�أ����س �خليمة ل��ل��ق��ر�آن �ل��ك��رمي ورئي�س 
�للجنة �لعليا �ملنظمة للجائزة �أفر�د �ملجتمع للم�شاركة يف 
�أحد �أبرز �لأحد�ث �لقر�آنية يف �لدولة وم�شاركة مت�شابقي 

و�أهايل �ملت�شابقني �أفر�حهم يف هذ� �حلدث �لكبر.

�شعود بن �شقر ي�شهد اليوم احلفل اخلتامي جلائزة راأ�س اخليمة للقراآن

•• روما-وام:

لدى  �ل��دول��ة  ل�شفارة  ممث�  �لنعيمي  علي  �إب��ر�ه��ي��م  ح�شر 
�لتنفيذي لرنامج  للمجل�س  �لأوىل  �لعادية  �ل��دورة  �إيطاليا 
 20 �لفرتة من  تعقد يف  و�لتي   2017 للعام  �لعاملي  �لغذ�ء 
وحتى 23 فر�ير �جلاري مبقر �ملنظمة بالعا�شمة �لإيطالية 

روما.
�لأمن  بانعد�م  �ل�جئني  ق�شية  رب��ط  على  �ملتحدثون  ورك��ز 
�ل��غ��ذ�ئ��ي و�لأزم������ات �لإن�����ش��ان��ي��ة و�ل��ت��ح��دي��ات �ل��ك��رى �لتي 

تفر�شها.. �لأمر �لذي يحتم تعاونا وثيقا بني برنامج �لأغذية 
�لعاملي و�ملفو�شية �ل�شامية ل�أمم �ملتحدة ل�شوؤون �ل�جئني. 
و�شدد �مل�شاركون على �أولوية �لتو�زن بني �جلن�شني و�لق�شاء 
 .2030 �مل�شتد�مة  �لتنمية  �أه��د�ف خطة  على �جلوع �شمن 
و�دهو�  �أنيل  �شعادة  تهنئة  �شهدت  �لفتتاحية  �جلل�شة  وكانت 
منظمات  ل��دى  �لد�ئم  ومندوبها  �إيطاليا  ل��دى  �لهند  �شفر 
للمجل�س  ج��دي��د�  رئي�شا  بانتخابه  روم���ا  يف  �مل��ت��ح��دة  �لأمم 
�ملنتهية وليتها على  �لرئي�شة  و�ده��و�  �شكر  �لتنفيذي.. فيما 

جهودها.

�شفارة الدولة بروما ت�شارك يف الدورة العادية 
االأوىل ل�» تنفيذي الغذاء العاملي 2017 «

اقت�شادية عجمان تعقد ور�شة تثقيفية حول 
�شفة ال�شبطية الق�شائية املمنوحة للمفت�شني

•• عجمان ـ الفجر 

نظمت د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف �إمارة عجمان ور�شة تدريبية تثقيفية 
�لقانونية  �ل�ش�حيات  ل�شرح  �مل�شتهلك  وحماية  �لرقابة  �إد�رة  ملوظفي 
�لقانونية  �ل�شفة  وهي  للمفت�شني  �ملمنوحة  �لق�شائية  �ل�شبطية  ل�شفة 
�لتجارية  �ملن�شاآت  �لرقابة و�لتفتي�س على  �إج��ر�ء عمليات  �لتي تخول لهم 

�ملوجودة يف �إمارة عجمان.
و�أكد �ل�شيد حممد م�شعود �لكتبي مدير �إد�رة �لرقابة وحماية �مل�شتهلك �أن 
�قت�شادية عجمان حتر�س على �إملام موظفيها �لكامل بو�شف �ل�ش�حيات 
يف  مبا�شر  ب�شكل  ينعك�س  ذلك  لأن  لها،  �حلقيقي  و�لغر�س  لهم  �ملمنوحة 

وح�شن ��شتغ�ل هذه �ل�ش�حيات و��شتخد�مها وفق �لنظام و�لقانون.
�ملقام  يف  و�لتفتي�س  �لرقابة  لعمليات  �لرئي�شي  �لهدف  �أن  �لكتبي  و�أ�شاف 
�لأول هو �شمان حماية �ل�شوق �ملحلي من �أ�شكال �ملخالفات �ملختلفة ولذ� 
ت�شعى �لد�ئرة لأن ت�شلك �مل�شلك �لقانوين �ملنظم يف �لقيام بدورها �لرقابي 
على �ل�شوق من خ�ل �شفة �ل�شبطية �لق�شائية �لتي ت�شهل �إجر�ء�ت عمل 

�لتفتي�س ب�شكل عام.
ومن جانبها قالت �لآن�شة �شعاد طار�س �لعليلي مدير ق�شم �لتدريب باإد�رة 
�لور�س  ه��ذه  ت��ك��ر�ر مثل  ج��اه��دًة نحو  ت�شعى  �ل��د�ئ��رة  �أن  �لب�شرية  �مل���و�رد 
لقدر�تهم  وتطويًر�  �لب�شرية  م��و�رده��ا  يف  ��شتثماًر�  تعد  �لتي  �لتدريبية 
و�شبيً� مهًما يف �إك�شابهم �ملهار�ت و�ملعارف �لتخ�ش�شية �لتي توؤهلهم لأد�ء 

•• ال�صارقة-الفجر:�ملهام �ملطلوبة على �لوجه �لأكمل.

وتعزيز  �لطبية  ك��و�دره��ا  ت��دري��ب  على  منها  ح��ر���ش��اً 
قدر�تهم يف جمال �لت�شخي�س و�لع�ج، نظمت �للجنة 
�لعليا �ملنظمة مل�شرة فر�شان �لقافلة �لوردية، �إحدى 
�ملعنية  �ل�شرطان،  مر�شى  �أ�شدقاء  جمعية  م��ب��ادر�ت 
بن�شر وتعزيز �لوعي مبر�س �شرطان �لثدي، وتوفر 
�لفحو�شات �لطبية �ملجانية للك�شف �ملبكر عنه، ور�شة 
�لطبي  فريقها  ت��دري��ب  ب��ه��دف  متقدمة  طبية  عمل 
و�لأطباء  �ل�شابعة،  �ل�شنوية  م�شرتها  يف  �مل�����ش��ارك 
�ل�شريكة  و�ل���ع���ي���اد�ت،  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  يف  و�مل��م��ر���ش��ني 
و�ملتعاونة، على �أحدث �لو�شائل و�لفحو�شات �لطبية 

�ملتخ�ش�شة يف ت�شخي�س �شرطان �لثدي.
و����ش���ارك يف ور���ش��ة �ل��ع��م��ل �ل��ت��ي �أق��ي��م��ت ي���وم �ل�شبت 
�ملا�شي يف م�شت�شفى �جلامعة بال�شارقة �أكرث من 60 
�أط��ب��اء وممر�شني  بني  �لطبية موزعني  �ل��ك��و�در  من 
و�أخ�شائي �أ�شعة، وذلك يف �إطار �ل�شتعد�د�ت �جلارية 
لن��ط���ق م�����ش��رة ف��ر���ش��ان �ل��ق��اف��ل��ة �ل���وردي���ة خ�ل 
�شعار  2017، حت��ت  م��ار���س   17 �إىل   7 م��ن  �ل��ف��رتة 
ملدة  ت�شتمر  و�لتي  �إمار�ت"،  ل�شبع  �شنو�ت..  "�شبع 
�لإمار�ت  دولة  �أنحاء  جميع  خ�لها  جتوب  يوم   11
�ملبكر  �لك�شف  و�أهمية  �لثدي،  ب�شرطان  �لوعي  لن�شر 
عنه، وتقدمي �لفحو�شات �لطبية �ملجانية للمو�طنني 

و�ملقيمني من �جلن�شني.
و�ملمر�شني  �لأطباء  �إط�ع  �إىل  �لعمل  ور�شة  وهدفت 
و�أخ�شائي �لأ�شعة �لذين �شي�شاركون يف تقدمي خدمات 
�ل��ك�����ش��ف �ل��ط��ب��ي و�ل��ف��ح�����س �مل��ج��اين مل��ر���س �شرطان 

�أحدث  �أنحاء دولة �لإم��ار�ت، على  �لثدي، يف خمتلف 
�خلا�شة  �لطبية  �ل��ف��ح��و���ش��ات  جم���ال  يف  �ل��ت��ط��ور�ت 
مهار�تهم  تعزيز  �إىل  بالإ�شافة  �ملر�س،  عن  بالك�شف 
من  م�شتوى  �أعلى  على  ليكونو�  �ل�شحي  �لتقييم  يف 

�لكفاءة �ملهنية. 
و�أكدت �لدكتورة �شو�شن �ملا�شي، �ملدير �لعام جلمعية 
�لطبية  �للجنة  رئي�س  �ل�����ش��رط��ان،  مر�شى  �أ���ش��دق��اء 
حر�س  �ل��وردي��ة،  �لقافلة  فر�شان  مل�شرة  و�لتوعوية 
�ملعاير  ب��اأع��ل��ى  �ل��ط��ب��ي  طاقمها  مت��ت��ع  ع��ل��ى  �للجنة 
مع  �لتعامل  �أو  �لفحو�شات  ب��اإج��ر�ء  �ملتعلقة  �ملهنية 
�أفر�د �ملجتمع �ملتقدمني للفح�س، مو�شحة �أن �أهمية 
�لتدريب �لطبي �ملتخ�ش�س، تكمن يف �مل�شاهمة بزيادة 
�لقدرة على �لت�شخي�س �لدقيق ملر�س �شرطان �لثدي، 
كما �أن �لقافلة تعمل من خ�ل �لتقنيات �مل�شتخدمة 
بالفحو�شات  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �مل��ع��ل��وم��ات  ك���ل  ت��وث��ي��ق  ع��ل��ى 
�إلكرتونياً، يف خطوة تهدف �إىل دعم عملية �لتو��شل 
ب���ني �ل��ط��اق��م �ل��ط��ب��ي ل��ل��ق��اف��ل��ة و�لأ���ش��خ��ا���س �لذين 

يتقدمون للفح�س يف عياد�تها.
مركز  مع  �لوردية  �لقافلة  تتعاون  �ملا�شي:  و�أ�شافت 
و�لإكلينيكي، ومع نخبة  للتدريب �جلر�حي  �ل�شارقة 
�ملركز،  يف  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  وخ����ر�ء  �لأط���ب���اء  م��ن 
و�ملمر�شني  �لأط����ب����اء  م���ن   60 م���ن  �أك�����رث  ل��ت��دري��ب 
�لقافلة  ل�شرت�تيجية  وف��ق��اً  للعمل  و�لأخ�����ش��ائ��ي��ني 
�ملجانية  �لفح�س  خ��دم��ات  تقدمي  و�شمان  �ل��وردي��ة، 
هذ�  يف  �ملتبعة  و�لعناية  �جل��ودة  معاير  لأعلى  وفقاً 
�ملجتمع  �أف���ر�د  لكل  �لتوعية  ر�شائل  و�إي�شال  �مل��ج��ال، 
�لإم���ار�ت���ي مبهنية وحم��ب��ة، ع��ر ط��اق��م ط��ب��ي مميز 

�أيام  طيلة  و�لأم���ل  �لإر�دة  لفر�شان  م��ر�ف��ق��اً  �شيكون 
�مل�شرة.

تعد  ل  �لتدريبية  �لور�شة  ه��ذه  �أن  �ملا�شي  و�أو�شحت 
�لوردية على  �لقافلة  �عتادت  نوعها، فقد  �لأوىل من 
عام،  ك��ل  �لطبية  لطو�قمها  تدريبية  ور����س  تنظيم 
�ملبذولة  �جل��ه��ود  جم��ال  يف  �مل�شتجد�ت  �آخ���ر  ت��ت��ن��اول 
�لدر��شات  �أح��دث  على  بناء  �ل��ث��دي،  �شرطان  ملكافحة 

و�لو�شائل يف هذ� �ملجال.
يف  �لأط��ب��اء  من  نخبة  قدمها  �لتي  �لور�شة،  وتركزت 
توفيق  �لدكتور  وه��م  بال�شارقة،  �جلامعة  م�شت�شفى 
و�ل��دك��ت��ور عبد�ملنعم  �ل��ث��دي،  �شرطان  ج���ر�ح  ط��ب��ارة، 
قا�شم عبيدين، ��شت�شاري �أول �أ�شعة، و�لأ�شتاذ �لدكتور 
نبيل �شليمان، رئي�س ق�شم طب �لأ�شرة و�ملجتمع، على 
ملر�شى  �ل�شحية  �لرعاية  لنجاح  �ل���زم��ة  �لعنا�شر 
���ش��رط��ان �ل��ث��دي، مب��ا يف ذل���ك �مل��ع��رف��ة �جل��ي��دة بهذ� 
و�ملر�شى،  �ملر�جعني  مع  �لتو��شل  وم��ه��ار�ت  �مل��ر���س، 
�إىل  و�لتعرف  للثدي،  �ل�شعاعي  �لت�شوير  وخ��ي��ار�ت 

�حلالت �لتي ت�شتدعي �إحالتها �إىل طبيب خمت�س.  
و�شمت �لدورة �لتدريبية �أي�شاً جل�شة حول �لإجر�ء�ت 
�ل�شحيحة لإدخال بيانات �ملر�جعني �إلكرتونياً قدمها 
عمار �أخرت، �ملوؤ�ش�س و�لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة و�ن 
كول جروب ، وح�شرها �أع�شاء �لفريق �لطبي مل�شرة 
�أع�شاء  م��ن  ع��دد  وك��ذل��ك  �ل���وردي���ة،  �لقافلة  ف��ر���ش��ان 
�لكادر �لطبي و�لتمري�شي و�لإد�ري يف عيادة �ل�شارقة 
�لتابعة مل�شت�شفى �جلامعة، وعيادة  م�شت�شفى ثومبي 
خليفة  �ل�شيخ  مل�شت�شفى  �لتابعة  و�ل��ع��ي��ادة  بعجمان، 

�لتخ�ش�شي باإمارة ر�أ�س �خليمة.   

�مل���ا����ش���ي: ف��ي��م��ا يتعلق  وق���ال���ت �ل���دك���ت���ورة ���ش��و���ش��ن 
و�لو�شائل  �لتقنيات  �أح��دث  �لوردية  �لقافلة  باعتماد 
برناجماً  م��وؤخ��ر�ً  ��شتخدمت  �ملبتكرة،  �لتكنولوجية 
�لفرق  ت�شاعد  �لتي  �لبيانات  م��ن  جمموعة  لإدخ���ال 
بالأ�شخا�س  �ملتعلقة  �ملعلومات  جتميع  على  �لطبية 
�لأ�شعة  وت�شوير  �لطبية  للفحو�شات  �لذين خ�شعو� 
مل�شرة  �مل�����ش��اح��ب��ة  �مل��ت��ن��ق��ل��ة،  �لطبية  �ل��ع��ي��اد�ت  ل���دى 

فر�شان �لقافلة �لوردية.
و�أف��������ادت �مل���ا����ش���ي: ي���وف���ر �ل���رن���ام���ج و�ج���ه���ة �شهلة 
ت�شجيل  �شهولة  �لطبي  للطاقم  تتيح  �ل���ش��ت��خ��د�م، 
يعمل  �أن���ه  كما  �ل��ب��ي��ان��ات وجمعها،  و�إدخ����ال  �ل��دخ��ول 
ب�شكل مرن بوجود �ت�شال ب�شبكة �لإنرتنت �أو بدونه، 
مبا يتو�ءم مع ظروف تو�فر تغطية �شبكة �لإنرتنت 
جميع  يف  �مل�شتمر  �لطبي  �لطاقم  تنقل  عن  �لناجمة 
�أنحاء �لإمار�ت، وناأمل �أن ي�شكل هذ� �لرنامج نقطة 
حتول يف �ل�شناعات �لطبية يف دولة �لإمار�ت �لعربية 
يف  �إط�قها  منذ  �ل��وردي��ة  �لقافلة  وجنحت  �ملتحدة. 
كيلومرت�ً   1440 م��ن  �أك���رث  ق��ط��ع  يف   2011 ع���ام 
على �متد�د دولة �لإمار�ت، وقدمت11736  فح�س 
للثدي باملوجات  ماموغر�م �شعاعي، و1802 فح�شاً 
تقدمي  من  �ملا�شي  �لعام  يف  ومتكنت  �ل�شوتية،  ف��وق 
�شرطان  ع��ن  للك�شف  �ملجانية  �لطبية  �لفحو�شات 
ومو�طنة، و3940 مقيماً  ل�1119 مو�طناً  �لثدي، 
وم��ق��ي��م��ة يف خم��ت��ل��ف �إم�������ار�ت �ل����دول����ة. ك��م��ا قدمت 
و356  �أل���ف���اً  ل�41  �مل��ج��ان��ي��ة  �ل��ط��ب��ي��ة  �ل��ف��ح��و���ش��ات 
�شخ�شاً، من بينهم 8526 رجً� عر �أكرث من 455 

عيادة طبية خ�ل �شتة �أعو�م.

اأكرث من 50 عيادة تقدم الفحو�صات املجانية ل�صرطان الثدي على مدار 11 يومًا

القافلة الوردية تعزز مهارات كادرها الطبي يف ت�شخي�س �شرطان 
الثدي ا�شتعدادًا مل�شريتها حول االإمارات

تعداد عجمان ينفذ دورات 
تدريبية للباحثني

•• عجمان : الفجر

�لتعد�د ومدير  �شعيد �حلبي�شي م�شاعد مدير عام  �لدكتورة هاجر  �أك��دت 
�إد�رة �لح�شاء و�لبحوث بالتكليف يف �لأمانة �لعامة للمجل�س �لتنفيذي، �إن 
�للجنة �لعليا للم�شروع حري�شة على تاأهيل �لباحثني و�لعاملني بامل�شروع، 
مو�شحة �ن �لدورة ت�شمل  �لتعريف باأهد�ف �لتعد�د و�أ�شلوب جمع �لبيانات 
و�شمان �شرية �ملعلومات، وكيفية �لتغلب على �ل�شعوبات، ��شافًة �ىل تزويد 
�ملقاب�ت  �ل�شحيحة لإجر�ء  �ل�شلوكية و�لأ�ش�س  �ملهار�ت  �ملتدربني ببع�س 

وجمع بيانات دقيقة.
جاء ذلك خ�ل جهود �للجنة �لعليا مل�شروع "تعد�د عجمان" برئا�شة �شمو 
�ل�شيخ ر��شد بن حميد �لنعيمي رئي�س د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط بعجمان، 
تت�شمن  �ي��ام   6 م��د�ر  على  تدريبية  دورة  عجمان  تعد�د  م�شروع  بتنظيم 
وتكاملية  و�شرعته  �لأد�ء  ج��ودة  �شمان  بهدف  وعملية  نظرية  تدريبات 
�مل�شتهدفة من  �لفئات  قبل  �لعام من  �لر�شا  ن�شبة  زي��ادة  وتاأكيد  �لبيانات 

�لتعد�د.
مت  ملن  و�لعملي  �لنظري  �لتدريب  ي�شمل  �لباحثني  تدريب  �أن  و�أ�شافت 
�ختيارهم من ذوي �خلرة و�لكفاءة، و�شيت�شمن �لتدريب �لنظري �لتعرف 
من  �ملطلوبة  �ملعلومات  تو�شيل  وكيفية  �ملرفقة  و�ل�شئلة  �ل�شتمارة  على 
�ل�شر�ئح �مل�شتهدفة يف �أ�شرع وقت و�أعلى جودة ممكنة، بعد ذلك �شيتم عمل 
�ختبار للباحثني للتاأكد من مدى �إملامهم بالتطبيقات �ملت�شمنة ل�شتمار�ت 

�لتعد�د ومدى ��شتيعابهم للدور�ت �لتدريبية.
��شتخد�م  على  �لفني  �لتدريب  �شي�شمل  �ل���دورة  م��ن  �لعملي  �جل��ان��ب  �م��ا 
�ملهار�ت  على  عموما  �لتدريبية  �ل��دور�ت  �شرتتكز  كما  �للوحية،  �لجهزة 
�ل�شلوكية للعمل �مليد�ين وطرق طرح �لأ�شئلة، �إ�شافة �إىل مترين �لباحث 
على �آليات تعريف �لباحث عن نف�شه و�مل�شروع ل�شر�ئح �لتعد�د �مل�شتهدفة 
د�خل  �لإح�شائية  �ملفاهيم  على  �لرتكيز  �شيتم  كما  ممكن  وق��ت  �أق��ل  يف 

�ل�شتمارة.
�مليد�نني  �لباحثني  م��ع  �ل��ت��ع��اون  �ملجتمع  �ف���ر�د  ه��اج��ر،  �ل��دك��ت��ورة  ودع���ت 
عن  �شاملة  بيانات  قاعدة  توفر  بهدف  ودقيقة  �شحيحة  بيانات  وتوفر 
�لإمارة  يف  و�خلدمية  و�ل�شناعية  و�لتجارية  �ل�شكنية  و�ملن�شاآت  �ل�شكان 
مما �شيعزز �لنه�شة �ل�شاملة و�لتنمية �مل�شتد�مة لإمارة عجمان و�خلروج 
و�لبنية  و�ل�شياحية  و�لقت�شادية  و�لتعليمية  �ل�شحية  �مل�شاريع  باأف�شل 

�لتحتية ومبا يعك�س تطلعات ورغبات �شر�ئح �ملجتمع ككل.
�أن �لعمل �لإح�شائي هو �لأ�شا�س �لذي يرتكز عليه �لباحثون  م�شرة �إىل 
و�ملخططون و�شناع �لقر�ر ور��شمو� �ل�شيا�شات يف و�شع �خلطط و�لر�مج 

�لإمنائية و�ل�شيا�شات يف خمتلف �ملجالت.

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/1775  مدين جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- �ح�شن �هلل بن �دري�س خ��ان  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/ حممد نعمان ر�شا �شيخ خالد م�شعود   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   4670( وق���دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة 
و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�شتحقاق  وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم 
�لحد �ملو�فق  2017/2/26   �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.B.10 لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�شور 
فان  تخلفك  حالة  ويف  �لأق��ل  على  �أي��ام  بث�ثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
  اعالن امل�ستاأنف �سدها للح�سور
  امام مدير ادارة الدعوى ن�سرا 

�لدعوى �ل�شتئنافية رقم )736( ل�شنة )2016( م  مدين عجمان 
�شادر بتاريخ 2016/10/31 م ، يف �لق�شية رقم )361( ل�شنة )2016( م ��شتئناف مدين كلي عجمان 

�مل�شتاأنف : نوبل ريوربيز - �س م ح 
�مل�شتاأنف �شدها : �دوني�س تريدينج - م م ح 

�لعنو�ن : ن�شر�   
�نت مكلف باحل�شور �مام مدير �لدعوى يف حمكمة عجمان �لحتادية �ل�شتئنافية يوم �لربعاء �ملو�فق 
2017/3/1  �ل�شاعة 9.40 �س �شخ�شيا  �و بو��شطة وكيل معتمد وتقدمي كافة �مل�شتند�ت خ�ل ع�شرة �يام  
من تاريخ ��شت�م �لع�ن ومن �شمنها مذكرة جو�بية على �لدعوى �ل�شتئنافية �ملرفوعة من �مل�ش�تاأنف 

ويف حال عدم ح�شورك �شخ�شيا  �و بو��شطة وكيلك �ملعتمد فان �ل�شتئناف �شي�شمع يف غيبتك.  
حرر �لع�ن يف  2017/2/15

مكتب ادارة الدعوىال�ستئنافية

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/23  تظلم جتاري

�ملتظلم  �ن  ���س.م.ح جمهول حمل �لقامة مبا  �ل  �ملتظلم �شده / 1-�شي تي  �ىل 
�ع���ه ومو�شوعه تظلم  �مل��ذك��ور  �لتظلم  �أق���ام عليكم  ق��د  �ي���ر�ن  / بنك ���ش��ادر�ت 
و�لر�شوم  2017/23 حجز حتفظي جت��اري  رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�شادر  �ل��ق��ر�ر  من 
و�مل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2017/2/26   �ل�شاعة 08.30 �س 
بالقاعة : Ch 1.B.6  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أيام على  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بث�ثة 

�لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

تر�أ�س �لعقيد �لأ�شتاذ �لدكتور �شيف 
�أكادميية  ع��م��ي��د  �ل�����ش��وي��دي،  غ���امن 
�ل�شابع  �لج����ت����م����اع  دب������ي،  ����ش���رط���ة 
�لأكادميي  للعام  �لعلمي  للمجل�س 
كبار  ق��اع��ة  يف  2017/2016م، 
�لدر��شات  ك��ل��ي��ة  مب��ب��ن��ى  �ل�����ش��ب��اط 
�ل��ع��ل��ي��ا، ب��ح�����ش��ور �ل�������ش���ادة روؤ����ش���اء 
�لأق�������ش���ام �ل��ع��ل��م��ي��ة، و�أع�������ش���اء هيئة 
�لدكتور  �ل��ع��ق��ي��د  و�أك����د  �ل��ت��دري�����س. 
�لإد�رة  ح���ر����س  �ل�������ش���وي���دي،  ���ش��ي��ف 
�لنهو�س  ع��ل��ى  ل���أك��ادمي��ي��ة،  �لعليا 
بها  و�لرت��ق��اء  �لتعليمية،  بالعملية 
�أعلى �مل�شتويات، مبا يتو�فق مع  �إىل 
�لتوجهات �حلديثة يف وز�رة �لتعليم 
بدولة  �ل��ع��ل��م��ي  و�ل���ب���ح���ث  �ل����ع����ايل 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، للم�شاهمة 
 ،2021 �لإم����ار�ت  روؤي���ة  يف حتقيق 
لتكون دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
ذلك  بحلول  �لعامل  دول  �أف�شل  من 
�ل��ق��ي��ادة �لر�شيدة.  �ل��ع��ام، حت��ت ظ��ل 

عميد  رح����ب  �لج���ت���م���اع  ب���د�ي���ة  ويف 
�لأك���ادمي���ي���ة ب��اجل��م��ي��ع، م��ث��ن��ي��اً على 
�أجل  م��ن  يبذلونها  �ل��ت��ي  ج��ه��وده��م 
ثم  �لأك��ادمي��ي،  �لتميز  دع��م م�شرة 
�ملو��شيع �ملدرجة على جدول  ناق�س 
�لأعمال و�لتي ��شتملت على عدد من 

�لأطروحات  عناوين  تعديل  طلبات 
ل��ع��دد م��ن ط���ب �ل��در����ش��ات �لعليا، 
ومت��دي��د م���دة �لأط���روح���ة ملجموعة 
من طلبة �ملاج�شتر و�لدكتور�ة، كما 
�خلا�شة  �لتو�شية  �لجتماع  ناق�س 
���ش��رط��ة دبي  ب��امل�����ش��ارك��ة يف ج���ائ���زة 

لتو�شيات  �إ�شافًة  �لبحثي،  ل���إب��د�ع 
�لطلبة  ر�أي  �����ش���ت���ط����ع  ن���ت���ائ���ج 
ونقا�س  2016م،   لعام  �خلريجني 
�للغة  مو�د  تدري�س  باإلغاء  �لتو�شية 
�لإجنليزية �ملقررة على طلبة برنامج 
�للي�شان�س يف �لقانون وعلوم �ل�شرطة 

، لدر��شتها و�تخاذ �لقر�ر�ت �ل�زمة 
ب�شاأنها. ووجه عميد �أكادميية �شرطة 
دبي روؤ�شاء �لأق�شام �لعلمية و�أع�شاء 
تفعيل  ب�������ش���رورة  �ل��ت��دري�����س  ه��ي��ئ��ة 
و�لهتمام  �ل��ع��ل��م��ي��ة،  �لأق�������ش���ام  دور 
ب���ال���ن���و�ح���ي �ل���ب���ح���ث���ي���ة، و�لرت�����ق�����اء 
ب���ال���ب���ح���ث �ل����ع����ل����م����ي، و������ش����ت����خ����د�م 
�لأ�شاليب و�لأدو�ت و�لطرق �حلديثة 
يف  �لإب���د�ع  �إىل  و�شول  �لتدري�س  يف 

جمال �لتعليم.
بالدعم  �ل�����ش��وي��دي  �لعقيد  و�أ����ش���اد   
�لعليا  �لإد�رة  ت����ق����دم����ه  �ل���������ذي 
ل���أك��ادمي��ي��ة، م��ن خ���ل ت�شخرها 
ل��ك��اف��ة �لإم���ك���ان���ات وت���وف���ر جميع 
�لأق�شام  حتتاجها  �ل��ت��ي  �ملتطلبات 
�لعلمية وطاقم �لتدري�س، لتمكينهم 
م��ن �ل��ق��ي��ام ب��و�ج��ب��ات��ه��م ع��ل��ى �أكمل 
�لتعليمية  �ل��ع��م��ل��ي��ة  خل��دم��ة  وج����ه، 
و�ل��ب��ح��ث��ي��ة، و�لإ���ش��ه��ام ب��ق��وة يف دفع 
�ملوؤ�ش�شي،  و�ل��ت��ف��وق  �لتميز  م�شرة 
تعزيز�  �لأك��ادمي��ي��ة،  تنتهجها  �ل��ت��ي 

ملكانتها كموؤ�ش�شة تعليمية ر�ئدة.

••  العني-الفجر:

للعلوم  �ل���ع���ني  ج���ام���ع���ة  ����ش��ت�����ش��اف��ت 
�ملجل�س  �جتماع  �أعمال  و�لتكنولوجيا 
�لعربية  �جلامعات  لحت��اد  �لتنفيذي 
و�ل��ذي عقد يف مقر �جلامعة برئا�شة 
مدير  �لبيلي  حممد  �لدكتور  �شعادة 
�ملتحدة،  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  ج��ام��ع��ة 
�لدكتور  �لأ���ش��ت��اذ  م��ن:  ك��ل  وبح�شور 
�لأمني  �ل��ع��دو�ن  ع��ر�ب��ي  �أب���و  �شلطان 
�لعربية،  �جل���ام���ع���ات  لحت�����اد  �ل���ع���ام 
�إدري�س  م�شطفى  �ل��دك��ت��ور  �لأ���ش��ت��اذ 
�لب�شر �لأمني �لعام �مل�شاعد ل�حتاد، 
مكلد  عفان  حممد  �لدكتور  و�لأ�شتاذ 
�حل��م��د�ين رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة �لأن���ب���ار يف 
�أحمد  �ل���دك���ت���ور  و�لأ����ش���ت���اذ  �ل����ع����ر�ق، 
زغ����د�ر رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة ي��ح��ي��ى فار�س 
�شادق  �لدكتور  و�لأ�شتاذ  �جلز�ئر،  يف 
عمان  جامعة  رئي�س  ���ش��ادق  ع��ب��د�هلل 
�إبر�هيم  و�لدكتور  �لأردن،  يف  �لأهلية 
حممد مر�شل رئي�س جامعة مقدي�شو 
يف �ل�شومال، ورئي�س جامعة �لقلمون 
نبيل  �ل���دك���ت���ور  �لأ����ش���ت���اذ  ����ش���وري���ا  يف 
�لبطل، ومن جامعة �ل�شلطان قابو�س 
�شعادة �لدكتور علي بن �شعود �لبيماين 
�لبحرين  وم�����ن  �جل����ام����ع����ة،  رئ���ي�������س 
ع���و�د رئي�س  �ل��دك��ت��ور غ�شان  �لأ���ش��ت��اذ 
و�لدكتور  �لتطبيقية،  �لعلوم  جامعة 

جامعة  م���دي���ر  �لأن���������ش����اري  ح�����ش��ني 
�أبي�س  ن�شرين  و�ل��دك��ت��ورة  �ل��ك��وي��ت، 
يف  يو�شف  �لقدي�س  جامعة  عن  ممثل 
بروت ومديرة فرع �جلامعة يف دبي، 
و�لدكتور ر�شدي �لقو��شمي مدير فرع 
�لأردن،  يف  �ملفتوحة  �ل��ق��د���س  جامعة 
و�ل�شيدة مي وهبة مدير �لإد�رة �لعامة 
كان  حيث  �لعربية،  �جلامعات  لحت��اد 
غالب  �لدكتور  �لأ�شتاذ  ��شتقبالهم  يف 
و�أع�شاء  �جل��ام��ع��ة،  رئ��ي�����س  �ل��رف��اع��ي 

جمل�س عمد�ء �جلامعة.
وق���د ت��ن��اول �لج��ت��م��اع جم��م��وع��ة من 
ت�شمنتها  �ل���ت���ي  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  �ل���ب���ن���ود 
�مل�شتقبلية  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �خل��ط��ة 
لحتاد �جلامعات �لعربية ومن �شمنها 
�إجر�ء تعدي�ت على �لنظام �لأ�شا�شي 
لحتاد �جلامعات �لعربية، وبالإ�شافة 
�إىل مناق�شة طلبات �لن�شمام لع�شوية 
�ملجل�س  �أع�شاء  ناق�س  كما  �لحت���اد.  
دعم  يف  �لعربية  �جلامعات  �حت��اد  دور 

�لبحث �لعلمي ون�شره، و�لرتكيز على 
�لتدريب �لط�بي و�لتبادل �لط�بي 

بني �جلامعات �لعربية. 
�لأكادميية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  �شعيد  وع��ل��ى 
عقد  �أهمية  على  �ملجل�س  �أع�شاء  �أك��د 
�مل�����وؤمت�����ر�ت �ل���دول���ي���ة ب���ال���ت���ع���اون بني 
تعزيز  على  و�لعمل  �لحت��اد،  جامعات 
عن  �ملنبثقة  �لعلمية  �جلمعيات  دور 
�لحتاد و�لتي يبلغ عددها 23 جمعية، 
�إ�شافة �إىل �أهمية دور �لحتاد يف خلق 

ثقافة �شمان �جل��ودة لدى �جلامعات 
�لدكتور  �لأ����ش���ت���اذ  و�أك������د  �ل���ع���رب���ي���ة. 
�لجتماع  ه��ذ�  �أه��م��ي��ة  على  �ل��رف��اع��ي 
هو  �لتنفيذي  �ملجل�س  يعتر  ق��ائ��ً�: 
�لعربية،  �جل��ام��ع��ات  لحت���اد  �مل��ح��رك 
�حت�����اد  ق�����������ر�ر�ت  م���ع���ظ���م  �أن  ح����ي����ث 
�جل���ام���ع���ات �ل��ع��رب��ي��ة ه���ي ع���ب���ارة عن 
�ملجل�س  ف��ه��ذ�  �ملجل�س،  م��ن  تو�شيات 
�مل�شتقبلية  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ي���ح���دد 
ل���حت��اد، ك��م��ا �أك���د ع��ل��ى �ل����دور �لهام 
�ل���ذي يلعبه ه��ذ� �لج��ت��م��اع يف جمال 
�خل��ر�ت بني �جلامعات  تبادل  تعزيز 
�لتدري�س،  ه��ي��ئ��ة  و�أع�������ش���اء  �ل��ع��رب��ي��ة 
�أنه ي�شاعد على تنظيم  �إىل  بالإ�شافة 
�جلامعات  ب���ني  �ل��دول��ي��ة  �مل����وؤمت����ر�ت 
�لبحث  ت�شجيع  على  ويعمل  �لعربية، 
�لعلمي �مل�شرتك و�لر�مج �لأكادميية 

�مل�شرتكة بني �جلامعات �لعربية.
للعلوم  �ل����ع����ني  ج���ام���ع���ة  �أن  ي����ذك����ر 
و�لتكنولوجيا �شوف ت�شت�شيف �مللتقى 
ل��ت��ب��ادل عرو�س  �ل��ث��ال��ث و�ل��ع�����ش��ري��ن 
�لعربية  �جل���ام���ع���ات  ط�����ب  ت���دري���ب 
مار�س   21-19 م���اب���ني  �ل���ف���رتة  يف 
توفر  �إىل  ي��ه��دف  و�ل���ذي   ،2017
�جلامعات  ل��ط��ل��ب��ة  ت����دري����ب  ف���ر����س 
�ل��ع��رب��ي��ة ب��ح��ي��ث ي��ت��م ت���ب���ادل عرو�س 
�جلامعات  ع��ن  ممثلني  ب��ني  �لتدريب 

�لعربية.

•• دبي-وام:

ي�شت�شيف مركز دبي ل�أمن �لإلكرتوين �أعمال �ملوؤمتر �لأمني �لإلكرتوين 
�أبريل  و27   26 ي��وم��ي   "  OPCDE_ Cyber Security  "

�لقادم يف �أبر�ج �لإمار�ت يف دبي.
ياأتي تنظيم �ملركز للموؤمتر - �لأكرث تقنية يف �ملنطقة على م�شتوى �لعامل 
�لتعاون  حت�شني  بهدف  للتكنولوجيا  �ي  ك��وم  مع  �ملركز  �شر�كة  �إط��ار  يف   -
و�لإبتكار يف جمال �لأمن �للكرتوين.. فيما يعد �ملركز �شريكا �إ�شرت�تيجيا 
للموؤمتر . وتنظم ديل �شكيور وركز وكوم �ي للتكنولوجيا - خ�ل �ملوؤمتر 
" �لأمن  بعنو�ن  �لدولة  و�مل��د�ر���س يف  - م�شابقة وطنية لط�ب �جلامعات 
�لإم���ار�ت يف  �ل�شابة يف  �ملو�هب  �كت�شاف  �إىل  �لوطني" تهدف  �لل��ك��رتوين 

جمال �لأمن �لإلكرتوين.

ل�أمن  دب��ي  مل��رك��ز  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل�شيباين  حمد  يو�شف  ���ش��ع��ادة  و�أك���د 
�لإلكرتوين �أهمية تنظيم هذه �ملوؤمتر�ت يف �ملنطقة .

م�شر� �إىل �أن دبي من�شة ت�شتقطب خر�ء �لأمن �لإلكرتوين من خمتلف 
�أن  و�أو���ش��ح  �مل��ج��ال.  ه��ذ�  يت�شاركون معارفهم وخر�تهم يف  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء 
��شت�شافة �ملوؤمتر تتما�شى مع روؤية �ملركز و�أهد�فه �لإ�شرت�تيجية �لر�مية 

جلعل مدينة دبي �أمن مدن �لعامل �إلكرتونيا.
ي�شارك يف �ملوؤمتر خر�ء عامليون يف �لأمن �للكرتوين من �نتل وماندينت 
من  جمموعة  ت��ق��وم  فيما   .. وف��ر���ش��ت  وفا�شتلي   ISC2و وت��رن��دم��اي��ك��رو 
�لباحثني يف �لأمن �لإلكرتوين عامليا يف �شركات مثل جوجل و�أوبر مبر�جعة 

�لأبحاث �ملقدمة للموؤمتر.
كما ي�شارك يف �ملوؤمتر 20 متحدثا ر�شميا من �شبع دول خمتلفة ت�شمل دولة 

�لإمار�ت وفرن�شا و�لوليات �ملتحدة وكند� و�ملك�شيك ورو�شيا و�شنغافورة.

»دبي لالأمن االلكرتوين« ي�شت�شيف موؤمتر االأمني االإلكرتوين 26 اأبريل
•• دبي-وام:

 " �أعمال تطوير م�شروع طريق  �لتحتية  �لبنية  وز�رة تطوير  ب��د�أت 
�ل��ذي ميتد من تقاطع دو�ر  �لفجرة  �إم��ارة  " يف  حمد بن عبد�هلل 
�لنجيمات عند نهاية �شارع �ل�شيخ خليفة دبي �لفجرة �ل�شريع حتى 
�ل�شرقي" بطول �شتة  �ل�شاحلي  "�لطريق   E99 �لطريق �لحتادي 

كيلومرت�ت وتقدر تكلفته ب� 250 مليون درهم .
�أن  �ل����وز�رة  �ل��ط��رق يف  �إد�رة  �أح��م��د �حل��م��ادي م��دي��ر  و�أك���د �ملهند�س 
�ملرحلة �لأوىل من �مل�شروع - �لتي ت�شتمر �شتة �أ�شهر - تت�شمن نقل 

جميع �خلدمات �لتي تتعار�س مع تنفيذه .
�شتبد�أ  �خل��دم��ات  بنقل  �لعمل  �نتهاء  بعد  �أن��ه  �إىل  �حل��م��ادي  ولفت 
�لربع  خ���ل  منه  �لن��ت��ه��اء  �ملتوقع  وم��ن  بامل�شروع  �حل��ف��ر  عمليات 

�لثالث من عام 2019 حيث �شيتم خ�له حتويل �لدو�ر�ت �لقائمة 
ومو�قف  خ��دم��ي  ط��ري��ق  م��ع  �شوئية  و�إ����ش���ار�ت  و�أن��ف��اق  ج�شور  �إىل 

وممر�ت م�شاه وتو�شعة �لطريق �إىل ث�ث حار�ت يف كل �جتاه .
وقال �إن �مل�شروع �لذي ت�شرف على تنفيذه �لوز�رة يعتر من �مل�شاريع 
�لهامة حلاجة �لطريق �ملا�شة للتطوير ورفع �لكفاءة حيث تت�شمن 
�إعادة هيكلة وتو�شعة وحتديث �لطريق .. �لأمر �لذي يزيد  �أعماله 
من قدرته �ل�شتيعابية وي�شاهم يف تنظيم حركة �ملركبات من و�إىل 

�ملو�قف �جلانبية على �لطريق .
و�أ�شار �إىل �أن م�شروع تطوير طريق حمد بن عبد�هلل �شيكون له دور 
�شمن  �شيتم  حيث  للم�شاة  �مل��روري��ة  �ل�ش�مة  م�شتوى  رف��ع  يف  ب��ارز 
�مل�شروع توفر عدد من �لأنفاق �خلا�شة بامل�شاة على �لطريق �لذي 

يعد �شريانا رئي�شيا يف �إمارة �لفجرة . 

»تطوير البنية التحتية« تبداأ تطوير طريق حمد بن عبداهلل يف الفجرية بتكلفة 250 مليون درهم

الرئي�س ال�شوداين 
يغادر البالد

•• اأبوظبي -وام:

غادر فخامة عمر ح�شن �لب�شر رئي�س جمهورية �ل�شود�ن �ل�شقيقة �لب�د �م�س 
بعد زيارة ر�شمية ��شتغرقت خم�شة �أيام . وكان يف ود�ع فخامته معايل �شلطان 
حميد  و�شعادة  �ل�شرف  بعثة  رئي�س  �لعدل  وزي��ر  �لظاهري  �ل��ب��ادي  �شعيد  بن 
حممد  حمد  و�شعادة  �لرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  مكتب  مدير  نائب  �لنيادي  �شعيد 
�أمني  حممد  و�شعادة  �ل�شود�ن  جمهورية  لدى  �لدولة  �شفر  �جلنيبي  حميد 
�مل�شوؤولني.  من  وعدد  �لدولة  لدى  �ل�شود�ن  جمهورية  �شفر  �لكارب  عبد�هلل 
�لدفاع  وموؤمتر  معر�س  فعاليات  ح�شر  �ل�شود�ين  �لرئي�س  فخامة  �ن  يذكر 
�لدويل �آيدك�س ومعر�س �لدفاع �لبحري نافدك�س 2017 �لتي �نطلقت يوم 
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•• دبي -وام:

ق���دم ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود ب��ن ر����ش��د �مل��ع��� ع�شو 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �أم �لقيوين و�شمو �ل�شيخ عمار بن حميد 
�ل�شيخ طحنون بن حممد  و�شمو  �لنعيمي ويل عهد عجمان 
�لعز�ء  و�ج��ب  �ل�شرقية  �ملنطقة  يف  �حل��اك��م  ممثل  نهيان  �آل 
م�شبح  و�ل��ف��ري��ق  �لرميثي  ر����ش��د  حممد  �ملتقاعد  �ل��ل��و�ء  ل��� 

"و�لدتهم - رحمها �هلل -" ، وذلك  �لفتان يف وف��اة  بن ر��شد 
�لعز�ء يف منطقة جمر� بدبي.  كما  خ�ل زيارتهم جمل�س 
قدم و�جب �لعز�ء .. �ل�شيخ هز�ع بن طحنون �آل نهيان وكيل 
ديو�ن ممثل �حلاكم يف �ملنطقة �ل�شرقية. و�أعرب �شموهم عن 
�شائلني   ، �لفقيدة  و�أبناء  لأ�شرة  ومو��شاتهم  تعازيهم  خال�س 
�ملوىل عز وجل �أن يتغمدها بو��شع رحمته و�أن ي�شكنها ف�شيح 

جناته و�أن يلهم �أهلها وذويها �ل�شر و�ل�شلو�ن.

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  �آل  خليفة  ب��ن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
ر�شتم  ف��خ��ام��ة   .. �ل���دول���ة  رئ��ي�����س  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  م�شت�شار 
�لب�د  ي��زور  �ل��ذي  تتار�شتان  جمهورية  رئي�س  مينيخاموف 
يف  �شموه  ق�شر  يف  عقد  �ل���ذي   - �للقاء  خ���ل  ج��رى  حاليا. 

يف  �لبلدين  ع���ق��ات  وتنمية  تطوير  �شبل  بحث   - �أب��وظ��ب��ي 
�لفر�س  م��ن  ع���دد  ����ش��ت��ع��ر����س  �إىل ج��ان��ب  �مل��ج��الت  خمتلف 
فتح  يف  ت�شهم  �أن  �شاأنها  م��ن  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ج��اري��ة  �ل�شتثمارية 
جمالت تعاون وتن�شيق م�شرتك ملا يعود بالفائدة على �شعبي 
�لإمار�ت وترت�شتان . ح�شر �للقاء .. �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 

بن خليفة �آل نهيان وعدد من �مل�شوؤولني .

•• اأبوظبي- وام:

�لأول  �أم�����س  �لد�خلية  وز�رة  كرمت 
�ملتميزة  �لإد�ر�ت  م����ن  جم���م���وع���ة 
حل�شولها على �شهاد�ت نظام �لبيئة 
و�ل�شحة و�ل�ش�مة �ملهنية يف �ملر�حل 
و�شهاد�ت  و�لثالثة  و�لثانية  �لأوىل 
ومو��شفات  �جل������ودة  �إد�رة  ن���ظ���ام 
�لفريق  و�أك����د   . متخ�ش�شة  ع��امل��ي��ة 
وز�رة  وكيل  �ل�شعفار  ع��ب��د�هلل  �شيف 
�لتكرمي  ح��ف��ل  خ����ل   - �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�أن ح�شول   - �أق��ي��م يف مقرها  �ل��ذي 
عاملية  متيز  ���ش��ه��اد�ت  على  �لإد�ر�ت 
ودعم  ج��ه��ود  نتيجة  ي��اأت��ي  وري���ادي���ة 
ز�يد  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزي����ر �ل��د�خ��ل��ي��ة وه���ن���اأ وك��ي��ل وز�رة 
�ل��د�خ��ل��ي��ة ف���رق ع��م��ل �جل����ودة �لتي 
باحل�شول  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل���ري���ادة  حققت 
م��ن هيئة  �ملتميز  �لجن���از  ه��ذ�  على 
�لتي  �ل��ري��ط��ان��ي��ة  ريج�شرت  ل��وي��دز 
�لعاملية  �مل���وؤ����ش�������ش���ات  �إح�������دى  ت���ع���د 
�ملتخ�ش�شة يف تدقيق �لنظم �لإد�رية 
عليها  و�مل�شادقة  �ل�شهاد�ت  و�إ�شد�ر 
�لدولية  �لآيزو  وفقا ملعاير منظمة 
و�أ�شاف �أن �لوز�رة �شتو��شل جهودها 
�لعديد  يف  �جل���ودة  مفهوم  برت�شيخ 
و�أهمها  �ل��ت��ط��وي��ري��ة  �ل��ن��و�ح��ي  م��ن 
ب�شورة  �ل�شرطية  �خل��دم��ات  تقدمي 
�أ�ش�س  ل��ت��دع��ي��م  ر�ق���ي���ة  م��ت��ج��ان�����ش��ة 
م�شيد�   .. جمتمعنا  يف  �ل���ش��ت��ق��ر�ر 
متطلبات  بتنفيذ  �ملوظفني  بالتز�م 
�ل�شرت�تيجية  وقيم �خلطة  �جلودة 
ومن  �ل��و�ح��د  �لفريق  ب��روح  و�لعمل 
�ل�شرت�تيجي  �لهدف  خ�ل تطبيق 
لوز�رة �لد�خلية وهو �لرتقاء بجودة 
�أرقى �ملعاير �لعاملية  �خلدمات وفق 
ل���ل���ج���ودة ومب����ا ي��ت��م��ا���ش��ى م���ع روؤي����ة 
�لأهد�ف  وحتقيق  �لإم���ار�ت  حكومة 
ح�شر  قيا�شي  وق��ت  خ���ل  �ملن�شودة 

�حلفل .. �للو�ء �لدكتور �أحمد نا�شر 
�لد�خلية  وز�رة  عام  مفت�س  �لري�شي 
و�ل����ل����و�ء ج��ا���ش��م حم��م��د �مل���رزوق���ي 
ق���ائ���د ع����ام �ل����دف����اع �مل�����دين و�ل���ل���و�ء 
�ملالية  ع���ام  م��دي��ر  �ل�شام�شي  ���ش��امل 
و�خل���دم���ات �مل�����ش��ان��دة و�ل���ل���و�ء عبد 
عام  مدير  �ل�شريفي  مكتوم  �لعزيز 
�ملديرين  من  وع��دد  �لوقائي  �لأم��ن 
وكبار  �لإد�ر�ت  وم���دي���ري  �ل��ع��ام��ني 

�شباط �لوز�رة .
�مل��ق��دم علي ع��ب��د�هلل �ملطري  و�أك���د 
مدير �إد�رة �جلودة بالإنابة يف �لإد�رة 
وتطوير  ل������ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �ل��ع��ام��ة 
�لأد�ء �أن �لقياد�ت �ل�شرطية حتر�س 
�لإم���ار�ت �شمن  �أن تكون دول��ة  على 

�أف�شل دول �لعامل �أمنا و�ش�مة .
و�أ�شاف - يف كلمته خ�ل �حلفل - �أن 
وز�رة �لد�خلية �شعت لتحقيق �أف�شل 
�ملر�تب يف خمتلف �ملوؤ�شر�ت �لدولية 
م���ن خ�����ل ت��ك��ام��ل ج���ه���ود خمتلف 
�لإد�رة  دور  �إىل  لف��ت��ا   .. قطاعاتها 
وتطوير  ل������ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �ل��ع��ام��ة 
�لتنظيمية  �ل��وح��د�ت  دع��م  يف  �لأد�ء 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة وت����ق����دمي �خل����دم����ات لها 
لأف�شل  وفقا  عالية  وج���ودة  بكفاءة 

�ملعاير و�ملمار�شات �لعاملية .
وقال �إن �ليوم نحتفل باإجناز جديد 
وز�رة  �جن����از�ت  �شل�شلة  �إىل  ي�شاف 
على  �حل�شول  يف  و�ملتمثل  �لد�خلية 
مت  حيث  �لعاملية  �ملو��شفات  �شهاد�ت 
منح �إد�ر�ت �لوز�رة �شهاد�ت مو��شفة 
نظام �إد�رة �لبيئة ونظام �إد�رة �ل�شحة 
و�ل�ش�مة �ملهنية ونظام �إد�رة �جلودة 
�شام� �لإ�شد�ر �حلديث للمو��شفة 
ون��ظ��ام جودة  �مل�شاريع  ون��ظ��ام ج��ودة 
�لتدريب ونظام �إد�رة �لبتكار ونظام 

�إد�رة �ل�شكاوى.
�مل�شمولة  �ل���وح���د�ت  ع���دد  �أن  وذك����ر 
�إد�رة   11 منها   21 ب��ل��غ  ب��امل�����ش��روع 
وتدريب  وتاأهيل  �إد�ر�ت  و10  عامة 

�لأنظمة  على  معتمد�  مدققا   148
مما �أ�شهم يف حتقيق متطلبات �لعمل 
باملو��شفات و�شاعد يف �حل�شول على 

�ل�شهاد�ت .   
على  �حل�����ش��ول  �أن  �مل���ط���ري  و�أك�����د 
�ل�����ش��ه��اد�ت مب��ث��اب��ة �خل��ط��وة �لأوىل 
و�لتح�شني  �ل��ت��ط��وي��ر  ط��ري��ق  ع��ل��ى 
�شعادة  وحتقيق  �لأع��م��ال  و��شتد�مة 
�ل���وز�رة  ح��ر���س  �إط���ار  يف  �ملتعاملني 
بجميع  �ل��ري��ادة  على  �ملحافظة  على 
�ملحافل �لدولية و�لإقليمية و�ملحلية 
�لإمار�ت  دول��ة  حكومة  ل��روؤي��ة  دعما 
�لقياد�ت  بدعم  م�شيد�   ..  2021
�ل���ع���ل���ي���ا وب���ج���ه���ود مم���ث���ل���ي �جل�����ودة 
�لنظام  ع��ل��ى  و�ل���ع���ام���ل���ني  وف���رق���ه���ا 

لتحقيق هذ� �لإجناز .  
�لعامة  �لإد�رة   .. �ل��ت��ك��رمي  و���ش��م��ل 
�خلدمة  و�إد�رة  �ل���وق���ائ���ي  ل����أم���ن 
�لحتادية  و�لح��ت��ي��اط��ي��ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
�إد�رة  نظام  �شهاد�ت  على  حل�شولها 

�جلودة. 

حاكم اأم القيوين وعمار النعيمي وطحنون 
بن حممد يعزون الرميثي والفتان

�شلطان بن خليفة ي�شتقبل رئي�س ترت�شتان 

املهنية  وال�شالمة  اجلودة  يف  متميزة  اإدارات  " تكرم  " الداخلية 

جامعة العني ت�شت�شيف اجتماع املجل�س التنفيذي الحتاد اجلامعات العربية

املجل�س العلمي الأكادميية �شرطة دبي يعقد اجتماعه ال�شابع

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/413  جتاري جزئي

�ىل �مل��دع��ي عليه / 1- تيمور ك���ودر�ت���وف  جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مبا 
�أق����ام عليك �ل��دع��وى وم��و���ش��وع��ه��ا �ملطالبة  �ن���ا روت����ار ق��د  �ن �مل��دع��ي/ 
با�شد�ر �لمر بالز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ )32000 درهم(  و�لر�شوم 
و�مل�شاريف . وحددت لها جل�شة يوم �لث�ثاء �ملو�فق  2017/2/28  �ل�شاعة 
ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�  �لقا�شي  مبكتب  ���س   8.30
للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
�أي��ام على �لأق��ل )علما باأن �لدعوى قد �حالة �ىل  قبل �جلل�شة بث�ثة 

�لد�ئرة �لتجارية �جلزئية(. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/424  جتاري جزئي

�ىل �مل��دع��ي عليه / 1- ت���د�ول م��ي ������س.ذ.م.م  جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�ل��ز�م �ملدعي  �أق��ام عليك �لدعوى ومو�شوعها  �لبقار قد  �ملدعي/ با�شل غازي 
عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره )161829( مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 
12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام . وحددت لها جل�شة يوم �لث�ثاء 
�ملو�فق  2017/2/28  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.B.10 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بث�ثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2016/2955  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-  د�د مر �شر ز�ده دولت مر  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/ علي حممد �حمد �لعبيديل   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   60000( وق���دره  عليه مببلغ  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�شت�م وحتى �ل�شد�د �لتام  وحددت لها جل�شة 
لذ�   Ch 1.B.10 بالقاعة  �ل�شاعة 8.30 �س  �ملو�فق 2017/2/28  �لث�ثاء  يوم 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بث�ثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
املك�شيك ت�شتقبل وزير اخلارجية االأمريكي 

•• مك�صيكو-اأ ف ب:

�ل���ي���وم �خل��م��ي�����س وزي�����ر �خلارجية  �مل��ك�����ش��ي��ك  ت�����ش��ت��ق��ب��ل 
�لد�خلي جون  تيلر�شون ووزي��ر �لمن  ريك�س  �لمركي 
�لدبلوما�شي و�لدفع  �لتوتر  كيلي من �جل خف�س حدة 

باجتاه ع�قات حمرتمة وبناءة بني �لبلدين.
و�شيجتمع �لوزير�ن يف �د�رة دونالد تر�مب مع �لرئي�س 
�ملك�شيكي �نريكي بينيا نييتو ووزر�ء �خلارجية و�لد�خلية 
وز�رة  قالت  كما  و�لبحرية يف حكومته،  و�لدفاع  و�ملالية 

�خلارجية �لمركية �لث�ثاء.
�لرنامج  يف  �لرئي�شية  �مل��و����ش��ي��ع  �ن  و��شنطن  وق��ال��ت 

�شتكون �لمن على �حلدود و�لتعاون بني �جهزة �ل�شرطة 
و�لتجارة. 

وتقول �ل�شلطات �ملك�شيكية �ن �لهدف هو �لعمل من �جل 
ع�قات حمرتمة ووثيقة وبناءة.

ومنذ و�شول تر�مب �ىل �لبيت �لبي�س قبل �شهر، مير 
�لبلد�ن باأ�شو�أ �زمة دبلوما�شية بينهما منذ عقود.

�جلمهوري  �مل��ر���ش��ح  �شعد  �لن��ت��خ��اب��ي��ة،  حملته  وخ����ل 
وت�شريحاته  ل��ل��م��ه��اج��ري��ن  �مل���ع���ادي  ب��خ��ط��اب��ه  ���ش��غ��وط��ه 
ومبرتكبي  بالل�شو�س  و�شفهم  �لذين  �ملك�شيكيني  عن 
جر�ئم �غت�شاب. وفور و�شوله �ىل �ل�شلطة، �طلق قطب 
بان  ووع��د  �حل��دود  ج��د�ر على  لبناء  �لعقار�ت م�شروعه 

تقوم �جلارة �جلنوبية بتمويل ت�شييده، و�ذ� �حتاج �لمر 
عر �قتطاع �مو�ل من حتوي�ت �ملك�شيكيني �ىل بلدهم. 
�لغى  �لم����و�ل،  �ملك�شيك  ت��دف��ع  �ن  على  ����ش��ر�ره  و�م���ام 
�لرئي�س بينيا نييتو زيارة كانت مقررة لو��شنطن يف 31 

كانون �لثاين يناير.
وهدد تر�مب �ي�شا بفر�س ر�شوم على �ملنتجات �ملك�شيكية 
�مل�����ش��ت��وردة و�ع���ادة �لتفاو�س ح��ول �ت��ف��اق �ل��ت��ب��ادل �حلر 
�ملك�شيكيني،  مل�شلحة  مي��ي��ل  �ل���ذي  �ل�شمالية  لم��رك��ا 
وحتى �لغائه. كما وعد �لرئي�س �لمركي بعمليات طرد 
جماعية للمهاجرين �ل�شريني. وخ�ل �ل�شابيع �لخرة 

مت توقيف عدد كبر من �ملهاجرين.

مكما�شرت ميتلك وجهات نظر تختلف عن ترامب
•• وا�صنطن-رويرتز:

�ل�شر على  م��ن  ي��ذك��ر  ق��در  �أي  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  �لأم��ري��ك��ي  �لرئي�س  يبد  مل 
معار�شته يف �لر�أي لكن من �ملرجح �أن يكون م�شت�شاره �جلديد ل�أمن �لقومي 
�للفتنانت جر�ل �ت�س.�آر. مكما�شرت �ختبار� ل�شيق خلقه. و�شين�شم مكما�شرت 
�إىل �لعاملني يف �لبيت �لأبي�س بوجهات نظر خا�شة برو�شيا ومكافحة �لإرهاب 
وتدعيم �جلي�س وغرها من �لق�شايا �لأمنية �لكرى تختلف ل عن وجهات 
�أع��رب عنها �لرئي�س نف�شه.  �لتي  �ملو�لني لرت�مب فح�شب بل عن �لآر�ء  نظر 
�لعملية  و�ملمار�شة  للخرة  ك��ان  �لذين  �لع�شكريني  �ملفكرين  من  ومكما�شرت 
و�ل�شيا�شة.  للم�شاعر و�لنفعالت  �أكرث مما  �أفكارهم  ت�شكيل  دور يف  و�لتفكر 
ورمبا يجد نف�شه يف �شاحة �شيا�شية غريبة عليه ورمبا معادية له مثلما كانت 

رمال �أفغان�شتان و�لعر�ق ومدنهما معادية له.

•• الفجر - خرية ال�صيباين
     لقد وّلت تلك �لأيام �لتي كانت 
فيها �أملانيا، �ملحرومة من �شيادتها 
جلد  يف  �شيا�شّيا  ق��زم��ا  �ل��ك��ام��ل��ة، 
�نت�شار  ومنذ  �قت�شادي.  عم�ق 
�لنتخابات  يف  ت���ر�م���ب  دون���ال���د 
�لرئا�شية يف �لثامن من  نوفمر 
يف �لوليات �ملتحدة، تبدو �أجني� 
�لوحيد يف  �ل�شلب  �لوتد  مركل 

مو�جهته.

واقفة يف وجه ترامب
على  �لع��ت��م��اد  باإمكانها  يعد  مل 
فر�ن�شو� هولند، �لذي يف جر�به 
�أ����ش���اب���ي���ع يف �لل���ي���زي���ه.  ب�����ش��ع��ة 
ل�نتخابات  �ل��غ��ام�����ش��ة  �ل��ن��ت��ائ��ج 
�لأملان، ويخ�شون  �لفرن�شية تقلق 
�ن��ه��ي��ار �ل��ب��ن��اء �لأوروب�����ي م��ا بعد 
يف  �ل�شعبويون  ج�����اء  �إذ�  �حل��رب 
مايو لل�شلطة يف فرن�شا، �أو مار�س 

يف هولند�.
     وب��ني دون��ال��د ت��ر�م��ب �ملتبّني 
ل�����ن����ع����ز�ل����ي����ة و�حل����م����ائ����ي����ة يف 
�ل����ولي����ات �مل���ت���ح���دة، و�أردوغ��������ان 
�ل�شتبد�دي يف تركيا، وبريطانيا 
�ل���ت���ي ب�������ش���دد �إغ��������ق �ل����ب����اب يف 

م���ع ����ش���رك���اء �آخ����ري����ن، ه���ي �لتي 
�شنكون  “معا  ت��ك��ر�ر  م��ن  ت��ك��ّل  ل 
�لعم�قة  �أن  خ�شو�شا  �أقوى”، 

�لأملانية قدماها من طني.
و�ملفاجئة  �حل���ادة  �ل�شعبية  �إّن     
مناف�شها  �����ش����ول����ت����ز،  مل������ارت������ن 
�لدميقر�طي �ل�شرت�كي �جلديد، 
تثر قلق حا�شية �أجني� مركل. 
�جلميع  ك��ان   ، قريب  لوقت  نعم، 
�شبتمر   24 ي���وم  ف��وزه��ا  يعتر 
حم�شوما، و�ليوم ل �حد يف برلني 

يجروؤ على �لتكّهن و�لتوّقع.
عن لوبوان الفرن�صية

منطقتني  ي�����ش��م  ك���احت���اد  ق���ر����س 
ب�شاأن  �خل������ف  ل��ك��ن  وجم��ت��م��ع��ني 
تقدم.  �أي  ه�شا�شة  �أظهر  �ل�شتفتاء 
�لر�شمي  غ���ر  �ل���ش��ت��ف��ت��اء  و���ش��ب��ق 
-�ل������ذي و�ف�����ق ف��ي��ه �أك�����رث م���ن 95 
باملئة من �لقبار�شة �ليونانيني على 
-�نق�شامات  �ل��ي��ون��ان  م��ع  �ل���وح���دة 
عاما   20 م����ن  �أك������رث  م������د�ر  ع���ل���ى 
�أ����ش���ل يوناين  ب���ني �مل���و�ط���ن���ني م���ن 
و�لآخ����ري����ن م���ن �أ����ش���ل ت���رك���ي. ومل 
ت��ع��رتف ب���ه ب��ري��ط��ان��ي��ا �ل��ت��ي كانت 

ت�شتعمر قر�س يف ذلك �لوقت.

ذّكرت  كاهلها،  وتثقل  حتا�شرها 
تر�شحها  �إع�نها  م�شاء  بتو��شع 
ل��ولي��ة ر�ب��ع��ة يف �ن��ت��خ��اب��ات 24 
ميكن  ل  �أن���ه���ا  �ل���ق���ادم،  �شبتمر 
�مل�شاكل  و�أن  �ملعجز�ت،  ت�شنع  �أن 
و�لأزمات يجب �أن ُت�شّوى بالتفاق 

�أجن���ي����  �أّن  ����ش���ح���ي���ح  و�ح����������دة، 
�لدميقر�طية  ر�أ���س  على  مركل 
و�لق��ت�����ش��اد �لأك���رث ����ش��ت��ق��ر�ر� يف 
�أوروبا، �إل �أنها ل ميكن �أن حتمل 

هذ� �لعبء مبفردها. 
�لتي  للتطلعات  ومدركة جيد�     

وج��ه �لحت���اد �لأوروب�����ي، ورئي�س 
�مل��ف��و���ش��ي��ة �لأوروب���ي���ة ج���ان كلود 
م�شد�قيته،  ف��ق��د  �ل����ذي  ي��ون��ك��ر 
و�إره�������ا��������ش�������ات ع����������ودة �لأزم����������ة 
مركل  �أجني�  �أّن  ها  �ليونانية، 
ت��ت��ح��ّم��ل م�������ش���وؤول���ي���ات ج���دي���دة، 
وم���ا �أث��ق��ل��ه��ا. ومل ي����رتدد �مل����وؤرخ 
�لريطاين تيموثي غارتون �آ�س، 
ت�شميتها  يف  �لأخ����رة،  �لآون����ة  يف 
ب�زعيمة �لعامل �حلر، لقب ُين�شب 
عادة �إىل رئي�س �لوليات �ملتحدة، 
نيويورك  �ع��ت��رت��ه�����������������ا  ح���ني  يف 
تاميز �مل��د�ف��ع �لأخ���ر ع��ن �لقيم 

�لإن�شانية .
    يف موؤمتر �لأم��ن �ل�53  �لذي 
�أملانيا  مدن  �أكر  ثالث  �حت�شنته 
�أّنها  م��رك��ل  �أظ���ه���رت  م��ي��ون��ي��خ، 
هذه  ل��ت��ح��ّم��ل  وج���اه���زة  م�شتعدة 
�إليها  �مل��وك��ل��ة  �جل���دي���دة  �مل��ه��م��ة 

�شمنّيا.

�نتقاد  ت���رتدد يف  �لإ���ش���م��ي، ول 
قر�ر �لرئي�س �لأمريكي، لّن �لتي 
فتحت عام 2015 �أبو�ب ب�دها 
تعتقد  م��ن مليون لج���ئ،  لأك���رث 
�أّن �ملعركة �لتي ل مفّر منها �شد 
�لإره��اب ل تّرر تعميم �ل�شتباه 

يف �شعب من �أ�شل �أو دين معني .

عميدة اأقدامها من طني؟
بل  متعار�شتان،  للعامل  روؤي��ت��ان 
يلتقيان.  ل  م���ت���و�زي���ان  خ���ط���ان 
�إّن  �����ش����ام����دة.  م���رك���ل  �ن  غ����ر 
�ل�شحيح  �جلانب  على  �مل�شت�شارة 
�أوباما  ب��ار�ك  قال  �لتاريخ”،  من 
يف برلني عند ود�عه ل� “�شديقته 
يف  �ل�شلطة  ن��ق��ل  ق��ب��ل  �أجني�” 
و�����ش���ن���ط���ن. و ل��ي�����س �أوب����ام����ا هو 
�مل�شت�شارة  يف  يرى  �ل��ذي  �لوحيد 
للقيم  مم����ّث����ل  �آخ��������ر  �لأمل�����ان�����ي�����ة 
�لإن�شانية �ملوؤ�ّش�شة للدميقر�طيات 

     ه��ادئ��ة، ولكن ح��ازم��ة وثابتة، 
ب���د�أت تقف درع��ا يف وج��ه دونالد 
ت������ر�م������ب. ف����ف����ي ح������ني ي����ر�ه����ن 
على  �جلديد  �لأمريكي  �لرئي�س 
�لع�قات �لثنائية، ويعتر �حللف 
�لزمن،  عليه  عفا  ق��د  �لأط��ل�����ش��ي 
�لأطر�ف  بتعّدد  �مل�شت�شارة  تنادي 

و�ل�شر�كة يف جميع �ملجالت.
�أمريكا  تر�مب     وعندما ي�شرخ 
ح مركل �أنه ل ميكن  �أول!، تو�شّ
لأمة �أن حتل وحدها م�شاكل هذ� 
�لعامل، وعندما يعتقد تر�مب �أن 
تكرر  مم��ت��ازة،  فكرة  �لريك�شيت 
تاأ�شف  �أن��ه��ا  م��ي��ون��ي��خ  م��رك��ل يف 
ل���ق���ر�ر ب��ري��ط��ان��ي��ا ت����رك �لحت����اد 

�لأوروبي.
ُي��غ��ل��ق ت��ر�م��ب موؤقتا     وع��ن��دم��ا 
�أم���ام مو�طني �شبع  ح��دود ب���ده 
مركل  ت���دع���و  �إ����ش����م���ي���ة،  دول 
�لعامل  م���ع  �ل���ت���ع���اون  زي�����ادة  �إىل 

�لغربية، وزعيمة جديدة “مكّلفة 
مب�شوؤولية تاريخية.

ع�شر  �ثني  �ل�شلطة طيلة       يف 
عاما، تعتر �أجني� مركل �أقدم 
حياة  �ل����دويل.  �ملجتمع  زع��ام��ات 
ت�����ش��ت��م��د منها  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة ط��وي��ل��ة 
ورباطة  ك��ب��رة.  وخ����رة  جت��رب��ة 
جاأ�شها �لأ�شطورية، وبر�غماتيتها 
�أثبتتا  و�لختبار�ت،  �ملحن  كل  يف 
�ل����ي����ورو،  �أزم��������ة  ف��اع��ل��ي��ت��ه��م��ا يف 

و�لأزمة �ليونانية.
�لنموذج  م��در���ش��ة  يف  ت��ك��ّون��ت     
�لتحالف  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م  �لأمل������اين 
تعرف  �ل�شر�ع”،  و”�شر�كة 
م����رك����ل ك���ي���ف ت����دي����ر �ل�����زو�ي�����ا، 
طريق  ع���ن  �ل�������ش���ر�ع���ات  و�إد�رة 
در�ية  �ملفتوحة..  �ملو�جهة  جتنب 
وم���ع���رف���ة ق����د ت���ك���ون م���ف���ي���دة يف 
مو�جهة �لّدموي دونالد تر�مب.

    �إنها م�شوؤوليات عديدة لمر�أة 

حكومة تنفيذية بنف�شه عن �لرملان 
غر  �لت�شويت  توقيت  �أن  معرتفا 
لكنه  وغ��ر جم��د.  منا�شب وخاطئ 
ق���ال �أي�����ش��ا �إن �ل��ق��ب��ار���ش��ة �لأت����ر�ك 
وي�شر  ف���ع���ل���ه���م.  رد  يف  ب����ال����غ����و� 
�مل�شعى  �أن  على  �لأت���ر�ك  �لقبار�شة 
ل��ل��وح��دة م��ع �ل��ي��ون��ان ك���ان م�شدر� 
رئي�شيا للتوتر �لذي حتول �إىل قتال 
و�شبب �نق�شاما ل يز�ل موجود� بني 

�ملجتمعني حتى �ليوم.
وك���ان �جل��ان��ب��ان ي��ح��رز�ن تقدما يف 
�مل��ح��ادث��ات �ل��ر�م��ي��ة لإع����ادة توحيد 

ير�أ�س  �ل��ذي  �أنا�شتا�شيادي�س  وع��ر 
بها  �ملعرتف  قر�س  حكومة  حاليا 

دوليا عن �أ�شفه للقر�ر.
وك��ت��ب �أن��ا���ش��ت��ا���ش��ي��اد���س ع��ل��ى تويرت 
�حل�����و�ر يف  مل��و����ش��ل��ة  م�����ش��ت��ع��د  “�أنا 
فوري  رد  ي�����ش��در  ومل  وقت.”  �أي 
م����ن ج���ان���ب �ل���ق���ب���ار����ش���ة �لأت�������ر�ك 
�لت�شويت  ب��اإل��غ��اء  يطالبون  �ل��ذي��ن 
يك�شف  ذل���ك  �إن  ق��ائ��ل��ني  �ل���رمل���اين 
مبخاوف  �شديد  �إح�شا�س  ع��دم  ع��ن 

جمتمعهم.
يدير  �ل���ذي  �أنا�شتا�شيادي�س  ون���اأى 

•• اأنقرة/اأثينا-رويرتز:

�إع������ادة توحيد  م��ف��او���ش��ات  ت��ع��رثت 
تقارير  بعد  �لأرب��ع��اء  �م�س  قر�س 
عن عدم م�شاركة �لقبار�شة �لأتر�ك 
يف �لج����ت����م����اع �ل��������ذي ي���ع���ق���د ه���ذ� 
�لأ�شبوع و�شط خ�ف مت�شاعد نكاأ 
جر�حا قدمية بخ�شو�س طموحات 
ل��ل��ق��ب��ار���ش��ة �ل��ي��ون��ان��ي��ني ب����الت مع 

�ليونان.
زعيم  ب����ني  �مل����ح����ادث����ات  وت����وق����ف����ت 
نيكو�س  �ل���ي���ون���ان���ي���ني  �ل���ق���ب���ار����ش���ة 
�لقبار�شة  وزع��ي��م  �أنا�شتا�شيادي�س 
�لأتر�ك م�شطفى �أكينجي �لأ�شبوع 
ب���رمل���ان  �����ش����وت  �أن  ب���ع���د  �مل����ا�����ش����ي 
�لقبار�شة �ليونانيني على �لحتفال 
 1950 يف  �أج��ري  ��شتفتاء  بذكرى 

�شعيا للوحدة مع �ليونان.
قبل  �ليونانيون  �لقبار�شة  وتخلى 
عقود م�شت عن فكرة �ل�شتفتاء لكن 
�لتاريخ  ذل��ك  ذك��رى  باإحياء  �ل��ق��ر�ر 
�لقبار�شة  غ�شب  �أث���ار  �مل��د�ر���س  يف 
�إن ذلك  ي��ق��ول��ون  �ل��ذي��ن  �لأت������ر�ك 

�لطموح كان �شبب �لنق�شام.
و�أنا�شتا�شيادي�س  �أك��ي��ن��ج��ي  وب�����د�أ 
حم��ادث��ات ���ش���م م��ن��ذ ن��ح��و عامني 
م��رة كل  يلتقيا  �أن  �ملقرر  وك��ان من 
�ملقبل  �لج��ت��م��اع  يعقد  و�أن  �أ���ش��ب��وع 
من  م�����ش��وؤول��ني  لكن  �خلمي�س  غ��د� 
وتلفزيون  �ل��ي��ون��ان��ي��ني  �ل��ق��ب��ار���ش��ة 
�إن  )�إن.ت�������������ي.يف( �ل����رتك����ي ق����ال����و� 

�أكينجي لن ي�شارك يف �لجتماع.

العليا الرو�شية تلغي اإدانة 
نا�شط معار�س للكرملني 

•• مو�صكو-رويرتز:

ل�أنباء  �ن���رتف���اك�������س  وك����ال����ة  ق�����ال 
�ألغت  �ل��رو���ش��ي��ة  �لعليا  �ملحكمة  �إن 
�ملناه�س  �لبارز  �لنا�شط  �إد�نة  �م�س 
ل��ل��ك��رم��ل��ني �إل�������د�ر د�دي������ن و�أم�����رت 
ب���الإف���ر�ج ع��ن��ه. وح��ك��م ع��ل��ى د�دين 
كانون  دي�����ش��م��ر  يف  ع���ام���ا(   34(
ث�ث  ب��ال�����ش��ج��ن   2015 �ل���ث���اين 
�شنو�ت -خف�شت �إىل عامني ون�شف 
ب�شبب  �حلكم-  ��شتئناف  بعد  �لعام 
منفردة  �شلمية  �حتجاجات  �شل�شلة 
�شد �لكرملني.  ونقلت �لوكالة عن 
منطوق �حلكم �أن د�دين �شيفرج عنه. 
�أن ق�شت �ملحكمة  وجاء �حلكم بعد 
�لد�شتورية يوم �لعا�شر من فر�ير 
�إد�نة د�دين  �شباط باإعادة �لنظر يف 
قائلة �إن �لقانون �لذي يجرم �أ�شكال 
�أن  يتعني  �لحتجاجات  م��ن  معينة 
وكان  تنا�شبا.  �أك��رث  باأ�شلوب  يطبق 
�أول �شخ�س ي�شجن مبوجب  د�دي��ن 
�لقانون �ل�شادر عام 2014 و�لذي 
و���ش��ع بعد �ح��ت��ج��اج��ات ك��ب��رة �شد 
�نتهاك  �لقانون  ويجرم  �لكرملني. 
مرتني  من  �أك��رث  �لحتجاج  قو�عد 
خ�ل 180 يوما.  وق��ال د�دي��ن يف 
تعر�س  �إن��ه  �لثاين  ت�شرين  نوفمر 
ل��ل��ت��ع��ذي��ب يف ���ش��ج��ن ب�����ش��م��ال غرب 
رو���ش��ي��ا. ورف�����س م�����ش��وؤول��و �ل�شجن 
بعد  نقل  �لنا�شط  لكن  �ملز�عم  هذه 

ذلك �إىل �شجن �آخر.

م�صوؤوليات عديدة لمراأة واحدة:

اأملانيا: اأجنيال مريكل، م�شت�شارة العامل..!
انتزعت لقب زعيمة العامل احلر من روؤ�صاء الوليات املتحدة 

نيويورك تاميز: امل�شت�شارة هي املدافع االأخري عن القيم االإن�شانية

تعرف مريكل كيف تدير الزوايا واإدارة ال�شراعات عن طريق جتنب املواجهة املفتوحة
اأكدت اأنها لن ت�شنع املعجزات واأن امل�شاكل واالأزمات يجب اأن ُت�شّوى باالتفاق مع �شركاء اآخرين

تعرث حمادثات اإعادة توحيد قرب�س 

ترامب ومريكل: روؤيتان للعامل 
متعار�صتان بل خطان متوازيان ل يلتقيان

�وباما.. مركل تقف �ىل جانب �لتاريخ �ل�شحيح �مل�شت�شارة �لملانية يف مو�جهة �لقب�شة �حلديدية�لعامل ير�هن على �شمود مركل يف وجه تر�مب

مركل زعيمة �لعامل �حلر

•• بروك�صل,-اأ ف ب:

�ملفو�شية  م��ن  و�مل��ان��ي��ا  فرن�شا  طلبت 
�تفاقية  ق��و�ع��د  م��ر�ج��ع��ة  �لأوروب����ي����ة 
�شنغن �ملتعلقة باحلدود لأخذ �لتهديد 
�ف�شل،  ب�شكل  �لع��ت��ب��ار  يف  �لإره���اب���ي 
م�����ش��رتك��ة متكنت  ر���ش��ال��ة  ك��م��ا ورد يف 
وك���ال���ة ف���ر�ن�������س ب���ر����س م���ن �لط�����ع 
�لبلدين  وزي��ر� خارجية  وكتب  عليها. 
�ن  ل��ورو  وب��رون��و  دي ميزير  توما�س 
وفاعلية  �لره��اب��ي  �لتهديد  ��شتمر�ر 
عمليات �ملر�قبة �حلالية على �حلدود 
مر�جعة  ���ش��رورة  على  ت��دل  �لد�خلية 
قو�عد �حلدود يف �شنغن يف حال وجود 
�لمن  �و  �لعام  للنظام  خطر  تهديد 

ت��ري��ر عمليات  ع��ل��ى  ب��رل��ني ع��زم��ه��ا 
�مل�شتقبل  يف  �حل�����دود  ع��ل��ى  �مل���ر�ق���ب���ة 
�ملهاجرين  �زم��ة  ب�شبب  موقتا  �عيدت 
بالتهديد �لرهابي، كما فعلت باري�س. 
مدة  �ن  على  �حلالية  �لقو�عد  وتن�س 
�حلدود  على  �ملر�قبة  عمليات  تطبيق 
ب�����ش��ب��ب خ���ط���ر �إره�����اب�����ي ل مي���ك���ن �ن 
تتجاوز �شنتني. وطلبت فرن�شا و�ملانيا 
من �ملفو�شية �ي�شا �ن تذهب �بعد من 
�لتنفيذية  لل�شلطة  �حل���ايل  �مل�����ش��روع 
�ىل  للدخول  ن��ظ��ام  لو�شع  �لأوروب���ي���ة 
و�خلروج من �لحتاد �لأوروبي و�در�ج 
�ملو�طنني �لوروبيني ومو�طني �لدول 
لو�ئح  على  طويلة  ل��ف��رت�ت  �لخ���رى 

�مل�شافرين �لذين يتم ر�شد م�شارهم.

�ل��د�خ��ل��ي . و�ل��ر���ش��ال��ة �ل��ت��ي كتبت يف 
برلني وحتمل تاريخ �لثنني، موجهة 
�ملفو�شية  لرئي�س  �لول  �ل��ن��ائ��ب  �ىل 
وزميليه  تيمرمانز  فر�ن�س  �لأوروبية 
دميرتي�س  و�لم���ن  �ل��ه��ج��رة  �ملكلفني 
�فر�موبولو�س وجوليان كينغ. ويرغب 
�عادة  و�لمل��اين يف  �لفرن�شي  �لوزير�ن 
�ج���ر�ء�ت �ملر�قبة ل��ف��رت�ت �ط��ول من 
ت��ل��ك �مل���ق���ررة ح��ال��ي��ا وب��ت��ل��ي��ني �شروط 
فرتة  خ���ارج  �لتدقيق  عمليات  �ج���ر�ء 
ب��ه��ذه �لج��������ر�ء�ت.  وح�شلت  �ل��ع��م��ل 
ف��رن�����ش��ا ع���ل���ى ����ش���وء �خ�������ش���ر لإع������ادة 
ع��م��ل��ي��ات �مل��ر�ق��ب��ة ع��ل��ى �حل����دود حتى 
تهديد  ب�شبب  ي��ول��ي��و  مت���وز  منت�شف 
�علنت  جهتها،  م��ن  م�شتمر.  �ره��اب��ي 

باري�س وبرلني تدعوان ملراجعة قواعد �شنغن 



اخلميس   23   فبراير    2017  م   -   العـدد  11952  
Thursday  23  February   2017  -  Issue No   11952

13

عربي ودويل

باأنه  رئي�شها  �لدولية  �لعفو  منظمة  و�شف  �م�س  �لفلبني  رف�شت 
م��ن ب��ني زع��م��اء �ل��ع��امل �ل��ذي��ن لديهم ج���دول �أع��م��ال ���ش��ام و�تهمت 
حما�شر�ت  باإلقاء  �لإن�شان  بحقوق  �ملعنية  للمنظمة  �لعام  �لأم��ني 

متغطر�شة.
وقال �ملتحدث با�شم �لرئي�س رودريجو دوترتي �إنه يحظى ب�شعبية 
�أن  م�شيفا  نف�شه  من  و�لتغير  ل��شتماع  ��شتعد�د�  و�أظهر  كبرة 

خطاباته �لنارية بعيدة كل �لبعد عن �خلطاب �ل�شام �ملتهم به. 
وقال �ملتحدث �لرئا�شي �إرن�شتو �أبي� يف مقابلة تلفزيونية هو ي�شتمع 
بالفعل وهو ل ي�شت�شيط غ�شبا من دون �شبب ولكن يوجد م�شدر 

حقيقي للغ�شب وهو لي�س �شاما.
وي�شتهر دوترتي بتقلبه و�ش�طة ل�شانه وتهديد�ته بقتل �ملجرمني 

وجتار �ملخدر�ت. ومل يظهر ندما يذكر على �إهانة زعماء �لعامل.
ويف بيان م�شاحب للتقرير �ل�شنوي للعفو �لدولية عن �أو�شاع حقوق 
�شيتي  �شليل  للمنظمة  �لعام  �لأم��ني  ق��ال  �لعامل  �أنحاء  يف  �لإن�شان 
و�إن  �لعامل  �أ�شبحو� قوة خطرة يف  و�لنق�شام  �خل��وف  �إن مروجي 
و�لرتكي  تر�مب  دونالد  �لأمريكي  و�لرئي�س  دوترتي  مثل  زعماء 
رجب طيب �إردوغان لديهم جدول �أعمال �شام يتعقب ويذل ويتخذ 

جمموعات باأ�شرها من �لنا�س كب�س فد�ء.

ذكرت �ل�شرطة �ملاليزية �م�س �أن دبلوما�شيا كوريا �شماليا وم�شوؤول 
يف �شركة �لطر�ن �لوطنية مطلوبني ل�شتجو�بهما يف حادث مقتل 

كيم جوجن نام �لأخ غر �ل�شقيق للزعيم �لكوري �ل�شمايل.
كان كيم جوجن نام )46 عاما( �أخو �لزعيم كيم جوجن �أون قد قتل 
يف مطار كو�لملبور �لدويل يف 13 فر�ير �شباط بينما كان ي�شتعد 
�أ�شرته  مع  منفاه  يف  يعي�س  حيث  مكاو  �إىل  متجهة  طائرة  لركوب 
حتت حماية بكني. ويعتقد م�شوؤولون من كوريا �جلنوبية و�لوليات 
�ملتحدة �أن قتل �لأخ �لأكر لكيم جوجن �أون كان �غتيال نفذه عم�ء 
يف  بكر  �أب��و  خالد  �ملاليزية  �ل�شرطة  قائد  و�شرح  �ل�شمالية.  لكوريا 
�ل�شمالية  كوريا  بالفعل  �أغ�شب  �ل��ذي  �لتحقيق  لتطور�ت  حتديث 
باأن �لدبلوما�شي �ملطلوب ل��شتجو�ب هو �ل�شكرتر �لثاين ب�شفارة 

كوريا �ل�شمالية هيون كو�جن �شوجن )44 عاما(.
وهو  ع��ام��ا(   37( �إي��ل  �أوك  كيم  ��شتجو�ب  كذلك  �ل�شرطة  وت��ري��د 

موظف باخلطوط �جلوية �لكورية �ل�شمالية )�ير كوريو(.
وقال خالد �إن �لثنني موجود�ن يف ماليزيا لكن مل يوؤكد �إن كانا يف 
�أن تتعاون  �ل�شفارة. و�أ�شاف لل�شحفيني ��شتدعيا للم�شاعدة. ناأمل 
�شنجرهما  و�إل  ب�شرعة  با�شتجو�بهما  لنا  ت�شمح  و�أن  �ل�شفارة معنا 
ت��اأك��ي��د وجودهما  ل��روي��رتز ل ميكننا  �إل��ي��ن��ا. وق���ال  ع��ل��ى �حل�����ش��ور 

بال�شفارة. وحددت �ل�شرطة

-
�لتاي�ندي  �لد�ئرة بني �جلي�س  �ملحادثات  �ملفاو�شني يف  قال كبر 
منطقة  لإقامة  �تفاق  �إىل  تو�ش�  �جلانبني  �إن  �نف�شالية  وجماعة 
�آمنة يف �لأقاليم �مل�شطربة يف جنوب �لب�د لكن حمللني �شككو� يف 

�إمكانية جناحه من دون دعم �جلماعات �لأخرى.
�لتمرد  �إن  ووت�����س(  ���ش��اوث  )دي��ب  �مل�شتقلة  �مل��ر�ق��ب��ة  وت��ق��ول جماعة 
�لذي يعود لعقود من �لزمان يف �أقاليم بال وباتاين ونار�ثيو�ت ذ�ت 
 6500 من  �أك��رث  بحياة  �أودى  تاي�ند  �مل�شلمة يف جنوب  �لأغلبية 

�شخ�س منذ �أن ت�شاعد يف 2004.
وتتفاو�س �حلكومة مع جماعة مار� باتاين �لتي تزعم �أنها تتحدث 
تر�كولوجن  �شيتي  ج��ر�ل  �مليجر  �ملفاو�س  وق��ال  �ملتمردين.  با�شم 
�آمنة يف و�حد من  �إقامة منطقة  �تفق ك� �جلانبني على  لرويرتز 
�أك��ر تقدم  �لأق��ال��ي��م �لث�ثة يف �جل��ن��وب لإظ��ه��ار ح�شن �لنية ه��ذ� 
�أحرزناه فيما يزيد على عامني من �ملفاو�شات. ومل يت�شن �حل�شول 
على تعليق فوري من م�شوؤويل مار� باتاين. وقال �شيتي �إنه �شيجري 
ماليزيا  يف  �ملقبل  �لأ���ش��ب��وع  �لت��ف��اق  على  �لأخ���رة  �للم�شات  و���ش��ع 
�جلي�س  م�شوؤويل  و�شول  لدى  �ملحادثات  يف  تو�شطت  �لتي  �ملجاورة 

لختتام �ملحادثات.

عوا�صم

مانيال

بانكوك

كواالملبور

غوتريي�س يدعو املجتمع الدويل لتكثيف 
اجلهود لتحديد جدول اأعمال ال�شالم واالأمن 

•• نيويورك-وام:

دعا �أنطونيو غوتري�س �لأمني �لعام ل�أمم �ملتحدة .. �ملجتمع �لدويل وخا�شة 
من  �ل�شتفادة  �إىل  �ملعنية  �جلهات  وجميع  �لإقليمية  و�لآليات  �لأم��ن  جمل�س 
�ملعاير �لدولية وتكثيف جهودها من �أجل حتديد جدول �أعمال �ل�ش�م و�لأمن 
وذلك من �أجل �لت�شدي للتحديات �ملعقدة �لتي يعي�شها �لعامل �ليوم. و�أ�شار - 
خ�ل مد�خلته �أمام �لإجتماع �خلا�س �لذي عقده جمل�س �لأمن �لدويل �لليلة 
قبل �ملا�شية حول م�شاألة �ل�شر�عات يف �أوروبا - �إىل �أن �ل�شر�ع يف هذه �لقارة 
ل ي�شكل ماأ�شاة بالن�شبة لأولئك �ملعنيني مبا�شرة بل �إنه يعك�س �أي�شا مكا�شب 
�لزدهار  يف  و�مل�شاهمة  �إمكاناتها  كامل  حتقيق  من  �ملجتمعات  ومينع  �لتنمية 
 2008 ع��ام  �أزم��ت��ي جورجيا  �أن  �ل��ع��ام  �لأم���ني  و�أو���ش��ح   . و�ل��ع��امل��ي  �لإقليمي 
و�أوكر�نيا عام 2014 تظهر�ن �أن �أوروبا ل تز�ل تعاين من خطر ظهور حالت 
جديدة من �ل�شر�ع . و�أ�شاف �أن �ل�شر�ع �ملاأ�شاوي �مل�شتمر يف �أوكر�نيا �شيو�شح 
خطورة  �أك��رث  مو�جهات  �إىل  و�لتحول  �لتفاقم  على  �لقدرة  �ملحلي  للعنف  �أن 
و�لأمن  �ل�ش�م  تقو�س  قد  جيو�شيا�شية  عو�قب  �إىل  ي��وؤدي  �أن  لذلك  وميكن 

�لإقليميني و�لدوليني وقد يوؤثر على قدرة هذ� �ملجل�س على �لعمل .
وتطرق غوتري�س �إىل �ل�شر�عات �لقدمية .. و��شفا م�شطلح �ل�شر�ع �ملجمد 
�لذي كثر� ما ي�شتخدم للحديث عن �ل�شر�عات يف �أوروبا بامل�شلل . موؤكد� �أن 
خطر جتدد �لعنف ل يز�ل قائما �إىل �أن يتم توقيع �تفاقيات �ل�ش�م وتنفيذها 
. و�أكد غوتري�س �أن �لأمم �ملتحدة �خترت �أدو�ت ومعاير وجلاأت �إىل �لدرو�س 
و�لعمل  �ملبكر  و�لإن��ذ�ر  �حل��و�ر  وتعزيز  للو�شاطة  �ملمار�شات  و�أف�شل  �مل�شتفادة 
�لو�شائل  ه��ذه  جميع  �أن  مو�شحا   . �ل�ش�م  وبناء  �لنز�عات  وح��ل  ومنع  �ملبكر 
�أمام �لدول �لأع�شاء و�لآليات �لإقليمية �لتي ت�شارك يف هذه  متاحة ب�شهولة 

�جلهود.

نتنياهو يعترب قرارات الأمم املتحدة منافقة 

االحتالل يهدم منزاًل يف القد�س ويعتقل فل�شطينيني

ا�صتثناء من دخلوا اأمريكا وهم اأطفاًل من قانون الهجرة

العفو الدولية: خطاب ترامب يجعل العامل اأكرث قتامة 

قواعد �شينية ل�شواريخ يف البحر اجلنوبي

اال�شتماع اىل مقربني من لوبن ب�شاأن وظائف وهمية جل�شة اأخرية للبت يف م�شري رئي�شة كوريا اجلنوبية 
•• باري�س-اأ ف ب:

وحار�شها  لوبن  مارين  فرن�شا  يف  �ملتطرف  �ليمني  زعيمة  مكتب  مديرة  �ف��ادة  �ىل  �م�س  �لفرن�شية  �ل�شرطة  ��شتمعت 
ومت  �مني.  م�شدر  من  علم  ما  بح�شب  �لوروب���ي،  �ل��رمل��ان  يف  وهمية  وظائف  �شبهات  يف  حتقيق  �ط��ار  يف  �ل�شخ�شي، 
�ل�شتماع �ىل كاترين غري�شيه وتيري لوجييه من قبل مكتب مكافحة �لف�شاد يف �طار حتقيق عهدت به نيابة باري�س 
�ىل ق�شاة حتقيق منذ كانون �لأول دي�شمر. ومبو�ز�ة ذلك يطالب �لرملان �لوروبي مارين لوبن �ملر�شحة ل�نتخابات 
�لرئا�شية يف فرن�شا، بنحو 339 �لفا و946 يورو من �ملرتبات �لتي يعتر �نها �شرفت دون وجه حق للحار�س �ل�شخ�شي 
يف 2011 وملديرة �ملكتب من 2010 �ىل 2016، لنهما مل يتوليا �ملهام �لتي دفعت لقاءها �مو�ل عامة �وروبية. ويف 
حال مل ت�شدد زعيمة �ليمني �ملتطرف �لفرن�شي �ملبلغ، فان �لرملان �لأوروبي �شيبد�أ يف منت�شف �شباط فر�ير ��شرتجاع 
هذه �ملبالغ بقطع ن�شف خم�ش�شات لوبن. لكن �مل�شاكل �لق�شائية ل يبدو �نها م�شت �شعبية مر�شحة �ليمني �ملتطرف 
�لتي متنحها �ل�شتط�عات تقدما و��شحا يف �جلولة �لوىل من �لنتخابات �لرئا�شية �لفرن�شية يف 23 ني�شان �بريل، 

كما �ن نو�يا �لت�شويت لها �ىل �رتفاع يف �جلولة �لثانية رغم توقع خ�شارتها �يا كان �ملناف�س.

•• وا�صنطن-رويرتز:

لرويرتز  �أمريكيان  م�شوؤولن  قال 
�لنتهاء  ع��ل��ى  ت��و���ش��ك  �ل�����ش��ني  �إن 
هيك�   24 من  يقرب  ما  بناء  من 
�ل�شني  بحر  على جزر �شناعية يف 
يبدو  ف��ي��م��ا  م�����ش��م��م��ة  �جل���ن���وب���ي 
ل���ش��ت��ي��ع��اب ����ش���و�ري���خ �أر�����س-ج����و 
طويلة �ملدى وذلك يف �ختبار مبكر 

للرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب.
�لتطور  ه��ذ�  يثر  �أن  �ملرجح  وم��ن 
�ل���ولي���ات  ك���ان���ت  �إن  ع��م��ا  �أ���ش��ئ��ل��ة 
�مل��ت��ح��دة ���ش��رتد وك��ي��ف��ي��ة �ل����رد بعد 
�أمام  �شارم  موقف  باتخاذ  تعهدها 
�جلنوبي.  �ل�شني  بحر  يف  �ل�شني 
وتتحدث �ل�شني عن �شيادتها �شبه 
�لكاملة على بحر �ل�شني �جلنوبي 
�ل��ذي متر ع��ره ثلث حركة �ملرور 

�لبحري يف �لعامل. 
ك���ل م���ن بروناي  �أي�����ش��ا  وت��ت��ح��دث 
وماليزيا و�لفلبني وتايو�ن وفيتنام 
عن �أحقيتها يف �ل�شيادة على �أجز�ء 
تر�مب  �إد�رة  وو�شفت  �لبحر.  من 

�رتفاعا.  �أم��ت��ار  وع�شرة  يبدو  فيما 
�لدفاع  وز�رة  با�شم  متحدث  وق��ال 
�لأمريكية )�لبنتاجون( �إن ب�ده ل 
تز�ل ملتزمة ب�شيا�شة عدم �لع�شكرة 
كل  �ل�شني �جلنوبي وحث  بحر  يف 
�لأط��ر�ف �ملعنية على �لتحرك مبا 
بكني  ويف  �ل���دويل.  و�لقانون  يتفق 
ذكر �ملتحدث با�شم وز�رة �خلارجية 
�ل�شينية قنغ �شو�نغ �ليوم �إنه على 
در�ية بالتقرير لكنه مل يقل ما �إذ� 
�ل�شني تعتزم و�شع �شو�ريخ  كانت 
لل�شحفيني  وق�����ال  �جل������زر.  ع��ل��ى 
طبيعية  بناء  باأن�شطة  �ل�شني  قيام 
�أر����ش��ي��ه��ا مب���ا يف ذل����ك ن�شر  ع��ل��ى 
للدفاع  و�ملنا�شبة  �ل�زمة  �ملن�شاآت 
ح��ق طبيعي مبوجب  �لأر�����س  ع��ن 
ل�����ل�����دول ذ�ت  �ل���������دويل  �ل����ق����ان����ون 

�ل�شيادة.
�لأمريكي  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  و�أث����ار 
�ملا�شي  �ل�����ش��ه��ر  ت��ي��ل��ر���ش��ون  ري��ك�����س 
غ�شب �ل�شني حني قال �إنه ينبغي 
منع بكني من �لو�شول للجزر �لتي 

تقيمها يف بحر �ل�شني �جلنوبي.

�لع�شكرية- ميكن �أن يعتر ت�شعيد� 
ع�شكريا. 

وقال م�شوؤول باملخابر�ت �لأمريكية 
بحر  يف  �شيئا  يبنون  ل  �ل�شينيون 
�لبناء.  مل���ج���رد  �جل��ن��وب��ي  �ل�����ش��ني 
توؤوي  �أخ��رى  ت�شبه  �لهياكل  وه��ذه 
بطاريات �شام. ومن ثم فاإن �ملنطق 
م�شممة  ب���اأن���ه���ا  ل���ع��ت��ق��اد  ي���ق���ود 
�آخر  م�شوؤول  وذك��ر  �لغر�س.  لهذ� 
طول  م��رت�   20 تبلغ  �لهياكل  �أن 

بناء �ل�شني جزر� �شناعية يف بحر 
�ل�شني �جلنوبي باأنه غر م�شروع. 
وقال �مل�شوؤولن �لأمريكيان ب�شرط 
بناء  �إن  هويتهما  عن  �لك�شف  ع��دم 
�ل�شقوف  ذ�ت  �خلر�شانية  �لهياكل 
ل��ل��ط��ي ع��ل��ى ج����زر �شوبي  �ل��ق��اب��ل��ة 
وهي  كرو�س-  وفري  ومي�شت�شيف 
�شر�تلي  ج���زر  �شل�شلة  م���ن  ج���زء 
بالفعل  ف��ي��ه��ا  �ل�����ش��ني  ب��ن��ت  �ل���ت���ي 
مد�رج طائر�ت على غر�ر �ملطار�ت 

اأردوغان وترامب 
يجتمعان يف مايو القادم

•• اأنقرة-رويرتز:

 قال متحدث با�شم �لرئي�س �لرتكي 
رجب طيب �إردوغان �م�س �لأربعاء �إن 
�لرتتيبات جارية للقاء بني �إردوغان 
تر�مب  دونالد  �لأمريكي  و�لرئي�س 
يف  �لأطل�شي  �شمال  حلف  قمة  قبل 

مايو �أيار.
وق����ال �مل��ت��ح��دث �إب��ر�ه��ي��م ك��ال��ني يف 
�إن من  �أن���ق���رة  ���ش��ح��ف��ي يف  م���وؤمت���ر 
�شبه �ملوؤكد �أن يلتقي �لزعيمان على 
�لأطل�شي  �شمال  حلف  قمة  هام�س 
ل��ك��ن �جل���ه���ود ت���رتك���ز ع��ل��ى ترتيب 
�ملوعد.  ذل���ك  ق��ب��ل  بينهما  �ج��ت��م��اع 
�لقبار�شة  ق����ر�ر  �أن  ك��ال��ني  وت���اب���ع 
�ليونانيني �لحتفال بذكرى ��شتفتاء 
قبل  �أج��ري  لليونان  �لن�شمام  على 
�آثار  له  �شتكون  عاما   60 من  �أك��رث 
توحيد  �إع��ادة  حمادثات  على  �شلبية 
�جلزيرة �لو�قعة يف �لبحر �ملتو�شط. 
وق��ال كالني �ل��ذي حت��دث بعد ورود 
�لأت���ر�ك  �لقبار�شة  �أن  ع��ن  تقارير 
لن يح�شرو� �جتماعا بني �لطرفني 

مقرر� هذ� �لأ�شبوع.

حظر للتجول بعد ا�شتباكات 
عرقية بو�شط نيجرييا 

•• كادونا-رويرتز:

قالت متحدث حكومي يف نيجريا 
�لتجول  حظر  فر�شت  �حلكومة  �إن 
بو�شط  م��ن��اط��ق  ���ش��اع��ة يف   24 مل���دة 
�أ�شفرت عن  ��شتباكات  بعد  نيجريا 

مقتل 14 على �لأقل.
و�ملياه  �ملر�عي  �ل�شر�ع على  وت�شبب 
ب�����ني رع�������اة م�����ش��ل��م��ني وم�����ز�رع�����ني 
على  �ل�شغوط  زي���ادة  يف  م�شيحيني 
بالفعل  ت����و�ج����ه  �ل���ت���ي  �ل�������ش���ل���ط���ات 
�شرق  ����ش���م���ال  يف  �إ����ش����م���ي���ا  مت������رد� 
�لب�د ومتمردين يف �جلنوب �لغني 
�أن���دوجن وهو  �إي��ن��وك  بالنفط. وق��ال 
م�شلحني  �إن  �مل��ن��ط��ق��ة  �أع���ي���ان  م���ن 
على  ق��روي��ا   14 بالر�شا�س  قتلو� 
�لأق����ل ودم�����رو� مم��ت��ل��ك��ات يف هجوم 
قرية كاور� يف منطقة تاكاد يف ولية 

كادونا يوم �لثنني.
وذكر �شامويل �أرو�ن �ملتحدث با�شم 
�ملا�شية  �لليلة  بيان  كادونا يف  حاكم 
�أنه نتيجة للعنف يف كاور� ومنطقة 
جامع فر�شت حكومة �لولية حظر� 

ملدة 24 �شاعة يف �ملنطقتني.

�شباط   27 �إىل  ب�����ارك  �إق���ال���ة  يف  ل��ل��ن��ظ��ر 
فر�ير بعدما طلب حمامو �لرئي�شة �ملزيد 
من �لوقت، وفق ما �أفادت �لوكالة نق� عن 
جانغ- يل  ب��الإن��اب��ة  �لعليا  �ملحكمة  رئي�س 

مي.
و�أ����ش���اف �ل��ت��ق��ري��ر �أن �حل��ك��م �ل��ن��ه��ائ��ي لن 

ي�شدر قبل تاريخ 13 �آذ�ر مار�س.
ويف ح��ال �أق��رت �ملحكمة ع��زل ب��ارك، �شتتم 
�إز�حتها من من�شبها مبا�شرة فيما �شتجرى 

�نتخابات بغ�شون 60 يوما.
وت���رتك���ز ف�����ش��ي��ح��ة �ل��ف�����ش��اد �مل���دوي���ة على 

•• �صيول-اأ ف ب:

تعقد �ملحكمة �لد�شتورية يف كوريا �جلنوبية 
�لأخرة  جل�شتها  �جل��اري  �ل�شهر  نهاية  يف 
غيون-هي  ب��ارك  �لرئي�شة  م�شر  يف  للبت 
�لتي �شوت �لرملان ل�شالح عزلها يف كانون 
�لأول دي�شمر �ثر تورطها يف ق�شية ف�شاد، 
كما ذكرت وكالة �لنباء �لكورية �جلنوبية 

يونهاب.
جل�شاتها  �ملحكمة  تنهي  �أن  يفرت�س  وك��ان 
ه��ذ� �لأ���ش��ب��وع، �إل �أن��ه��ا �أج��ل��ت �آخ���ر جل�شة 

ي�شتبه  �ل��ت��ي  �شون-�شيل  ���ش��وي  �شديقتها 
�ملجموعات  لج��ب��ار  نفوذها  ��شتغلت  بانها 
بحو�ىل  �ل��ت��رع  ع��ل��ى  �ل��ك��رى  �ل�شناعية 
70 مليون دولر ملوؤ�ش�شات م�شبوهة ت�شرف 

عليها.
ومت ت��وق��ي��ف ع���دد م��ن ك��ب��ار �مل�����ش��وؤول��ني يف 
بع�س  م��ع  �لتحقيق  ج��رى  فيما  �حلكومة 
نفوذ�  كوريا �جلنوبية  �أع��م��ال  رج��ال  �أك��رث 
�لق�شية، مبن  �ملفرت�س يف  تورطهم  ب�شاأن 
فيهم وريث جمموعة �شام�شونغ �لعم�قة 

يل جاي-يونغ .

�شكان  من  �ملئة  يف   13 ميثلون  �لذين  �أجنبية  �أ���ش��ول 
40 م��ل��ي��ون مو�طن  �أك���رث م��ن  �أي  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات 

ح�شلو� على �جلن�شية �لأمريكية.
لفتة  �أن  �لتلفزيونية  دبليو.�إيه.بي.�شي  قناة  وذك��رت 
ع��ن��د قاعدة  ب��ال���ج��ئ��ني و���ش��ع��ت  ك��ت��ب عليها م��رح��ب��ا 

متثال �حلرية قبل �أن يزيلها �لقائمون على �ل�شاحة .
ب��وز�رة �لأم��ن �لد�خلي خ�ل موؤمتر  وقال م�شوؤولون 
بالإمكان  �أن  �إن��ه يف حني  �ل�شحفيني  �لهاتف مع  عر 
ترحيل �أي مهاجر يقيم يف �لب�د ب�شورة غر م�شروعة 
�شت�شع من يعترون م�شدر تهديد على  �ل��وز�رة  ف��اإن 

�شد�رة �لقائمة.

�لقر�ر �لذي تبناه جمل�س �لأمن �لتابع ل�أمم �ملتحدة 
يف �لآونة �لأخرة ون�شجب حم�ت �ملقاطعة �لتي تهدف 

لنزع �شرعية �لدولة �ليهودية.
�لأ�شابيع �لأخرة  �لقر�ر يف  وو�فق جمل�س �لأمن على 
خالفت  �لتي  �أوب��ام��ا  ب���ار�ك  �لأم��ري��ك��ي  �لرئي�س  لإد�رة 
وف�شلت  دبلوما�شيا  �إ�شر�ئيل  حماية  يف  �ملعتاد  نهجها 

عدم ��شتخد�م حق �لنق�س �لفيتو ملنع �شدور �لقر�ر.
�أك��رث من  �شجاعة  ��شرت�ليا رغبة  �أب��دت  نتنياهو  وق��ال 

مرة يف ك�شف نفاق �لأمم �ملتحدة.
و�أ�شاف عقب لقائه مع ترنبول �لأمم �ملتحدة قادرة على 
�لإتيان بالعديد من �لأمور �لعبثية و�أعتقد �أن من �ملهم 
�أن لدينا دول �شريحة وو��شحة �لروؤية مثل �أ�شرت�ليا 

�لتي كثر� ما تعيد �لأمم �ملتحدة �إىل حقيقة �لأمور.
م�شتوطنات  بناء  �شيا�شة  عقود  منذ  �إ�شر�ئيل  وتنتهج 

•• باري�س-رويرتز:

�لرئي�س  �إن خطاب  �م�س  �لدولية  �لعفو  قالت منظمة 
�لأم���ري���ك���ي دون���ال���د ت���ر�م���ب �مل�����ش��م��وم خ�����ل حملته 
�لنتخابية للو�شول �إىل �لبيت �لأبي�س �أدى �إىل �جتاه 
عاملي نحو �شيا�شة تثر �لفرقة على نحو متز�يد يف عام 

2016 مما جعل �لعامل مكانا �أكرث قتامة .
وقالت �ملنظمة �ملد�فعة عن حقوق �لإن�شان يف تقريرها 
�لكر�مة  مبادئ  �إن  دول��ة   159 ي�شمل  �ل��ذي  �ل�شنوي 
�لإن�شانية و�مل�شاو�ة تعر�شت لهجوم من �شا�شة ي�شعون 

لنتخابهم.
يوم  ت��وىل من�شبه  �ل��ذي  تر�مب  على  �ملنظمة  ورك��زت 
20 يناير كانون �لثاين وقالت يف بيان �شدر يف باري�س 
�لنتخابية  �حلملة  يف  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  خطاب  يج�شد 
�إثارة  و�أك���رث  غ�شبا  �أ���ش��د  �شيا�شة  نحو  عامليا  �جت��اه��ا 
�أكرث  “مكانا  �أ���ش��ب��ح  �ل���ع���امل  �أن  و�أ����ش���اف���ت  ل��ل��ف��رق��ة. 
قتامة... و��شطر�با” مع تز�يد خطاب �لكر�هية �ملوجه 

�شد �ل�جئني يف �أنحاء �أوروبا و�لوليات �ملتحدة.
�ملوؤ�شر�ت �لأولية من... تر�مب  وتابعت �ملنظمة قائلة 
كبر  ح��د  �إىل  �شتقو�س  خ��ارج��ي��ة  �شيا�شة  �إىل  ت�شر 
�لتعاون �ملتعدد �لأطر�ف وتنذر مبرحلة جديدة ت�شهد 

��شطر�با �أكر و�شكوكا متبادلة.
وقالت �إن �حلركات و�لر�شائل �ل�شعبوية �أ�شبحت كذلك 

�أكرث �شيوعا يف �أوروبا ل�شيما يف بولند� و�ملجر.
�لقانون  حلكم  منت�شر  �إ�شعاف  هي  �لنتيجة  و�أ�شافت 

بالن�شبة  خ�شو�شا  �لإن�شان  حقوق  حماية  يف  و�نح�شار 
ل�جئني وملن ي�شتبه يف �شلتهم بالإرهاب بل وبالن�شبة 

للجميع يف نهاية �ملطاف.
�لرئي�س  �إد�رة  �أن  ر�شمية  �إر���ش��اد�ت  �أظ��ه��رت  ذل��ك،  �ىل 
�ملهاجرين  �إخ�����ش��اع  تعتزم  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  �لأم��ري��ك��ي 
�لرتحيل  لإمكانية  تقريبا  جميعا  قانوين  غر  ب�شكل 
لكنها �شتبقي على و�شع �ملهاجرين �لذين دخلو� �لب�د 

ب�شورة غر م�شروعة وهم �أطفال.
وجتيء �لإر�شاد�ت �لتي �أ�شدرتها وز�رة �لأمن �لد�خلي 
ل���أج��ه��زة �ملعنية ب�����ش��وؤون �ل��ه��ج��رة �أم�����س �ل��ث���ث��اء يف 
�إطار خطة �أو�شع لأمن �حلدود وقو�عد �لهجرة جاءت 
كانون  يناير   25 يف  تر�مب  وقعها  تنفيذية  �أو�م��ر  يف 
�أ�شدر  قد  �أوباما  بار�ك  �ل�شابق  �لرئي�س  وكان  �لثاين. 
مهاجر  �أل���ف   750 يحمي   2012 يف  تنفيذيا  �أم���ر� 
�آباوؤهم �إىل �لوليات �ملتحدة على نحو غر  �أح�شرهم 
بالن�شبة  ج��د�  �شعبة  �مل�شاألة  �إن  تر�مب  وق��ال  قانوين 

له.
باتخاذ  متعهد�  �لن��ت��خ��اب��ي��ة  حملته  ت��ر�م��ب  وخ��ا���س 
مليون   11 بنحو  يقدر  م��ا  �إز�ء  �شر�مة  �أك��رث  موقف 
�لوليات  يف  م�شروعة  غ��ر  ب�����ش��ورة  يقيمون  مهاجر 
�ملتحدة كما وعد ببناء جد�ر على �حلدود مع �ملك�شيك 

ومنع �لإرهابيني �ملحتملني من دخول �لب�د.
منها  �حتجاجات  �ملقرتحة  ت��ر�م��ب  �إج����ر�ء�ت  و�أث����ارت 
��شم  منظموه  عليه  �أطلق  �ملا�شي  �لأ�شبوع  يف  �حتجاج 
من  �ملنحدرين  �أهمية  لإب���ر�ز  مهاجرين”  ب���  “يوم 

•• عوا�صم-وكاالت:

منزل  �م�س  �شباح  �لإ�شر�ئيلي  �لحت�ل  قو�ت  هدمت 
يوؤوي خم�شة �أفر�د بحي بيت حنينا يف �لقد�س �ملحتلة، 
�شرق  �لعي�شوية  بلدة  من  مقد�شيني  �شتة  �عتقلت  كما 

�ملدينة.
ففي �شاعات �ل�شباح �لأوىل، حا�شرت قو�ت كبرة من 
�جلي�س و�ل�شرطة حي “طلعة حزما” و�قتحمت منزل 
رم���وز )38 عاما(،  �أب���و  ع��وين  ل���وؤي  �ملقد�شي  �مل��و�ط��ن 
وطردت �شاكنيه �إىل �خلارج يف �لرد �ل�شديد، و�شرعت 
عنا�شر �لبلدية باإفر�غه من حمتوياته قبل �ل�شروع يف 

هدمه.
وت��ب��ل��غ م�����ش��اح��ة �مل��ن��زل �مل�����ش��ت��ه��دف ب��ح��ج��ة �ل��ب��ن��اء دون 
غر�مة  �لعائلة  ودف��ع��ت  م��رب��ع��ا،  م��رت   120 ترخي�س 

بقيمة خم�شني �ألف �شيكل يف مر�حل �لبناء �لأوىل.
�ملنزل،  �أبو رموز، و�لد �شاحب  �ملو�طن عوين  وبح�شب 
على  �حل�شول  ب��اإج��ر�ء�ت  �ل�شروع  �بنه  من  طلب  فقد 
تكاليف  بتق�شيط  وق��ام  �لبناء،  ��شتكمل  وعليه  رخ�شة، 

�لرتخي�س ب�شكل �شهري.
و�شرعو�  �ملنطقة  �قتحمو�  �م�س  �شباح  “لكن  و�أ���ش��اف 
بالهدم دون �شابق �إنذ�ر، مل ينته �بني من دفع تكاليف 
�ل��ب��ن��اء ل��ل��م��ق��اول��ني ح��ت��ى �ل��ي��وم، ومل ت��ت��وق��ف �شلطات 
�أو �شريبة  �مل��ي��اه  ���ش��و�ء لدفع  ع��ن م�حقته  �لح��ت���ل 
و�أولده  وزوج��ت��ه  �ليوم  هو  وه��ا  “�لأرنونا”،  �لأم����ك 

�خلم�شة يف �لعر�ء«.
�أب��و رم��وز، يرتفع ع��دد عمليات  وم��ع ه��دم منزل عائلة 
�ل���ه���دم �ل��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا ب��ل��دي��ة �لح���ت����ل يف مدينة 
�لقد�س مطلع �لعام �جلاري �إىل 54 عملية، منها �شبعة 

هدمت ذ�تيا بيد �أ�شحابها تفاديا لدفع غر�مات �لهدم 
وتكاليفه، بالإ�شافة �إىل هدم ثمانية من�شاآت يف مناطق 

عدة بالقد�س و�شو�حيها.
وتعنى  عميم”،  “عر  جمعية  عن  �شادر  تقرير  وك��ان 
�ملنازل  هدم  وترة  ت�شاعد  �أكد  �لقد�س،  �شوؤون  متابعة 
ترمب  دون���ال���د  ت���ويل  م��ن��ذ  �ل��ق��د���س  يف  �لفل�شطينية 
�لرئا�شة �لأمركية يف 20 يناير كانون �لثاين �ملا�شي، 

ح�شبما ن�شرت �شحيفة هاآرت�س �أم�س.
ووف����ق �جل��م��ع��ي��ة، ف����اإن ���ش��ل��ط��ات �لح���ت����ل ز�دت من 
�ملخططات  على  �مل�شادقة  ملنع  و�ل�شعوبات  �لعر�قيل 
�لهيكلية ل�شمان �لبناء مع تر�خي�س بالقد�س �ل�شرقية 

�ملحتلة.
وح�شب معطيات �جلمعية، فقد مت يف عام 2016 هدم 
203 مبان يف �لقد�س �ل�شرقية، ن�شفها بعد �لنتخابات 

�لأمركية يف نوفمر ت�شرين �لثاين �ملا�شي.
�ل�����وزر�ء �ل����ش���رت�يل مالكوم  �أب����دى رئ��ي�����س  �ىل ذل����ك، 
ترنبول دفاعا قويا عن �إ�شر�ئيل �م�س �لأربعاء منتقد� 
منحازة  ق���ر�ر�ت  تاأييد  ب��ع��دم  ومتعهد�  �ملتحدة  �لأمم 

تدعو لوقف �لبناء �ل�شتيطاين على �لأر��شي �ملحتلة.
رئي�س  �أول   - نتنياهو  بنيامني  �ليوم  ترنبول  و��شتقبل 
تاأييد ب�ده  �أكد  ��شرت�ليا - كما  �إ�شر�ئيلي يزور  وزر�ء 

حلل �لدولتني لل�شر�ع �لإ�شر�ئيلي �لفل�شطيني.
غر �أن ترنبول �أو�شح �أن ��شرت�ليا لن ت�شاند �أي قر�ر�ت 
مثل �لذي �أيده جمل�س �لأمن �لدويل يف دي�شمر كانون 
�لأر��شي  على  �ل�شتيطاين  �لبناء  لوقف  ويدعو  �لأول 

�لتي �حتلتها �إ�شر�ئيل.
وكتب ترنبول يف مقال ب�شحيفة ذي �أو�شرت�ليان “لن 
كذلك  �إ�شر�ئيل  تنتقد  منحازة  ق��ر�ر�ت  حكومتي  توؤيد 

�لآونة  يف  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  دخلو�  من  ه��وؤلء  وي�شمل 
�لأخرة و�ملد�نني يف جر�ئم ومن وجهت �إليهم �تهامات 

لكن مل ت�شدر بحقهم �أحكام. 
ووردت بع�س تفا�شيل هذه �لإر�شاد�ت يف م�شودة مذكرة 

مت �لط�ع عليها يوم �ل�شبت.
وق����ال �مل�������ش���وؤول���ون �إن����ه ل���ن ي��ت�����ش��ن��ى ت��ن��ف��ي��ذ ك��ث��ر من 
ت��ت��ط��ل��ب مو�فقة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ات �جل���دي���دة ف�����ور� لأن���ه���ا 

�لكوجنر�س �أو �لتفاو�س مع دول �أخرى.
ع�شرة  تعيني  �إىل  �أي�شا  �لإر�شادية  �لتوجيهات  وتدعو 
�آلف موظف جديد باإد�رة �لهجرة و�جلمارك وخم�شة 

�آلف باإد�رة �جلمارك وحماية �حلدود.

ويعتر   .1967 �أر����س �حتلتها يف حرب  يهودية على 
معظم �ل����دول �ل��ن�����ش��اط �ل���ش��ت��ي��ط��اين �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي يف 
�ل�شفة �لغربية و�لقد�س �ل�شرقية غر م�شروع وعقبة 
لها حقا  �أن  ز�ع��م��ة  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  وتختلف  �ل�����ش���م.  �أم���ام 
ت��ور�ت��ي��ا يف �لأر�������س.  وق��ال��ت �ل�����ش��ف��رة �لأم��ري��ك��ي��ة يف 
ت��ز�ل تدعم حل  �ملتحدة ل  �ل��ولي��ات  �إن  �ملتحدة  �لأمم 
�جلديد  �لأمريكي  �لرئي�س  �أن  غر  لل�شر�ع  �لدولتني 
�إنه منفتح على �شبل جديدة  �أي�شا  دونالد تر�مب قال 
لتحقيق �ل�ش�م. وحل �لدولتني منذ فرتة طويلة هو 
�لت�شوية  حجر �لأ�شا�س ل�شيا�شة �ملجتمع �لدويل ب�شاأن 
بني �إ�شر�ئيل و�لفل�شطينيني لكن تخفيف تر�مب فيما 
موؤمتر  يف  �لأ�شا�شي  �ملبد�أ  هذ�  على  �لرتكيز  من  يبدو 
�ملجتمع  �أ���ش��اب  �ملا�شي  �لأ���ش��ب��وع  نتنياهو  م��ع  �شحفي 

�لدويل بال�شدمة.
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العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23

اإعــــــــــلن
�ل�ش�����ادة/ور�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1037515:لعد�د لت�شليح �ل�شيار�ت  رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لع�ن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خ�ل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23

اإعــــــــــلن
�ل�ش�����ادة/لوؤلوؤة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1865909:لغربية لل�شيانة �لعامة  رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لع�ن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خ�ل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فروى 

خلدمات �لتموين ذ.م.م - فرع 3
رقم:CN 1008215-3 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لع�ن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خ�ل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم 

 CN 1392928:هور�يزن   رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لع�ن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خ�ل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23

اإعــــــــــلن
�ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

بن �شقر �لف�حي للعط�ت ذ.م.م - فرع 5
رقم:CN 2242818 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لع�ن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خ�ل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لمار�ت �وب�شنز 

ل�ع�ن رخ�شة رقم:CN 1074227 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�هلل �بر�هيم عبد�هلل ح�شن �حلمادي %100 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شائد ��شعد �حمد عر�ر
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خ�ل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23

اإعــــــــــلن
لتعقيب  �ل�ش�����ادة/دون  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ملعام�ت و�ل�شت�شار�ت �لد�رية ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1006760 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد عبد�هلل �حلاج عبد�هلل �لعو�شي %50 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �بر�هيم عبد�للطيف �حمد �بر�هيم �ملو�شى

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خ�ل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم كباب �ند كاري 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1187003 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شيف حميد عبد�هلل �شامل �ل�شام�شي %51 
تعديل ن�شب �ل�شركاء/جاور�ف فارما من 49% �ىل %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف غامن حميد عبد�هلل �شامل �ل�شام�شي

د�ئرة  مر�جعة  �لع�ن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خ�ل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لع�ن 

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

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/عيادة �لن�شر لطب 

�ل�شنان رخ�شة رقم:CN 1065103 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة بدر �لدين عزمي بدر �بر�هيم %100 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عماد زكي فرحات
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خ�ل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23

اإعــــــــــلن
�لو�شط  �ل�شرق  �ل�ش�����ادة/معهد  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للتدريب �ل�شناعي ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1000471 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حمد �شيف حممد مبارك �ل �شاملني �ملن�شوري %10 

تعديل ن�شب �ل�شركاء
�شيف حممد مبارك �ل �شاملني �ملن�شوري من 50% �ىل %90

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد مبارك قر�ن ر��شد �ملن�شوري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خ�ل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن و�ل فان 
�لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

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

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جمموعة �شركات فاطمة 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1007448 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �لياد�ت بوتان فيتيل �شليمان %24 

تعديل ن�شب �ل�شركاء
�ي�ياد�ت بوتان فيتيل مو�شى كوتى من 49% �ىل %25

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شينرتيون بارترز ل�شتثمار�ت ذ.م.م

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ح�شن علي مطر �لريامي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خ�ل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن و�ل فان 
�لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

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

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23

اإعــــــــــلن
للتجارة  فاطمة  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�شوبر ماركت ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1007448 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �لياد�ت بوتان فيتيل �شليمان %24 
تعديل ن�شب �ل�شركاء

�ي�ياد�ت بوتان فيتيل مو�شى كوتى من 49% �ىل %25
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شينرتيون بارترز ل�شتثمار�ت ذ.م.م
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ح�شن علي مطر �لريامي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خ�ل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن و�ل فان 
�لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

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

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شموخ للتنظيفات �لعامة 

 رخ�شة رقم:CN 1097231 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإع�ن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.50*0.20

تعديل ��شم جتاري من/�ل�شموخ للتنظيفات �لعامة
GLORY GENERAL CLEANING

�ىل/جولدن مك�س لل�شيانة �لعامة 
GOLDEN MIX GENERAL MAINTENANCE

�ر�س   - �لبلدية  �ل�شوؤون  د�ئرة  �جلبانة  ليو�  �لغربية  �ملنطقة  عنو�ن/من  تعديل 
رقم:96/95/94/93 مكتب رقم:27 مبنى رقم:2 �ىل �بوظبي �بوظبي م�شفح �ل�شناعية 

- رقم �لقطعة:12 - حو�س 43 م �لطابق M116 هيئة �له�ل �لحمر
تعديل ن�شاط/��شافة �شيانة �ملباين )4329901(

تعديل ن�شاط/حذف خدمات �لتنظيف �خلارجي )و�جهات( �ملباين )8129001(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خ�ل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23

تنــويــه
بال�شارة �ىل �لع�ن �ل�شادر بجريدة  �لوحدة  يف �لعدد رقم:13453 بتاريخ:2017/2/1 

CN 1140709 :بخ�شو�س �لرخ�شة �لتجارية رقم
 �لرخ�شة �لتجارية:�ل �ي جي �ل�شرق �لو�شط للعقار�ت �س.ذ.م.م

تنوه د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بانه ورد خطاأ يف �لع�ن كالتالية:
مل تتغر �شفة �لتمثيل لل�شيد/حممد خالد عبد�هلل مبارك �لبوعينني �ملزروعي

ومل تتغر ن�شبة �ل�شيد/ حممد خالد عبد�هلل مبارك �لبوعينني �ملزروعي
- تعديل ��شم �ل�شريك من/�ل �ي جي للهند�شة و�لبناء - �ملحدودة

�ىل/كون يوجن للهند�شة و�لن�شاء�ت �ملحدودة
بال�شافة �ىل �لتعدي�ت �لو�ردة يف �لع�ن �ل�شابق

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لع�ن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�لقت�شادية من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

ت��ع��ل��ن �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��و����ش���ت )ق���ط���اع �لنقل 

قد تقدم  بان /كال�س مارين لتجارة القوارب  �لبحري( 

بطلب ت�شجيل �ل�شفينة �ملذكورة بياناتها بعد وهي:

�ل�شفينة  ه��ذه  ت�شجيل  على  �ع��رت����س  له  كل من  على 

مدة  خ���ل  �بوظبي  �ل�شفن  ت�شجيل  مكتب  مر�جعة 

�ق�شاها 60 يوما من تاريخ هذ� �لع�ن.

 اإدارة مراكز خدمة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

                   اإ�صم ال�صفينة                    رقم الت�صجيل ال�صابق          العلم ال�صابق
               كتمار�ن 520                       -                        -

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23

اإعــــــــــلن
خلياطة  �لبي�س  �ل�ش�����ادة/�لنور�س  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
�مل�ب�س �لن�شائية رخ�شة رقم:CN 1019217 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لإع�ن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري من/�لنور�س �لبي�س خلياطة �مل�ب�س �لن�شائية

WHITE SEAGULL LADIES DRESS STITCHING

�ىل/�لنور�س �لأبي�س ل�أقم�شة �لن�شائية 
ALNAWRES ALABEDH LADIES TEXTILES

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �ملن�شوجات و�لأقم�شة - بالتجزئة )4751001(
تعديل ن�شاط/حذف تف�شيل وخياطة �مل�ب�س �لن�شائية )1410907(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن و�ل فان  �لقت�شادية خ�ل 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23

اإلغاء اعلن �صابق
�لرخ�شة  بخ�شو�س  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
�حمد  �لتجاري:عبد�هلل  بال�شم   CN رقم:1714057 
�ملحرمي للمقاولت �لعامة بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة 

و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقا
�لع�ن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ��شبوع  خ�ل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بل�س تاور للنقليات 

�لعامه رخ�شة رقم:CN 1811831 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة يو�شف جابر حممد حممد �حلمادي %100 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف جا�شم ح�شن دروي�س حممد �حلمادي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خ�ل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�حور للمقاولت �لعامة

 رخ�شة رقم:CN 1098890 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد علي حم�شن �مل�شعبي %50
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة طارق علي حم�شن �مل�شعبي %50

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد علي حم�شن �جلع�شاين �مل�شعبي
تعديل ر�أ�س �ملال/من 150000 �ىل 15000

تعديل لوحة �لإع�ن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة 

تعديل ��شم جتاري من/�حور للمقاولت �لعامة
AHWAR GENERAL CONTRACTING

�ىل/�حور للمقاولت �لعامة ذ.م.م 
AHWAR GENERAL CONTRACTING LLC LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خ�ل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23

اإعــــــــــلن
�ل�شريع  �ل�ش�����ادة/�ملر�ج  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

حلمل ونقل �ل�شيار�ت
رخ�شة رقم:CN 1125875 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شامل حممد علي �شعيد %100 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبيد حممد عبد�هلل �لر��شدي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خ�ل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

 حتتوي مكتبة ماتي�س على 6 اآلف كتاب وي�صطحب يف �صفره اأفكار الإمرباطور الفيل�صوف ماركو�س اأوريليو�س
منذ نهاية احلرب العاملية الثانية، مل يتوفر يف قيادة البلد مثل هذا العدد من الع�صكريني يف منا�صب عليا

اإدارة حم�صّوة بالع�صكريني
عدد  �إد�رت�����ه:  تركيبة  ه��ي  مذهلة 
�مل��ل��ي��اردي��ر�ت، ع���دد قليل من  م��ن 
من  قيا�شي  رقم  وخا�شة،  �لن�شاء، 
�حلرب  ن��ه��اي��ة  فمنذ  �جل�����ر�لت. 
�ل��ع��امل��ي��ة �ل���ث���ان���ي���ة، مل ي��ت��وف��ر يف 
ق��ي��ادة �ل��ب���د مثل ه��ذ� �ل��ع��دد من 
�لع�شكريني ويف مثل هذه �ملنا�شب 

�لعليا.
�لإعجاب  �إىل  ذل���ك  ي��رج��ع  ه��ل     
�مل���ف���رط �ل����ذي ي��ك��ن��ه ت���ر�م���ب �إىل 
�جل���ر�ل ب��ات��ون؟ يف ك��ل �لأح���و�ل 
ث���ث��ة رجال  ت��ر�م��ب برتقية  ق��ام 
قد�مى  م����ن  ج��م��ي��ع��ه��م  �أ�������ش������د�ء، 
�ملحاربني يف �لعقود �ملا�شية، �شو�ء 
كان يف غزو غريناد� )1983(، �أو 
 -2001( �أفغان�شتان  يف  �لتدخل 
�ل�����ع�����ر�ق  ح�����رب�����ي  �أو   )2014

)1991 و 2003(.
    ها �أّن جر�لني متقاعدين من 
�مل���اري���ن���ز ج��ي��م�����س م��ات��ي�����س وجون 
كيلي مت تعيينهما �لأول على ر�أ�س 
و�لثاين  �لأمريكية،  �لدفاع  وز�رة 
يف قيادة وز�رة �لأمن �لد�خلي. كما 
�لقادم  ف��ل��ني،  مايكل  �جل���ر�ل  �أّن 
�لأمريكي،  �جل��ي�����س  ���ش��ف��وف  م��ن 
��شرت�تيجي  م��ن�����ش��ب  �إىل  ���ش��ع��د 
ل�أمن  �ل��رئ��ي�����س  كم�شت�شار  ج���د� 
��شتقالته  يقدم  �أن  قبل  �ل��ق��وم��ي، 
بالكرملني ويرتك  ب�شبب ع�قته 

مكانه لع�شكري �آخر.
�شتيف  �ليميني  نن�شى  �أن  دون      
بانون، �لذي خدم يف �لثمانينات يف 
�لبحرية �لأمريكية، وكيث كيلوج، 
وه�����و م����ن ق����د�م����ى �مل���ح���ارب���ني يف 
فيتنام. باخت�شار، �إن فريق تر�مب 
ل تنق�شه �لطاقة �حلربية، �إّل �أّن 
ك� من ه��وؤلء �لرجال ُيعرب عن 
�أولويات خمتلفة. فمنهم من يفكر 
يف د�ع�س �شباحا م�شاء، ومنهم من 
ياأتي  �لرئي�شي  �لتهديد  �أن  يعتقد 
من �ملنظمات �لإجر�مية يف �أمريكا 
يوما  تلتقي  ق��د  �ل��ت��ي  �ل��و���ش��ط��ى، 

بالإرهاب �لإ�ش�مي.
يتفوق  �ل����ك����ب����رة،  ومل���ك���ان���ت���ه      
جميع  ع����ل����ى  م���ات���ي�������س  ج���ي���م�������س 
وتفوقه  تاأثره  ويطال  �لآخ��ري��ن، 
ف���خ����ل حملته  �ل��رئ��ي�����س.  ح��ت��ى 
�لن��ت��خ��اب��ي��ة، �أع�����رب ت���ر�م���ب عن 
ماتي�س  �أّن  غ��ر  للتعذيب،  دع��م��ه 
�لأم��ر ب�شكل قاطع،  �لذي يعار�س 
�أع�����اد ت��رت��ي��ب �لأ����ش���ي���اء ، وق����ال يف 
�لآونة �لأخرة �نه “ينزع �شرعيتنا 

�حلماية  ب��رن��ام��ج  و�إد�رة  �ل�����ش��يء 
دون  يقول  للجنود”،  �لجتماعية 
�لك�شف عن هويته، حملل يف مركز 
موؤ�ش�شة  و����ش��ن��ط��ن،  م���ن  �أب���ح���اث 
�ل�����رت�ث، �مل��ح��اف��ظ��ة و�مل��ق��رب��ة من 

�جلمهوريني.
    و�ل���ث���اين: مل���ن م���ن ب���ني ه���وؤلء 
�ل�����ق�����ادة �ل���ع�������ش���ك���ري���ني �أ����ش���ح���اب 
ولي�شو�  �ل����ق����وي����ة،  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة 
على  ت��ر�م��ب؟  �شي�شتمع  �أ���ش��دق��اء، 
�ل����ورق، �ل��ر�ه��ب �جل��ن��دي جيم�س 
ماتي�س هو �ملهيمن.      مبيز�نية 
دولر،  م��ل��ي��ار   600 ن��ح��و  ت��ب��ل��غ 
ن�شط،  ع�����ش��ك��ري  م���ل���ي���ون  و1.3 
و700 �ألف من �ملدنيني، و 800 
�أل���ف م��ن ج��ن��ود �لح��ت��ي��اط، يقود 
�أق��وى بع�شرة  �ل��دف��اع وح�شا  وزي��ر 
�ل��ن��و�ح��ي، من  �أ���ش��ع��اف، يف جميع 
ر�أ�س وز�رة �لأمن  جون كيلي على 

�لد�خلي.
ك���ب���رة لوزير  �أخ������رى  ���ش��ل��ط��ة      
�ل����دف����اع ج��ي��م�����س م��ات��ي�����س: فمن 
ي�شتطيع  ل  �لأخ�شر،  �شوئه  دون 
�لرئي�س �ل�شغط على �لزر �لنووي 
�لرئي�س  نائب  مع  �لت�شاور  يتم  ل 
فهو  �مل����ع����ي����ار،  ه������ذ�  ومب����وج����ب   ،

�ل�شخ�شية �لثانية يف �لدولة.
   على �شفاف نهر بوتوماك، �أثارت 
�ل�شفر�ء  قلق  ت��ر�م��ب  ت�شريحات 
حول  ���ش��ي��م��ا  ول   ، �لأوروب������ي������ني 
من  �ملحتمل  �لأمريكي  �لن�شحاب 
يحاولون  وه��م  �لأطل�شي،  �حللف 
�ل�شيا�شي  �مل�������ش���ه���د  ����ش���ف���رة  ف����ك 

�جلديد �لغام�س.
   �ح��ده��م، لح���ظ م��ازح��ا وجديا 
تر�مب،  دون��ال��د  �ل��وق��ت:  نف�س  يف 
هو توين �شوبر�نو، زعيم �ملافيا يف 
�مل�شل�شل �لتلفزيوين ذ� �شوبر�نوز، 
له عقلية مافيوزي يف نيو جر�شي 
تعتر  لنيويورك،  جم���اورة  ولي��ة 
يجمع  �ل��ق��ر�ر�ت،  لإت��خ��اذ  فا�شدة. 
�بنته  لن�شيحة  وي�شتمع  عائلته، 
�شابقة  �أزي�������اء  ع���ار����ش���ة  �إي���ف���ان���ك���ا، 
�أعمال، و�شهره  �إىل �شيدة  حتولت 
جاريد كو�شر، وهو باعث عقاري، 
ث��م �أخ����ر� ي��ق��رر وح���ده باحلد�س 

و�لفطرة .
    ويف �ل��وق��ت �ل���ذي ي��دخ��ل فيه” 
فان  و����ش��ن��ط��ن،  �شوبر�نو”  ت���وين 
جمهوريون  �ل�������ش���غ���ر،  �ل����ع����امل 
ودمي�������ق�������ر�ط�������ي�������ون، ي���ح���ب�������ش���ون 

�أنفا�شهم.. ومعهم �لعامل باأ�شره.
عن ليك�صربي�س الفرن�صية

�أعطوين  نتيجة..  �أي  يعطي  ول 
و�شوف  �شجائر،  وعلبة  برة  علبة 
�أحت�������ش���ل ع���ل���ى م����ا ه����و �أف�������ش���ل..
�ل�شجناء،  م��ع  ب��ع��ي��د�  ن��ذه��ب  �إن��ن��ا 
�إن�شاين”.  مظهر  يف  نبدو  عندما 
من  “منبهر”  �ن���ه  ت��ر�م��ب  وق���ال 
فر�ن�شي�س  وي�شتنتج  �مل��وق��ف.  ه��ذ� 
�لع�قات  يف  �خل���ب���ر  ب�����وروي�����ل، 
�لأطل�شي،  �مل��ج��ل�����س  يف  �ل���دول���ي���ة 
وهي موؤ�ش�شة بحثية تقع على بعد 
ب�شعة مئات من �لأمتار من �لبيت 
�أّن  هو  �ل�شار  �خل��ر  �إّن  �لأبي�س: 
�ل��رئ��ي�����س ي��ب��دو ق����ادر� ع��ل��ى تغير 

موقفه ووجهة نظره.

جيم�س ماتي�س
 »الراهب اجلندي«

ُيلّقب ب�الكلب �مل�شعور، على �لرغم 
جيم�س  �ل����ر�����ش����ني،  ط���اب���ع���ه  م����ن 
ماتي�س هو �لرجل �ل��ذي، من بني 
�لكثر من ماآثره �لع�شكرية، دخل 
ب��غ��د�د ع��ل��ى ر�أ�����س �ل��ف��رق��ة �لأوىل  
�أن  ق��ب��ل   2003 ع����ام  ل��ل��م��اري��ن��ز 
�لفلوجة.  م��ع��رك��ت��ي  يف  ي��ن��ت�����ش��ر 
ماأثورة   و�أق����و�ل  ب��اأم��ث��ال  وي�شتهر 
ك��ن م��ه��ذب��ا، وك��ن حم��رتف��ا، ولكن 
ك��ن ع��ل��ى ����ش��ت��ع��د�د ل��ل��ق�����ش��اء على 

�لدفاع  وز�رة  �إىل  ج���ر�ل  ت��رق��ي��ة 
لي�س بالأمر �لهنّي �أو �لتافه. قبل 
م��ات��ي�����س، وح����ده �جل�����ر�ل جورج 
م��ار���ش��ال ���ش��غ��ل ه���ذه �ل��وظ��ي��ف��ة يف 
كما  ول����ك����ن   .1951-1950
ه��و �حل��ال �ل��ي��وم، ف��اإن ه��ذ� يطرح 
م�شالة  و�ل�����������ش�����وؤ�ل  ل���ل���م���ر�ج���ع���ة 
�لع�شكريني.  على  �ملدنيني  �أولوية 
ويفر�س قانون �شادر عام 1947 
�أن  ���ش��ن��و�ت قبل  �شبع  م��دة  جت���اوز 
ع�����ش��ك��ري متقاعد  ق���ي���ادي  ي��ت��وىل 
�لأمريكية.  �ل���دف���اع  وز�رة  �إد�رة 
ملار�شال،  بالن�شبة  كان �حلال  وكما 
�ل�شتثناء  �ل�شيوخ  جمل�س  �عتمد 

لتعيني ماتي�س.
   ح�شنا ما فعلو�، يعتر يف مكتبه 
�مل�شالة  يف  �مل���������وؤرخ  ب���و�����ش���ن���ط���ن، 
فقبل  ك��وه��ني.  �إل��ي��وت  �لع�شكرية 
�ل��ت�����ش��وي��ت ع��ل��ى �ل���ش��ت��ث��ن��اء، هو 
طرف  م��ن  ��شت�شارته  مت��ت  �ل���ذي 
فقط  لي�س  ماتي�س  �ل�شيناتور�ت. 
رج����ل ج��ي��د، ي��ت��اب��ع، ل��ك��ن تر�مب 
حقيقية  م�شكلة  م��ن  �أك���رث  ي��ط��رح 
، فاإن  وب�����ش��م��اع��ه  م��ت��ن��ه��د�.  ق���ال   ،
ماتي�س قد يكون �شياج �لرئي�س ...
�لع�شكري،  �لو�شط  �ل��و�ق��ع،      يف 
يف  �ل�شلطة  ع�شب  م��ن  �مل�شتبعد 

�جل���م���ي���ع، �����ش���ت���خ���دم ع��ق��ل��ك قبل 
�ل�شرت�تيجي  وه�����ذ�  ����ش����ح���ك، 
يعرف كيف يتكلم لغة �ملارينز مثل 
مكتبته  حتتوي  �لآد�ب.  �أكادميية 
كتاب...  �آلف   6 على  �ل�شخ�شية 
�أفكار  دون  م���ن  �أب������د�  ي�����ش��اف��ر  ل 
ماركو�س  �لفيل�شوف  �لإم��ر�ط��ور 

�أوريليو�س )180-121(. 
وق���ب���ل ك���ل ح��م��ل��ة ع�����ش��ك��ري��ة، من 
ب�����ق�����ر�ء�ت  ُي����و�����ش����ي  �أن  ع������اد�ت������ه 
ملو�جهة  �أعدتني  “�لكتب  لقو�ته. 
“�لر�هب  ه��ذ�  ي��ق��ول  حالة”،  ك��ل 
�جلندي” )لقب �آخر من �ألقابه(، 
ومع�شوق �ملقاتلني. وهذ� ما يف�شر 
للقيادة  رئ��ي�����ش��ا  �ل����ت����ايل:  ج��زئ��ي��ا 
يف  �لع�شكرية  للعمليات  �مل��رك��زي��ة 
�ع��ت��ب��ار� م��ن عام  �ل�شرق �لأو���ش��ط 
بزيارة  ي��ق��وم  د�ئ��م��ا  ك��ان   ،2010
�أ����ش���ر �مل��اري��ن��ز �ل���ذي���ن ���ش��ق��ط��و� يف 
�لناحية  م���ن  و�أخ�������ر�،  �مل����ع����ارك. 
ماتي�س  ُي��و���ش��ي  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة، 
ف��ي��م��ا يتعلق  ب���اأك���ر ح����زم مم��ك��ن 
ب�����اإي�����ر�ن. وق����د ك����ان ع��ل��ى خ�ف 
كانت  �لتي  �أوب��ام��ا،  �إد�رة  مع  كبر 
�لنووي  �إب��ر�م �لتفاق  م�شّرة على 
مع طهر�ن، ولذلك �ختار �لتقاعد 
�شنو�ت،  �أرب����ع  ب��ع��د   .2013 ع���ام 

�إي����ف����اده خ�ل  �ل����ع����ر�ق ح��ي��ث مت 
1991، ويف منا�شبتني  حرب عام 
 2003 عام  �لأمريكي  �لغزو  بعد 
من عام 2004 �إىل عام 2006، 
 .2008 �إىل   2007 ع���ام  وم���ن 
�نه  كما  �أفغان�شتان.  يف  عمل  كما 
�إ�شرت�تيجية  ن���ظ���ري���ة  م���وؤ����ش�������س 
يف  �شاعدت  �لتي  �لتمرد  مكافحة 
�لعر�ق،  �لقاعدة يف  تر�جع تنظيم 
مقاربة تبّناها برتيو�س بنجاح عام 

.2006

اأي اإعادة تاأهيل مدنيا؟
�شوؤ�لن ُيطرحان يف هذه �ملرحلة: 
تر�مب  رج��ال  �شينجح  هل  �لأول: 
�ملدنية؟  �حل��ي��اة  �إىل  حت��ّول��ه��م  يف 
�أيزنهاور  �جل���ر�ل  �أّن  “�شحيح، 
�أ���ش��ب��ح رئ��ي�����ش��ا ج���ي���د� ب���ني �أع�����و�م 
�قتحام  ولكن   ،1960 و   1953
نف�س  ل��ي�����س  �ل���ف���ل���وج���ة،  �أو  ت���ل���ة، 

ماتي�س وكيلي-  يف �حلكومة، هذ� 
تتويج كبر.

ماكما�صرت
 العقل ال�صرتاتيجي

ل��ت��ع��وي�����س �ل��دن��غ��و م��اي��ك��ل فلني، 
يبدو �أن تر�مب قد عاد �إىل �ختيار 
حتوز  �شخ�شية  فهو  حكمة،  �أك��رث 
 54 �حرت�م �جلميع يف و��شنطن. 
�ملعينني  �جل������ر�لت  ر�ب����ع  ع���ام���ا، 
�ملقام  يف  ه���و   ، ت���ر�م���ب  �إد�رة  يف 
مركز  ع����ر  م�����ّر  م���ن���ّظ���ر،  �لأول 
�لتخطيط �لذي يفّكر يف �شر�عات 
�مل�شتقبل. ويد�فع  هربرت رميوند 
م��اك��م��ا���ش��رت ع���ل���ى  زي������ادة �مل�����و�رد 
ح�شن  وم���ن  �لأم���ري���ك���ي،  للجي�س 
ح���ظ���ه، ه�����ذ� و�ح������د م����ن �ل���وع���ود 

�لنتخابية للمر�شح تر�مب.
    �جلر�ل ماكما�شرت متخ�ش�س 
يف م��ق��اوم��ة �ل��ت��م��رد، وخ��ا���ش��ة يف 

ي�شتعيد  وكاأنه  يبدو  �أوب��ام��ا،  عهد 
فعل  رد  م���ن  ي��ت�����ش��ح  ك��م��ا  دوره، 
�لذي  ل��ني،  �شيث  �ل�شابق  �مل��اري��ن��ز 
ي��ق��ود جمعية ق��د�م��ى �مل��ح��ارب��ني ، 
وهي منظمة غر حكومية تتوىل 
�ل�شابقني  �ملقاتلني  ت��اأه��ي��ل  �إع����ادة 
لنا،  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  �مل���دن���ي���ة.  ل��ل��ح��ي��اة 
�لأ�شدقاء  و�حد  �أ�شطورة،  ماتي�س 
�نه  �شحيح  ماتي�س،  �بنته  �شّمى 
��شمها �لثاين، و لكنه يعطيك فكرة 
قدماء  م��ن  �لع�شكري  ه���ذ�  ق���ال   ،
�ل���ع���ر�ق. وح�����ش��ب ر�أي�����ه، ل يوجد 
�شيء يثر �لده�شة يف �أن �ثنني من 
لرت�مب  �شوتو�  �شابقني  جنود   3
�ل��وح��ي��د �لذي  ف��ه��و  ن��وف��م��ر.  يف 
خاطب21 مليون من �لع�شكريني 
�إلينا  �أ�شار  �أن��ه  وجم��رد  �ل�شابقني، 
�أّثر فينا.. ف� �أوباما ول هي�ري 
كان لهما هذ� �لهتمام.. �ليوم �أن 
 - �لبحرية  م�شاة  من  �ثنان  يكون 

ماتي�س.. �لر�هب �جلندي

هل �شينجح اجلرناالت يف حتّولهم اإىل 
احلياة املدنية واىل اأي منهم �شي�شتمع ترامب؟

من دون ال�شوء االأخ�شر لوزير الدفاع ال 
ي�شتطيع الرئي�س ال�شغط على الزر النووي

�شتيف بانون خدم يف �لثمانينات يف �لبحرية �لأمريكية

جام�س ماتي�س يف �فغان�شتان عام 2001

ماكما�صرت منّظر مّر عرب مركز التخطيط الذي يفّكر يف �صراعات امل�صتقبل

•• الفجر – خرية ال�صيباين

اأحــاط  واملــيــدانــيــني،  العمليني  بــالــرجــال  مفتون 
ال�صباط  كبار  من  بثلثة  نف�صه  ترامب  دونالد 
املجاملت  من  القتال  �صاحات  على  اعتيادا  اأكــرث 

�صنع  باإمكانه  مــازال  متفجر،  خليط  ال�صيا�صية. 
فلني،  اجلرنال  احدهـم،  ا�صتبدال  بعد  املفاجاآت، 

باآخر هربرت رميوند ماكما�صرت.
    ل تزال وا�صنطن حتت وقع ال�صربة القا�صية. 
اأ�صهر من الزلزال ال�صيا�صي يف الثامن  وبعد ثلثة 

ال�صنوات  خــلل  اأوبــامــا  يبلغه  مل  م�صتوى  وهــو      
الوحيدة  واملرة  ال�صلطة.  يف  ق�صاها  التي  الثماين 
التي اقرتب فيها جورج بو�س اإىل هذا امل�صتوى من 
الرف�س )56 باملائة(  كانت يف نهاية فرتة وليته 

الثانية.

 - اجلديد  الرئي�س  �صعار  اأّن  يبدو  ل  نوفمرب،  من 
“لنجعل اأمريكا عظيمـــــة جمددا”- 

مقنع: اأقل من 40 باملائـــة من الأمريكيني يوؤيدون 
بداية  يف  وفريقه  ترامب  دونالد  اإدارة  طريقة 

وليته.

خليط متفجر اعتاد على �صاحات القتال:

اإدارة البلدوزر دونالد ترامب: جمهورية اجلرناالت..؟

ماكم�شتار �لع�شكري �ملثقفف يف حز�م تر�مب

كيلي من �لبزة �لع�شكرية �ىل �لبدلة �ملدنية
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اإعــــــــــلن
يو  فور  �ل�ش�����ادة/جو�س  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للع�شائر �لطازجة و�مل�شروبات
رخ�شة رقم:CN 1192366 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عائ�شة حارب ب�ل ب�ل %100 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد عبد�هلل �شعيد حممد �لبلو�شي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خ�ل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل �لع�مة �لتجارية :

بتاريخ: 2016/09/21    �ملودعة حتت رقم  : 260151 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�شم: جون�ش�ون �أند جون�ش�ون 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات   08933  ، جر�شي  نيو   ، ب��رن��زوي��ك  نيو   ، ب����ز�  جون�شون  �أن���د  جون�شون  و�ن   : وع��ن��و�ن��ه 

�لأمريكية.   
يف  مبا  �لأط��ف��ال  و�شعر  ب�شرة  وتنظيف  للعناية  منتجات  �ملنتجات:   / �خل��دم��ات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
ذلك �شامبو وغ�شولت ومرطبات وزي��وت لل�شعر وف��روة �لر�أ�س وزي��وت ل�أطفال وزي��وت للتدليك )م�شاج( 

وم�شاحيق ومناديل مبللة وكرميات لليدين.
�لو�قعة بالفئة: 3

و�شف �لع�مة: �لع�مة عبارة عن كلمة COTTONTOUCH  باللغة �لإجنليزية. 
�ل�شرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.
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اعالن حكم بالن�سر

                      يف  الدعوى رقم 2016/1158  احوال نف�س م�سلمني
�ىل �ملدعي عليه/1- �حمد حممد �شيف حن�شول جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/

طاهر  �حمد  ح�شن  وميثله:عبد�هلل  �ل�ش�م(  بعد  )فاطمة  �شافاجي  توليفنا  �نا  جالينا 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2016/11/29  يف �لدعوى �ملذكورة 
�ع�ه ل�شالح/جالينا �نا توليفنا �شافاجي )فاطمة بعد �ل�ش�م( بحكمت �ملحكمة مبثابة 
�شيف  حممد  �حمد  عليه  �ملدعي  على  �شافاجي  توليفنا  �ن��ا  جالينا  للمدعية  �حل�شوري 
حن�شول بالآتي:1- �لز�مه بت�شليم �ملدعية ��شل جو�ز �لبن �شيف و�بقاءه معها على �ن 
يلتزم �ملدعي بتجديد �قامة �لبن و�رجاع �جلو�ز �ليها عقب �لتجديد 2- �لز�م �ملدعي عليه 
مب�شاريف �لدعوى ومبلغ 200 درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�شوري قاب� 
�لتايل لن�شر هذ� �لع�ن �شدر با�شم  �ليوم  ل��شتئناف خ�ل ث�ثني يوما �عتبار� من 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/457  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- و�يت بورد للتجارة �س.ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/ يو بي ��س �شب�ي �شوليو�شنز �نك - فرع دبي وميثله : ح�شني علي عبد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه  �لرحمن لوتاه.  قد 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   مببلغ وقدره )19251.57 
12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام . وحددت لها جل�شة يوم �لث�ثاء 
�ملو�فق  2017/2/28  �ل�شاعة 9.00 �س مبكتب �لقا�شي لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بث�ثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/387  تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- جلوبال ميتلز - �س م ح   جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �شركة ميجا �شتار �لتجارية - ذ م م وميثله : 
ر��شد �شيف �شعيد �شيف �لزبادي   قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �ع�ه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1311369.32( 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م 
�شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خ�ل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/136  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- مكوينز ميدل �ي�شت  جمهول حمل �لقامة مبا 
�لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  �ل��ر�  قد  �يفيلن جيلجو  �ملدعي/  �ن 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  و�لفائدة  دره��م(   19000( وق��دره  مببلغ  �ملطالبة 
و�لتعاب . وحددت لها جل�شة يوم  �لحد �ملو�فق  2017/3/19   �ل�شاعة 
من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch 1.B.10 بالقاعة  �س   8.30
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

للمحكمة قبل �جلل�شة بث�ثة �أيام .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/310  تنفيذ عمايل 
م   جمهول  م  ذ  -���س  �لت�����ش��ال  ل�شبكات  ���ش��ده/1- جليننت  �ملنفذ  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ فر��س ديب جورج   قد �أقام عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �ع�ه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ىل  بال�شافة  �ملحكمة.  �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب  دره��م   )175790(
�شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   8828 مبلغ 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خ�ل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11952 بتاريخ 2017/2/23   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/05742/2016 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/04272/2016  �سكني- ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �شده :جينيتى فالين�شيا لوبيز   - جمهول حمل �لقامة   
حيث تقدم طالب �لتنفيذ: �شنتيمرت كيوب للعقار�ت - �س ذ م م 

       وميثاء علي عبد �هلل �لعوي�س 
�ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �ع�ه و�لقا�شي بالتي:

ولغاية   2016/2/8 من  �ليجارية  �مل�شتحقات  ب�شد�د  عليها  �ملدعي  �ل��ز�م   -1
2016/4/24 بقيمة 19848 درهم 

دره��م مع  �ل��ف   1000 بقيمة  �مل��رجت��ع  �ل�شيك  بغر�مة  عليها  �مل��دع��ي  �ل���ز�م   -2
�لر�شوم و�مل�شروفات.

3- �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 
ي��وم من  ع�شر  خ���ل خم�شة  �حلكم  ه��ذ�  بتنفيذ  مكلفون  �نكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ �لن�شر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خ�ل �ملهلة �ملبينة �شوف يتم �تخاذ 

�لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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�آل  ز�ي���د  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  �شمو  �أك���د 
موؤ�ش�شة  �أم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  نهيان 
ل�أعمال  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د 
جمل�س  رئي�س  و�لإن�شانية  �خل��ري��ة 
�بوظبي �لريا�شي على �أهمية مو��شلة 
�لتقدم  على  �ل�����ش��وء  ت�شليط  خطط 
يف  �لعا�شمة  حت��رزه  �ل��ذي  �لريا�شي 
�لتي  �ل��روؤي��ة  �شمن  �ل��زو�ي��ا  خمتلف 
ي��ت��ب��ن��اه��ا �مل��ج��ل�����س و�ل��ط��احم��ة جلعل 

�أبوظبي عا�شمة عاملية للريا�شة .
����ش��ت�����ش��اف��ة طو�ف  �أن  ���ش��م��وه  م��ب��ي��ن��ا 
�لثالثة  �ل��ع��امل��ي��ة  بن�شخته  �أب��وظ��ب��ي 
للعا�شمة  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل���ري���ادة  ي��ج�����ش��د 
�لفعاليات  و�أب���رز  �أه��م  وه��ي حتت�شن 
عك�شت  �ل���ت���ي  �ل���دول���ي���ة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
و�لإمكانيات  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل��ت��ط��ور�ت 
�لقيادة  �ه���ت���م���ام  ظ����ل  يف  �ل���ك���ب���رة 
ل�شريحة  �لد�ئمة  ورعايتها  �لر�شيدة 

�لريا�شة و�لريا�شيني.
�لإم���������ار�ت  دول�������ة  �إن  ����ش���م���وه  وق�������ال 
�ل�شمو  ل�شاحب  �حلكيمة  ب��ال��ق��ي��ادة 
نهيان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ش��ي��خ 
تويل  �هلل"  "حفظه  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س 
�هتماماً و��شعاً ملو��شلة نهج �لعطاء�ت 
�ل��د�ع��م��ة مل�����ش��رة �ل��ن��م��اء و�لزده�����ار 
�لوطن  لرفعة  �ل�شخي  دعمه  ظل  يف 
غدت  حتى  �لأمم  ب��ني  �شاأنه  و�إع����ء 
دولتنا �حلبيبة منارة عاملية ل�بتكار 
و�لب��د�ع و�لتفوق و�لنجاح كما ميثل 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  دع���م 
�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�ي��د  بن 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
و�شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان 
نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة 
وعمليات  �ل��ت��ق��دم  مل���ح���اور  �أب���وظ���ب���ي 
تعزيز  يف  �ل���ك���ب���ر  �لث������ر  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
ر�ئدة  مب���ب���ادر�ت  �ملكت�شبة  �مل��ن��ج��ز�ت 

تر�شم �فاق �لنجاح و�لتميز.
و��شاف �شموه �أن ��شت�شافة �لعا�شمة 
�ل��ث��ال��ث على  �أب��وظ��ب��ي للعام  ل��ط��و�ف 
�لكبرة  �لنه�شة  ثمرة  ج��اء  �ل��ت��و�يل 
باعتباره  �لإم������ار�ت  ت��ع��ا���ش��ره��ا  �ل��ت��ي 
�لبناء  ودوره��ا  �لر�ئدة  �ملبادر�ت  �حد 
يف حتقيق ب�شمات �لتقدم و�لتنمية يف 
�لريا�شي عر �حت�شان مثل  �لقطاع 
�لتي  �ملهمة  �لعاملية  �ملنا�شبات  ه��ذه 
�لرتقاء  م�شاعي  مو��شلة  يف  ت�شاهم 

بريا�شة �لإم��ار�ت وحتقيق مكت�شبات 
وجتارب �إيجابية لريا�شيينا.

�لكبرة  �ل��ن��ج��اح��ات  �أن  ���ش��م��وه  و�أك����د 
لطو�ف  و�لثانية  �لوىل  للن�شختني 
�أب���وظ���ب���ي وم�����ا ر�ف����ق����ه م����ن �����ش���د�ء 
لرتقاء  ق��ادت  و��شعة  عاملية  �إع�مية 
�شباقات  ���ش��م��ن  �ل���ث���ال���ث���ة  �ل��ن�����ش��خ��ة 
�لهو�ئية  للدر�جات  �ل��دويل  �لحت��اد 
�ملكا�شب  م���ن  وه����ي   2017 مل��و���ش��م 
�ل��ت��ي حتققت يف ظ��ل فرتة  �ل��ك��ب��رة 
زمنية قيا�شية ما يوؤكد على ثقة ��شرة 
�ل����دويل و�لع���ج���اب �لكبر  �لحت����اد 
�مل�شاركة  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل���ف���رق  ق��ب��ل  م���ن 
�ملت�شابقني  ونخبة  ت�شم خرة  و�لتي 
لإثر�ء  �شيتو�جدون  �لذين  �لعامليني، 

�حلدث.
ورحب �شموه بالفرق �لعاملية �مل�شاركة 
و�لوفود �لإع�مية �لدولية .. متمنياً 
يف  �مل�شاركني  جلميع  �لتوفيق  �شموه 

مر�حل �لطو�ف.
����ش���م���وه ع����ن ف���خ���ر جمل�س  و�أع��������رب 
�أب���وظ���ب���ي �ل���ري���ا����ش���ي ب���ت���ق���دمي هذ� 
لريا�شة  �ل���ك���ب���ر  �ل���ع���امل���ي  �حل������دث 
�لتي  �أب��وظ��ب��ي  وللعا�شمة  �لإم�����ار�ت 
مقدمة  يف  جلعلها  بخططنا  نتطلع 
با�شت�شافة  عاملياً  �ل��ر�ئ��دة  �لوجهات 
وتعريف  �لريا�شية  �لفعاليات  كرى 
�لذي  �لكبر  �ل��ت��ط��ور  �ل��ع��امل مب��دى 
دعم  يف  �لفاعل  ودوره���ا  �إل��ي��ه  و�شلت 
�حل��رك��ة �ل��ري��ا���ش��ي��ة �ل��دول��ي��ة لتغدو 
�لوجهة �لأمثل يف تنظيم وعقد تلك 
�لفعاليات بف�شل �لإمكانات �ملتو�فرة 
و�لبنية �لتحتية �لتي ميكنها �لإ�شهام 
ت�شت�شيفه  دويل  ح��دث  �أي  �إجن���اح  يف 

�إىل جانب معاملها �جلذ�بة.
�لدكتور مغر  �أكد معايل  من جانبه 
خمي�س �خلييلي رئي�س هيئة �ل�شحة 
�ن �لعرت�ف �لعاملي بطو�ف �بوظبي 
�لرئي�شية  �ل�����ش��ب��اق��ات  �ح����د  وج��ع��ل��ه 
دل��ي��ل و��شح  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل���روزن���ام���ة  يف 
للدر�جات  �ل��دويل  �لحت��اد  ثقة  على 
�ل���ه���و�ئ���ي���ة ب��ق��ي��م��ة وم���ك���ان���ة ط����و�ف 
�ب��وظ��ب��ي خ�����ل ع���ام���ني ف��ق��ط وهي 

فرتة زمنية ب�شيطة .
��شتطاعت  �أبوظبي  �أن  معاليه  مبيناً 
وم����ن خ�����ل م���ا ق��دم��ت��ه ل��ل��ع��امل يف 
من  و�ل���ث���ان���ي���ة  �لوىل  �ل��ن�����ش��خ��ت��ني 

�مكانياتها  وفر�شت  جد�رتها  تاأكيد 
�لجندة  ���ش��م��ن  ل��ت�����ش��ب��ح  وم��ع��امل��ه��ا 
�ل��ع��امل��ي��ة ل�����ش��ب��اق��ات �لحت�����اد �ل���دويل 
�أن  معاليه  و�و���ش��ح   .2017 مل��و���ش��م 
حقيقية  دع��وة  ميثل  �أبوظبي  ط��و�ف 
حياتهم  منط  لتغير  �ملجتمع  لفئات 
��شلوبهم  �ل��ري��ا���ش��ة  وج��ع��ل  �ل�شحي 
�أن �ن��ط���ق طو�ف  �مل��ث��ايل .. م��وؤك��د�ً 
�لتو�يل  على  �ل��ث��ال��ث  للعام  �أب��وظ��ب��ي 
مب�شاركة نخبة من �أف�شل �لدر�جني 
على م�شتوى �لعامل �لذين يتناف�شون 
ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م يف م����ر�ح����ل �ل���ط���و�ف 
�لأرب����ع����ة ي��ع��د جن���اح���اً ك���ب���ر�ً حلدث 

مميز ينتظره �جلميع يف كل عام.
�ملحدود  غ��ر  بالدعم  معاليه  و����ش��اد 
�أمام  �لر�شيدة  �لقيادة  ت�شخره  �ل��ذي 
�لريا�شيني .. م�شر�ً �إىل �أن �لطو�ف 
تر�شيخ  يف  �لآخ�������ر  ت���ل���و  ع���ام���ا  جن����ح 
�لعديد من �لأ�ش�س �لريا�شية �لنبيلة 
�إل��ي��ه��ا �مل��ج��ت��م��ع بكامل  �ل��ت��ي ي��ح��ت��اج 
�أ�شبحت تتفاعل مع مثل  �لتي  فئاته 
هذه �لأحد�ث �لر�قية �لتي تهدف �إىل 
غر�س �لقيم �ل�شامية يف نفو�س كافة 
�ملتو�جدين على �أر�س �لإم��ار�ت �لتي 
وتقدمها  بح�شارتها  �ل��ع��امل  �أب��ه��رت 

ومتيزها يف كل �ملجالت.
ب��ن ثعلوب  �شعادة حممد  �أك��د  ب���دوره 
�ل�����درع�����ي رئ���ي�������س �حت������اد �لإم���������ار�ت 
للم�شارعة و�جلودو و�لكيك بوك�شنغ 
.. �إن �رتقاء طو�ف �أبو ظبي بن�شخته 
�ل��ث��ال��ث��ة ل���ل���روزن���ام���ة �ل��ع��امل��ي��ة وب���ات 
�لأو�شط  �ل�شرق  يف  �لوحيد  �ل�شباق 
مك�شباً  مي����ث����ل  ع�����ام�����ني  ب���غ�������ش���ون 
و�لنجاحات  �مل��ن��ج��ز�ت  مل�شرة  ك��ب��ر�ً 
�لريا�شية �لتي ت�شجلها �بوظبي �لتي 

غدت عا�شمة عاملية للريا�شة.
�لذي  �ل�شخي  بالدعم  �لدرعي  و�أ�شاد 
من  �لريا�شية  �لتنمية  م�شرة  تلقاه 

قيادة �لدولة �لر�شيدة .
�لطو�ف  �ح��ت�����ش��ان  �أه��م��ي��ة  م����وؤك����د�ً 
من  له  ملا  �ل��ت��و�يل  على  �لثالث  للعام 
عو�ئد �إع�مية و�قت�شادية و�شياحية 
وري���ا����ش���ي���ة م��ه��م��ة وم����ا ي��ك��ر���ش��ه من 
جن���اح���ات م�����ش��اع��ف��ة ل��ل��ع��ا���ش��م��ة �أب���و 

ظبي.
�ل�شعفار  �أحمد  �أ�شامة  �شعادة  و�ع��رب 
للدر�جات  �لم�������ار�ت  �حت�����اد  رئ��ي�����س 

�ل��ه��و�ئ��ي��ة ع��ن ف��خ��ره ب��وج��ود طو�ف 
�لعاملية  �ل�شباقات  �بوظبي يف خارطة 
�مل��ع��ت��م��دة يف �ج��ن��دة �لحت����اد �لدويل 

للدر�جات �لهو�ئية.
�بوظبي وعلى مد�ر  �إن ط��و�ف  وق��ال 
نقلة نوعية  �ح��د�ث  عامني جنح من 
ب���ت���اري���خ �ل�����ش��ب��اق��ات �ل��ع��امل��ي��ة وذل���ك 
للدر�جات  �ل����دويل  �لحت����اد  ب�����ش��ه��ادة 
بر�يان  �شعادة  رئي�شيه  عر  �لهو�ئية 
ك���وك�������ش���ن �ل�������ذي �ك������د يف �ك������رث من 
�ب���وظ���ب���ي جنحت  �ن  ع��ل��ى  م��ن��ا���ش��ب��ة 
من  تكون  �ن  قيا�شية  زمنية  وبفرتة 

�هم �لوجهات و�ملحطات عاملياً.
ون�����وه �ل�����ش��ع��ف��ار ب�����اأن �رت���ق���اء طو�ف 
�لعلى  �لعاملية  �جلولة  �ىل  �بوظبي 
�ل��ع��امل��ي��ة لعام  �ل�����ش��ب��اق��ات  �ج���ن���دة  يف 
على  ق��اط��ع��ا  دل��ي���  مي��ث��ل   2017
�شهادة �لحتاد �لدويل للعبة ويج�شد 
مكانة �لعا�شمة �بوظبي �لتي �ن�شمت 
�لتي  �ل��ع��امل  م��دن  ك��رى  قائمة  �ىل 
�لعاملية  �ل��ط��و�ف  ���ش��ب��اق��ات  حتت�شن 
يعك�س  �لم����ر  ه����ذ�  �ن  �ىل  لف��ت��ا   ..
�لمكانيات �لكبرة للعا�شمة و�لدور 
�لريا�شي  �ب���وظ���ب���ي  مل��ج��ل�����س  �مل��م��ي��ز 
�لتي  �لكبرة  �لنجاحات  �ىل  ��شافة 
�لوىل  �لن�شختني  ��شت�شافة  تركتها 

و�لثانية للطو�ف.
�لن�شخة  م��ن��اف�����ش��ات  �ل���ي���وم  وت��ن��ط��ل��ق 
�أب��وظ��ب��ي �حلدث  م��ن ط���و�ف  �لثالثة 
�ل��ري��ا���ش��ي �ل���ب���ارز �ل����ذي ي��ق��ام حتت 
�آل  ز�ي��د  ه��ز�ع بن  �ل�شيخ  �شمو  رعاية 
�لتنفيذي  نهيان نائب رئي�س �ملجل�س 
 26 ح��ت��ى  وي�شتمر  �أب��وظ��ب��ي  لإم����ارة 

فر�ير �جلاري.
�أب��وظ��ب��ي " حلته  و�ك��ت�����ش��ى " ط���و�ف 
�أن  ب��ع��د  �ل��ث��ال��ث��ة  ن�شخته  يف  �ل��ع��امل��ي��ة 
�ملعتمدة  �لأج��ن��دة  �شمن  �إدر�ج����ه  مت 
للدر�جات  �ل��دويل  �لحت��اد  ل�شباقات 
يف  �لوحيد  �ل�شباق  ب�شفته  �لهو�ئية 
يقام  و�ل��ذي  �لأو�شط  �ل�شرق  منطقة 
�شمن روؤية جمل�س �أبوظبي �لريا�شي 
عا�شمة  �أب��وظ��ب��ي  �ل��ط��احم��ة جل��ع��ل 

عاملية للريا�شة.
وتر�شد وكالة �أنباء �لإمار�ت " و�م " 
من خ�ل هذ� �لتقرير م�شرة طو�ف 
2015 مع  ع��ام  ب��د�أت  �لتي  �أبوظبي 
�حلدث  م��ن  �لأوىل  �لن�شخة  تنظيم 

555 كم مق�شمة  مل�شافة  �متد  �لذي 
�ملنطقة  ���ش��م��ل��ت  م����ر�ح����ل   4 ع���ل���ى 
و�ل���ع���ني وحلبة  و�أب���وظ���ب���ي  �ل��غ��رب��ي��ة 
�أف�شل  من   108 فيها  و�شارك  يا�س 
و18  �لعامل  �لدر�جني على م�شتوى 

فريقا خمتلفا.
للدر�جات  �ل�����دويل  �لحت�����اد  و�أ����ش���اد 
 .. لل�شباق  �لأوىل  بالن�شخة  �لهو�ئية 
ناجح  ل�شباق  مثال  كانت  �أنها  موؤكد� 
ومميز وفق �أحدث �ملعاير و�ملقايي�س 
�لطو�ف  ل�شباقات  مما جعله مقيا�شا 
�لحتاد  �أج��ن��دة  يف  �ملعتمدة  �لأخ���رى 

�لدويل للدر�جات �لهو�ئية.
ت�شافيز  ��شتيبان  �ل��ك��ول��وم��ب��ي  وت���وج 
ن�شخته  �أب��وظ��ب��ي يف  ل���ط���و�ف  ب��ط��� 
�أن  بعد  باللقب  ت�شافيز  وف���از  �لأول 
�لرتتيب  يف  �لأول  �مل����رك����ز  يف  ح����ل 
�لعام للطو�ف وقطع م�شافة مر�حل 
ب��اإج��م��ايل توقيت  �ل���ط���و�ف �لأرب���ع���ة 
و55  دقيقة  و13  �شاعة   13 ق���دره 
�لن�شخة  مناف�شات  و�أق��ي��م��ت  ث��ان��ي��ة. 
" عام  �أبوظبي  " ط��و�ف  م��ن  �لثانية 
�أف�شل  من   108 مب�شاركة   2016
�لعامل  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �ل���در�ج���ي���ني 
�متدت  ف��ي��م��ا  ف���ري���ق���ا   18 مي���ث���ل���ون 
كم   555 ن��ح��و  �إىل  �ل�����ش��ب��اق  م�شافة 

على غر�ر �لن�شخة �لأوىل.
و�أع����رب در�ج����ون ع��امل��ي��ون ���ش��ارك��و� يف 
بالتو�جد  �شعادتهم  عن  �ل�شباق  ه��ذ� 
�ل��ذي منحهم  يف هذ� �حل��دث �لعاملي 
فر�شة ذهبية للتعرف عن قرب على 
�أب��وظ��ب��ي ت��ل��ك �ملدينة  �إم�����ارة  م��ع��امل 
�أرقى  ل�شت�شافة  �مل��وؤه��ل��ة  �لع�شرية 
�لأح�����د�ث �ل��ري��ا���ش��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة وذلك 
ب��ن��ي��ة حتتية  ب��ه م��ن  مل��ا تتمتع  ن��ظ��ر� 
�ملجالت..  �شتى  يف  متطورة  ريا�شية 
كاجنرت  تانيل  �لإ�شتوين  توج  فيما 
ن�شخته  �أب��وظ��ب��ي يف  ل���ط���و�ف  ب��ط��� 
�لثالثة  �لن�شخة  وتكت�شب  �ل��ث��ان��ي��ة. 
م��ن ط����و�ف �أب��وظ��ب��ي �أه��م��ي��ة خا�شة 
�أن مت  �كت�شبت حلة عاملية بعد  كونها 
�ملعتمدة  �لأج���ن���دة  ���ش��م��ن  �ع��ت��م��اده��ا 
للدر�جات  �ل��دويل  �لحت��اد  ل�شباقات 
يف  �لوحيد  �ل�شباق  ب�شفته  �لهو�ئية 

�ل�شرق �لأو�شط.
ل�" طو�ف  �ل��ث��ال��ث��ة  �ل��ن�����ش��خ��ة  وت���ق���ام 
موزعة  ك��م   671 " مل�شافة  �أب��وظ��ب��ي 

4 م���ر�ح���ل ه���ي م��رح��ل��ة �شركة  ع��ل��ى 
�ملنطقة  يف  ل���ل�������ش���ي���ار�ت  �لإم�����������ار�ت 
 189 مل�شافة  ز�ي��د  مبدينة  �لغربية 
ثم  �خلمي�س  غ��د�  �شتنطلق  �لتي  ك��م 
م��رح��ل��ة ن��ي�����ش��ن ت�����اورز وه���ي مرحلة 
 153 مل�شافة  �شتقام  �لتي  �لعا�شمة 
وب���ع���ده���ا مرحلة  ي�����وم �جل���م���ع���ة  ك����م 
�شتقام  �لتي  �لعني  يف  �مل��اري��ة  ج��زي��رة 
و�أخر�  �ل�شبت  يوم  كم   186 مل�شافة 
�شتقام  �ل���ت���ي  ي���ا����س  م��رح��ل��ة ج���زي���رة 
 26 ب���و�ق���ع  ي����وم  ك���م   143 مل�����ش��اف��ة 
ي��ا���س. وي�����ش��ارك يف  دورة د�خ���ل حلبة 
�أبوظبي   ل�����ط��و�ف  �ل��ث��ال��ث��ة  �ل��ن�����ش��خ��ة 
160 در�جا عامليا ينتمون لنحو 20 
فريقا حمرتفا بو�قع 12 من �أوروبا 
و3 من �آ�شيا و3 من �أمريكا �ل�شمالية 
وف�����ري�����ق و�ح�������د م�����ن �أوق���ي���ان���و����ش���ي���ا 
وميثلون  �فريقيا  م��ن  و�ح��د  وف��ري��ق 
وفرن�شا  �ي��ط��ال��ي��ا  ه���ي  دول�����ة   34
ورو�شيا  و��شبانيا  و�ملانيا  وبريطانيا 
�أم��ري��ك��ا و�ل��ي��اب��ان وج��ن��وب �فريقيا  و 
وليتو�نيا  وك��از�خ�����ش��ت��ان  و�أري����رتي����ا 
وجمهورية  و�شلوفاكيا  ولوك�شمبورغ 
بلجيكا  و  و�آيرلند�  و�شوي�شر�  �ل�شيك 
ونيوزيلند�  وك��ول��وم��ب��ي��ا  وب���ول���ن���د� 
وفنلند�  و�لنم�شا وهولند�  و��شرت�ليا 
و�ل�����دمن�����ارك و�����ش���ت���ون���ي���ا و�ل����روي����ج 
ورومانيا و�لرتغال وكرو�تيا وبولند� 

وبي�رو�شيا و�لمار�ت.
بن�شخته  �أب��وظ��ب��ي  ط���و�ف  ويت�شمن 
ومرحلة  �شريعة  م��ر�ح��ل   3 �لثالثة 
ز�يد  وذل��ك يف كل من مدينة  جبلية 
�أبوظبي  و�لعا�شمة  �لغربية  باملنطقة 

ومدينة �لعني ثم حلبة يا�س.
�ملرحلة  �لأوىل  �مل���رح���ل���ة  و���ش��ت��ك��ون 
ز�يد  مدينة  م��ن  ب��د�ي��ة  �ل�شحر�وية 
�نط�قا �إىل �شحر�ء ليو� ثم �لنهاية 
�ملرحلة  �شتكون  بينما  ز�يد  يف مدينة 
�لثانية ب��د�ي��ة م��ن ج��زي��رة �مل��اري��ة يف 
�لعا�شمة  معامل  باأبرز  لتمر  �أبوظبي 
�أبوظبي مبا فيها م�شجد �ل�شيخ ز�يد 
وم��ت��ح��ف �ل��ل��وف��ر وج���زي���رة �ل����رمي.. 
ف��ي��م��ا ���ش��ت��ك��ون ن��ه��اي��ة �ل�����ش��ب��اق عند 
منطقة �لعلم �لكبر مبنطقة �ملارينا 

على كورني�س �بوظبي.
وتبد�أ �ملرحلة �لثالثة �ملرحلة �جلبلية 
�ن��ط���ق��ا م���ن و����ش���ط م��دي��ن��ة �لعني 

م�������رور� ب���ع���دد م����ن �مل����ع����امل �ل����ب����ارزة 
و�لنهاية عند قمة جيل حفي على �ن 
تختتم باملرحلة �لر�بعة يف حلبة يا�س 

بو�قع 26 دورة د�خل �حللبة.
�لإم���ار�ت قم�شان  علم  �أل���و�ن  وتزين 
�بوظبي  ل���ط���و�ف  �ل��ث��ال��ث��ة  �ل��ن�����ش��خ��ة 
للفائزين  �مل���خ�������ش�������ش���ة   2017
�أبوظبي  ل���ط���و�ف  �لأرب������ع  ب���امل���ر�ح���ل 
�لأحمر و�لأخ�شر و�لأبي�س و�لأ�شود 
�لأحمر  باللون  �لقمي�س  �شرعى  �إذ 
برعاية  و�لأخ�������ش���ر  �مل���اري���ة  ج���زي���رة 
قناة  برعاية  و�لأب��ي�����س  ت���اورز  ني�شن 
�لناقلة  �ل��ق��ن��اة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �أب��وظ��ب��ي 
يرعى  ف���ي���م���ا  �أب�����وظ�����ب�����ي..  ل����ط����و�ف 
�ل��ق��م��ي�����س �لأ�����ش����ود ط�����ر�ن �لحت����اد 
كما  �لإم���ار�ت  لدولة  �لوطني  �لناقل 
ملت�شدر  �لأح���م���ر  �ل��ق��م��ي�����س  �شيمنح 
�ل�شباق و�لأخ�شر للمت�شدر بالنقاط 
و�لأبي�س لأف�شل مت�شابق �شاب حتت 
�شن 25 عاما و�لأ�شود ملت�شدر �ملرحلة 

�ل�شريعة �لو�شطى.
�لعو�ين  ع����ارف ح��م��د  ���ش��ع��ادة  و�أك�����د 
�لأمني �لعام ملجل�س �أبوظبي �لريا�شي 
لطو�ف  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��ك��ت��ب  رئ��ي�����س 
�لتح�شر�ت  ج��م��ي��ع  �أن  �أب���وظ���ب���ي 
�أبوظبي  �لعا�شمة  تعد  فيما  �كتملت 
للن�شخة  م��ب��ه��ر  ب��ت��ن��ظ��ي��م  �جل���م���ي���ع 
�ل�شرق  يف  �ل��وح��ي��دة  �لعاملية  �لثالثة 
�شباقات  �شمن  ت��ق��ام  �ل��ت��ي  �لأو����ش���ط 
للدر�جات  �ل�����دويل  �لحت�����اد  م��و���ش��م 

�لهو�ئية لعام 2017.
وبني �أن �أبوظبي جاهزة لك�شب مزيد 
و�إمكاناتها  بقدر�تها  �لتحديات  من 

وم���ن�������ش���اآت���ه���ا وم���ع���امل���ه���ا �ل�������ش���اح���رة 
و����ش���ت���ح���ر����س ع���ل���ى ت����ق����دمي ����ش���ورة 
نتيجة  �جل��و�ن��ب  ك��اف��ة  م��ن  متكاملة 
�جل��ه��ود �مل��خ��ل�����ش��ة و�ل��ع��م��ل �ل����دوؤوب 

�لذي تقوم به فرق �لعمل.
وعر عن �رتياحه �لكبر ل�حرت�فية 
�لتح�شر  مر�حل  عليها  �شارت  �لتي 
وت��ه��ي��ئ��ة ك��اف��ة ل����و�زم �ل��ن��ج��اح �مل�شبق 
�ن��ط���ق��ت��ه.. م�شيد�  ق��ب��ل  ل��ل��ط��و�ف 
بالتعاون �لكبر �لذي قدمته �جلهات 
�حل��دث يف  ورع��اة  و�ملتعاونة  �لد�عمة 
�لإمكانات  وت�شخر  �ل�شعاب  تذليل 
�مل�شرتكة  ت��ظ��اف��ر �جل��ه��ود  �ج���ل  م��ن 
تنظيم  يف  �لإب����د�ع  ب�شمات  و�إ���ش��ف��اء 
�حل����دث �ل��ع��امل��ي �ل����ذي ي��ج��م��ع نخبة 
�لدر�جني �لعاملني و�لفرق �ملحرتفة.

ودع�������ا �ل�����ع�����و�ين جم���ت���م���ع �أب���وظ���ب���ي 
�لطو�ف  م��ع  �أك����ر  ب�شفة  ل��ل��ت��ف��اع��ل 
�لفرق  وم��ت��اب��ع��ة  �لأرب�������ع  مب���ر�ح���ل���ه 
و�ل����ن����ج����وم �ل���ع���امل���ني ع����ن ق�����رب �إىل 
بالفعاليات  و�لتو�جد  �مل�شاركة  جانب 
هام�س  ع��ل��ى  �شتقام  �ل��ت��ي  �مل�شاحبة 

طو�ف �أبوظبي .
هذه  ��شت�شافة  �ه��م��ي��ة  ع��ل��ى  م��وؤك��د� 
ل��دع��م م�شرة  �ل��دول��ي��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�أبوظبي  بريا�شة  و�ل��ت��ق��دم  �لرت��ق��اء 

من كافة �جلو�نب.
طو�ف  ب��ل��ق��ب  �ل��ف��ائ��ز  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
�شيح�شل  �لثالثة  ن�شخته  يف  �أبوظبي 
يح�شل  ب��ي��ن��م��ا  ن��ق��ط��ة   300 ع���ل���ى 
���ش��اح��ب �مل���رك���ز �ل���ث���اين ع��ل��ى 250 
�ل��ث��ال��ث على  �مل��رك��ز  نقطة و���ش��اح��ب 
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رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خالد  �شمو  رفع 
للرعاية  �ل��ع��ل��ي��ا  ز�ي����د  م��وؤ���ش�����ش��ة  �إد�رة  جم��ل�����س 
�أ�شمى  �خل��ا���ش��ة  �لح��ت��ي��اج��ات  وذوي  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
�ل�شكر و�لتقدير �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل ، و�إىل 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب 
للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل 
للموؤ�ّش�شة  �شموهما  وم�����ش��ان��دة  ل��دع��م  �مل�شلحة 
ومر�كزها و�لفئات �لتي متثلها من �أجل �لو�شول 
�إن�شائها وحتقيق  �ل�شامية �ملرجوة من  ل�أهد�ف 
طموح ورغبات �لقيادة �لر�شيدة للفئات �مل�شمولة 
برعاية �ملوؤ�ش�شة. و�أ�شاد �شمّوه يف ت�شريح �شحايف 
مبنا�شبة ��شت�شافة مناف�شات بطولة كاأ�س �لعامل 
�لذي  �لكبر  بالدعم   2017 �ملعاقني  لرماية 
قيادتنا  �لعليا" م��ن  "ز�يد  م��وؤ���ّش�����ش��ة  ب��ه  حت��ظ��ى 
�لر�شيدة، تنفيذ�ً لتوجيهات �شاحب �ل�شمو رئي�س 
�أوجه  كافة  توفر  ب�شرورة  �هلل،  حفظه  �لدولة، 

�لدعم لكافة �لفئات �مل�شتفيدة من �خلدمات �لتي 
�شمّوه  و�أ�شاد  �لإعاقة  ذوي  من  �ملوؤ�ّش�شة  تقّدمها 
تعا�شرها خمتلف  �لتي  �لكبرة  بالنه�شة  كذلك 
و�أبوظبي  عموما  �ل��دول��ة  يف  �لريا�شية  �لأل��ع��اب 
خ�شو�شا، موؤكد�ً �أن تلك �لنه�شة تعود �ىل �لدعم 
�شاحب  يوليه  �ل��ذي  �لكبر  و�له��ت��م��ام  �ل�شخي 
�آل نهيان ورعايته  ز�يد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو 
على  و�لريا�شيني  للريا�شة  و�ل�شخية  �ملتو��شلة 
�مل��ع��اق��ني، وكذلك  ري��ا���ش��ات  ���ش��و�ء، ول�شيما  ح��د 
�آل نهيان رئي�س  دعم �شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد 
جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
ل���أع��م��ال �خل��ري��ة و�لإن�����ش��ان��ي��ة رئ��ي�����س جمل�س 

�أبوظبي �لريا�شي.
وت��ق��دم ���ش��م��ّو �ل�����ش��ي��خ خ��ال��د ب��ن ز�ي����د �آل نهيان 
�آل  ز�ي��د  بن  ه��ز�ع  �ل�شيخ  ل�شمو  �جلزيل  بال�شكر 
وم�شاريعها  �ملوؤ�ش�ّشة  بدعم  �شمّوه  نهيان لهتمام 
�لإن�شائية، و�هتمام �شمّوه �لكبر بتطبيق �ملوؤ�ش�ّشة 

و�لتميز،  �جل���ودة  يف  �لعاملية  �ملمار�شات  لأف�شل 
فئات  من  لأبنائها  �لرعاية  �شبل  �أف�شل  وتقدمي 
�لإن�شانّية  �شموه  باهتمام  م�شيد�ً  �لع��اق��ة،  ذوي 
�لرعاية  ب��اأه��م��ي��ة  �ل��وع��ي  ن�شر  وم��ن��ه��ا  �مل�����ش��ه��ودة 
�ل�شعوبات  وت��ذل��ي��ل  �لإع���اق���ات  ل���ذوي  �ل�����ش��ام��ل��ة 

ودعمهم ليتم دجمهم يف �ملجتمع.
و�أع�����رب ���ش��م��ّو �ل�����ش��ي��خ خ��ال��د ب��ن ز�ي���د �آل نهيان 
وجميع  �ملوؤ�ّش�شة  �إد�رة  جمل�س  وتقدير  �شكر  عن 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  ل�شمو  بها  �لعاملني 
�لتي  �ل��ب��ط��ول��ة  ملناف�شات  ���ش��م��وه  ل��رع��اي��ة  ن��ه��ي��ان 
�ل�شابع  حتى  وت�شتمر  �ليوم  مناف�شاتها  �نطلقت 
�لرماية  مبيد�ن  �حل��ايل  فر�ير  من  و�لع�شرين 
بنادي �لعني للفرو�شية و�لرماية �جلولف مبدينة 
يف  متمثلة  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  بتنظيم  وذل��ك  �ل��ع��ني، 

نادي �لعني للمعاقني �لتابع لها.
��شت�شافة دولة �لإمار�ت  �أهمية  و�أكد �شمّوه على 
�مت  ع��ل��ى  �ل���دول���ة  �أن  �ل��ب��ط��ول��ة مبينا  مل��ن��اف�����ش��ات 

�ل�شتعد�د ل�شت�شافة خمتلف �لبطولت �لعاملية 
�لتنظيم  من  متكنها  حتتية  بنية  من  متتلكه  ملا 
للمتطلبات  ووف��ق��ا  �مل��ط��ل��وب  �لح����رت�يف  بال�شكل 
و�لقو�نني �لدولية يف خمتلف �لألعاب �لريا�شية 

ول�شيما ريا�شة ذوي �لإعاقة.
و�أ�شار �شمّوه �إىل �أن موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا للرعاية 
ملتقى  �لعني  مدينة  تكون  لأن  ت�شعى  �لإن�شانّية 
من  �لعاملي  �مل�شتوى  على  �لع��اق��ة  ذوي  لريا�شة 
�لبطولت  من  �لعديد  وتنظيم  ��شت�شافة  خ�ل 
ل��ت��ل��ك �لفئات  �ل��دول��ي��ة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  و�مل��ل��ت��ق��ي��ات 
�ملتابعني  من  وو����ش��ع  كبر  باهتمام  حتظى  �لتي 

و�ملهتمني و�ملتناف�شني على حد �شو�ء.
وح��ي��ا ���ش��م��ّوه �ل��ع��ط��اء�ت و�جل��ه��ود �ل��ك��ب��رة �لتي 
وقفت ور�ء ��شت�شافة �لبطولة للعام �لثاين على 
�لتو�يل ولثاين مرة على م�شتوى منطقة �ل�شرق 
نتقدم   : �شموه  وق��ال  �إفريقيا،  و�شمال  �لأو���ش��ط 
�لثقة  �ل��دويل للرماية على  �إىل �لحت��اد  بال�شكر 

�لبطولة  هذه  ل�شت�شافة  ز�يد  ملوؤ�ش�شة  �ملمنوحة 
�لعاملية، موؤكد�ً �شموه �أن موؤ�ش�شة ز�يد �شتعمل يد�ً 
بيد مع �شركائها �ل�شرت�تيجيني وكافة موؤ�ش�شة 
�لريا�شي ومع خمتلف  �أبوظبي  �لدولة وجمل�س 

�لأطر�ف �ملعنية لإجناح هذ� �حلدث �لعاملي.
�إىل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خالد  �ل�شيخ  �شمّو  ولفت 
�أن �لبطولة �شت�شهم ب�شكل كبر بتعريف �لأ�شرة 
�لإم����ار�ت  �أب��ن��اء  ب��اإم��ك��ان��ي��ات  �ل��دول��ي��ة  �لريا�شية 
وعطائهم �لكبر يف �لتنظيم و�شت�شجل �لبطولة 
����ش��م م��دي��ن��ة �ل��ع��ني ���ش��م��ن �مل����دن �ل��ع��امل��ي��ة �لتي 
��شت�شافتها و�شت�شت�شيف �لبطولة م�شتقب� كما 
�لإم���ار�ت عاليا يف  �لبطولة يف رفع علم  �شت�شهم 

�ملحافل �لريا�شية �لعاملية.
لرماية  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  ب��ط��ول��ة  مناف�شات  وك��ان��ت 
على  �م�������س  ���ش��ب��اح  �ن��ط��ل��ق��ت   2017 �مل���ع���اق���ني 
ميد�ن �لرماية بنادي �لعني للفرو�شية و�لرماية 
و�جلولف مبدينة �لعني وت�شتمر مناف�شاتها حتى 

�شمّو  م��ن  كرمية  برعاية  �حل��ايل  ف��ر�ي��ر   27
�ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان وتنظمها موؤ�ش�شة 
ز�يد �لعليا للرعاية �لإن�شانّية وذوي �لحتياجات 
�لتابع  للمعاقني  �لعني  نادي  �خلا�شة متمثلة يف 
لعبا   77 �ل��ب��ط��ول��ة  مناف�شات  يف  ي�����ش��ارك  ل��ه��ا. 
�لفنية  �ل����ك����و�در  م���ن   78 ع���ن  ف�����ش��ً�  ولع���ب���ة 
و�لإد�ري��ة �ملر�فقة ميثلون 20 دولة من خمتلف 
�إىل منتخب �لدولة وميثله  �إ�شافة  قار�ت �لعامل 

فريق �لرماية بنادي �لعني للمعاقني.
 9 14 م�����ش��اب��ق��ة م��ن��ه��ا  و ي��ت��ن��اف�����س �لأب���ط���ال يف 
�مل�شد�س  ب��ني  ت��ت��ن��وع  لل�شيد�ت  وخ��م�����س  ل��ل��رج��ال 
و�أو�شاع  مل�شافات  �لهو�ء  و�شغط  ناري  و�لبندقية 
باملناف�شات  �مل�شجلة  �لأرق�����ام  وت���وؤه���ل  خم��ت��ل��ف��ة، 
�لدولية،  �مل��ن��اف�����ش��ات  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  �أ���ش��ح��اب��ه��ا 
�لحت���اد  ورق���اب���ة  للتحكيم  �مل��ن��اف�����ش��ات  وت��خ�����ش��ع 
�ل����دويل ل��رم��اي��ة �مل��ع��اق��ني ل���إ���ش��ر�ف ع��ل��ى �شر 

�لبطولة ونتائجها.

ت���ع���ود ع��ج��ل��ة ب��ط��ول��ة �ل��ك��وي��ت يف ك����رة �ل���ق���دم �ىل 
�لدور�ن �ليوم �خلمي�س بعد توقف د�م �شتة ��شابيع 
�لأمر  كاأ�س  م�شابقة  �قامة  �مام  �ملجال  �ف�شاحا يف 
�لتي �ختتمت �م�س �لث�ثاء و�شهدت تتويج �لكويت 

على ح�شاب كاظمة )2-4(.
وتفتتح �ملرحلة �لثانية ع�شرة غد� فيلعب �لت�شامن 
م���ع ب����رق����ان، �جل����ه����ر�ء م���ع �ل���ع���رب���ي، �ل��ن�����ش��ر مع 
مع  و�لقاد�شية  �ل��رم��وك،  مع  �لفحيحيل  خيطان، 
�ل�شليبخات، على �ن يلتقي �لحد �ملقبل كاظمة مع 

�ل�شاحل، و�ل�شباب مع �لكويت.
يف �ملبار�ة �لوىل، ي�شعى �لعربي �ىل �نتز�ع �ل�شد�رة 

ولو موؤقتا عندما يحل �شيفا على �جلهر�ء.
نقطة   25 بر�شيد  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  ي�شغل  �ل��ع��رب��ي 
ويطمح  �ملت�شدر،  �لكويت  عن  و�ح��دة  نقطة  بفارق 
خ�ل  �برمها  �لتي  �لتعاقد�ت  م��ن  �ل�شتفادة  �ىل 

�شملت  و�ل��ت��ي  �لخ���رة  �ل�شتوية  �لن��ت��ق��الت  ف��رتة 
�أكرث من لعب �برزهم �لعر�قي علي ح�شني )�مليناء 
�بر�هيما كيتا )�ل�شاملية( وحمد  �لعر�قي( و�لعاجي 

�لعنزي وحممد ر��شد )�لقاد�شية(.
ب���اأن ل  ييزيت�س  م��ي��ودر�غ  �ل�شربي  �مل���درب  وي���درك 
جمال ل�شاعة �ي نقطة كون �لدوري ي�شكل خ�شبة 
�خل��س بالن�شبة له لنهاء �ملو�شم بلقب و�حد على 
�ل��دور �لول مل�شابقتي كاأ�س  �لق��ل �ثر �خل��روج من 

ويل �لعهد وكاأ�س �لمر.
من جهته، يحتل �جلهر�ء بقيادة �ملدرب �ل�شاب ثامر 
ميني  وه��و  نقطة،   13 بر�شيد  �ل�شابع  �ملركز  عناد 

خ�شو�شا  �لد�فئة  �ملنطقة  �شمن  �لبقاء  يف  �لنف�س 
�ن �مل�شابقة �شت�شهد يف �ملو�شم �ملقبل عودة �ىل نظام 
يف  �لوىل  �لثمانية  �لفرق  تلعب  بحيث  �لدرجتني 

�ملمتاز و�لفرق �ل�شبعة �لخرى يف �لدرجة �لوىل.
عن  �لقاد�شية  ح��ال  يختلف  ل  �لثانية،  �مل��ب��ار�ة  ويف 
�ل�شليبخات  على  �لفوز  �ىل  ي�شعى  �ذ  �لعربي  ح��ال 
كي يبقى يف معمعة �ل�شر�ع على �للقب �لذي حققه 
يف �ملو�شم �ملا�شي علما �نه ي�شغل حاليا �ملركز �لثالث 

ب23 نقطة متخلفاً عن �لكويت بنقطتني.
باأن  �شتاركيفيت�س  د�ليبور  �لكرو�تي  �مل��درب  ويعي 
�نقاذ  يف  �لفريق  طموحات  على  تق�شي  قد  زل��ة  �أي 

مو�شمه بلقب على �لقل بعد �ن خ�شر كاأ�س �ل�شوبر 
ويل  ك��اأ���س  ونهائي  �ل��ك��وي��ت،  �م���ام  �ملو�شم  مطلع  يف 
�ن يخرج من ن�شف  قبل  �ي�شاً  �لكويت  �م��ام  �لعهد 
�لفريق نف�شه و�ل��ذي بات  �م��ام  نهائي كاأ�س �لم��ر 

ي�شكل عقدته �حلقيقية.
�لقيا�شي  �ل��رق��م  �شاحب  �ل��ن��ادي،  تخلي  �أن  وي��ب��دو 
يف ع���دد م����ر�ت �ل��ت��ت��وي��ج ب��ال��ل��ق��ب )17 م����رة(، عن 
�لن�شاري  فهد  وه��م  �ملو�شم  مطلع  يف  لعبيه  �ب��رز 
)�لحت������اد �ل�����ش��ع��ودي( و���ش��ل��ط��ان �ل��ع��ن��زي )�خل���ور 
)�لغر�فة  ���ش��وم��اي���  ر���ش��ي��د  و�ل����غ����اين  �ل���ع���ر�ق���ي( 
�حمد  �ل�شتوية  �لنتقالت  فرتة  وخ���ل  �لقطري( 

كبر  ب�شكل  �ث��ر  �ل�شعودي(،  )�لقاد�شية  �لظفري 
على عطاء �لفريق �لذي ينظر �ىل �لدوري على �نه 

�لفر�شة �لخرة لنقاذ مو�شمه �لباهت.
ويجدر بالقاد�شية �ن يحذر �ل�شليبخات �لذي �ثبت 
باأن م�شتو�ه حت�شن وقد �نعك�س ذلك يف �لدور �لول 
من م�شابقة كاأ�س �لمر حيث حقق نتائج م�شجعة، 
علما �نه يحتل �ملركز �لثامن يف �لدوري بر�شيد 12 
مر�شحا  �لكويت  يعتر  �لثالثة،  �مل��ب��ار�ة  ويف  نقطة. 
فوق �لعادة ل�شافة ث�ث نقاط جديدة �ىل ر�شيده 

عندما يحل �شيفا على �ل�شباب.
�لحد  �ىل  مبار�ته  تاأجلت  �ل��ذي  �لكويت،  وح�شد 

ب�شبب خو�شه نهائي كاأ�س �لأمر �م�س، كل �للقاب 
�ملمكنة حتى �ليوم )كاأ�س �ل�شوبر وكاأ�س ويل �لعهد 
�لرباعية  حتقيق  �ىل  يطمح  وه��و  �لأم����ر(  وك��اأ���س 
بلقب  ف��وزه  خ���ل  من  �شت�شتكمل  �لتي  �لتاريخية  
�لر�هن  �ل��وق��ت  ���ش��د�رت��ه يف  �ل���ذي يحتل  �ل����دوري 
�ملقومات  ك��ل  �لكويت  ومي��ل��ك  نقطة.   25 بر�شيد 
��شتقر�ر�  �لكرث  فهو  �ملبتغى،  لتحقيق  توؤهله  �لتي 
�ل����ع���ب���ني، �ملحليني  ق����وة ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د  و�لك������رث 
ث�ثة  منهم  ث�ثة  �شجل  �ل��ذي��ن  و�لأج��ان��ب  منهم 
�هد�ف من �لهد�ف �لربعة يف نهائي كاأ�س �لمر 
)�ل�����ش��ر�ل��ي��وين حم��م��د ك���ام���ار�، �ل�����ش��وري فر��س 

�خلطيب، و�لعاجي جمعة �شعيد(.
بر�شيد  ع�شر  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  في�شغل  �ل�����ش��ب��اب  �م���ا 
�أمام  �ل�شمود  على  يقوى  لن  �نه  ويبدو  نقاط   9

خ�شمه.

خالد بن زايد ي�شيد بدعم القيادة الوطنية للريا�شة عموما واملعاقني خ�شو�شا

�ملركز  على  للجولف  �لإم��ار�ت  �شيد�ت  ح�شل منتخب 
�لأول يف مناف�شات بطولة جمل�س �لتعاون لدول �خلليج 
 - لل�شيد�ت  و�لثالثة  للرجال   21 �ل�  للجوف  �لعربية 

�لتي ت�شت�شيفها �لبحرين - مبجموع 361 �شربة. 
على  �شكيك  �أحمد  �لإم��ار�ت��ي  �ملنتخب  لع��ب  وحافظ 
�شربة   150 مبجموع  �لرجال  مناف�شات  قمة  تربعه 
.. بينما تقدمت لعبتنا رميا �حللو من �ملركز �لثاين 
�إىل �ملركز �لأول يف مناف�شات فردي �ل�شيد�ت و�شاركتها 
منهما  ولكل  �ملركز  نف�س  على  �مل��رزوق��ي  ت��ار�  زميلتها 
181 �شربة .. فيما تقدمت لعبتنا حمدة �ل�شويدي 

للمركز �خلام�س.
ويف مناف�شات �جلولة �لثالثة لل�شيد�ت - �لتي �ختتمت 
�أم�س �لأول- جاء ترتيب �ملنتخبات كالتايل .. منتخب 
�لأم��ان��ة �ل��ع��ام��ة م��ن �ل��ك��وي��ت يف �مل��رك��ز �ل��ث��اين - بعد 
�شربة   366 مبجموع   - �لإم�����ار�ت  ���ش��ي��د�ت  منتخب 

ت�ه بنات قطر يف �ملركز �لثالث مبجموع 483 �شربة 
و�شيد�ت �لبحرين حل ر�بعا مبجموع 553 �شربة .

نور  �لكويتية  حلت   .. �ل�شيد�ت  ف��ردي  مناف�شات  ويف 
�لدو�شري يف �ملركز �لثالث مبجموع 182 �شربة ويف 
 184 �ملركز �لر�بع �لكويتية فاطمة عمادي مبجموع 
�شربة وج���اءت لع��ب��ة �لإم�����ار�ت ح��م��دة �ل�����ش��وي��دي يف 

�ملركز �خلام�س مبجموع 193 �شربة.
حافظ  �ل��ي��وم-  تختتم  �لتي   - �ل��رج��ال  مناف�شات  ويف 
على  �ل��ت��و�يل  على  �ل��ث��اين  لليوم  �لبحريني  �ملنتخب 
 466 مبجموع  للرجال  �لكرو�س  مبناف�شات  �شد�رته 
�شربة وجاء يف �ملركز �لثاين �ملنتخب �ل�شعودي ب� 467 
�شربة ويف �ملركز �لثالث منتخب �لإمار�ت وجمع 480 

 499 مبجموع  �لقطري  �ملنتخب  ر�ب��ع��ا  وح��ل  �شربة 
541 �شربة  ب���  �ل��ع��م��اين خ��ام�����ش��ا  ���ش��رب��ة و�مل��ن��ت��خ��ب 

و�ملنتخب �لكويتي �شاد�شا ب� 578 �شربة.
ت�شدر  "�لكرو�س" ..  بفئة  �ل��رج��ال  ف��ردي  نتائج  ويف 
 - �ملناف�شات  �شكيك  �أح��م��د  �ل�شاب  �لإم��ار�ت��ي  �ل���ع��ب 
�شربة   150 مبجموع   - �ل��ت��و�يل  على  �ل��ث��اين  لليوم 
وحل ثانيا �ل�شعودي عثمان �مل� مبجموع 151 �شربة 
 151 �لنعيمي  �شقر  �لبحريني  �ل�عب  ثالثا  وح��ل 
�شربة ور�بعا �ل�شعودي �شعود �ل�شريف مبجموع 155 
للمركز  ح��م��ود  ر����ش��د  وت��ق��دم لع���ب منتخبنا  ���ش��رب��ة 
�لثامن مبجموع 160 �شربة وخالد يو�شف باملركز �ل� 
14 مبجموع 171 �شربة و�ل�شاب حممد �لهاجري ب� 

�شربة.  174
و�أك�����د خ��ال��د �ل�����ش��ام�����ش��ي �أم����ني ع����ام �حت����اد �لإم������ار�ت 
�خلليجية  �لبطولة  يف  �ملنتخب  بعثة  رئي�س  للجولف 
بقوة  �ملناف�شة  �لإم��ار�ت يف  وبنات  باأبناء  �لكبرة  ثقته 
حامل  �ل�شيد�ت  منتخب  خا�شة  �لبطولة  لقب  على 

�للقب.
ونقل �ل�شام�شي لأع�شاء �لبعثة حتيات وتهنئة معايل 
�ل�����ش��ي��خ ف��اه��م ب��ن ���ش��ل��ط��ان �ل��ق��ا���ش��م��ي رئ��ي�����س �لحت���اد 
�أن  للبعثة  متمنني   .. �لإد�رة  جمل�س  �أع�شاء  و�إخو�نه 

حتقق �لطموحات و�لآمال �ملن�شودة.
للجولف  �ل��ع��رب��ي  ل���حت��اد  �لتنفيذي  �ملكتب  ويعقد 
�لركن  �للو�ء  برئا�شة  �لبطولة  هام�س  على  �جتماعه 

علي �شقر �لنعيمي نائب رئي�س �لحتاد �لعربي وح�شور 
عادل �لزرعوين �لأمني �لعام ل�حتاد �لعربي للجولف 
�إىل جانب �أع�شاء �ملكتب كل من �لقطري فهد �لنعيمي 
�للبناين  �لحت��اد  رئي�س  �ش�م  �شليم  ك��رمي  و�للبناين 

و�لدكتور �شامل مو�شى رئي�س �لحتاد �لليبي.
ويناق�س �لجتماع.. �ملو�شوعات �لتي ت�شب يف م�شلحة 
و�لتح�شر  �لحت������اد  وم�������ش���رة  و�ل����ع���ب���ني  �ل��ل��ع��ب��ة 
�شتقام  و�لتي  ل�حتاد  �جل��دي��دة  ل��ل��دورة  ل�نتخابات 
على هام�س �لبطولة �لعربية �ل� 37 و�لتي ت�شت�شيفها 
2017 بجانب  �شهر نوفمر  �لبحرين خ�ل  مملكة 
�لط�ع على برجمة بطولت �لحتاد خ�ل �ل�شنو�ت 
�لقادمة ومقرتحات �حتاد�ت �جلولف �ملتعلقة بالنظام 
عن  ف�ش�  �لبطولت  �إق��ام��ة  ونظم  ول��و�ئ��ح  �لأ�شا�شي 
�لط������ع ع��ل��ى �حل�����ش��اب �خل��ت��ام��ي و�ل��ت�����ش��دي��ق على 

حم�شر �لجتماع �ل�شابق.

�شيدات االإمارات يت�شدرن الفرق يف " خليجية اجلولف " يف البحرين

العربي ي�شعى اإىل �شدارة موؤقتة بدوري الكويت
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ريا�شية  و�أج���و�ء  كبر  جماهري  ح�شور  و�شط 
حما�شية، توجت �إد�رة �لتثقيف �ل�شحي يف �ملجل�س 
�لأعلى ل�شوؤون �لأ�شرة بال�شارقة فريق �لأمل لكرة 
�لقدم، �لفائز يف �ملبار�ة �خلرية �لرتفيهية �لتي 
�أقيمت م�شاء �أم�س �لأول على ملعب مركز نا�شئة 
�ل�شرطان،  مر�شى  دعم  بهدف  بال�شارقة،  و��شط 
وت�شليط �ل�شوء على �ملر�س، وذلك م�شاركة من 
�لإد�رة يف �ليوم �لعاملي لل�شرطان �لذي ي�شادف يف 

�شهر فر�ير من كل عام.
وح�شر �ملبار�ة، �ل�شيخ �شقر بن حممد بن خالد 
�لريا�شي،  �ل�����ش��ارق��ة  جمل�س  رئ��ي�����س  �ل��ق��ا���ش��م��ي، 
و�شعادة عبد �لعزيز �لنومان �لأمني �لعام ملجل�س 
�لنقبي  �شعيد  ر��شد  و�شعادة  �لريا�شي،  �ل�شارقة 
ع�شو �ملجل�س �ل�شت�شاري لإمارة �ل�شارقة، و�شعادة 
�ل�شحية  �ل�����ش��وؤون  جلنة  رئي�س  �ل��ب��رق،  عائ�شة 
باملجل�س �ل�شت�شاري، و�شعادة وحيدة عبد �لعزيز، 
�مل��ج��ل�����س �ل����ش���ت�������ش���اري، ورئ��ي�����س جمعية  ع�����ش��و 
�إمي���ان ر��شد  �مل��ف��ا���ش��ل، و���ش��ع��ادة  �ل��ت��ه��اب  مر�شى 
بال�شارقة،  �ل�شحي  �لتثقيف  �إد�رة  مدير  �شيف، 
وع����دد ك��ب��ر م���ن �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات وج��م��ه��ور غفر 
�مل��ب��ار�ة �جليل  �ل��ق��دم.  وجمعت  ك��رة  م��ن ع�شاق 
�لقدم  �لوطني لكرة  �ملنتخب  �لذهبي من لعبي 
�شم  حيث  �لريا�شي،  �ل�شارقة"  "نا�شئة  وفريق 
فريق "�لأمل" كً� من �لنجوم: عبد�هلل �شلطان 
�لطلياين،  خمي�س  ع��دن��ان  و�ل��ك��اب��ن  �حل��م��ادي، 
مر  وعي�شى  غ��ل��وم،  وح�����ش��ني  م�شبح،  وحم�����ش��ن 
�ل��رح��م��ن، و�إب���ر�ه���ي���م م��ر ع��ب��د �لرحمن،  ع��ب��د 
وعبد�لعزيز حممد علي. فيما �أد�ر �ملبار�ة �حلكم 

بدر عبد�هلل �حلو�شني.
ك��ب��ر فور  �مل���ب���ار�ة بحما�س  و�ن��ط��ل��ق��ت جم��ري��ات 
�ن��ط���ق ���ش��اف��رة �ل��ب��د�ي��ة، و���ش��ه��دت يف �شوطيها 
�ل�شائعة  �ل��ف��ر���س  م��ن  �ل��ع��دي��د  و�ل���ث���اين  �لأول 
و�ل���ت�������ش���دي���د�ت �ل���ق���وي���ة ع���ل���ى م���رم���ى ك����ل من 
و�جلمهور  �مل�شاهدين  هتافات  و�شط  �لفريقني، 
ذ�ك،  �أو  �لفريق  لهذ�  وت�شجيعهم  �ملدرجات  على 
�ل�عبني،  ب��ني  �لريا�شية  �ل���روح  �شيطرة  رغ��م 
لتنتهي �ملبار�ة بفوز فريق �لأمل على فريق نا�شئة 

�ل�شارقة بنتيجة 3-4.
رئي�س  �لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شقر  �ل�شيخ  وق���ال 

�شعد�ء  "نحن  �ل���ري���ا����ش���ي:  �ل�������ش���ارق���ة  جم��ل�����س 
�لريا�شية  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  ه���ذه  دع���م  يف  مب�����ش��ارك��ت��ن��ا 
�لريا�شة  ت���وظ���ي���ف  �أن  ون���ع���ت���ر  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
�أجل  �أم��ر لبد منه من  �لإن�شاين  �لعمل  خلدمة 
و�خلرية  �ل�شحية  �مل���ب���ادر�ت  وت��ط��وي��ر  تفعيل 

خ�شو�شاً  و�لجتماعية، 
�ل�����ذي  �ل�����ع�����ام  ه�������ذ�  يف 
خ�������ش�������ش���ت���ه ق���ي���ادت���ن���ا 
ل��ع��ام �خلر،  �ل��ر���ش��ي��دة 
وتكمن �أهمية مثل هذه 
كونها  يف  �ل���ن�������ش���اط���ات 
ت�����وف�����ر �ل�����دع�����م �مل�����ايل 
مل��ر���ش��ى �ل�����ش��رط��ان ويف 
ت�شجع  �ل����وق����ت  ن��ف�����س 
و�جلمهور  �مل�����ش��ارك��ني 
�لريا�شة  ممار�شة  على 
بحياة  �لتمتع  �أج��ل  من 
تخلو  ���ش��ل��ي��م��ة  ���ش��ح��ي��ة 

من �لأمر��س".
وه����ن����اأت ����ش���ع���ادة �إمي����ان 
�لفريق  ���ش��ي��ف  ر������ش����د 
�لتي  ب���امل���ب���ار�ة  �ل���ف���ائ���ز 

�أكدت �أنها تاأتي �شمن �لفعاليات �ملجتمعية لإد�رة 
�إىل  و�ل��ه��ادف��ة  �خل���ر،  ع��ام  يف  �ل�شحي  �لتثقيف 
وتعزيز  �ل�شرطان،  �ملجتمع مبر�س  �أف��ر�د  توعية 
�آلمهم  �ملر�شى، تخفيفاً من  م�شاهمتهم يف دعم 
ع��ل��ى وجوههم،  ل��ل�����ش��ع��ادة  ور���ش��م��اً  وم��ع��ان��ات��ه��م، 

م�شرة �إىل �أنه �شيتم تقدمي ريع �ملبار�ة بالكامل 
لدعم  �ل�����ش��رط��ان  م��ر���ش��ى  �أ���ش��دق��اء  جمعية  �إىل 

بر�جمها �ملوجهة للتوعية و�لع�ج. 
وعّرت �شيف عن تقديرها للتفاعل �جلماهري 
�لكبر مع هذه �لفعالية، و�حل�شور �لبارز لنجوم 

�ملنتخب �لوطني �ل�شابقني لكرة �لقدم، و�لعديد 
من �ل�شخ�شيات �لر�شمية و�لريا�شية و�ملجتمعية، 
و�أكدت على �أهمية �مل�شاركة يف مثل هذه �لفعاليات 
من �أجل رفع م�شتوى �لوعي �ل�شحي للمو�طنني 
بامل�شك�ت  �أم���ث���ل  م��ع��رف��ة  وحت��ق��ي��ق  و�مل��ق��ي��م��ني، 
يو�جهها  �ل��ت��ي  �ل�شحية 
�مل��ج��ت��م��ع، و�ل��ت��ي ميكن 
�لإ�شابة  ف��ر���س  تقليل 
من  م���ن���ه���ا  �ل���ك���ث���ر  يف 

خ�ل �لريا�شة. 
ح�شني  �أك���د  جانبه  م��ن 
مدير  �مل��������  ع�����ب�����د�هلل 
�د�رة �لع�م و�لت�شويق 
على  �ل�����ش��ارق��ة  بنا�شئة 
�ل�شر�كة  تعزيز  �شرورة 
و�لتعاون بني موؤ�ش�شات 
�إمارة �ل�شارقة من �أجل 
�مل���ب���ادر�ت �لتي  �إط�����ق 
حُت���دث ت��اأث��ر�ً �أك���ر يف 
�إىل  و�أ������ش�����ار  �مل���ج���ت���م���ع، 
�لتي  �مل����ب����ار�ة  ه����ذه  �أن 
لدعم  ري��ع��ه��ا  خ�����ش�����س 

و�ل�شباب  �ل��ن��ا���ش��ئ��ة  ت�شجع  �ل�����ش��رط��ان،  م��ر���ش��ى 
�لفعاليات  دع��م  يف  �مل�شاهمة  على  خ��ا���س  ب�شكل 
�لتكافل  قيم  وتر�شخ  �إن�شانية،  �أبعاد�ً  حتمل  �لتي 
�لجتماعي بني مو�طني �لإمارة و�ملقيمني فيها، 
تنفيذ  يف  �ل�شحي  �لتثقيف  �إد�رة  ج��ه��ود  مثمناً 
يف  �ملر�شى  ودع���م  �ل�شحية  �لتوعوية  �حل��م���ت 
�إمارة �ل�شارقة.   وقال �أحمد �ملطرو�شي: جاء دعم 
فعالية  يف  �لرحمانية  �شاحية  جمل�س  وم�شاركة 
ل�شوؤون  �لأعلى  باملجل�س  �ل�شحي  �لتثقيف  �إد�رة 
يف  لل�شرطان،  �لعاملي  باليوم  �ل�شارقة  يف  �لأ�شرة 
وحر�شه  �لجتماعية،  �ملجل�س  م�شوؤولية  �إط���ار 
�شاحية  لأه���ايل  �ل�شحية  �مل��م��ار���ش��ات  دع��م  على 
�ل�شحية  �لتوعية  لهمية  وتعزيز�ً  �لرحمانية، 
�ملطرو�شي  و�أثنى  �ل�شرطان.  يتعلق مبر�س  فيما 
تنظيم  يف  �ل�شحي  �لتثقيف  �إد�رة  م��ب��ادرة  على 
و�إتاحتها  �جلماهرية،  �لتوعوية  �لفعالية  هذه 
�لفعالية  لدعم  �ملجتمع  لكافة قطاعات  �لفر�شة 
�لتي تتطلب تكاتف �جلهود على كافة �مل�شتويات 
�لقطاعات  خم��ت��ل��ف  ويف  و�ل���ف���ردي���ة  �جل��م��اع��ي��ة 
و�لع�ج  �لتوعية  لتوفر  و�خل��ا���ش��ة  �حلكومية 

و�لرعاية �ل�شحية ملر�شى �ل�شرطان.
�لفعالية،  ه��ذه  م��ن  �ل��ت��وع��وي  للهدف  وحتقيقاً 
�ملبار�ة،  ختام  يف  �ل�شحي  �لتثقيف  �إد�رة  نظمت 
م�����ش��اب��ق��ة ري���ا����ش���ي���ة مب�������ش���ارك���ة �جل���م���ه���ور على 
��شتمتعو�  و�ل���ذي���ن  �مل��ن��ط��ق��ة،  و�أه�����ايل  �مل���درج���ات 
�أهمية  على  رك���زت  �ل��ت��ي  �لفعالية  ب��ه��ذه  جميعاً 
ويف  �ملختلفة  �لأمر��س  من  �لوقاية  يف  �لريا�شة 
منهم  �لعديد  وف��از  �ل�شرطان،  مر�س  مقدمتها 
رعاة  وم���ن  �لإد�رة  م��ن  م��ق��دم��ة  ق��ّي��م��ة  ب��ج��و�ئ��ز 
�ملبار�ة  ه��ذه  و�أقيمت  لها.  و�ل��د�ع��م��ني  �لفعالية 
�ل�شرت�تيجية  بال�شر�كة  �مل�شاحبة،  و�لفعاليات 
جمل�س  م��ن  وب��دع��م  �ل�����ش��ارق��ة،  نا�شئة  �إد�رة  م��ع 
�ل�شو�حي  ���ش��وؤون  �ل��ري��ا���ش��ي، ود�ئ����رة  �ل�����ش��ارق��ة 
وجمعية  �لرحمانية،  �شاحية  وجمل�س  و�لقرى، 
�أ�شدقاء مر�شى �ل�شرطان، و�شركة خطوة ل�إنتاج 
�لإع�مي، وقمة للعمل �لتطوعي، وبرعاية قرية 
مع  �لإع�مية  وبال�شر�كة  �لقفز،  وع��امل  �ل�شعب 
�ملبار�ة  نقل  تولت  �لتي  �لريا�شية،  �ل�شارقة  قناة 

�إىل �مل�شاهدين.

بح�صور ال�صيخ �صقر القا�صمي ومب�صاركة جنوم اجليل الذهبي للمنتخب الوطني لكرة القدم

اإدارة التثقيف ال�شحي بال�شارقة تتوج فريق االأمل مبباراتها اخلريية لدعم مر�شى ال�شرطان

 عقدت جلنة �مل�شابقات باحتاد �لإمار�ت لل�شطرجن �جتماعها 
�لتن�ش��يقي �لأول لبطولة �لإمار�ت �لفردية لل�ش��طرجن �ل�شريع 
 2020 ل��ل��دورة �جل��دي��دة  �إد�رة �لحت��اد  ت�شكيل جمل�س  بعد 
م�شوؤول  �شكري  يو�ش��ف  �ش��عيد  �ل�شيد  برئا�ش�ة   ،   2016 –
�مل�����ش��اب��ق��ات و�لأن�����ش��ط��ة يف �لحت����اد وح�����ش��ور حم��م��د عبد�هلل 
يف   ، �لأع�شاء  �لأندية  ممثلي  و�ل�شادة  ل�حتاد  �لفني  �ملدير 
، حيث  باحل�شور  �شكري  �شعيد  �ل�شيد  �لجتماع رحب  بد�ية 
�لتعادل  ك�ش��ر  و�أنظمة  �لبطولة  لئحة  على  �حل�شور  �طلع 
باأن �لبطولة �شتحت�شب �شمن  نقاط درع �لتفوق �لعام  علماً 
وذل����ك لإع���ط���اء ح��اف��ز ل���أن��دي��ة ل��ل��م�����ش��ارك��ة و�مل��ن��اف�����ش��ة على 
�لبطولة و �شتقام �لبطولة بالنظام �ل�شوي�شري من 9  جولت 
10 ثو�ين  �إ���ش��اف��ة  15 دقيقة لكل لع��ب��ة م��ع  ق���دره  ب��زم��ن 
، وهذ� وي�شارك يف �لبطولة عدد  لكل نقلة من بد�ية �ملبار�ة 
�أبوظبي  نادي  �لتالية  �لأندية  من  ك�  ميثلون  لعبة   50
و�ل�شطرجن ونادي  للثقافة  �لعني  و�لثقافة ونادي  لل�شطرجن 
للفتيات  و�لثقافة  �ل�شطرجن  ونادي  و�لثقافة  لل�شطرجن  دبي 

�إجر�ء  بال�شارقة ون��ادي فتيات ر�أ���س �خليمة لل�شطرجن ، ومت 
قرعة �لألو�ن وح�شلت �مل�شنفة �لأوىل يف �لبطولة على �للون 
�لأ�شود يف �جلولة �لأوىل و�شيتم تطبيق �أنظمة ك�شر �لتعادل 
و�أنظمة  وق��و�ن��ني   2017 لعام  �لفنية  �ل�ئحة  يف  �ملعتمدة 
�لحت����اد �ل����دويل ف��ي��م��ا ي��خ�����س �مل�����ش��اب��ق��ات �ل��ت��ي ت��ق��ام بنظام 

�ل�شطرجن �ل�شريع .
ر�أ�س  ف��ت��ي��ات  ن���ادي  ي���وم �جل��م��ع��ة مب��ق��ر  �ل��ب��ط��ول��ة  و�شتنطلق 
برئا�شة  ن�شائي  ط��اق��م  �مل��ب��اري��ات  وي��دي��ر  لل�شطرجن  �خليمة 
�حلكم �لدويل هبه علي �ل علي وتعاونها �حلكم مروه حممد 

�شالح ونوف �حلمادي.
�لن�شائية  �للجنة  رئي�شة  علي  عبا�س  فوزية  �ل�شيدة  وتقدمت 
عدد  بتنظيم  و�ملتمثل  جمهوده  على  �لفني  للجهاز  بال�شكر 
10 م�ش��ابقات للعن�شر �لن�ش�ائي ت�ش��مل على عدد 6 بطولت 
4 بطولت فرقية، و�أفادت باأن بطولة �لإمار�ت  فردية وعدد 
لل�شطرجن �ل�شريع هي �أوىل بطولة �ملو�شم �لريا�شي �لن�شائي 

يف �حتاد �لإمار�ت لل�شطرجن.

جلنة امل�شابقات باحتاد االإمارات لل�شطرجن تعقد اجتماعها التن�ش�يقي 
االأول لبطولة االإمارات الفردية لل�ش�طرجن ال�شريع 

•• ابوظبي - الفجر

�أعلنت �أكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�شة �لن�شائية عن عودة ور�شة 
ن�شختها  يف  �لفرو�شية"  لريا�شة  �ل�شحفية  �لكتابة  "�أ�شا�شيات  عمل 
لقفز  �ل��دول��ي��ة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ك��اأ���س  �ن��ط���ق  قبيل  �م�س  �لثانية 
2017، وذلك �شعياً لتنمية قدر�ت �لطالبات �لإمار�تيات يف  �حلو�جز 
جمال �لإع�م، مبا يتما�شى مع �أهد�ف �لأكادميية �ملتمثلة يف �لنهو�س 

باملر�أة �لإمار�تية وم�شتوى معرفتها باملجال �لريا�شي.
�لأكادميية  لر�شالة  تطبيقاً  �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام  �لعمل  ور���ش��ة  �إط����ق  ومت 

�لر�مية �إىل تعزيز �لريا�شة �لن�شائية �ملحلية من خ�ل تنمية �لقدر�ت 
�لتعليمية و�ملعرفية على �أو�شع نطاق، وجاء ذلك عقب تعيني �أكادميية 
�لن�شائية  للجنة  رئي�شي  كمقر  �لن�شائية  للريا�شة  مبارك  بنت  فاطمة 
يف �لحتاد �خلليجي لل�شحافة �لريا�شية �شهر يناير 2016. وت�شلط 
�ملجتمع  �أف�����ر�د  ل��ك��اف��ة  �لأك��ادمي��ي��ة  �ل��ت��ي تنظمها  �ل�����ش��ه��ري��ة  �ل���ن���دو�ت 
يف  وم�شاهمتها  �لن�شائية  بالريا�شة  �لرتقاء  على  �ل�شوء  و�لريا�شيني 

تعزيز �شحة �لأجيال �لقادمة.
و�شتنطلق ور�شة �لعمل �ليوم )�خلمي�س( وحتى يوم �جلمعة بتاريخ 24 
معمق  ب�شكل  �لتعرف  من  �مل�شاركات  �لطالبات  �شتتمكن  حيث  فر�ير، 

يف  �ملختلفة  �لريا�شية  للفعاليات  �ل�شحافية  �لتغطية  �أ�شا�شيات  على 
�أبوظبي، وخا�شة �لتي تتعلق بريا�شة �لفرو�شية، ما �شي�شهم يف جعلهن 
�ل�شهاد�ت  منح  و�شيتم  جمالهن.  يف  ون��اج��ح��ات  متمر�شات  �شحفيات 
�لدولية  مبارك  بنت  فاطمة  �أكادميية  كاأ�س  �أي��ام  �أول  خ�ل  للطالبات 

لقفز �حلو�جز.
�لتي مت تقدميها يف  �خل���ر�ت  �ل��ع��امل غلى  ه��ذ�  �لعمل  ور���ش��ة  وت�شتند 
�لور�شة �لفتتاحية �لعام �ملا�شي، حيث ت�شكل جزء�ً من �شل�شلة من ور�س 
�لعمل �ملتخ�ش�شة يف �ل�شحافة �لريا�شية و�لتي تعمل �لأكادميية على 
�لدولية  و�لأح���د�ث  �لريا�شية  �لأل��ع��اب  جميع  لت�شمل  نطاقها  تو�شيع 

�شحة  هيئة  مع  بالتعاون  �لور�س  ه��ذه  �لأكادميية  وتعقد  �أبوظبي.  يف 
�أبوظبي ك�شريكها �لتعليمي �لر�شمي منذ بد�ية �لعام �جلاري. وخ�ل 
قو�عد  ح��ول  حما�شرة  على  �مل�شاركون  �شيح�شل  �لعمل،  ور�شة  يومي 
ريا�شة �لفرو�شية، �إ�شافًة �إىل �لأ�شا�شيات و�ملمار�شات �لتي تطور �لكتابة 

�ل�شحفية.
مبارك  بنت  فاطمة  كاأ�س  من  �لر�بعة  �ل���دورة  �أن  �إىل  �لإ���ش��ارة  وجت��در 
 24 ي��وم��ي �جلمعة  م���د�ر  �شيقام على  �ل���ذي  �حل��و�ج��ز  لقفز  �ل��دول��ي��ة 
فر�ير و�ل�شبت 25 فر�ير �شت�شم �أكرث من 120 فار�س وفار�شة من 

�لإمار�ت وكافة �أنحاء �لعامل.

حتت رعاية فاطمة بنت مبارك

اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�شة الن�شائية توا�شل دعمها للطالبات االإماراتيات يف جمال ال�شحافة الريا�شية

بلدية دبي تطلق البطولة 
ال�شتوية االأوىل لكرة القدم 

يف حديقة بحرية الرب�شاء
يف  �ل��ق��دم  لكرة  �لأوىل  �ل�شتوية  �لبطولة  دب��ي  بلدية  �أطلقت 
حديقة بحرة �لر�شاء موؤخر� و�لتي ت�شتمر حتى يوم �جلمعة 
�ملقبل مب�شاركة ع�شرة فرق من �شكان منطقة �لر�شاء باإ�شر�ف 
�إد�رة �حلد�ئق �لعامة و�لزر�عة. و�أو�شح حممد عبد �لرحمن 
�لبلدية  �أن  و�ل��زر�ع��ة  �لعامة  �حل��د�ئ��ق  �إد�رة  مدير  �لعو�شي 
تعمل  حيث  �ملجتمع  قطاعات  كافة  مع  للتو��شل  د�ئما  ت�شعى 
د�ئما على تنظيم �لعديد من �لفعاليات �لريا�شية و�لجتماعية 
..موؤكد� �أهمية �لبطولة وحر�س �لد�ئرة على تنظيم مثل هذه 

�لبطولت.
هذ�  يف  للفوز  و�شعيها  �لفرق  تناف�س  �أن  �إىل  �لعو�شي  و�أ���ش��ار 
�مل�شوؤولني  حر�س  على  دلي�  يعد  �ملتميز  �لريا�شي  �لن�شاط 
�للتقاء  يحقق  ما  بكل  و�هتمامهم  و�ملوؤ�ش�شات  �لدو�ئر  بهذه 
وزي����ادة �ل��ت��ع��ارف ب��ني م��وظ��ف��ي �ل���دو�ئ���ر و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �ملحلية 

بدبي. 
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الفجر الريا�ضي

دقائق   10 يف  �ه��د�ف   3 �لنكليزي  �شيتي  مان�ش�شرت  �شجل 
وقلب تاأخره �مام موناكو �لفرن�شي �ىل فوز م�شوق 5-3، يف 
�وروبا  �بطال  �لنهائي من م�شابقة دوري  �ل��دور ثمن  ذه��اب 
لكرة �لقدم، فيما عاد �تلتيكو مدريد ل�شباين بفوز ثمني من 

عقر د�ر باير ليفركوزن �لملاين 2-4.
 )26( �شرتلينغ  رح��ي��م  ل�شيتي  ���ش��ج��ل  �لوىل،  �مل���ب���ار�ة  يف 
�شتونز  وج��ون  و71(   58( �غ��وي��رو  �شرخيو  و�لرجنتيني 
�لكولومبي  وملوناكو   ،)82( �شانيه  ل��روي  و�لمل��اين   )77(
و�هدر   .)40( مبابي  وكيليان  و61(   32( فالكاو  ر�د�ميل 

فالكاو ركلة جز�ء يف �لدقيقة 50.
وتقام مبار�ة �لياب يف 15 �ذ�ر مار�س �ملقبل يف موناكو.

وجاء �ل�شوط �لول يف غاية �لت�شويق و�ل�شرعة، خ�شو�شا من 
�شرتلينغ،  عر  �شيتي  فتقدم  للطرفني،  �لهجومية  �لناحية 
قبل �ن يرد �ل�شيوف بهدفني لفالكاو و�ليافع مبابي )18 
ع���ام���ا(. و�ه����در م��ون��اك��و رك��ل��ة ج����ز�ء يف �ل��ث��اين ع��ن طريق 
فالكاو ثم عزز تقدمه 3-2، بيد �نه تلقى ث�ثة �هد�ف يف 
غ�شون 10 دقائق قد تلعب دور� �شلبيا يف �كمال م�شو�ره يف 

�مل�شابقة.
�مل�شابقة  يف  �ه���د�ف  خم�شة  م��ون��اك��و  يتلقى  م��رة  �ول  وه���ذه 
يف  �لثانية  للمرة  �ه���د�ف   5 �شيتي  �شجل  فيما  �لوروب���ي���ة، 
 2-5 �لرو�شي  �ش�شكا مو�شكو  على  فوزه  بعد  �لبطال  دوري 

يف ت�شرين �لثاين نومفر 2013.
على ملعب �لحتاد  و�مام 53351 متفرجا بينهم 1100 
من جماهر موناكو مت�شدر �لدوري �لفرن�شي، �فتقد �شيتي، 
ثاين ترتيب �لرمرليغ، جنمه �لر�زيلي �لو�عد غابريال 

يف  لإ�شابة  تعر�س  �ل��ذي  عاما(   19( جيزو�س 
نهاية  حتى  غيابه  ويرجح  �لقدم،  م�شط 

�ملو�شم.
�لرجنتيني  ودفع غو�رديول باحلار�س 
�ملخ�شرم ويلي كابايرو )35 عاما(، 

بر�فو،  ك���ودي��و  �لت�شيلي  م��ن  ب��دل 
�لر�زيلي  �ل��و���ش��ط  لع���ب  وو����ش���ع 

�لظهر  م��رك��ز  يف  ف��رن��ان��دي��ن��ي��و 
يف  ي�شتبدله  �ن  قبل  �لي�شر، 

�ل�شوط �لثاين.
بد�ية  وب���ع���د 

�لملاين  قام  ل�شيتي،  �ف�شل  و��شتحو�ذ  �لطرفني  �شريعة من 
�شانيه مبجهود فردي ر�ئع، فغربل لعبي موناكو مب�شاعدة 
�ن مي��رر عر�شية  �شيلفا، قبل  د�ف��ي��د  �ل���ش��ب��اين  ق��ائ��ده  م��ن 
على  قريبة  م�شافة  من  تابعها  �ل��ذي  �شرتلينغ  �ىل  مق�شرة 
حافة �لت�شلل يف �شباك �حلار�س �لكرو�تي د�نيال �شوبا�شيت�س 

.)26(
ومل يتاأخر موناكو باملعادلة، فمن هدية للحار�س �لرجنتيني 
فابينيو  �ل��ر�زي��ل��ي  لعب  �شعيفة،  وت�شتيتة  كابايرو  ويلي 

عر�شية تابعها �ملاكر فالكاو بر�أ�شه د�خل �ل�شباك )32(.
و�خرتق �غويرو منطقة موناكو فبد� �ن �شوبا�شيت�س عرقله، 
لكن �حلكم �ل�شباين �نتونيو ماتيو لهوز منح �لرجنتيني 
ومدربهم  �شيتي  لعبي  �شخط  �ث��ار  �لتمثيل،  بد�عي  �ن��ذ�ر� 

غو�رديول.
�ل�شاب  �مل��ه��اج��م  �ن�����ش��ل  ع��ن��دم��ا  �شيتي،  م�شك�ت  وت��ع��اظ��م��ت 
كيليان مبابي بني �ملد�فعني و�طلق ت�شديدة ميينية قوية يف 
بتقدم  �لول  �ل�شوط  لينتهي  كابايرو )40(،  �شقف مرمى 

موناكو 1-2.
فرن�شي  ��شغر  ثاين  يوما(  و63  عاما   18( مبابي  و��شبح 
ي�شجل يف دوري �لبطال بعد كرمي بنزمية )17 عاما و11 

�شهر�(.
جديدة،  ل�شدمة  �شيتي  ت��ع��ر���س  �ل��ث��اين،  �ل�����ش��وط  وم��ط��ل��ع 
عندما �حت�شب �حلكم ركلة جز�ء بعد خطاأ من قلب �لدفاع 
�لقائد  ت��ردد  فالكاو،  على  �وتامندي  نيكول�س  �لرجنتيني 
�لكولومبي كثر� قبل ت�شديدها ثم �لتقطها كابايرو بر�عة 

حارما فريق �لمارة من ت�شجيل �لهدف �لثالث )50(.
ومن مرتدة �شريعة ل�شيتي، �نطلق �شرتلينغ ومرر لغويرو 
ل�شوبا�شيت�س  �شهلة  كرة  �ملنطقة  د�خل  ف�شدد من  �ل�شريع، 
�ل�شباك  ف��ت��ه��ادت يف  ي��دي��ه  ب��غ��ر�ب��ة م��ن  �فلتها �لخ���ر 

هدفا ثانيا منح �شيتي �لتعادل موقتا )58(.
ومن حتفة كروية، عو�س فالكاو ركلته 
�ل�شائعة، و��شتغل متريرة طويلة 
وي�شدد  �مل��ن��ط��ق��ة  ل��ي��خ��رتق 
ب���ارد ك��رة �شاقطة من  ب��دم 
م�شتعيد�  ك���اب���اي���رو  ف����وق 
وعلى   .)61( فريقه  تقدم 
�غويرو  حقق  فالكاو،  غ��ر�ر 
ركنية  تابع  عندما  �لثنائية، 
بروين  دي  كيفن  �لبلجيكي 
بيمينه قوية �ىل  �ملنطقة  د�خ��ل  من 

ي�شار �حلار�س )71(.
يف  �لثانية  للمرة  �شيتي  وت��ق��دم 
�ل�شوط  منذ  و�لوىل  �مل��ب��ار�ة 
لعب  عك�س  ع��ن��دم��ا  �لول، 
يحيى  �ل����ع����اج����ي  �ل����و�����ش����ط 
ت���وري���ه رك��ن��ي��ة ت��اب��ع��ه��ا قلب 
�ل���دف���اع ج���ون ���ش��ت��ون��ز على 
�ل�شباك  د�خ���ل  �مل��رم��ى  ب��اب 

.)77(
وق�����ش��ى ���ش��ان��ي��ه ع��ل��ى �مال 
�شجل  ع����ن����دم����ا  م�����ون�����اك�����و 
من  عر�شية  بعد  �خل��ام�����س 

�غويرو )82(.
وخ�����������ط�����������ا 

�تلتيكو مدريد �ل�شباين خطوة عم�قة نحو بلوغ �لدور ربع 
�لنهائي بعودته فائز� من معقل باير ليفركوزن �لملاين باي 

�رينا  4-2 يف مبار�ة مثرة.
و�خل�شارة هي �لوىل لباير ليفركوزن يف دوري �بطال �وروبا 
هذ� �ملو�شم. وبعد �ن �شجل ث�ثة �هد�ف يف نهاية �ل�شبوع يف 
مرمى �شبورتينغ خيخون )4-1( يف �قل من خم�س دقائق، 
قرر مدرب �تلتيكو مدريد دييغو �شيميوين ��شر�ك �لفرن�شي 
ليلعب  توري�س،  ��شا�شيا على ح�شاب فرناندو  كيفن غامرو 
�نطو�ن  �لفرن�شي  �ملنتخب  يف  وزميله  مو�طنه  ج��ان��ب  �ىل 

غريزمان.
وكان خيار �شيميوين يف حمله لن غامرو كان �ف�شل لعب 
يف �ملبار�ة بف�شل حتركاته و�جلهود �لتي بذلها ف�شنع هدفا 

و�شجل �خر.
يف �ملقابل، غاب عن فريق �لعا�شمة �ل�شبانية مد�فعه دييغو 

غودين وخو�ن فر�ن.
�ل�شيوف  على  كبر  ب�شغط  �مل��ب��ار�ة  �لر����س  ����ش��ح��اب  ب���د�أ 
وحت���دي���د� م��ن خ����ل حت��رك��ات ك���رمي ب��ل��ع��رب��ي �ل����ذي �شكل 

خطورة د�ئمة على دفاع �خل�شم.
لكن �تلتيكو �لذي ميلك خرة كبرة يف �مل�شابقة �لقارية بعد 
�لخرة  �لث�ثة  �لع��و�م  �لنهائية مرتني يف  �مل��ب��ار�ة  بلوغه 
ر�وغ  �ل��ذي  نيغيز  ���ش��اوول  و�شطه  ل�عب  ر�ئ��ع  بهدف  تقدم 
باير  ملرمى  �لبعيدة  �ل��ز�وي��ة  يف  بي�شر�ه  ك��رة  و�طلق  مد�فعا 

ليفركوزن )17(.
ثم ��شتغل �تلتيكو هجمة مرتدة �شريعة وخطاأ دفاعيا فادحا 
باجتاه  ك���رة متقنة  غ��ام��رو مب��د�ف��ع��ني ومي����رر  ل��ي��ت���ع��ب 

غريزمان �لذي �ودعها �ل�شباك )24(.
ت��اري��خ �تلتيكو م��دري��د يف  وب��ات غ��ري��زم��ان �ف�شل ه��د�ف يف 
لوي�س  ليتخطى  ه��دف��ا   13 بر�شيد  �وروب����ا  �ب��ط��ال  دوري 
�ر�غوني�س �لذي �شجل 12 هدفا لتلتيكو بني عامي 1964 

و1974.
وكاد �ل�عبان يكرر�ن �ل�شيناريو ذ�ته لن غامرو مرر كرة 
ب��اجت��اه غ��ري��زم��ان لكن ك��رة �لخ���ر �رت��ط��م��ت بقدم  متقنة 

�حلار�س وخرجت فوق �لعار�شة )30(.
بلعربي  قل�س  �ل��ث��اين  �ل�����ش��وط  مطلع  ويف 

من  عر�شية  ك���رة  ��شتغل  ع��ن��دم��ا  �ل��ف��ارق 
�جل���ه���ة �ل��ي��م��ن��ى ل��ي��ت��ع��اب��ده��ا ب��ع��ي��د� عن 
مويا  ميغيل  �ل�شباين  �حل��ار���س  متناول 

.)48(
له  �حت�شب  عندما  �شابقه  �ىل  �ل��ف��ارق  �ع���اد  �تلتيكو  لكن 

�لك�شندر  ليفركوزن  �ثر خما�شنة مد�فع  ركلة جز�ء  �حلكم 
�لخر  لها  ف��ان��رى  �ملنطقة  د�خ���ل  ل��غ��ام��رو  در�غوفيت�س 

بنجاح مانحا �لتقدم 3-1 لفريقه )58(.
لكن �لفريق �لملاين مل يلق �ل�ش�ح وجنح يف تقلي�س �لنتيجة 
�شافيت�س  �شتيفان  �شجل  �ل�شديقة عندما  بالنر�ن  جمدد� 

خطاأ يف مرمى بعد كرة مرتدة من �حلار�س )68(.
�ن��ق��ذ مد�فع  �ن  وب��ع��د  �ل��ق��وي  �لمل����اين  �ل�شغط  وو���ش��ط 
�تلتيكو مدريد �لر�زيلي فيليبي لويز مرماه من هدف 
موؤكد بعد �ن �بعد كرة �ملك�شيكي خافير هرنانديز قبل �ن 
جتتاز خط، جنح �تلتيكو مدريد يف تو�شيع �لفارق جمدد� 
عندما �شجل �لبديل توري�س هدفا بر�أ�شه يف �لدقيقة 84 

ليح�شم �لنتيجة نهائيا يف م�شلحة فريقه.

بانه  مورينيو  جوزيه  يونايتد  مان�ش�شرت  م��درب  �كد 
ل ي�شتطيع �جلزم ببقاء قائد �لفريق و�ين روين يف 

�ل�شياطني �حلمر،  �شفوف 
و�شط تقارير ت�شر �ىل 
�م��ك��ان��ي��ة �ن��ت��ق��ال��ه �ىل 
�ل�شينية  �لن��دي��ة  �ح��د 
جنيه  م���ل���ي���ون  م���ق���اب���ل 

��شرتليني )24ر1 

مليون دولر( يف �ل�شبوع �لو�حد.
 28 �ل�شيني يف  �ل���دوري  �لن��ت��ق��الت يف  ب��اب  ويقفل 

�حلايل.
ول���دى ���ش��وؤ�ل مورينيو ع��ن ه��ذ� �لم���ر ق��ال يجب 
�جلزم  ��شتطيع  ل  )روين(،  �ل��ي��ه  �ل�����ش��وؤ�ل  توجيه 
ببقائه كما ل ��شتطيع �جلزم با�شتمر�ري يف من�شبي 
�ل�شبوع �ملقبل وبالتايل كيف ��شتطيع �ن �وؤكد بقاء 

�ي لعب �ملو�شم �ملقبل .
ف��ق��د يف �لون����ة �لخ����رة مركزه  وك���ان روين 
��شبح  بانه  علما  �لفريق  �شفوف  يف  ��شا�شيا 
�شفوفه  يف  ه�����د�ف  �ف�����ش��ل  �مل���ا����ش���ي  �ل�����ش��ه��ر 
بانه  �كد  لكن مورينيو  250 هدفا،  بت�شجيله 
ي��ري��د ����ش��ت��م��ر�ر �مل��ه��اج��م يف �ل��ف��ري��ق ب��ق��ول��ه ل 
ميكنني �ن �دفع �و �قوم بدفع ��شطورة يف هذ� 
�ن  �ل�����ش��وؤ�ل يجب  �خ���ر.  �ل��ن��ادي نحو م�شر 
يطرح على روين �ذ� كان يريد �ل�شتمر�ر يف 
بالن�شبة  لن��ه  �يل  ولي�س  عدمه  من  �لفريق 
�ن  �ري���ده  ب��ت��و�ج��ده هنا ول  ف��ان��ا �شعيد  يل 

يرحل .
طريق  م��ف��رتق  على  روين  ب��ان  �شك  ول 
يف �لوقت �حلايل لنه يدرك متاما �نه 
�ل�شيني  �ل���دوري  �ىل  �نتقاله  ح��ال  يف 
�لرجح  على  فانه  �لم��رك��ي،  حتى  �و 
منتخب  ع���ن  �ل���دف���اع  ف��ر���ش��ة  �شيفقد 
�ملقبل  �لعام  رو�شيا  مونديال  يف  ب���ده 
�لقيا�شي  ب��ال��رق��م  ي��ن��ف��رد  �ن  وف��ر���ش��ة 
�مل��ح��ل��ي ل���ع���دد �مل���ب���اري���ات �ل���دول���ي���ة يف 

�شفوف منتخب ب�ده.
دولية  م����ب����ار�ة   119 روين  وخ���ا����س 
و�شجل 53 هدفا )رقم قيا�شي ملنتخب 
ب�ده(، �ما �لرقم �لقيا�شي يف �شفوف 
با�شم  ف��م�����ش��ج��ل  �ن��ك��ل��رت�  م��ن��ت��خ��ب 
�حل���ار����س ب��ي��رت ���ش��ي��ل��ت��ون )125 
بعقد  روين  وي��رت��ب��ط  م����ب����ار�ة(. 
عام  ينتهي  يونايتد  مان�ش�شرت  م��ع 

.2019

�شيتي  م���درب مان�ش�شرت  غ���و�ردي���ول  ب��ي��ب  �ل���ش��ب��اين  ت��وق��ع 
�لنكليزي مبار�ة نارية على �ر�س موناكو �لفرن�شي يف �ياب 
ثمن نهائي دوري �بطال �وروبا لكرة �لقدم، بعد فوز فريقه 

�لث�ثاء 5-3 يف مبار�ة م�شوقة.
و�شهدت مبار�ة ملعب �لحتاد  مهرجانا تهديفيا وو�حدة من 
�جمل مباريات دوري �لبطال هذ� �ملو�شم، حيث قلب �شيتي 
ث�ثة  �شجل  بعدما   3-5 ف��وز  �ىل   3-2 ث��م   2-1 ت��اخ��ره 

�هد�ف يف غ�شون 10 دقائق.
�ي�شا،  �ه���در رك��ل��ة ج���ز�ء  �ل���ذي  �ه����د�ف م��ون��اك��و  وف�شحت 
معاجلتها  ب�شرورة  �قر  غو�رديول  لكن  �شيتي،  دفاع  ثغر�ت 

قبل مو�جهة ��شتاد لوي�س �لثاين .
وقال غو�رديول يف موؤمتر �شحايف بعد �ملبار�ة: �شيهاجمون 
�كرث ويتعني علينا �ن ند�فع �ف�شل. لكننا �شنحظى بفر�شنا 

.
لت�شجيل  موناكو  �ىل  �شن�شافر  وت��اب��ع: 

�ك���ر ع���دد م��ن �له�����د�ف. ل��ن ند�فع 
�ل���ت���ي ح�شلنا  �ل��ن��ت��ي��ج��ة  ع���ن  ه���ن���اك 

عليها .
�ل�شباين  ب��ر���ش��ل��ون��ة  م����درب  ور�أى 
هناك  ن�����ش��ج��ل  مل  �ذ�  �ن����ه  �ل�����ش��اب��ق 

�شنخرج من �لبطولة .
�لت�شويق  غ��اي��ة  يف  �لول  �ل�����ش��وط  وج���اء 

�لهجومية  �لناحية  م��ن  خ�شو�شا  و�ل�����ش��رع��ة، 
�شرتلينغ،  رح��ي��م  ع��ر  �شيتي  ف��ت��ق��دم  ل��ل��ط��رف��ني، 

�ل�شيوف بهدفني للكولومبي ر�د�ميل  �ن يرد  قبل 
و�هدر  عاما(.   18( مبابي  كيليان  و�ليافع  فالكاو 
موناكو ركلة جز�ء يف �لثاين عن طريق فالكاو ثم 
�ن��ه تلقى ث�ثة �ه��د�ف يف  3-2، بيد  ع��زز تقدمه 
�كمال  يف  �شلبيا  دور�  تلعب  قد  دقائق   10 غ�شون 

م�شو�ره يف �مل�شابقة.
غابريال  �ل�شاب  �لر�زيلي  �ملهاجم  غياب  ظل  ويف 
���ش��رخ��ي��و �غويرو  ت���األ���ق �لرج��ن��ت��ي��ن��ي  ج���ي���زو����س، 

توتر  �ل��دويل  �ملهاجم  و��شتبعد  م�شج� هدفني. 
�ل���ذي ف�شل  �ل��ع���ق��ة بينه وب���ني غ���و�ردي���ول 

عليه �ملهاجم �لو�عد بعد قدومه �خر� على 
�شفوف �شيتي.

وق����ال �غ���وي���رو �مل��ر���ش��ح ل���ن��ت��ق��ال خارج 
�ننا  �حل��ق��ي��ق��ة  �لزرق:  �ل��ف��ري��ق  �����ش���و�ر 

نتفاهم �شويا ب�شكل كبر.. ما يريده 
)غو�رديول( من كل �ل�عبني �ن 

دوما  يطلب  ه��و  �ك��رث.  ن�شغط 

جاردمي  ليوناردو  �لرتغايل  ق��ال  جهته،  من   . مني  �ملزيد 
، و�عتر  مدرب موناكو �ن فريقه دفع ثمن �خطاء دفاعية 
�ن �ل��ل��ح��ظ��ة �حل��ا���ش��م��ة مت��ث��ل��ت ب���اه���د�ر ف��ال��ك��او رك��ل��ة جز�ء 
 1-3 �ىل  �لنتيحة  ���ش��رتف��ع  ك��ان��ت  �ل��ث��اين،  �ل�����ش��وط  مطلع 
�لرجنتيني  �حل��ار���س  �م��ام  وب��رتدد  �شعيفة  ت�شديدها  ل��ول 

�ملخ�شرم ويلي كابابيرو.
�لذي  عاما(   18( مبابي  كيليان  �ليافع  مهاجمه  �د�ء  وعن 
�شارك لول مرة ��شا�شيا يف دوري �لبطال وت�شجيله �لهدف 
�ل��ث��اين، ق��ال ج���اردمي �ل���ذي ق��اد م��ون��اك��و لن ي�شبح ر�هنا 
�شاحب �قوى هجوم يف �لبطولت �لوروبية �لكرى: دفعت 
�ن  نعرف  جيد�.  �شيتي  نعرف  لننا  �ليوم  ��شا�شيا  بكيليان 
هناك �لكثر من �مل�شاحات يف �خللف. �عتقد �نه قدم مبار�ة 
من  ج��زء  وه��ذ�  ع�شرة.  �لثامنة  يبلغ  �ليافع  �ل�شاب  جيدة. 
م�شروعنا �ي�شا . و��شاف جاردمي: �لخطاء �لدفاعية لها 
بعمر  كيليان  ون�شجهم.  �ل�عبني  بعمر  �ي�شا  ع�قة 
�لثامنة ع�شرة، وكثرون يف �ل�20، 21 �و 22 من 
�لعمر . وو�شف جاردمي ت�شجيل فريقه ث�ثية 
بانها  ر�ئ��ع  وت��ق��دمي عر�س  �شيتي  �ر���س  يف 
حل��ظ��ة ه���ام���ة  ل��ف��ري��ق �لم������ارة: �هنىء 
متبقية  دقيقة   90 هناك  �لفريق. 
بعد  ���ش��يء  ينته  �ر���ش��ن��ا. مل  على 
فالكاو  �ل���ك���ول���وم���ب���ي  وع������ن   .
�ل��ذي �شجل هدفني �حدهما 
ر�ئعة  ���ش��اق��ط��ة  ب��ت�����ش��دي��دة 
م���ن ف����وق ك���اب���اي���رو، قال 
ج��اردمي: هذ� طبيعي لنه 
�نكلرت�،  يف  كبر.  مهاجم 
كما  �لم������������ور  جت������ر  مل 
ي�شتهي. لكنه �ثبت �ليوم 

�نه هد�ف كبر .
يف  �ن����ه  ج������اردمي  ور�أى 
فريقه  ي��ل��ع��ب  �ل����ع����ادة 
 ،100% ب�������ش���رع���ة 
لكن �ليوم كنا ب�شرعة 
 2-3  .150%
يكن  مل   ،3-3 ث����م 
لتغير  �لوقت  لدينا 
�لم�������������ور، و�ع�����ط�����اء 
لقد  �ل����ت����وج����ي����ه����ات. 
كانت مبار�ة كرة قدم 

ر�ئعة .

اتلتيكو مدريد يخطو بثبات نحو الدور ربع النهائي 

مهرجان تهديفي يف مان�ش�شرت وليفركوزن بدوري ابطال اوروبا 

موريني���و غي���ر متاأك���د ببق��اء 
رون����ي يف يونايت���د 

غوارديوال يتوقع املزيد من االهداف 
على اأر�س موناكو 

را�شد اأمريي رئي�شا للجنة االإعالمية لدورة 
ند ال�شبا الريا�شية

�أً�شدر �شعادة مطر �لطاير نائب رئي�س جمل�س دبي 
�أمري مدير  �ل�شيد ر��شد  باإ�شافة  �لريا�شي قر�ر� 
�ملنظمة  �للجنة  ع�شوية  �إىل  �لريا�شية  دب��ي  قناة 
لدورة ند �ل�شبا �لريا�شية 2017 ، وتكليفه برئا�شة 
�لتي �شيتم  �ل��دورة �لريا�شية  �للجنة �لإع�مية يف 
�ملبارك يف جمّمع ند  تنظيمها خ�ل �شهر رم�شان 

�ل�شبا �لريا�شي.
�شهر  مطلع  �أً���ش��در  قد  �لطاير  مطر  �شعادة  ك��ان  و 
�ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  بت�شكيل  ق����ر�ر�  �جل����اري  ف��ر�ي��ر 
ل���ل���دورة ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��ع��ادة �ل��ع��م��ي��د ع���ب���د�هلل خليفة 
�ملري ع�شو جمل�س �إد�رة جمل�س دبي �لريا�شي ، و 
ت�شمية �شعادة �ش�ح �أمني �شالح ع�شو جمل�س �إد�رة 

جمل�س دبي �لريا�شي نائبا لرئي�س �للجنة �ملنظمة، 
بالإ�شافة �إىل عدد من �لأع�شاء وهم : علي حممد 
�ملطوع،  �لدكتور عبد�حلميد �لعّطار، ح�شن عبد�هلل 
�لبلو�شي ع�شًو�  للدورة، علي عمر  �ملزروعي مديًر� 
�ملنظمة،  للجنة  وم���ق���رًر�  �ل����دورة  مل��دي��ر  وم�����ش��اع��ًد� 

وعادل �لبناي ع�شو�.



    
حتتفظ بجثة زوجها الأ�شهر 

قامت �مر�أة بريطانية بالحتفاظ بجثة زوجها لعدة �أ�شهر د�خل 
منزلها بعدما و�فته �ملنية �إثر �شر�ع طويل مع مر�س �ل�شرطان، 

ودفنته لحقاً يف حديقة �ملنزل �خللفية. 
�عتقلت �ل�شرطة �لرتغالية لوي�س خان )46 عاماً( بعدما عرثت 
�لتي كانا  �ملزرعة  د�خ��ل حديقة  بينيكوك  �أل��ني  رف��ات زوجها  على 

يقيمان فيها يف �لرتغال يف �لتا�شع من �ل�شهر �جلاري. 
وبح�شب تقارير �ل�شرطة، فاإن �ألني تويف عن عمر يناهز 59 عاماً 
�ل�شلطات  تبلغ  مل  �لزوجة  و�أن  �ملا�شي،  �شبتمر)�أيلول(  �شهر  يف 

�ملعنية عن وفاته. 
ومن �ملزمع �أن متثل لوي�س �أمام �ملحكمة بتهمة �إخفاء وفاة زوجها 

و�لحتفاظ بجثته دون �إع�م �ل�شلطات يف �لرتغال. 
ما  على  معلقاً  �لريطانية  �ل�شرطة  با�شم  ناطق  ق��ال  جهته  من 
ونتابع  �لرتغالية  �ل�شرطة  مع  د�ئ��م  تو��شل  على  نحن  ح��دث:  
ب��اأول. وكان جر�ن �لزوجني قد لحظو�  �أوًل  جمريات �لتحقيق 
لإب�غ  ودفعهم  لديهم  �ل�شكوك  �أث��ار  ما  �أ�شهر  لعدة  �أل��ني  غياب 
بحث  بعمليات  �ل�شرطة  قامت  وب��دوره��ا  �ختفائه.   عن  �ل�شرطة 
عن �لرجل �لذي تبني باأنه مدفون يف حديقة �ملنزل. وبعد فح�س 
�جلثة �أظهرت �لنتائج باأنها مل تتعر�س لأي نوع من �لعنف �لأمر 
�لذي يرئ �شاحة �لزوجة من �حتمال قيامها بقتل زوجها، بح�شب 

�شحيفة ديلي مرور �لريطانية.  

يعذب طفاًل ب�شبب �شاحن
�شمال  يف  �أمريكّي،  �شاب  قيام  حلظة  �شادم،  فيديو  مقطع  �أظهر 
غرب هيو�شن، بتعذيب طفل يبلُغ من �لعمر 7 �شنو�ت، ُم�شتخدماً 

حز�ماً 62 مّرة على ج�شده؛ لأنه �شرق �شاحن هاتفه!.
وبعد تعقب �ل�شرطة لل�شيارة �لتي ظهرت يف �لت�شجيل، متكنت من 

�إلقاء �لقب�س على �ملتهم.
�ل�شبي  �ملحكمة، ب�شرب  Kordarell Williams  يف  و�ع��رتف 

وهو جنل �شديقته، لأنه �شرق �شاحن �لهاتف.
يعاين  �لطفل  �إن  وط��ن  تابعت  كما  �لعام  �ملدعي  ق��ال  جانبه،  من 
و��شيب  متورمة،  �ليمنى  وعينه  ج�شده،  �نحاء  كافة  كدمات  من 

بر�شو�س يف �شاقيه و�شدره وعنقه.
يقبُع  وليامز،  �ملتهم  �أّن  �إىل  �لريطانية  و�أ�شارت �شحيفة مرور 

خلف �لق�شبان حالياً و�شيدفع غر�مة مالية قدرها 30000

ي�شتخدمان �شرائح اللحم لتهريب االأموال
��شتخدما  �شنغافورة  م��ن  رج��ل��ني  ب���اأن  �أ���ش��رت�ل��ي��ة  حمكمة  �أبلغت 
تهريبها  يحاولن  كانا  نقدية  �أور�ق  لإخفاء  �ل�شاأن،  حلم  �شر�ئح 

من �أ�شرت�ليا.
مطار  يف  �لثنني  �ملتهمني  عن  �لك�شف  من  بولي�شي  كلب  ومتكن 
يحاولن  كانا  بينما  �ملا�شي،  �لأول(  )ك��ان��ون  دي�شمر  يف  �أديليد، 
دولر  �أل���ف   390( �أ���ش��رت�يل  دولر  �أل���ف   520 م��ن  �أك���رث  تهريب 
ب���دون �إخطار  �ل��ب���د،  �أم��ري��ك��ي( بطريقة غ��ر م�����ش��روع��ة، خ���ارج 

م�شوؤويل �جلمارك.
و�ع���رتف ك��ل م��ن ر�ي���ان م��ارك ب��ري��ر� و�إدو�رد ت�شوي ج��و هاجن، 
يف  �لث�ثاء  �ليوم  بجرميتهما  ع��ام��اً،   34 منهما  كل  يبلغ  �ل��ل��ذ�ن 
حمكمة جنوب �أ�شرت�ليا �جلزئية، ومت �حلكم عليهما بال�شجن ملدة 

ت�شعة �أ�شهر و�شتة �أ�شهر.
و�حتوت حقيبة برير� على �أكرث من 270 �ألف دولر، �إىل جانب 
�ألف   250 ح��و�يل  على  ت�شوي  حقيبة  �حتوت  فيما  حل��م،  �شر�ئح 

دولر، كانت خمباأة ور�ء �شينية من �شر�ئح حلم �ل�شاأن.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

امراأة  تنبعث منها رائحة ال�شمك 
تعاين �مر�أة بريطانية من حالة مر�شية نادرة، جتعل ر�ئحة �لأ�شماك تنبعث منها ب�شكل د�ئم، دون �أن تتمكن من 

�لتخل�س منها �أو �إخفاءها.
و�شّخ�س �لأطباء �إ�شابة كيلي فيدو )36 عاماً( مبت�زمة ر�ئحة �ل�شمك، وهو مر�س ور�ثي نادر، يجعل �شاحبه 
غر قادر على �لتخل�س من ر�ئحة نوع معني من �لأطعمة، مبا يف ذلك �لب�شل و�لأ�شماك وحتى �لف�ش�ت �لب�شرية، 

بح�شب �شحيفة ديلي ميل �لريطانية.
وقبل ت�شخي�س مر�س كيلي قبل عامني، كانت ت�شطر لأن ت�شتحم 4 مر�ت يف �ليوم، و��شتخد�م عبو�ت كاملة من 
مزي�ت ر�ئحة �لتعرق، دون �أن تنفع �أياً منها. ونتيجة لذلك عانت كيلي من �لكتئاب و�لتوتر، و��شطرت �إىل �ختيار 

نوبات �لعمل �لليلية، لتقلل عدد �لأ�شخا�س �لذين حتتك بهم.
وتقول كيلي �لتي حتدثت للمرة �لأوىل عن معاناتها �أمام و�شائل �لإع�م �إىل جانب �لر�ئحة نف�شها، هناك �أمور 
�أخرى �أثر فيها �ملر�س على حياتي، كال�شعور بالتوتر و�لعزلة �لجتماعية، وعلى ح�شب معلوماتي يعاين ما بني 

3000 و 6000 �شخ�س فقط من هذ� �ملر�س حول �لعامل، وبالتايل فهي لي�شت حالة مر�شية �شائعة.
ويف�شر �لأطباء هذه �حلالة بعدم قدرة �جل�شم على تفكيك مركب معني ُيدعى �لكولني، ويتم طرح هذه �ملادة عن 
تزيد من  �لتي  �لأطعمة  بع�س  لكن هناك  �لر�ئحة،  بهذه  �لتحكم  �ل�شعب  و�لتنف�س، ومن  و�لبول  �لتعرق  طريق 

�شدتها كالأ�شماك و�ملاأكولت �لبحرية، بح�شب موقع مرتو �لريطاين.
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فريو�س خطري يقلد نقرات امل�شتخدم على اأندرويد
�لإلكرتوين  �لأم��ن  حللول  �ل�شلوفاكية   )Eset( "�إي�شيت"  �شركة  ك�شفت 
يقلد م�شغل  ن���وع ح�����ش��ان ط����رو�دة  م��ن  ع��ن وج���ود تطبيق خبيث ج��دي��د 
�لأنو�ع  من  للعديد  حمتمل  و�شول  كنافذة  ويعمل  �أدوب��ي  ل�شركة  ف��س 
Android/( خلطرة للرجميات �خلبيثة. و�كت�شف �لتطبيق حتت ��شم�

Trojandownloader.Agent.JI( وهو يخدع �شحاياه ملنحه �لأذونات 
�خلا�شة يف قائمة �لو�شول �شمن �أندرويد ل�شتخد�مها يف تنزيل وتنفيذ 

برجميات خبيثة �إ�شافية من �ختيار �ملهاجمني.
مو�قع  ذل��ك  يف  مبا  �ملخرتقة  �لإلكرتونية  �ملوقع  عر  �لتطبيق  وينت�شر 
�لتو��شل �لجتماعي، وي�شتهدف �لأجهزة �لعاملة بنظام �أندرويد مبا فيها 
�لإ�شد�ر�ت �حلديثة. و�أو�شحت �إي�شيت �أن بع�س �ملو�قع �لإلكرتونية تغري 
وهمي  جديد  حتديث  بتنزيل  �ل�ش�مة  تد�بر  ذريعة  حتت  �مل�شتخدمني 
مل�شغل ف��س من �أدوبي، و�إذ� وقع �مل�شتخدم يف فخ نافذة �لتحديث و�شغل 

عملية �لتثبيت ف�شيظهر له �ملزيد من �لنو�فذ �لوهمية.
وبعد ��شتكمال عملية �لتثبيت بنجاح �شتظهر �لنافذة �ملزيفة �لتالية ر�شالة 
على  وحت��ث��ه  �ل��ط��اق��ة،  م��ن  ك��ب��ر�  ق���در�  هاتفه  با�شته�ك  �مل�شتخدم  تبلغ 
�لنو�فذ  معظم  غ��ر�ر  وعلى  مزيف.  �لبطارية  طاقة  توفر  منط  ت�شغيل 
�ملنبثقة للرجميات �خلبيثة ل تتوقف �لر�شالة عن �لظهور حتى تن�شاع 
�أندرويد  يف  �لو�شول  �إمكانيات  قائمة  �إىل  �لنتقال  فيتم  ل�أمر  �ل�شحية 
�لتي تظهر جمموعة من �خلدمات مع وظائف �لو�شول ومن بينها خدمة 
جديدة ي�شكلها �لرنامج �خلبيث خ�ل علمية �لتثبيت حتت ��شم "توفر 
طاقة �لبطارية" و�لتي تطلب �لإذن مبر�قبة �إجر�ء�ت �مل�شتخدم و��شرتد�د 
حمتوى �لنافذة وتفعيل �ل�شتك�شاف عر �للم�س، مما يتيح للمهاجم تقليد 

�لنقر�ت �لتي ينفذها �مل�شتخدم على �شا�شة �لهاتف.

»ال ال الند« يغري نظرة هوليوود لالأفالم الغنائية 
من �شينجني �إن ذ� رين �إىل ذ� ويزرد �أوف �أوز ... مل تكن �لأف�م �لغنائية 
حتظى ع��ادة بن�شيب كبر من جو�ئز �لأو�شكار لكن فيلم ل ل لند غر 
ذلك متاما عر طرح فكرة �لهروب من �لو�قع ب�شكل مبهر جعل هوليوود 

ترق�س على �أنغامه.
و)ل ل لند( مر�شح لنيل 14 جائزة �أو�شكار دفعة و�حدة من بينها �أف�شل 
فيلم وخمرج وممثل وممثلة و�شيناريو فاإن من �ملتوقع �أن يح�شد �لفيلم 
�أخرجه د�ميان ت�شازيل عدد� كبر� من جو�ئز �لأو�شكار يوم �لأحد  �لذي 

ليعيد ل�أف�م �لغنائية مكانتها كنوع �شينمائي ل ي�شتهان به.
وقال كريج ز�د�ن �لذي �شارك نيل مرون يف �إنتاج فيلم �شيكاجو �آخر فيلم 
غنائي يفوز بجائزة �أو�شكار �أف�شل فيلم وكان ذلك عام 2002 �لبلد حزين 

للغاية �لآن و)ل ل لند( هو فيلم �لهروب �لوحيد.

بيون�شيه مبالب�س ممزقة 
يف مباراة كرة ال�شلة

ح�������ش���رت �ل���ن���ج���م���ة �لأم����رك����ي����ة 
�ل�شهرة بيون�شيه �إىل جانب زوجها 
�ل��ن��ج��م �لأم���رك���ي �ل�����ش��ه��ر جاي 
مل�شاهدة  "�إيفي"  وطفلتهما  زي 
�ل�شلة  ل��ك��رة  �لأم���رك���ي  �ل�����دوري 
يف   "NBA All-Star Game"
يوم  م�شاء  �أورليانز-لويزيانا  نيو 

�لأحد.
�أثناء  ت���رت���دي  ب��ي��ون�����ش��ي��ه  وك���ان���ت 
ممزًقا  جينز  �مل���ب���ار�ة  م�شاهدتها 
�للون  ب��ي�����ش��اء  ق�������ش���رة  وب����ل����وزة 
غوت�شي  د�ر  م��ن  ف�شفا�شا  وروب 
�ل�شهرة  حيث لفتت �لأنظار كما 
�نتعلت �شند�ل ذ� كعب عال باللون 
 ، �لناعم  �ملكياج  وو�شعت  �لأ���ش��ود، 

وتركت �شعرها �لأ�شقر من�شدًل.
حامل  ح��ال��ي��اً  بيون�شيه  �أن  ي��ذك��ر 
هي  طفلة  بيون�شيه  ول���دى  ب��ت��و�أم 
�يفي بلو تبلغ من �لعمر 5 �شنو�ت 

من زوجها جاي زي.

تتهم زوجها ال�شابق 
بخد�س حيائها 

مبحاولة  �ل�شابق،  زوجها  كويتية،  �تهمت 
�إىل  ب�شكوى  تقدمت  حيث  عر�شها،  هتك 
�لكويت،  يف  خ��ي��ط��ان  م��ن��ط��ق��ة  يف  خم��ف��ر 
متهمة طليقها �ل�شابق بتقبيلها عنوة على 
�أمني،  �لنا�س. وبح�شب م�شدر  م��ر�أى من 
قال �إن �ل�شيدة، وهي يف �لعقد �لثالث من 
خيطان،  منطقة  يف  مقهى  دخلت  �لعمر، 
و�شاهدها  �لأغ��ل��ب  ع��ل��ى  زوج��ه��ا  وتتبعها 
وقبلها  حركتها  ب�شل  فقام  �ملقهى  تدخل 
ب��ح�����ش��ب �شحيفة  �مل�������ش���در،  ع���ن���وة. وق����ال 
عليه  �ملدعى  ��شتدعاء  مت  �أن��ه  “�لأنباء”، 
�أن  ف��زع��م  �ل��زوج��ة،  قالته  مب��ا  ومو�جهته 

زوجته �ل�شابقة تتهمه بالباطل.
�ل�شابقة  ب��زوج��ت��ه  �ل��ت��ق��ى  �أّن����ه  �إىل  و�أ����ش���ار 
ل��ه ح�شب  ول��ي�����س خمططا  ع��اب��ر  ل��ق��اء  يف 
�أبنائها و�لرتدد  تاأكيده، ولمها على ترك 
�أن  بها  �أنه يفرت�س  �ملقهى لي� رغم  على 

تتو�جد لتدر�س �لأولد �لدرو�س.

تتربع بورقة نقدية قيمتها 75 األف دوالر 
ترعت �شيدة بريطانية م�شنة بعملة نقدية نادرة، تزيد 

قيمتها عن 75 �ألف دولر ل�شالح �لأعمال �خلرية.
غر�هام  �ل��ف��ن��ان  بت�شميمها  ق���ام  �ل��ت��ي  �ل��ع��م��ل��ة  وك��ان��ت 
4 من��اذج لورقة �خلم�شة جنيهات  و�ل��ذي �شمم  ���ش��ورت، 
م�شنة،  �شيدة  يدي  �إىل  و�شلت  قد  �جلديدة،  ��شرتلينية 
�لعملة �شورة  قيمتها �حلقيقية. وحتمل  ت��درك  �أن  دون 
جني �أو�شتني بقيا�س 5 ميليمرت، وبد�أ تد�ولها يف كل من 
وعندما  �ل�شمالية،  و�إيرلند�  وويلز  و��شكوتلند�  �إنكلرت� 
بها  تترع  �أن  ق��ررت  �لآلف،  ت�شاوي  �أنها  �مل��ر�أة  �كت�شفت 
ل�أعمال �خلرية وم�شاعدة �ملحتاجني، بح�شب �شحيفة 
�لنقدية يف وق��ت لحق  �ل��ورق��ة  و�أع��ي��دت  ري��ك��ورد.  ديلي 
��شكوتلند� و�ل��ذي بد�أ  �إىل معر�س توين هوي�س هيج يف 
نيتهم  عن  �ملعر�س  على  �لقائمون  �أعلن  حيث  �مل�شروع، 
�لنقدية، جلمع �لأمو�ل  �لورقة  تنظيم مز�د علني لبيع 
�إىل  �شعرها  ي�شل  باأن  توقعات  مع  �ملحتاجني،  ل�أطفال 
�ألف دولر(. ومت  ��شرتليني )75  �ألف جنيه   60 حو�يل 
�لعثور على �ثنتني من �لأور�ق �لنقدية �لث�ثة �لأخرى، 
و�ح��دة يف بطاقة كري�شما�س و�لأخ��رى يف مقهى جنوب 

ويلز، فيما ل يز�ل �لبحث جارياً عن �لورقة �لأخرة. 

اعتقال طفلة ب�شبب مالب�شها
�شرطة  �لإي��ر�ن��ي��ة  �ل�شلطات  عليه  تطلق  م��ا  تكتف  مل   
�لأخ�ق باعتقال طفلة تبلغ من �لعمر 14 عاما، بل عمد 
عنا�شرها �إىل �شربها ب� رحمة، ب�شبب طبيعة �مل�ب�س 

�لتي كانت ترتديها.
فاإن  �لريطانية،  ديلي ميل  وح�شب ما جاء يف �شحيفة 
قبل  �شديقاتها،  مع  مي�دها  بعيد  حتتفل  كانت  �لفتاة 
�أن يتم �عتقالهن من طرف �ل�شرطة �لإير�نية يف مدينة 

�شر�ز، جنوب غرب �إير�ن.
�أن �ل�����ش��ب��اط �ل���ذك���ور ه����ددو� �ل��ف��ت��ي��ات برذ�ذ  و�أ���ش��اف��ت 
�ل��ف��ل��ف��ل خ����ل �ح��ت��ج��ازه��ن يف ���ش��ي��ارة �ل�����ش��رط��ة، وبعد 
مبهاجمتهن  �شابطات  قامت  �لأم��ن  مقر  �إىل  و�شولهن 
و�شحب �شعرهن. وقالت و�لدة �لفتاة كانت هناك �مر�أتان 
ورج�ن يف �شيارة �ل�شرطة و�شربو� �لفتيات بقوة.. كان 

�عرت��شهم على �جلينز �ملمزق �لذي كانت ترتديه.
يف  ك��رت  �لفتاة  �إن  يل  قالو�  �ل�شرطة  عنا�شر  و�أ�شافت 

�ل�شن، وينبغي �أن ترتدي م�ب�س منا�شبة وحمت�شمة.

يك�شر 124 جوزة هند بيديه 
�أن  بعد  ج��دي��د�ً،  عاملياً  قيا�شياً  رق��م��اً  هندي  �شاب  �شجل 
�لعاريتني يف  بيديه  124 ج��وزة هند  متكن من حتطيم 

�أقل من دقيقة.
و��شتطاع �أبي�س دومينيك )25 عاماً( حتقيق هذ� �لإجناز 
�ملا�شي،  �ل�شبت  ي��وم  ب��وجن��ار  مدينة  م��رك��ز  يف  �مل��ده�����س 
وخ�ل �أقل من 60 ثانية، متكن من حتطيم 145 جوزة 
ع��دد جوز�ت  بلغ  �لأمي��ن، يف حني  با�شتخد�م كوعه  هند 
 ،124 بالكامل  و�لتي حتطمت  �حت�شابها  �لتي مت  �لهند 

بح�شب �شحيفة ديلي ميل �لريطانية.
�ل�شابق،  �لعاملي  �لرقم  على  �لتفوق  دومينيك  و��شتطاع 
و�لذي  كهرمانوفيت�س،  حممد  �لأمل���اين  يحمله  و�ل���ذي 

��شتطاع حتطيم 118 جوزة هند خ�ل دقيقة و�حدة.

اجنلينا جويل واأوالدها يتناولون العقارب
ما ز�ل لدى �لنجمة �ل�شهرة �أجنلينا جويل ح�س �ملغامرة على ما يبدو، �لذي ظهر جلياً 
�لأطعمة  بع�س  تذوقها  و�لعقارب لدى  �لعناكب  من  ع��دد�ً  و�أولده��ا  حني قرم�شت هي 
 First They Killed MyFather لفيلمها  للرتويج  كمبوديا  �إىل  زيارتها  خ���ل 
حيث �أجرت مقابلة ح�شرية مع �أخبار �ل�BBC. �لنجمة �لبالغة 41 عاماً وبعد حديثها 
53 عاماً قامت �أجني بتعليم �ملر��شل  عن �نف�شالها �ملوؤمل عن طليقها �لنجم بر�د بيت 
�ملطبخ �ملحلي وكيف يقوم بتح�شر بع�س �حل�شر�ت �لتي يتناولها �شكان �لب�د وقالت: 
�أظن �أن �حل�شر�ت لطاملا كانت جزء�ً من �لنظام �لغذ�ئي، و�أعتقد �أنها جزء من حقيقة 
�لبقاء على قيد �حلياة خ�ل �حلروب. وتابعت بدر�س من درو�س �حلياة: حني كان 
�أ�شياء  �لبقاء على قيد �حلياة بف�شل  ي�شتطيعون  كانو�  �لنا�س يت�شورون جوعاً 
كهذه وجنحو� بالفعل"، ثم �شئلت جويل متى تناولت �حل�شر�ت للمرة �لأوىل 

فاأجابت �أنها فعلت ذلك حني قامت بزيارة كمبوديا للمرة �لأوىل.

ليلى كولينز خلل ح�صورها حفل توزيع جوائز نقابة امل�صممني يف بيفريل هيلز. )اأ ف ب(

اأفعى تلتهم 
مت�شاحًا �شخمًا

�أظهر  للده�شة،  م��ث��ر  م�شهد  يف 
�لعديد  ع��ل��ى  ن�شر  ف��ي��دي��و  مقطع 
�لجتماعي  �لتو��شل  م��و�ق��ع  م��ن 
حلظة قيام �أفعى �أناكوند� عم�قة 
و�بت�عه  �شخم  مت�شاح  مبهاجمة 

بالكامل. 
�ل�شادم،  �لفيديو  مقطع  ويظهر 
�ل�����ش��خ��م��ة وه���ي تتحرك  �لأف���ع���ى 
و�شول  ب��ان��ت��ظ��ار  �ل��ي��اب�����ش��ة  ع��ل��ى 

فري�شتها. 
ومن ثم يظهر �لتم�شاح وهو ي�شبح 
باجتاه  مبا�شرة  ويتحرك  �ملياه  يف 
دون  بانتظاره  كانت  �لتي  �لأف��ع��ى 
حر�ك. وحاملا و�شل �لتم�شاح �إليها، 

�نق�شت �لأفعى عليه ب�شر��شة.
�لأفعى  بني  عنيفة  معركة  ود�رت 
و�لتم�شاح لعدة حلظات ومل يت�شح 
وبعد  �ملنت�شر.  �لأوىل من  للوهلة 
�لأف��ع��ى وهي  ث���و�ن قليلة ظ��ه��رت 
بعدما  ب��اأك��م��ل��ه  �ل��ت��م�����ش��اح  ت��ب��ت��ل��ع 

متكنت من �ل�شيطرة عليه. 
ويذكر باأن �أفاعي �لأناكوند� تعتر 
�ل���ع���امل، ح��ي��ث يبلغ  �لأ���ش��خ��م يف 
طولها �أكرث من خم�شة �أمتار، وقد 
�أك����رث م��ن 100  ي�����ش��ل وزن��ه��ا �إىل 
كيلو غر�م، وفقاً ملا ورد يف �شحيفة 

ديلي �شتار �لريطانية.
وياأتي هذ� �لفيديو �لذي ن�شر على 
م��وق��ع ري��دي��ت �لإل����ك����رتوين، بعد 
�آخ��ر يظهر  �أي��ام قليلة من مقطع 
�أف��ع��ى ق��ات��ل��ة وه���ي حت����اول �لتهام 

حيو�ن وعل �شخم.

نظام الغذاء ال�شبيه بال�شيام يقلل االأمرا�س
�أظهرت در��شة �شغرة �أن �تباع نظام غذ�ئي ي�شبه 
�ل�شيام قد يقل�س عو�مل خطر �لإ�شابة باأمر��س 

ل�أ�شحاء ب�شكل عام.
�أبحاث �لعمر  و�ختر �لدكتور مني وي من معهد 
�ملديد �لتابع جلامعة كاليفورنيا يف لو�س �أجنلي�س 
وزم�وؤه تاأثر نظام �حلمية �ل�شبيه بال�شيام على 
عو�مل �إ�شابة باأمر��س �ل�شكري و�لقلب و�ل�شرطان 
�ملتبع منخف�س  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �ل��ن��ظ��ام  وغ��ره��ا. وك���ان 
لكنه  و�ل��روت��ني  و�ل�شكريات  �حل��ر�ري��ة  �ل�شعر�ت 

غني بالدهون غر �مل�شبعة.
�ل��در����ش��ة طعامهم  �مل�����ش��ارك��ني يف  48 م��ن  وت��ن��اول 
�تبع  فيما  �شهور  ث�ثة  م��د�ر  على  طبيعي  ب�شكل 
�آخ��رون نظام غ��ذ�ء �شبيه بال�شيام ملدة خم�شة   52
�أيام كل �شهر وتناولو� طعامهم ب�شكل طبيعي باقي 
�لوقت . وبعد ث�ثة �شهور بدلت �ملجموعتان نظام 
�لدر��شة  يف  �مل�شاركني  جميع  �أن  وب��رغ��م  �ل��غ��ذ�ء. 
يعاين  ك��ان  بع�شهم  �أن  �إل  �أ�شحاء  ُيعترون  كانو� 
و�ن��خ��ف��ا���س م�شتويات  �ل���دم  �رت��ف��اع يف �شغط  م��ن 

خطورة  عو�مل  �إىل  �إ�شافة  �جليد  �لكولي�شرتول 
�أخرى.

ُن�����ش��رت يف  �ل��ت��ي  �ل��در����ش��ة  71 �شخ�شا  و����ش��ت��ك��م��ل 
�أن  وتبني  ميدي�شن.  تر�ن�شل�شونال  �شاين�س  دوري��ة 
�ل�شكر  �لدم وم�شتوى  كتلة �جل�شم و�شغط  موؤ�شر 
�لغذ�ء  نظام  مع  حت�شنت  �ل��دم  يف  و�لكولي�شرتول 
يو�جهون  كانو�  ملن  بالن�شبة  لكن  بال�شيام  �ل�شبيه 
�جلانبية  �لآث����ار  وك��ان��ت  بالفعل.  خ��ط��ورة  ع��و�م��ل 
و�ل�شعف  �لإره���اق  وت�شمل  متو�شطة  �لنظام  لهذ� 
�لرئي�س  �أنطون  جوزيف  �لدكتور  وقال  و�ل�شد�ع. 
�لتنفيذي ل�شركة �إل-نوتر� �لتي تنتج نظام �لغذ�ء 
�للكرتوين  ب��ال��ري��د  ل��روي��رتز  بال�شيام  �ل�شبيه 
يريدون  �لذين  �لأف���ر�د  ي�شتهدف  �لنظام  ه��ذ�  �إن 
حت�شني �شحتهم و�لأفر�د �لذين يعانون من زيادة 
بطريقة  �ل��وزن  تقليل  ويريدون  �ل�شمنة  �أو  �ل��وزن 
�شهلة و�شحية و�لأ�شخا�س �لذين لديهم م�شتويات 
غ���ر ع���ادي���ة م���ن �ل���ع����م���ات �ل��ب��ي��ول��وج��ي��ة على 

�ل�شيخوخة و�لأمر��س �ملت�شلة بال�شن.


