
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 40 صفحة- الثمن درهمان

•• دبي -وام:

مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك��د 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 
�لإمار�ت  دول��ة  بني  و�لإمكانات  �لطاقات  توحيد  �أن  �هلل 
�أن  ميكن  �ل�شعودية  �لعربية  و�ململكة  �ملتحدة  �لعربية 

يخلق فر�شا تاريخية لل�شعبني وللمنطقة باأكملها .

ح�سر خلوة �لعزم �مل�سرتكة بني �لإمار�ت و�ل�سعودية يف �أبوظبي

حممد بن را�شد: توحيد الطاقات بني البلدين 
يخلق فر�شا تاريخية لل�شعبني وللمنطقة باأكملها
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نوفر أفراد أمن وحراسات خاصة 
يوجد أفراد من جميع المهن 
والوظائف من كافة الجنسيات

   

انتخاب مر�شح االمارات نائبا لرئي�س 
اللجنة الدولية االإن�شانية لتق�شي احلقائق

•• جنيف -وام: 

�حلقائق  لتق�شي  �لإن�شانية  �لدولية  �للجنة  مكتب  �أع�شاء  �نتخب 
�لدكتور  �مل�شت�شار  �ملتحدة  �لعربية  �لم���ار�ت  دول��ة  مر�شح  بالجماع 
حممد �لكمايل مدير عام معهد �لتدريب �لق�شائي - �لذي �شبق �ن 

فاز يف دي�شمرب �ملا�شي بع�شوية �للجنة - نائبا لرئي�س �للجنة.
عام  �أن�����ش��اأت  �حل��ق��ائ��ق  لتق�شي  �لن�شانية  �ل��دول��ي��ة  �للجنة  �ن  ي��ذك��ر 
�ل��دول �لأع�شاء  1991 وت�شم يف ع�شويتها 76 دولة من بينها معظم 
فى جمل�س �لأم��ن.. و�ن�شمت �لم��ار�ت �ىل �للجنة يف 6 مار�س 1992 
وتنتخب �لدول �لع�شاء 15 ع�شو� للجنة كل خم�س �شنو�ت.. و ينتخب 

�لأع�شاء �ملنتخبون �لرئي�س ونو�ب �لرئي�س يف �قرت�ع �شري.
)�لتفا�شيل �س11(

اآيدك�س  قيمة �شفقات  مليار درهم   15.4
و نافدك�س 2017 خالل ثالثة اأيام

•• اأبوظبي-وام: 

بلغ حجم �شفقات معر�شي وموؤمتري �لدفاع �لدويل �آيدك�س و�لدفاع 
�لبحري نافدك�س 2017 �� يف ثالثة �أيام �� حو�يل  15.4 مليار درهم من 

خالل  62 �شفقة �أغلبها ل�شركات حملية.
ومت �م�س �إبر�م 31 �شفقة بقيمة حو�يل �أربعة مليار�ت و 75 مليونا 
�أم�س �لول 10 �شفقات بحو�يل �شتة  �أل��ف دره��م فيما وقعت  و 627 
�أم��ا يف �ليوم �لأول فقد  �أل��ف دره��م ..  مليار�ت و 919 مليونا و 623 
و�شل عدد �ل�شفقات 21 �شفقة بقيمة جتاوزت �أربعة مليار�ت و 416 

مليون درهم.            )�لتفا�شيل �س7(

حممد بن ر��شد خالل ح�شوره خلوة �لعزم �مل�شرتكة بني �لمار�ت و�ل�شعودية  )و�م(

•• عوا�صم-وكاالت:

ذكرت م�شادر بقو�ت �شوريا �لدميقر�طية �أن و��شنطن جمدت "موؤقتا" 
بعد  وذل��ك  �شوريا،  غرب  ب�شمال  لها  تقدمها  كانت  ع�شكرية  م�شاعد�ت 
تعر�س تلك �لقو�ت لهجوم من تنظيم د�ع�س �لإرهابي يف �لرقة �ل�شهر 

�ملا�شي.
ونقلت وكالة رويرتز عن م�شوؤولني بقو�ت �شوريا �لدميقر�طية -�لتي 
�ملركزية  �ملخابر�ت  وكالة  �أن  �لكردية-  �ل�شعب  حماية  وح��د�ت  تقودها 
�لأمريكية جمدت م�شاعد�تها للمعار�شة، و�أنه ل يوجد تف�شري ر�شمي 
للخطوة �لتي �تخذت هذ� �ل�شهر، �إل �أنهم ر�أو� �أن �لهدف �لرئي�شي منها 
هو �حليلولة دون �شقوط �ل�شالح و�ملال يف �أيدي تنظيم د�ع�س، و�أن يكون 

�لتجميد موؤقتا.
د�ع�س  تنظيم  عنا�شر  م��ن   44 �ل��رتك��ي مقتل  �جلي�س  �أع��ل��ن  ذل��ك،  �ىل 
حلب  )بريف  �لباب  مدينة  ح��ول  تركيا  ت�شاندها  عمليات  يف  �لإره��اب��ي 
ومن   . �ملتحدة  �لوليات  تقوده  �ل��ذي  للتحالف  �شربات  ويف  �ل�شرقي(، 

ف�ع الباهية : ایھاب : 0566115560ف�ع ابو ظبي:  �وند :0565029576

على  �شيطرو�  مقاتليها  �إن  �لدميقر�طية  �شوريا  ق��و�ت  قالت  جهتها، 
مناطق مبحافظة �لرقة )�شمال �شرق �شوريا(.

و�أ�شاف �جلي�س �أن جنديا تركيا قتل و�أ�شيب �آخر�ن خالل جهود لنزع 
�لألغام و�ملتفجر�ت يف �ملنطقة، موؤكد� �أنه ب�شط �شيطرته �إىل حد بعيد 

على �ملناطق �ل�شكنية يف �لباب.
�ل��ب��اب معقل لتنظيم د�ع�����س وت��ب��ع��د ث��الث��ني ك��ي��ل��وم��رت� عن   وم��دي��ن��ة 
بد�أتها  �لتي  �لفر�ت  درع  لعملية  رئي�شي  هدف  وهي  �لرتكية،  �حل��دود 
�إبعاد تنظيم  �آب �ملا�شي لدعم �ملعار�شة �ل�شورية يف  �أغ�شط�س  تركيا يف 

د�ع�س من حدودها، ومنع حتقيق ف�شيل كردي م�شلح ملكا�شب هناك.
��شتباكات  يف  قتلو�  �لتنظيم  عنا�شر  من   15 �إن  �لرتكي  �جلي�س  وق��ال 
وق�شف مدفعي و�شربات جوية خالل �لعمليات يف �لباب، فيما قتل 29 
�آخرون ودمرت �أربعة مبان يف �ل�شربات �جلوية للتحالف �لدويل. ويف 
ريف حلب �ل�شمايل، �ندلع ��شتباك بني �جلي�س �حلر ووحد�ت حماية 
�أط����ر�ف قرية  �إع����ز�ز وحت��دي��د� يف  �ل��ك��ردي��ة يف حميط مدينة  �ل�شعب 

معرين .

قتلى لد�ع�ش بالباب و�لأكرد يتقدمون يف �لرقة

وا�شنطن جتمد م�شاعداتها لقوات �شوريا الدميقرطية

اجلي�س العراقي يتقدم نحو مطار املو�شل
•• بغداد-وكاالت:

مطار  نحو  �ل��دويل  �لتحالف  بطري�ن  مدعومة  �لعر�قية  �لقو�ت  تقدمت 
مدينة �ملو�شل �خلا�شع ل�شيطرة تنظيم د�ع�س �لإرهابي يف �إطار هجوم بري 
بد�أ قبل ثالثة �أيام على �ل�شطر �لغربي من �ملدينة. و�شنت مقاتالت عر�قية 

�شل�شلة غار�ت على �أهد�ف للتنظيم باملطار.
�ل�شرطة �لحتادية ووح��د�ت خا�شة تابعة لوز�رة  ق��و�ت من  �إن  ق��ادة  وق��ال 
�لد�خلية تعرف با�شم قو�ت �لرد �ل�شريع، تقود �لهجوم �شوب �ملطار �لو�قع 
للهجوم  دعم  قاعدة  �إىل  حتويله  وتعتزم  للمو�شل،  �جلنوبي  �لطرف  على 
ط��ردت مقاتلي  �لقو�ت  �إن  �لعر�قي  للجي�س  بيان  وق��ال  �ملدينة.  على غرب 
تنظيم د�ع�س �لإرهابي من قرية �لبو�شيف �جلبلية �لتي تطل على �ملطار، 
�ملو�شل  غ��رب  يف  حما�شرون  د�ع�س  تنظيم  ومقاتلو  حميطه.  �إىل  لت�شل 
�أن طوقت قو�ت مدعومة من �لوليات  �ألف مدين، بعد  مع �أكرث من 750 
�ختتمت  �لتي  �لهجوم  م��ن  �لأوىل  �ملرحلة  يف  �ل�شرق  م��ن  �ملدينة  �ملتحدة 

�ل�شهر �ملا�شي بعد مئة يوم من �لقتال.
وتوجهت وحد�ت خا�شة من جهاز مكافحة �لإرهاب �إىل �خلطوط �لأمامية 
�إىل  �ل��ت��ي يق�شمها نهر دج��ل��ة  �مل��و���ش��ل  �ل��غ��رب��ي م��ن مدينة  ح��ول �جل��ان��ب 
�شطرين. وتق�شف طائر�ت مروحية تل �لبو�شيف لتطهريه من �لقنا�شة، 
فيما ميكن �شماع دوي �ملد�فع �لر�شا�شة و�لقذ�ئف �ل�شاروخية، كما متكنت 
�لقو�ت �لتي تتقدم يف �ملنطقة من �إبطال مفعول �شيارة ملغومة ��شتخدمها 

م�شلحو �لتنظيم لعرقلة �لقو�ت �ملهاجمة.

مليون   1.4 ي��ون��ي�����ش��ي��ف: 
جوعًا  امل��وت  يواجهون  طفل 

•• بروك�صيل-وكاالت:

�ملتحدة  �لأمم  م��ن��ظ��م��ة  ف���ال���ت 
�إن  �أم�س  )يوني�شيف(  للطفولة 
يو�جهون  طفل  مليون   1.4 نحو 
جماعات  يف  و�شيكا  �مل���وت  خ��ط��ر 
وجنوب  و�ل�شومال  نيجرييا  يف 

�ل�شود�ن و�ليمن.
وق�������������ال �مل��������دي��������ر �ل����ت����ن����ف����ي����ذي 
ل��ل��ي��ون��ي�����ش��ي��ف �أن����ت����وين ل��ي��ك �إن 
�ل���وق���ت ي��ن��ف��د ب��ال��ن�����ش��ب��ة لأك���رث 
م��ن م��ل��ي��ون ط��ف��ل، وم���ع ذل���ك ل 
ن�شتطيع �إنقاذ �أرو�ح كثرية. �شوء 
�لتغذية �حلاد و�ملجاعة �لو�شيكة 
من �شنع �لإن�شان �إىل حد بعيد. 
�مل�شرتكة  �لإن�����ش��ان��ي��ة  طبيعتنا 
علينا  �أ������ش�����رع.  ب��ع��م��ل  ت���ط���ال���ب 
 2011 م��اأ���ش��اة جم��اع��ة  ن��ك��رر  �أل 
و�أُعلنت  �لأف���ري���ق���ي.  �ل���ق���رن  يف 
�ملجاعة ر�شميا يف مناطق بجنوب 
�ل�شود�ن �لذي ي�شهد حربا �أهلية 
�ل�شر�ع  ق�شم  وق���د   .2013 م��ن��ذ 
هذ� �لبلد على �أ�شا�س عرقي، مما 
�لتحذير  �إىل  �ملتحدة  �لأمم  دفع 

من �إبادة جماعية حمتملة فيه.
�ألف   270 �إن  يوني�شيف  وق��ال��ت 
يعانون  �ل�شود�ن  جنوب  يف  طفل 
قالت  كما  ح��اد،  تغذية  �شوء  م��ن 
موؤ�ش�شة �إنقاذ �لطفولة �خلريية 
�أم�س �إن �أكرث من مليون طفل يف 
خطر  يو�جهون  �ل�شود�ن  جنوب 
�مل���وت ج��وع��ا. وق���د ع��ان��ى جنوب 
�ل�شود�ن �أي�شا من �جلفاف نف�شه 

�لذي �شهده �شرق �أفريقيا.

م�شوؤولة  اإي����ران  ت��رك��ي��ا: 
املنطقة ا�شتقرار  ع��دم  عن 

•• ميونيخ-وكاالت:

�خلارجية  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث  ح��ّم��ل 
�لرتكية، ح�شني مفتي �أوغلو، �إير�ن 
�ل�شتقر�ر  وعدم  �لتوتر  م�شوؤولية 
يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط، موؤكد�ً 
�أن طهر�ن ل تتورع عن �إر�شال من 
�إىل  �لأفغانيني(  �إليها )من  جل��اأو� 

�شاحات �حلروب يف �ملنطقة.
�م�س  ب���ي���ان  �مل��ت��ح��دث يف  و�ع���ت���رب 
�لثالثاء �أّنه ل ميكن فهم �أو تقبل 
لالآخرين"،  �لإي��ر�ن��ي��ة  �لت��ه��ام��ات 
ت�شريحات نظريه  على  رد�  وذل��ك 
�لإي��������ر�ين ب���ه���ر�م ق��ا���ش��م��ي �ل���ذي 
بالده  �إن  �لثنني  �لول  �أم�س  قال 
مو�قف  �إز�ء  ب��ال�����ش��رب  ���ش��ت��ت��ح��ل��ى 
حدود"،  ل��ل�����ش��رب  ل��ك��ن   .. ت��رك��ي��ا 

ح�شب تعبريه.
 وح�������ش���ب م�����ا ج������اء ع���ل���ى وك���ال���ة 
�لر�شمية،  �ل���رتك���ي���ة  �لأن���ا����ش���ول 
�إ����ش���ادة  �أن  �أوغ����ل����و  �أو�����ش����ح م��ف��ت��ي 
�لإقليمية  ب�شيا�شات بالده  قا�شمي 
وو�شفه لتلك �ل�شيا�شات بالعادلة، 
خماوف  مع  كبري  ب�شكل  تتعار�س 
�لتعاون  ومنظمة  �مل��ت��ح��دة  �لأمم 
طهر�ن  �شيا�شات  م��ن  �لإ���ش��الم��ي 

�لإقليمية.
و�أ�شاف �أوغلو: ت�شريحات متحدث 
�لإير�نية غري مفهومة  �خلارجية 
ومرفو�شة خ�شو�شا و�أنها تاأتي من 
بلد ل يتورع عن �إر�شال من جلاأو� 
�إليه ب�شبب �لأزمات يف �ملنطقة، �إىل 
�شاحات �حلروب، وي�شف �لآخرين 
باأنهم �مل�شوؤولني عن �لتوتر وعدم 

�ل�شتقر�ر يف �ملنطقة!.
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�لعزم  خ��ل��وة  م��ن  �شموه جانبا  خ��الل ح�شور  ذل��ك  ج��اء 
و�ململكة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  بني  �مل�شرتكة 
�لعربية �ل�شعودية �لتي عقدت �م�س يف جزيرة �ل�شعديات 
بن  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور  باأبوظبي 
�آل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو �ل�شيخ من�شور بن  ر��شد 
�ل��وزر�ء وزير �شوؤون  �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  ز�يد 

�لرئا�شة.                   )�لتفا�شيل �س2(

حممد بن ز�يد خالل جولته يف �لأجنحة �مل�شاركة مبعر�س �آيدك�س  )و�م(

حممد بن زايد يوا�شل جوالته يف 
عدد من االأجنحة امل�شاركة يف اآيدك�س 

•• اأبوظبي -وام:

و����ش��ل ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ز�ي����د �آل 
�لقائد �لأعلى للقو�ت  �أبوظبي نائب  نهيان ويل عهد 
�� جولته يف عدد  �� لليوم �لثالث على �لتو�يل  �مل�شلحة 
يف  �مل�شاركة  و�لدولية  �لوطنية  �ل�شركات  �أجنحة  من 
فعاليات معر�س �لدفاع �لدويل �آيدك�س 2017 و�لذي 

يقام يف مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س �أدنيك.
�لوفود  و�لتقى �شموه خالل �جلولة عدد� من روؤ�شاء 

و�مل�شوؤولني يف �لأجنحة �مل�شاركة يف �آيدك�س حيث تعرف 
على �أهم �لأنظمة �لدفاعية و�لع�شكرية و�ملدنية �لتي 
و�مل�شاريع  �لإبتكارية  �حللول  �أهم  بجانب  يعر�شونها 
�مل�شتقبلية �لتي يتم تنفيذها يف �أنظمة �لدفاع �ملتعددة 

�لربية و�جلوية و �لبحرية.
يوفرها معر�س  �لتي  �لفر�س  د�ر �حلديث حول  كما 
�لتعاون  تعزيز  يف  و�أهميته  �ل���دويل  �ل��دف��اع  وم��وؤمت��ر 
�إىل  و���ش��ول  و�ل��ت��ج��ارب ومناق�شتها  �لأف��ك��ار  وع��ر���س 

بلورة �أنظمة دفاع متطورة.         )�لتفا�شيل �س3(

قو�ت �لأمن �لعر�قية تتقدم يف قرية �لبو �شيف جنوبي �ملو�شل  )رويرتز(



األربعاء   22   فبراير    2017  م   -   العـدد  11951  
Wednesday  22  February   2017  -  Issue No   11951

02

اأخبـار الإمـارات
حممد بن را�شد ي�شدر مر�شوما باإعادة ت�شكيل جمل�س 

اإدارة �شلطة املدينة العاملية للخدمات االإن�شانية
•• دبي -وام: 

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء، 
رعاه �هلل، ب�شفته حاكما لإمارة دبي �ملر�شوم رقم 6 ل�شنة 2017 باإعادة ت�شكيل جمل�س �إد�رة �شلطة 
�ملدينة �لعاملية للخدمات �لإن�شانية. ون�س �ملر�شوم على �أن ي�شكل �ملجل�س برئا�شة حرم �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم �شمو �لأمرية هيا بنت �حل�شني وع�شوية كل من �إبر�هيم حممد بو 
ملحة، نائبا للرئي�س، ومعايل رمي بنت �إبر�هيم �لها�شمي، وعبد�هلل عبد�لرحمن �ل�شيباين، وحمم�د 
�أحمد �ملري، وه�ش�ام عبد�هلل �لقا�ش�م، و�لدكتور. حممد عتيق �لفالحي، ور��شد خليفة بالهول، و�شعيد 
حمم�د حارب، وكارولني جمال فرج، وذلك ملدة ثالث �شنو�ت قابلة للتجديد. يعمل بهذ� �ملر�شوم من 

تاريخ �شدوره، وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.

وزارة تطوير البنية التحتية حت�شد »الو�شام الذهبي« يف جمال االإجنازات على امل�شتوى العربي
•• دبي -وام:

ح�شدت وز�رة تطوير �لبنية �لتحتية �لو�شام �لذهبي يف جمال 
من  �ملمنوح  �لعربي  �لوطن  م�شتوى  على  �ملتميزة  �لجن��از�ت 
تطوير  لإجن��از�ت��ه��ا يف جم��ال  تقدير�  وذل��ك  تتويج  �أكادميية 

�لبنية �لتحتية بدولة �لإمار�ت.
وت�شلم �جلائزة بالنيابة عن �لوز�رة �ملهند�س �أحمد �حلمادي 
بن  �شلطان  �ل�شيخ  �لعميد  �شعادة  وك��رم  �لطرق.  �إد�رة  مدير 
نادية  �ملهند�شة  عجمان  �شرطة  ع��ام  قائد  �لنعيمي  ع��ب��د�هلل 
�لبنية  تطوير  وزي���ر  مل��ع��ايل  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي  �مل�شت�شار  م�شلم 
�ملبادر�ت  جم��ال  يف  �لذهبي  �لو�شام  على  حل�شولها  �لتحتية 

�مل�شاركني  لعدد كبري من  �لرغم من مناف�شتها  �ملتميزة على 
من خمتلف �لدول �لعربية . 

�لبنية  تطوير  وز�رة  نهج  �أن  م�شلم  ن��ادي��ة  �ملهند�شة  و�أك���دت 
كما  �لتميز خالل خمتلف مر�حل عملها  على  قائم  �لتحتية 
�لعاملية  �مل��و����ش��ف��ات  وف��ق  م�شاريعها  تنفيذ  على  تعمل  �أن��ه��ا 
�أ�شهم  �ل��ذي  �لأم���ر  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف  �ملتبعة  �ملمار�شات  و�أف�شل 
�لتناف�شية  �لإم��ار�ت مر�كز متقدمة مبوؤ�شر  دول��ة  يف حتقيق 
�لعاملي ومنها ح�شول �لدولة على �ملركز �لأول عامليا يف جودة 
�ل��ت��و�يل و�مل��م��ن��وح م��ن منتدى  �ل��ر�ب��ع��ة على  �ل��ط��رق وللمرة 

د�فو�س . 
على  ت��رت��ك��ز   2021 �لإم�����ار�ت  روؤي����ة  �أن  �إىل  م�شلم  ول��ف��ت��ت 

�مل�����ش��اه��م��ة يف حت��ق��ي��ق �ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����ش��ت��د�م��ة ل��دول��ة �لم����ار�ت 
�لعربية �ملتحدة من خالل دعم �لنمو �لقت�شادي و�مل�شاهمة 
يف رفع معدلت �لرخاء بهدف حتقيق معدلت �ل�شعادة وزيادة 
�ل��ذي ت�شطلع  �لر�شا �لعام يف جمتمع �لإم���ار�ت وه��و �لأم��ر 
فيه وز�رة تطوير �لبنية �لتحتية من خالل تطويرها �لبنية 
�لتحتية �لأمر �لذي ي�شاهم يف زيادة معدلت �لرخاء و�لنمو 
�لقت�شادي و�لتنمية �مل�شتد�مة. يذكر �أن �لو�شام �لذهبي يقدم 
ل�شخ�شيات ر�شمية ومدنية عربية �شاهمت يف تقدمي �جناز�ت 
ومبادر�ت تخدم �ل�شعوب �لعربية وتعمل على تنمية �لقدر�ت 
يف كافة �ملجالت بالإ�شافة �إىل قياد�ت من خمتلف �لقطاعات 

قدمو� �جناز�ت ومبادر�ت كل ح�شب �خت�شا�شه. - 

ح�سر »خلوة �لعزم « �مل�سرتكة بني �لإمار�ت و�ل�سعودية يف �أبوظبي

حممد بن را�شد: توحيد الطاقات بني البلدين يخلق فر�شا تاريخية لل�شعبني وللمنطقة باأكملها
•• دبي -وام:

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك���د 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
�لطاقات  توحيد  �أن  �هلل  رع��اه  دب��ي 
و�لإم����ك����ان����ات ب���ني دول�����ة �لإم�������ار�ت 
�لعربية  و�ململكة  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 
فر�شا  يخلق  �أن  مي��ك��ن  �ل�����ش��ع��ودي��ة 
وللمنطقة  ل��ل�����ش��ع��ب��ني  ت���اري���خ���ي���ة 
خ��الل ح�شور  ذل��ك  ج��اء   . باأكملها 
“ خ���ل���وة �لعزم  ���ش��م��وه ج��ان��ب��ا م���ن 
�لإم�����ار�ت  دول����ة  ب���ني  “ �مل�����ش��رتك��ة 
�لعربية  و�ململكة  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 
�ل�����ش��ع��ودي��ة �ل���ت���ي ع���ق���دت �م�������س يف 
جزيرة �ل�شعديات باأبوظبي بح�شور 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن ب���ن حممد 
دبي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  و�شمو 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
وزي���ر ���ش��وؤون �ل��رئ��ا���ش��ة وع���دد كبري 
م��ن �ل�����وزر�ء وك��ب��ار �مل�����ش��وؤول��ني من 

�جلانبني �لإمار�تي �ل�شعودي.
و�أ�شار �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
خلوة  �أن  �إىل  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
 150 ب����ني  ت��ع��ق��د  �ل���ت���ي  �ل����ع����زم - 
- هدفها  �جل��ان��ب��ني  م���ن  م�������ش���وؤول 
�إىل  و�لتفاهمات  �لتفاقات  حتويل 
ت���ع���ود باخلري  م�����ش��اري��ع م��ي��د�ن��ي��ة 
و�لو�شول  �ل�شقيقني  �ل�شعبني  على 
مل�������ش���ت���وى ج����دي����د م�����ن �ل���ع���الق���ات 
�ل���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ب���ني دول����ة �لإم������ار�ت 

و�ململكة �لعربية �ل�شعودية .
وتعا�شدنا  بتكاملنا  ���ش��م��وه  وق����ال 
ونقوي  مكت�شباتنا  نحمي  وتوحدنا 
�أف�شل  م�شتقبل  ونبني  �قت�شاد�تنا 
تفاوؤله  ع��ن  �شموه  معربا  ل�شعوبنا 
���ش��م��وه متفائل  . و�أ����ش���اف  ب��اخل��ل��وة 
بقياد�ت �شابة تدير م�شرية �لتكامل 
بني �لبلدين .. �شاحب �ل�شمو �مللكي 
�لأم�����ري حم��م��د ب���ن ���ش��ل��م��ان و�شمو 
نر�هن   .. ز�ي���د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ 
وعلى  عملهما  ف��رق  وع��ل��ى  عليهما 

طاقاتهما و�إجناز�تهما .
وتابع �شموه : �أن تروؤ�س �شمو �ل�شيخ 
من�شور بن ز�يد للجانب �لإمار�تي 
هو �أكرب �شمانة لنجاح هذه �مل�شرية 
وثقتنا كبرية يف �إد�رته لهذ� �حلر�ك 

�لتاريخي بني �لبلدين .
وت�������اأت�������ي �خل������ل������وة �ن�����ط�����الق�����ا من 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة 
خادم  و�أخيه  �هلل”  “حفظه  �لدولة 
�شلمان  �مل��ل��ك  �ل�شريفني  �حل��رم��ني 
���ش��ع��ود ملك  �آل  �ل���ع���زي���ز  ع��ب��د  ب���ن 
�مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ش��ع��ودي��ة وذلك 
بني  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  �ل��ع��الق��ات  لتعزيز 

لها  طريق  خارطة  وو�شع  �لبلدين 
على �ملدى �لطويل .

وتعك�س خلوة �لعزم حر�س �لبلدين 
ع��ل��ى ت��وط��ي��د �ل���ع���الق���ات �لأخ���وي���ة 
�لتعاون  تكثيف  يف  و�لرغبة  بينهما 
و�لتن�شيق  �ل��ت�����ش��اور  ع���رب  �ل��ث��ن��ائ��ي 

�مل�شتمر يف جمالت عديدة. 
“ كخطوة  �لعزم  “ خلوة  تاأتي  كما 
�شمن �شل�شلة من �للقاء�ت �مل�شرتكة 
بني دولة �لإمار�ت و�ململكة �لعربية 
�لتن�شيق  جمل�س  �شمن  �ل�شعودية 
�ل�شعودي �لمار�تي �لذي ير�أ�شه من 
�ل�شيخ  �شمو  �لإم����ار�ت  دول��ة  جانب 
ن��ه��ي��ان نائب  �آل  ب��ن ز�ي����د  م��ن�����ش��ور 
�ل��وزر�ء وزي��ر �شوؤون  رئي�س جمل�س 
�ل�شعودي  �جل��ان��ب  وم���ن  �ل��رئ��ا���ش��ة 
�شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري حممد 
�شعود  �آل  عبد�لعزيز  بن  �شلمان  بن 
�لثاين  �ل���ن���ائ���ب  �ل���ع���ه���د  ويل  ويل 
لرئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لدفاع 
ورئي�س جمل�س �ل�شوؤون �لقت�شادية 
�لعربية  �مل���م���ل���ك���ة  يف  و�ل���ت���ن���م���ي���ة 
�ملجالت  ملناق�شة  وذل��ك  �ل�شعودية 
�إطار  �مل�شرتك وو�شع  �لهتمام  ذ�ت 
عام وخطط لعمل �ملجل�س �لتن�شيقي 
�ل�����ش��ع��ودي �لإم���ار�ت���ي ح��ي��ث يعك�س 
للتعاون  �لأم��ث��ل  �ل��ن��م��وذج  �ملجل�س 
ملرحلة  وميهد  �ل���دول  ب��ني  �لثنائي 
�لتعاون  منظومة  لتطوير  جديدة 

بني �لبلدين.
من جانبه �أكد �شمو �ل�شيخ من�شور 
ح�شوره  خ��الل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
خلوة �لعزم �أن �لعالقات بني �ململكة 
ودولة �لإم��ار�ت قوية ولكن �لقيادة 
ت�شعى لأن تكون �لعالقات ��شتثنائية 
جديد  مل�شتوى  وتنتقل  ومن��وذج��ي��ة 

وخمتلف .. م�شتوى تكاملي.
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  �إن  ���ش��م��وه  وق�����ال 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 

�ل�������ش���ي���اح���ة و�ل��������رت�ث �ل���وط���ن���ي يف 
�ل�شعودية ومعايل �شلطان بن �شعيد 
وجل�شة  �لقت�شاد  وزي��ر  �ملن�شوري 
�ل�شباب �لتي تر�أ�شها �شاحب �ل�شمو 
�مللكي �لأمري عبد�هلل بن م�شاعد بن 
�لهيئة  رئي�س  �شعود  �آل  عبد�لعزيز 
�ل�شعودية  يف  ل��ل��ري��ا���ش��ة  �ل���ع���ام���ة 
فار�س  بن  �شهيل  بنت  �شما  ومعايل 
ل�شوؤون  دول������ة  وزي�������رة  �مل�����زروع�����ي 
�لتطوير �حلكومي  �ل�شباب وجل�شة 
تر�أ�شها  �لتي  �حلكومية  و�خلدمات 
م����ع����ايل حممد  �ل���������ش����ع����ودي����ة  م�����ن 
�لقت�شاد  وزي����ر  ن��ائ��ب  �ل��ت��وي��ج��ري 
�لقت�شاد  وز�رة   - و�ل��ت��خ��ط��ي��ط 
معايل  �لإم����ار�ت  وم��ن  و�لتخطيط 
ع��ه��ود ب��ن��ت خ��ل��ف��ان �ل��روم��ي وزيرة 
دول�����ة ل��ل�����ش��ع��ادة م���دي���ر ع����ام مكتب 

رئا�شة جمل�س �لوزر�ء .
وم���ن ب���ني �جل��ل�����ش��ات ج��ل�����ش��ة ري���ادة 
�شعادة  ت���ر�أ����ش���ه���ا  �ل���ت���ي  �لأع�����م�����ال 
حمافظ  �ل�شليمان  غ�شان  �لدكتور 
و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �ملن�شاآت  هيئة 
- �لهيئة �لعامة للمن�شاآت �ل�شغرية 
ومن  �ل�������ش���ع���ودي���ة  يف  و�مل���ت���و����ش���ط���ة 
�جل��ان��ب �لإم���ار�ت���ي م��ع��ايل �شلطان 
بن �شعيد �ملن�شوري وزير �لقت�شاد 
�لتي  �مل���ت���ج���ددة  �ل���ط���اق���ة  وج��ل�����ش��ة 
�ل�شعودي  �جل���ان���ب  م���ن  ت���ر�أ����ش���ه���ا 
معايل �لدكتور ها�شم مياين رئي�س 
مدينة �مللك عبد�هلل للطاقة �لذرية 
�لإمار�تي  �جلانب  وم��ن  و�ملتجددة 
�أحمد  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  م��ع��ايل 
وجل�شة  دول��ة  وزي��ر  �جلابر  �شلطان 
�لحتاد �جلمركي و�ل�شوق �مل�شرتكة 
�لتي تر�أ�شها معايل حممد �جلدعان 
وزير �ملالية �ل�شعودي ومعايل عبيد 
�لدولة  وزي�����ر  �ل���ط���اي���ر  ب���ن ح��م��ي��د 
�ملعريف  �ملحور  ويف   . �ملالية  لل�شوؤون 
بناء  �آل���ي���ة  و�ل��ب�����ش��ري مت م��ن��اق�����ش��ة 

جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب 
�هلل”  “رعاه  دب����ي  ح���اك���م  �ل�������وزر�ء 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب 
�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
بني  �لتعاون  خطو�ت  كافة  يتابعان 
�ل��ب��ل��دي��ن وي��وج��ه��ان ب��ت�����ش��ري��ع هذه 
و�أ�����ش����اف �شمو   . �مل���ب���ارك���ة  �مل�����ش��رية 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ 
نحن ن�شكل �أكرب �قت�شادين عربيني 
ت�شليحا  �لأح���دث  �لقوتني  ون�شكل 
و�ح���د�  �ج��ت��م��اع��ي��ا  ن�شيجا  ون�����ش��ك��ل 
ولدينا قيادتني يريدون مزيد� من 
ملزيد  يطمحون  و�شعبني  �ل��ت��ع��اون 
من �لتكامل . وتابع �شموه �إن حجم 
ميثل  و�لإم����ار�ت  �ململكة  �قت�شادي 
ناجتا حمليا �إجماليا يبلغ تريليون 
– �لأك��رب يف �ل�شرق �لأو�شط  دولر 
-و�شادر�تهما جتعلهما �لر�بع عامليا 

بقيمة تبلغ 713 مليار دولر.
و�أ�شار �شموه �إىل �أن عدد �ل�شياح من 
�ململكة لالإمار�ت يبلغ مليون و900 
�لف �شائح �شعودي يف �لإم��ار�ت و�أن 
�ململكة  يف  �لإم����ار�ت  م�شاريع  قيمة 
حجم  و�أن  دره����م  م��ل��ي��ار   15 ي��ب��ل��غ 
�لبلدين يبلغ  �لتبادل �لتجاري بني 

. درهم  مليار   84
�إن �ل��ه��دف م��ن خلوة  وق���ال ���ش��م��وه 
�لإمكانات  ك��اف��ة  ب��ح��ث  ه���و  �ل���ع���زم 
�مل��وج��ودة و�ل��ف��ر���س �ل��ت��ي ميكن �أن 
نعمل عليها �شويا يف كافة �لقطاعات 
م�شار�ت   10 �خل��ل��وة  ناق�شت  حيث 
كافة  عن  �لإع���الن  و�شيتم  للتكامل 
�مل�����ش��اري��ع و�مل���ب���ادر�ت خ��الل �لفرتة 

�لقادمة يف �لريا�س .
�لعالقات  �أن  �إىل  ���ش��م��وه  م�����ش��ري� 
دعم  هي  �لبلدين  بني  �ل�شتثنائية 
مل�������ش���رية جم��ل�����س �ل���ت���ع���اون و�ل�����ذي 
ي�����ش��ه��د ب����ق����ي����ادة خ�������ادم �حل���رم���ني 

�ل�شريفني حفظه �هلل ت�شارعا كبري� 
يف م�شريته.

وك���ان���ت �أع����م����ال “ خ���ل���وة �ل���ع���زم “ 
ترحيبية  ب���ك���ل���م���ة  �����ش���ت���ه���ل���ت  ق�����د 
م�����ش��رتك��ة م���ن م���ع���ايل حم��م��د بن 
�شوؤون  وزي�����ر  �ل���ق���رق���اوي  ع���ب���د�هلل 
ومعايل  و�مل�شتقبل  �ل���وزر�ء  جمل�س 
�ملهند�س عادل فقيه وزير �لقت�شاد 
و�ل��ت��خ��ط��ي��ط �ل�����ش��ع��ودي �أك����د� فيها 
وخمرجاتها  �خل���ل���وة  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
�لبلدين  ب����ني  �ل����ت����ع����اون  دع������م  يف 
و�أهد�ف جمل�س �لتن�شيق �ل�شعودي 
�شمن  جهودهما  وتعزيز  �لإم��ار�ت��ي 
�ل���ت���ع���اون لدول  م��ن��ظ��وم��ة جم��ل�����س 
ملرحلة  ميهد  ومب��ا  �لعربية  �خلليج 
�مل��ث��م��ر و�لبناء  �ل��ع��م��ل  ج��دي��دة م��ن 

بني �لطرفني.
ب���ن عبد�هلل  وق�����ال م���ع���ايل حم��م��د 
�ل������ق������رق������اوي ن�����ه�����دف م������ن خ����الل 
�لعالقات  تطوير  �إىل  �ل��ع��زم  خ��ل��وة 
�لإمار�تية �ل�شعودية �شمن خمتلف 
و�أ�شمل  �أو�شع  �آف��اق  نحو  �لقطاعات 
للت�شاور  من�شة  خ��ل��ق  ه��و  وه��دف��ن��ا 

و�لتن�شيق بني فرق �لعمل. 

وق���د ح���دد ل��ك��ل حم���ور م��ن �ملحاور 
�لثالثة عدد من �جلل�شات �لنقا�شية 
ب�شورة  تر�أ�شها  �لتي  �لتخ�ش�شية 
�ل�شمو  �أ�شحاب  من  ع��دد  م�شرتكة 
وبح�شور  �لبلدين  ك��ال  يف  و�مل��ع��ايل 
م�����ش��وؤول��ني ح��ك��وم��ي��ني وخ�����رب�ء يف 
ملناق�شة  وذل��ك  �ملختلفة  �لقطاعات 
�لو�شع �لر�هن و�لتحديات �ملحتملة 
و�خل���روج ب��اأف��ك��ار وم��ب��ادر�ت نوعية 
و�ملناق�شات  �للقاء�ت  �شت�شتمر  فيما 
خ����الل �لأ����ش���ه���ر �مل��ق��ب��ل��ة ب���ني فرق 
�ملبادر�ت  و���ش��ع  ل���ش��ت��ك��م��ال  �ل��ع��م��ل 

وتنفيذها.
ف����ف����ي �جل�����ان�����ب �لق����ت���������ش����ادي مت 
�لرتكيز على �آليات تعزيز �ملنظومة 
�لبلدين  بني  �ملتكاملة  �لقت�شادية 
لال�شتغالل  مبتكرة  حلول  و�إي��ج��اد 
من  وذل��ك  �حلالية  للمو�رد  �لأمثل 
خالل عدد من �ملو��شيع و�جلل�شات 

�لرئي�شية مثل..
�لوطني  و�ل���رت�ث  �ل�شياحة  جل�شة 
�مللكي  �ل�شمو  �شاحب  تر�أ�شها  �لتي 
�لأم�������ري ���ش��ل��ط��ان ب����ن ���ش��ل��م��ان بن 
هيئة  رئي�س  �شعود  �آل  عبد�لعزيز 

ت��اأت��ي خلوة �ل��ع��زم كخطوة  و�أ���ش��اف 
����ش���م���ن ����ش���ل�������ش���ل���ة م�����ن �خل����ط����و�ت 
و�ل����ل����ق����اء�ت �مل�������ش���رتك���ة ب����ني دول����ة 
�لإمار�ت و�ململكة �لعربية �ل�شعودية 
�لهتمام  ذ�ت  �مل����ج����الت  مل��ن��اق�����ش��ة 
وخطط  ع��ام  �إط��ار  وو�شع  �مل�شرتك 
�ل�شعودي  �لتن�شيق  جمل�س  لعمل 
�لإم����ار�ت����ي.  وت��ن��اق�����س خ��ل��وة �لعزم 
���ش��م��ن �أج���ن���دت���ه���ا ث���الث���ة حم����اور 
باجلانب  ت��خ��ت�����س  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لق����ت���������ش����ادي و�جل������ان������ب �مل���ع���ريف 
�ل�شيا�شي  و�جل�����ان�����ب  و�ل���ب�������ش���ري 

و�لع�شكري و�لأمني .
و�شارك يف �خللوة فرق عمل �شمت 
من  م���������ش����وؤول   150 م����ن  �أك�������رث 
و�ل�شعودية  �لإمار�تية  �حلكومتني 
�ملختلفة  �ل���ق���ط���اع���ات  يف  وخ������رب�ء 
�لقطاع  مم��ث��ل��ي  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
�خلا�س وذلك �شمن 10 فرق عمل 
�أ�شل  م��ن  �أوىل  ك��م��رح��ل��ة  خمتلفة 
20 فريق عمل على �أن يتم مناق�شة 
خلوة  يف  �لأخ��رى  �لع�شرة  �ملو��شيع 
�أخ����رى ي��ت��م ع��ق��ده��ا يف �ل��ري��ا���س يف 

�لقريب �لعاجل.

ومتكاملة  فعالة  تعليمية  منظومة 
تنجح يف �إعد�د �أجيال مو�طنة كفوؤة 
�لتعاون  : جل�شة  م��ن خ��الل  وذل��ك 
و�لتي  �مل�شرتكة  �لأب��ح��اث  �لبحثي 
�ل�شعودي  �جل���ان���ب  م���ن  ت���ر�أ����ش���ه���ا 
معايل �لدكتور �أحمد �لعي�شى وزير 
�ل��ت��ع��ل��ي��م وم���ن �جل���ان���ب �لإم���ار�ت���ي 
معايل ح�شني بن �إبر�هيم �حلمادي 
وزير �لرتبية و�لتعليم يف حني مت يف 
�ملحور �ل�شيا�شي و�لع�شكري مناق�شة 
و�لتكامل  و�ل����ت����ع����اون  �ل��ت��ن�����ش��ي��ق 
تر�أ�شها  جل�شة   : خالل  من  �لأمني 
�لإدري�شي  ع��ل��ي  ب��ن  ي��و���ش��ف  م��ع��ايل 
�لعامة  �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت  رئي�س  ن��ائ��ب 
حممد  علي  وم��ع��ايل  �ل�شعودية  يف 
�ملجل�س  ع��ام  �أم��ني  نائب  �ل�شام�شي 

�لأعلى لالأمن �لوطني .
ب����ن عبد�هلل  مل���ع���ايل حم���م���د  وك������ان 
عادل  �ملهند�س  وم��ع��ايل  �ل��ق��رق��اوي 
�خللوة  �أعمال  نهاية  يف  كلمة  فقيه 
�لنقا�شات  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ف��ي��ه��ا  �أك����د� 
�شمن  ج������رت  �ل����ت����ي  و�حل�������������و�ر�ت 
و�ملجموعات  �ل��ع��م��ل  ف���رق  خم��ت��ل��ف 
جهود  فيها  مثمنني   .. �خل��ل��وة  يف 
�مل���������ش����ارك����ني م�����ن ك�����ال �ل���ط���رف���ني 
م�شتقبلية  ���ش��ورة  ر�شم  يف  ودوره���م 
بني  �مل�شرتكة  و�مل�شاريع  للمبادر�ت 
�لطرفني و�لتي �شيتم رفعها ملجل�س 
�لتن�شيق �ل�شعودي �لإمار�تي خالل 
�لتو�شيات  وو���ش��ع  �ملقبلة  �ل��ف��رتة 
بخ�شو�شها. كما �أكد� �أن �لعمل لن 
و�أعمالها  �خل��ل��وة  ب��ان��ت��ه��اء  ي��ت��وق��ف 
ح���ي���ث ���ش��ي��ت��م ت�����ش��ك��ي��ل ف�����رق عمل 
وجم���م���وع���ات ل��ت��ن�����ش��ي��ق �ل��ع��م��ل بني 
خمتلف  لتنفيذ  �لقطاعات  خمتلف 
�مل��ب��ادر�ت ومب��ا ي��ت��و�ف��ق م��ع �أهد�ف 
ور�شم  �ل����ق����ي����ادة  وروؤي���������ة  �مل���ج���ل�������س 
و�أوطاننا  لأبنائنا  �أف�شل  م�شتقبل 

و�ملنطقة.

حممد بن را�شد يقدم واجب العزاء يف 
وفاة والدة حممد الرميثي وم�شبح الفتان

•• دبي -وام: 

قدم �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�جب �لعز�ء يف وفاة �ملرحومة و�لدة كل من 

�للو�ء �ملتقاعد حممد ر��شد �لرميثي و�لفريق م�شبح بن ر��شد �لفتان.
�آل مكتوم ويل  �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد  فقد قام �شموه ير�فقه �شمو 
عهد دبي و�شمو �ل�شيخ �أحمد بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم رئي�س موؤ�ش�شة حممد 
�لت�شريفات  د�ئ��رة  عام  مدير  �شليمان  �شعيد  خليفة  و�شعادة  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
و�ل�شيافة يف دبي بزيارة جمل�س �لعز�ء يف منزل معايل �لفريق م�شبح بن ر��شد 
�لفتان يف منطقة جمري� يف دبي ظهر �م�س �إذ �أعرب �شموه لنجلي وذوي �لفقيدة 
عن �شادق عز�ئه ومو��شاته ر�جيا �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمدها بو��شع رحمته 

ور�شو�نه وي�شكنها ف�شيح جناته. “ �إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون “.
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اأخبـار الإمـارات
»كراكال« االإماراتية تنتج بندقية اأوتوماتيكية حديثة عالية املوا�شفات با�شم ال�شهيد �شلطان الكتبي

•• اأبوظبي-وام:

تعر�س �شركة “كر�كال �لعاملية” �لإمار�تية لأول مرة خالل م�شاركتها 
مو��شفات  ذ�ت  �آلية  بندقية   ”2017 “�آيدك�س  معر�س  فاعليات  يف 
�شلطان  �لركن  �لعقيد  �ل�شهيد  با�شم  باإنتاجها  قامت  مناف�شة  عاملية 

حممد بن هويدن �لكتبي.
و�أبلغ حممد �شامل �لعامري �ملدير �لتنفيذي ل�شركال “كر�كال �لعاملية” 
وكالة �أنباء �لإمار�ت “و�م” �أن “�لبندقية �شلطان” تعد �آخر ما �أنتجته 
�ل�شركة يف جمال �لأ�شلحة �لنارية �خلفيفة وهي �شناعة �إمار�تية 100 

يف �ملائة .

�لوطن وتكرميا  ل�شهد�ء  ياأتي تخليد�  �شلطان  �لبندقية  �إنتاج  �أن  و�أكد 
لأرو�حهم �لتي قدموها رخي�شة يف �شبيل رفعة دولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة و�لذود عن تر�بها �لغايل.
عيار  �أوت��وم��ات��ي��ك��ي��ة  بندقية  �شلطان”  “�لبندقية  �إن  �ل��ع��ام��ري  وق���ال 
خمتلف  حتمل  �أن  وميكن  �لهجومية  �لعمليات  يف  ت�شتخدم   5.56
وكو�مت  �ل�شوئية  و�لك�شافات  كاملناظري  �لع�شكرية  �لإك�ش�شو�ر�ت  �أن��و�ع 

�ل�شوت.
و�أو�شح �أن �لبندقية �شلطان تعد تطوير� �إمار�تيا خال�شا للبندقية �شبه 
�أوتوماتيكية “CAR817” عيار 7.62 �لتي �أنتجتها �ل�شركة �شابقا 
�إذ تتميز �لأوىل عن �لأخرية باأنها ل حتتاج �إىل تنظيفها من �لكربون 

خالل ��شتخد�مها من �لفرد �لع�شكري حتى لو ��شتخدم مئات �لطلقات 
�لنارية �أثناء �ل�شتباك �حلربي.

� �لتابعة ل�شركة �لإم��ار�ت لل�شناعات  �أن كر�كال �لعاملية  و�أكد �لعامري 
�مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �حتياجات  ل�شد  ت�شعى   � �أبوظبي  ومقرها  �لع�شكرية 
و�آ�شيا  و�أوروب���ا  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  دول منطقة  ويف  �لإم��ار�ت��ي��ة خ�شو�شا 
�إىل  و���ش��ول  �خلفيفة  �ل��ن��اري��ة  �لأ�شلحة  م��ن  عموما  �أفريقيا  وج��ن��وب 

�لأ�شو�ق �لعاملية.
وبني �أن ق�شم �لأبحاث و�لتطوير يف �ل�شركة يتابع ب�شكل حثيث �أو�شاع 
�لأ���ش��ل��ح��ة �خلفيفة  م��ن  �إن��ت��اج��ه��ا  ت��ط��وي��ر  ب��ه��دف  �لآخ���ري���ن  �ملناف�شني 
جودة  م�شتوى  على  و�حل��ف��اظ  �لعاملية  �لأ���ش��و�ق  �حتياجات  يلبي  مب��ا 

�شناعاتها.
و�شدد �لعامري على �أن كر�كال �لعاملية ت�شع هدفا �أمامها هو �لنتقال 
�لريادة يف جمال  �لعاملي وحتقيق  �لت�شويق  �إىل  �لإقليمي  �لت�شويق  من 
ت�شنيع وتطوير �لذخائر مع �لتاأكد من حتقيق �أعلى م�شتويات �ل�شالمة 

و�جلودة.
لل�شالمة  �لدولية  �مل�شتويات  بتطبيق  ملتزمة  �ل�شركة  �أن  �إىل  ولفت 

و�جلودة با�شتخد�م �أف�شل طرق �لت�شنيع �حلديثة .
وكانت جمموعة من مو�طني دولة �لإمار�ت �ملتخ�ش�شني يف ��شتخد�مات 
�لأ�شلحة وبالتعاون مع فريق من �أكرب م�شممي �لأ�شلحة �لأوروبيني قد 

بد�و� منذ عام 2003 بتطوير �شل�شلة من �مل�شد�شات �حلديثة.

حممد بن زايد يوا�شل جوالته يف عدد من االأجنحة امل�شاركة يف »اآيدك�س 2017«
••  اأبوظبي -وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  و�����ش���ل 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�لثالث  ل��ل��ي��وم   ���� �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 
����� ج���ولت���ه يف عدد  ع��ل��ى �ل���ت���و�يل 
�لوطنية  �ل�����ش��رك��ات  �أج��ن��ح��ة  م���ن 
فعاليات  يف  �مل�����ش��ارك��ة  و�ل���دول���ي���ة 
�لدويل” �آيدك�س  �ل��دف��اع  معر�س 
مركز  يف  يقام  و�ل��ذي   “  2017
�أب���وظ���ب���ي �ل��وط��ن��ي ل��ل��م��ع��ار���س “ 
���ش��م��وه خالل  “. و�ل��ت��ق��ى  �أدن���ي���ك 
�جل��ول��ة ع���دد� م��ن روؤ���ش��اء �لوفود 
�مل�شاركة  �لأجنحة  يف  و�مل�شوؤولني 
“ حيث تعرف على  “ �آي��دك�����س  يف 
�أهم �لأنظمة �لدفاعية و�لع�شكرية 
بجانب  يعر�شونها  �لتي  و�ملدنية 
و�مل�شاريع  �لبتكارية  �حللول  �أه��م 
يف  تنفيذها  يتم  �ل��ت��ي  �مل�شتقبلية 
�مل��ت��ع��ددة �لربية  �ل���دف���اع  �أن��ظ��م��ة 

و�جلوية و �لبحرية.
�لفر�س  ح���ول  �حل���دي���ث  د�ر  ك��م��ا 
وموؤمتر  م��ع��ر���س  ي��وف��ره��ا  �ل��ت��ي 
تعزيز  و�أهميته يف  �ل��دويل  �لدفاع 
�لتعاون وعر�س �لأفكار و�لتجارب 
بلورة  �إىل  و����ش���ول  وم��ن��اق�����ش��ت��ه��ا 
�أنظمة دفاع متطورة تدعم �لأمن 
�لتنمية  عجلة  وتدفع  و�ل�شتقر�ر 
و�ل���ت���ط���ور و�لزده����������ار يف �ل�����دول 

كافة.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ورح�����ب 
بتنامي  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
م�����ش��ارك��ة �ل�����ش��رك��ات �ل��ع��امل��ي��ة يف “ 
وح�شورها   “  2017 �آي���دك�������س 

للدروع  بولت م�شاد  ري  و���ش��اروخ 
�لقنابل  ومنظومة  �ملدى  متو�شط 

�ملوجهة.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وت��ف��ق��د 
�جلناح  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد 
جمموعة  يعر�س  �ل���ذي  �ل�شيني 
�لدفاعية  �ل�شناعات  م��ن  و����ش��ع��ة 
وبناء �ل�شفن �حلربية و�لغو��شات 
بجانب  و�مل�����درع�����ات  و�ل����دب����اب����ات 
�لع�شكرية  �لت�������ش���الت  �أن���ظ���م���ة 

و�شناعة �لطري�ن و�لف�شاء.
�لرو�شي  �جلناح  �شموه  تفقد  كما 
م��وج��ز حول  ���ش��رح  �إىل  و����ش��ت��م��ع 
تعر�س  �ل���ت���ي  �ل�������ش���ن���اع���ات  �أه������م 
�لبحرية  �ل������ط������ر�د�ت  وخ���ا����ش���ة 
�إ�شافة �إىل جناح �شركة  و�ملد�فع.. 
“ هوتزون “ �لتي توفر جمموعة 
و�����ش���ع���ة م���ن �ل���ت���دري���ب و�مل���ع���د�ت 
�ل�شت�شارية  و�خل���دم���ات  و�لأم����ن 
و�لبيولوجية  �لكيميائية  للمو�د 
و�لإ�شعاعية و�لنووية و�ملتفجر�ت.

ك��م��ا ق���ام ���ش��م��وه ب���زي���ارة ���ش��رك��ة “ 
“ يف �جلناح �لت�شيكي و�طلع  ترت� 
�ملتنوعة  �لع�شكرية  �لعربات  على 
�إ�شافة �ىل  �لتي ت�شممها �ل�شركة 

م�شاريعها �مل�شتقبلية.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  و�خ��ت��ت��م 
جولته  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد 
بزيارة جمموعتي �مل�شعود و �لبادي 
����� حيث  ����� يف �ل�����ش��اح��ة �خل���ارج���ي���ة 
منتجاتهما  �أح�����دث  ع��ل��ى  ت���ع���رف 
�لآل��ي��ات و�ل��ع��رب��ات �لع�شكرية  م��ن 
�لتي  و�ل���ش��ت��خ��د�م��ات  و�مل���ت���ع���ددة 
�لت�شاري�س  خم��ت��ل��ف  يف  ت��ع��م��ل 

و�لظروف.

�لفاعل و�ملتنوع يف فعاليات �ملعر�س 
�لأنظمة  �أح���دث  تقدميها  بجانب 
تلبي  �لتي  و�لع�شكرية  �لدفاعية 
و�لعامل  �ملنطقة  �أ�شو�ق  �حتياجات 
.. موؤكد� �شموه �أن �شل�شلة معار�س 
نافذة  كونها  �ىل  �إ�شافة  �آيدك�س  
�ل�شالح  ت��ق��ن��ي��ات ���ش��ن��اع��ة  ل��ع��ر���س 
فاإنها باتت حمطة مهمة و�أ�شا�شية 
لتالقي �خلرب�ت و�لأفكار وعر�س 
�ملتقدمة  و�مل�����ش��اري��ع  �لب���ت���ك���ار�ت 
�ل�شناعات  وحت���دي���ث  ت��ط��وي��ر  يف 
من�شة  �أن�������ه  ك���م���ا   .. �ل���دف���اع���ي���ة 
�ملتعلقة  �ل��ق�����ش��اي��ا  �أه����م  مل��ن��اق�����ش��ة 
تو�جد  خ��الل  �ل��دف��اع من  ب�شوؤون 
و�خلرب�ء  و�مل�شوؤولني  �لقادة  �أب��رز 
�ملعر�س  ه����ذ�  يف  �ل���ق���ر�ر  و���ش��ن��اع 
باإقبال  يحظى  و�ل����ذي  �ل��دف��اع��ي 
ي�شهد  و  �أخ���رى  بعد  دورة  متز�يد 

تطور� من حيث �لكم و�لنوع.

و�شو�ريخ ومد�فع.
جمهورية  ج��ن��اح  ���ش��م��وه  ز�ر  ك��م��ا 
��شتقبال  يف  ك���ان  ح��ي��ث  �ل�����ش��ود�ن 
�أول  �لفريق  و�شوله  ل��دى  �شموه 
رك�����ن ع���و����س حم���م���د �أح����م����د بن 
عوف وزير �لدفاع �ل�شود�ين �لذي 
�مل�شاركة  طبيعة  ح��ول  �شرحا  ق��دم 
�آيدك�س   “ معر�س  يف  �ل�شود�نية 
�لذي  �حل��رب��ي  �لإن���ت���اج  “ و�أه����م 
�حلربي  �لت�شنيع  هيئة  ب��ه  ت��ق��وم 
طيفا  تت�شمن  و�ل��ت��ي  �ل�����ش��ود�ن��ي��ة 
ت�شمل  �ل��دف��اع��ي��ة  �مل��ن��ت��ج��ات  م���ن 
�خلفيفة  و�لأ����ش���ل���ح���ة  �ل���ذخ���ائ���ر 
و�لدبابات  و�ل������دروع  و�مل��ت��و���ش��ط��ة 
�ل��ق��ت��ال��ي��ة و�مل���رك���ب���ات و�ل����ق����و�رب 

�لبحرية للتدخل �ل�شريع.
و�نتقل �شموه �ىل �ملوؤ�ش�شة �لعامة 
�ل�شعودية  �لع�شكرية  لل�شناعات 
ح��ي��ث ت��ع��رف م���ن �ل��ق��ائ��م��ني على 

�ل���ت���ي ت���ع���ت���زم �ل�������ش���رك���ة �ل���دخ���ول 
ف��ي��ه��ا وم��ع��ل��وم��ات ح���ول ط��ائ��رة “ 
�لن�شخة  وه���ي   “  MWARI
�ل����ع���������ش����ك����ري����ة م�������ن ط�������ائ�������رة “ 
تنتجها  �لتي   “  AHRLAC
بتقنيات  و�ملجهزة  �أي�شا  �ملجموعة 
�لتي  نف�شها  و�ل�شتهد�ف  �ملر�قبة 
�حلجم  ذ�ت  �ل���ط���ائ���ر�ت  حت��م��ل��ه��ا 

�لأكرب .
 “ ط��������ائ��������رة  �أن  �إىل  ول�������ف�������ت 
نظام  ت����وف����ر   “  MWARI
�رتفاع  على  عالية  ب��دق��ة  م��ر�ق��ب��ة 
30 �ألف قدم وجتمع بني عنا�شر 
تقنية وت�شميمية لكل من �لطائرة 

�ملروحية وطائرة �ل�شتطالع.
ثم ز�ر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
 “ �شركة  جناح  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�ملتخ�ش�شة  �ل���ك���وري���ة   “ ه���ان���وي 
حيث  �ل���دف���اع���ي���ة  �ل�����ش��ن��اع��ات  يف 

وتفقد �شموه خالل �جلولة �إحدى 
�ل��ربم��ائ��ي��ة  �شياد  �لتي  �ل��ع��رب��ات 
تنتجها موؤ�ش�شة تورنيدو  وتتمتع 
�لدفاعي  �ملجال  يف  عالية  بقدر�ت 
�ملناطق  عبور  ت�شتطيع  و  و�لأمني 
�ملركبة  وزن  ي��ب��ل��غ  ف��ي��م��ا  �ل���وع���رة 
خم�ش�شة  وه�����ي  �أط����ن����ان  ث���الث���ة 
لال�شتك�شاف و�ل�شتطالع و�لإنقاذ 
وحت���م���ل ث��م��ان��ي��ة رك�����اب وحم���رك 
وت�شتطيع  ح�����ش��ان��ا    180 ب��ق��وة 
50 درجة  عبور منحدر�ت بز�وية 
دون  �ل�شري  مو��شلتها  �إىل  �إ�شافة 

توقف 20  �شاعة.
وقام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان بزيارة �ىل �جلناح 
�إىل  �شموه  ��شتمع  حيث  �ل�شربي 
تقدمها  �ل���ت���ي  �مل���ع���رو����ش���ات  �أه�����م 
مدرعات  م��ن  �ل�شربية  �ل�شركات 
وطائر�ت مروحية وناقالت جنود 

�ملوؤ�ش�شة  م��ن��ت��ج��ات  ع��ل��ى  �جل���ن���اح 
�خلفيفة  �لأ���ش��ل��ح��ة  ���ش��ن��اع��ة  م���ن 
�خلفيفة  ب���اأن���و�ع���ه���ا  و�ل����ذخ����ائ����ر 
�لعربات  �ىل  �إ���ش��اف��ة  و�مل��ت��و���ش��ط��ة 
�مل�������درع�������ة و�أج��������ه��������زة �لت���������ش����ال 
طيار  دوت  و�ل��ط��ائ��ر�ت  �لع�شكرية 

�ل�شتطالعية.
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ج���ول���ة  و���ش��م��ل��ت 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لعاملية  “ ب���ار�م���اون���ت  جم��م��وع��ة 
�لدفاع  جمال  يف  تعمل  �لتي   - “
و�لطري�ن ومقرها جنوب �أفريقيا 
يف   م�شاركتها  خ��الل  ت�شتعر�س  و 
�آي��دك�����س “ �أح���دث �ب��ت��ك��ار�ت��ه��ا من 
و�لبحرية  �لربية  �ل��دف��اع  تقنيات 

و�جلوية .
�ملوؤ�ش�س  �إي�شيكويتز  �آي��ف��ور  وق���دم 
للمجموعة  �لتنفيذي  و�ل��رئ��ي�����س 
�جلديدة  �مل�����ش��اري��ع  ح���ول  ���ش��رح��ا 

�لدبابات  و��شعة  جمموعة  تعر�س 
و�مل���درع���ات و�مل��دف��ع��ي��ة �إ���ش��اف��ة �ىل 

�أنظمة �لقيادة و�ل�شيطرة..
 “ ج��ن��اح  �شموه  تفقد  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
وهي   “ �جلوية  لل�شناعات  كوريا 
وف�شائية  ج��وي��ة  �شناعات  �شركة 
�لتدريب  تنتج ع��دد� م��ن ط��ائ��ر�ت 
م�شتقبلية  م�������ش���اري���ع  ول����دي����ه����ا 
�حلربية  �ل����ط����ائ����ر�ت  ل�����ش��ن��اع��ة 
م�شاركتها  �ىل  �إ���ش��اف��ة  �مل��ت��ق��دم��ة 
 “ �ملروحية  �ل��ط��ائ��ر�ت  �شناعة  يف 
�لأقمار  �شناعة  وم�شاريع   “ بيل 

�ل�شناعية متعددة �ل�شتخد�مات.
كما �شملت زيارة �شموه جناح �شركة 
و�لتكنولوجيا  لالأبحاث  �لإم��ار�ت 
تعر�س  �ل��ت��ي  �لقاب�شة  �مل��ت��ق��دم��ة 
�لع�شكرية  �مل��ع��د�ت  م��ن  جمموعة 
و�لأن���ظ���م���ة �ل�����ش��اروخ��ي��ة م��ن��ه��ا “ 
�ل�شاحلي  “ للدفاع   130 �شاروخ 

دومو الربيطانية تك�شف النقاب 
عن تقنية ات�شاالت بحرية 
ثورية يف نافدك�س 2017

•• اأبوظبي - وام:

لالت�شالت  دوم������و  ����ش���رك���ة  �ع���ل���ن���ت 
�ت�شالت  تنقية  �نتاج  عن  �لتكتيكية 
بحرية ثورية تتيح لل�شفن و�لناقالت 
�ملعلومات  ت��ب��ادل  �لخ����رى  �ل��ب��ح��ري��ة 
و�ل��ف��ي��دي��و و�ل��ب��ي��ان��ات ب�����ش��ك��ل �شري 
معر�س  يف  م�شاركتها  خ���الل  و�آم����ن 
 .2017 نافدك�س  �ل��ب��ح��ري  �ل��دف��اع 
�جلديدة  �لتقنية  �ن  �ل�شركة  وقالت 
ب�شرعة  �مل��ع��ل��وم��ات  ه��ذه  ت��ب��ادل  تتيح 
عربات  خالل  من  تام  وو�شوح  فائقة 
ب��دون طيار مزودة  وط��ائ��ر�ت  �ر�شية 
تنتجها  �ل���ت���ي  بي”  “�أي  ب��اأن��ظ��م��ة 
�ل�����ش��رك��ة. و�أ�����ش����ارت �ل�����ش��رك��ة �ىل �ن 
�لتقنية �جلديدة تعمل يف �ية منطقة 
يف �لعامل وعلى �شطح �ل�شفن ود�خلها 
زو�رق  قبل  م��ن  ��شتخد�مها  ومي��ك��ن 
�لع�����رت�������س و�ل��ت��ف��ت��ي�����س و�ل����ق����و�ت 
�لربية  �لع�شكرية  و�لقو�ت  �لبحرية 
ومنظمات �لنقاذ و�لزو�رق �ل�شناعية 
و���ش��رك��ات �ل��ط��اق��ة.  وق���ال نيجيل يل 
م��دي��ر �مل��ب��ي��ع��ات يف �ل�����ش��رك��ة: ميكن 
�ل�شفن  هياكل  على  �لتقنية  تركيب 
ه��ذ� �ىل  �لف����ر�د  م��ن قبل  �و حملها 
�ل�شدمات  حتمل  على  قدرتها  جانب 
وغ����ريه����ا. وب��ح�����ش��ب �ل�������ش���رك���ة فان 
�لطو�قم  جلميع  تتيح  �لتقنية  ه��ذه 
�شبكة  وت��وف��ر  بينها  ف��ي��م��ا  �لت�����ش��ال 
خمتلف  ب��ني  وفعالة  قوية  �ت�����ش��الت 
�مل���ح���ط���ات �ل��ب��ح��ري��ة و�ل����ربي����ة وهي 
تو�شعة  يتم  �ن  ومي��ك��ن  �مل���دى  بعيدة 
��شافية  �ن���ظ���م���ة  ب���رتك���ي���ب  م����د�ه����ا 

اأخبار ال�شاعة .. االإمارات قوة اإقليمية يف ال�شناعات الدفاعية
•• اأبوظبي-وام: 

�لعربية  �لإم����ار�ت  “ �أن دول��ة  �ل�شاعة  “ �أخ��ب��ار  �أك���دت ن�شرة 
�ملتحدة حتت قيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل 
نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” .. تويل �هتماما ��شتثنائيا 
لل�شناعات �لدفاعية �لوطنية لي�س لأنها تندرج �شمن فل�شفة 
حتديث �لقو�ت �مل�شلحة وتطويرها و�لرتقاء بجهوزيتها كي 
�لأمثل فقط  �لوجه  على  ق��ادرة على ممار�شة مهامها  تكون 
و�إمنا لأن هذه �ل�شناعات متثل �أحد رو�فد تعزيز �لقت�شاد 
�ل��وط��ن��ي �أي�����ش��ا. وحت��ت ع��ن��و�ن “ �لإم����ار�ت ق��وة �إقليمية يف 
�ل�شناعات �لدفاعية “ قالت �إن �ل�شناعات �لدفاعية �لوطنية 
�جلهود  بف�شل  وذل��ك  متنامية  عاملية  بثقة  تتمتع  �أ�شبحت 
وتوفري  وحتديثها  تطويرها  �أج��ل  من  �لدولة  تبذلها  �لتي 
تناف�شية  ق��درة  متلك  يجعلها  ما  لنموها  �ملالئمة  �لظروف 
�لعاملية  �ل�شركات  ك��ربي��ات  م��ع  �لتناف�س  م��ن  متكنها  عالية 
و�مل�شاهمة يف تكوين كو�در وطنية مدربة قادرة على �لتعامل 
و�أ�شافت  �ملتقدمة.  �لدفاعية  �ل�شناعات  تكنولوجيات  م��ع 
�ل��ن�����ش��رة �ل�����ش��ادرة �م�����س ع��ن “ م��رك��ز �لإم�����ار�ت للدر��شات 
و�ل��ب��ح��وث �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة “ �أن ه���ذ� م��ا ع��رب ع��ن��ه بو�شوح 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
“رعاه �هلل” لدى  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة 
لفعاليات  �لر�شمي  �لفتتاح  مر��شم  �أم�س  من  �أول  ح�شوره 
معر�س وموؤمتر �لدفاع �لدويل “ �آيدك�س 2017 “ يف دورته 
�لثالثة ع�شرة ومعر�س �لدفاع �لبحري “ نافدك�س 2017 
�لر�بعة حيث �أكد �شموه �أن �لإمار�ت �ليوم بروؤية  دورته  “ يف 
�لأكرب  �ل���دويل  �مللتقى  ه��ي  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب 
�ل�شناعة  يف  �إقليمية  ق��وة  وه��ي  �لع�شكري  �لدفاع  ل�شناعات 
�شاحب  �أ�شاد  نف�شه  �ل�شياق  يف  �أن��ه  �إىل  و�أ���ش��ارت   . �لدفاعية 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة - لدى زيارته عدد� من 
�آيدك�س   “ فعاليات  يف  �مل�شاركة  �لأجنبية  �ل�شركات  �أجنحة 
مب�شتوى �ل�شناعات �لدفاعية �لوطنية و�لتقدم   - ”2017
�ل�شركات  على  �لقائمني  وطالب  �إليه  و�شلت  �ل��ذي  �ملتميز 
مبعايري  يتعلق  فيما  خا�شة  �جل��ه��ود  مب�شاعفة  �لوطنية 
�لدفاعية  �ل�شناعات  خريطة  على  �أقد�مهم  وتثبيت  �جلودة 
�ملتطورة و�أكد �أن دولة �لإمار�ت �أ�شبحت حمط �أنظار �شناعة 

�لدفاع و�لأمن يف �لعامل و�هتمامها ملا تتمتع به من ��شتقر�ر 
وما حتظى به من ثقة كبرية من دول �لعامل كافة. و�أو�شحت 
�لدفاعية  �ل�شناعات  �إليه  و�شلت  �ل��ذي  �ملتقدم  �مل�شتوى  �أن 
ويرتقي  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  ق���در�ت  يعزز  �لوطنية 
بو�جباتها  �لقيام  قادرة على  �لقتالية حتى تظل  بجهوزيتها 
بكل كفاءة و�قتد�ر و�لت�شدي لكل م�شادر �خلطر و�لتهديد 
�ل��ت��ي متوج  �مل��رح��ل��ة  �أي���ا ك��ان��ت طبيعتها خا�شة يف ظ��ل ه��ذه 
�أمن  على  و�ملخاطر  �لتحديات  فيها  وتتز�يد  بال�شطر�بات 
–كما قال  �لدول و��شتقر�رها ولهذ� حتر�س دولة �لإم��ار�ت 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان- على �إيجاد 
متكنها  �لتي  �خلا�شة  و�آلياتها  وخيار�تها  �أدو�ت��ه��ا  وتطوير 
و��شتقر�ره و�شون منجز�ته  �لوطن  �أمن  �ملحافظة على  من 
ومو�جهة �لتحديات �مل�شتقبلية فامل�شتقبل تتم �شناعته �ليوم 
كما �أن �لوقاية و�ل�شتعد�د هما خري �شبيل للتعامل مع �لغد 
بكل ما يحمله من حتديات وفر�س . وذكرت �أن �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�آلية  �أبديا - لدى تفقدهما  .. قد  �آل نهيان  حممد بن ز�يد 
لل�شيار�ت”  “منر  تعر�شها  �لتي  �جلديدة  �ل�شريع  �لتدخل 
�لع�شكرية  �لآليات  بت�شنيع  �ملتخ�ش�شة  �لإمار�تية  �ل�شركة 
�إعجابهما   - �لع�شكرية  لل�شناعات  �لإم��ار�ت  ل�شركة  �لتابعة 
�إنتاجها باأيد وطنية مدربة  بال�شناعات �لإمار�تية �لتي يتم 
�إل  �أن مثل هذه �ل�شناعات ما هي  وعالية �لكفاءة معتربين 
ت�شنيع  م�شتقبلية خا�شة يف جمال  �شناعية  لنه�شة  باكورة 
�ملعد�ت و�لأ�شلحة �لدفاعية �لتي تتنا�شب و�حتياجات قو�تنا 
مقالها  خ��ت��ام  يف  �ل�شاعة  �أخ��ب��ار  و�أك����دت  �لبا�شلة.  �مل�شلحة 
�لإم����ار�ت  دول���ة  �أن  �إىل  ب��و���ش��وح  ي�شري  ه���ذ�  �أن  �لإف��ت��ت��اح��ي 
مت�شي بخطى و�ثقة وثابتة نحو بناء �شناعة دفاعية وطنية 
متميزة قادرة على �لتناف�س �إقليميا وعامليا كي تو�كب م�شرية 
كافة  �مل��ج��الت  يف  �ل��دول��ة  ت�شهدها  �ل��ت��ي  �ل�شاملة  �لنه�شة 
ت�شتهدف  “ �ل��ت��ي   2021 �لإم�����ار�ت  “ روؤي���ة  م��ع  وتن�شجم 
يعني  ما  و�ل�شتد�مة  �ملعرفة  على  قائم  وطني  �قت�شاد  بناء 
�إ�شافة  �لوطنية ميثل  �لدفاعية  �ل�شناعات  �ل�شتثمار يف  �أن 
نوعية لقطاع �ل�شناعة و�لقت�شاد �لوطني بوجه عام خا�شة 
�أن م�شتوى هذه �ل�شناعات يدعو �إىل �لثقة و�لفخر و�لعتز�ز 
كونها باتت حتظى بتقدير �ل�شركات �لكربى يف �لعامل �ملعنية 

بال�شناعات �لدفاعية و�إعجابها.

�شركة اإنتاج اأنظمة اال�شت�شعار »هن�شولت« االملانية ت�شارك يف ايدك�س2017
•• ابوظبي-وام:

�إ�س  دي  �إيربا�س  ل�شركة  �لتنفيذيني  �ملديرين  رئي�س  مولر،  توما�س  ق��ال 
لالأنظمة �لإلكرتونية و�أمن �حلدود �ملعروفة با�شم “هن�شولت”، �إن منطقة 
�ل�شرق �لأو�شط ت�شهد يف �لوقت �حلايل �هتماما متز�يد� مبنتجات �شركة 
�ل�شت�شعار -�حل�شا�شات،  �أنظمة  �إنتاج  �شركة متخ�ش�شة يف  هن�شولت، وهي 

وتتمتع بقدر�ت جيدة توؤهلها للتلبية �ملتطلبات �لأمنية لدول �ملنطقة.
�ملنطقة  يف  عمالئها  م��ع  ت��ع��اون  ع��الق��ات  تقيم  �ل�شركة  �أن  يف  مولر  وذك��ر 
منذ عقود طويلة يف جمال ر�د�ر�ت �ملر�قبة �جلوية �لأر�شية و�أنظمة جمع 
�لروؤية  و�أج��ه��زة  �حلماية  و�أنظمة  �لإلكرتونية  �ل�شتخبار�تية  �ملعلومات 
مو�قع  وحت��دي��د  �جل��وي  �ل��دف��اع  خلدمة  تعمل  منتجات  وكلها  �لب�شرية، 
�لهجمات  �شد  �لالزمة  �حلماية  وتاأمني  �جل��وي  �ملجال  ومر�قبة  �ملدفعية 

غري �ملتكافئة ومر�قبة �حلدود.
لالأجهزة  ملحة  حاجة  عمالئها  ل��دى  ر���ش��دت  �ل�شركة  �أن  مولر  و�أ���ش��اف 
�خل��ا���ش��ة ب��ح��م��اي��ة �ل���ق���و�ت م��ث��ل �ل��ع��ب��و�ت �ل��ب��د�ئ��ي��ة �ل��ن��ا���ش��ف��ة IEDs �أو 
�ل�شو�ريخ �ملتقفية للحر�رة heat-seeking missiles بهدف زيادة 
و�إط��الق جر�س  �لع�شكرية،  و�لقو�ت  �لأمن  لقو�ت  بالن�شبة  �مليد�ين  �لوعي 
�إنذ�ر مبكر �شد �أي تهديد�ت معادية، وهو �أمر يحتاج �إىل �أنظمة ��شت�شعار 
بطريقة  وتوزيعها  �لبيانات  جتهيز  على  �لقدرة  �إىل  بالإ�شافة  ق��وة،  �أك��رث 

فورية.
مقر�  �لأمل��ان��ي��ة  فيت�شلر  مدينة  م��ن  تتخذ  هن�شولت،�لتي  �شركة  وتتميز 
�لعالية  بقدرتها  �ل�شت�شعار،  �أنظمة  يف  متخ�ش�شة  �شركة  باعتبارها  لها 
�لتي  �حلديثة  �لتكنولوجية  �لتطور�ت  بف�شل  �ملتطلبات  تلك  تاأمني  على 
�شاهمت يف رفع م�شتوى �أد�ء �أنظمة �ل�شت�شعار و�إمكانية دجمها ب�شكل غري 
م�شبوق”. وذكر مولر يف مقابلة ح�شرية مع جملة درع �لوطن �أن �ل�شركة 
جمال  يف  طويلة  عقود  منذ  �ملنطقة  يف  عمالئها  مع  تعاون  عالقات  تقيم 
�ل�شتخبار�تية  �ملعلومات  جمع  و�أنظمة  �لأر�شية  �جلوية  �ملر�قبة  ر�د�ر�ت 
منتجات  وكلها  �لب�شرية،  �ل��روؤي��ة  و�أج��ه��زة  �حلماية  و�أنظمة  �لإلكرتونية 
تعمل خلدمة �لدفاع �جلوي وحتديد مو�قع �ملدفعية ومر�قبة �ملجال �جلوي 

وتاأمني �حلماية �لالزمة �شد �لهجمات غري �ملتكافئة ومر�قبة �حلدود.
�أنظمة �ل�شت�شعار مع  �إيربا�س دمج عمليات  2014 قررت �شركة  ويف عام 

جديدة  �شركة  �إق��ام��ة  �أج��ل  من  و�لب�شرية  �لإلكرتونية  �لأنظمة  عمليات 
متخ�ش�شة يف �أنظمة �ل�شت�شعار خارج �إطار جمموعة �إيربا�س. ومت توقيع 
�تفاقية ل�شر�ء �لأ�شهم مع �شركة كيه كيه �آر �خلا�شة يف عام 2016 بهدف 

تلبية حاجة �ل�شوق �إىل �لأنظمة �لإلكرتونية �لع�شكرية .
وقال مولر �إن من �ل�شروري �أن نذكر �أننا ما زلنا �إحدى �ل�شركات �لتابعة 
�إ�س  دي  ��شم  حت��ت  و�أن�شطتنا  عملياتنا  من��ار���س  و�أن��ن��ا  �إي��رب��ا���س،  ملجموعة 
لالأنظمة �لإلكرتونية و�أمن �حلدو EBSر�شميا، ولكننا قررنا �مل�شاركة يف 
معر�س وموؤمتر �لدفاع �لدويل �أيدك�س حتت ��شمنا هن�شولت يف �مل�شتقبل، 
��شم  تغيري  �إن  �ل��ع��اج��ل.  �لقريب  �لت��ف��اق يف  ه��ذ�  �إب���ر�م  �ملتوقع  م��ن  حيث 

�ل�شركة لن يتم �إل بعد توقيع �لتفاق.
�إىل  ت�شل  �شنوية  �إي���ر�د�ت  حتقق  هن�شولت  �شركة  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن 
عامل   4000 ح��و�يل  �إىل  فيها  �لعاملني  ع��دد  وي�شل  �شنويا،  ي��ورو  مليار 
يتميزون باملهارة و�لكفاءة �لعاليتني. وقال مرلر �إن “لدينا فرعني رئي�شيني 
�أفريقيا، ولدينا مكاتب متثيل خارجية عديدة  �أملانيا ويف جنوب  يف جنوب 

مثل دول �ل�شرق �لأو�شط و�لهند وكوريا �جلنوبية و�أمريكا �جلنوبية”.
هجوم  �أي  �شد  �لأن��ظ��م��ة  تقوية  نحو  ع��ام��ا  توجها  ه��ن��اك  �إن  م��ول��ر  وق���ال 
�شرب�ين �إلكرتوين، بالإ�شافة �إىل �لأجهزة �ملتعددة �لوظائف، وهو توجه له 
دللته �ملهمة فيما يتعلق بالأجهزة �لرقمية وجتهيز �لإ�شار�ت. عالوة على 
ذلك، ميثل دمج �أنظمة �ل�شت�شعار توجها و��شحا جديد� لدمج عدة موجات 
و�لأجهزة  �لأنظمة  �أب���رز  �إىل  مولر  و�أ���ش��ار  خمتلفة.  ت���ردد�ت  ذ�ت  و�أج��ه��زة 
ت�شم  قائال  هن�شولت  �شركة  تنتجها  �لتي  �ملنتجات  قائمة  على  �ملعروفة 
قائمة �أبرز �ملركبات �جلوية و�لف�شائية �ملجهزة باأنظمتنا �لطائرة �إف16- 
و�لقمرين  �ملقاتلة  ر�ف��ال  وطائرة  جرينب  و�لطائرة  يوروفايرت،  و�لطائرة 
 ،A400M �ل�شناعيني Tandem-X و EDRS-A وطائرة �لنقل 

بالإ�شافة �إىل �لطائر�ت �ملروحية من خمتلف �لفئات.
�لأجهزة  بتوريد  هن�شولت  �شركة  ت��ق��وم  ذل���ك،  على  ع���الوة  م��ول��ر  و�أ���ش��اف 
�خلا�شة باملهام للمركبتني �ملدرعتني بوما و ليبارد، و�لغو��شتني من طر�ز 
من طر�ز فريدم �حلرية �لتابعة  �ل�شاحلي  �لقتال  و�شفينة   ،209 و   212
�لبحرية  �لتابعة ل�شالح   125 �لبحرية �لأمريكي، و�لفرقاطة �ف  ل�شالح 
�لأملاين. كما وقع �لختيار على منتجاتنا من �أجهزة �لر�شد و�لروؤية �لليلية 

لتجهيز “برنامج جندي �مل�شتقبل.
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اأخبـار الإمـارات

البحرية الربيطانية يف نافدك�س ل�”وام “: 4 كا�شحات األغام متطورة لتاأمني م�شيق هرمز
 •• اأبوظبي-وام: 

بكا�شحة   2017 نافدك�س  معر�س  يف  �لربيطانية  �لبحرية  ت�����ش��ارك 
�لألغام “بينز�ن�شي” �لتي تعد و�حدة من �أهم 4 كا�شحات �لألغام �لتابعة 
لالأ�شطول �لبحري �لربيطاين �ملوجودة يف �ملياه �لإقليمية ملنطقة �خلليج 
�ملالحة  حلركة  �ل�شرت�تيجية  لأهميته  هرمز  م�شيق  لتاأمني  �لعربي 
�أدم��ري�ل بحري جيم لفيل قبطان بينز�ن�شي يف لقاء مع  �لعاملية. و�أكد 
وكالة �أنباء �لإمار�ت “و�م” �أن �ل�شفينة جمهزة باأحدث �لأجهزة للك�شف 
عن �لألغام �لقدمية و�جلديدة �ملوجودة يف قاع �لبحر و�لتعامل معها من 
خالل �لغو��شني ثم تفجريها �ما عن طريق ��شتخد�م “�ل�شونار” �لذي 

ي�شتخدم للك�شف عن �لألغام �وباإر�شال طر�د يتم �لتحكم فيه عن بعد.
�أن هناك �شفنا حربية بريطانية ت�شارك يف معر�س نافدك�س  ولفت �إىل 
و�لتدريب  و�خلدمات  �لبحرية  �ملعد�ت  من  جمموعة  لتقدمي   2017
كما  لل�شفن  �مل�شادة  �للغام  �لربيطانية  �مللكية  �لبحرية  وتعر�س  فيما 
�شيتم تقدمي عر�س للتكنولوجيا �لبحرية �لربيطانية يوميا طيلة فرتة 
�ملعر�س. ونوه باأن �ل�شناعات �لدفاعية �لربيطانية تو��شل تقدمي حلول 
�لأم��ن يف  �لدفاع وقطاعات  �ن  �ل�شديقة حيث  �ل��دول  مبتكرة ملتطلبات 
�ل��ط��وي��ل ومتابعة  �مل���دى  �ل��دع��م ع��ل��ى  ت��ق��دمي  ي��و����ش��ل  �مل��ت��ح��دة  �ململكة 

�لتدريب و�ل�شتجابة ملتطلبات �جلاهزية .
وعمق  م��رت   52.5 وط��ول��ه��ا  ط��ن   600 يبلغ  �لكا�شحة  وزن  �أن  وذك���ر 

�ل���ق���درة ع��ل��ى ح��م��ل �لأ���ش��ل��ح��ة �ملتنوعة  �أم���ت���ار ول��دي��ه��ا   10 �ل��غ��اط�����س 
�لأربع  م��د�ر  على  تعمل  وبها غرفة حتكم  �ن تخو�س حروبا  وباإمكانها 
و�لع�شرين �شاعة .. م�شري� �ىل �ن هذه �ل�شفينة �لتي د�شنت عام 1997 
لدخول �خلدمة بد�أت �خلدمة �لفعلية بالقو�ت �لبحرية يف 14 فرب�ير 
مادة  من  ت�شنيعها  مت  حربية  بحرية  �شفن  �أربع  �شمن  وهي   1998

�لبال�شتيك �لذي يتنا�شب مع تلك �ل�شناعات �لع�شكرية.
جنيه  مليار   7.7 بلغ  �لأ�شلحة  م��ن  بريطانيا  مبيعات  حجم  �أن  يذكر 
�لأمن  م��ع��د�ت  م��ن  �ل�����ش��ادر�ت  بلغت  فيما   2015 �ل��ع��ام  يف  �إ�شرتليني 
مليارين جنيه حيث ��شتحوذت دول �خلليج على 60 يف �ملائة من �ملبيعات 

يف خمتلف �ملجالت �لدفاعية.

�شركة   80 مظلته  حتت   2017 �أيدك�س  يف  �لربيطاين  �جلناح  وي�شم 
�لتقنيات  �أح����دث  م��ن  جم��م��وع��ة  و�إظ���ه���ار  ل��ع��ر���س  متخ�ش�شة  دف��اع��ي��ة 
و�ملعد�ت يف جمال �لدفاع و�لقطاعات �لأمنية يف خمتلف �ملجالت منها 
�إىل  �إ�شافة  �حليوية  و�ملر�فق  و�ملطار�ت  �لأمني حلماية �حلدود  �لدفاع 

تقنية �ملعلومات و�ملعد�ت.
وتعر�س كربيات �ل�شركات �لدفاعية من �ململكة �ملتحدة معد�ت ذ�ت قدرة 
خا�شة ل�شوؤون �لدفاع و�لمن ت�شمل �لتكنولوجيا لدعم �لعمليات �لربية 
و�لتد�بري  �لبحرية  �لأل��غ��ام  ع��ن  و�لك�شف  �حل���دود  وملر�قبة  و�لبحرية 
�مل�شادة لالإ�شعاع �لناجم عن �ل�شلحة �لكيماوية و�لبيولوجية و�ل�شلحة 

�لنووية.

برنامج تدريبي  احدث  عن  “جلوبال” تعلن 
بالتعاون مع معهد اأبوظبي للتعليم والتدريب املهني

•• اأبوظبي -وام:

�لإم����ار�ت  ���ش��رك��ات  �إح���دى  لوجي�شتك�س  �أيرو��شبي�س  ج��ال  �شركة  �أع��ل��ن��ت 
جديد  تدريبي  برنامج  �أح��دث  عن  �م�س   EDIC �لع�شكرية  لل�شناعات 

.ADVETI بالتعاون مع معهد �أبوظبي للتعليم و�لتدريب �ملهني
وقد مت ت�شميم هذ� �لربنامج �لتدريبي بالت�شاور مع �جلهات �لعاملة يف 
�ملو�طنني �لإمار�تيني �لفر�شة  �أبوظبي ملنح  جمال �ل�شناعة و�لأعمال يف 
للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  معهد  يف  ج��ال  �شركة  ب��ه  تتكفل  �ل���ذي  �ل��ت��دري��ب  لتلقي 
يف  �ل��ر�ئ��دة  �ملعاهد  �أح���د  يعترب  و�ل���ذي   ADVETI �ملهني  و�ل��ت��دري��ب 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف جمال تقدمي �لتدريب �لفني و�ملهني.
بالكفاء�ت و�ملوؤهالت  �لإمار�تيني  �ملعهد يف تزويد �لطالب  وترتكز مهمة 
�لتدريب  �لأم��ة من خالل  م�شتقبل  تطوير  لالإ�شهام يف  يحتاجونها  �لتي 
�لفني و�ملهني �لهادف �إىل خلق قوة عمل ومبا يحقق �لإكتفاء �لذ�تي على 

�ملدى �لطويل.
ل�شركة جال  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لبلو�شي  �هلل مر�د  .عبد  م  �لعميد  قال  و 
وخدمات  �للوج�شتي  �لدعم  حلول  تقدم  ج��ال  �شركة  �ن  �خل�شو�س  بهذ� 
�شيانة �لطائر�ت بالكامل لعمالئها موؤكد� �لتز�م �ل�شركة مببد�أ �لتوطني 

وتعزيز �لقدر�ت �لدفاعية لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
معهد  ع��ام  مدير  �حل��م��ادي،  جا�شم  عبد�لرحمن  �لدكتور  �أك��د  جانبه  من 
هذه  �لتفاهم  مذكرة  على  �لتوقيع  �أن  �ملهني  و�لتدريب  للتعليم  �أبوظبي 
ي�شب يف م�شلحة �لقوة �لعاملة �لإمار�تية �لوطنية من خالل �إعد�د عدد 
كبري م��ن �ل��ط��الب �لإم��ار�ت��ي��ني ليتمكنو� م��ن �لن��خ��ر�ط يف ه��ذ� �لقطاع 
�لطلبة  تخريج  وه��و  للمعهد  �لأه��م  �لهدف  �ل��دول��ة، وحتقيق  يف  �حليوي 
�لحتياجات  كافة  لتلبية  و�لتدريبية  �لفنية  ومهار�تهم  قدر�تهم  وتنمية 

�ل�شناعية و�لتجارية و�حلكومية يف �لدولة.

هزاع بن زايد: زورق »اأريلة« اإ�شافة نوعية نحو  مزيد 
من االأمن واال�شتقرار وحماية م�شرية الوطن احل�شارية

•• اأبوظبي -وام:

�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب  رعاية  حتت 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ه��ز�ع  �ل�شيخ  �شمو  د�شن  �مل�شلحة.. 
�م�س  �أبوظبي  لإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  نائب 
زورق دورية �ل�شو�حل �لإمار�تي “ �أريلة “ �لتابع جلهاز 
ح��م��اي��ة �مل��ن�����ش��اآت و�مل���ر�ف���ق �حل��ي��وي��ة يف �إم����ارة �أبوظبي 

وذلك على هام�س فعاليات موؤمتري ومعر�شي �آيدك�س 
ون��اف��دك�����س يف �ل��ر���ش��ي��ف �ل��ب��ح��ري لأر�����س �مل��ع��ار���س يف 

�أبوظبي.
وكتب �شموه على دفرت �لزو�ر �خلا�س بالزورق قائال: “ 
خال�س �لتهنئة للقو�ت �مل�شلحة وجلهاز حماية �ملن�شاآت 
مبعر�س  �أريلة  كورفيت  زورق  بتد�شني  وعنا�شر  قيادة 
�إ�شافة   ..“  2017 “�آيديك�س  وموؤمتر �لدفاع �لدويل 
�ملزيد  نحو  فاعليته  وت��زي��د  �جل��ه��از  عمل  تعزز  نوعية 

من �لإجناز�ت حلماية �لوطن وتعزيز �أمنه و��شتقر�ره 
وم�شريته �حل�شارية”. وكان يف ��شتقبال �شموه �لفريق 
�لركن حمد حممد ثاين �لرميثي رئي�س �أركان �لقو�ت 
رئي�س  �مل��زروع��ي  ف��ار���س خلف  �ل��ل��و�ء  وم��ع��ايل  �مل�شلحة 
�للو�ء  و���ش��ع��ادة  ون��اف��دك�����س  لآي��دك�����س  �ملنظمة  �للجنة 
�لركن بحري �إبر�هيم �شامل حممد �مل�شرخ قائد �لقو�ت 
�لبحرية 2017 و�شعادة �للو�ء �شيف م�شبح �مل�شافري 
رئي�س هيئة �لعمليات بالقو�ت �مل�شلحة و�لدكتور خالد 

لبناء  �أب��وظ��ب��ي  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �مل��زروع��ي 
�ل�شفن وعدد من قادة �لقو�ت �مل�شلحة.

بد�أ �شموه جولته بال�شالم على طاقم �لزورق �ملتو�جد 
على �لر�شيف �لبحري، تاله �ل�شعود �إىل �لزورق ورفع 
�لعلم على �شاريته، ليطلع �شموه بعد ذلك على خمتلف 
�أق�����ش��ام وج��و�ن��ب وخ��دم��ات �ل����زورق، وي��وق��ع على كتاب 
�لزو�ر، خمتتماً جولته باأخذ �شورة جماعية مع �لطاقم 

وكبار �لقادة �أمام �لزورق.

�شيف بن زايد يوا�شل جوالته يف  »ايدك�س 2017«

مدير دارك ماتر ل�»وام«: ن�شعى اإىل تطوير االأمن االإلكرتوين

•• اأبوظبي-وام:

نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  و��شل 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية جولته لليوم �لثالث 

على �لتو�يل يف معر�س “�آيدك�س2017 “.
وقام �شموه �م�س بجولة يف �أروق��ة �ملعر�س �ملنعقد يف مركز 
�أبوظبي �لوطني للمعار�س باأبوظبي �طلع خاللها على عدد 
�لدفاع  �شناعة  يف  �ملتميزة  و�ملحلية  �لعاملية  �لأجنحة  م��ن 

�لع�شكري و�أحدث و�شائل �لتكنولوجيا يف هذ� �ل�شاأن.
وز�ر �شموه �شمن جولته جناح جمهورية �ل�شود�ن �ل�شقيقة 

وكان يف ��شتقباله وزير �لدفاع �ل�شود�ين �لفريق �أول عو�س 
حممد �أحمد �أبن عوف.. و�طلع �شموه على �لأ�شلحة و�ملعد�ت 

�لتي تنتجها هيئة �لت�شنيع �حلربي يف �ل�شود�ن.
وك���ان���ت ج��ول��ة ���ش��م��و ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء وزير 
�لد�خلية �شملت �جنحة �شركات “لينكو لل�شيار�ت �لع�شكرية 
“ و”�شج�س ويري لالأ�شلحة “ SIGSAUER” و��شتمع 
�شرح  �إىل  �ل�شركات  ه��ذه  �أجنحة  على  �لقائمني  من  �شموه 
حول �شناعة �لأ�شلحة و�ملعد�ت �لدفاعية �لبحرية وتقنياتها، 

و�حللول �لأمنية �لتي تقدمها.
�ملتخ�ش�شة  للتكنولوجيا   “  L 3 “ �شركة  �شموه  ز�ر  كما 

�لأجهزة  ح��ول  ���ش��رح  �إىل  و��شتمع  �لليلية  �ل��روؤي��ة  ب��اأج��ه��زة 
حولها  �لأح���ادي���ث  وت��ب��ادل  �ل�شركة  تنتجها  �ل��ت��ي  و�مل��ع��د�ت 
�للكرتونيات  �شركة  جناح  ز�ر  ثم  بال�شركة،  �مل�شوؤولني  مع 
خربة  تقدم  �لتي  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  م��ن  �ملتقدمة 

فريدة من نوعها يف جمال �لأمن �ل�شيرب�ين.
�طلع  حيث  لالبتكار  �مل��زروع��ي  �أحمد  مركز  �شموه  ز�ر  كما 
�ملركز و�شركات مزكال  بها  �لتي قام  �أح��دث �لبتكار�ت  على 
وتو�زن  لل�شيار�ت  وني�شان  �لع�شكرية  لل�شيار�ت   NSVو
�لع�شكرية، و جمموعة رماح  و�لآليات  �لدفاعية  لل�شناعات 

�لعاملية لالأ�شلحة و�ملعد�ت �لع�شكرية.

•• اأبوظبي-وام:

قال في�شل �لبناي مدير �شركة “د�رك ماتر” �ن �ل�شركة ت�شعى 
�أوىل  باعتباره  �لإل��ك��رتوين  �لأم��ن  م�شهد  وتطوير  حتويل  �إىل 
�ل�شركات و�لوحيدة باملنطقة �لتي تقدم جمموعة متكاملة من 
�أنظمة �لدفاع �لرقمي و�حللول �ملبتكرة و�خلدمات �ل�شت�شارية 

�شمن جمال �لأمن �لإلكرتوين.
و�أ�شاف فى حو�ر مع وكالة �أنباء �لمار�ت  و�م �ن �شركة “د�رك 
ماتر” �لدولية �ملتخ�ش�شة يف �لأمن �لإلكرتوين ومقرها دولة 
ت�شارك  و�لتي  �لعاملي  �حل�شور  وذ�ت  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 
على  تعتمد   2017 �يدك�س  �ل��دويل  �ل��دف��اع  معر�س  يف  بجناح 
فريق من �خلرب�ء �لدوليني �ملتميزين حيث يعملون على تطوير 
يف  �ملتطورة  و�خلدمات  و�ملنتجات  �حللول  من  و��شعة  جمموعة 
ه���ذ� �مل���ج���ال مب���ا ي�����ش��م��ن ت��ل��ب��ي��ة خم��ت��ل��ف م��ت��ط��ل��ب��ات �ل�شركات 

و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية على هذ� �ل�شعيد.
�مل�شتوى  وتب�شيط  فهم  ت�شاعد عمالءها يف  �ل�شركة  �أن  و�أ�شاف 
�لتي  �ل��ي��وم  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �ل��ت��ه��دي��د�ت  ت��ب��دو عليه  �ل���ذي  �ملعقد 
تتطور با�شتمر�ر ..لفتا �ىل �أن روؤيتهم تتمثل يف حماية �مل�شتقبل 

من خالل تاأمني تقنياته من �لتهديد�ت �لإلكرتونية.
�أ�شا�شيتان �شمن عملياتهم  وقال �ن �لبتكار و�لأبحاث ركيزتان 
كامل  تعزز  �مل��ج��الت  ه��ذه  �شمن  �أن�شطتهم  �أن  كما  �لتطويرية 
�أنظمة  ذلك  يف  مبا  �ملقدمة  و�حللول  �ملنتجات  من  جمموعتهم 
ونظم  �ل��ع��ام��ة  �لرئي�شية  �لتحتية  و�لبنية  �لآم��ن��ة  �لت�����ش��الت 

حتليل �لبيانات �لكبرية.
باحلكومة  �ملتعلقة  �أن�شطتهم  �لبتكار يف  �أنهم يطبقون  و�أ�شاف 
�ل�شبكات  دف���اع  �أن��ظ��م��ة  ج��ان��ب  �إىل  و�لم��ت��ث��ال  �مل��خ��اط��ر  و�إد�رة 
و�لبنى  �لأنظمة  وتكامل  �مل���د�رة  �لأم���ن  وخ��دم��ات  �لإلكرتونية 

�لتحتية وخمترب�ت �لفح�س و�لتحقق .
جمال  يف  متخ�ش�شة  دول��ي��ة  �شركة  ه��ي  ماتر  د�رك  �أن  و�أو���ش��ح 
�لأمن �لإلكرتوين وتتمثل روؤيتها يف حماية �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات 
�ل���ع���امل م���ن خم��اط��ر وتهديد�ت  �أن���ح���اء  �حل��ك��وم��ي��ة يف ج��م��ي��ع 

�لهجمات �لإلكرتونية .
�لإلكرتوين  �لأم��ن  قطاع  يف  تتخ�ش�س  ماتر  د�رك  �أن  و�أ���ش��اف 
�ل�شبكية  �حل�شانة  تطبيق  يف  �شامل  نهج  على  تعتمد  �إذ  فقط 
و�لأمن �لإلكرتوين وهو ما ينعك�س جلياً يف حمفظتها �ل�شاملة 
بدء�ً  مبتكرة  وخ��دم��ات  ومنتجات  حلوًل  ت�شم  �لتي  و�ملتكاملة 
من �خلدمات �ل�شت�شارية وحلول �لبنى �لتحتية مرور�ً بامللكية 
�لت�شالت  و�أنظمة  �ملُ��د�رة  �لأم��ن  �إىل خدمات  و�شوًل  �لفكرية 

�لآمنة.
وحتدث في�شل �لبناي عن م�شاركتهم يف معر�س �يدك�س 2017 
بالن�شبة لهم يف معر�س  �لأوىل  �مل�شاركة  تعد  �أنها  ..م�شري� �ىل 
وم��وؤمت��ر �ل��دف��اع �ل����دويل �آي��دك�����س 2017 وب��ال��ت��اأك��ي��د حتظى 
باأهمية كبرية وذلك لأنهم �شيطرحون منتجات وحلول وخدمات 
قمنا بتطويرها خ�شي�شاً لقطاع �لدفاع وهو ما ميثل تو�شعاً يف 
�إمكاناتهم يف �لوقت �لذي تتطلع فيه �ل�شركة �إىل حماية �لدول 

من تهديد �لهجمات �لإلكرتونية.

�لك�شف عنها  �لتي تعتزم د�رك ماتر  �ملنتجات  �أن من بني  وذك��ر 
حلول ت�شوي�س �لرتدد�ت �لال�شلكية ومن�شات �لتحكم و�ل�شيطرة 
حماية  خدمات  على  مرة  لأول  �ل�شوء  �شت�شلط  بينما  و�ملر�قبة 
و�أنظمة  �لكبرية  �لبيانات  حتليل  ونظم  �لإلكرتونية  �ل�شبكات 

�لت�شالت �لآمنة �مل�شممة لقطاع �لدفاع.
وخدماتها  منتجاتها  عمل  �آلية  �شت�شرح  ماتر  د�رك  �أن  و�أو�شح 
�لفح�س  خم��ت��رب�ت  ذل���ك  يف  مب��ا  بع�شها  م��ع  تكاملها  وكيفية 
و�لتحقق و�أنظمة �لت�شفري وخدمات �لأمن �ملد�رة وحلول �لبنية 
يف  �لوطني  �لأم���ن  تعزيز  �أج���ل  م��ن  �لأن��ظ��م��ة  وتكامل  �لتحتية 
لتطوير قدر�تها  �لعامل  �أنحاء  �شعي �حلكومات يف خمتلف  ظل 
�أنظمتها  حماية  �أج��ل  م��ن  بقوة  فيها  و�ل�شتثمار  �لإلكرتونية 

وموؤ�ش�شاتها �لوطنية من حماولت �لخرت�ق و�لت�شلل.
وقال �ن د�رك ماتر تقدم جمموعة متكاملة من خدمات وحلول 
من  تطويرها  على  با�شتمر�ر  �لعمل  و�شيتم  �لإلكرتوين  �لأم��ن 
ن�شبة  بلغت  �ل��ت��ي  �لفّعالة  و�لتطوير  �لأب��ح��اث  عمليات  خ��الل 
�ملوظفني �مل�شاركني فيها �أكرث من %30 بحلول نهاية 2016 
و�إد�رة  �حلكومة  �مل��ث��ال  �شبيل  على  ماتر  د�رك  �أن�شطة  وت�شمل 
�ملخاطر و�لمتثال �إىل جانب �أنظمة دفاع �ل�شبكات �لإلكرتونية 
وخ���دم���ات �لأم����ن �مل�����د�رة و�أن��ظ��م��ة �لت�����ش��الت �لآم���ن���ة وحلول 
�لبيانات �لكبرية  �لعامة ونظم حتليل  �لبنى �لتحتية �لرئي�شية 

بالإ�شافة �إىل خمترب�ت �لت�شفري.
�ملالية  م�شادرها  على  تعتمد  ماتر  د�رك  �شركة  �أن  �ىل  و�أ���ش��ار 
�ل��ذ�ت��ي��ة وت��ع��د جم��م��وع��ة �ل��ب��ن��اي �ل���ش��ت��ث��م��اري��ة ه��ي �مل�شتثمر 
�لتجارية  �مل�شاريع  من  جمموعة  على  �ل�شركة  وتعمل  �لرئي�شي 

�لهامة مع �ملوؤ�ش�شات و�لهيئات �حلكومية .
وقال �ن دولة �لإمار�ت تعد قاعدة �نطالق �أن�شطتهم يف �لبد�ية 
�لعامل  �أخ��رى يف  �أ�شو�قاً  لت�شمل  تو�شيع عملياتهم  �ملتوقع  ومن 
عمليات يف  و�أن لديهم حالياً  دولية  �لفوز مب�شاريع  �إىل  و�شوًل 

بع�س �لأ�شو�ق �لدولية مثل كند� و�ل�شني وفنلند�.
�ل���ذي مييز د�رك م��ات��ر ع��ن غ��ريه��ا م��ن مزودي  �أن  و�أ���ش��ار �ىل 
خ���دم���ات �لأم�����ن �لإل����ك����رتوين ه���و �أن���ه���ا ت��ق��دم حم��ف��ظ��ة �شاملة 
ومتكاملة من منتجات وخدمات وحلول �لأمن �لإلكرتوين كما 
�أب��رز �خل��رب�ء �لدوليني يف دولة  �أنها تعتمد على جمموعة من 
�لثقة  على  قائمة  ناجحة  بعالقات  وخارجها وحتظى  �لإم��ار�ت 

مع عدد من �لدول �ملختلفة.
جمال  يف  �ملبتكرة  �ل�����ش��رك��ات  طليعة  تت�شدر  �ل�شركة  �أن  و�أك���د 
�لأمن �لإلكرتوين خا�شة فيما يخ�س تطوير جمموعة بر�مج 
تقنية �شل�شلة �ل�شجالت وخمترب�ت �لت�شفري ومن�شة �حل�شانة 

�ل�شبكية �خلا�شة بال�شركة.
وقال �ن �لروؤية �لتي قامت عليها �ل�شركة تتمثل يف حماية �لدول 
و�ملوؤ�ش�شات و�ل�شركات من �لتهديد�ت �لإلكرتونية �لأكرث تعقيد�ً 
. لفتا �ىل �أنه فيما يخ�س قدرتهم على �لوفاء بذلك فاإن د�رك 
 14 وبينهم  جن�شية   50 من  موظف   400 ماتر تعتمد على 
خبري�ً من حملة �شهادة �لدكتور�ه كما �أنها ت�شم كو�در عاملية من 
�أبرز �ملوؤ�ش�شات �لر�ئدة عاملياً يف جمال �لتكنولوجيا و�لت�شالت 
�ملثال ل �حل�شر  �شبيل  �لإلكرتونية و�ل�شبكية مبا يف ذلك على 

و�شي  وكو�لكوم  و�إنتل  وب��الك بريي  �إم وغوغل  بي  و�آي  �شي�شكو 
�إ�س �شي وويكر و�شيلز فور�س وفري�يزون ..مو�شحا �أنهم يعملون 
وجاري  بهم  �خلا�شة  �لفكرية  �مللكية  حقوق  تطوير  على  حالياً 

�لعمل على ��شت�شد�ر عدد من بر�ء�ت �لخرت�ع.
وق�����ال �ن����ه �ع���ت���م���اد� ع��ل��ى ن��ه��ج��ه��م �ل�����ش��ام��ل يف ت���وف���ري �لأم����ن 
وجود  يفرت�شو�  ب��اأن  عمالءهم  ين�شحون  فاإنهم  �لإل��ك��رتوين 
برنامج  بتفعيل  يقومو�  �أن  وبالتايل  لأنظمتهم  �خ��رت�ق  حالة 
�أمن �إلكرتوين يت�شم بال�شتباقية و�ل�شمولية مو�شحا �أن و�شع 
�إطار متكامل ومتنا�شق يعد �أول �خلطو�ت لتطوير برنامج فّعال 
كيان  لأي  �ملمكن  غري  فمن  �لإلكرتونية  �لتهديد�ت  من  للحد 
ملا يو�جهه ولذلك  عميقاً  �إن مل ميتلك فهماً  نف�شه  �لدفاع عن 
قبل  �لإلكرتونية  �ملخاطر  ماهية  جيد�ً  يعي  �أن  �ل�شروري  من 
و�لتهديد�ت  باأ�شولها  �ملوؤ�ش�شة  �إملام  ذلك  وي�شتوجب  مو�جهتها 

�لإلكرتونية �لتي قد تتعر�س لها وحتديد �لثغر�ت �لأمنية .
�ملوؤ�ش�شة حجم �ملخاطر، ت�شبح قادرة حينئٍذ  �أن تدرك  ومبجرد 
�إلكرتوين  �أم���ن  ب��رن��ام��ج  لتنفيذ  �ملنا�شبة  �خل��ط��وة  �ت��خ��اذ  على 
فّعال يتكّون من ثالث مر�حل ت�شمل و�شوح �لروؤية و�ملعلومات 
�حلقيقي  �لفهم  يعني  �إمن��ا  �ل��روؤي��ة  و�شوح  �أن  موؤكد�  و�لتكامل 
�لتي  �جلهات  هوية  ذل��ك حتديد  و�لأه��م من  �شبكتكم  لرتكيبة 

باإمكانها �لو�شول �إليها.
ولفت �ىل �أن قوة و�أمن �لدول مل يعد يقا�س �ليوم بعدد �جلنود 
و�لدبابات و�لأ�شلحة �لتي متتلكها موؤ�ش�شاتها �لع�شكرية فح�شب 
و�لبيانات  �ملعلومات  �إىل  �ل��و���ش��ول  ت��و�ف��ر  مب��دى  ك��ذل��ك  و�إمن���ا 
من  حمايتها  على  �لقدرة  �إىل  بالإ�شافة  ��شتخد�مها  و�إمكانية 
�إليها و��شتغاللها بق�شد  �أخرى قد حتاول �لو�شول  �أطر�ف  �أي 

�إحلاق �لأذى و�ل�شرر.
وقال �ن وفقاً لالإح�شائيات �ل�شادرة عن مركز �لدر��شات �لدولية 
و�ل�شرت�تيجية فاإن �جلر�ئم �لإلكرتونية تكلف �لقت�شاد �لعاملي 
خ�شائر  وتقدر  �شنوياً  �أمريكي  دولر  مليار   400 على  يزيد  ما 

منطقة �ل�شرق �لأو�شط لوحدها باأكرث من مليار دولر.
�أن �لأم���ن �لإل��ك��رتوين لي�س  ت��درك  �أن �ل�شركات و�ل���دول  و�أك���د 
ي�شكل كذلك  و�إمنا  �لتكنولوجي وح�شب  �لقطاع  م�شدر قلق يف 
خ��ط��ر�ً ع��ل��ى ق��ط��اع �لأع���م���ال وُي��ع��ت��رب �أول���وي���ة ق�����ش��وى لتحقيق 
و�لدول  �لأعمال  ف��اإن قطاع  من ذلك  و�نطالقاً  �لوطني  �لأم��ن 
بحاجة �إىل تبّني فر�شية �لتعّر�س خلرق �أمني ومن ثّم �عتماد 
�مل��ن��ا���ش��ب��ة حل��م��اي��ة �ملعلومات  �ل���دف���اع  �ل���ربوت���وك���ولت و�أن��ظ��م��ة 

و�لبيانات .
�لأعمال  ق��ط��اع  ع��ل��ى  ينبغي  �ل��ط��وي��ل  �مل���دى  ع��ل��ى  �أن  لف��ت��ا �ىل 
و�لدول توفري �لبيئة �ملنا�شبة لتعليم وتن�شئة �جليل �لقادم من 

�خلرب�ء مبجال �لأمن �لإلكرتوين.
ودعا �ل�شركات �ىل �عتماد منهجية دورة حياة �لأمن �لإلكرتوين 
�لتخطيط  ه��ي  م��ر�ح��ل  �أرب����ع  تت�شمن  و�ل��ت��ي  م��ات��ر  د�رك  م��ن 

و�لك�شف و�حلماية و��شرتجاع �لأ�شول �لرقمية.
�لأمنية  ب��اخل��روق��ات  �ل��وع��ي  رف��ع  ���ش��رورة  �لبناي  و�أك���د في�شل 
�ملحتملة ومن ثم �عتماد بر�مج منا�شبة للحماية من تهديد�ت 

�لأمن �لإلكرتوين.

رئي�س االأركان ي�شتقبل عددا من �شيوف  اآيدك�س 2017  

اللواء ال�شريفي واملدراء العامون ب�شرطة اأبوظبي يزورن معر�س اآيدك�س 2017 

•• اأبوظبي -وام:

�لرميثي  ث���اين  ح��م��د حم��م��د  �ل��رك��ن  �ل��ف��ري��ق  ��شتقبل 
رئي�س �أركان �لقو�ت �مل�شلحة مبكتبه يف معر�س �لدفاع 
�لدويل “ �أيدك�س 2017 “ �م�س كال على حدة �لفريق 
هيئة  ع��ام  مدير  عبد�هلل  �حل�شن  حممد  مهند�س  �أول 
�للو�ء  و�أم���ري  �ل�����ش��ود�ن  بجمهورية  �حل��رب��ي  �لت�شنيع 
�لتون�شي  �ل��رب  جي�س  �أرك����ان  رئي�س  فتحلي  ��شماعيل 
و�لفريق �لركن ذياب بن �شقر عبد�هلل �لنعيمي رئي�س 

هيئة �لأركان لقوة دفاع �لبحرين .

�لتعاون  ع��الق��ات  ��شتعر��س  �ل��ل��ق��اء�ت  خ��الل  وج���رى 
�لإم��ار�ت ودول �ل�شيوف خا�شة  �لتي تربط بني دول��ة 
و�ل��دف��اع��ي��ة و�شبل  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  ب��ال�����ش��ئ��ون  �ل�����ش��ل��ة  ذ�ت 
�مل�شرتكة.  �مل�����ش��ل��ح��ة  ي��خ��دم  وت��ن��م��ي��ت��ه��ا مب���ا  ت��ع��زي��زه��ا 
تنظيم مثل هذه  �أهمية  �لأح��ادي��ث حول  تبادل  كما مت 
مقدمتها  ويف  ع��امل��ي��ا  �ملتخ�ش�شة  �ل��دف��اع��ي��ة  �مل��ع��ار���س 
�أحد  �لدفاع �لدويل �يدك�س باعتبارها  �شل�شلة معار�س 
�أهم �مللتقيات �لعاملية ل�شئون �لدفاع و�لت�شليح وم�شدر� 
مهما للمعرفة �لدفاعية و�لع�شكرية يف ظل تز�يد �أعد�د 
�لعار�شني و�مل�شاركني ذوي �ل�شناعات �لتقنية �لرفيعة.

•• اأبوظبي -وام:

�شرطة  ع��ام  مدير  �ل�شريفي  مكتوم  �ل��ل��و�ء  �شعادة  ق��ام 
“�آيدك�س  �ل�����دويل  �ل���دف���اع  م��ع��ر���س  ب���زي���ارة  �أب��وظ��ب��ي 
مع  بالتعاون  �مل�شلحة  �لقو�ت  تنظمه  �لذي   ”2017
�ىل   19 من  �لفرتة  خ��الل  للمعار�س  �أبوظبي  �شركة 

يف �أر�س �ملعار�س باأبوظبي. �حلايل  فرب�ير   23
�آل  طحنون  ب��ن  حممد  �لعميد  �جل��ول��ة  خ��الل  ر�ف��ق��ه 
و�ملنافذ  �لأمن  ل�شوؤون  �لعامة  �لإد�رة  نهيان مدير عام 
و�لعميد عبيد �شامل باحلبالة �لكتبي مدير عام �لإد�رة 
�ل��ع��ام��ة ل��ل��م��و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة و�ل��ع��م��ي��د م��ب��ارك عبد�هلل 
�ملهريي مدير عام �حلر��شات و�ملهام �خلا�شة و�لعميد 
ر��شد �شهيل �آل علي نائب �ملدير �لعام للحر��شات و�ملهام 
�إد�رة  �خلا�شة و�لعميد مهند�س نا�شر �ليبهوين مدير 
تقنية �ملعلومات و�لت�شالت و�لعقيد �لدكتور مهند�س 
�إبر�هيم حمد �لهنائي مدير �إد�رة �ل�شرت�تيجية وتقييم 

�لأد�ء وعدد من �شباط �شرطة �أبوظبي.
من  بعدد  و�لتقى  �ملعر�س  �أجنحة  يف  �شعادته  وجت��ول 
دور �لعر�س و�مل�شاركني من �أهم �لدول �مل�شنعة لأحدث 
و�ل�شالمة  و�لأم���ن  �ل��دف��اع  قطاع  يف  �لعاملية  �لأن��ظ��م��ة 
ومنظومات �لنذ�ر �ملبكر.. كما جتول �شعادته يف بع�س 
�لأنظمة  لأح���دث  �مل�شنعة  �لعاملية  �ل�����ش��رك��ات  �أج��ن��ح��ة 
و�ملعد�ت �مل�شتخدمة يف �لوقاية من �جلرمية ومكافحة 
�ل��ت��ق��ن��ي��ات يف ق��ط��اع �شناعة  �جل���رمي���ة وم����دى ت��ط��ور 
�لدفاع. و�أكد �للو�ء �ل�شريفي يف ختام جولته يف معر�س 
ميثل �إ�شافة مهمة ملا  �ملعر�س  �أن   ”2017 “�آيدك�س 
�ملتحدة من تطور  �لعربية  �لم��ار�ت  دول��ة  �ليه  و�شلت 
ملا متتلكه من  �لدولية  �ملعار�س  يف عامل قطاع �شناعة 
وتنظيم  �إد�رة  ع��ل��ى  ق����ادرة  م��و�ط��ن��ة  وك���ف���اء�ت  خ���رب�ت 
من  �ملعر�س  �أ�شبح  حتى  �ملتخ�ش�شة  �لدولية  �ملعار�س 
�أحد �أهم �ملعار�س �لدولية على م�شتوى �لعامل ملا يحظى 

به من تو�شع م�شتمر يف عدد �ل�شركات �مل�شاركة.
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اأخبـار الإمـارات
ت�شنيف تعر�س »الفيال العائمة« االأوىل من نوعها يف العامل خالل نافدك�س 2017

•• اأبوظبي -وام:

�لإمار�ت  لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �حلب�شي  حممد  ر��شد  �ملهند�س  �أكد 
�لدفاع  �مل�شاركة يف معر�س  �لهيئة على  “ حر�س  “ ت�شنيف  للت�شنيف 
مثالية  ومن�شة  كبرية  �أهمية  من  ي�شكله  ملا   2017 نافدك�س  �لبحري 
زو�ر  م��ن  و�ملهتمني  �لعار�شني  م��ن  �لعديد  م��ع  ب��ن��اءة  ع��الق��ات  لإر���ش��اء 
�ملعر�س حيث ي�شهد �ملعر�س تطور� د�ئما كل عام من حيث عدد �لعار�شني 
خ�شو�شا �لعن�شر �لوطني من �شركات وطنية و�لهتمام �لدويل �لكبري.

�لعام  �لهيئة تعر�س هذ�  �ن  و�م  �لإم���ار�ت   �أنباء  لوكالة  وق��ال �حلب�شي 
جم�شما مل�شروع �لفيال �لعائمة �لأول من نوعه يف �لعامل و�لذي نفتخر 
�مل�شروع  �ن  �ىل  م�شري�  �لعامل  يف  نوعه  من  �لأول  �إم��ار�ت��ي��ة  ك�شركة  به 
و�لذي  �مل��اء  �لنوم حتت  �شبه مغمورة حيث تكون غرف  هو فيال عائمة 

��شتقطب �هتماما كبري� وكثيفا منذ �لعالن عن عر�شه خالل �ملعر�س 
..موؤكد� �ن �إ�شادة �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية ت�شكل حافز� كبري� ودفعة معنوية لبذل 

�ملزيد من �جلهود وحتقيق جناحات �كرب م�شتقبال.
و��شار �ىل �ن �لهيئة عر�شت خالل م�شاركتها �ل�شابقة �خلدمات �لبحرية 
فرعيتني  �شركتني  م�شاركة  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �شهد  فيما  �لبحري  للت�شنيف 
تقدم  و�لتي  �لأعمال”  ل�شمان  “ت�شنيف  �حد�هما  ل�ت�شنيف  تابعتني 
��شت�شار�ت يف جمال �شهاد�ت �لآيزو و�ل�شركة �لأخرى هي �شركة ت�شنيف 
جمال  يف  �لدولية  للمتطلبات  �لمتثال  �شهاد�ت  تعطي  �لتي  �ل�شناعي 

�ل�شناعة.
و�و�شح �ن م�شروع �لفيال �لعائمة مت تنفيذه يف م�شروع جزر �لعامل يف 
دبي حيث و�شل �لعدد �لإجمايل �لذي مت تنفيذه �ىل 110 فيالت بيعت 

و�إد�رة  و�مل�شمم  �ل�شت�شارية  �جلهة  متثل  “ت�شنيف”  وكانت  جميعها 
و�لذي  و�لفنية  �ل�شت�شارية  �ل�شركة  ق��درة  يوؤكد  مما  وتنفيذه  �مل�شروع 

تفخر بتو�جد عدد كبري من �ملو�طنني �ملتخ�ش�شني.
ونوه بان �لعن�شر �لب�شري �لمار�تي �ملتخ�ش�س يف ت�شنيف ميثل ن�شبة 
40 باملائة م�شري� �ىل �ن �ل�شركة ت�شم ق�شمني رئي�شيني �حدهما �عتماد 
�لت�شنيف  �إمار�تي متخ�ش�س يف جمال  �أول مهند�س  �ملخططات يديره 
�وروبا  يف  تخ�ش�شية  ل���دور�ت  خ�شع  و�ل��ذي  �لزعابي  عبد�هلل  �لبحري 
فريق  م��ع  �لبحرية  �ملخططات  �عتماد  ق�شم  يف  ويعمل  و�ملانيا  وك��وري��ا 

متكامل من كو�در �مار�تية متخ�ش�شة.
و��شاف �ن �لق�شم �لثاين هو ق�شم �ل�شر�ف على �لن�شاء ق�شم �ملفت�شني 
دور�ت  خ��الل  �ع��د�ده��م  مت  �م��ار�ت��ي��ني  مهند�شني   6 وي�شم  �لبحريني 
كمهند�شني  للعمل  توؤهلهم  و�أوروي����ا  �لم���ار�ت  يف  متخ�ش�شة  تدريبية 

مفت�شني بحريني معتمدين دوليا .
عليها  �ل�شركة  تعمل  نوعها  من  فريدة  �خ��رى  م�شاريع  هناك  �ن  وق��ال 
منها م�شروع مت �لنتهاء منه وكانت “ت�شنيف” هي �ل�شركة �ل�شر�فية 
على �ن�شاء قاطرة بحرية تتميز بانها �لأوىل يف �لعامل �لتي تعمل بالغاز 
هذ�  �جن���از  تطلب  وق��د  ع���و�دم  ب���دون  ت�شتغل  ب��ال��دي��زل  ولي�س  �لنظيف 

�لقاطرة �لعمل على و�شع مو��شفات حمددة .
�لعامل  يف  مكان  �ي  يف  �مل�شروع  لتنفيذ  ��شتعد�د  على  �ل�شركة  �ن  موؤكد� 

و�لتعاون مع �ل�شركات �مل�شنعة كجهة ��شت�شارية.
�ل�شركة �عتماد�ت دولية وتعمل حاليا يف جمال  وقال �حلب�شي �ن لدى 
�ل�شركة  �فريقيا كما تقوم  �لبحري يف �لردن ولبنان و�شمال  �لت�شنيف 
بت�شنيف 1100 �شفينة جتارية يف �لمار�ت كجهة ��شر�فية ..�ىل جانب 

عملها يف ت�شنيف �ل�شفن �لع�شكرية.

»روكويل كولينز«  تطرح نظام رادار جديد ملراقبة جمال الروؤية خالل ايدك�س 2017

وزير الدولة ل�شوؤون الدفاع ي�شتقبل وزراء الدفاع وامل�شوؤولني يف »اآيدك�س 2017«

البواردي ي�شتقبل عددا من ال�شيوف امل�شاركني يف »اآيدك�س 2017«

•• ابوظبي-وام:

تعر�س �شركة “روكويل كولينز” خالل م�شاركتها فى �يدك�س 2017 نظام 
perimeter surveillance يف  �لروؤية  ملر�قبة جمال  ر�د�ر جديد 

�أ�شو�ق �ل�شرق �لأو�شط.
ويعتمد نظام �لر�د�ر �جلديد على �لتقنيات �لتجارية �مل�شتخدمة يف �أجهزة 
للغاية،  قليلة  �إ�شعاع  ن�شبة  وي�شدر  �شي،  �ملوجة  وي�شتخدم  �لعادية،  �ل��ر�د�ر 

ومن ثم ل ي�شبب �أي خماطر �شحية مل�شتخدميه.
وب�شبب مد�ه �لق�شري ن�شبيا ولوغاريتمات �لتحليل �ل�شلوكي للهدف يتمتع 
�لر�د�ر �أي�شا بالقدرة على �لتكيف مع متطلبات �ملر�قبة لأنو�ع عديدة من 
 – �لهيدرو  و�ل�شدود  و�لع�شكرية  �ل�شناعية  و�ملو�قع  �ملطار�ت  مثل  �ملو�قع 

كهربائية وحمطات �لطاقة �لنووية وحمطات �ل�شكك �حلديدية و�ملناطق 
�ملبيعات  مدير  فونتانييه،  فابري�س  و�أو���ش��ح  و�خلا�شة.  �لعامة  �حل�شرية 
“�لطلب على هذ� �لنوع من �أنظمة  ملنطقتي �ل�شرق �لأو�شط و�أفريقيا، �أن 
�لر�د�ر �لق�شرية �ملدى ملر�قبة �ملناطق �حلدودية و�ملن�شاآت �حل�شا�شة يتز�يد 
PSR- ب�شورة كبرية”. وي�شل وزن كل م�شفوفة من م�شفو�ت نظام �لر�د�ر
500 �إىل 1،5 كيلوجر�م وطولها �إىل 370 ملليمرت� و�رتفاعها �إىل 150 
ملليمرت�، وهي قادرة على تاأمني تغطية �ل�شمت بز�وية 90 درجة و�لرتفاع 
تو�شيله  �أو  �لتحذير�ت  �إط��الق  ر�د�ر  كل  ي�شتطيع  فيما  درج��ة   35 بز�وية 
باآلة ت�شوير بغية عمل �لت�شنيف �لالزم مل�شدر �خلطورة و�ل�شماح بت�شوير 
وت�شجيل عدة �أهد�ف بالفيديو بدقة عالية ب�شكل فوري. وميكن دمج نظام 

�لر�د�ر مع نظام �ملر�قبة �أو �لنظام �لأمني �حلايل.

•• اأبوظبي-وام:

ل�شوؤون  �لدولة  وزي��ر  �لفال�شي  �لبو�ردي  �أحمد  بن  حممد  معايل  ��شتقبل 
�ل��ذي��ن يزورون  �ل��دف��اع �شباح �م�����س ع���دد� م��ن وزر�ء �ل��دف��اع و�مل�����ش��وؤول��ني 
�ل��ب��الد ح��ال��ي��ا ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���س وم���وؤمت���ر �ل���دف���اع �لدويل 
�ملعر�س كال حدة  معاليه يف مكتبه يف  ��شتقبل  حيث   .”2017 “�آيدك�س 
�ل�شيد  ومعايل  �لتون�شي  �لوطني  �لدفاع  وزي��ر  �حلر�شاين  فرحات  معايل 

دلفن لورينز�نا وزير �لدفاع لل�شوؤون �لوطنية جلمهورية �لفلبني ومعايل 
بريدريك بو�شكوفيك وزير دفاع جمهورية �جلبل �لأ�شود و�شعادة ماركو�س 
�لتعاون  �أوج��ه  �للقاء�ت بحث  ��شتونيا. ومت خالل  �لدفاع جلمهورية  وزير 
و�لتن�شيق �لقائم بني دولة �لم��ار�ت �لعربية �ملتحدة ودول �لوفود �لز�ئرة 
�ىل  �إ���ش��اف��ة  �مل�شرتكة  �مل�شلحة  ي��خ��دم  مب��ا  وت��ط��وي��ره��ا  تفعيلها  وج��و�ن��ب 
�ل�شوؤون ذ�ت �ل�شلة باملجالت �لع�شكرية و�لدفاعية. ح�شر �للقاء عدد من 

كبار �شباط وم�شوؤويل وز�رة �لدفاع.

•• اأبوظبي-وام:

�ل��دف��اع يف  �ل��ب��و�ردي وزي��ر دول��ة ل�شوؤون  �أح��م��د  ب��ن  ��شتقبل معايل حممد 
“ �شباح �م�س كال على   2017 “ �آيدك�س  مكتبه مبعر�س �لدفاع �لدويل 
حدة �ل�شيد هريف جويلو �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة “ DCNS “ و�ل�شيد 
�نتوين بوفري رئي�س جمل�س �إد�رة �شركة “ MBDA “ و�ل�شيد �شتيفان 
هو�رد  روب��ريت  “ و�ل�شيد   Nexter “ �شركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  ماير 
معر�س  فعاليات  يف  �مل�شاركني  مارتن  لوكهيد  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س 

وموؤمتر �لدفاع �لدويل “�آيدك�س 2017”.
�ملعر�س وتبادل  بال�شيوف مثمنا ح�شورهم وم�شاركتهم يف  ورحب معاليه 
معهم �لأحاديث حول �شبل تعزيز �لتعاون بينهم و�ل�شركات و�جلهات �ملعنية 
بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف جمالت �ل�شناعات �لدفاعية �ملتنوعة يف 

�شوء ما ي�شهده قطاع �ل�شناعات �لع�شكرية �ملتقدمة من تطور�ت �شريعة .
وقدم م�شوؤولو �ل�شركات ملحة عامة عن طبيعة م�شاركتهم و�أهم معرو�شاتهم 

وم�شاريعهم �لتطويرية يف �ل�شناعات �ملختلفة خالل فرتة �نعقاد �ملعر�س.
ح�شر �للقاء عدد من كبار �شباط وم�شوؤويل وز�رة �لدفاع.

نهيان بن زايد يزور جناح ت�شليح يف اآيدك�س 2017 

خالل م�ساركتها يف معر�سي »�يدك�ش« و »نافدك�ش« 2017

»املراكب« تربم اتفاقية تعاون مع االإدارة العامة للدفاع املدين بدبي

•• ابوظبي -الفجر: 

ز�يد  ب��ن  ن��ه��ي��ان  �ل�����ش��ي��خ  �شمو  ز�ر 
�أمناء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل 
موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
و�لإن�شانية  �خل���ريي���ة  ل���الأع���م���ال 
 “ “ ت�شليح  ���ش��رك��ة  ، ج��ن��اح  �م�����س 
�لم��ار�ت��ي��ة يف “ �آي��دك�����س 2017 
�ل�شيد  من  �شرح  �ىل  و��شتمع   ، “
�شامل �ملطرو�شي �ملوؤ�ش�س و�لرئي�س 
�لتنفيذي ل�شركة “ ت�شليح “ حول 
�ملعرو�شات �لتي ت�شم �حدث �نو�ع 
ومتطلبات  و�ل��ذخ��ائ��ر  �لأ���ش��ل��ح��ة 
�شناعة ميادين �لرماية �لع�شكرية 
خالل  �شموه  وتلقى   . و�ل�شرطية 
وهي  ت�شليح  ���ش��رك��ة  درع  �ل���زي���ارة 
يف  متخ�ش�شة  وط��ن��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة 
�لقطاع �لأمني و�لدفاعي و��شتمل 

•• ابوظبي-الفجر: 

�أعلنت �شركة “�ملر�كب” �لإمار�تية 
عن توقيع مذكرة تفاهم مع �لد�رة 
�لعامة للدفاع �ملدين يف �إمارة دبي 
�حلر�ئق  مكافحة  زو�رق  لتوريد 
حتكم  �أج��ه��زة  ع��رب  توجيهها  ي��ت��م 
عن بعد وذلك خالل م�شاركتها يف 
معر�شي “�يدك�س” و “نافدك�س” 

 .2017
وباإمكان �لتحكم بهذه �لزو�رق عن 
�ملركزية  �لعمليات  غرفة  من  بعد 
�ل��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع �ملدين  ب��������الإد�رة 

بدبي. 
وق�����ال �ل�����ش��ي��د م���ب���ارك �أح���م���د بو 
ع�شيبة مدير تطوير �أعمال �شركة 
�لإعالن عن  “ي�شرنا  “�ملر�كب”: 
�لعامة  �لإد�رة  مع  �لتفاقية  هذه 
�إم���ارة دب��ي �لتي  �مل��دين يف  للدفاع 
�لتقنيات  �أحدث  ل�شتخد�م  ت�شعى 

جناح �ل�شركة يف �ملعر�س �لأ�شلحة 
ل�شتخد�مات  �ل��الزم��ة  و�لذخائر 

�لمار�ت  دول��ة  يف  �مل�شلحة  �لقو�ت 
�خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  ودول 

وهي �لحدث لل�شركات �لمريكية 
و�لأوروبية �حلليفة معها .

�شركة  بكوننا  و  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  و 
خلدمة  �أولوياتنا  ترتكز  �إمار�تية 

حماة �لوطن”.
و قال �للو�ء ر��شد ثاين �ملطرو�شي 
�ملدير �لعام للدفاع �ملدين يف �إمارة 
�لتفاقية  ه�����ذه  “تهدف  دب������ي: 

لتطوير زو�رق مكافحة �حلر�ئق و 
لزيادة �شرعة �ل�شتجابة للحو�دث 
�لبحرية و تقليل �خلطاأ �لب�شري، 
�لزو�رق  ه��ذه  ل�شتخد�م  نتطلع  و 

يف �مل�شتقبل �لقريب”
جناحها  يف  �ل�������ش���رك���ة  وت���ع���ر����س 

�لقيادة  ذ�ت��ي��ة   ”B-10“ مركبة 
�ل���ت���ي ي��ل��ب��غ ط��ول��ه��ا 10 �أم���ت���ار و 
م���رك���ز �مل���ر�ق���ب���ة �لأر����ش���ي���ة �ل���ذي 
م��ك��ان حيث مت  ب���اأي  و�شعه  ميكن 
قدم   20 ذو  �شندوق  يف  ت�شميمه 

للتحكم باملركبات ذ�تية �لقيادة. 

جمموعة “اي �شي ايه” الفرن�شية 
تن�شئ �شركة يف ابوظبي

•• اأبوظبي -وام:

�يه”  ���ش��ي  “�ي  �ع��ل��ن��ت جم��م��وع��ة 
لها يف  �شركة  �ن�شاء  �لفرن�شية عن 
�أيه  ���ش��ي  “�أي  ����ش��م  �ب��وظ��ب��ي حت��ت 
خدمة  ب��ه��دف  �لو�شط”  �ل�����ش��رق 
لتنامي  نظر�  �ملنطقة  يف  �لعمالء 
م��ن��ت��ج��ات��ه��ا. وقالت  ع��ل��ى  �ل��ط��ل��ب 
م�شاركتها  ه��ام�����س  ع��ل��ى  �ل�����ش��رك��ة 
�نها   2017 �ي��دك�����س  م��ع��ر���س  يف 
�ل�������ش���رك���ة خلدمة  �ن�������ش���اء  ق������ررت 
قرب  عن  وزبائنها  عمالئها  ودع��م 
�بوظبي نظر�  �ختارت  �نها  موؤكدة 
وتوريد  م��ع��ه��ا  �جل��ي��دة  ل��ع��الق��ت��ه��ا 
م��ع��د�ت ل��ه��ا خ��ا���ش��ة ع��رب��ة ب��ي �يه 
بي �خلا�شة باإز�لة �للغام وعربات 
�خرى مثل يو �أيه يف �ي تي 180 
كاموليون  وع���رب���ي���ة  ������س  يف  و�م 
�ل�شركة  �ن  و�و���ش��ح��ت  وغ���ريه���ا. 
على  �لبد�ية  يف  �شرتكز  �جل��دي��دة 
�ل�شرق  منطقة  يف  �ملبيعات  تعزيز 
�خلدمات  �ىل  بالإ�شافة  �لو���ش��ط 
�لفنية  و�مل�شاعدة  �ل�شيانة  خا�شة 
دع�����م جميع  ب����ه����دف  و�ل����ت����دري����ب 
�ل���ع���م���الء و�ن���������ش����اء �����ش����ر�ك����ات مع 
�جهزة  جمال  يف  �ملحلية  �ل�شركات 
�لروبوت و�ملحاكاة. و�كدت �ل�شركة 
على قدرتها لتلبية حاجات �ل�شوق 
يف جمالت متنوعة خا�شة يف جمال 
�لدفاع و�لمن و�لبحرية و�لطاقة 
بالإ�شافة  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة  و�مل����ع����د�ت 
�ملحاكاة  �نظمة  على  �لتدريب  �ىل 
�لبحرية  و�لقو�ت  �لدفاع  ل��وز�ر�ت 
و�لربية ووز�ر�ت �لد�خلية وحر�س 
�ل�شو�حل و�حلدود ومن�شاآت �لنفط 
و�ن�شاء  �ل�شفن  و�ح���و�����س  و�ل��غ��از 
مر�كز تدريب يف �ملنطقة. و��شافت 
تنتجها  �ل��ت��ي  �ل��روب��وت  �نظمة  �ن 
�ملجموعة ت�شكل �همية كبرية لدول 
�ملنطقة ..م�شرية �ىل �نها على ثقة 
بان �ن�شاء تلك �ل�شركة �شيوؤدي �ىل 
�قامة �شر�كات و�شركات وت�شهيالت 
�خ��������رى يف �ل���������دول �مل������ج������اورة يف 

�مل�شتقبل �لقريب.

�ل�سادة �مل�ساهمني
ي�سر جمل�ش �إد�رة �ل�سركة دعوة �ل�سادة �مل�ساهمني حل�سور �جتماع �جلمعية �لعمومية مل�ساهمي 
�ل�سركة �لذي تقرر عقده يف �ل�ساعة �لعا�سرة �سباحًا يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/03/14 وذلك 
مبقر �سركة �سر�ج للتمويل - �سركة م�ساهمة خا�سة - �لكائن يف �سارع حمد�ن - برج �لعتيبة - 

�لطابق 10 - �أبوظبي وذلك للنظر يف جدول �لأعمال �لتايل:
 2015 31 دي�سمرب  1- �ل�ستماع �إىل تقرير مر�جع �حل�سابات عن �ل�سنة �ملالية �ملنتهية بتاريخ 

و�لت�سديق عليه.
2- �بر�ء ذمة �أع�ساء جمل�ش �إد�رة �ل�سركة ومدققي �حل�سابات من �مل�سوؤولية عن �ل�سنة �ملالية 

�ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2015.
3- مناق�سة ميز�نية �ل�سركة وح�ساب �لأرباح و�خل�سائر لل�سنة �ملنتهية بتاريخ 31 دي�سمرب 2015 

و�لت�سديق عليهما.
4- تعيني مر�جع �حل�سابات لل�سنة �ملالية 2016 وحتديد �تعابه.

�ملنعقد  �ل�سركة  �إد�رة  جمل�ش  �إجتماع  حم�سر  يف  �ل�سادرة  �لقر�ر�ت  و�إعتماد  على  �ملو�فقة   -5
�أ�سوًل بتاريخ 2017/02/06.

6- مناق�سة �إ�ستقالة �أع�ساء جمل�ش �إد�رة �ل�سركة و�نتخاب �أع�ساء جمل�ش �لإد�رة �جلدد.
�ملالحظات:

من يختاره من غري  ينيب عنه  �ن  لل�سركة  �لعمومية  له حق ح�سور �جلمعية  م�ساهم  لكل  يجوز 
�ل�سادة �أع�ساء جمل�ش �إد�رة �ل�سركة حل�سور �جلمعية �لعمومية �أعاله مبوجب توكيل خا�ش ثابت 
% من ر�أ�ش مال �ل�سركة. بالكتابة ، ويجب �أن ل يكون �لوكيل حائزً� بهذه �ل�سفة على �أكرث من 5 

يف حال عدم �كتمال �لن�ساب �لقانوين لالجتماع يف �ملوعد �ملحدد �أعاله فانه �سوف يعقد �لجتماع 
�لثاين للجمعية يف نف�ش �ملكان و�لزمان وذلك يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/03/29 ويكون �لجتماع 

�لثاين �سحيحًا مهما كان عدد �حلا�سرين.
يف  �لت�سويت  يف  �حلق  �أ�سحاب  هم   2016/01/26 يوم  يف  �مل�سجلون  �ل�سركة  �أ�سهم  مالكو  يعترب 

�جلمعية �لعمومية لل�سركة.

عن جمل�س اإدارة ال�شركة
�شراج للتمويل )�شركة م�شاهمة خا�شة(

دعوة حل�سور �جلمعية �لعمومية مل�ساهمي �سركة 
�سر�ج للتمويل �سركة م�ساهمة خا�سة »�ل�سركة«
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»او�شتال« االأ�شرتالية ت�شتعر�س م�شريتها يف دعم عمليات زوارق ال�دوريات يف نافدك�س 2017
•• ابوظبي-وام:

�ل�شفن  ل�����ش��ن��اع��ة  �لأ����ش���رت�ل���ي���ة  “�و�شتال”  ت�����ش��ت��ع��ر���س 
م�شريتها يف دعم �لعمليات زو�رق �ل�دوريات خالل جناحها 

يف معر�س �لدفاع �لبحري نافدك�س 2017.
وقال ديفيد �شينجلتون، �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة �أو�شتال 
�أ�شرت�ليا،  �ل�شفن يف  لبناء  �شركة  �أكرب  تعترب  �ل�شركة  �إن 
وتكثيف  عمالئها  ق��اع��دة  تو�شيع  ع��ل��ى  ب�����ش��دة  وحت��ر���س 
وجودها وم�شاحة دعمها يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي 

�لع�شكرية  ل�شفنها  ج���دي���دة  ف��ر���س  ف��ت��ح  ن��ح��و  وت�����ش��ع��ى 
و�لتجارية �لتي تعمل يف جميع �أنحاء �ملنطقة.

فائقي  زورق���ني  ت�شليم  يف  �ل�شركة  جن��اح  بعد  �أن���ه  وذك���ر 
�ل�شرعة للدعم و�مل�شاندة بطول 72 مرت� ل�شالح �لبحرية 
�مللكي �لعماين �أ�شبحت �و�شتال �أكرث حر�شا على ت�شويق 
هذه �لزو�رق �لبحرية �لفريدة للدول �لأخرى يف منطقة 

جمل�س �لتعاون �خلليجي.
�إبر�ز ريادة �ل�شركة يف جمال ت�شميم  و�أكد �حلر�س على 
�ل�دوري�ات من طر�ز  �لدوريات ل�شيما زورق  وبناء زو�رق 

يعترب زورقا حدوديا قويا �أو زورقا لالأمن  “كيب” �لذي 
�ملحيطة  للظروف  بالن�شبة  مثاليا  يعترب  �ل��ذي  �لبحري 

بالبيئة �لت�شغيلية يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي.
و�أو�شح �شينجلتون �أن �شركة �أو�شتال تركز خالل م�شاركتها 
�إبر�ز  على   2017 نافدك�س  �لبحري  �لدفاع  معر�س  يف 
م��ك��ان��ت��ه��ا �ل���ر�ئ���دة يف جم���ال �ل��دع��م �ل��ع��م��ل��ي��ات��ي وزو�رق 
�ملختلفة، عالوة على ت�شويق  باأنو�عها وفئاتها  �ل�دوري�ات 
من  �ل�دوري�ات  زو�رق  و  �ل�شرعة  �لفائقة  �لدعم  “�شفينة 

طر�ز كيب.

�شركة �شينية تعر�س 39 منتجا دفاعيا يف اأيدك�س 2017
•• اأبوظبي -وام:

ي�شارك معهد �ل�شني للعلوم و�لتكنولوجيا بقوة يف معر�س �يدك�س 2017 مبعد�ت دفاعية ي�شل عددها �ىل 39 
منتجا مبا فيها معد�ت تعر�س لأول مرة خارج �ل�شني.

وقال معهد �ل�شني للعلوم و�لتكنولوجيا �ن �ملعرو�شات ت�شمل معد�ت جوية خا�شة �لطائر�ت بدون طيار و�لأنظمة 
�ملتعلقة بها بالإ�شافة �ىل معد�ت بحرية وزو�رق متطورة �ىل جانب �شو�ريخ و�نظمة جوية ومعد�ت �خرى.

و�فاد �ملعهد �لتابع للحكومة �ل�شينية بانه �جرى عمليات تطوير �شاملة على تلك �ملعد�ت منذ م�شاركته يف �يدك�س 
للمرة �لوىل قبل نحو 12 �شنة. و��شار �ىل �ن �ل�شو�ريخ ت�شمل �شو�ريخ �ر�س جو وم�شادة لل�شفن بانو�ع متعددة 
ومنظومة �شو�ريخ �شاحلية يف حني ت�شمل �ملعد�ت �لبحرية �ىل جانب �لزو�رق �نظمة مر�قبة �شاحلية و�جهزة �نذ�ر 
تعمل با�شعة �لليزر ومن�شات �شو�ريخ يتم تركيبها على �شطح �ل�شفن بالإ�شافة �ىل �جهزة �ت�شال برية وبحرية 

ور�د�ر�ت ثابتة ومتحركة ق�شرية وبعيدة �ملدى.

“ليوناردو” مع  ا�شرتاتيجية  تعاون  اتفاقية  جروب” توقع  جولدن  “انرتنا�شيونال 
•• اأبوظبي-الفجر: 

�نرتنا�شيونال   “ جمموعة  �أع��ل��ن��ت 
جولدن جروب” عن توقيع �تفاقية 
�شركة  م����ع  �����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة  ت����ع����اون 
متطورة  حلول  “ليوناردو” لتنفيذ 
�شمنها  م���ن  �لل����ك����رتوين  ل���الأم���ن 
دولة  يف  �لأم��ن��ي��ة  �لعمليات  م��ر�ك��ز 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
�لتفاقية يف  �لتوقيع على هذه  ومت 
جروب  جولدن  �نرتنا�شيونال  جناح 
“�يدك�س”  �لدويل  �لدفاع  مبعر�س 

 2017
ت��ه��دف ه���ذه �لت��ف��اق��ي��ة �ىل تطوير 

متقدمة  تقنيات  و  حلول  �ملجموعة 
�لأنظمة  تكملة  على  قدرتها  بف�شل 
تطوير  جم��ال  يف  �ملثبتة  خربتها  و 
“ليوناردو”  �شركة  توفر  �ملنتجات. 
لوز�رتي  �لل��ك��رتوين  لالأمن  حلول 
�لربيطانية  و  �لإي��ط��ال��ي��ة  �ل���دف���اع 
تعد  و  ع������ام  ث����الث����ني  م�����ن  لأك��������رث 
 NATO ”ل��رئ��ي�����ش��ي ل� �مل���ق���اول 
مبنظمة  �خل���ا����س   ”NCIRC
ل�شمان  �لأط���ل�������ش���ي  ����ش���م���ال  ح���ل���ف 
�لبنية  و حماية  �للكرتوين  �لدفاع 
�ملعلومات  ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
 70،000 خل���دم���ة  �لت�������ش���الت  و 

م�شتخدم يف 29 بلد. 

�ل����ت����ي ت��ت��م��ت��ع ب�����ق�����در�ت ك����ب����رية يف 
لر�شد  متخ�ش�شة  م���ر�ك���ز  �إن�����ش��اء 
�لبنية  ب��ي��ان��ات  تطوير  و  �مل��ع��ل��وم��ات 
�لتهديد�ت  و منع  �لتحتية لتحديد 
�للكرتونية و للحفاظ على بيانات و 
معلومات �لهيئات و�لدو�ئر �حلكومة 
و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ر���ش��م��ي��ة ب���ال���دول���ة .  
تطبيقات  ل���ي���ون���اردو  ���ش��رك��ة  ت��دع��م 
�لت�شالت  و  �ملعلومات  تكنولوجيا 
و �لأمن �للكرتوين يف دول �خلليج 
منذ ت�شعينيات �لقرن �ملا�شي ، حيث 
تعاونت مع بنك �لر�جحي �أحد �أهم 
�لبنوك يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
�خلا�شة  �لرقمية  �لعمليات  ملر�قبة 

ت��ق��دمي خ���ربة جمموعة   �حل��ل��ول و 
،�لتي  �نرتنا�شيونال جولدن جروب 
و  �لرئي�شي  �ملحلي  �مل��ق��اول  �شتكون 
�أم��ن��ي��ة للجهات  ت��وف��ر ح��ل��ول  �ل��ت��ي 
بالتعاون،  �لم��ار�ت  بدولة  �ملخت�شة 
و�إق���ام���ة  “ليوناردو”  ���ش��رك��ة  م���ع 
�ملدى.   طويلة  ��شرت�تيجية  �شر�كة 
و ن���ظ���ر� ل���ت���اأك���ي���د دول������ة �لإم��������ار�ت 
�أهمية  ع��ل��ى  �مل��ا���ش��ي��ة  �لأع��������و�م  يف 
�لأم��������ن �لل������ك������رتوين و ع���ل���ى �أن����ه 
و  �ل���دول���ة  رئ��ي�����ش��ي يف تنمية  ع��ام��ل 
تعاونت  �ل��ت��ح��ت��ي��ة،  �ل��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر 
جولدن  �نرتنا�شيونال   “ جمموعة 
“ليوناردو”  ���ش��رك��ة  م���ع  جروب” 

�لتمويل  ق��و�ع��د  �ت��ب��اع  م��ع  بالبنك 
حاليا  �ل�شركة  توفر  و  �لإ���ش��الم��ي. 
�إد�رة  �لأم�����ن �جل����وي م��ث��ل  �أن��ظ��م��ة 
�حلركة �جلوية �ملدنية و �لع�شكرية 
�لدوحة  �مل��ر�ق��ب��ة يف م��ط��ار  ن��ظ��ام  و 
ل�شبكة  �أمنية  �أنظمة  �إىل  بالإ�شافة 
�ل�شكك �حلديدية يف دولة �لإمار�ت 
و �لأنفاق يف �لريا�س.  تعد جمموعة 
�أحد  ج��روب  جولدن  �نرتنا�شيونال 
قطاع  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�شركات  �أه��م 
�أ�شا�شي  ���ش��ري��ك  و  �لأم����ن  و  �ل��دف��اع 
�لد�خلية  وز�ة  و  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 
و غ����ريه����ا م����ن �جل����ه����ات �لأم���ن���ي���ة 
�ل��وط��ن��ي��ة يف دول���ة �لإم������ار�ت. تقدم 

جناح ت�سليح يف �آيدك�ش 2017 يعر�ش �حدث �نو�ع �لأ�سلحة و�لذخائر

تد�شني امل�شد�س الر�شا�س SMG عيار 9 ملم الأول مرة يف منطقة اخلليج
•• ابوظبي-الفجر: 

 “ “ ت�������ش���ل���ي���ح  ت����ع����ر�����س �����ش����رك����ة 
�لم��ار�ت��ي��ة يف “ �آي��دك�����س 2017 
“ معد�ت دفاعية متطورة و��شلحة 
قطاع  يف  ت��ع��م��ل  ���ش��رك��ات  تنتجها 
و�لتقنية  �ل��ع�����ش��ك��ري  �ل��ت�����ش��ن��ي��ع 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  �ل��دف��اع��ي��ة م��ن 
�لمريكية و�وروبا . و�شهد �جلناح 
 SMG تد�شني �مل�شد�س �لر�شا�س
9 ملم لأول م��رة يف منطقة  عيار 
ع���دد من  وذل���ك بح�شور  �خل��ل��ي��ج 

�مل�شوؤولني .
�ملطرو�شي  ����ش���امل  �ل�����ش��ي��د  و�أك������د 
�لتنفيذي  و�ل���رئ���ي�������س  �مل���وؤ����ش�������س 
ل�شركة “ ت�شليح “ �نه مت �لتو�شل 
مع  �لتعاون  �تفاقيات  من  للعديد 
و�لعاملية  �ملحلية  عدد من �جلهات 
خ�����الل �مل�������ش���ارك���ة يف م���ع���ر����س “ 
. م�����ش��ري� �يل   2017 “ �آي��دك�����س 
�حدث  ل��ت��وف��ري  ت�شعى  ت�شليح  �ن 
لتدريب  �ل�����ع�����امل  يف  �لأن����ظ����م����ة 

�أن��و�ع متعددة  للذخائر  �لمريكية 
�إ���ش��اف��ة �يل منتج  �ل��ذخ��ائ��ر  م���ن 
بان  يتميز  نوعه  من  فريد  جديد 
ر�أ�س �لر�شا�شة خليط من �لنحا�س 
وه���ي تعطي  و�ل��ب��ول��ي��ك��ارب��ون��اي��ت 
م��ي��زة ع���دم �رت�����د�د �ل��ر���ش��ا���ش��ة يف 
�لأماكن �ملغلقة وهي منا�شبة جد� 
و�لعمليات  �ل�شرطى  لال�شتخد�م 
،و�ل�شفن  �مل��دن  د�خ��ل  يف  �خلا�شة 
�ملغلقة وه��ي خالية من  و�لأم��اك��ن 
ي�شاعد على حفظ  �لر�شا�س مما 

�شحة و�شالمة �لرماة. 
�شبارتن  ����ش���رك���ة  ت���ع���ر����س  ك���م���ا 
�لع�شكري  ل��ل��ت��دري��ب  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة 
����ش���م���ن ج����ن����اح ت�������ش���ل���ي���ح �أن���ظ���م���ة 
�لأ�شلحة  ب��ا���ش��ت��خ��د�م  �ل���ت���دري���ب 
�لكلفة  يقلل  نظام  ، وهو  �لهو�ئية 
على �لقو�ت �لع�شكرية و�ل�شرطية 
وي����ع����ط����ي ق���������درة و������ش����ت����م����ر�ري����ة 
بالتدريب مبا ي�شاعد على �إكت�شاب 
�لفر�د  ل��دى  وتطويرها  �مل��ه��ار�ت 
وفعال  م�شتمر  ب�شكل  و�ل�����ش��ب��اط 

وهذ� �لتدريب عملي و�آمن ، بحيث 
�ن����ك ل ت��ق��وم ب��ن��ق��ل ذخ����رية حية 
وغ���ريه���ا ل��ل��ت��دري��ب. وذك����ر �شامل 
يعر�س  �لنظام  هذ�  �ن  �ملطرو�شي 
للمرة �لويل يف �لمار�ت ومنطقة 
�خلليج وهو مالئم متاما للخدمة 

�لوطنية يف �لمار�ت .
�شيل  دي��ف��ن�����س  ����ش���رك���ة  وت���ع���ر����س 
يف  �ل�شركة  ج��ن��اح  يف  �لربيطانية 
�خلارجية  �لتدريب  م��دن  �يدك�س 
ميادين  يف  �حل�����و�ج�����ز  ب����اإق����ام����ة 

�لرماية .

و�لتقنية  �ملعرفة  ونقل  �ملو�طنني 
لبناء �لمار�ت .

وتعر�س �شركة ت�شليح �حدث �نو�ع 
ومتطلبات  و�ل��ذخ��ائ��ر  �لأ���ش��ل��ح��ة 
�شناعة ميادين �لرماية �لع�شكرية 

وتعر�س �شركة تنفوليو �لإيطالية 
دفاعية  منتجات  ت�شليح  ج��ن��اح  يف 
�لر�شا�س  �مل�شد�س  تد�شني  �أهمها 
SMG عيار 9 ملم لأول مرة يف 
�ملطرو�شي  وقال   . منطقة �خلليج 

و�ل�شرطية ، �لالزمة ل�شتخد�مات 
�لمار�ت  دول��ة  يف  �مل�شلحة  �لقو�ت 
�خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  ودول 
وهي �لحدث لل�شركات �لمريكية 

و�لأوروبية �حلليفة معها .

جديد  منتج  ه��و  �مل�شد�س  ه��ذ�  �ن 
فريد من نوعه “ بروتو تايب”

�لقنا�شة  �ل���ب���ن���ادق  ع���ر����س  وي���ت���م 
�ل�شركة  ج���ن���اح  يف  و�ل���ه���ج���وم���ي���ة 
�أي�شا. كما تعر�س �شركة بوليك�س 

تورنيدو االإماراتية تعر�س �شالح “ نانو تكنولوجي” الذي يت�شبب يف القتل الوظيفي الأجهزة االت�شاالت واملركبات املدرعة والرادارات
•• اأبوظبي- الفجر:

ك�شفت موؤ�ش�شة تورنيدو �لمار�تية 
ع���������ش����و جم�����م�����وع�����ة �ل����ف����الح����ي 
جمال  يف  – �لر�ئدة  �ل�شتثمارية 
م�شاركتها  خالل  و�لم��ن-  �لدفاع 
�يدك�س  م���ع���ر����س  ف���ع���ال���ي���ات  يف 
2017 عن �شالح نانو تكنولوجي 
�لقتل  يف  وظ��ي��ف��ت��ه  تن�شب  �ل����ذي 
�لت�شالت  لأج����ه����زة  �ل��وظ��ي��ف��ي 
و�مل���رك���ب���ات �مل����درع����ة و �مل����ع����د�ت و 
�ل����دب����اب����ات و ن����اق����الت �جل����ن����ود و 
 ، �أنو�عها  �ختالف  �ل���ر�د�ر�ت على 

ولي�س للتدمري.
�لفالحي  ج���ري���و  حم���م���د  وق������ال 
موؤ�ش�شة  �د�رة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
تورنيدو �لمار�تية: �ننا ن�شعى �ىل 
ت��وف��ري �أن��ظ��م��ة م��ت��ط��ورة يف جمال 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  و�لم����ن  �ل��دف��اع 
�لمار�تية، ويتوقع �بر�م �تفاقيات 

وعقود خالل �أيام �ملعر�س.
و�أ����ش���اف �ل��ف��الح��ي: ي��اأت��ي �شالح 
�شكل  ع��ل��ى  تكنولوجي”  ن��ان��و   “
م��ل��ي��ئ��ة مبركب  م��غ��ل��ف��ة  �أج�������ش���ام 
خ����ا�����س م��ت��ن��اه��ي��ة �ل�������ش���غ���ر حني 
تغطي  �ل������ه������دف  ع����ل����ى  ت���������ش����وب 
بحيث  للمركبة  �ل��ف��ع��ال  �ل�����ش��ط��ح 
�ل��ب�����ش��ري��ة بالعني  �مل��ر�ق��ب��ة  مت��ن��ع 

�لت�شال  �أجهزة  تعطل  و  �ملجردة، 
�للكرتونية،  �لب�شرية  و �لجهزة 
�لت�شاقيا  غ��ط��اًء  ت��وف��ر  �ن��ه��ا  ك��م��ا 
للهدف  �خلارجية  للعنا�شر  تاما 

كالر�د�ر و �أجهزة تغطية حمطات 
�لت�شالت �لهو�ئية.

�شركة  �د�رة  جمل�س  رئي�س  وذك���ر 
�ل�شركة  �أن  �لم��ار�ت��ي��ة  ت��ورن��ي��دو 

�شتعر�س عدد� كبري� من �لأنظمة 
�ملختلفة  �لعد�شات  و من  �لأخ��رى 
لالأغر��س  و  ل��الآل��ي��ات  و  للم�شاة 

�لبحريه.

حممد جريو �لفالحي

�سالح نانو تكنولوجي

ميلرمي تعر�س مركبتها الع�شكرية كاملة التجهيز UGV يف معر�س اأيدك�س 2017 
•• اأبوظبي -الفجر: 

�مل���زّودة  �لإ���ش��ت��ون��ي��ة  �ل�شركة  “ميلرمي”  ق��ام��ت 
حل���ل���ول �ل����دف����اع مب�������ش���ارك���ة ج���ه���وده���ا م����ع كل 
 ،)IGG( ل��دول��ي��ة� �ل��ذه��ب��ي��ة  �مل��ج��م��وع��ة  م���ن 
و�شركة  �ملتحدة،  �ململكة  يف  “ر�يثيون”  و�شركة 
لتقدمي   ،AEC �مل���ت���ق���دم���ة  �لإل����ك����رتون����ي����ات 
�لروبوتية  �حل��رب  جم��ال  يف  �ملتقدمة  تقنياتها 
�لع�شكرية  للمركبة  من خالل عر�س منوذجها 
“ثيمي�س”  �لقيادة  ذ�تية  ماأهولة  �لغري  �لرّبية 

يف معر�س �أيدك�س 2017.
�لتنفيذي ل�شركة  �لرئي�س  وقال كولد�ر فار�شي 
“ميلرمي” باأن �ل�شركة تطرح تقنياتها يف ثالثة 
�أم���اك���ن ل��ل��ع��ر���س م���ع ث���الث ���ش��رك��ات خمتلفة، 
�لكامل  �لأول  �لنموذج  متيز  مدى  يو�شح  وهذ� 
للمركبة �لربية �ملعدلة ثيمي�س، و�أ�شاف فار�شي 
ُت�شلَح  �أن  و�ح��دة ميكن  ُت�شكل من�شة  �ملركبة  �أن 
لحتياجات  ط��ب��ق��اً  حم���ددة  ب��ح��م��ولت  ب�شهولة 
�جليو�س يف �ملنطقة و�شت�شاعد على تو�شيع نطاق 

�لقدرة �لروبوتية �لع�شكرية.
�لثالث  �ل�شركات  تعاون ميلرمي مع  �أ�شفر  وقد 

عن طرحها لثالثة �أ�شكال خمتلفة لأول منوذج 
ثيمي�س   �ملعدلة  �لقيادة  ذ�تية  �لربية  للمركبة 
ع��ل��ى برنامج  �ل�����ش��رك��ة  ���ش��ي��اق ع��م��ل  وذل�����ك يف 
�ل�شتخد�م  وه��و  �إ�س”،  ب��ي  �آي  “دي  �لت�شغيل 
وعلى  �مل��اأه��ول��ة،  غ��ري  �ل��ذك��ي��ة  للنظم  �لتكتيكي 
نطاق  وتو�شيع  ن�شر  ت�شتهدف  �أخ���رى  تقنيات 

قدر�ت �حلرب �لروبوتية.
�لذهبية  �ملجموعة  مع  ميلرمي  �شركة  وبتعاون 
برّية  مركبة  �أول  �شتقدم   ،)IGG( �ل��دول��ي��ة 
لل�شوق  خ�شي�شاً  معدة  �ل��ق��ي��ادة  ذ�ت��ي��ة  ُم�شلحة 
�لإمار�تية حيث تتميز �ملركبة �ملعرو�شة ثيم�س 
باأنها ُمزودة مبحطة �أ�شلحة يتم �لتحكم فيها عن 
 )Aselsan بعد ُمقدمة من �شركة )�أ�شيل�شان
و�لإلكرتونية،  �لع�شكرية  لل�شناعات  �لرتكية 
وت�شتهدف �ل�شركات ت�شويق �ملركبة بالتعاون مع 

�لقيادة �لعامة للقو�ت �مل�شلحة �لإمار�تية.
�ملتقدمة،  �لإل��ك��رتون��ي��ات  �شركة  م��ع  وبتعاونها 
ثيمي�س  مركبة  ب��ط��رح  ميلرمي  �شركة  �شتقوم 
�مل���ع���د�ت �حلربية  ت�����ش��ت��ه��دف  ل��ل��ن��ق��ل  ك��و���ش��ي��ل��ة 
حمل  على  �لقدرة  �ملركبة  متلك  حيث  �خلفيفة 
ملدة  و�ل��ع��م��ل  ج��ر�م��اً  كيلو   750 �إىل  ي�شل  م��ا 

�شاعات متو��شلة با�شتخد�م �لتقنية �ملعدلة   10
�جلديدة وهي جُمهزة مبنظار �أر�شي، بالإ�شافة 
�إىل معد�ت ك�شف �لعبو�ت �لنا�شفة و�لتي قامت 

باإ�شافتها �شركة ر�يثيون من �ململكة �ملتحدة.
�لثالثة  وبالإمكان �لطالع على مركبة ميلريم 
و�ل����ذي   )07-C10( �لإ����ش���ت���وين  �جل���ن���اح  يف 
�لإ�شتونية  �ل�شركات  م��ن  �لعديد  فيه  يتو�جد 

�لعاملة يف جمال حلول �لدفاع.

“ثيمي�س”  �مل��رك��ب��ة  ����ش��ت��خ��د�م  ه���ذ� وب��الإم��ك��ان 
يف �لإخ������الء �ل��ط��ب��ي وت��وج��ي��ه ع��م��ل��ي��ات هبوط 
للتزود  �ل���ق���ي���ادة، وك��م��ن�����ش��ة  ذ�ت���ي���ة  �ل���ط���ائ���ر�ت 
من  وغ����ريه����ا  ل��ال���ش��ت�����ش��ع��ار،  و�أد�ة  ب���ال���ط���اق���ة 

�ل�شتخد�مات. 
وت�شتخِدم �ملركبة من�شة و�حدة لعدة تطبيقات، 
�ل�شيانة  ت��ك��ال��ي��ف  ت��خ��ف��ي�����س  يف  ت�����ش��اه��م  ك��م��ا 

و�لتدريب للم�شتخدمني �لنهائيني.

رئي�س هيئة االت�شاالت بالقوات امل�شلحة 
ي�شتقبل عددا من �شيوف “اآيدك�س”

•• اأبوظبي-وام:

�لركن  �ل��ع��م��ي��د  ���ش��ع��ادة  ����ش��ت��ق��ب��ل 
�ل�����دك�����ت�����ور م�����ب�����ارك ب�����ن غ����اف����ان 
�لت�شالت  هيئة  رئي�س  �جل��اب��ري 
وت���ق���ن���ي���ة �مل����ع����ل����وم����ات ب����ال����ق����و�ت 
مبعر�س  م���ك���ت���ب���ه  يف  �مل�������ش���ل���ح���ة 
ك��ال على  �م�����س   2017 �آي��دك�����س 
هي�شكنان  م��ي��ك��و  �ل���ل���و�ء   .. ح����دة 
وتقنية  �لت�����ش��الت  هيئة  رئ��ي�����س 
�ل�شيرب�ين  و�لأم�������ن  �مل���ع���ل���وم���ات 
و�ل�شيدة  �لفنلندية  �لدفاع  ب��وز�رة 
�لرئي�س  ن��ائ��ب  ���ش��وري�����س  ب��ا���ش��ك��ال 
�لدولية  �لتنمية  ل�����ش��وؤون  �لول 
وه������رييف دوري  ت��ال��ي�����س  ل�����ش��رك��ة 

�لتنفيذي  و�مل��دي��ر  �لرئي�س  نائب 
ل�شركة تالي�س لالت�شالت و�لأمن 
ل�شوؤون  �لرئي�س  نائب  وهارمتوت 
�لت�شالت ل�شركة رود �ند �شو�رتز 
�لملانية. ومت خالل �للقاء�ت بحث 

و�ل�شبل  �ل��ث��ن��ائ��ي  �ل��ت��ع��اون  �أوج����ه 
بني  وت��ط��وي��ره��ا  بدعمها  �لكفيلة 
�ل�شديقة  ودولهم  �لإم���ار�ت  دول��ة 
ذ�ت  �ملو�شوعات  من  لعدد  �إ�شافة 

�لإهتمام �مل�شرتك.

نا�س تعر�س جهازا خا�شا لتاأمني املوانئ خالل م�شاركتها يف معر�س نافدك�س 2017
•• اأبوظبي-وام:

ت�شارك �شركة نافال �دفان�شد �شوليو�شن للحلول �لبحرية 
حتت  �ملن�شوية  �ل�شركات  �إح���دى  وه��ي  “نا�س”  �ملتقدمة 
�لدورة  “�إديك” يف  �لع�شكرية  لل�شناعات  �لإم��ار�ت  �شركة 
�لر�بعة من معر�س نافدك�س 2017 �لذي يعقد بالتز�من 
مع معر�س �آيدك�س �ملنعقد حاليا يف مركز �أبوظبي �لوطني 
بجناح خا�س يعك�س �إمكانياتها يف توفري �ل�شلع و�خلدمات 

�لبحرية للعمالء يف �لقطاع �لع�شكري.
“نا�س” يف  وقال حممد �لزعابي �ملدير �لتنفيذي ل�شركة 
تعر�س  �ل�شركة  �ن  “و�م”  �أنباء �لمار�ت  ت�شريح لوكالة 
وموؤمتر  معر�س  يف  �حلالية  م�شاركتها  خ��الل  م��رة  لأول 
لتاأمني  خا�شا  2017” جهاز�  “�يدك�س  �ل��دويل  �لدفاع 
يتاألف  وه��و عبارة عن جهاز حديث ومتقدم ج��د�  �مل��و�ن��ئ 
من عدة �جهزة مربوطة ببع�شها �لبع�س وتت�شل بربنامج 
معني ويقوم عمل �جلهاز على �ملر�قبة �لدقيقة حتت مياه 

�لبحر ونقلها.
على  �لثالثة  للمرة  ت�شارك  �لتي  �لنا�س  �شركة  �ن  و��شاف 
�لجهزة منها  ع��دد� من  �ي�شا  تعر�س  �أيدك�س  �لتو�يل يف 
يطلق  �لب�شرية  �ل�شفادع  ق��و�ت  قبل  م��ن  ي�شتخدم  جهاز 
عليه ��شم “�شكوتر” وهو عبارة عن جهاز ميكن ��شتخد�مه 
��شخا�س يجري ربطهم  �و ثالثة  من قبل �شخ�س و�ح��د 
مل�شافات  و�مل�����ش��ي  �لبحر  م��ي��اه  �ل��ن��زول يف  �ج��ل  م��ن  بحبل 
طويلة بهدف �ملر�قبة وجتميع �ملعلومات ..كما مت عر�س 

وهو  �ملبتدئيني  و�ل�شباط  �لطلبة  لتدريب  خا�س  جهاز 
عبارة عن جهاز م�شابه لل�شفينة وبنف�س �لجو�ء وهو جهاز 
يوفر �لكثري من �لم��و�ل و�جلهد وي�شتقطب �لكثري من 
جهاز  وه��و  �مل��د�ف��ع  معايرة  جهاز  �ىل  ..����ش��اف��ة  �ملتدربني 
وذلك  بها  �ل�شفن  وت��زوي��د  �لح��د�ث��ي��ات  جمع  على  يعمل 
جهاز  ..وك��ذل��ك  و�حلقيقي  �ل��وه��م��ي  �ل��رم��ي  �ج���ر�ء  بعد 
مركز �لر�شاد �لبحري وهو جهاز يعطي �شورة كاملة عن 

توقعات �لأمو�ج وحالة �عماق �لبحر.
2011 ومقرها يف  تاأ�ش�شت يف عام  �أن �ل�شركة  و��شار �ىل 
للعمالء  �لبحرية  و�خل��دم��ات  �ل�شلع  توفر  وه��ي  �أبوظبي 
�أن ت�شبح  �ل�شركة يف  �لع�شكري ..وتتمثل روؤية  يف �لقطاع 
�ملزود �لر�ئد على �ل�شعيد �ملحلي يف جمال �لنظم �لبحرية 
و�ل�شت�شار�ت و�لدعم �للوج�شتي �ملتكامل من خالل توفري 
�ل�شركة  وتتميز  �لعمالء  متطلبات  لتلبية  �شاملة  حلول 
�لعاملية  و�خل���ربة  �ملحلية  �مل��ع��رف��ة  �شياقات  ب��ني  بدجمها 
م�شتفيدة من �شر�كاتها �لعاملية وقدر�ت �شاملة دوليا عرب 

خمتلف �لقطاعات وجمالت �لأعمال.
�لإم�������ار�ت لل�شناعات  ���ش��رك��ة  �ل�����ش��رك��ة ج����زء� م���ن  وت��ع��د 
�لتي  �ملتكاملة  �لوطنية  �لدفاع  /�إدي��ك/ من�شة  �لع�شكرية 
و�خلدمات  �لت�شنيع  ���ش��رك��ات يف جم���ال  ع���دة  ب��ني  جت��م��ع 
�ملنطقة على  �لأوىل من نوعها يف  �ملن�شة  �لع�شكرية وهي 
�شعيد ما تقدمه من خدمات ع�شكرية متكاملة وخدمات 
�لت�شنيع �لوطني يف من�شاآت م�شممة وفق �أحدث �ملعايري 

�لعاملية وبتقنيات وخدمات دعم رفيعة �مل�شتوى.
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اأخبـار الإمـارات
رئي�شة مركز االإمارات لل�شيا�شات ت�شارك يف موؤمتر حول احلوكمة بالريا�س

•• اأبوظبي -وام:

�لإمار�ت  مركز  رئي�شة  �لكتبي  �بت�شام  �لدكتورة  �شاركت 
ن��ظ��م��ت��ه �لهيئة  �ل����ذي  �ل�����دويل  �مل���وؤمت���ر  ل��ل�����ش��ي��ا���ش��ات يف 
�لعربية  �ململكة  يف  “نز�هة”  �لف�شاد  ملكافحة  �لوطنية 
�جل����اري مبدينة  ف��رب�ي��ر  و21   20 ي��وم��ي  �ل�����ش��ع��ودي��ة 
�لريا�س بح�شور �لأمري في�شل بن بندر بن عبد�لعزيز 

�آل �شعود �أمري منطقة �لريا�س.
�لورقة  يف  لل�شيا�شات  �لإم����ار�ت  مركز  رئي�شة  وعر�شت 
على  �حل��وك��م��ة  “�نعكا�شات  ب��ع��ن��و�ن  �مل��وؤمت��ر  يف  قدمتها 
�لإمار�تي” روؤية  �ملجتمع  �لرفاه �لجتماعي يف  م�شتوى 
دولة �لإم��ار�ت لدور �حلوكمة �شمن �لأجند�ت �لوطنية 

و�ملحلية وجهودها يف جمال تعزيز �حلوكمة و�إجناز�تها 
يف هذ� �ملجال.

و�أ�شارت �إىل �أن دولة �لإمار�ت �شجلت يف �ل�شنو�ت �لأخرية 
�لعاملية  “�ملوؤ�شر�ت  وف��ق  �حل��وك��م��ة  يف  م�شتمر�  حت�شنا 
ت�شمل  و�لتي  �ل��دويل  �لبنك  ي�شدرها  �لتي  للحوكمة” 
فعالية �حلكومة وجودة �لإطار �لتنظيمي و�شيادة �لقانون 
و�ل�شتقر�ر �ل�شيا�شي وحماربة �لف�شاد �لأمر �لذي جعل 
�لدولة حت�شل على �ملرتبة �لأوىل عربيا يف موؤ�شر فعالية 

�حلكومة عام 2015. 
و�أو�شحت �أن حتقيق �لإمار�ت م�شتويات عالية يف موؤ�شر�ت 
�لج��ت��م��اع��ي يف  �ل��رف��اه  م�شتوى  ع��ل��ى  �نعك�س  �حل��وك��م��ة 

�ملجتمع وهو ما تبدى يف �إجناز�ت �لدولة .

 

�مل�ست�سفيات �حلكومية 
�أبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
�م �لقيوين

م�شت�شفى �م �لقيوين                7656888
ر��ش �خليمة 

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

�لفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 �مل�ست�سفيات �خلا�سة
�أبوظبى

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

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

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

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

�سيدليات تعمل حتى �أوقات متاأخرة
  �بوظبى

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

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية �ملدينة                       7468424
�شيدلية �لمار�ت                    7474900
�شيدلية �لأم                           7429006

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

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

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

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

�م �لقوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

�ل�سرطة / �ملطافى           
�لمار�ت                                 999 / 997

�لأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�س  :                           2097777 
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نهج متكامل يف حت�سني �خلدمات �حلكومية 

»مركز منوذج دبي« يعلن 30 خدمة �شمن »اجندة الرقم واحد« للعام 2017
•• دبي-الفجر: 

حققتها  �لتي  للنجاحات  مو��شلة 
ينظمها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح�����ش��ني  دور�ت 
مركز منوذج دبي، �لتابع لالأمانة 
�لعامة للمجل�س �لتنفيذي لإمارة 
“�أجندة  ع���ن  �مل���رك���ز  �أع���ل���ن  دب����ي، 
�لتح�شني  ل����دورة  و�حد”  �ل��رق��م 
 30 2017 م��ع  ل��ل��ع��ام  �ل�����ش��اب��ع��ة 
خدمة تطبقها 30 جهة حكومية 
لتح�شني  دب����ي  ل��ن��م��وذج  م��ط��ب��ق��ة 

�خلدمات �حلكومية.
�ل�شنوية  �لتح�شني  دورة  وت�شتند 
تتلخ�س  رئ��ي�����ش��ي��ة  م���ب���ادئ  ع��ل��ى 
لتحقيق  �لإب������د�ع  �أوًل  ك��ال��ت��ايل: 
�ل��ت��غ��ي��ري �لإي���ج���اب���ي �مل��ن�����ش��ود يف 
وتطوير  �حل��ك��وم��ي��ة  �خل����دم����ات 
وثانياً:  ر�ئ��دة.  م��ب��ادر�ت  وتطبيق 
�ملتعاملني وذلك ل�شمان  م�شاركة 
�خل���دم���ات �حلكومية  ج���ودة  رف���ع 
ت�شميم  يف  �مل��ت��ع��ام��ل��ني  مب�����ش��ارك��ة 
ثالثاً:  �خل��دم��ة،  وتقييم  وتقدمي 
�لإنفاق �ملتعقل من خالل حتديد 
�خلدمات  على  �لإن��ف��اق  �أول���وي���ات 
�حل���ك���وم���ي���ة، ور�ب�����ع�����اً: �ل���رت�ب���ط 
بني  �مل�شرتك  بالعمل  �حلكومي: 
�جلهة  يف  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �لأط����������ر�ف 
�حلكومية ومع �جلهات �لأخرى.  

وك�����ان ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن بن 
ويل  مكتوم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 
“�أجندة  �أطلق  2013 قد  يف عام 
على  ل���ل���رتك���ي���ز  و�حد”  �ل����رق����م 
ذ�ت  �حلكومية  �خلدمات  حت�شني 

�لبيانات �جلمركية جلمارك دبي، 
لبلدية  و�مل��خ��ط��ط��ات  و�خل���ر�ئ���ط 
دبي، و�لت�شرفات �لعقارية لد�ئرة 
�لأر����ش��ي و�لأم����الك، و�حلافالت 
ل���ه���ي���ئ���ة �ل�����ط�����رق و�مل�����و�������ش�����الت، 
وترخي�س طاقم �لو�شيلة �لبحرية 
�ملالحية،  دب����ي  م��دي��ن��ة  ل�����ش��ل��ط��ة 
و�ل�شت�شار�ت �لفنية لرو�د �لأعمال 
لتنمية  ر����ش��د  ب��ن  حممد  ملوؤ�ش�شة 
و�ملتو�شطة،  �ل�����ش��غ��رية  �مل�����ش��اري��ع 
دبي  م��ط��ار�ت  يف  �مل�شافر  رح��ل��ة  و 
وخدمات  دب���ي،  م��ط��ار�ت  ملوؤ�ش�شة 
�لت�شدير لغرفة دبي،  و�لبالغات 
ل�شرطة  �لعامة  للقيادة  �جلنائية 
لد�ئرة  �مل�شتهلك  وح��م��اي��ة  دب���ي،  
و�لنتقال  �لق��ت�����ش��ادي��ة،  �لتنمية 
كهرباء  ل��ه��ي��ئ��ة  �ل���ع���ق���ار  �إىل  م���ن 
�لإ�شكانية  و�مل���ن���ح  دب�����ي،  وم���ي���اه 
ملوؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لالإ�شكان، 
لرت�خي�س،  �ل��ت�����ش��اري��ح  وخ��دم��ة 
تنمية  ل��ه��ي��ئ��ة  �مل�����ايل  و�ل��ت��م��ك��ني 
�ملجتمع، و�أذونات �لدخول لالإد�رة 
�لعامة لالإقامة و�شوؤون �لأجانب، 
و�لكفالت للنيابة �لعامة، و�شوؤون 
و�لتنمية  �ملعرفة  لهيئة  �ل��ط��الب 
�مل�شاجد  وخ����دم����ة  �ل���ب�������ش���ري���ة،  
�لإ�شالمية  �ل���������ش����وؤون  ل�����د�ئ�����رة 
�لق�شر  �خل��ريي، وخدمة  و�لعمل 
�لق�شر،  و�شوؤون  �لأوق��اف  ملوؤ�ش�شة 
و�ل���رتخ���ي�������س ل��ل��م��ن��ط��ق��ة �حل����رة 
بجبل علي، و�لرتخي�س للمنطقة 
وخدمات   ، دب����ي  مب���ط���ار  �حل�����رة 
و�لتدريب  )�ل�شت�شار�ت  �لفنون 
و�لفنون،  �لثقافة  لهيئة  و�مل��ن��ح( 

ل�شلطة  و�لرتخي�س  و�لت�شجيل 
دب������ي ل���ل���م���ج���م���ع���ات �لإب�����د�ع�����ي�����ة، 
�مل��م��ان��ع��ة ملجل�س  ع���دم  و����ش���ه���اد�ت 
دبي �لريا�شي، وخدمة �لرتخي�س 
�لإنقاذ  وخ���دم���ات  ج���ن���وب،  ل��دب��ي 
للدفاع  �لعامة  ل���الإد�رة  و�لإط��ف��اء 
و�ملهرجانات  و�لفعاليات  �مل���دين، 
و�لت�شويق  �ل�������ش���ي���اح���ة  ل�����د�ئ�����رة 
�لت�شجيل  وخ����دم����ة  �ل����ت����ج����اري، 
و�ل�����رتخ�����ي�����������س ل�������ش���ل���ط���ة دب�����ي 

للمجمعات �لإبد�عية.
وبهذه �ملنا�شبة قال �شعادة عبد�هلل 
للمجل�س  �لعام  �لأم��ني  �ل�شيباين 
�لتنفيذي لإمارة دبي: مت �لإعالن 
�أج����ن����دة �ل����رق����م و�ح������د لعام  ع����ن 
�شاحب  ل��روؤي��ة  جت�شيد�ً   2017
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر��شد 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل 
�ل���������وزر�ء حاكم  رئ���ي�������س جم��ل�����س 
�إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �هلل”،  “رعاه  دب���ي 
ن��وع��ي��ة يف خدمات  ن��ق��ل��ة  �إح�����د�ث 
�مل�شتويات  كافة  على  دبي  حكومة 
مبا ي�شمن حتقيق �إجن��از�ت وفقاً 

ومبا  �لعاملية  �مل��م��ار���ش��ات  لأف�����ش��ل 
للخدمة  جديد  نهج  خلق  ي�شمن 
�لعامة ويوفر لالأفر�د و�ملتعاملني 
�مل�شتجد�ت  م��ع  وي��ت��الءم  �ل�شعادة 
عام  ب�شكل  �لإم���ارة  ت�شهدها  �لتي 

على كافة �مل�شتويات. 
يتابع  �ل�شيباين:  �شعادة  و�أ���ش��اف 
م����رك����زمن����وذج دب�����ي ج����ه����ود فرق 
�لبتكار با�شتمر�ر، ل�شمان تطبيق 
لتح�شني  دب����ي  من�����وذج  م��ن��ه��ج��ي��ة 
�لتح�شني  ي�شمن  مب��ا  �خل��دم��ات 
وتعزيز  �خل����دم����ات  يف  �مل�����ش��ت��م��ر 
�ل��رت�ب��ط ب��ني �جل��ه��ات �حلكومية 
ت�شهل  مبتكرة  م��ب��ادر�ت  بتطبيق 
�ل�شعادة  لهم  وحتقق  �لنا�س  حياة 
�لرقم  �إىل  للو�شول  �شعياً   وذل��ك 

و�حد و�ملركز �لأول عاملياً. 
من جانبها قالت �إميان �ل�شويدي 
م��دي��ر م��رك��ز من���وذج دب���ي: يعتمد 
�لرقم  �أج����ن����دة  خ���دم���ات  �خ���ت���ي���ار 
و�ح������د ع���ل���ى م���ع���اي���ري ���ش��ام��ل��ة مت 
در��شتها بعناية بحيث تغطي كافة 
�لتي  �ملتعلقة باخلدمات  �جلو�نب 

تقدمها �جلهات �حلكومية.
�إىل   ن�شعى  �ل�����ش��وي��دي:  و�أ���ش��اف��ت 
للجهات  �ل������الزم  �ل���دع���م  ت���وف���ري 
�حلكومية يف دبي لتطبيق وتنفيذ 
توجيهات �لقيادة �لعليا من خالل 
متكاملة  ع��م��ل  منظومة  ت��ط��وي��ر 
ت����ل����ت����زم ب����ه����ا خم���ت���ل���ف �جل����ه����ات 

و�ملوؤ�ش�شات يف حكومة دبي. 
�لأج����ن����دة كونها  �أه��م��ي��ة  وت��ك��م��ن 
�حلكومية  �جلهات  تناف�شية  تعزز 
للخدمات  حت�شينها  خ���الل  م���ن 
على  �ل�شرت�تيجية  �لأهمية  ذ�ت 
وق��د جتلى  دب��ي،  م�شتوى حكومة 
ذل���ك ب��و���ش��وح ب��ع��د �ل��ن��ج��اح �لذي 
�شمن  �لتح�شني  عمليات  حققته 
�أجندة �لأعو�م �ل�شابقة من خالل 
قبل  �ملبتكرة من  �ملبادر�ت  تطبيق 
�شاركت  �ل��ت��ي  �حلكومية  �جل��ه��ات 
�أحدثت  وق��د  �لتح�شني،  دور�ت  يف 
ن��وع��ي��ة يف �خل����دم����ات على  ن��ق��ل��ة 
مع  يتما�شى  مبا  كافة،  �مل�شتويات 
توجيهات �لقيادة �لعليا يف حتقيق 

�ل�شعادة للمتعاملني .

�ختيارها  ي��ت��م  و�ل��ت��ي  �لأول����وي����ة، 
ومعايري  �أ���ش�����س  ب��ح�����ش��ب  ���ش��ن��وي��اَ 
منها: و�شول �خلدمة لعدد كبري 
مقارنة  �مل��ت��ع��ام��ل��ني  م���ن  ن�����ش��ب��ي��اً 
ب��غ��ريه��ا م���ن �خل����دم����ات، وم���دى 
ت����اث����ري �خل�����دم�����ة ع���ل���ى خ���دم���ات 
�أخرى مهمة يف �جلهة �حلكومية، 
ذ�ت  للخدمات  �لول��وي��ة  و�إع��ط��اء 
�لعالية  �إىل  �مل��ت��و���ش��ط��ة  �ل��ت��ك��ل��ف��ة 
ن�شبياً، �إ�شافة �إىل �أن حت�شني هذه 
�خلدمات يوؤثر ن�شبياً على حتقيق 
للجهة  �ل�شرت�تيجية  �لأه����د�ف 
�حلكومية، وعلى تناف�شية �لإمارة 

�لدولية يف �ملجالت �ملختلفة.
وي���ق���وم م��رك��ز من����وذج دب����ي بدور 
دع���م ج��ه��ود �جلهات  حم����وري يف 
�لتح�شني  دورة  خ��الل  �حلكومية 
من خالل تقدمي �لدعم و�ملتابعة 
�حلثيثة لفرق �لبتكار يف خمتلف 
�مل�شوؤولة  �حل���ك���وم���ي���ة  �جل����ه����ات 
وتنظيم  �خل���دم���ات  حت�����ش��ني  ع���ن 

�ل��دور�ت �لتدريبية �لالزمة حول 
لتح�شني  دب����ي  من�����وذج  م��ن��ه��ج��ي��ة 

�خلدمات و�لأدو�ت �مل�شتخدمة. 
ويتم �لعمل خالل دورة �لتح�شني 
منوذج  منهجية  بح�شب  �ل�شنوية 
دبي لتح�شني �خلدمات �حلكومية 
معتمدة  ع��ل��م��ي��ة  م��ن��ه��ج��ي��ة  وه����ي 
و�لتي  �خل��دم��ات  لتح�شني  دول��ي��اً 
ت�شتمل على خم�س مر�حل رئي�شية 
تعتمد على تقييم �لو�شع �لر�هن 
�لتخطيط  ث���م  وم���ن  ل��ل��خ��دم��ات، 
�مل���ن���ه���ج���ي ل��ت��ح�����ش��ني �خل����دم����ات، 
تتبعها مرحلة �لتطبيق، و�ملر�قبة 
�لتعلم  مرحلة  ثم  ومن  و�ملتابعة، 

�مل�شتمر. 
�لرقم  �أج���ن���دة  خ���دم���ات  و���ش��م��ن 
�ختيار  مت   2017 ل���ع���ام  و�ح�����د 
خدمات �لرعاية �ل�شحية �لأولية 
ب���دب���ي، وخدمة  �ل�����ش��ح��ة  ل��ه��ي��ئ��ة 
دبي  ملوؤ�ش�شة  �لإ���ش��ع��اف��ات  ت��دري��ب 
وتخلي�س  �لإ����ش���ع���اف،  خل���دم���ات 

اأيام ثالثة  خالل   »2017 نافدك�س  و  »اآيدك�س  �شفقات  قيمة  درهم  مليار   15.4

رئي�س هيئة االإمداد يلتقي الرئي�س التنفيذي 
ل�شركة ال�شناعات الدفاعية االأوكرانية

•• اأبوظبي-وام: 

�لإمد�د  هيئة  رئي�س  �لبلو�شي  م��ر�د  حممد  �لركن  �للو�ء  �شعادة  ��شتقبل 
2017” رومان  �لدويل” �آيدك�س  �لدفاع  وموؤمتر  معر�س  يف  مكتبه  يف 

رومانوف �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة �ل�شناعات �لدفاعية �لأوكر�نية.
و�أع�شاء  �مل�شلحة  �لقو�ت  �لذي ح�شره عدد من �شباط  �للقاء  ومت خالل 

�لوفد �ملر�فق لل�شيف مناق�شة عدد من �ملو��شيع ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.

“يوجيو امربوت” ال�شربية تعر�س 
عربات مدرعة يف اأيدك�س 2017

•• اأبوظبي -وام: 

�مربوت”  “يوجيو  �شركة  ت�شارك 
�يدك�س  م���ع���ر����س  يف  �ل�������ش���رب���ي���ة 
2017 لول مرة بعر�شها عربات 
مدرعة هجومية حديثة من طر�ز 
�ن  �ل�����ش��رك��ة  وق��ال��ت  “ميلو�س”. 
�لهد�ف  �لعربة هي متعددة  هذه 
�ل�شرطة  ق���ب���ل  م����ن  وت�������ش���ت���خ���دم 
وقو�ت �لمن و�جليو�س يف خمتلف 
و�جلغر�فية  �مل��ن��اخ��ي��ة  �ل���ظ���روف 

وت�شل حمولتها �ىل 14 طنا.
ميكن  �ل���ع���رب���ة  �ن  �ىل  و�������ش�����ارت 
دوري����ة  م��ه��م��ات  ت�����ش��ت��خ��دم يف  �ن 
و����ش��ت��ط��الع وك��ع��رب��ة ق��ي��ادة ونقل 
ودع������م وم���ه���م���ات ه��ج��وم��ي��ة �شد 
�لرهاب ويف عمليات �شد �لدبابات. 
و�ف��ادت بان �لعربة م��زودة مبدفع 
وقاذفات  ور�شا�شات  ملم   12.7
ق��ن��اب��ل و�ن��ظ��م��ة ���ش��و�ري��خ م�شادة 

للدبابات و�جهزة ر�د�ر مر�قبة.

»م�شيحان« و »الذيب« ابتكاران متميزان ل� »مركز اأحمد 
املزروعي لالإبتكار« يف جمال العربات الع�شكرية

•• اأبوظبي -وام:

عر�س “مركز �أحمد �ملزروعي لالإبتكار” � �لذي تاأ�ش�س عام 2013  ومقره 
�أبوظبي � �بتكاريني متميزين يف جمال �لعربات �لع�شكرية خالل م�شاركته 
2017” �إحد�هما �شاحنة متعددة  “�آيدك�س �لدويل  لأول مرة يف معر�س 
�لتقنيات  ب��اأح��دث  رباعي جمهزة  دف��ع  �شيارة  تطوير  و�لأخ���رى  �لأغ��ر����س 

�لع�شكرية �ملطلوبة.
و�أعلن �ملخرتع ور�ئد �لأعمال �أحمد �ملزروعي � موؤ�ش�س مركز �أحمد �ملزروعي 
�أن �ملركز تلقى  “و�م” �ليوم  �أنباء �لإم��ار�ت  � يف مقابلة مع وكالة  لالإبتكار 
عرو�شا من �شركات دولية للتعاقد على �إنتاج وت�شنيع هذين �ملنتجني خالل 
�لعام �حلايل �لأمر �لذي �شي�شاهم يف �لإنتقال من �ل�شوق �ملحلية �إىل �ل�شوق 

�لعاملية يف جمال �لت�شنيع �لع�شكري.
�أطلق  �لأغ��ر����س  �شاحنة متعددة  و�إن��ت��اج  �ملركز متكن من ت�شنيع  �أن  وق��ال 
عليها ��شم م�شيحان ن�شبة �إىل �جلمل م�شيحان ز�يد �ململوك للمغفور له 

�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان .
من  ميكن  هيدروليكية  تقنيات  وفق  تعمل  م�شيحان  �أن  �ملرزوقي  و�أو�شح 

خاللها �أن تتحول يف ع�شرة دقائق فقط من �شاحنة �إىل �آلية ع�شكرية �أخرى 
وذلك عن  �لع�شكرية  للعمليات  �أو عربة  ناقلة جنود  �أو  �إ�شعاف  �شيارة  مثل 
طريق �لتحكم عن بعد بو��شطة رميوت كنرتول م�شري� �ىل نه مت ت�شجيل 

بر�ءة �خرت�ع م�شيحان يف 145 دولة حول �لعامل.
ماركة  رباعي  دفع  �شيارة  �أي�شا من جتهيز  �ملركز متكن  �أن  �ملرزوقي  وذك��ر 
عرب  حمملة  �لدقة  فائقة  �لع�شكرية  �لتقنيات  باأحدث  �لد�خل  من  ني�شان 

�شقفها مبدفع ر�شا�س متطور.
و�أ�شار �إىل �أن هذه �لعربة �أطلق عليها ��شم �لذيب وهي �أي�شا جمهزة بطائرة 
من دون طيار ميكنها �لتحليق على م�شافة كليومرتين مربعني حيث ميكن 
�شياقتها و�شط �لظالم �لد�م�س ولديها من �لإمكانات و�لقو�عد �لتي توؤهلها 

ملختلف �ل�شتخد�مات �لع�شكرية �ملتنوعة يف �مليد�ن �حلربي.
وبني �أن �لرحلة �لت�شغيلية لهاتني �ملركبتني �شتبد�أ يف �لعام �ملقبل تليها �شنة 

جتريبية مع �جلهات �ملخت�شة خالل عام 2019.
و�أفاد �ملرزوقي باأن �ملركز �خرتع �ي�شا روبوتا �إن�شانا �آليا ميكن �لتحكم فيه 
على م�شافة ثالثة كيلومرت�ت حيث �شمم لينا�شب ت�شاري�س دولة �لإمار�ت 

للقيام باأعمال �لت�شوير �لليلي و�لك�شف عن �لألغام.

•• اأبوظبي-وام: 

�آيدك�س  �ل���دويل  �ل��دف��اع  وم��وؤمت��ري  معر�شي  �شفقات  حجم  بلغ 
و�لدفاع �لبحري نافدك�س 2017 �� يف ثالثة �أيام �� حو�يل 15.4 

مليار درهم من خالل 62 �شفقة �أغلبها ل�شركات حملية.
 75 و  م��ل��ي��ار�ت  �أرب��ع��ة  31 �شفقة بقيمة ح��و�يل  �إب���ر�م  �م�س  ومت 
10  �شفقات  �أم�س �لأول  �أل��ف دره��م فيما وقعت    627 و  مليونا 
بحو�يل �شتة مليار�ت و 919 مليونا و 623 �ألف درهم .. �أما يف 
بقيمة جتاوزت  21 �شفقة  �ل�شفقات  �لأول فقد و�شل عدد  �ليوم 

درهم. مليون  �أربعة مليار�ت و 416 
وقال �للو�ء ركن طيار ��شحاق �شالح �لبلو�شي نائب رئي�س �للجنة 
لوكالة  ت�شريح  “ يف  ونافدك�س  “ �آيدك�س  ملعر�شي  �ملنظمة  �لعليا 
�لأيام  �ل�شفقات خ��الل  �إن حجم  “ �م�����س..  “ و�م  �لإم����ار�ت  �أن��ب��اء 
�لثالثة �لأوىل من “ �آيدك�س و نافدك�س 2017 “ .. يوؤكد �لنجاح 
توقيع  �مل��ع��ر���س  ي�شهد  �أن  �مل��ع��ر���س..م��ت��وق��ع��ا  حققه  �ل��ك��ب��ري�ل��ذي 

�شفقات بقيمة تتجاوز �لدور�ت �ل�شابقة .
و�أكد �أهمية تد�شني �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
للقو�ت  �لتابعة  �أريلة  �ل�شفينة  �أبوظبي  لإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�لعميد  و�أع��ل��ن  �ل���زو�ر.  من  �لالفت  �حل�شور  �إىل  �إ�شافة  �مل�شلحة 
ب��ا���ش��م معر�س  �ل��ر���ش��م��ي  �مل��ت��ح��دث  �ل�شام�شي  ر����ش��د  �ل��رك��ن ط��ي��ار 
وم��وؤمت��ر �ل��دف��اع �ل���دويل “ �آي��دك�����س 2017 “ �إب���ر�م 31 �شفقة 
�أل��ف دره��م يف   627 75 مليونا و  �أربعة مليار�ت و  بقيمة ح��و�يل 

�ليوم �لثالث للفعاليات.
 2017 �آي��دك�����س  �م�����س يف  �ل���ذي عقد  �ل�شحفي  �مل��وؤمت��ر  و�و���ش��ح 
�لر�شمي  �ملتحدث  �لذهلي  فهد  �لبحري  �ل��رك��ن  �لعقيد  بح�شور 
با�شم معر�س �لدفاع �لبحري “ نافدك�س 2017 “ �� �أن �ل�شفقات 
و�أعلن   . وعاملية  �إقليمية  �شركة   12 و  حملية  �شركة   19 �شملت  

���ش��ع��ادة �ل��ع��م��ي��د �ل��رك��ن ط��ي��ار ر����ش��د �ل�����ش��ام�����ش��ي ع��ن �ل��ت��ع��اق��د مع 
لأنظمة  �لتحتية  �لبنية  لتنفيذ  ج���روب  ج��ول��دن  �ن��رتن��ا���ش��ي��ون��ال 
درهم  �ل���ف  و494  م��ل��ي��ون��ا   76 و�لت�������ش���الت مب��ب��ل��غ  �مل��ع��ل��وم��ات 
 Rheinmentall Air Defence”شركة� م��ع  و�لتعاقد 
لالإ�شناد �لفني وتوريد قطع غيار و�عمال �ل�شيانة  “ �ل�شوي�شرية 
 34 و�ل���دف���اع �جل���وي مببلغ  �ل��ق��و�ت �جل��وي��ة  و�ل����ش���الح ل�شالح 

مليوندرهم.
و�أفاد �شعادته عن �لتعاقد مع �شركة “ Raytheon “ �لأمريكية 
ل�شر�ء معد�ت وقطع غيار ل�شالح �لقو�ت �جلوية و�لدفاع �جلوي 
�لتعاقد مع �شركة  �لف درهم وكذلك  828 مليونا و261  مببلغ 
�جلابر �ملحلية لتوريد قطع غيار ل�شالح �لقو�ت �لربية مببلغ 36 

مليون درهم.
و�أفاد �شعادته عن �لتعاقد مع �ل�شركة �ملحلية �لأخرى نافال للحلول 
 11 مببلغ  �لطلقات  ��شابة  دقة  حتديد  منظومة  ل�شر�ء  �ملتقدمة 
مليونا و243 �لف درهم و�لتعاقد مع جلوبال لمد�د �لطري�ن – 
�لطائر�ت  جلميع  و�للوج�شتي  �لفني  �لدعم  لتقدمي  �ملحلية  جال 
لل�شيار�ت  �مل�شعود  �لتعاقد مع  50 مليون درهم وكذلك مت  بقيمة 

�ملحلية ل�شيانة و��شالح �لآليات مببلغ 40 مليون درهم.
و�أ�شار �شعادته �إىل �لتعاقد مع �شركة “ BAE Systems “ وهي 
 60 مببلغ  �لبحرية  �لقو�ت  ل�شالح  �أنظمة  ل�شر�ء  �شويدية  �شركة 
 Technology Chemring م��ع  و�لتعاقد  دره��م  مليون 
ل�شر�ء  ب��ري��ط��ان��ي��ة  ���ش��رك��ة  وه���ي   Solutions Limited
درهم  �ل��ف  و934  م��الي��ني   8 مببلغ  �ل�شلكي  ��شتطالع  �أن��ظ��م��ة 
 HESCO Bastion Limited وكذلك �لتعاقد مع �شركة
HESCO  مببلغ  ل�شر�ء مو�د وجتهيز�ت هند�شية  �لربيطانية 

درهم. �لف  و168  مليونا   67
 Harris Corporation  وك�شف �شعادته عن �لتعاقد مع �شركة

ل�شر�ء �أجهزة  �لأمريكية   Communication Systems
ر�ديو وملحقاتها مببلغ 77 مليونا و129 �لف درهم و�لتعاقد مع 
�ل�شركة �ملحلية �عتماد �لقاب�شة ل�شيانة �ملنظومة �لأمنية للحدود 
مع  �لتعاقد  وكذلك  دره��م  مليون   285 بقيمية  �جلوية  و�ملن�شاآت 
�شركة The Boeing �لأمريكية لإد�رة م�شبهات طائر�ت �لنقل 
68 مليونا و685  و�لدفاع �جلوي مببلغ  �لقو�ت �جلوية  ل�شالح 
 Blucher “ لف درهم. و�أ�شاف �شعادته �أنه مت �لتعاقد مع �شركة�
GmbH “ �لأملانية ل�شر�ء بدلت و�قية وملحقاتها مببلغ 164 
 DST Defence “ م��ع  و�لتعاقد  دره��م  �ل��ف  و916  مليونا 
لتطوير ورفع  �أخرى  �أملانية  �شركة  وهي   Service Tracks
مت  وكذلك  دره��م  مليون   87 مببلغ  �لربية  �ل��ق��و�ت  مد�فع  كفاءة 
�لتعاقد مع �شركة “ Solutions Minewolf “ �ل�شوي�شرية 
مليونا   16 مببلغ  �ملتفجر�ت  و�ز�ل���ة  �لل��غ��ام  ك�شح  معد�ت  ل�شر�ء 

و132 �لف درهم.
و�أفاد �شعادته بالتعاقد مع �شركة “ Paramount “ من جنوب 
10 ماليني و120 �لف  “ مببلغ   X88 “ �آليات  �أفريقيا ل�شر�ء 
درهم و�لتعاقد مع مركز �مللك عبد�هلل للت�شميم و�لتطوير ل�شر�ء 
ذخائر ل�شالح �لقو�ت �لربية مببلغ 84 مليونا و919 �لف درهم 
وكذلك مت �لتعاقد مع �شركة �شهام �خلليج �ملحلية ل�شر�ء وتوريد 

ذخائر بقيمة 226 مليونا و533 �لف درهم .
�لذ�تية  لالأنظمة  �ل�شتثمارية  �أب��وظ��ب��ي  �شركة  م��ع  �لتعاقد  ومت 
لتوفري �لدعم �ملتكامل ILS للطائر�ت �مل�شرية مببلغ 337 مليونا 
23 �لف درهم و�لتعاقد مع �شركة �مل�شعود �ملحلية لتقدمي �لإ�شناد 
�لفني بقيمة 54 مليون درهم وكذلك مت �لتعاقد مع �شركة دروي�س 
بن �أحمد و�أولده وهي �شركة حملية، ل�شر�ء عدد من روؤو�س تريال 
نوع �ملاأن وعدد من �ملقطور�ت لناقالت �لدبابات مببلغ 55 مليونا 

و952 �لف درهم.

كما مت �لتعاقد مع جمعية �لقو�ت �مل�شلحة، لتوريد �هد�ف للميادين 
 CAE Maritime “ م��ع  و�لتعاقد  دره��م  ماليني   5 مببلغ 
م�شبهات  معد�ت  وتركيب  ل�شر�ء  �ملحلية   “  Middle East
درهم  �لف  و475  275 مليونا  بقيمة  �لبحري  �لتدريب  ومركز 
حملية  �شركة  وه��ي  �ملحلية  بيانات  �شركة  مع  �لتعاقد  مت  وكذلك 
مليون   277 مببلغ  �ملكانية  �ملعلومات  و�نتاج  �لربجميات  لرخ�س 

درهم.
�لثالث من معر�س  �ليوم  خ��الل  �لتي متت  �لأخ���رى  �لعقود  وم��ن 
�أيدك�س عقد مع �شركة �ل�شمال للحلول �لع�شكرية لتدريب �ملر�شحني 
�لطيارين يف كلية بيكر �ل�شرت�لية بقيمة 143 مليونا و300 �لف 
درهم وكذلك مت �لتعاقد مع �شركة باملز �لريا�شية �ملحلية لتوفري 
مدربني بتخ�شي�س مدربي ريا�شة �جلوجيت�شو و�لقتال �لع�شكري 

مببلغ 365 مليونا و351 �لف درهم.
و�أ�شار �شعادته �إىل �لتعاقد مع �شركة ماتريك�س �ملحلية ل�شحن �ملو�د 
من و�إىل �لدولة مبوجب �لعقود �لتجارية و�لتفاقيات �حلكومية 
و964  مليونا   114 مببلغ   “  FMS CASES“ �لأمريكية 
�لف درهم و�لتعاقد مع جمموعة �لإمار�ت �ملتقدمة لال�شتثمار�ت 
ل�شر�ء قطع غيار �لآليات �لع�شكرية مببلغ 96 مليونا و952 �لف 
– هور�يزن  �لعاملية  �لطري�ن  �كادميية  �لتعاقد مع  وكذلك  دره��م 
30 مليون درهم كما  ولتاأهيل وتطوير مهار�ت �لطياريني مببلغ 
�أجهزة  �لتعاقد مع موؤ�ش�شة �طل�س لالت�شالت ل�شر�ء وتركيب  مت 

طائر�ت مببلغ 48 مليونا و70 �لف درهم .
 21 �إبر�م  �أيدك�س ونافد�ك�س �شهد  وكان �ليوم �لأول من معر�شي 
�ليوم  و�شهد  دره��م  مليون   416 مليار�ت   4 قيمتها  بلغت  �شفقة 
مليونا  و919  مليار�ت   6 بلغت  بقيمة  10 �شفقات  �إب��ر�م  �لثاين 
و623 �ألف درهم ليبلغ جمموع �شفقات �لأيام �لثالثة 62 �شفقة 

مبلبغ يزيد عن 15 مليار� و410 ماليني درهم.

حامد بن زايد يقدم واجب العزاء 
يف وفاة نا�شر بوقبي املن�شوري

•• العني -وام:

ق����دم ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��ام��د ب���ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س دي�����و�ن ويل عهد 
�أبوظبي م�شاء �م�س و�جب �لعز�ء يف وفاة �ملغفور له نا�شر حممد بوقبي 

�ملن�شوري.
�ملرخانية يف مدينة  �لعز�ء مبنطقة  زي��ارة �شموه خليمة  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
وعبيد  ومبارك  و�شعيد  حممد  �لفقيد  �بناء  �ىل  تعازيه  قدم  حيث  �لعني 

و�حمد �لذين عربو� عن �شكرهم ل�شموه ملو��شاته لهم.
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•• راأ�س اخليمة- الفجر

�أل��ق��ى د. ���ش��ال��ح ع��ب��د �ل��ك��رمي م��دي��ر برنامج 
�لعربية بجامعة  و�للغة  �لإ�شالمية  �لدر��شات 
ج���م���ري�، حم��ا���ش��رة ب��ع��ن��و�ن )�ل��ت�����ش��ام��ح من 
�شريعتنا(، يف �إطار برنامج �ملحا�شر�ت �لعامة، 
�ل�شابعة  �ل���دورة  فعاليات  �شمن  يندرج  �ل��ذي 
ع�شرة من جائزة ر�أ�س �خليمة للقر�آن �لكرمي 
بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رعاية  حتت 
حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  �شقر 
بر�أ�س  ز�ي����د  �ل�����ش��ي��خ  مب�شجد  �خل��ي��م��ة،  ر�أ�����س 
�خليمة، لتختتم �جلائزة بذلك �آخر فعالياتها 
�لكرمي  عبد  �شالح  �لدكتور  و�أك��د  �خلتامية. 
�لت�شامح،  مو�شوع  �أهمية  على  حما�شرته،  يف 
�لإ�شالمية،  �ل�����ش��ري��ع��ة  مب��ق��ا���ش��د  و�رت���ب���اط���ه 
و�لرفق  كالرحمة  �لأخ����الق  ب��اب  يف  �شيما  ل 
و�لإح�شان، وما متيز به �لإ�شالم من �لإح�شان 

يف �ملعاملة وفق �لكتاب و�ل�شنة.
منوها �إىل �أن من �أعظم �أ�شباب �نت�شار �لإ�شالم 
يف �أق���ط���ار �ل���ع���امل ه���و ت�����ش��ام��ح �مل�����ش��ل��م��ني مع 
غريهم، معدد� جو�نب �أهمية �لت�شامح، و�لتي 
�لت�شويهات  ���ش��د  �لإ����ش���الم  ع��ن  �ل��دف��اع  منها 

�ملتطرفة،  �لتيار�ت  قبل  من  به  �أُل�شقت  �لتي 
موؤكد� �أن �لإ�شالم بريء من �لعنف وما يفعله 

�ملتطرفون.
وتناول د. عبد �لكرمي �شور� متعددة للت�شامح، 
�لنا�س  مع  �ل�شمحة  بالأخالق  �لتحلي  ومنها 
و�إ�شقاط  معهم،  و�للني  و�لرفق  وفعال،  ق��ول 
�حلق �ل�شخ�شي عنهم وعدم �لنتقام للنف�س، 
و�ل�شنة  �ل����ق����ر�آن  م���ن  ب��ن�����ش��و���س  م�����ش��ت�����ش��ه��د� 
ر�شخو�  �ل��ذي��ن  �ل�شحابة،  �أق���و�ل  م��ن  ومن���اذج 

منهج �لت�شامح باأخالقهم �لعالية، ومنهم عبد 
�هلل بن عبا�س ر�شي �هلل عنهما، حني قال: "لو 
قال يل فرعون بارك �هلل فيك لقلت: وفيك" 
��شتنباطا من قول �هلل: )وقل لعبادي يقولو� 
�إىل ج��ان��ب ح�شن معاملة  �أح�����ش��ن(،  �ل��ت��ي ه��ي 
�إىل  و�لإح�����ش��ان  وزي���ارة مر�شاهم  �لكتاب  �أه��ل 
�جلار منهم و�لإهد�ء �إليهم، حيث �إن �ل�شريعة 
�لإ�شالمية نظمت �لعالقة مع �لآخرين �أح�شن 

تنظيم.

و�أكد �ملحا�شر حرمة �لدماء، وحترمي �لغدر، 
بلد�ن  �مل�����ش��ل��م��ني  غ���ري  دخ����ل  �إذ�  �أن�����ه  م��ب��ي��ن��ا 
حمايتهم،  جت��ب  ف��اإن��ه  و�أم���ان  بعهد  �مل�شلمني 
و�أن �ملعاهد ماأمون على ماله ونف�شه وعر�شه، 
ول ي��ج��وز �ل��ت��ع��ر���س ل��ه ب�����اأذى، ك��م��ا ل يجوز 
يف  كما  وكنائ�شهم  عبادتهم  لأماكن  �لتعر�س 
و�شية �أبي بكر ر�شي �هلل عنه و�شرية �خللفاء 
�لر��شدين منوها �إىل ثمر�ت �لت�شامح �لكثرية 
وحفظ  �لإ���ش��الم،  حما�شن  �إظهار  منها  و�لتي 
ومكافحة  و�لأم��������و�ل،  و�لأع����ر������س  �لأن��ف�����س 
�لغلو و�لإرهاب، و��شتتباب �لأمن و�ل�شتقر�ر، 
���ش��ي��اق مت�شل  �ل���وط���ن. ويف  و�مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى 
�أ�شار �أحمد حممد �ل�شحي مدير عام موؤ�ش�شة 
ر�أ�س �خليمة للقر�آن �لكرمي وعلومه �أن �إقامة 
هذه �ملحا�شرة تاأتي من �شيا�شة �ملوؤ�ش�شة �لتي 
�لإ�شالمية  بالقيم  �ملجتمع  توعية  على  تعمل 
�شريعتنا  �إليها  تدعو  �لتي  �ل�شمحة  �لو�شطية 
�ل��ت��ي ت��دع��و �إىل �جل��م��اع��ة و�لل���ت���ف���اف حول 
�أمنه  �حلاكم، وحماية �لوطن و�ملحافظة على 
و��شتقر�ره، و�حلذر من �أهل �لفنت و�لت�شدي 
للنا�س  حماية  �لدخيلة  و�لأج��ن��د�ت  للتطرف 

و�أوطانهم.

•• عجمان-وام: 

عجمان  معر�س  فعاليات  يف  �ل��ف��الح  جامعة  ت�شارك 
بجناح  "�آيتك�س2017"  و�لتدريب  للتعليم  �ل��دويل 
يت�شمن من�شة تعريفية للتو��شل مع �لطلبة وتقدمي 
جميع �لتفا�شيل �ملتعلقة برب�جمها �لتعليمية بجانب 
ت���وزي���ع �مل��ن�����ش��ور�ت و�مل��ط��ب��وع��ات �ل��ت��ي حت��ت��وي على 
معرفتها.  �إىل  �لطالب  يحتاج  �لتي  �ملعلومات  جميع 
و��شتقبلت �جلامعة �أم�س �لول يف جناحها يف �ملعر�س 

بن  �ل�شيخ حميد  �ل�شمو  رعاية �شاحب  �ملقام حتت   -
عجمان-  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر��شد 

عدد� كبري� من �لطلبة �لطموحني.
ع�شر  "نحو  �شعار  يحمل  �ل��ذي  �ملعر�س  يف  وي�شارك 
جهة   40 م��ن  �أك���رث  �ملبتكر" ..  �لتعليم  م��ن  ج��دي��د 
�أن جامعة  .  يذكر  وموؤ�ش�شة تعليمية حملية ودولية 
�لفالح توفر لطالبها ثمانية بر�مج يف �لبكالوريو�س 
و�أربعة يف �ملاج�شتري موزعة على ثالث كليات �لقانون 

و�إد�رة �لأعمال و�لت�شال �جلماهريي .

•• اأبوظبي -وام: 

تنظم �لقو�ت �مل�شلحة �لعر�س �لع�شكري �لأول من نوعه يف 
�لدولة بعنو�ن "ح�شن �لحتاد" �لذي يج�شد �شجاعة وتفاين 

و�ملهنية �لعالية �لتي يتمتع بها منت�شبو �لقو�ت �مل�شلحة.
يقام عر�س "ح�شن �لإحتاد" يوم �خلمي�س 2 مار�س �ملقبل 

عند �ل�شاعة 4:30 ع�شر� على كورني�س �أبوظبي.
وحد�ت  �لحتاد"  "ح�شن  �لع�شكري  �ل��ع��ر���س  يف  وت�����ش��ارك 
ع�شكرية خمتلفة تقوم بعملية �إنقاذ لرهائن يف عر�س �لبحر 
م�شتخدمني �أحدث �ملروحيات �لع�شكرية و�لطائر�ت �ملقاتلة 
�لتقنيات  معايري  باأعلى  متتاز  بحرية  وغ��و����ش��ات  �لنفاثة 

�جلوية  �لع�شكرية  �لعمليات  وتتخلل  �حلديثة.  �لع�شكرية 
و�لبحرية عدة مد�همات حية على �أر�س �حلدث يف كورني�س 
و�لإمكانيات  للقدر�ت  و�قعية  ���ش��ورة  تقدم  حيث  �أبوظبي 

�لقتالية للقو�ت �مل�شلحة.
" �ن ح�شن  �ل��ع�����ش��ك��ري  للعر�س  �ل��ر���ش��م��ي  �مل��ت��ح��دث  وق���ال 
عر�س  م�شاهدة  يف  للجمهور  ف��ري��دة  فر�شة  يعد  �لحت���اد 
ع�شكري يربز �لقوة و�لتكامل بني كافة �لوحد�ت �لع�شكرية 
حيث �شي�شلط �ل�شوء على �لقدر�ت �لقتالية للقو�ت �مل�شلحة 
�للتز�م  مالمح  على  ل��الإط��الع  للجمهور  �مل��ج��ال  و�شيتيح 
و�لن�شباط خلرية �أبناءها �لذين ميثلون �لركيزة �لرئي�شية 
�لتي تدعم �أمننا �لقومي وتعزز �لتنمية �لوطنية �مل�شتد�مة 

مبا يتما�شى مع روؤية وقيم قيادتنا �حلكيمة".
وينفذ �لعر�س �لع�شكري ح�شن �لحتاد وحد�ت رئي�شية من 
�لقو�ت �لربية و�لبحرية و�جلوية وحر�س �لرئا�شة يف �لقو�ت 
�ل�شاربة  �لع�شكرية  �ل��ق��در�ت  لإظ��ه��ار  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل�شلحة 
و�لقادرة على �لقيام مبهام �لتدخل �ل�شريع مبرونة وكفاءة 
عالية ولديها �لقدرة على تنفيذ نطاق و��شع من �لعمليات 

�لع�شكرية للدفاع عن �لوطن وحماية �أمنه.
و�شيتم ن�شب �شا�شات عمالقة على جانبي �ملن�شة �لرئي�شية 
للجمهور و�لتي �شتعر�س لقطات مبا�شرة من قلب �حلدث 
�أبو�ب  و�شتكون  �أبوظبي  و�أج��و�ء كورني�س  و�شو�طئ  يف مياه 

عر�س ح�شن �لحتاد �لع�شكري مفتوحا للعامة.

�شلطان القا�شمي يطلق املرحلة الثالثة من مبادرة "لغتي" يف "ال�شارقة للخدمات االإن�شانية" 

ويل عهد ال�شارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي 

•• ال�صارقة-وام: 

�أكد �ل�شيخ �شامل بن عبد�لرحمن �لقا�شمي رئي�س مكتب �شمو 
�حلاكم رئي�س �للجنة �لعليا لتهيئة �إمارة �ل�شارقة لالن�شمام 
لل�شبكة �لعاملية للمدن �ملر�عية لل�شن �أن �إمارة �ل�شارقة خالل 
م�شريتها �لتنموية و�حل�شارية عملت على توفري �أف�شل �شبل 
�لر�حة و�لعي�س �لكرمي لكافة فئات �ملجتمع على وجه �لعموم 

ولكبار �ل�شن على وجه �خل�شو�س.
تر�أ�شه  خالل  �لقا�شمي  عبد�لرحمن  بن  �شامل  �ل�شيخ  و�أ�شار 
�ل�شارقة  �إم���ارة  لتهيئة  �لعليا  للجنة  �لأول  �لج��ت��م��اع  �م�س 
�أن  �إىل   - لل�شن  �ملر�عية  للمدن  �لعاملية  لل�شبكة  لالن�شمام 
دعم وجهود �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
�لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة يف توفري �أف�شل 
�لبنى �لتحتية و�ملر�فق �ل�شحية يف �لإمارة �أ�شهم وب�شكل كبري 
يف تذليل كافة �لعقبات �أمام كبار �ل�شن بالإ�شافة �إىل �ملبادر�ت 
�ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  ت��وف��ري  ���ش��م��وه يف  يطلقها  �ل��ت��ي  �ل���ر�ئ���دة 
حاكم  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  �ل�شكر  وق��دم  لهم.  و�لجتماعية 
�ل�شيخ  �شمو  برئا�شة  ل��الإم��ارة  �لتنفيذي  و�ملجل�س  �ل�شارقة 
�شلطان بن حممد بن �شلطان �لقا�شمي ويل عهد ونائب حاكم 

�ل�شارقة على ثقتهم �لغالية �لتي منحوها لأع�شاء �للجنة .
�إىل حتقيق  �لر�مية  �للجنة على بذل �جلهود  موؤكد� حر�س 

�أهد�فها بالتعاون مع خمتلف �جلهات �حلكومية.

�ل��ذي عقد يف مكتب �شمو �حلاكم  وج��رى خ��الل �لجتماع - 
د�ئرة  ع��ام  مدير  �لقا�شمي  �أحمد  بن  خالد  �ل�شيخ  �ختيار   -
�حلكومة �للكرتونية نائبا لرئي�س �للجنة ومناق�شة �ملعايري 
و�لربنامج  لل�شن  �ملر�عية  باملدن  �ملتعلقة  �لثمانية  �لدولية 
�لزمني للمر�حل �ملطلوبة يف تنفيذ هذه �ملعايري على م�شتوى 
عمل  �آل��ي��ة  �لجتماع  وت��ن��اول  �ل�شارقة.  �إم���ارة  ومناطق  م��دن 
تنفيذية  جلنة  وت�شكيل  بها  �ملتعلقة  و�لخت�شا�شات  �للجنة 
�خلدمات  د�ئ��رة  رئي�س  �مل��ري  �بر�هيم  عفاف  �شعادة  برئا�شة 
�لجتماعية كما مت ت�شكيل باقي �للجان �لفرعية للجنة �لعليا 
وتوزيع �ملهام عليها. ح�شر �لجتماع كل من �ل�شيخ خالد بن 
�أحمد �لقا�شمي مدير عام د�ئرة �حلكومة �للكرتونية و�شعادة 
�ل�شارقة  �شرطة  ع��ام  ق��ائ��د  �ل�شام�شي  �ل���زري  �شيف  �لعميد 
د�ئ����رة �شوؤون  رئ��ي�����س  �ل�����ش��وي��دي  ���ش��امل  ب��ن  و���ش��ع��ادة خمي�س 
�ل�شو�حي و�لقرى و�شعادة عفاف �بر�هيم �ملري رئي�س د�ئرة 
�خلدمات �لجتماعية و�شعادة �لدكتور طارق بن خادم رئي�س 
د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية و�شعادة عبد�هلل علي �ملحيان رئي�س هيئة 
�ل�شارقة �ل�شحية و�شعادة �ملهند�س علي بن �شاهني �ل�شويدي 
�شالح  يو�شف  �ملهند�س  و�شعادة  �لعامة  �لأ�شغال  د�ئ��رة  رئي�س 
�شامل  و���ش��ع��ادة  و�مل��و����ش��الت  �ل��ط��رق  هيئة  رئي�س  �ل�شويجي 
حممد �لنقبي رئي�س د�ئرة �شوؤون �لبلديات و�لزر�عة و�شعادة 
مبكتب  �لقانونية  �لإد�رة  مدير  ن�شار  بن  من�شور  �مل�شت�شار 

�شمو �حلاكم و�ل�شيد �أحمد �بر�هيم �مليل مقرر �للجنة.

�شامل القا�شمي يرتاأ�س اجتماع اللجنة العليا لتهيئة 
ال�شارقة لالن�شمام لل�شبكة العاملية للمدن املراعية لل�شن

•• ال�صارقة -وام:

�شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  �أط��ل��ق 
�لأعلى حاكم  �ملجل�س  �لقا�شمي ع�شو  بن حممد 
�ل�شارقة �شباح �م�س بح�شور �ل�شيخة بدور بنت 
�شلطان �لقا�شمي رئي�س هيئة �ل�شارقة لال�شتثمار 
و�لتطوير " �شروق " �ملوؤ�ش�س و�لرئي�س �لتنفيذي 
ملجموعة كلمات للن�شر �ملرحلة �لثالثة من مبادرة 
دعم  �إىل  �لر�مية  �لتعليمية  �مل��ب��ادرة  لغتي"   "
لأطفال  ذك��ي��ة  بو�شائل  �لعربية  باللغة  �لتعليم 

وطلبة �ل�شارقة.
�ل�شارقة  �أق��ي��م يف مدينة  خ��الل حفل  ذل��ك  ج��اء 
ل��ل��خ��دم��ات �لإن�����ش��ان��ي��ة ح�����ش��ره ك��ل م��ن �ل�شيخة 
�ل�شارقة  ع���ام م��دي��ن��ة  �ل��ق��ا���ش��م��ي م��دي��ر  ج��م��ي��ل��ة 

�لقا�شمي  خلود  و�ل�شيخة  �لإن�شانية  للخدمات 
و�ل�شيخة  �لرقابة  لقطاع  �مل�شاعد  �ل���وز�رة  وكيل 
�مل���ع���ال م�����ش��ت�����ش��ار م���ع���ايل وزي�����ر �لرتبية  خ���ول���ة 
�لكعبي  م�شبح  �شعيد  �لدكتور  و�شعادة  و�لتعليم 
مرو�ن  و�شعادة  للتعليم  �ل�شارقة  جمل�س  رئي�س 
�أحمد �ل�شو�لح وكيل �لوز�رة لل�شوؤون �لأكادميية 
جمل�س  عام  �أمني  �حلو�شني  وعلي  �لعام  للتعليم 
�ل�شارقة للتعليم ومنى عبد �لكرمي �ليافعي نائب 
�لإن�شانية  للخدمات  �ل�شارقة  مدينة  ع��ام  مدير 

وبدرية �آل علي مدير مبادرة " لغتي " .
وقد تف�شل �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة بتوزيع 
�لأجهزة �للوحية �ملعتمدة من �ملبادرة على طلبة 
للمرحلة  �لتوزيع  �نطالق  نقطة  لتكون  �ملدينة 
�لثالثة على جميع طالب وطالبات �ل�شف �لثاين 

مبختلف مد�ر�س �إمارة �ل�شارقة �حلكومية.  
ك��م��ا ح��ر���س ���ش��م��وه ع��ل��ى زي�����ارة خم��ت��ل��ف قاعات 
�لتعليم  مركز  يف  و�لتعليم  و�لتدريب  �لأن�شطة 
�لإن�شانية  ل��ل��خ��دم��ات  �ل�����ش��ارق��ة  مب��دي��ن��ة  �مل��ب��ك��ر 
و�لتو��شل مع �لطلبة و�لتعرف عليهم و�ل�شتماع 
م��ن��ه��م ع��ل��ى م���ا ي���ق���وم���ون ب���ه م���ن �أن�����ش��ط��ة وما 
ي��ت��ل��ق��ون��ه م��ن تعليم وم���ا مي��ار���ش��ون��ه م��ن فنون 
ر�شم ومو�شيقى م�شجعاً �إياهم مب�شاركتهم بع�س 
�لتذكارية  �ل�شور  بالتقاط  ومتف�شاًل  �لفقر�ت 

معهم.
بنحو  للمبادرة  �جلديدة  �ملرحلة  ميز�نية  وتقدر 
�للوحية  �لأجهزة  توزع  حيث  درهم  مليون   15
على ما يقارب 2951 طالباً وطالبة و76 معلماً 
تدريبية  بر�مج  وتنظيم  �إع���د�د  وت�شهد  ومعلمة 

�لزيار�ت  �إىل  �إ�شافة  �لتدري�شية  �لهيئة  لأع�شاء 
�مليد�نية ومرحلة �لتقييم �لتي تعقب �لنتهاء من 
�لأجهزة  وتت�شمن  �لطالب  جميع  على  �لتوزيع 
�مل���ب���ادرة تطبيق حروف  م��ن  �مل��ع��ت��م��دة  �ل��ل��وح��ي��ة 
"حروف" �لتعليمية  �شركة  طورته  �ل��ذي  �لذكي 
لي�شكل جتربة  "كلمات" للن�شر  �لتابعة ملجموعة 
م�شتوى  على  �ملعا�شر  �لتعليم  جم��ال  يف  جديدة 

�لإمار�ت و�ملنطقة.
وق��ال��ت ب��دري��ة �آل ع��ل��ي م��دي��ر م���ب���ادرة ل��غ��ت��ي �إن 
�إطالق �ملرحلة �لثالثة من لغتي برعاية وح�شور 
�ملبادرة  �أن  يوؤكد  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب 
تعزيز  يف  �أه��د�ف��ه��ا  لتحقيق  ثابتة  بخطى  ت�شري 
ويك�شف  �جل��دي��دة  �لأج��ي��ال  ل��دى  �لعربية  �للغة 
عن و�حدة من �شور �لثو�بت و�لروؤى �لتي ت�شتند 

ودعم  �لوطنية  �لهوية  تعزيز  يف  �ل�شارقة  عليها 
قيم �حل�شارة �لعربية .

و�أ�شافت �إن �لنجاح �لذي حققته �ملر�حل �ل�شابقة 
مرحلته  يف  �مل�����ش��روع  ل�شتكمال  �أّه��ل��ه��ا  للمبادرة 
�ل��ث��ال��ث��ة �لأم����ر �ل���ذي ي��ف��ر���س علينا م��زي��د�ً من 
وروؤية  �لإم����ارة  ر���ش��ال��ة  لتحقيق  و�ل��ع��م��ل  �جل��ه��د 
�لأطفال  بناء  يف  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب 
و�لنا�شئة على �أ�ش�س متينة متكنهم من �لنهو�س 
�حل�شاري  طموحها  وحتقيق  �ل��ب��الد  مب�شتقبل 

على �مل�شتويات كافة .
�شهد  �ل�شارقة  ح��اك��م  �ل�شمو  �شاحب  وبح�شور 
�ملرحلة �جلديدة للمبادرة تنظيم ور�شة  �نطالق 
قدمها  باملو�شيقى"  "�لعالج  ع��ن��و�ن  حت��ت  عمل 
وف�����د م��ت��خ�����ش�����س م����ن ج���ام���ع���ة ك����وري����ا لطالب 

�إىل  ي�شار  �لإن�شانية.   للخدمات  �ل�شارقة  مدينة 
�لعربية  �للغة  تعزيز قيمة  �إىل  �ملبادرة تهدف  �أن 
�أحدث تقنيات  ومو�كبة متغري�ت �لع�شر و�إدم��اج 
�ل��ت��ع��ل��ي��م ل��ت��ك��ون ب��ذل��ك م���ن �ل��ل��غ��ات �ل���ر�ئ���دة يف 

�ملعارف و�لتطور�ت �حلديثة .
نفذت  �لتي  �لأوىل  مرحلتها  يف  �مل��ب��ادرة  ومتكنت 
2013 وحتى  م���ن  �أع�������و�م  ث���الث���ة  م����دى  ع��ل��ى 
 5060 على  لوحية  �أجهزة  توزيع  من   2016
معلماً  و232  �لأطفال  ريا�س  يف  وطالبة  طالبا 
ومعلمة مبيز�نية قدرت ب�17 مليون درهم فيما 
على  �للوحية  �لأجهزة  �لثانية  �ملرحلة  يف  وزع��ت 
ومعلمة  معلماً  و129  وطالبة  طالباً   2959
قدرت  مب��ي��ز�ن��ي��ة  م��در���ش��ة   49 يف  �لأول  لل�شف 

بنحو 15.5 مليون درهم.

•• ال�صارقة-وام:

�ل�شيخ �شلطان بن حممد  تر�أ�س �شمو 
بن �شلطان �لقا�شمي ويل عهد ونائب 
حاكم �ل�شارقة رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 
���ش��ب��اح �م�����س �ج��ت��م��اع �مل��ج��ل�����س وذلك 
و��شتعر�س    . �حل��اك��م  �شمو  مكتب  يف 
�ملجل�س �لتنفيذي �ملو�شوعات �ملدرجة 
على جدول �لأعمال و�تخذ جملة من 
�لقر�ر�ت و�لتي من �شاأنها حتقيق روؤية 
�لإمارة .. وقدم �أع�شاء �ملجل�س جملة 
ل��ت��ط��وي��ر منظومة  �لق���رت�ح���ات  م��ن 
�لعمل يف �ملوؤ�ش�شات و�لدو�ئر �ملحلية .  
�جلل�شة  حم�شر  على  �لت�شديق  وبعد 
�لهيكل  �مل��ج��ل�����س  �ع��ت��م��د   .. �ل�����ش��اب��ق��ة 
�لتنظيمي لد�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

يف �إمارة �ل�شارقة .
وقال �شعادة �شلطان بن هده �ل�شويدي 
�إن  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  رئي�س 
للد�ئرة  �جل��دي��د  �لتنظيمي  �لهيكل 
�لقت�شادي  �لنمو  مو�كبة  �إىل  يهدف 
�ل��������ذي ت�������ش���ه���ده �لإم�������������ارة وخ����دم����ة 
و�عتمد    . �ل��د�ئ��رة  وزو�ر  �ملتعاملني 
�ملجل�س مذكرة �لتفاهم �ملزمع �إبر�مها 
بني مدينة �ل�شارقة للرعاية �ل�شحية 
�لعربية  و�ل�شناعة  �ل��ت��ج��ارة  وغ��رف��ة 
. و�أو�شح �شعادة عبد�هلل علي  �لأملانية 
�ملحيان رئي�س هيئة �ل�شارقة �ل�شحية 
�أطر  ت��ع��زي��ز  �إىل  ت��ه��دف  �مل���ذك���رة  �أن 
�لتعاون و�لتن�شيق بني مدينة �ل�شارقة 
�لتجارة  وغ���رف���ة  �ل�����ش��ح��ي��ة  ل��ل��رع��اي��ة 
جمال  يف  �لأملانية  �لعربية  و�ل�شناعة 

.  ون��اق�����س �ملجل�س  �ل��ط��ب��ي��ة  �ل��رع��اي��ة 
م�شروع �خلطة �لإ�شكانية للمو�طنني 
�لتي تتبنى د�ئرة �لتخطيط و�مل�شاحة 

�إجنازه .
بن  خالد  �ملهند�س  �شعادة  و��شتعر�س 
�لتخطيط  د�ئرة  رئي�س  �ملهريي  بطي 
للم�شروع  �لأول��ي��ة  �لنتائج  و�مل�����ش��اح��ة 
و�ل���ت���ي ت�����ش��م��ل ت��ق��دي��ر ح��ج��م �لطلب 
�ل�شكنية  �لأر������ش����ي  ع��ل��ى  و�ل���ع���ر����س 
للمو�طنني حتى عام 2042 وت�شنيف 
�لن�شاأة  لزمن  طبقا  �ل�شكنية  �ملناطق 
و�ملو�قع  �ل��ع��م��ر�ين  �ل��ن��م��و  وم���ر�ح���ل 
�لعمر�ين  و�لم��ت��د�د  للتو�شع  �ملتاحة 
ملدينة �ل�شارقة ومعايري تقييم �ملناطق 
�إ�شكان  ك��م��ن��اط��ق  ل���الم���ت���د�د  �مل��ت��اح��ة 

للمو�طنني وحتديد �أولوياتها .  

وت�شمن �مل�شروع خم�شة حماور ملو�كبة 
�ل�����ش��ك��اين يف �لإم�����ارة وهي..  �ل��ت��و���ش��ع 
جديدة  ���ش��ك��ن��ي��ة  م���ن���اط���ق  ت��خ��ط��ي��ط 
�لقائمة  �ل�شكنية  �ملناطق  يف  و�لتو�شع 
و�لتجديد  �لإح�������الل  ب���د�ئ���ل  وط�����رح 
�لقدمية  �ل�شكنية  باملناطق  و�لرت��ق��اء 
�ل�شكنية  للمناطق  �لر��شي  و�لتكثيف 
جديدة  �شكنية  من��اذج  وط��رح  �لقائمة 

لها طاقة ��شتيعابية �أعلى لل�شكان .  
وثمن �ملجل�س جهود �لد�ئرة يف �إعد�د 
م�شروع �خلطة �لإ�شكانية للمو�طنني 
�لذي من �شاأنه خدمة �لأجيال �لقادمة 
مبا يو�كب �لتطور �لعمر�ين لل�شارقة 
ويحقق روؤية �لإمارة يف تقدمي �أف�شل 
م�شتويات  �أع��ل��ى  وحت��ق��ي��ق  �خل���دم���ات 
على  و�ل��ق��اط��ن��ني  لل�شكان  �ل��رف��اه��ي��ة 

�أر�شها .
ب��اإع��د�د در��شة  ووج��ه �ملجل�س �ل��د�ئ��رة 
تت�شمن  �مل�����ش��روع  ح���ول  م�شتفي�شة 
�ملالحظات �لتي �أبد�ها �ل�شادة �أع�شاء 
�ملجل�س  و�ط��ل��ع    . �لتنفيذي  �ملجل�س 
باليوم  �لإم���ارة  �حتفالت  تقرير  على 
�لتقرير  و���ش��م��ل   ..  45 �ل����  �ل��وط��ن��ي 
و�لفعاليات  �لح��ت��ف��الت  �أب���رز  ع��ر���س 
�لوطني  �ليوم  مبنا�شبة  �أقيمت  �لتي 
�إمارة  وم��دن  مناطق  و�شملت   45 �ل��� 
جا�شم  خالد  �شعادة  و�أك���د    . �ل�شارقة 
�لتجاري  �لإمن���اء  هيئة  رئي�س  �مل��دف��ع 
�لعليا  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س  و�ل�������ش���ي���اح���ي 
فعاليات  �أن   .. ل��الح��ت��ف��الت  �ملنظمة 
�لوطنية  روح  ج�شدت  �لوطني  �ل��ي��وم 
�عتز�ز  وع��ك�����ش��ت  �ل���وط���ن  �أب���ن���اء  ب���ني 

�ل���دول���ة ب��ال��ت�����ش��ح��ي��ات �ل��ك��ب��رية �لتي 
ق��دم��ه��ا �أب���ن���اء ه���ذ� �ل��وط��ن يف جميل 

�ملحافل و�لأ�شعدة .

و�شمن ما ��شتجد على جدول �لأعمال 
.. �طلع �ملجل�س على عدد من �ملر��شيم 
�لأمريية �ل�شادرة من �شاحب �ل�شمو 

�ل�����ش��ي��خ �ل��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان ب��ن حممد 
حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 

�ل�شارقة .

اإقبال طالبي على معر�س عجمان 
للتعليم »اآيتك�س 2017«

ح�ش��ن االت�ح���اد... ع��ر�س ع�شك��ري عل�ى كورني��س اأبوظب�ي

•• – راأ�س اخليمة- الفجر 

�أم�س موؤ�ش�شة ر�أ�س �خليمة لالأعمال �خلريية مبادرة  �أطلقت 
�لطعام  وجبات  تقدمي  خاللها  من  يتم   " �لطعام  "�إطعام 
كامل  ع��ام  ومل��دة  �شهريا  م��ر�ت   4 مبعدل  عامال   930 لعدد 

لعمال د�ئرة �لأ�شغال و�خلدمات �لعامة .
وقال عبد �لعزيز عبد �هلل �لزعابي  رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة 
ياأتي  �ملبادرة  �إط��الق هذه  �إن  ر�أ���س �خليمة لالأعمال �خلريية 

جتاوبا مع توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل 
نهيان حفظه �هلل باإعالن عام 2017 عاما للخري.

" تت�شمن  �ل��ط��ع��ام  " �ط��ع��ام  ف���ان م��ب��ادرة  �ل��زع��اب��ي  وبح�شب 
وجبات  لتح�شري  درهما  و800  �ألفا   334 مبلغ  تخ�شي�س 
�لطعام �لتي �شيتم توزيعها يف كل يوم جمعة من كل �أ�شبوع على 
�لأ�شغال و�خلدمات  لد�ئرة  �لتابعني  و�لزر�عة  �لنظافة  عمال 
�لعامة يف ر�أ�س �خليمة م�شري� �ىل �أن �ملوؤ�ش�شة ملتزمة بتو�شيل 
ودعم  مت��وي��ل  يتم  فيما  �إق��ام��ت��ه��م  م��ق��ار  يف  للعمال  �ل��وج��ب��ات 

�ل���و�ردة من فاعلي �خلري  �ملالية  �لتربعات  �مل��ب��ادرة عرب  ه��ذه 
�خليمة  ر�أ���س  موؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  و�أك��د  و�ملح�شنني. 
لالأعمال �خلريية حر�س �ملوؤ�ش�شة �لد�ئم على توثيق وتكثيف 
تعزيز  ور�ء  �شعيا  و�لإن�شاين  �لعمل �خل��ريي  دوره��ا يف جم��ال 
مكانة �لإمار�ت على خارطة �لعمل �خلريي ومتا�شيا مع روؤى 
�ملبادر�ت  من  �ملزيد  �إط��الق  يف  و�لقيادة  �حلكومة  وتوجيهات 
�خلريية وتوجيهها �إىل م�شتحقيها من كافة �لفئات �ملحتاجة 

و�لفقرية . 

فعاليات جائزة ر�أ�ش �خليمة للقر�ن �لكرمي

د. �شالح عبدالكرمي :ا�شتتباب االأمن واال�شتقرار من ثمرات الت�شامح 

خريية راأ�س اخليمة تطلق مبادرة "اطعام الطعام" 
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•• عجمان ـ الفجر 

��شتقبل معر�س عجمان �لدويل للتعليم 
و�لتدريب" AETEX2017" حتت 
�لتعليم  م��ن  جديد  ع�شر  "نحو  �شعار 
�أكرث  �ملبتكر" لليوم �لول من تنظيمه 
من 1000 طالب وطالبة من �ملرحلة 
�لثانوية، بحيث تعرف �لطلبة �لز�ئرون 
�لرب�مج  ك���اف���ة  ع��ل��ى  �لم�����ور  و�ول����ي����اء 
وخا�شة  �مل���ط���روح���ة  و�ل��ت��خ�����ش�����ش��ات 
كما  �لعمل،  �شوق  مبتطلبات  �ملرتبطة 
يف  �مل�شاركة  �لتعليمية  �جلهات  حر�شت 
من  �خلام�شة  ن�شخته  خ��الل  �مل��ع��ر���س 
و�لبتكار  �لإب����د�ع  ب��ني  �ملبا�شر  �ل��رب��ط 
ذلك  �شيتبعه  وم��ا  �لتعليمي  بالقطاع 
و�لتوجه  �لدر��شية  �مل��و�د  حت�شيل  على 

�لأمثل نحو �شوق �لعمل.
وي���ق���ام �مل���ع���ر����س ب���رع���اي���ة ك���رمي���ة من 
ر��شد  بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى لالإحتاد 
ح��اك��م ع��ج��م��ان وت��ن��ظ��م��ه غ��رف��ة جتارة 
و���ش��ن��اع��ة ع��ج��م��ان يف م��رك��ز �لإم�����ار�ت 
عجمان،  يف  �جل��رف  مبنطقة  لل�شيافة 
40 جهة من  ومب�شاركة ما يزيد عن  
م��د�ر ثالثة  دول عربية و�جنبية، على 
 2017 22 فرب�ير  �إىل   20 �ي��ام من 
م���ن �ل�����ش��اع��ة 9 ���ش��ب��اح��ا و ل��غ��اي��ة 5 
�لظفري  ن��ا���ش��ر  و�أ�����ش����اد  ه����ذ�  م�������ش���اء. 
�لتخطيط  ل��ق��ط��اع  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر 
�ملنظمة  �للجنة  � رئي�س  ودعم �لع�شاء 
�لكبري من  بالتعاون  �ملعر�س  لفعاليات 

جانب وز�رة �لرتبية و�لتعليم و�ملناطقة 
�ن  م��وؤك��د�  ل��ل��وز�رة،  �لتابعة  �لتعليمية 
تربط  متخ�ش�شة  من�شة  ب��ات  �ملعر�س 
�ملوؤ�ش�شات  ممثلي  م��ع  �مل���د�ر����س  طلبة 
�إم����ار�ت  وب��اق��ي  ع��ج��م��ان  يف  �لتعليمية 
�ل��دول��ة وك��ذل��ك �جل��ه��ات �مل�����ش��ارك��ة من 
�ل��دول��ة، كما ثمن جهود �جلهات  خ��ارج 
و�لز�ئرين  �لطلبة  تعريف  يف  �مل�شاركة 
ب��اه��م �ل��رب�م��ج �لك��ادمي��ي��ة �ل��ت��ي تلبي 
�إىل جانب  �حتياجات �شوق �لعمل  هذ� 
�ل�شر�كات  تعزيز  �شاأنه  من  �ملعر�س  �ن 
و�ل��ت��ع��اون وت��ب��ادل �خل����رب�ت ب��ني كافة 
�مل�شتويني  ع��ل��ى  �مل�����ش��ارك��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 

�ملحلي و�لدويل.
بالدعم  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س  و����ش��اد 
�ملبا�شر و�لد�ئم من ِقبل �شاحب �ل�شمو 
ع�شو  �لنعيمي  ر��شد  بن  حميد  �ل�شيخ 
�إم���ارة عجمان،  ل��الإحت��اد حاكم  �ملجل�س 
ب�شكل  �لم������ارة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي يف  ل��ل��ق��ط��اع 

خا�س ومثمناً �ملتابعة �مل�شتمرة من �شمو 
ويل  �لنعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  �ل�شيخ 
عهد عجمان � رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي، 
�لتعليمي  �لقطاع  تطور  على  للوقوف 
ب�شكل م�شتمر مبا يلبي �هد�ف �خلطة 
�ل�شرت�تيجية لالإمارة وي�شب يف تنمية 
�ل��ق��ط��اع��ات بتخريج  ك��اف��ة  و����ش��ت��د�م��ة 

و�ملعرفة  ب���ال���ع���ل���م  م��ت�����ش��ل��ح��ة  �ج����ي����ال 
جانبها  م��ن  �ل��وط��ن.  رف��ع��ة  يف  ت�شاهم 
�إد�رة  �أف�����ادت �إمي����ان �ل�����ش��ام�����ش��ي م��دي��ر 
�ملجتمعية  و�مل�شئولية  �لع�����ش��اء  دع���م 
� ن��ائ��ب رئ��ي�����س �للجنة  ب��غ��رف��ة ع��ج��م��ان 
�لعديد من  �ملعر�س ي�شم   �ن  �ملنظمة، 
ت�����ش��ت��ه��دف �لطلبة  �ل��ت��ي  ور�����س �ل��ع��م��ل 

 "IMAKE""مييك�" مع  بالتعاون 
وم����د�ر�����س �حل��ك��م��ة �خل���ا����ش���ة  وكلية 
و�ل��ك��ل��ي��ة �جلامعية  �جل��ام��ع��ي��ة  �مل��دي��ن��ة 
�همية  �ل���ش��ري��ة، ومنها  و�ل��ع��ل��وم  ل���الأم 
�لتعليم  يف   "STEAM" ت��ط��ب��ي��ق 
وور�شة  �ملبتكر  �شناعة  بعنو�ن  وور���ش��ة 
فعالية  لتعزيز  �ل���ذ�ت  ت��دري��ب  ب��ع��ن��و�ن 
تناولت  ك��ذل��ك   �لخ��ري��ن  م��ع  �لتعامل 
�يام  م��د�ر  على  �مل�شاحبة  �لعمل  ور���س 
�ملعر�س �همية �لبتكار و�شناعة �ملبتكر 

و تقنيات �لطباعة ثالثية �لبعاد.
ودع������ت �ل�����ش��ام�����ش��ي �ل��ط��ل��ب��ة و�ول����ي����اء 
و�ل�شتفادة  �ملعر�س  زي���ارة  �إىل  �لم���ور 
�لتعليمية  �جلهات  على  بالتعرف  منه 
تلك  تطرحها  �لتي  و�لرب�مج  �مل�شاركة 
ما  على  و�ل��وق��وف  للمقارنة  �ملوؤ�ش�شات 
�لطلبة،  ورغ���ب���ات  ط��م��وح��ات  ي��ن��ا���ش��ب 
�لعمل  ور���س  من  �ل�شتفادة  جانب  �إىل 

�مل�شاحبة لفعاليات �ملعر�س.

�إ�سادة
�ك����د �ل���دك���ت���ور ك����رمي �ل�����ش��غ��ري مدير 
�ملعر�س  �همية  على  عجمان،  جامعة 
وح��ر���س �جل��ام��ع��ة على �مل�����ش��ارك��ة فيه 
�ملعر�س  �عترب  حيث  �نطالقته،  منذ 
�ملنطقة،  �لتعليم يف  معار�س  �هم  �أحد 
�لطلبة  من  �لكبري  بالإقبال  ��شاد  كما 
ل��ل��م��ع��ر���س خ����الل يومه  و�ل���ط���ال���ب���ات 
للمعر�س،  �مل��ت��م��ي��ز  و�ل��ت��ن��ظ��ي��م  �لول 
ت�شعى  عجمان  جامعة  �ن  �إىل  م�شري� 
�لتعريف  م���ن  م�����ش��ارك��ت��ه��ا  م���ن خ���الل 
�لرب�مج  وك���اف���ة  �ل��ث��م��ان��ي��ة  ب��ك��ل��ي��ات��ه��ا 
�ن �جلامعة  بها ل�شيما  و�لتخ�ش�شات 
من �قدم �جلامعات �خلا�شة يف �لدول 
�فتتاحها  م��ن��ذ  �ل��ع��م��ل  ���ش��وق  ورف�����دت 
باأكرث من 32 �لف خريج وت�شم حاليا 

ما يزيد عن 8 �آلف طالب وطالبة.   
وقال �أحمد �بو �شليم �ملدير �لتنفيذي 
�رتكز  �مل��ع��ر���س  �ن  م��ي��ك،  �ي  ل�����ش��رك��ة 
�لربط  على  �خلام�شة  ن�شخته  خ��الل 
�مل��ب��ا���ش��ر ل��ل��ت��ع��ل��ي��م و�أدو�ت��������ه ب���الإب���د�ع 
با�شتحد�ث  و�ل����ت����وج����ه  و�لب�����ت�����ك�����ار 
تخ�ش�شات تتو�كب مع توجهات �لدولة 
لالإبد�ع و�لبتكار، و�و�شح �ن �شركة �ي 
�لتكنولوجيا  دمج  ميك متخ�ش�شة يف 

باأ�شلوب  �لتعليمية  �ملناهج  �حلديثة يف 
ثالثية  �لطباعة  مثل    STEAM
�لأبعاد  ث��الث��ة  و�ل��ت�����ش��ام��ي��م  �لب���ع���اد 

و�لو�قع �لفرت��شي.
ت��ع��م��ل مع  �ل�����ش��رك��ة  ����ش��ار �إىل �ن  ك��م��ا 
�لعديد من �ملد�ر�س بكافة مناهجها يف 
�إم��ار�ت �لدولة كما مت �ختيار �ل�شركة 
�شمن م�شرعات م�شتقبل دبي لتح�شني 
م�شتقبل �لعملية �لتعليمية با�شتخد�م 

برنامج مبدع.
ت�شارك  �ل�شركة  �ن  �شليم  �ب��و  و����ش��اف 
منتجاتها  ي�����ش��م  ب��ج��ن��اح  �مل��ع��ر���س  يف 
وخ��دم��ات��ه��ا ك��م��ا ت��ق��دم ع���دد م��ن ور�س 
حول  �مل��ع��ر���س  وزو�ر  للطلبة  �ل��ع��م��ل 
�همية تطبيقSTEAM  يف �لتعليم، 
توقيع  ب�شدد  �ل�شركة  �ن  و�و�شح  هذ� 
عدد من �تفاقيات �لتعاون مع عدد من 

�جلهات �مل�شاركة يف �ملعر�س.
ويو�شف  �ل����ع����ل����وي  ����ش���ي���خ���ة  و�ك���������دت 
للعلوم  ف��اط��م��ة  ك��ل��ي��ة  م���ن  �ل���ع���زي���زي 
وربط  �ملعر�س  �همية  على  �ل�شحية، 
�لثانوية  بطلبة  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات 
و�أول���ي���اء �م��وره��م و�ل��ت��ع��رف ع��ن كثب 
مبختلف �لتخ�ش�شات وحت�شني فر�س 
�ختيار م�شتقبلهم، و��شاد� باقبال زو�ر 

�ملعر�س على جناح كلية فاطمة للعلوم 
�ملميز  ب��ال��ت��وج��ه  �����ش���اد�  ك��م��ا  �ل�شحية 
و�لعلوم  �لطب  در��شة  جتاه  للطالبات 
�ل�����ش��ح��ي��ة ورف����د ���ش��وق �ل��ع��م��ل بكو�در 

طبية مو�طنة.
ه���ذ� وث��م��ن خ��ال��د �ل��ر���ش��و�ن � جامعة 
ر�أ�س �خليمة للطب و�لعلوم �ل�شحية، 
بح�شن �لتنظيم و�ل�شتقبال يف �ملعر�س 
كما ��شاد بالإقبال �ملتميز خالل �ليوم 
للمعر�س ورغبة عدد كبري من  �لول 
�ملوؤ�ش�شات  يف  ب��ال��ت�����ش��ج��ي��ل  �ل���ز�ئ���ري���ن 
�مل�شاركة يف �ملعر�س، و�و�شح �ن جامعة 
�ل�شحية  و�لعلوم  للطب  ر�أ���س �خليمة 
�لب�شري  �ل��ط��ب  ه���ي  ك��ل��ي��ات   4 ت�����ش��م 
و�ل�شيدلية و�لتمري�س وطب �ل�شنان 

وت�شم ما يقارب 45 جن�شية.    
�لر�عية  �جل���ه���ات  �ن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
هي  �خل��ام�����ش��ة  ن�شخته  يف  ل��ل��م��ع��ر���س 
�ت�������ش���الت، م�����ش��رف ع��ج��م��ان، د�ئ����رة 
عجمان،  جامعة  �ل�شياحية،  �لتنمية 
مدر�شة  �جل���ام���ع���ي���ة،  �مل���دي���ن���ة  ك��ل��ي��ة 
كازفلور�،  ر�ي����ات،  م��ي��ك،  �آي  �حل��ك��م��ة، 
�لإعالميون  و�لرعاة  تك  وكلني  ن�شتو 
�ل�شارقة،  تلفزيون  عجمان،  تلفزيون 

�خلليج، جلف تود�ي.

•• اأبوظبي-وام:

لتعزيز عالقات  تفاهم  �أبوظبي مذكرة  �لوطني لالإعالم وجامعة  �ملجل�س  وقع 
قدر�ت  وتعزيز  و�لت�شال  �لإع��الم  مهار�ت  تطوير  جمال  يف  و�ل�شر�كة  �لتعاون 
�لكو�در �ملو�طنة وذلك حر�شا من �لطرفني على توفري فر�س �لتعليم و�لتدريب 
�ملجل�س  �إط��ار جهود  تاأتي يف  �لتي   � �ملذكرة  . وتهدف  �لدولة  �لإع��الم يف  لطلبة 
�لوطني لالإعالم للنهو�س بقطاع �لإعالم � �إىل �لتعاون يف جمال �لبحث �لعلمي 
�إىل  �إ�شافة  �لوطنية  �ملبادر�ت  تدعم  �لتي  �مل�شرتكة  و�مل�شاريع  �لأن�شطة  وتنفيذ 
بحث �إم��ك��ان��ي��ة ت��وف��ري �ل��ت��دري��ب ل��الإع��الم��ي��ني �مل��و�ط��ن��ني �ل��ر�غ��ب��ني يف تطوير 

وحت�شني م�شتوى مهار�تهم ومعرفتهم .
وقع �ملذكرة يف مقر �جلامعة .. عن �ملجل�س �شعادة من�شور �ملن�شوري مدير عام 
تريي  �لدكتور  �جلامعة  عن  وقعها  فيما   .. بالإنابة  لالإعالم  �لوطني  �ملجل�س 

موتيك نائب مدير جامعة �أبوظبي لل�شوؤون �لإد�رية وذلك بح�شور �شعادة علي 
و�شعادة  �لتنفيذي  �أبوظبي  جامعة  جمل�س  رئي�س  �لظاهري  حرمل  بن  �شعيد 

حممد جالل �لري�شي �ملدير �لتنفيذي لوكالة �أنباء �لإمار�ت "و�م" .
و�أكد �شعادة من�شور �ملن�شوري �أهمية تطوير �لكو�در �لإعالمية �لوطنية وتوفري 
فر�س �لتدريب لطالب كليات �لإعالم يف �لدولة لأن �كت�شاب �خلرب�ت �لعملية 
و�لتطبيقية يف �ملجال �لإعالمي يعد مكمال للرب�مج �لنظرية ويرثي �ملخرجات 
لتلبية  وذل��ك  و�لحرت�فية  �مل�شوؤولية  من  عال  م�شتوى  على  لتكون  �لإعالمية 

�حتياجات �شوق �لعمل .
تدريبية  خ��ط��ة  ل��دي��ه  �شتكون  ل��الإع��الم  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س  �أن  ���ش��ع��ادت��ه  و�أو����ش���ح 
م�شتد�مة قادرة على تطوير قدر�ت �لطالب �لتناف�شية حيث �أن �لتدريب �لعملي 
�أ�شا�شيا من  ميكن �لطالب من معرفة نقاط �لقوة و�ل�شعف لديه وي�شكل ركنا 

�أركان �لرب�مج �لأكادميية يف �لدول �ملتقدمة.

يرتجم  �لتفاهم  م��ذك��رة  توقيع  �أن  موتيك  ت��ريي  �ل��دك��ت��ور  �أو���ش��ح  جانبه  م��ن 
حر�س �جلامعة على تعزيز عالقات �لتعاون �ل�شرت�تيجي مع خمتلف �جلهات 
�حلكومية و�ملوؤ�ش�شات �خلا�شة �لأمر �لذي ي�شاهم يف حتقيق �جلامعة لأهد�فها 
يف �إعد�د كو�در وطنية متخ�ش�شة قادرة على �مل�شاهمة �لفاعلة يف عملية �لتنمية 
�لوطنية. و�أ�شار �إىل �أن هذه �ملذكرة تفتح �آفاقا جديدة لطلبة �جلامعة و�أع�شاء 
�لهيئة �لتدري�شية من �لأ�شاتذة و�لباحثني حيث �شتت�شنى لهم فر�شة �ل�شتفادة 
بها  وينفرد  يتميز  �لتي  �لعلمية  و�لبحوث  و�ل��در����ش��ات  �ملعلومات  م�شادر  م��ن 
�لتعاون  ه���ذ�  م��ن  �مل��ث��م��رة  �ل��ن��ت��ائ��ج  �إىل  متطلعا   .. ل��الإع��الم  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س 
برب�مج  �مللتحقني  �جلامعة  لطلبة  �لعملي  �لتدريب  فر�س  يت�شمن  �أنه  خا�شة 

�لبكالوريو�س يف �لإعالم �لت�شال �جلماهريي باللغتني �لعربية و�لإجنليزية .
و�شائل  مع  بالتن�شيق  لالإعالم  �لوطني  �ملجل�س  يقوم  �أن  على  �لطرفان  و�تفق 
�أبوظبي  �لتي توفرها جامعة  �لدر��شية  �ملنح  �لإع��الم يف �لدولة لال�شتفادة من 

�لت�شال  �لإع����الم  يف  �ل��ب��ك��ال��وري��و���س  درج���ة  ع��ل��ى  للح�شول  �لطلبة  م��ن  ل��ع��دد 
درجة  على  للح�شول  �لطلبة  م��ن  لعدد  در��شية  منح  �إىل  �إ�شافة  �جلماهريي 

�ملاج�شتري �لتي تدر�س �جلامعة طرحها يف �مل�شتقبل �لقريب .
بتقدمي  �ملتعلق  �ملجل�س  برنامج  تنفيذ  ل�شمان  �جلهود  تن�شيق  على  �تفقا  كما 
�لتدريب �ملهني �ملتخ�ش�س لالإعالميني �ملو�طنني �لر�غبني يف تطوير وحت�شني 
م�شتوى مهار�تهم ومعرفتهم يف �ملجالت �لتي �شيتم حتديدها لحقا . يذكر �أن 
�ملجل�س �لوطني لالإعالم هو هيئة �حتادية م�شتقلة تاأ�ش�س عام 2006 ويتمثل 
دوره يف تطوير ��شرت�تيجية وطنية للنهو�س بقطاع �لإعالم يف دولة �لإمار�ت 
مبا  �ل�شعد  خمتلف  على  �ملتميزة  مكانتها  ومو�كبة  �لإيجابية  �شورتها  وتعزيز 
�لع�شر  ل���روح  م��و�ك��ب  م�شتنري  وط��ن��ي  �إع���الم  لتحقيق  �لأدو�ر  تكامل  ي�شمن 
قيم  على  �ملبنية  �لإم���ار�ت  ر�شالة  ن�شر  على  وق��ادر  �ل��دول��ة  ثو�بت  �إىل  وم�شتند 

�لعتد�ل و�لو�شطية و�لت�شامح . 

•• الفجرية- وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد �ل�شرقي 
ع�����ش��و �مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى ح��اك��م �ل��ف��ج��رية �م�����س بق�شر 
�مل��وروث �لإمار�تي عبد �هلل خلفان  �لباحث يف  �لرميلة 
 " �إ�شد�ره �جلديد بعنو�ن  �أه��دى �شموه  �لذي  �لهامور 

�آد�ب �شب �لقهوة يف �لإمار�ت " .
�لتعريف  �أهمية  �لفجرية  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  و�أك��د 
�لتما�شك  يف  ودوره  �ل�����ش��ع��ب��ي  �لإم�����ار�ت�����ي  ب����امل����وروث 

�لجتماعي وتر�شيخ �لقيم و�لأعر�ف �لأ�شيلة .
مثمنا �شموه دور باحثي �لرت�ث يف تعريف جيل �ل�شباب 
�لعاد�ت  م��ن  �مل�شتمدة  �ل�شلوكية  و�لأمن�����اط  ب��امل��ب��ادئ 
و�لتقاليد. و�أعرب عبد �هلل خلفان �لهامور عن تقديره 
حممد  ب��ن  حمد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  للقاء  و�شكره 
�إىل  �لر�مية  للجهود  �شموه  بدعم  م�شيد�   .. �ل�شرقي 

تر�شيخ �لرت�ث �لإمار�تي �لأ�شيل.
مدير  �ل�شنحاين  �شعيد  حممد  �شعادة  �للقاء  ح�شر 

�لديو�ن �لأمريي.

مكتب �شوؤون اأ�شر ال�شهداء: 26 فرباير موعدا نهائيا لتلقي طلبات 
امل�شاركة يف مبادرة " تعابري فخر"

جمعت �أكرث من 5ر2 طن من �لنفايات �ملختلفة

بلدية مدينة ابوظبي تنظم حملة لتنظيف �شاطئ جزيرة يا�س �شرق بالتعاون مع �شركائها اال�شرتاتيجيني

خالل �ليوم �لأول

معر�س عجمان الدويل للتعليم والتدريب ي�شتقبل اكرث من 1000 طالب وطالبة
�جلهات �مل�ساركة ت�سيد بالتنظيم �ملتميز للمعر�ش 

خالد �لر�شو�نمدير جامعة عجمان كرمي �ل�شغري 

نا�شر �لظفري

�أحمد �بو �شليم

�شيخة �لعلوي

يو�شف �لعزيزي

•• اأبوظبي - وام:

ح���دد مكتب ���ش��وؤون �أ���ش��ر �ل�����ش��ه��د�ء يف 
26 فرب�ير  �أبوظبي  دي��و�ن ويل عهد 
طلبات  لتلقي  نهائيا  م��وع��د�  �جل���اري 
 " " تعابري فخر  م��ب��ادرة  �مل�����ش��ارك��ة يف 
�لتي ينظمها �ملكتب بالتعاون مع هيئة 

�أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة.
�لتي حققت   - " " تعابري فخر  وتعد 
�أفر�د �ملجتمع كافة  تفاعال و��شعا من 
#�لإمار�ت_ - �إحدى مبادر�ت حملة 
بكم_تفخر �لتي �أطلقها مكتب �شوؤون 
�ملجتمع  فئات  لإ���ش��ر�ك  �ل�شهد�ء  �أ�شر 
�لفخر  م�شاعر  ع��ن  �لتعبري  يف  ك��اف��ة 
و�لعتز�ز مبا قدمه �أبناء �لإمار�ت من 
ت�شحيات يف �شبيل �لدفاع عن �لوطن 
. وتركز �ملبادرة على ت�شجيع �لفنانني 
خمتلف  من  �ملجتمع  و�أف���ر�د  و�لطلبة 
ع��ل��ى توظيف  �لأع����م����ار و�جل��ن�����ش��ي��ات 
تعبريية عن  ك�����اأدو�ت  �ل��ف��ن��ي  �لإب�����د�ع 
م�شاعر �لفخر و�لعتز�ز ب�شهد�ء دولة 

�لإمار�ت وجنودها �لبو��شل.
مدير  �ل���������ش����وي����دي  ����ش���م���ي���ة  و�أك����������دت 

�لثقافة  �ملجتمعية يف قطاع  �لفعاليات 
يف هيئة �أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة �أن 
عدد�  فخر" ��شتملت  "تعابري  م��ب��ادرة 
وتتوقع  �لفنية  �مل�����ش��ارك��ات  م��ن  ك��ب��ري� 
��شتالم �ملزيد قبل نهاية فرتة �مل�شاركة 
26 فرب�ير .. م�شرية �إىل تفاعل  يوم 
�ملجتمع  �شر�ئح  من  و��شع  جماهريي 

كافة يف خمتلف �إمار�ت �لدولة.
و�أو�شحت �أن �مل�شاركة يف �ملبادرة متاحة 
و�لفنانني  �جل��م��ه��ور  ف��ئ��ة  خ���الل  م��ن 
�ملحرتفني و�لهو�ة وفئة طلبة �ملد�ر�س 
��شتخد�م  ع����رب  وذل������ك  و�جل����ام����ع����ات 
ج��م��ي��ع و����ش���ائ���ل �ل��ت��ع��ب��ري �ل��ف��ن��ي مبا 
ي�شمل �لر�شم على �لقما�س �أو �خل�شب 

و�لو�شائط  �لرقمية  �لفنون  وو�شائل 
�لفوتوغر�يف  و�ل��ت�����ش��وي��ر  �مل���ت���ع���ددة 
وفنون �خلطوط �ليدوية وغريها من 

�أنو�ع �لفنون.
�ملجتمع  �أف���ر�د  كافة  �ل�شويدي  ودع��ت 
حتقيقها  يف  و�مل�شاهمة  �مل��ب��ادرة  لدعم 
لأهد�فها �لنبيلة عرب ت�شجيع �لآخرين 

ومتابعة  �لفنية  �لأع��م��ال  تقدمي  على 
"تعابري فخر" عرب خمتلف  �شفحات 
من�شات �لتو��شل �لجتماعي و�لتفاعل 
#�لإمار�ت_بكم_تفخر.  �لو�شم  مع 
يف  �مل��د�ر���س  طلبة  م�شاركات  �أن  يذكر 
�ملدر�شية  �إد�ر�ت��ه��م  تكون عرب  �مل��ب��ادرة 
مع  �لتو��شل  �لطلبة  على  حيث يجب 
متطلبات  ملعرفة  و�لإد�ري����ني  �ملعلمني 
م�شاركة  تكون  بينما  �مل�شاركة  وكيفية 
�لفنون  ك��ل��ي��ات  ع��رب  �جل��ام��ع��ات  طلبة 
�أو �شمن فئة �جلمهور يف  يف �جلامعة 
حال عدم وجود كلية خم�ش�شة للفنون 

وجتاوز عمر �لطالب 18 عاما.
�أما م�شاركات �لفنانني و�أفر�د �جلمهور 
يف �لدولة من عمر 18 عاما وما فوق 
�مل�شاركة  ط��ل��ب  حت��م��ي��ل  ع���رب  ف��ت��ك��ون 
مبا�شر  ب�شكل  �لإل��ك��رتوين  �ملوقع  من 
و�ر�شاله بعد ��شتكمال �لبيانات لفريق 
مع  �لإلكرتوين  بالربيد  �ملبادرة  عمل 
�إرفاق �شورة عالية �لدقة للعمل �لفني 
�لتقييم وذلك  �مل�شارك لإج��ر�ء عملية 
قبل �ملوعد �لنهائي ل�شتالم �مل�شاركات 

يوم 26 فرب�ير �جلاري.

•• اأبوظبي-الفجر:

نظمت بلدية مدينة �بوظبي وبالتعاون 
�لنفايات  لإد�رة  �أب���وظ���ب���ي  م���رك���ز  م���ع 
، حملة  �أب���وظ���ب���ي  و���ش��رط��ة  ت���دوي���ر(   (
جزيرة  �شرق  �ل��و�ق��ع  �ل�شاطئ  لتنظيف 
�ملوجودة  و�ملخلفات  �لنفايات  من  يا�س 
على �متد�د �ل�شاطئ ،و �لبالغ طوله �أكرث 
من 6 كيلومرت�ت ، �شارك يف �حلملة ما 
يقارب 100 �شخ�س من موظفي بلدية 
مدينة �أبوظبي وموظفي مركز �أبوظبي 
لإد�رة �لنفايات تدوير و�شرطة �بوظبي 
�شركة  وعمال  �ملجتمعية،  �خلدمة  �إد�رة 
و�شركة   ، �لبيئية  ل��ل��خ��دم��ات  �دف��ان�����ش��د 
خان  و�شركة  للفنادق  �لوطنية  �أبوظبي 
�ملتخ�ش�شة  و�ي  فري  و�شركة   ، �شاحب 
باإد�رة �ملطاعم، و�شركة �ألفا ميد �ملتعهدة 
و�لتابعة  ي��ا���س  ج��زي��رة  نظافة  ب��اأع��م��ال 

ملركز �أبوظبي لإد�رة �لنفايات.
�إط��ار حر�س  وتاأتي هذه �حلملة �شمن 
د�ئ������رة �ل�������ش���وؤون �ل��ب��ل��دي��ة و�ل���ن���ق���ل – 
و�شركائها  �أب���وظ���ب���ي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة 

ت��وف��ري �شو�طئ  ع��ل��ى  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني 
وبالوقت   ، عاملية  معايري  وذ�ت  نظيفة 
ذ�ت�������ه ح���م���اي���ة �ل���ب���ي���ئ���ة �ل���ب���ح���ري���ة من 
�مل��خ��ل��ف��ات و�ل���ن���ف���اي���ات و�حل���ف���اظ على 
،وتعزيز  �أبوظبي  ل�شو�طئ  �لعام  �ملظهر 
وتطوير  �ملجتمعية،  �مل�شوؤولية  ثقافة 

�لتعاون مع �ل�شركاء يف جمال �حلفاظ 
على  �لبيئة و�ملظهر �حل�شاري للمدينة 

.
و�أك�������دت �ل��ب��ل��دي��ة �أن���ه���ا ح��ري�����ش��ة على 
�أف������ر�د  ل�����دى  �لإي���ج���اب���ي���ة  �ل���ق���ي���م  زرع 
وتعزيز   ، ب��ال��ب��ي��ئ��ة  و�مل��ت��ع��ل��ق��ة  �مل��ج��ت��م��ع 

�حلفاظ  جت��اه  �ملجتمعية  م�شوؤوليتهم 
ل�شو�طئ  �ل��ع��ام  �حل�شاري  �ملظهر  على 
�شمن  ،وذل��ك  �لعامة  ومر�فقها  �ملدينة 
�ملعايري  برت�شيخ  �لبلدية  �ل��ت��ز�م  �إط���ار 
للمدن  و�جلمالية  و�لبيئية  �حل�شارية 

وكافة �ملر�فق �لرتفيهية و�خلدمية .

�أن تنظيم �حلملة ياأتي يف �إطار  م�شرية 
روؤيتها ل�شمان م�شتوى �حلياة �لأف�شل 
و�لبيئة �مل�شتد�مة ل�شكان مدينة �بوظبي 
مبد�أ  تكري�س  �إىل  �شعيها  �إىل  منوهة   ،
�لبعد  و�لعمل �جلماعي لإب��ر�ز  �لتعاون 
يف  �لوطنية  �لأول��وي��ات  كاإحدى  �لبي�ئي 

عرب  وذل���ك  �لتنموي،  �لعمل  منظومة 
بالنظم  لاللتز�م  �ملنا�شبة  �لآلية  �إيجاد 
بني  �ل��ت��و�زن  وتثبيت  �لبيئية  و�ملعايري 

متطلبات �لتنمية.
و�أ�شارت �لبلدية �أنها قامت مع �شركائها 
خ������الل �حل���م���ل���ة ب��ت��ن��ظ��ي��ف ح�������و�يل 3 

�ل�����ش��اط��ئ، ومت تزويد  ك��ي��ل��وم��رت�ت م��ن 
�لالزمة  �لأدو�ت  ب��ج��م��ي��ع  �مل�����ش��ارك��ني 
مثل  �ل�شاطئ  تنظيف  فعالية  ل�شمان 
�لغبار  من  �حلامية  و�لأقنعة  �لقفاز�ت 
ولقطات  �لل���و�ن  مبختلف  و�لأك��ي��ا���س 
�لقمامة، وقد �أ�شفرت �حلملة عن جمع 

�أكرث من 2.4 طن تقريباً من �لنفايات 
على  ملقاة  كانت  و�لتي  بالبيئة  �مل�شرة 
�ل��زج��اج و  ك��غ م��ن   900 �ل�شاطئ منها 
كغ   440 و  �لبال�شتيك  من  كغ   620
من �لعلب �ملعدنية و 220 كغ من �لورق 

و 240 كغ خملفات عامة �أخرى.
و�أكدت �لبلدية �أنها حتر�س على تاأكيد 
�ملحافظة  ب��اأه��م��ي��ة  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة،  ر���ش��ال��ت��ه��ا 
من  خالية  و���ش��و�ط��ئ  نظيفة  بيئة  على 
�ملخلفات بكل �أنو�عها، ف�شاًل عن غر�س 
لدى  �لبيئية  �لنظافة  �شلوك  وت��ع��زي��ز 
جميع ف��ئ��ات �مل��ج��ت��م��ع،  ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
بيئية للمجتمع  �لتو��شل يف بث ر�شائل 
ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى �ل���در�ي���ة �ل��ك��ام��ل��ة عن 
تو�جهها  �ل���ت���ي  و�مل�����ش��ك��الت  �لأ�����ش����ر�ر 
�أن هذه  �ل��ب��ل��دي��ة  و�أو����ش���ح���ت  �ل��ب��ي��ئ��ة. 
�لنتائج  م���ن  �ل��ك��ث��ري  �حل���م���الت حت��ق��ق 
وم�شاريع  ب��ر�م��ج  ل��دي��ه��ا  و�أن  �ل��ط��ي��ب��ة 
�لنظافة  جم���ال  يف  م�شابهة  م�����ش��رتك��ة 
�شو�طئ  م��ن  �خل��دم��ي��ة  �مل��ج��الت  ب�شتى 
و�شو�رع و�أنفاق وحد�ئق بهدف �لو�شول 

�إىل بيئة مثلى وجمتمع �شحي �آمن.

املواطنني للطلبة  والتدريب  التعليم  فر�س  لتوفري  يتعاونان  اأبوظبي  لالإعالم" وجامعة  "الوطني 

حاكم الفجرية ي�شتقبل عبد اهلل الهامور 
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل���ق���ي���ادة  ن��ظ��م��ت 
حول  تدريبية  دورة  �خليمة،  ر�أ���س 
مكافحة �ملخدر�ت، بح�شور �لعقيد 
�إد�رة  م��دي��ر  �ل��زع��اب��ي  ع��دن��ان علي 
م��ك��اف��ح��ة �مل�����خ�����در�ت، وع������دد من 
مكافحة  �إد�رة  وم��وظ��ف��ي  ���ش��ب��اط 
تعزيز  ب���ه���دف  وذل�����ك  �مل�����خ�����در�ت، 
�لأمن و�لأمان، من خالل مناق�شة 
�أ�شر�ر �ملخدر�ت، و�شلبيات �لدمان 

وتعاطي �ملوؤثر�ت �لعقلية.
قدمها  �لتي  �ل���دورة  تناولت  حيث 
�أحمد �ل�شعدي  �لر�ئد علي حممد 
�ملكافحة  ع��م��ل��ي��ات  ق�����ش��م  رئ���ي�������س 
مفاهيم  �خل��ي��م��ة،  ر�أ������س  ب�����ش��رط��ة 
وم�����ع�����اين �لإدم��������������ان، و�أن�������و�ع�������ه، 
و�أ�شبابه، و�لنتائج �ل�شلبية �ملرتتبة 
�لعقلية،  �مل����وؤث����ر�ت  ت��ع��اط��ي  ع��ل��ى 
و�ن��ع��اك��ا���ش��ات��ه��ا ع��ل��ى ب��ق��ي��ة �أف�����ر�د 
�مل��ج��ت��م��ع، م��ع ���ش��رح �أن����و�ع بالغات 
�لدمان، و�أ�شاليب تهريب �ملخدر�ت 
على  و�لوقوف  �لعقلية،  و�مل��وؤث��ر�ت 
�ملخدر�ت  م��ك��اف��ح��ة  رج����ال  ج��ه��ود 
يف م��ن��ع �لدم�������ان و�ل��ت�����ش��دي له، 

م��ع �ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ت��ع��زي��ز �جلانب 
�ل�شري يف توعية �لأبناء و�لأجيال 
لالأ�شرة  مل����ا  �لدم���������ان،  مب���خ���اط���ر 
م��ن دور مثمر وب��ن��اء يف �حل��د من 
ت��ورط �لأب��ن��اء يف تعاطي �ملخدر�ت 

و�ملوؤثر�ت �لعقلية.
عدنان  �لعقيد  �أ���ش��اد  جانبه،  وم��ن 

�لزعابي، باأهمية �لدورة �لتدريبية 
مكافحة  عنا�شر  وتاأهيل  تعزيز  يف 
�ملخدر�ت، لتعزيز جهودهم يف جمال 
دح����ر ت��ع��اط��ي و�إدم�������ان �مل���خ���در�ت، 
وز�رة  لإ����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة  جت�������ش���ي���د�ً 
�لد�خلية �لر�مية �إىل تعزيز �لأمن 
و�لأم����ان م��ن خ��الل ف��ر���س �شلطة 

�لب�شرية  �لكو�در  بتدريب  �لقانون، 
�مل�����خ�����در�ت،  يف جم������ال م���ك���اف���ح���ة 
�ملتغري�ت  م��و�ك��ب��ة  م��ن  لتمكينها 
�لعامل  ي�شهدها  �لتي  و�مل�شتجد�ت 
يف �ملجالت كافة، لي�شبحو� قادرين 
على �لعمل بال�شورة �ملطلوبة وعلى 

�أكمل وجه.

•• عجمان-و�م:
�ط��ل��ع ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��ي��د ب��ن ر��شد 
عجمان  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي 
�لنعيمي ويل عهد  �ل�شيخ عمار بن حميد  و�شمو 
ع��ج��م��ان ع��ل��ى خ��ط��ط و�أه�����د�ف م�����ش��روع " تعد�د 

عجمان " و�ل�شتعد�د�ت �جلارية له.
و����ش��ت��م��ع ���ش��م��وه��م��ا م���ن �أع�����ش��اء �ل��ل��ج��ن��ة �لعليا 
للتعد�د �ل�شكاين - خالل �للقاء �لذي جرى �م�س 
�لأه���د�ف  �إىل  ب��ال��دي��و�ن-  �حل��اك��م  �شمو  مبكتب 
�ملرجوة من �لتعد�د ومن بينها معرفة خ�شائ�س 
�ل�شكان وتكوين قو�عد بيانات تف�شيلية للمباين 
و�مل�����ش��اك��ن و�مل��ن�����ش��اآت وت���وزي���ع �خل���دم���ات ب�شكل 
يتنا�شب مع توزيع �ل�شكان وو�شع بر�مج �لتنمية 

�ملجتمعية.
�ل�شمو ح��اك��م ع��ج��م��ان - خالل  و�أط��ل��ق ���ش��اح��ب 
�للقاء - بو�بة �لعد �لذ�تي مل�شروع تعد�د عجمان 
 3 ح��ت��ى  وي�شتمر  �مل��ق��ب��ل  �خلمي�س  ي��ب��د�أ  و�ل����ذي 
�ل��ف��ع��ل��ي ونزول  �ل��ع��د  ب���دء  �مل��ق��ب��ل يعقبه  م��ار���س 
�لباحثني للميد�ن يف 6 مار�س �ملقبل.. فيما �أدىل 
�للجنة  �أع�شاء  �أم��ام  �ل�شخ�شية  ببياناته  �شموه 

�لعليا.
و�لبيانات  �ملعلومات  جمع  �إىل  �ل��ت��ع��د�د  وي��ه��دف 
�لإح�����ش��ائ��ي��ة �ل��ت��ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا م�����ش��اع��دة �شناع 
�لقر�ر و�ملوؤ�ش�شات يف �لإمارة على و�شع خططهم 

�مل�شتقبلية �لتي تدعم تنمية �لإمارة وتطورها.
وح���ث ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و ح��اك��م ع��ج��م��ان - خالل 
�لإدلء  على  و�ملقيمني  �ملو�طنني  جميع   - �للقاء 
�لباحثني  م��ع  و�ل��ت��ع��اون  �ل�شحيحة  ببياناتهم 
�ملطلوبة  و�مل��ع��ل��وم��ات  �ل��ب��ي��ان��ات  ب��ك��اف��ة  و�لإدلء 
�ل�شليم يف عملية  �لقر�ر  �تخاذ  �لتي ت�شاعد على 
خطط  م��ن  �ل��ع��ام��ة  �ل�شيا�شات  ور���ش��م  �ل��ت��ط��وي��ر 

لالرتقاء �حل�شاري يف �لإمارة.
على  �لرتكيز  �إىل  �للجنة  �أع�شاء  �شموه  دعا  كما 
وخا�شة  �لفئات  كافة  عن  مف�شلة  بيانات  توفري 
وكبار  و�لأيتام  �لإعاقة  وذوي  و�لأر�م��ل  �ملطلقات 
تعليمهم..  �إكمال  من  يتمكنو�  مل  و�لذين  �ل�شن 
�لأمر �لذي يعك�س �هتمام �شموه �ملتو��شل باأبنائه 
�ملو�طنني وحر�شه على توفري �حتياجاتهم كاملة 
من خالل �لوقوف على جو�نب معي�شتهم وتوفري 

كل ما ي�شمن حياة كرمية لهم.

�أن  يجب  عجمان  تعد�د  م�شروع  �إن  �شموه  وق��ال 
ي��ك��ون ���ش��ام��ال وك���ام���ال م���ن خ���الل ت��وف��ري كافة 
�لبيانات و�ملعلومات �لتي تق�شي بتطوير �خلدمات 
يف  و�ملوؤ�ش�شات  �ل��ق��ر�ر  �شناع  وت�شاعد  �لإم���ارة  يف 

�لإمارة على و�شع خططهم �مل�شتقبلية للعمل.
�ل�شكر  �آي���ات  �أ�شمى  �شموه  �للجنة  �أع�شاء  وق��دم 
و�ل��ت��ق��دي��ر و�لم���ت���ن���ان ل�����ش��اح��ب �ل�����ش��م��و حاكم 
عجمان على م�شاركته باإدلئه ببياناته �لأمر �لذي 
�شيحفز �لكثري من �شر�ئح �ملجتمع على �مل�شاركة 
و�لتفاعل مع م�شروع " تعد�د عجمان ".. مثمنني 
وم��ق��دري��ن �ل��دع��م �ل��ك��ب��ري �ل���ذي ي��ق��دم��ه �شموه 
جميع  بتوفري  �مل�شتمرة  وتوجيهاته  للم�شروع 
وب�شرية  مادية  م��و�رد  من  �لالزمة  �لحتياجات 

من �أجل تنفيذ �لتعد�د بال�شكل �لأف�شل.
و�أ�شاد �أع�شاء �للجنة خالل �للقاء بحر�س ودعم 
عهد  ويل  و�شمو  عجمان  ح��اك��م  �ل�شمو  �شاحب 
و�لتوجيهات  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  عجمان 
بن  ر��شد  �ل�شيخ  �مل�شتمرة من  و�ملتابعة  �ل�شديدة 

حميد �لنعيمي رئي�س �للجنة �لعليا للتعد�د.
كما �أ�شادو� بدور �للجان �لقائمة كافة على �مل�شروع 

وتو��شلها مع �ملعنيني كافة بالتعد�د �شو�ء د�خل 
�لإمارة �أو خارجها.

�لنعيمي  بن عبد�هلل  �شلطان  �ل�شيخ  �للو�ء  وقدم 
�ملهند�س  و�شعادة  عجمان  ل�شرطة  �ل��ع��ام  �لقائد 
للمجل�س  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �ملطرو�شي  �شيف  �شعيد 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي وم����دي����ر ع������ام �ل����ت����ع����د�د ن����ب����ذة عن 
�ل�شعي  يتم  �لذي  �مل�شروع  يف  للبدء  �ل�شتعد�د�ت 
من خالله �إىل حتقيق ��شرت�تيجية عجمان من 
ومف�شلة  �شمولية  �إح�شائية  بيانات  توفري  �أج��ل 
�لدميوغر�فية  وخ�شائ�شهم  �ل�شكان  جميع  عن 
و�لتي  و�لتعليمية  و�لق��ت�����ش��ادي��ة  و�لج��ت��م��اع��ي��ة 

متكن من تقييم �لو�شع �ل�شكاين يف �لإمارة.
�ملطرو�شي  �شيف  �شعيد  �مل��ه��ن��د���س  ���ش��ع��ادة  و�أك����د 
عام  وم��دي��ر  �لتنفيذي  للمجل�س  �ل��ع��ام  �لأم����ني 
�مل�شاريع  م��ن  عجمان  ت��ع��د�د  م�شروع  �أن  �لتعد�د 
لتطوير  �لإم��ارة  �شتنفذها  �لتي  �لهامة  �لوطنية 
�أجل توفري قاعدة بيانات  �لتنموية من  �خلطط 

�شاملة ودقيقة عن �ل�شكان.
منهجية  ع��م��ل��ي��ة  ي��ع��ت��رب  �مل�������ش���روع  �أن  و�أو�����ش����ح 
�لدميوغر�فية  �ل��ب��ي��ان��ات  ج��م��ع  ت�شمل  م��وح��دة 

زمنية  ف��رتة  خ��الل  و�لجتماعية  و�لقت�شادية 
حمددة وحتليلها.

وقال �إن هناك تعاون وتن�شيق بني جلنة �لتعد�د يف 
�إمارة عجمان وبني �ملر�كز �لإح�شائية يف �لدولة 
بهدف  �لدولية  �لإح�شائية  و�لهيئات  و�ملوؤ�ش�شات 
يف  �مل�شوؤولني  تخدم  وبيانات  مبعلومات  �خل��روج 
و�شع �ل�شرت�تيجيات و�ل�شيا�شات �لعامة وخطط 

�لتطوير.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا.. ق��ال��ت �ل��دك��ت��ورة ه��اج��ر �حلبي�شي 
�ل��ت��ع��د�د يوفر  �إن  �ل��ت��ع��د�د  م�����ش��اع��د م��دي��ر ع���ام 
ومر�فقها  �ل�شكنية  �ل��وح��د�ت  ع��ن  بيانات  �أي�شا 
بالأحو�ل  �ل�شلة  ذ�ت  و�أو���ش��اع��ه��ا  وخ�شائ�شها 
للمباين  و�حل��دي��ث  �ل�����ش��ام��ل  و�لإط�����ار  �ملعي�شية 
و�لتق�شيمات  �لتجمعات  ح�شب  و�لأ�شر  و�مل�شاكن 
�لإد�رية �ملختلفة �إ�شافة ملوؤ�شر�ت �إح�شائية عديدة 
تخدم �أهد�ف وروؤية �خلطة �ل�شرت�تيجية لإمارة 

عجمان 2021.
بن  م��اج��د  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  م��ع��ايل  �للقاء  ح�شر 
�شعيد �لنعيمي رئي�س ديو�ن �حلاكم و�شعادة �شامل 
بن �أحمد �لنعيمي م�شت�شار �شاحب �ل�شمو حاكم 

و�شعادة  و�خل��ريي��ة  �لتعليمة  ل��ل�����ش��وؤون  ع��ج��م��ان 
�حلاكم  ب��دي��و�ن  �مل�شت�شار  �ل�شرفا  �أم��ني  عبد�هلل 
و�شعادة حمد ر��شد �لنعيمي مدير �لديو�ن وعدد 

من كبار �مل�شوؤولني.
ويل  �لنعيمي  حميد  بن  عمار  �ل�شيخ  �شمو  وك��ان 
�أ�شدر  �لتنفيذي قد  �ملجل�س  عهد عجمان رئي�س 
�لعام  للتعد�د  �لعليا  �للجنة  ت�شكيل  ب�شاأن  ق��ر�ر� 
برئا�شة  �لإم����ارة  يف  و�مل��ن�����ش��اآت  و�مل�شاكن  لل�شكان 
�ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  حميد  ب��ن  ر����ش��د  �ل�شيخ 
و�لتخطيط  �ل��ب��ل��دي��ة  د�ئ�����رة  رئ��ي�����س  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
وع�����ش��وي��ة ك���ل م���ن �ل���ل���و�ء �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
عجمان  ل�شرطة  �ل��ع��ام  �لقائد  �لنعيمي  ع��ب��د�هلل 
�لعام  �لأم���ني  �ملطرو�شي  �شيف  �شعيد  و�ملهند�س 
للمجل�س �لتنفيذي ومدير عام �لتعد�د وحممود 
خليل �لها�شمي مدير عام منطقة عجمان �حلرة 
غرفة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ملويجعي  وع��ب��د�هلل 
جت���ارة و���ش��ن��اع��ة ع��ج��م��ان وع��ب��د�هلل �إب��ر�ه��ي��م بو 
و�ل�شتجابة  �لتن�شيق  م��ك��ت��ب  م��دي��ر  �ل�����ش��و�رب 
�ل��وط��ن��ي ب��ع��ج��م��ان وع���ه���ود ع��ل��ي ���ش��ه��ي��ل مديرة 

�حلكومة �لإلكرتونية.

حمي��د النعيم���ي وعم��ار النعيم��ي يطلع��ان عل��ى خط�ط واأه���داف " تع���داد عجم����ان "

�شراكة اأكادميية بني نادي تراث االإمارات وجامعة احل�شن •• اأبوظبي-وام:

ت��ر�ث �لإم��ار�ت وجامعة �حل�شن �جتماعا  ن��ادي  عقد 
�لأوىل  �حل��روف  وو�شع  لدر��شة  �لول  �أم�س  تن�شيقيا 

ملذكرة تفاهم تفتح �آفاق �لتعاون �لأكادميي بينهما بهدف 
�لإمار�تي  ب��ال��رت�ث  تعنى  �لتي  �لدر��شية  �مل�شاقات  دع��م 
موثوقا  تعليميا  تر�ثيا  مرجعا  ي�شكل  �لنادي  �أن  خا�شة 
�ملوؤ�ش�شات  من  و�لعديد  و�لباحثون  �ملهتمون  يق�شده  به 

�لعلمية يف �لدولة.
ز�يد  �مل��زروع��ي مدير مركز  �أح��م��د  ر����ش��د  �لدكتور  وق��دم 
للدر��شات و�لبحوث يف �لنادي - خالل �لجتماع - نبذة 
�أو���ش��ح خاللها دور  �لإم����ار�ت  ت���ر�ث  ن���ادي  تاريخية ع��ن 
�لهوية  �لإم���ار�ت وغر�س  ت��ر�ث  �ملحافظة على  �لنادي يف 
�لوطنية يف نفو�س �لأجيال �جلديدة منذ �إن�شائه بناء على 
�أو�م��ر من �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان " 

طيب �هلل ثر�ه " وبرئا�شة �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل 
نهيان ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة و�لذي يحر�س 
على �أن يكون �لنادي منارة للعلم �لأ�شيل �لذي ينبع من 

عاد�ت وتقاليد �أهل �لإمار�ت .
�لأهد�ف  لتحقيق  �لدعم  لتقدمي  �لنادي  ��شتعد�د  و�أك��د 
�أنه  خا�شة  ل��الأب��ن��اء  �ل���رت�ث  ر���ش��ال��ة  لتو�شيل  �مل�شرتكة 

�أ�شبح ميلك �إرثا تر�ثيا قيما .
و�أو�شح �ملزروعي �أن �لنادي يعمل على �شقني �لأول يهتم 

بالرت�ث �ملادي و�لثاين يهتم بالرت�ث �ملعنوي .
�لرت�ثية  �لقرية  يف  يتمثل  �مل���ادي  �ل�شق  �أن  �إىل  م�شري� 
تر�ثية  وبيئات  و�أ���ش��و�ق  وم��ا حتويه من متاحف وح��رف 
ميادين  م��ن  متتلكه  وم���ا  �ل�شمالية  وج���زي���رة  خمتلفة 

�إىل  �إ���ش��اف��ة  طبيعية  وحم��م��ي��ات  ت��ر�ث��ي��ة  وب��ي��وت  �أن�شطة 
�لأن�شطة و�لفعاليات �لتي ينظمها �لنادي على مد�ر �لعام 
و�ل�شباقات  �خل��ي��ل  و�شباقات  �ل��رت�ث��ي��ة  �لإب���ل  ك�شباقات 
�ل��ب��ح��ري��ة و�ل��ت��ي حت��ظ��ى مب��ت��اب��ع��ة و����ش��ع��ة م��ن �ملجتمع 
�لإمار�تي .  و�أ�شاف �أن �ل�شق �ملعنوي يرتكز يف مركز ز�يد 
�لرت�ث  بالتاريخ وجمع  يعنى  �لذي  و�لبحوث  للدر��شات 
و�لتقاليد  و�لعاد�ت  �ل�شعبية  و�لألفاظ  كال�شعر  �ل�شفهي 

مع وجود باحثني وكتاب و�إ�شد�ر �لعديد من �لكتب .
ز�يد  �ل�شيخ  متحف  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  �مل��رك��ز  �أن  �إىل  لف��ت��ا 
وحفظ  ب��ت��دوي��ن  تهتم  وجميعها  ز�ي���د  �ل�����ش��ي��خ  وم��ك��ت��ب��ة 

�لرت�ث من �لإندثار .
فوزي  �ل��دك��ت��ور  �حل�شن  جامعة  ممثل  ق��ال  جانبه  م��ن 

�لغز�يل رئي�س ق�شم �لرتبية عميد كلية حممد بن خلف 
للثقافة و�لرت�ث و�لعلوم �لجتماعية .. �إن �جلامعة تاأمل 
�لإم����ار�ت م��ن خالل  ت��ر�ث  ن��ادي  م��ع  �لتعاون و�ل�شر�كة 
ما  من  �ل�شتفادة  لها  تتيح  تفاهم  مذكرة  على  �لتوقيع 
�شو�ء كانت �خلرب�ت  �إمكانيات تر�ثية  �لنادي من  ميلكه 
�أو  �لرت�ثية  �ملعامل  �أو  �لثقافية  �لإ���ش��د�ر�ت  �أو  �لرت�ثية 
مهمة  م�شادر  تعترب  و�لتي  �لرت�ثية  و�لبيئات  �مليادين 

للتعلم و�لبحث �لعلمي  .
بدرجة  كلية  �إن�����ش��اء  ب�شدد  �جل��ام��ع��ة  �إن  �ل��غ��ز�يل  وق���ال 
�لبكالوريو�س و�ملاج�شتري يف �حل�شارة و�لرت�ث �لإمار�تي 
و�لتي �شتفتح �آفاقا رحبة �أمام �ملهتمني بالرت�ث �لإمارتي 
من �أبناء �لدولة يف �لتعرف عن كثب على مناحي �حلياة 

�لرت�ثية يف �ملجتمع �لإمار�تي وكيفية �حلديث عنها �أمام 
�لآخرين و�إر�شادهم على �ملو�قع �لأثرية و�لرت�ثية وذلك 
بتاريخ  و�ع  �إم��ار�ت��ي  �شياحي  مر�شد  تخريج  خ��الل  م��ن 
�لقبي�شي  حممد  ر��شد  �أك��د  جهته  من  �لدولة.  وح�شارة 
مدير �إد�رة �لإعالم و�لعالقات �لعامة يف �لنادي .. تطلع 
نادي تر�ث �لإمار�ت للتوقيع على �إتفاقية �شر�كة وتفاهم 
مع جامعة �حل�شن خلدمة �لرت�ث وتر�شيخه يف نفو�س 

�أبنائنا من خالل درجات علمية متخ�ش�شة.
�ملناعي  �شعيد علي   .. �لنادي  �لجتماع من جانب  ح�شر 
مدير  �مل��زروع��ي  ر����ش��د  و�ل��دك��ت��ور  �لأن�شطة  �إد�رة  م��دي��ر 
م��رك��ز ز�ي���د ل��ل��در����ش��ات و�أح��م��د ع��ب��د�هلل �مل��ه��ريي مدير 
�لقرية �لرت�ثية وعبيد �أحمد �ملهريي مدير �إد�رة �جلزر 
ور��شد خادم �لرميثي رئي�س ق�شم �شوؤون �ملر�كز يف �لنادي 
كامل  �لربفي�شور  �حل�شن  جامعة  جانب  تر�أ�س  فيما   ..

غر�ب نائب رئي�س �جلامعة .

•• عجمان-وام:
د�ئرة  رئ��ي�����س  �لنعيمي  حميد  ب��ن  ر����ش��د  �ل�شيخ  �أك���د 
على  �ل���د�ئ���رة  ح��ر���س  بعجمان  و�لتخطيط  �ل��ب��ل��دي��ة 
ي�شاهمون  �لذين  �ملتميزين  �ملتعاملني  وتكرمي  تقدير 
ب�شكل م�شتمر وفعال يف حتقيق روؤية �لد�ئرة وبناء بيئة 
م�شتد�مة . جاء ذلك خالل �حلفل �لذي نظمته �لد�ئرة 
لتكرمي �لفائزين ب�جائزة �أف�شل متعامل ومتعاون مع 
قطاعات �لد�ئرة يف دورتها �لأوىل بح�شور �شعادة عبد 
و�ملدر�ء  �ل��د�ئ��رة  ع��ام  مدير  �لنعيمي  حممد  �لرحمن 
�لعالقات  �شرت�شخ  �جل��ائ��زة  �أن  و�أو���ش��ح  �لتنفيذيني 
�لعمل  �أو��شر  وتوثق  �ملميزين  �ملتعاملني  �ملتبادلة مع 
�ىل  �ل��ر�م��ي��ة  عجمان  حكومة  روؤي���ة  لتحقيق  �مل��ت��ب��ادل 
دفع عجلة  �أخ�شر من خالل  و�قت�شاد  �شعيد  جمتمع 

�لقت�شادية  �مل���ج���الت  خم��ت��ل��ف  يف  و�ل��ت��ن��وع  �ل��ت��ط��ور 
�لدولة  يف  وغريها  و�ل�شحية  و�ل�شياحية  و�لعمر�نية 
�شمن �لرب�مج و�خلطط و�ل�شرت�تيجيات �لتطويرية 
و�لتح�شينية. و�أعرب عن �شعادته باجلهود �لتي يبذلها 
مع  و�لتن�شيق  ب��ال��ت��ع��اون  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ون  �ل�����ش��رك��اء 
�أف�شل  �أن��ه بتالحم �لإجن���از�ت نقدم  �ل��د�ئ��رة .. و�أك��د 
و�شعت  �ل��د�ئ��رة  �أن  مبينا  �أعلى  ومب�شتوى  �خل��دم��ات 
من�شود  وتطوير  نوعية  نقلة  لإح���د�ث  طموحة  خطة 
مبا يي�شر �حلياة وي�شهل �لإج��ر�ء�ت �ملتبعة للح�شول 

على �لعي�س �لرغيد للمو�طن و�ملقيم.
�لذكي  �ل��ت��ح��ول  درب  م��ا���ش��ي��ة يف  �ل���دول���ة  " �إن  وق���ال 
�لتي  �ملتكاملة  �ملنظومة  من  يتجز�أ  ل  ج��زء  و�ل��د�ئ��رة 
�أينما  للمتعاملني  ت�شل  �لتي  �لذكية  �حلكومة  تتبنى 
و�ثقة  ب��خ��ط��و�ت  ت�شري  ول��ذل��ك  م��ك��ان  �أي  ويف  ك��ان��و� 

لتحويل كافة خدماتها خلدمات ذكية". ودعا �ل�شركاء 
وتكثيف  �ل��د�ئ��رة  م��ع  للتعاون  �ملتميزين  و�ملتعاملني 
�جلهود �لر�مية لتحقيق هذ� �لهدف �ل�شامي . م�شري� 
�إىل �أن �لتميز و�لبد�ع هو �ل�شعار �لذي نرفعه �شويا يف 
دولة �لمار�ت �لتي ل ترت�شي �ل بالأف�شل يف جمالت 
�ل���د�ئ���رة �حلافلة  �إجن������از�ت  �أن  وب���ني   . ك��اف��ة  �حل��ي��اة 
�أن تتحقق لول م�شاركة  بالتميز و�لإب��د�ع ما كان لها 
�شركائها �ملتميزين و�لطاحمني لبلوغ مكانة عالية من 
�لنجاح من خالل �لدلء باقرت�حاتهم �لبناءة و�آر�ئهم 
�ملتعاملني هم جزء ل يتجز�أ من  �أن  �ل�شديدة . مبينا 
�أ�شرة و�حدة ت�شعى لتحقيق  �ملنظومة �ملتكاملة فنحن 

هدف و��شح وحمدد خلدمة �ل�شالح �لعام.
�ملتعاملني  �لد�ئرة لتعزيز ودعم  وثمن �جلميع جهود 

ملميزين ودفعهم للعمل �لد�ئم و�لبناء.

را�شد النعيمي يكرم الفائزين ب� "جائزة اأف�شل" يف دورتها االأوىل

�شرطة راأ�س اخليمة تنظم دورة مكافحة املخدرات 

•• الفجرية-الفجر:

ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  ح�����ش��ل��ت 
�ل��ف��ج��رية ع��ل��ى ج��ائ��زة دب���ي للنقل 
�لتي  �لتا�شعة  دورت��ه��ا  يف  �مل�����ش��ت��د�م 
�لطرق  هيئة  م��ب��ادر�ت  �إح���دى  تعد 
جلهود  تكرمياً  دبي  يف  و�ملو��شالت 
و�خلا�س  �ل��ع��ام  �لقطاع  موؤ�ش�شات 
و�لأف������ر�د �ل��ذي��ن ي�����ش��اه��م��ون بدور 
ف��اع��ل و�إي��ج��اب��ي يف م�����ش��ان��دة هيئة 
حتقيق  يف  و�مل�����و�������ش�����الت  �ل���ن���ق���ل 
�مل�شتد�م   �لنقل  جم��ال  يف  �أه��د�ف��ه��ا 
وتطوير نظام لإد�رة و�شالمة �لنقل 
وت�شهيل  �ل��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  و�مل��ح��اف��ظ��ة 
�لحتياجات  ذوي  وت��ن��ق��ل  ح���رك���ة 

�خلا�شة  يف �لوقت ذ�ته.
�ملركز  �ل��ف��ج��رية  ���ش��رط��ة  وح��ق��ق��ت 
�ملتعلقة  �مل���ب���ادر�ت  ج��ائ��زة  يف  �لأول 
تقدير�ً  وذل�������ك  �لإع�����اق�����ة  ب�������ذوي 
وتكرمياً  جلهودها �لفعالة و�ملوؤثرة 
يف �لإه���ت���م���ام ب�����ذوي �لإع����اق����ة من 
حيث  م��ن  �ملجتمع  �شر�ئح  خمتلف 
�خلا�شة  �لت�شهيالت  جميع  توفري 
ب���ح���رك���ة وت���ن���ق���ل ه�����ذه �ل���ف���ئ���ة مبا 
توفري  يف  �ل��ه��ي��ئ��ة  وروؤي�����ة  ين�شجم 
وي�شاهم  للجميع  و�شهل  �آم��ن  تنقل 
بتحقيق روؤي��ة �لإم��ار�ت 2021 يف 

توفري  بيئة م�شتد�مة يف �لدولة. 
ح����ي����ث ق�����ام�����ت �ل�����ق�����ي�����ادة �ل���ع���ام���ة 
مبادرة  بتطبيق  �لفجرية  ل�شرطة 

ب�شكل  �أ���ش��ه��م��ت  ه���ادف���ة  �ب���ت���ك���اري���ة 
وتنقل  ح��رك��ة  ت�����ش��ه��ي��ل  م��ب��ا���ش��ر يف 
من  �خل���ا����ش���ة  �لح���ت���ي���اج���ات  ذوي 
خالل �إطالق �إبتكار " جهاز مكاين 
MAKANI " ، وهو عبارة عن 
ل��وح��ة م��روري��ة �إل��ك��رتون��ي��ة خا�شة 
�لحتياجات  ذوي  م��و�ق��ف  ل��ت��اأم��ني 

�خلا�شة و�شبط م�شتغليها.
 100% �إم��ار�ت��ي��ا  يعترب  �مل�����ش��روع 
�نتهاء  و�لتاأ�شي�س  �لفكرة  ب��دء  من 
ب��ال��ت�����ش��ن��ي��ع و�ل���ت���ط���ب���ي���ق، و�ل�����ذي 
�لعامة ل�شرطة  �لقيادة  يعك�س فهم 
تقدمي  يف  ومت����ي����زه����ا  �ل����ف����ج����رية 
�حللول  بطريقة جديدة ومعا�شرة 
وت�شهيل  �مل�����ش��ت��د�م  �ل��ن��ق��ل  ل�شمان 

�لحتياجات  ذوي   وت��ن��ق��ل  ح��رك��ة 
�خلا�شة.

و�أقيم حفل توزيع �جلو�ئز يف مركز 
دب��ي �ل��ت��ج��اري �ل��ع��امل��ي حت��ت رعاية 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن ب���ن حممد 
دبي  عهد  ويل  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن 
لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  ورئي�س 

دبي.
وكرم �شمو �ل�شيخ �أحمد بن حممد 
موؤ�ش�شة  رئي�س  �آل مكتوم  ر��شد  بن 
�لقيادة  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
�لعامة ل�شرطة �لفجرية حل�شولها 
�لنقل  ج��ائ��زة  يف  �لأول  �مل��رك��ز  على 
�مل�شتد�م يف �لدورة �لتا�شعة عن فئة 
�لإعاقة،  ب���ذوي  �ملتعلقة  �مل���ب���ادر�ت 

بن  حممد  �لعميد  �حل��ف��ل  وح�شر 
�لعام   �لقائد  نائب  �لطنيجي  نايع 
ل�����ش��رط��ة �ل���ف���ج���رية وف����ري����ق عمل 

�مل�شروع.
م����ن ج���ان���ب���ه �أك�������د �ل�����ل�����و�ء حممد 
�لقائد  �ل��ك��ع��ب��ي  غ����امن  ب���ن  �أح���م���د 
�أن فوز  �ل��ف��ج��رية،  ل�����ش��رط��ة  �ل���ع���ام 
�شرطة �لفجرية بجائزة دبي للنقل 
�مل�شتد�م  يعد �إجناز�ً جديد�ً ي�شاف 
�ىل �إجناز�ت �شرطة �لفجرية ، حيث 
مت��ث��ل ه���ذه �جل��ائ��زة ت��ق��دي��ر�ً لدور 
طاقاتها  بتوجيه  �لفجرية   �شرطة 
�لإبتكارية خلدمة �ملجتمع و�لدولة 
مما �أهل �شرطة �لفجرية للح�شول 
على �جلائزة موؤكد�ً �عتز�زه باملكانة 

�شرطة  ح��ق��ق��ت��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل���رف���ي���ع���ة 
تلتزم  �شرطية  كموؤ�ش�شة  �لفجرية 
ب��امل�����ش��ارك��ة يف م�����ش��رية �ل��ت��ن��م��ي��ة يف 

�لدولة.
و�أكد �أن هذ� �لفوز جاء نتيجة �لدعم 
�لالحمدود ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
ح��م��د ب���ن حم��م��د �ل�����ش��رق��ي ع�شو 

�لفجرية  ح���اك���م  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
بن  حمد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  و�شمو 
حممد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية 
و�ل���ف���ري���ق ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف بن 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�يد 

�لوزر�ء وزير �لد�خلية. 
و�أ�����ش����اف ن���ائ���ب �ل���ق���ائ���د �ل���ع���ام �أن 

ه����ذ� �لإجن�������از ي��ع��د ث���م���رة �خلطة 
�لد�خلية  ل�����وز�رة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�جن�������از�ت   و  ج����ه����ود  �إىل  �إ�����ش����اف����ة 
�ملنت�شبني ب�شرطة �لفجرية، وبارك 
و�لعاملني  �لإد�ر�ت  جميع  ج��ه��ود 
�ل�شباط  و����ش���ف  �ل�������ش���ب���اط  م����ن 

و�أفر�د من ع�شكريني ومدنيني.

�شرطة الفجرية تفوز بجائزة دبي للنقل امل�شتدام فئة 
املبادرات املتعلقة بذوي االإعاقة
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اأخبـار الإمـارات

•• جنيف -وام: 

�نتخب �أع�شاء مكتب �للجنة �لدولية �لإن�شانية 
ل��ت��ق�����ش��ي �حل���ق���ائ���ق ب���الإج���م���اع م��ر���ش��ح دول���ة 
�لدكتور  �مل�شت�شار  �ملتحدة  �لعربية  �لم����ار�ت 
حم��م��د �ل��ك��م��ايل م��دي��ر ع���ام م��ع��ه��د �لتدريب 
�لق�شائي - �لذي �شبق �ن فاز يف دي�شمرب �ملا�شي 

بع�شوية �للجنة - نائبا لرئي�س �للجنة.
لتق�شي  �لن�شانية  �لدولية  �للجنة  �ن  يذكر 
�حلقائق �أن�شاأت عام 1991 وت�شم يف ع�شويتها 
76 دولة من بينها معظم �لدول �لأع�شاء فى 
جمل�س �لأمن.. و�ن�شمت �لمار�ت �ىل �للجنة 
يف 6 مار�س 1992 وتنتخب �لدول �لع�شاء 
15 ع�شو� للجنة كل خم�س �شنو�ت.. و ينتخب 
�لأع�شاء �ملنتخبون �لرئي�س ونو�ب �لرئي�س يف 

�قرت�ع �شري.
و�ل��غ��ر���س �لأ���ش��ا���ش��ي م���ن �إن�����ش��اء �ل��ل��ج��ن��ة هو 
�لن�شاين  �ل�����دويل  �ل���ق���ان���ون  �ح�����رت�م  ���ش��م��ان 
�ملقدمة  �ل�����ش��م��ان��ات  ح��م��اي��ة  يف  يتمثل  �ل����ذي 
ن�شت  حيث  �مل�شلحة،  �ل��ن��ز�ع��ات  يف  لل�شحايا 
�ل���ربوت���وك���ول �لإ����ش���ايف �لول  90 م���ن  �مل�����ادة 
لتفاقية جنيف ل�شنة 1949 على �إن�شاء جلنة 
د�ئمة  �للجنة  ه��ذه  �حلقائق..  لتق�شي  دولية 

وموؤلفة من 15 ع�شو� وهم خرب�ء م�شتقلون 
تر�شيحهم  يتم  �ل�شخ�شية،  ب�شفتهم  ميثلون 
�لتي قدمت  �ل��دول  دولهم وينتخبون من  من 
�إع��الن �ع��رت�ف للجنة مبوجب �مل��ادة 90 من 

�لربوتوكول �لإ�شايف �لول.
دول���ة من�شمة لت��ف��اق��ي��ات جنيف  ل��ك��ل  وي��ح��ق 
باخت�شا�س  ت��ع��رتف  �ن  �لول  و�ل��ربوت��وك��ول 
�ل��ل��ج��ن��ة ك��ت��اب��ة مب��وج��ب �ع����الن ي��ت��م �يد�عه 
باعتبارها  �ل�شوي�شرية  �خلارجية  وز�رة  ل��دى 
تطلب  �أن  ت�شتطيع  وعندها  �للجنة  �شكرتارية 
�مل�شلح  �لنز�ع  ح��الت  يف  �حلقائق  تق�شي  منها 
�شرط �أن يكون �لطرف �لخر �أي�شا قد �عرتف 
هي  �للجنة  ف��ان  وعليه  �للجنة..  باخت�شا�س 
هيئة حتقيق ولي�شت حمكمة �أو هيئة ق�شائية 
ف��ه��ي ل ت�����ش��در �أح��ك��ام��ا ق�����ش��ائ��ي��ة ب���ل ت�شدر 
منها  �لتحقق  مت  �لتي  �لوقائع  ب�شاأن  تقارير 
وت�شدر تو�شيات لالأطر�ف.. ول يجوز للجنة 
�أن تن�شر علنا �لنتائج �لتي تو�شلت �إليها �ل �إذ� 

طلب منها ذلك جميع �أطر�ف �لنز�ع.
�ملمنوحة  للحماية  �شمان  هناك  يكون  وحتى 
ل�شحايا �لنز�عات �مل�شلحة ن�شت �ملادة 90 من 
جلنة  �إن�شاء  على  �لول  �ل���ش��ايف  �لربوتوكول 
دولية د�ئمة لتق�شي �حلقائق تخول �شالحيات 

�أو  �جل�شيمة  �لن��ت��ه��اك��ات  م��ز�ع��م  يف  �لتحقيق 
لعام  �مل��خ��ال��ف��ات �خل��ط��رية لت��ف��اق��ي��ات جنيف 
على  و�ل��ع��م��ل  �لول  �أو�ل��ربوت��وك��ول   1949
�إع�����ادة �ح����رت�م �لت��ف��اق��ي��ات و�ل��ربت��وك��ول من 

خالل م�شاعيها �حلميدة.
وتقوم �للجنة بالتي مع �لأخذ بالعتبار مبادئ 
يف  �لتق�شي  و�ل�شرية..  و�ل�شتقاللية  �حلياد 
�أو  �جل�شيمة  بالنتهاكات  متعلقة  م��ز�ع��م  �أي��ة 
�ملخالفات �خلطرية للقانون �لدويل �لإن�شاين 
�أو   1949 جنيف  �ت��ف��اق��ي��ات  يف  �ل��ي��ه��ا  �مل�����ش��ار 

�لربوتوكول �لأول.
�لتفاقيات  �ح��ك��ام  �ح���رت�م  �إع����ادة  على  �لعمل 
بامل�شاعي  �ل��ق��ي��ام  خ����الل  م���ن  و�ل���ربوت���وك���ول 

�حلميدة.
عما  �لتقرير  بتقدمي  تقول  �للجنة  �أن  يذكر 
منها  طلبت  �لتي  �ملعنية  �ل��دول  �إليه  تو�شلت 
�لتق�شي لديها دون غريها وتقدمي مالحظات 
�لمتثال  ل��ت��ع��زي��ز  و�ق�����رت�ح�����ات  وت���و����ش���ي���ات 
�لقت�شاء  ع��ن��د  �لإن�������ش���اين  �ل�����دويل  ل��ل��ق��ان��ون 
�لقانون  تنفيذ  دع��م  يف  يف  ع��ام  ب�شكل  �ل�شهام 

�لدويل �لن�شاين.
�شامال  �إع���الن���ا  �لآن  �إىل  دول����ة   76 وق��دم��ت 
�ل��ربت��وك��ول �لإ�شايف  90 م��ن  �مل����ادة  مب��وج��ب 

- فيما  �للجنة  باخت�شا�س  �لأول وعليه قبلت 
يلي �أ�شماء �لدول ح�شب ترتيب �لعرت�ف..

�ل�شويد وفنلند� و�لرنويج و�شوي�شر� و�لد�منارك 
وهولند�  و�إي�شلند�  وبلجيكا  و�إيطاليا  و�لنم�شا 
وليختن�شتاين  و�إ�شبانيا  ومالطه  ونيوزيلند� 
وبيالرو�س  �ل���رو����ش���ي  و�لحت��������اد  و�جل�����ز�ئ�����ر 
وت�شيلي  و�أملانيا  وكند�  و�أوروغ����و�ي  و�أوك��ر�ن��ي��ا 
�لعربية  �لإم�������ار�ت  ودول�����ة  وق��ط��ر  وه��ن��غ��اري��ا 
�ملتحدة و�شلوفينيا وكرو�تيا و�ل�شي�شل وبوليفيا 
و�لهر�شك  و�ل��ب��و���ش��ن��ه  وب���ول���ن���د�  و�أ����ش���رت�ل���ي���ا 
وجمهورية  ومدغ�شقر  ورو�ن���د�  ولوك�شمبورغ 
و�لرب�زيل  �ل�شابقة  �ليوغ�شالفية  مقدونيا 
وغينيا وبلغاريا و�لربتغال وناميبيا و�شلوفاكيا 
�لت�شيكية  و�جل��م��ه��وري��ة  �لأخ�����ش��ر  و�ل����ر�أ�����س 
و�لأرجنتني  وكولومبيا  ومونغوليا  ورومانيا 
و�ليونان  وب���ارغ���و�ي  ولو����ش���و  وت��اج��ي��ك�����ش��ت��ان 
وكو�شتاريكا  وبنما  و�يرلند�  �ملتحدة  و�ململكة 
وليتو�نيا وترينيد�د وتوباغو و�شربيا وقرب�س 
�لدميقر�طية  �لكونغو  وجزر كوك وجمهورية 
وتونغا ومايل وجمهورية كوريا وبوركينا فا�شو 
وموناكو  مونتينيغرو  وج��م��ه��وري��ة  و�ل��ي��اب��ان 
فن�شنتو  و�شانت  و�لكويت  ولي�شوتو  و�إ�شتونيا 
و�لغرينادين ومالوي و�شانت كيت�س ونيفي�س.

انتخاب مر�شح االإمارات نائبا لرئي�س اللجنة الدولية االإن�شانية لتق�شي احلقائق

•• اأبوظبي-وام:

�ملنطقة  يف  ��شرت�تيجيا  مت��ري��ن��ا  ب��وظ��ب��ي  م���دين  دف���اع  ن��ف��ذ 
�لغربية حمل ��شم  " رياح �لغربية ".

مبحطة  وهمي  حريق  ن�شوب  يف  �لتمرين  �شيناريو  ومتثل 
برتول " �أدنوك للتوزيع " يف مدينة ز�يد باملنطقة �لغربية 
مو�جهة  يف  و�ل�شركاء  �مل��دين  �ل��دف��اع  ك��ادر  جاهزية  لقيا�س 
�ل��ع��ق��ي��د حم��م��د عبد�جلليل  و�أف������اد  و�ل����ك����و�رث.  �حل������و�دث 
�لتمرين  ب��اأن  باأبوظبي  �مل��دين  �لدفاع  عام  مدير  �لأن�شاري 
لعام  �ل�شنوية  �ل�شرت�تيجية  �لتمارين  خلطة  تنفيذ�  ياأتي 
�شمن  �ملدين  للدفاع  �لعامة  �لقيادة  �أعدتها  �لتي   2017

�أعلى  حتقيق  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
م�����ش��ت��وي��ات �ل��وق��اي��ة و�ل�����ش��الم��ة و���ش��م��ان ج��اه��زي��ة وكفاءة 
رجال �لدفاع �ملدين ملو�جهة �لكو�رث و�لأزم��ات وتعزيز ثقة 

�جلمهور بفاعلية �خلدمات �ملقدمة من قبل �لدفاع �ملدين.
�لإطفاء  �إد�رة  مدير  �لريامي  �شعيد  حمد  �لعقيد  و�أو���ش��ح 
و�لإنقاذ رئي�س جلنة تقييم وتطوير كفاءة وجاهزية �ملر�كز 
وحد�ت  جميع  �أن  باأبوظبي  �مل��دين  للدفاع  �لعامة  ب���الإد�رة 
�لدفاع �ملدين يف �ملنطقة �لغربية مدعومة ب�شيار�ت �لإ�شعاف 
و�لكو�رث  �لأزم���ات  و�إد�رة  و�ل��دوري��ات  �مل���رور  م��ن  ومركبات 
�إىل موقع  �نطلقت  �أبو ظبي  �أبوظبي وفريق بلدية  ب�شرطة 
�لنري�ن  ع��ل��ى  و�ل�����ش��ي��ط��رة  �حل����ادث  م��ع  للتعامل  �ل��ت��م��ري��ن 

�لبالغ وح�شب  ف��ور تلقي  و�إخ��م��اده��ا يف وق��ت قيا�شي وذل��ك 
يف  �لعاملني  من  ع��دد  �إ�شابة  ت�شمن  �ل��ذي  �ملعد  �ل�شيناريو 
و�إ�شعافهم  معهم  �لتعامل  ليتم  باختناق  �ل��ب��رتول  حمطة 

مبحاكاة حلريق فعلي.
و�أ�شار �لر�ئد علي مبخوت �حلارثي مدير �إد�رة �لدفاع �ملدين 
بالغربية بالإنابة �إىل �أن �لتمرين يتمثل يف �شيناريو حماكاة 
حلو�دث ميكن �أن حتدث على �أر�س �لو�قع ليتم تقييم �أد�ء 
بني  �لتن�شيق  فاعلية  وم���دى  �لتمرين  يف  �مل�����ش��ارك��ة  �ل��ف��رق 
يف  �لإنقاذ  فريق  ��شتعد�د  م�شتوى  وقيا�س  �مل�شاندة  �جلهات 
و�شالحية  و�لتبليغ  �لخ���الء  �إج�����ر�ء�ت  وم��ر�ج��ع��ة  �ملحطة 

�ملمر�ت ونقاط �لتجمع.

 دفاع مدين اأبوظبي  ينفذ مترين »رياح الغربية«

نهيان بن زايد يقدم واجب العزاء يف وفاة 
املرحوم نا�شر حممد بوقبي املن�شوري

عبداهلل بن زايد يلتقي وزير اخلارجية والتجارة االأيرلندي

••العني-وام:

قدم �شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س 
لالأعمال  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  موؤ�ش�شة  �أم��ن��اء 
�خلريية و�لإن�شانية �م�س و�جب �لعز�ء يف وفاة �ملغفور 

له نا�شر حممد بوقبي �ملن�شوري.
وقدم �شموه تعازيه خالل زيارته خيمة �لعز�ء �ملرخانية 

و�شعيد  حممد  �مل��رح��وم  �أب��ن��اء  �إىل   .. �ل��ع��ني  مدينة  يف 
ومبارك وعبيد و�أحمد.

كما قدم و�جب �لعز�ء �شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن 
خليفة �آل نهيان م�شت�شار �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة 
و�ل�شيخ �شعيد بن حممد �آل نهيان و�ل�شيخ �لدكتور هز�ع 
بن �شلطان بن ز�يد �آل نهيان و�ل�شيخ في�شل بن �شلطان 

�لقا�شمي وعدد من �شيوخ �لقبائل وكبار �مل�شوؤولني.

•• دبلن -وام:

�ل��ت��ق��ى ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع��ب��د�هلل ب��ن ز�ي����د �آل نهيان 
وزي����ر �خل��ارج��ي��ة و�ل��ت��ع��اون �ل����دويل �أم�����س �لأول 
و�لتجارة  �خلارجية  وزي��ر  فالنغن  ت��شارلز  معايل 

�لأيرلندي.
�لتعاون  ع��الق��ات  ����ش��ت��ع��ر����س  �ل��ل��ق��اء  خ���الل  ومت 
�مل�شرتك بني �لبلدين و�شبل تعزيزها وتطويرها يف 
�لق�شايا  عدد من  بحث  �إىل  �إ�شافة  كافة  �ملجالت 

�لإقليمية و�لدولية ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
�آل نهيان على  ز�ي��د  �ل�شيخ عبد�هلل بن  و�أك��د �شمو 
�لعالقات �ل�شرت�تيجية �مل�شرتكة �لتي جتمع بني 

�أمله  �أيرلند� معربا عن  دولة �لإمار�ت وجمهورية 
و�زدهار�  تطور�  �لبلدين  بني  �لعالقات  ت�شهد  �أن 
ت�شارلز  �ملجالت. من جانبه رحب معايل  �شتى  يف 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  ب��زي��ارة  فالنغن 
نهيان و�ل��وف��د �مل��ر�ف��ق �إىل �إي��رل��ن��د�.. م��وؤك��د� على 
�ل��ع��الق��ات �ل��ر����ش��خ��ة �ل��ت��ي ت��رب��ط ب���ني �لإم�����ار�ت 
�خلارجية  وزي���ر  ي��ر�ف��ق��ه  ���ش��م��وه  وز�ر  و�أي���رل���ن���د�. 
و�ل��ت��ج��ارة �لأي��رل��ن��دي وم��ع��ايل �لدكتور �أح��م��د بن 
عبد �هلل حميد بالهول �لفال�شي وزير دولة ل�شوؤون 
�لتي  دب��ل��ن  ترنيتي  كلية  مقر   .. �ل��ع��ايل  �لتعليم 

تاأ�ش�شت عام 1592 وتعد �أقدم جامعات �أيرلند�.
ك��م��ا ز�ر ���ش��م��وه م��ك��ت��ب��ة ك��ل��ي��ة ت��رن��ي��ت��ي �ل��ت��ي تعد 

�إح���دى �أك��رب �ملكتبات يف �أوروب����ا وحت��وي �أك��رث من 
وجمموعات  �ملطبوعة  �ملجلد�ت  من  ماليني  �شتة 
و�مل��خ��ط��وط��ات و�خلر�ئط  �مل��ج��الت  م��ت��ن��وع��ة م��ن 
من  �شنة   400 جمملها  يف  متثل  �ملو�شيقى  وكتب 
�لتطور �لأكادميي وتقدم �لدعم لحتياجات �لتعلم 

و�إجر�ء �لبحوث يف جميع تخ�ش�شات �لكلية.
وتعد مكتبة كلية ترنيتي مكتبة بحثية علمية ذ�ت 
ملجموعة  خدماتها  ت��ق��دم  م��رم��وق��ة  عاملية  �شمعة 
و�ملوؤ�ش�شات  �خل���ارج  م��ن  �مل�شتخدمني  م��ن  ك��ب��رية 
�لأخ������رى وت�����ش��اه��م �مل��ك��ت��ب��ة يف ت��ط��وي��ر �مل���ب���ادر�ت 
�مل��ع��ل��وم��ات وتعر�س  ت��وف��ري  �لإب���د�ع���ي���ة يف جم���ال 
�ملخطوطات �لفريدة وغريها من �لكنوز �لثقافية 

مما ي�شجع �آلف �لزو�ر لزيارة �ملكتبة �لقدمية كل 
�شنة.

وز�ر �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان معر�س 
قلب  يف  ي��ق��ع  و�ل����ذي  ترنيتي  كلية  يف  كيلز  ك��ت��اب 

مدينة دبلن.
و�أب�����دى ���ش��م��وه �إع��ج��اب��ه ب��امل��ع��ر���س وك��ل��ي��ة ترنيتي 
�ل�شروح  ه���ذه  �ل��ت��ي متثلها  �لأ���ش��ي��ل��ة  و�حل�����ش��ارة 
م�شيد�   .. ع�شر  �لثامن  للقرن  تعود  �لتي  �لعلمية 

بالتطور �لعلمي و�ملعريف يف �أيرلند�.
�ل��دك��ت��ور �شعيد  ���ش��ع��ادة   .. �ل��ل��ق��اء و�ل���زي���ارة  ح�شر 
حممد علي �ل�شام�شي �شفري �لدولة لدى جمهورية 

�يرلند� .

•• دبلن -وام:

�لتقى �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل 
�أم�س �لأول معايل �شون �أوفاريغل رئي�س جمل�س �لنو�ب �لأيرلندي.

ومت خالل �للقاء ��شتعر��س عالقات �لتعاون �مل�شرتك بني دولة �لإمار�ت 
�إىل بحث عدد من  �إ�شافة  �أيرلند� و�أوجه تعزيزها وتطويرها  وجمهورية 

�لق�شايا �لإقليمية و�لدولية ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
�شون  معايل  لقائه  خ��الل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  و�أك���د 
�أوفاريغل .. عمق �لعالقات �لثنائية �لتي جتمع بني دولة �لإمار�ت و�أيرلند� 
�أن ت�شهد �لعالقات بني �لبلدين تطور� و�زده��ار� يف �شتى  �أمله  معربا عن 

�ملجالت.
ع��ب��د�هلل بن  �ل�شيخ  �شمو  ب��زي��ارة  �أوف��اري��غ��ل  �شون  م��ن جانبه رح��ب معايل 
�لتي تربط  �لر��شخة  �لعالقات  .. موؤكد� على  �إيرلند�  �إىل  �آل نهيان  ز�يد 

�لبلدين.
�لفال�شي  بالهول  حميد  �هلل  عبد  بن  �أحمد  �لدكتور  معايل  �للقاء  ح�شر 
�ل��دك��ت��ور �شعيد حممد علي  �ل��ع��ايل و���ش��ع��ادة  �لتعليم  ل�����ش��وؤون  وزي���ر دول���ة 

�ل�شام�شي �شفري �لدولة لدى جمهورية �يرلند�. 

عبداهلل بن زايد يلتقي رئي�س جمل�س النواب االأيرلندي

قائد عام �شرطة اأبوظبي ي�شهد تفعيل دورية الدراجة النارية للمناطق ال�شحراوية

•• دبلن-وام:

�لتقى �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية 
وزير  ب��روت��ن  ريت�شارد  �لأول معايل  �أم�����س  �ل���دويل  و�ل��ت��ع��اون 
��شتعر��س  �للقاء  خ��الل  ومت  �لأي��رل��ن��دي.  و�مل��ه��ار�ت  �لتعليم 
�أيرلند�  وجمهورية  �لإم����ار�ت  دول��ة  ب��ني  �لثنائية  �ل��ع��الق��ات 
ذ�ت  �ملو�شوعات  م��ن  ع��دد  بحث  �إىل  �إ���ش��اف��ة  تعزيزها  و�شبل 
�آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  و�أ���ش��اد  �مل�شرتك.  �لهتمام 
نهيان - خالل �للقاء - بالعالقات �ملتميزة بني دولة �لإمار�ت 
و�أيرلند� . معربا عن �أمله �أن ت�شهد �لعالقات تطور� و�زدهار� 

�ل�شعبني  وخ��ري  رف��اه��ي��ة  يف  ي�شهم  مب��ا  �مل��ج��الت  خمتلف  يف 
و�لبلدين �ل�شديقني. و�أكد �شموه حر�س دولة �لإمار�ت على 
ومنها  �ملجالت  �شتى  يف  �أيرلند�  مع  �مل�شرتك  �لتعاون  تعزيز 
بروتن  ريت�شارد  م��ع��ايل  رح��ب  جانبه  م��ن  �لتعليمي.  �مل��ج��ال 

بزيارة �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان �إىل �إيرلند� .
�ل�شعيدين  على  �لإم���ار�ت  دول��ة  حتتلها  �لتي  باملكانة  م�شيد� 
بن  �أحمد  �لدكتور  معايل  �للقاء  ح�شر  و�ل���دويل.  �لإقليمي 
�لتعليم  ل�شوؤون  دولة  وزير  �لفال�شي  بالهول  عبد �هلل حميد 
�شفري  �ل�شام�شي  علي  حممد  �شعيد  �لدكتور  و�شعادة  �لعايل 

�لدولة لدى جمهورية �يرلند�.

عبداهلل بن زايد يلتقي وزير التعليم واملهارات االأيرلندي

•• العني-وام:

�لرميثي  خلفان  حممد  �ل��ل��و�ء  م��ع��ايل  �شهد 
دورية  تفعيل  ب��دء  �أبوظبي  �شرطة  ع��ام  قائد 
باأد�ء  لتقوم  �ل�شحر�وية  �لنارية  �ل��در�ج��ات 
م��ه��ام �ل���دوري���ة �لأم��ن��ي��ة و�ل�����ش��رط��ي��ة ومهام 
�ل�شتجابة للحو�دث يف �لأماكن �لربية وذلك 
�ل�شرطي  �لرت���ب���اط  ���ش��ب��اط  م��ل��ت��ق��ى  خ���الل 
�ل����دول����ة  �مل���ع���ت���م���دي���ن يف  و�ل���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ني 
�لعامة  �ل���ق���ي���ادة  ن��ظ��م��ت��ه  �ل����ذي  وع��ائ��الت��ه��م 
يف  �ل��ع��ني  ت���الل  منتجع  يف  �أب��وظ��ب��ي  ل�شرطة 

منطقة رماح .
�للو�ء  ���ش��ع��ادة   .. م��ع��ال��ي��ه  ج��ان��ب  �إىل  ح�����ش��ر 
�أبوظبي  �شرطة  ع��ام  مدير  �ل�شريفي  مكتوم 

�لعامون. و�طلع معاليه على جتهيز  و�مل��در�ء 
�لدورية بجميع �مل�شتلزمات �لتي متكن �أفر�د 
�ملهام و�مل�شوؤوليات �لأمنية  �أد�ء  �لدوريات من 
�ملناطق  يف  ل��ل��ب��الغ��ات  �ل���ش��ت��ج��اب��ة  و�أع���م���ال 
�لبعيدة لتحقيق �أف�شل زمن ��شتجابة ممكنة 
للو�شول �إىل موقع �لبالغ �أو �ل�شتدعاء قبل 
م�شرح  مع  للتعامل  �ملعنية  �ل��وح��د�ت  و�شول 

�لو�قعة �أو �لبالغ .
و�أكد معايل �للو�ء �لرميثي - خالل �لعر�س 
�حلي �لذي قدمته دورية �لدر�جات �لنارية يف 
�مللتقى - �أن �شرطة �أبوظبي ت�شعى وب�شكل د�ئم 
�إىل مو��شلة �آفاق �لتطوير يف �آليات عمل كل 
�لوحد�ت �ل�شرطية مبا يحقق �أعلى م�شتويات 
للجمهور  تقدمها  �لتي  �خل��دم��ات  �جل��ودة يف 

م��ن �أج���ل �ل��وق��اي��ة م��ن �جل��رمي��ة ومكافحتها 
وفق �أحدث �لتطبيقات �لعاملية .

�لنارية  �ل��در�ج��ة  �إط���الق دوري���ة  �أن  و�أو���ش��ح 
�إ�شافة مهمة لأعمال  �لدوريات ميثل  لأف��ر�د 
�لدوريات من �أجل �لو�شول �إىل �أعلى م�شتويات 
�ل���ش��ت��ج��اب��ة ل��ل��ب��الغ��ات ح��ي��ث ت����وؤدي �لدورية 
مع  و�لتعامل  �ل���ش��ت��دع��اء  ح��ال��ة  تقييم  م��ه��ام 
م�شرح �لو�قعة و��شتدعاء �لوحد�ت �ل�شرطية 

ذ�ت �ل�شلة ح�شب طبيعة كل حالة .
و�أ�شاف معاليه �أن دورية �لدر�جة �لنارية توؤدي 
�أعمال ومهام �لدورية يف �ملناطق �ل�شحر�وية 
وتاأمني �أف�شل �خلدمات لرو�د �لرب و�لتخييم 
و�لفعاليات �لرت�ثية و�لريا�شية �لتي تنظمها 
�ملناطق  �لإم������ارة يف  خم��ت��ل��ف �جل���ه���ات د�خ����ل 

�ل�شباقات  ف��ع��ال��ي��ات  وخ��ا���ش��ة  �ل�����ش��ح��ر�وي��ة 
ب��ال�����ش��ي��ار�ت �أو ���ش��ب��اق �ل��ه��ج��ن و�خل���ي���ول يف 
ميادين �ل�شباق �لربية بجانب تقدمي خدمات 
�لإر�شاد ورفع م�شتوى �لوعي لدى رو�د �لرب 
ومهام �لتفتي�س يف �ملناطق �ل�شحر�وية . من 
جهته �أ�شار �شعادة �للو�ء مكتوم �ل�شريفي �إىل 
�إ�شافة  تعترب  �ل��ن��اري��ة  �ل���در�ج���ات  دوري����ة  �أن 
و�ل�شرطية  �لأم��ن��ي��ة  �ل���دوري���ة  مل��ف��ه��وم  ق��ي��م��ة 
�أف�شل  وت��ع��زز  �ل�����ش��ح��ر�وي��ة  �مل��ن��اط��ق  لتغطي 
�ملهام  عن  ف�شال  للبالغات  لال�شتجابة  زمن 
�لأم��ن��ي��ة �مل��ت��ن��وع��ة �ل��ت��ي ت��وؤدي��ه��ا �ل���دوري���ة يف 
تقدمي �خلدمات لرو�د �لرب وتاأمني �لفعاليات 
و�لأن�شطة �ل�شحر�وية �لتي تنظمها خمتلف 

�جلهات يف �إمارة �أبوظبي .  

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د  �مل����دع����و/حم����م����د �ب���و 
�حل���������ش����ني حم����م����د ي���ون�������س، 
بنجالدي�شي �جلن�شية  - جو�ز  
)0110242( رق��م  �شفره 
���ش��ادر م��ن بنجالدي�س   من 
يجده عليه �لت�شال بتليفون 

رقم 55/1063574   

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د �مل��دع��و/ ع��زم��ول ح�شني 
خ���ان �ن��ي�����ش��ور �ل��رح��م��ن خان، 
ب��ن��غ��الدي�����س �جل��ن�����ش��ي��ة ج���و�ز 
 -  )244611( رق���م  ���ش��ف��ره 
يرجى ممن يعرث عليه ت�شليمه 
ب��ال�����ش��ف��ارة �ل��ب��ن��غ��الدي�����ش��ي��ة �و 
�قرب مركز �شرطة بالمار�ت.   

فقدان جواز �سفرت
�شعديه  �مل������دع������و/  ف���ق���د 
�ثيوبيا    ، �ي�����ربو  حم��م��د 
�جلن�شية جو�ز �شفره رقم 
يرجى   -  )4156911(
ت�شليمه  عليه  يعرث  مم��ن 
ب����ال���������ش����ف����ارة �لث���ي���وب���ي���ة 
�شرطة  م���رك���ز  �ق������رب  �و 

بالمار�ت.   

فقدان جواز �سفرت
رو�شالينا   / �مل��دع��و  ف��ق��د 
�لفلبني    ، ��شيدرو  ف��ال��دز 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )9867408( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

 052/1788300

فقدان جواز �سفرت
خ�شر  خالد   / �مل��دع��و  فقد 
�ح�����م�����د ع����ب����د �ل����رح����م����ن، 
جو�ز   - �جلن�شية  �ل�شود�ن 
�شفره رقم )1640574( 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم  ب��ت��ل��ي��ف��ون  �لت���������ش����ال 

 050/4423347

فقدان جواز �سفرت
حممد   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
ع������ظ������م ح��������اج��������ى حم���م���د 
بنغالدي�س    ، �حل����ق   ع��ب��ي��د 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
)6453761( من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

 055/6520840

فقدان جواز �سفرت
�لطيب   / �مل�����دع�����و  ف����ق����د 
حممد  �ل������رح������ي������م  ع�����ب�����د 
�ل���������ش����ود�ن   ، �ح����م����د ع���م���ر 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
)1670286( من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

 050/4423347

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو / ريجى جرونا 
�لفلبني    ، ����ش���ان���ت���ي���اج���و 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )2426722( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

 054/4728222

فقدان جواز �سفرت
ك����م����ال   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
حم�����م�����د ع�����ب�����د �ل�����������ش�����الم 
�ل���������ش����ود�ن   ، �مل�����ن�����ان  ع���ط���ا 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )03147651( رق������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم  ب��ت��ل��ي��ف��ون  �لت���������ش����ال 

 050/4423347

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو / خديجه عمر 
�ليمن   ، ك���ر  ب��اك��ر  ���ش��امل 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )4163586( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

 050/8366667

فقدان جواز �سفرت
يو�شف   / �مل�����دع�����و  ف����ق����د 
�دري�������������س ي���و����ش���ف ع���ل���ى ، 
�ل�شود�ن �جلن�شية - جو�ز 
 )157891( رقم  �شفره 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/4423347
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عربي ودويل

�لربيطانيون �شد زيارة �لرئي�س �لمريكي �لربيطانيون يرف�شون �لزيارة

�وباما وبو�س حظيا بهذ� �ل�شرف

هل ورطت �حلكومة �مللكة؟

عري�سة وقعها 1.8 مليون من رعايا �ساحبة �جلاللة تطالب ترييز� ماي باإلغاء زيارة �لدولة

االأمم املتحدة: حمادثات جنيف تركز على عملية االنتقال .. جتميد م�شاعدات بدعم اأمريكي للمعار�شة ال�شورية 
••عوا�صم-رويرتز:

�أفادت م�شادر باملعار�شة �ل�شورية �مل�شلحة بتجميد م�شاعد�ت ع�شكرية 
يف  �ملعار�شة  ملقاتلي  �لأمريكية  �ملركزية  �ملخابر�ت  وكالة  تن�شقها  كانت 
مت�شددين  من  كبري  لهجوم  تعر�شهم  بعد  وذل��ك  �شوريا  غ��رب  �شمال 

�ل�شهر �ملا�شي.
�إن���ه ل ي��وج��د تف�شري ر�شمي  وق���ال م�����ش��وؤول��ون يف �مل��ع��ار���ش��ة �ل�����ش��وري��ة 
للخطوة �لتي �تخذت هذ� �ل�شهر بعد هجوم �ملت�شددين لكن عدد� من 
�مل�شوؤولني يعتقدون �أن �لهدف �لرئي�شي منها هو �حليلولة دون �شقوط 
�أن يكون جتميد  �مل�شوؤولون  �ملت�شددين. وتوقع  �أي��دي  و�مل��ال يف  �ل�شالح 

�مل�شاعد�ت موؤقتا.

�لدعم  جتميد  �إن  بالربنامج  �ط��الع  على  �أمريكيون  م�شوؤولون  وق��ال 
يرجع �إىل هجوم �ملت�شددين ولي�س تغري �لإد�رة �لأمريكية.

�ىل ذلك، قال م�شوؤول م�شارك يف �ملحادثات �لتي جتريها �لأمم �ملتحدة 
ب�شاأن �شوريا يف جنيف �إن �ملحادثات �لتي من �ملقرر �أن تبد�أ هذ� �لأ�شبوع 
�ملتحدة يطالب  ل��الأمم  ق��ر�ر  و��شع من  تفوي�س  يف جنيف مبنية على 

و�شيط �لأمم �ملتحدة بعقد حمادثات ب�شاأن عملية �نتقال �شيا�شي.
وكانت �لأمم �ملتحدة تر�جعت �لأ�شبوع �ملا�شي فيما يبدو عن ��شتخد�م 
�لإطاحة  يعني  ب��اأن��ه  �ملعار�شة  فهمته  م��ا  وه��و  �شيا�شي  �ن��ت��ق��ال  ع��ب��ارة 

بالرئي�س ب�شار �لأ�شد �أو تقوي�س �شالحياته على �لأقل.
�شوريا  �إىل  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  مبعوث  مكتب  م��دي��ر  كونتت  مايكل  وق���ال 
�أن دي مي�شتور�  �إفادة دورية باملنظمة �لدولية  �شتافان دي مي�شتور� يف 

ي�شع �للم�شات �لأخرية على �لرتتيبات �خلا�شة باملحادثات. 
على  مبنية  �لثابت  �ملو�شوعي  �لأعمال  ج��دول  وكذلك  �لدعو�ت  وق��ال 
�لنطاق �لو��شع لقر�ر�ت جمل�س �لأمن خا�شة 2254 �لذي يعد �ملوجه 

�لأ�شا�شي لنا يف هذه �لعملية.
�ملبعوث �خلا�س  2254 تطالب  �لقر�ر  �لثانية من  �لإجر�ئية  �لفقرة 

بعقد �ملفاو�شات �لر�شمية ب�شاأن عملية �لنتقال �ل�شيا�شي.
يفو�س  �لتي  �لق�شايا  من  جمموعات  ثالث  على  �ملحادثات  و�شترتكز 
�لقر�ر 2254 دي مي�شتور� بالتو�شط فيها وهي �إقامة نظام حكم يت�شم 
جديد  د�شتور  ل�شياغة  وعملية  �لطائفية  وعدم  و�ل�شمول  بامل�شد�قية 

و�إجر�ء �نتخابات حرة ونزيهة حتت �إ�شر�ف �لأمم �ملتحدة.
د�ع�س  44 من م�شلحي تنظيم  �إن  �م�س  �لرتكي  ميد�نيا قال �جلي�س 

�ل�شورية  �لباب  �لإرهابي قتلو� يف عمليات ت�شاندها تركيا حول مدينة 
ويف �شربات للتحالف �لذي تقوده �لوليات �ملحتدة.

و�أ�شاف �أن جنديا تركيا قتل و�أ�شيب �آخر�ن خالل جهود لنزع �لألغام 
و�ملتفجر�ت يف �ملنطقة موؤكد� من جديد على �أنه ب�شط �شيطرته �إىل حد 
د�ع�س وتبعد  �لباب معقل  �لباب. ومدينة  �ل�شكنية يف  �ملناطق  بعيد يف 
بد�أت  �أن  رئي�شي منذ  ه��دف  وه��ي  30 كيلومرت� عن �حل��دود �لرتكية 
تركيا توغال مع �ملعار�شة �ل�شورية يف �أغ�شط�س �آب لطرد �ملت�شددين من 

حدودها ومنع حتقيق ف�شيل كردي م�شلح ملكا�شب هناك.
وقال �جلي�س �لرتكي �إن 15 من �ملت�شددين قتلو� يف ��شتباكات وق�شف 
مدفعي و�شربات جوية خالل �لعمليات يف �لباب فيما قتل 29 ودمرت 

�أربعة مبان يف �ل�شربات �جلوية للتحالف.

    وجت��در �لإ���ش��ارة، �إىل �أن زيارة 
عمال  ل��ي�����ش��ت  ل���ن���دن،  �إىل  دول�����ة 
ُي�شفي  بلد  يوجد  ل  �إذ  ب�شيطا، 
�لزيار�ت  م��ن  �ل�شنف  ه��ذ�  على 
و�ل�شجة  و�لأبهة  �لبهاء  ذ�ك  كل 

مثل بريطانيا:
طلقات  �مللكة،  حنطور  يف  جولة   
ق�شر  يف  م�������اأدب�������ة  �مل����دف����ع����ي����ة، 
�لتكرمي  من  �شيال  �إّن  باكنغهام. 

ينتظر دونالد تر�مب.
    رئ��ي�����ش��ان ف��ق��ط )ب���و����س �لبن 
و�أوب��ام��ا( حظيا بزيارة دول��ة منذ 

عام 1952.
من  فقط  �أي���ام  �شبعة  بعد  ولكن   
تن�شيب دونالد تر�مب، �قرتحت 
ترييز� ماي عليه �شرف ��شتقباله 

من قبل �مللكة.
 وك������ان �أوب�����ام�����ا ق����د �ن���ت���ظ���ر هذ� 
28 �شهر�، وج��ورج بو�س  �ل�شرف 
�لت�شّرع،  ه���ذ�  م��ث��ل  ���ش��ه��ر�!   32
�ل���ن���اج���م عن  �ل���ذع���ر  ���ش��ي��اق  ويف 
لنتقاد�ت  تعر�س  �لربيك�شيت، 

قوية من �ملعار�شة.

»�لطفل �لغ�سوب«
ق�شر  يف  �لث����ن����ني  ن���ق���ا����س  ك�����ان 
رمزيا  �ل���و�ق���ع،  يف  و���ش��ت��م��ن�����ش��رت، 
قالت  �حل���ك���وم���ة  �أّن  مب���ا  ب��ح��ت��ا، 
�أن��ه��ا �ت��خ��ذت ق��ر�ره��ا. وم��ع ذلك 
�ل��ربمل��ان مو�هبهم،  �أع�����ش��اء  �ب��رز 
قلوبهم،  يف  �مل��خ��ت��زن  و�خ���رج���و� 
وع����رّب ك���ث���ريون ع���ن رغ��ب��ت��ه��م يف 

»قو�دة �مللكة«
و�أثارت �لنائب بول �شريف م�شاألة 
�إذ� كان باإمكان �مللكة ��شتقبال  ما 
�لعتد�ء�ت  جّم���د  �ل���ذي  �ل��رج��ل 
�جلن�شية، يف ��شارة لفيديو تر�مب 

�ل�شهري حول روؤيته للمر�أة. 
�ملحافظني  ح���زب  ع�����ش��و  وح����اول 
�لأمريكي،  �ل�����ش��ّي��د  ع���ن  �ل���دف���اع 
�ل�شو�ب  جانبت  بطريقة  ول��ك��ن 
قائال:  من منا مل يقل حماقات 
ج��ن�����ش��ي��ة يف ج��ل�����ش��ات خ���ا����ش���ة؟ ، 
�ل�شهام،  ل��و�ب��ل م��ن  مم��ا ع��ر���ش��ة 

و�إطالق نار عنيف.
�ملتكلمني  ب��ع�����س  ذه����ب  وق����د      
�أّن  �إىل  �إ����ش���ارت���ه  ف��ب��ع��د  ب���ع���ي���د�: 
�شرف  لهما  ح���ّق  ف��ق��ط   رئي�شني 
زيارة دولة منذ عام 1952،  قال 
�لعمايل �لويلزي بول فلني، �لذي 
�عترب  �لنقا�س،  جل�شة  ور�ء  ك��ان 
قو�دة  مهنة  متار�س  �حلكومة  �أن 

�مللكة لدونالد تر�مب .

�سدمة كبرية!
�ل��غ��اردي��ان ، ميكن �ن      وح�شب 
�أغ�شط�س  يف  ت��ر�م��ب  دع����وة  ت��ت��م 
�لربملانية،  �لعطلة  �أثناء  �ل��ق��ادم، 
بخطاب  �ل��ت��وج��ه  م��ن  ُيعفيه  مب��ا 

لل�شيا�شيني �لربيطانيني.
يف  ���ش��اع��ت��ه��ا  �مل��ل��ك��ة  و�شت�شتقبله   
قلعة  �ل����ش���ك���ت���ل���ن���دي،  ق�������ش���ره���ا 
�أك���رث تكتما من  ب���امل���ور�ل، م��ك��ان 

ق�شر باكنغهام.

�لتعبري، رغم �أن �لوقت �ملخ�ش�س 
لكل منهم كان حمدود� ب�شقف 5 

دقائق.

يرتدد بني �لفزع من ل �أخالقية 
ه�����ذه �ل�����دع�����وة، و�ل���ده�������ش���ة من 

عبثيتها.

نف�شه  ي�شبط  ل  غبي،  �وروي��ل��ي، 
�لتعبري،  م���ن ح��ي��ث  �لأق�����ل  ع��ل��ى 
حيو�ن  وح���ت���ى  غ�������ش���وب،  ط���ف���ل 

�لعمال،  ح�����زب  ج����ان����ب  م����ن      
ت���ط���اي���رت �ل�������ش���ف���ات و�لأل�����ق�����اب 
عن�شري، جن�شي، مبتذل، طاغية، 

    وقال �لوزير �لأول �ل�شكتلندي 
�ل�����ش��اب��ق �ل��ي��ك�����س ����ش���امل���ون���د، عن 
�نه  �ل�شكتلندي،  �لقومي  �حلزب 

ب���د�ئ���ي... يف �مل��ق��اب��ل د�ف��������ع حزب 
با�شم  �ل����زي����ارة،  ع���ن  �مل��ح��اف��ظ��ني 

�مل�شالح �لربيطانية.

زيارة تثري غ�سب �لربيطانيني وتثري �سوؤ�ل:

هل ميكن للملكة ا�شتقبال الرجل الذي اأهان الن�شاء..؟
حزب �لعمال يرف�ش زيارة �لعن�سري وحزب �ملحافظني يد�فع با�سم �مل�سالح �لربيطانية

•• الفجر - با�صكال ري�صيه 
 ترجمة خرية ال�صيباين

�لأمريكي  �لرئي�ش  ��ستقبال  للملكة  ميكن  هل       
وظيفتها،  ت�سويه  دون  من  تر�مب  دونالد  �جلديد 
و�لإ�سر�ر بهيبة زيار�ت �لدولة �لتي ت�سنع عظمة 

�ململكة؟
�سغلت  �لتي  جــد�  �خلطرية  �لق�سية  هي  هــذه      
مناق�سات  خــالل  �لثنني،  بريطانيون  برملانيون 
�أعقاب  يف  تقررت  جل�سة  �ساعات.  ثالث  ��ستمرت 
�ساحبة  رعــايــا  مــن  مليون   1.8 وقعها  عري�سة 
ماي  تــرييــز�  �لأوىل  ــوزيــرة  �ل تطالب  �جلــاللــة، 
ور�ء  ما  �مللك  لأوبــو  �ملقررة  �لدولة  زيــارة  باإلغاء 

�لأطل�سي.

فقط  رئ��ي�����ش��ان 
ب���و����س االب���ن 
حظيا  واأوب��ام��ا 
ب���زي���ارة دول��ة 
1952 منذ عام 

ترامب  زي���ارة 
ق�����د ت���ت���م يف 
اأغ�شط�س القادم 
اأثن���اء العطل��ة 
ال���ربمل���ان���ي���ة

�تهام �حلكومة بالت�شرع و�لتذيل لرت�مب

االأمم املتحدة ت�شكك يف نزاهة حماكمة �شيف القذايف 
•• جنيف-رويرتز:

قالت �لأمم �ملتحدة �م�س �إن حماكمة �شيف �لإ�شالم �بن معمر 
�لقذ�يف ل تفي باملعايري �لدولية و�إنه يجب �أن يو�جه �تهامات 

بالقتل �أمام �ملحكمة �جلنائية �لدولية.
�لإ���ش��الم يف  2011 يحتجز �شيف  بو�لده يف  �لإط��اح��ة  ومنذ 
�لف�شائل  �أحد  �لليبية لدى  �لغربية  �لزنتان �جلبلية  منطقة 
�لتي تتنازع على �ل�شلطة منذ مقتل �لزعيم �لليبي. وحكمت 
�لإ�شالم  �شيف  ع��ل��ى  غيابيا  ب���الإع���د�م  ط��ر�ب��ل�����س  يف  حمكمة 
قتل  بينها  م��ن  ح��رب  ج��ر�ئ��م  ب�شبب   2015 يوليو مت��وز  يف 
ت�شليمه  �لزنتان  ق��و�ت  ورف�شت  �لنتفا�شة.  خالل  حمتجني 

قائلة �إنها غري و�ثقة من �شمان طر�بل�س عدم هروبه.
و�أ�شار تقرير لالأمم �ملتحدة عن حماكمة 37 متهما من بينهم 
�لقانونية  ل��الإج��ر�ء�ت  خطرية  �نتهاكات  �إىل  �لإ���ش��الم  �شيف 

لفرتة  �ن��ف��ر�دي  �شجن  يف  �لحتجاز  ت�شمل  �إتباعها  �ل��و�ج��ب 
ومز�عم  �ملحامني  �أو  بالأ�شرة  بالت�شال  �ل�شماح  دون  طويلة 

تعذيب مل يتم �لتحقيق فيها ب�شكل مالئم.
�لدولية  و�مل��ع��اي��ري  �مل���ب���ادئ  ت��ط��ب��ق  �لإج�������ر�ء�ت مل  �إن  وق����ال 
يف  �لليبي  للقانون  �أي�شا  �نتهاكا  ومتثل  �لنزيهة  للمحاكمة 

بع�س �لنو�حي.
ومل يتم ��شتدعاء �شهود �دعاء لالإدلء باأقو�لهم �أمام �ملحكمة 

مما يقو�س قدرة �ملتهمني على �لطعن يف �لأدلة.
�ل�شامي لالأمم  �ملفو�س  رع��د �حل�شني  بن  زي��د  �لأم��ري  وق��ال 
�ملتحدة حلقوق �لإن�شان يف بيان هذه �ملحاكمة فر�شة مهدرة 

لتحقيق �لعد�لة.
وك����ان ���ش��ي��ف �لإ����ش���الم ورئ��ي�����س �مل��خ��اب��ر�ت �ل�����ش��اب��ق ع��ب��د �هلل 
�ل�شنو�شي ورئي�س �لوزر�ء �ل�شابق �لبغد�دي �ملحمودي من بني 

ت�شعة متهمني ُحكم عليهم بالإعد�م رميا بالر�شا�س. 

ق��ادرة على  �لليبية غري  �ملتحدة �حلكومة  �لأمم  وقال تقرير 
�شمان �عتقال وت�شليم )�شيف �لإ�شالم( �لذي ما ز�ل يف �لزنتان 

وُيعترب خارج �شيطرة �ل�شلطات �لليبية �ملعرتف بها دوليا.
ومن �ملقرر �أن تر�جع حمكمة �لنق�س �لليبية �لإجر�ء�ت �لتي 
مت �إتباعها يف هذه �لق�شية ولكن لي�س �لوقائع و�لأدلة. وقال 
��شتئنافا  متثل  ل  �مل��ر�ج��ع��ة  ه��ذه  مثل  �ملتحدة  �لأمم  تقرير 

كامال وفقا ملا تتطلبه �ملعايري �لدولية.
�شيف  ت�شليم  ���ش��م��ان  �إىل  �لليبية  �ل�شلطات  �ل��ت��ق��ري��ر  ودع���ا 
متا�شيا  لهاي  ومقرها  �لدولية  �جلنائية  للمحكمة  �لإ�شالم 

مع �لتز�مات ليبيا �لدولية.
ول تقر �ملحكمة �جلنائية �لدولية عقوبة �لإعد�م. وقال تقرير 
�جلنائية  �ملحكمة  �لدع�����اء)يف  ممثل  ز�ل  م��ا  �مل��ت��ح��دة  �لأمم 
�لليبية  لل�شلطات  �لإ�شالم  �شيف  ت�شليم  �إىل  ي�شعى  �لدولية( 

من �أجل �مل�شي قدما يف ق�شيته.

االأمم املتحدة توؤكد عدم كفاية متويل اال�شتجابة الحتياجات الالجئني يف لبنان
•• نيويورك-وام:

�أك����دت �لأمم �مل��ت��ح��دة ع���دم ك��ف��اي��ة �ل��دع��م �مل��ق��دم جلهود 
�ل�شتجابة لحتياجات �لالجئني يف لبنان ما �أعاق �لأهد�ف 
�لر�مية �إىل معاجلة م�شكلة �لفقر بني �لالجئني ومكامن 
يف  �مل�شيفة  �ملجتمعات  على  توؤثر  �لتي  �لأخ��رى  �ل�شعف 

لبنان و�لالجئني على حد �شو�ء .
وقال فيليب لز�ريني �ملن�شق �ملقيم لالأمم �ملتحدة ومن�شق 
ل��ه على خلفية  ب��ي��ان  - يف  لبنان  �لإن�����ش��ان��ي��ة يف  �ل�����ش��وؤون 
�لبالغ  للبنان  �ل��دويل  �لتمويل  �شدور حتديث عن حجم 
 2016 ع��ام  تقييم  �إن   -  2016 لعام  دولر  مليار   1.9
ملكامن �ل�شعف لالجئني �ل�شوريني �أظهر �أن �لأ�شر تعي�س 
مو�ردها  ��شتنفذت  �أن  بعد  �ملعي�شية  �مل�شتويات  �أدن���ى  يف 
�ملحدودة منذ فرتة طويلة. و�أ�شار �إىل �أن �لتقييم �أظهر �أن 
يعي�شون  �ل�شوريني  �لالجئني  �ملائة من  70.5 يف  قر�بة 

�ل��ي��وم يف وقت  3.8 دولر يف  ب��ح��و�يل  �لفقر  حت��ت خ��ط 
�ملائة من �شكان لبنان حتت خط  30 يف  يعي�س فيه نحو 

�لفقر و10 يف �ملائة يعي�شون يف فقر مدقع .
�لذي  �لتمويل  �أن ن�شبة �لحتياجات تفوق  �لبيان  وك�شف 
توفره �جلهات �ملانحة .. موؤكد� �أن ن�شوب �ملو�رد �شي�شل 
�إىل وقت قد يبلغ فيه �لدعم �لإن�شاين حدوده �لق�شوى .

و�شجع �لبيان �ل�شركاء �لدوليني على �لنظر �إىل ما ور�ء 
لبنان..  يف  �لأج���ل  ق�شرية  �ل��ط��و�رئ  حل��الت  �ل�شتجابة 
بني  �ل��ت��وف��ي��ق  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �لأد�ء  �إىل حت�����ش��ني  د�ع���ي���ا 
�مل�شاعد�ت �ملنقذة للحياة و�ل�شتجابات طويلة �لأمد و�لتي 
و�لقت�شادية  �لجتماعية  و�لتحديات  �لبلد  �أم��ن  تطال 
�ملتدهور  �لقت�شادي  �مل�شار  لعك�س  لبنان  �إىل دعم  �إ�شافة 
�لرئي�شية  �لإنتاجية  �لقطاعات  يف  �ل�شتثمار  خالل  من 
�لإ�شالحات  وت�����ش��ج��ي��ع  ف��ي��ه  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ى  وحت���دي���ث 

�لهيكلية �لرئي�شية .
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عربي ودويل

��شرة مكلفة جد�

�يريك تر�مب مائة �لف دولر يف �لوروغو�ي

برج تر�مب يكلف بلدية نيويورك �مو�ل كثرية نادي �لغولف مفتوح للعموم وم�شدر �زعاج

�زعاج �مني يف نادي �لغولف

�أن �لأم��و�ج جرفت  ذكر متحدث با�شم �لهالل �لأحمر �لليبي �م�س 
74 جثة ملهاجرين �إىل �شاطئ قرب مدينة �لز�وية يف غرب ليبيا.

�ملهاجرين  و�إن  �نت�شلت  �جلثث  �إن  �مل�شر�تي  حممد  �ملتحدث  وق��ال 
لقو� حتفهم فيما يبدو خالل �ليومني �ملا�شيني. 

جنوب  �أفريقيا  دول  م��ن  ومعظمهم  بالغون  جميعهم  �أن  و�أ���ش��اف 
�ل�شحر�ء و�إنهم كلهم رجال با�شتثناء ثالثة. ون�شر �لهالل �لأحمر 
وليبيا  �ل�شاطئ.  ط��ول  على  �ملوتى  �أكيا�س  يف  م�شجاة  �جلثث  �شور 
هي نقطة �لنطالق �لرئي�شية للمهاجرين �لطاحمني يف �لو�شول 
�أوروب��ا عرب �لبحر. ويحاولون عادة �لعبور يف ق��و�رب مطاطية  �إىل 
تكفي فقط  �أن  �لوقود بهدف  بكميات حم��دودة من  م��زودة  �شعيفة 

لإي�شالهم �إىل مو�قع �شفن �لإنقاذ �لأوروبية يف �ملياه �لدولية.
ويغادر معظمهم من قطاع من �ل�شاحل �لليبي بني طر�بل�س و�حلدود 
�إىل  �لغرقى  �لأم���و�ج جثث  وع��ادة ما جت��رف  �لغرب.  �إىل  �لتون�شية 
�ألف   181 بلغ  قيا�شي  عدد  �ملا�شي  �لعام  وعرب  �لليبية.  �ل�شو�طئ 
ويبحث  مهاجر بني ليبيا و�إيطاليا. وتاأكد غرق �أكرث من 4500. 
�لحتاد �لأوروبي �لذي �أوقف �إىل حد بعيد عمليات �لعبور �لبحرية 
�ملهاجرين  تدفق  لوقف  �شبل  �ملا�شي عن  �لعام  و�ليونان  تركيا  بني 
من ليبيا. وعر�س زعماء �أوروبيون هذ� �ل�شهر على ليبيا م�شاعد�ت 
�أعد�د  �مل�����ش��اع��د�ت يف حم��اول��ة خلف�س  �أ���ش��ك��ال  م��ن  مالية وغ��ريه��ا 

�ملهاجرين عرب �لبحر �ملتو�شط. 
 

�أعلنت �ل�شلطات �لرتكية �م�س مقتل �أربعة عنا�شر من منظمة حزب 
قو�ت  تنفذها  �أمنية  عملية  يف  �شرطي  و�إ�شابة  �لكرد�شتاين  �لعمال 

�لأمن يف ق�شاء ن�شيبني بولية ماردين جنوب �شرقي �لبالد.
ونقلت وكالة �لأنا�شول �لرتكية لالأنباء عن بيان �شادر عن �لولية، 
�أي��ام �شد  �أن ق��و�ت �لأم��ن ل ت��ز�ل تو��شل �لعملية �لتي بد�أتها قبل 

�ملنظمة يف مناطق �لق�شاء.
وذكر �لبيان �أن قو�ت �لأمن عرثت : على �لعديد من �لأوكار و�ملخازن 
�لتابعة للمنظمة، ف�شاًل عن جثث �أربعة �إرهابيني مع �أ�شلحتهم قتلو� 
خالل ��شتباكات �ندلعت يف قرية قورو كوي بالق�شاء، دون �لتطرق 

�إىل تاريخ مقتلهم.
ولفت �إىل �أن قو�ت �لأمن �شبطت �أ�شلحة وقاذفات �شاروخية وقذ�ئف 

وذخائر ومو�د متفجرة و�أجهزة �ت�شال ووثائق تابعة للمنظمة.
�لكرد�شتاين  �لعمال  ت�شنف منظمة حزب  تركيا  �إىل  �لإ�شارة  جتدر 

على �أنها �إرهابية وتتهمها ب�شن هجمات د�خل �لبالد. 

�آخر  يف  قنابل  بوجود  �إن���ذ�ر�ت  تلقت  يهوديا  مركز�   11 �إخ��الء  مت 
موجة من �شل�شلة حو�دث من هذ� �لنوع تكررت منذ و�شول �لرئي�س 
�علنت  م��ا  بح�شب  �شهر،  قبل  �لأب��ي�����س  �لبيت  �ىل  ت��ر�م��ب  دون��ال��د 

منظمات يهودية و�ل�شلطات �لمريكية.
وق���ال���ت ر�ب���ط���ة �مل��ن��ظ��م��ات �ل��ي��ه��ودي��ة لأم���ريك���ا �ل�����ش��م��ال��ي��ة �ن هذه 
يف  م��رك��ز�   11 م��ع  هاتفية  �ت�����ش��الت  ع��رب  وجهت  �لتي  �لتهديد�ت 
�لتي �شجلت يف  69 عدد هذه �حل��و�دث  مو�قع خمتلفة، ترفع �ىل 
و�حدة  كندية  �مريكية ومقاطعة  ولي��ة   27 لليهود يف  54 مركز� 
منذ بد�ية �لعام. لكن كل �لنذ�ر�ت �لتي �أطلقت �لثنني وثالثة �يام 
�خرى - 09 و18 و31 كانون �لثاين يناير - كانت كاذبة، كما قالت 
ب�شرعة �ىل كل  عاد �ىل طبيعته  �لو�شع  �ن  �أو�شحت  �لتي  �لر�بطة 
�ملر�كز �لتي تلقت �ت�شا�لت. وفتح مكتب �لتحقيقات �لفدر�يل )�ف 

بي �آي( ووز�رة �لعدل �لمريكية حتقيقات يف هذه �حلو�دث.
�ن��ه مت تدني�س  �ع��الم يف ولي��ة مي�شوري )ج��ن��وب(  وذك���رت و�شائل 
حو�ىل مئة قرب يف مقربة �شانت لوي�س �ليهودية يف نهاية �لأ�شبوع 
�ملا�شي، وهو عدد رف�شت �ل�شرطة تاأكيده. وقالت �ل�شرطة يف بيان 
�ن جمهولني قامو� بر�شق �شو�هد عدة يف مقربة �شيزد �شيل �مييث، 
مو�شحة  ����ش��ر�ر،  بها  حلقت  �ل��ت��ي  تلك  ع��دد  حت��دي��د  رف�شت  لكها 
و�ملحالت  باملكان  �خلا�شة  �ملر�قبة  كامري�ت  ت�شجيالت  تدر�س  �نها 

�لتجارية �ملجاورة يف �طار حتقيقاتها.

عوا�صم

طرابل�س

وا�شنطن

اأنقرة

لوبان تلغي اجتماعا مع مفتي لبنان 
•• بريوت-رويرتز:

�ألغت مارين لوبان مر�شحة �ليمني �ملتطرف لرئا�شة فرن�شا �جتماعا �م�س 
مع مفتي لبنان بعد رف�شها �رتد�ء �حلجاب من �أجل هذ� �لجتماع.

ولوبان من بني �ملر�شحني �لأوفر حظا للفوز يف �نتخابات �لرئا�شة وت�شتغل 
زيارتها �لتي ت�شتمر يومني للبنان لتعزيز موقفها يف �ل�شيا�شة �خلارجية 
قبل ت�شعة �أ�شابيع من �جلولة �لأوىل من �لنتخابات يف 23 �بريل ني�شان 
ورمبا ت�شتهدف �إىل حد ما �لأ�شو�ت �ملحتملة للفرن�شيني �ملنحدرين من 
�شابقا  �مل�شتعمرة  �لدولة  فرن�شا  �إىل  كثريون  لبنانيون  وفر  لبناين.  �أ�شل 
ب��ني عامي  ب��الده��م فيما  �شهدتها  �ل��ت��ي  �لأه��ل��ي��ة  ل��ل��ب��ن��ان خ���الل �حل���رب 
مع  �لج��ت��م��اع  وب��ع��د  فرن�شيني.  م��و�ط��ن��ني  و�أ���ش��ب��ح��و�  و1990   1975
�لرئي�س مي�شال عون ورئي�س �لوزر�ء �شعد �حلريري يوم �لثنني كان من 
�ملقرر �أن تلتقي مع مفتي لبنان �ل�شيخ عبد �للطيف دريان . وقالت لوبان 
لل�شحفيني �لتقيت مع �شيخ �لأزهر يف �إ�شارة �إىل زيارة قامت بها لالأزهر 
�ل�شرط  ت�شع هذ�  �شنية مل  “�أعلى هيئة  وقالت   .  2015 عام  بالقاهرة 
نف�شي.”  �أغطي  لن  لكنني  للمفتي  �إب��الغ حتياتي  يهم. »ميكنكم  ولكن ل 
باأن  م�شبقا  لوبان  م�شاعدي  �إب��الغ  �إن��ه مت  للمفتي  �ل�شحفي  �ملكتب  وق��ال 
�رتد�ء �حلجاب �شروري لهذ� �لجتماع و�إنه فوجيء برف�شها. ولكن هذ� 
لي�س �أمر� مفاجئا يف �ل�شياق �ل�شيا�شي بفرن�شا. ويحظر �لقانون �لفرن�شي 
�رتد�ء �حلجاب يف �ملوؤ�ش�شات �لعامة و�ملد�ر�س �لثانوية با�شم ف�شل �لدولة 
�حلظر  هذ�  تطبيق  لوبان  وتريد  للمر�أة.  بالن�شبة  و�مل�شاو�ة  �لكني�شة  عن 
على كل �لأماكن �لعامة وهو �إجر�ء �شيوؤثر على �مل�شلمني �أكرث من �أي �أحد 
�آخر. وبعد �لجتماع مع �حلريري يوم �لثنني �أبدت لوبان �عرت��شها على 
باأنه  �لأ�شد  ب�شار  �لرئي�س  بو�شفها  �شوريا  يف  �حلالية  �لفرن�شية  �ل�شيا�شة 
�حلل �لوحيد �لقابل للتطبيق ملنع �شيطرة تنظيم �لدولة �لإ�شالمية على 

�ل�شلطة يف �شوريا. ويوجد يف لبنان نحو 1.5 مليون لجئ �شوري .

ا�شتقبال ر�شمي لرئي�س احلكومة الفل�شطينية: اإ�شرائيل تعطي ال�شوء االأخ�شر الرتكاب جرائم
الوزراء الفرن�شي يف ال�شني 

•• بكني-رويرتز:

�أجرى رئي�س جمل�س �لدولة �حلكومة �ل�شيني يل كه ت�شيانغ 
مر��شم ��شتقبال ر�شمية لنظريه �لفرن�شي برنار كازنوف يف 
حر�س  �مل�����ش��وؤولن  وتفقد  بينهما.  �جتماع  قبل  �م�����س   بكني 
�أجريا  ثم  �لكربى  �ل�شعب  بقاعة  �ل�شتقبال  خالل  �ل�شرف 
حمادثات بهدف دعم �لعالقات �لدبلوما�شية و�لقت�شادية. 
بناء على  �لتي جاءت  زيارته  كازنوف  �أن يختتم  �ملقرر  ومن 
دعوة من يل  بعد زيارة ملدينة ووهان �ل�شناعية حيث يوجد 

م�شنعا بي.��س.�يه ورينو لل�شيار�ت.

من  �لأول  ب��ال�����ش��ه��ر  ���ش��ّل��م��ن��ا  �إذ�   
ولي�����ت�����ه، ف������ان دون�����ال�����د ت���ر�م���ب 
�ملاليني  م��ئ��ات  �شيكلفون  وذري��ت��ه 
م��ن �ل����دولر�ت م��ن �أم���و�ل د�فعي 
رئي�س  �أي  م��ن  �أك����رث  �ل�����ش��ر�ئ��ب، 

�آخر.

مو�قع مفتوحة للعموم
يف ن��ه��اي��ة �لأ���ش��ب��وع �مل��ا���ش��ي، على 
تر�مب  دونالد  غ��ادر  �ملثال،  �شبيل 
للمرة  وذه������ب  �لأب���ي�������س  �ل���ب���ي���ت 
�لثالثة �إىل ناديه للغولف يف بامل 
�إليه  و�ن�����ش��م��ت  ف��ل��وري��د�.  بيت�س، 
زوجته ميالنيا، �لتي ماز�لت تقيم 
يف بيتهم بنيويورك مع �بنه �لبالغ 
�لوقت،  ن��ف�����س  يف  ����ش���ن���و�ت.   10
رحلة  يف  ودون،  �ري����ك  �ب��ن��اه  ك���ان 
بالن�شبة  �أم���ا  �ل��ب��الد.  خ���ارج  عمل 
موؤخر�  �نتقلت  �ب��ن��ت��ه،  لإي��ف��ان��ك��ا، 
�����ش���رتت  ح���ي���ث  و�����ش���ن���ط���ن،  �إىل 
م���ن���زل ه���ن���اك، وك����ل ه����ذ� �جلمع 
�لكرمي يتمّتع مبر�فقة على مد�ر 
�أف���ر�د من جهاز  قبل  �ل�شاعة من 

�ملخابر�ت.
    تنقالت �لروؤ�شاء، تطرح وب�شكل 
كان  فقد  لوج�شتية.  م�شاكل  د�ئ��م 
ج���ورج ب��و���س ي��ل��ج��اأ يف ك��ل فر�شة 
كروفورد  يف  مزرعته  �إىل  له  تتاح 

دونالد  �أن  نعلم  عندما  �ل�شخرية 
تنقالت  م���ر�ر�  �نتقد  ق��د  ت��ر�م��ب 
ب��ار�ك �أوب��ام��ا، �ل��ذي ق��ال عنه �نه 
على  �لغولف  لعب  يف  وقته  ق�شى 

ح�شاب د�فعي �ل�شر�ئب.
بلغت  �مل��ر�ق��ب��ة،  منظمة  وح�����ش��ب   
97 مليون  �أوب���ام���ا  ���ش��ف��ر  ن��ف��ق��ات 
ولكن  �شنو�ت،  ثماين  طيلة  دولر 
�لطريق  ع���ل���ى  ي�������ش���ري  ت�����ر�م�����ب 
�لرقم  ه����ذ�  ل��ت��ح��ط��ي��م  �ل�����ش��ح��ي��ح 

وجتاوزه.
�لأ�شبوعي  �حل�����ش��ور  ك��ان  و�إذ�      
ل��ل��رئ��ي�����س ي��ق��وم ب��ال��دع��اي��ة لبامل 
�أ�شحاب  و�ح���ة  جت��ار  ف��ان  بيت�س، 
�ملليار�ت هذه، لي�شو� كلهم �شعد�ء. 
على  مطعم  بيت�س،  ب��امل  فكو�شتا 
يوم  �ل��رو�د  ع�شر�ت  خ�شر  �لبحر، 
فرب�ير  �شهر  م��ن  �ل��ث��اين  �ل�شبت 
ع��ن��دم��ا مت �إغ�����الق �ل�������ش���ارع �أم����ام 

حركة �ملرور.
بالن�شبة للمطار، فيتم حظر  �أما   
عندما  �خلا�شة  �لطائر�ت  �إق��الع 
يكون دونالد تر�مب يف مار لغو، 
وهذ� يكلف نق�شا كبري� يف �لأرباح. 
عار�شو�  �ملحليني  �ل�شكان  �أّن  �إّل 
موؤخر� بناء مهبط للطائر�ت على 

�لبناية: لن �ل�شجيج مزعج..!
عن لوبو�ن �لفرن�سية

يف ولي������ة ت��ك�����ش��ا���س، �م�����ا ب�����ار�ك 
�أع��ي��اد �مل��ي��الد يف  �أوب��ام��ا، فُيم�شي 
من  يوما  ع�شر  وخم�ش����ة  ه���او�ي، 
�لر�قية  �جل���زي�����������رة  يف  �ل�����ش��ي��ف 
كروفورد  �ن  غري  فينيارد.  مارثا 
�ملعزولة  و�لبيوت  خالية،  منطقة 
مارثا  يف  �أوب��ام��ا  ي�شتاأجرها  �لتي 
ف��ي��ن��ي��ارد، ك��ان��ت��ا ���ش��ه��ل��ة ن�����ش��ب��ي��ا يف 

حمايتها.
ت����ر�م����ب يف  ب�����رج  �مل����ق����اب����ل،      يف 
يف  للغولف  ملعبه  �أو  ن��ي��وي��ورك، 
فلوريد�، هما من �ملو�قع �ملفتوحة 
�آهلة  �أم����اك����ن  يف  وت���ق���ع  ل��ل��ع��م��وم، 
�ل�شعب  م����ن  ل���ذل���ك  ب���ال�������ش���ك���ان، 

مر�قبتها. 
وجمرد م�شاهدة �ل�شور و�أ�شرطة 
ملعب  �أع�شاء  ك��ان  �لتي  �لفيديو 
م���ار لغ���و ���ش��ع��د�ء ب��ن�����ش��ره��ا على 
م��و�ق��ع �ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي يف 
�لأ�شبوع �ملا�شي، تك�شف �لع�شكري 
�ملكلف بحقيبة �لرموز �لنووية، �أو 

�لرئي�س �إىل جانب رئي�س �لوزر�ء 
�شرية  مو��شيع  يناق�شان  �لياباين 
ح���ول ك���وري���ا �ل�����ش��م��ال��ي��ة، يف قلب 

قاعة �لفطور يف �لنادي.

ع�سرة ماليني ..
�شحيفة  �أج��رت��ه  حتقيق  وح�����ش��ب 
كلفة  ب��ل��غ��ت  ب���و����ش���ت،  و�����ش���ن���ط���ن 
ثالث عطل نهاية �أ�شبوع للرئي�س 
 10 ب��ل��غ��ت  يف ولي������ة ف����ل����وري����د�، 
حماية  تت�شمن  دولر،  م��الي��ني 
�أي�شا  ول��ك��ن  �ل�����ش��ري��ة،  �لأج���ه���زة 
�ل��ذي��ن يقومون  �ل�����ش��و�ح��ل  خ��ف��ر 
�ل�شفر جو�،  وم�شاريف  بدوريات، 
وغرف �لفنادق وتاأجري �ل�شيار�ت، 

نهاية  ول���ع���ط���ل���ة   ... و�ل�����ك�����الب 
�ل��ر�ب��ع م��ن فرب�ير،  �لأ���ش��ب��وع يف 
�أنفقت �لأجهزة  �لفو�تري،  وح�شب 
12 �ألف دولر على   �ل�شرية �أكرث 
�ملحمولة،  �مل��ي��اه  ودور�ت  �خل��ي��ام، 

و�أ�شو�ء و�شيار�ت �لغولف. 
�أي�شا  ج����د�  ب��اه��ظ��ة  �ل���ف���ات���ورة     
بامل  �شريف  �أ�شار  وق��د  للبلديات، 
�لتي  ي���وم���ا   25 �ل�����  �أّن  ب��ي��ت�����س، 
للغولف  ناديه  يف  تر�مب  ق�شاها 
�ل�شرطة  كلفت  �لنتخابات،  منذ 
يوميا  �أل���ف دولر   60 ي��ق��ارب  م��ا 
ك�����ش��اع��ات ع��م��ل �إ���ش��اف��ي��ة. �أّم�����ا يف 
 500 �مل��دي��ن��ة  فتنفق  ن��ي��وي��ورك، 
�ل���و�ح���د  �ل����ي����وم  يف  دولر   �أل������ف 

ل�شمان �شالمة برج تر�مب.
رئي�شا  ط���ل���ب  �حل����ال����ت����ني،  ويف   
�لبلديتني �أن ييتم تعوي�شهما من 

طرف �لوكالت �لفيدر�لية.
   ثم هناك �أبناء تر�مب. فقد كان 
�مل��خ��اب��ر�ت وموظفي  ع��ل��ى ج��ه��از 
�شحيفة  ح�شب  د�ئ��م��ا   ، �ل�����ش��ف��ارة 
و�����ش���ن���ط���ن ب���و����ش���ت، دف�����ع ح����و�يل 
�ريك  مل��ر�ف��ق��ة  دولر  �أل����ف   100
ت��ر�م��ب ل����الأوروغ����و�ي، ح��ي��ث قام 
بالرتويج لربج تر�مب هناك، ثم 
�إىل جمهورية �لدومينيكان  �شافر 
مل��ن��اق�����ش��ة م�������ش���روع ع���ق���اري �آخ����ر. 
وجمرد رحلة �ل�شتطالع �لتي قام 
قبل  للجزيرة  �لأم���ن  �شباط  بها 
دولر�،   5470 ك��ل��ف��ت  و���ش��ول��ه، 
5 جنوم.  �أق��ام��و� يف فندق  لأن��ه��م 
�ريك  �شي�شافر  �ل��ق��ادم،  و�لأ���ش��ب��وع 
و�شقيقه دون �إىل فانكوفر لفتتاح 

برج تر�مب �آخر.
    وكل هذ� من �ملفارقات �لتي تثري 

بيان يف �لوقت �لذي �أخفت �شلطات �لحتالل معظم �جلر�ئم و�لإعد�مات 
ومن  �لأب��ري��اء  �لفل�شطينيني  بحق  �لحتالل  جنود  نفذها  �لتي  �مليد�نية 
�شمنهم �لن�شاء و�لأطفال ومل يتم تقدميهم �إىل �لعد�لة، فاإن هذ� �حلكم 
بحق  جر�ئمهم  �رتكاب  ملو��شلة  �لحتالل  جلنود  �لأخ�شر  �ل�شوء  يعطي 
�بيب حكمها  تل  �إ�شر�ئيلية يف  ع�شكرية  و��شدرت حمكمة  �لأع��زل.  �شعبنا 
�ل�شفة  يف  جريح  فل�شطيني  على  �أج��ه��ز  �ل��ذي  �ل�شر�ئيلي  �جل��ن��دي  على 
�لغربية �ملحتلة بال�شجن 18 �شهر� . و��شدر ثالثة ق�شاة ع�شكريني �حلكم 
على �جلندي �يلور عزريا لد�نته بالقتل غري �لعمد لعبد �لفتاح �ل�شريف 
بر�شا�شة يف �لر�أ�س يف 24 �آذ�ر مار�س 2016 يف مدينة �خلليل بينما كان 
ممدد� على �لأر�س وم�شابا بجروح خطرة �ثر تنفيذه هجوما ب�شكني على 
جنود ��شر�ئيليني من دون �ن ي�شكل خطر� ظاهر�. وطالب �ملدعي �لع�شكري 

••  رام اهلل-اأ ف :

�لأخ�شر  �ل�شوء  باإعطاء  �م�س  ��شر�ئيل  �لفل�شطينية  �حلكومة  �تهمت 
جلنودها من �جل �رتكاب جر�ئم بعد قر�ر حمكمة ��شر�ئيلية �شجن جندي 
�إ�شر�ئيلي �أجهز على فل�شطيني جريح ملدة 18 �شهر�. وقال �لناطق با�شم 
ب��ر���س �حلكومة  ف��ر�ن�����س  ل��وك��ال��ة  ر���ش��م��اوي  �لفل�شطينية ط���ارق  �حل��ك��وم��ة 
منح  مبثابة  �لقاتل  �جلندي  على  �ملخفف  �حلكم  ه��ذ�  ت��رى  �لفل�شطينية 
وكانت  �شعبنا.  بحق  جر�ئمهم  ملو��شلة  �لحتالل  جلنود  �لخ�شر  �ل�شوء 
�حلكومة �لفل�شطينية ��شتنكرت م�شبقا ما و�شفته باحلكم �ملخفف �ل�شادر 
عن حمكمة �لحتالل �لع�شكرية على �جلندي �لقاتل �لذي �رتكب جرمية 
�إعد�م �ل�شهيد عبد �لفتاح �ل�شريف يف �خلليل. وقالت �حلكومة كذلك يف 

ند�ف و�يزمان خالل جل�شة يف تل �بيب بعقوبة �شجن منا�شبة للمتهم �لذي 
ما ز�ل ميثل ببزته �لع�شكرية حماطا باقربائه وو�لدته. 

وقال يجب �ن ل تقل عن ثالثة �عو�م و�ل تتجاوز خم�شة �عو�م. لكن هيئة 
�شتكون  �لعقوبة  ه��ذه  مثل  �ن  �ع��ت��ربت  ق�شاة  ثالثة  م��ن  �ملكونة  �ملحكمة 
قا�شية جد�. وقالت �لقا�شية �لع�شكرية مايا هيلر �ن �حلكم هو 18 �شهر� 
بال�شجن �لفعلي، و�ن عو�مل تخفيف �حلكم �لتي �خذناها يف عني �لعتبار 
هي �لذى �لذي حلق بعائلته، وحقيقة �نه كان يف منطقة معادية عندما 
وقع �حلادث«. و�أ�شافت �نه “بالرغم من ذلك، مل يبد �ي ندم على �أفعاله.

�ول  عاما هو   21 �لعمر  �لبالغ من  �ل�شرجنت  �ن  �لع��الم  و�شائل  وتقول 
�أحدثت  �ن  بعد   2005 منذ  �لتهمة  ه��ذه  مبثل  ي��د�ن  ��شر�ئيلي  جندي 

ق�شيته �نق�شاما كبري� يف �لدولة �لعربية.

•• الفجر – خرية ال�صيباين
�ستفجر  تر�مب  عائلة  فــاإن  �ملعدل،  هــذ�  على       
�لأجهزة  مهام  فمن   ... �ملــو�زنــة  عجز  لوحدها 
وزوجته  �لرئي�ش  حماية  م�سوؤولية  �لأمــنــيــة 
منازلهم  يف  بالغني،  �أربعة  منهم  �أطفال،  وخم�سة 

�ملتعددة �خلا�سة، وعند تنقلهم و�سفرهم. 
�نه �سد�ع لوج�ستي للم�سوؤولني عن �أمنهم �ل�سخ�سي، 

ولكن �لأبعد من ذلك ..

معدلها قد يفجر عجز� يف �ملو�زنة �لأمريكية:

ترامب: فاتورة حماية 
االأ�شرة املو�ّشعة باهظة جدا..!

كلفة ثالث عطل نهاية �أ�سبوع للرئي�ش يف ولية فلوريد� بلغت 10 ماليني دولر
يف نيويورك، تنفق �ملدينة 500 �ألف دولر  يوميا ل�سمان �سالمة برج تر�مب

ي�شكل تنقلهم و�شفرهم �شداعا لوج�شتيا 
للم�شوؤولني عن اأمنهم ال�شخ�شي

برج تر�مب يف نيويورك وملعبه للغولف يف فلوريد� مو�قع مفتوحة للعموم من �ل�سعب مر�قبتها
بلغت نفقات �سفر �أوباما 97 مليون دولر� طيلة ثماين �سنو�ت ولكن تر�مب يف طريقه لتحطيم هذ� �لرقم 
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�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/��شباير لتجارة �ملعد�ت �مليكانيكية 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1764250 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 0.50*0.20 �ىل 0.50*0.20

تعديل ��شم جتاري من/��شباير لتجارة �ملعد�ت �مليكانيكية ذ.م.م

ASPIRE MECHANICAL EQUIPMENT TRADING LLC

�ىل/��شباير للخدمات �مليكانيكية و�لكهربائية ذ.م.م 

ASPIRE MECHANICAL & ELECTRICAL SERVICES LLC

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22

�إعــــــــــالن
و�لغاز  �لنفط  معد�ت  لتجارة  �ل�ش�����ادة/مغامرة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1477886 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/فاطمة عبد�لرحيم جمعه �خلوري من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ فاطمة عبد�لرحيم جمعه �خلوري من 51% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف فيكر �ماديتيا كامالبورى موتيالل

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ��شم جتاري من/مغامرة لتجارة معد�ت �لنفط و�لغاز ذ.م.م
THE ADVENTURE OIL FIELD EQUIPMENT TRADING LLC

�ىل/مغامرة لتجارة معد�ت �لنفط و�لغاز 
THE ADVENTURE OIL FIELD EQUIPMENT TRADING

تعديل ن�شاط/حذف خدمات حقول ومن�شاأت �لنفط و�لغاز �لربية و�لبحرية )0910018(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري 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 11951 بتاريخ 2017/2/22

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة �مبال�س لالعمال �ملعدنية ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 2062466 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*3 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/�شركة �مبال�س لالعمال �ملعدنية ذ.م.م
IMPULSE METAL WORKS CO LLC

�ىل/�شركة �مبال�س للديكور ذ.م.م 
IMPULSE DECOR LLC

تعديل عنو�ن/من �بوظبي م�شفح م 42 ق 121 م�شتودع 5 �ملالك/حكومة �بوظبي �ىل 
�بوظبي خارج م 39 ق 22 طابق 1 مكتب 25 نا�شر �حمد خليفة �حمد �ل�شويدي و�خرون

تعديل ن�شاط/��شافة �عمال تنفيذ �لت�شميم �لد�خلي )�لديكور( )4330015(
تعديل ن�شاط/حذف �لعمال �ملعدنية و�حلديدة )4390006(

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

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كار كلينك

 رخ�شة رقم:CN 1073081 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

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 8*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ت�شامن �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/كار كلينك
CAR CLINIC

�ىل/كار كلينك ذ.م.م 
CAR CLINIC LLC

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

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

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22

�إعــــــــــالن
للو�شاطة  �ل�ش�����ادة/ريتال  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لتجارية رخ�شة رقم:CN 1737410 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة مو�شى �شامل ر��شد عبيد �ملن�شوري %100 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف علي �حمد علي �حمد �لهاملي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/هاي �يرث بيلدجن مترييال تريدجن

 رخ�شة رقم:CN 1276490 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد �بر�هيم ح�شني �خلالدي %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/خالد حممد ح�شن �حمد �ملرزوقي من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ خالد حممد ح�شن �حمد �ملرزوقي من 100% �ىل %51

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لإعالن/�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/هاي �يرث بيلدجن مترييال تريدجن

HIGH EARTH BUILDING MATERIAL TRADING
�ىل/هاي �يرث بيلدجن مترييال تريدجن ذ.م.م 

HIGH EARTH BUILDING MATERIAL TRADING LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري 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 11951 بتاريخ 2017/2/22

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حروف خلدمات �لرتجمة �لقانونية

 رخ�شة رقم:CN 2000653 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد عي�شى م�شلم �ل�شدى �ملن�شوري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف علي �حمد علي �حمد �لهاملي

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 0.50*0.20 �ىل 0.20*0.50

�حمد  �شلطان  بناية/�حمد  من   Building Owner Name عنو�ن/من  تعديل 

�شلطان �ل�شويد و�آخرون �ىل �ملالك/�شيف دروي�س �حمد �لكتبي

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

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري 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 11951 بتاريخ 2017/2/22

�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/علي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
CN 1017325:حاجي عبد�هلل عو�شي قرقا�س رقم

قد تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�شة

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

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

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22

�لغاء �عالن ت�سفية �سركة
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بي للو�شاطة 
�بدو�  قد   CN رقم:1166989  رخ�شة  ذ.م.م  �لعقارية 
رغبتهم يف �لغاء �إعالن �لت�شفية �ل�شادر يف جريدة �لفجر 
جريدة  ويف   2016/12/31 بتاريخ   11906 رقم  �لعدد  يف 

�لوطن �لعدد 1912 بتاريخ 2016/12/30.
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة 
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

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

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22

»اجنازات امل�شتقبل العقارية- ذ.م.م«
حما�شبون  و�ملر�جعة-  للمحا�شبة  �لحتاد  موؤ�ش�شه  تعلن 
قانونيون- �بوظبي �نه مبوجب قر�ر �جلمعيه �لعموميه 

غري �لعادية بتاريخ 2017/02/01 بحل وت�شفية �شركة
 » �جناز�ت �مل�ستقبل �لعقارية - ذ.م.م«

فعلى من لدية �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �إىل مكتب 
�مل�شفى �ملعني هاتف  رقم 026349400  فاك�س 026349416 
�س.ب  46765 �بوظبي �شارع �ل�شتقالل بناية موزه حممد 
 )1( رقم  مكتب  )ميز�نني1(  �لطابق  �ملزروعي  فا�شل 
و�إح�شار �مل�شتند�ت �لثبوتيه، وذلك خالل مدة �أق�شاها 45 

يوم من تاريخ هذ� �لعالن

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فالك�س للمقاولت - فرع �أبوظبي 1

 رخ�شة رقم:CN 2094471 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 0.60*1 �ىل 0.40*1

تعديل �شكل قانوين/من فرع �ىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ��شم جتاري من/فالك�س للمقاولت - فرع �أبوظبي 1

FLAX CONTRACTING - BRANCH OF ABU DHABI 1
�ىل/فالك�س للمقاولت 

FLAX CONTRACTING
حتويل فرع �لرخ�شة/فالك�س للمقاولت - فرع �أبوظبي 1

FLAX CONTRACTING - BRANCH OF ABU DHABI 1
�ىل رخ�شة رئي�شية/فالك�س للمقاولت

FLAX CONTRACTING
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري 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 11951 بتاريخ 2017/2/22

�إعــــــــــالن
�لحتفال  �ل�ش�����ادة/بقالة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1133499 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد ��شقر فاناتان فيتيل %100 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شجري �ر�كال مانييات
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22

�إعــــــــــالن
�ل�شحوة  �ل�ش�����ادة/بقالة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1118341 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حمد �شليمان �شليم �لدرعي %100 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف فهد �بر�هيم علي حممد �لعفيفي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22

�إعــــــــــالن
درع �جلزيرة  �ل�ش�����ادة/�شالون  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للرجال رخ�شة رقم:CN 1007724 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�لرز�ق �شرد�ر علي %100 
تعديل وكيل خدمات

��شافة حممد خليفة حممد خلفان �لدرمكي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف خالد �شامل جا�شم �شامل �ل ب�شر
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

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

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22

�إعــــــــــالن
بر�شتيج  �ل�ش�����ادة/م�شغل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للديكور  رخ�شة رقم:CN 1795414 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد مطر م�شبح حممد �لكعبي %100 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شلطان حممد عامر �ل�شيعري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون 

 CN 1110668:لمري رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22

�إعــــــــــالن
�لغدير  �ل�ش�����ادة/زهور  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لعمال �جلب�س
رخ�شة رقم:CN 1971076 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة علي �شالح علي �ملعمري %100 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عامر حممد مبارك يرو�ن �ملن�شوري

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

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

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ميز�ن �لريف �جلنوبي 

�للكرتوين  رخ�شة رقم:CN 1897730 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*3.5 �ىل 1*4

تعديل ��شم جتاري من/ميز�ن �لريف �جلنوبي �للكرتوين
ALREEF AL JUNOOBI ELECTRONIC WHEEL BALANCE

�ىل/ميز�ن �لفريد �للكرتوين 
AL FAREED ELECTRONIC BALANCE

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

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

العدد 11951 بتاريخ 2017/2/22

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون عرو�س �حل�شن لل�شيد�ت ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1019932 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شادق عمري حممد ��شرف �لبلو�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف خديه ح�شن �حمد �خلمريي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف هبه م�شطفى عيتاين

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 01*01 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ��شم جتاري من/�شالون عرو�س �حل�شن لل�شيد�ت ذ.م.م
AROOS AL HASSAN LADIES SALON WLL

�ىل/�شالون عرو�س �حل�شن لل�شيد�ت 
AROOS AL HASSAN LADIES SALON
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عربي ودويل
هوالند يدعو لندن حل ق�شية املهاجرين القا�شرين 

•• باري�س-اأ ف ب:

دعا �لرئي�س �لفرن�شي فرن�شو� هولند �لثالثاء �ململكة �ملتحدة �إىل حتمل 
م�شوؤولياتها و��شتقبال �ملهاجرين �لقا�شرين �ملنفردين �ملوجودين حاليا يف 

فرن�شا ولديهم �أقارب على �أر��شيها.
قال هولند يف موؤمتر يف باري�س حول م�شري 250 مليون طفل يف مناطق 
�لنز�ع �ن فرن�شا توؤدي ح�شتها من �ملجهود �لأوروبي، وتتوقع من �شركائها 

�ملثل خ�شو�شا عندما يتعلق �لأمر بقا�شرين منفردين.
مر�هقني  ب�����ش��اأن  م�شوؤولياتها  حتمل  �إىل  �مل��ت��ح��دة  �ململكة  �أدع���و  و�أ���ش��اف 
موجودين حاليا يف فرن�شا ولديهم عائالت عرب �ملان�س، متطرقا �إىل خالف 

بني �لبلدين حول ��شت�شافة �لقا�شرين.

�إىل  �لذهاب  يريدون  لكنهم  و��شت�شافتهم.  لإيو�ئهم  �جلهد  بذلنا  وتابع 
�ململكة �مل��ت��ح��دة، ول��دي��ن��ا �ت��ف��اق��ات م��ع ه��ذ� �لبلد �جل���ار و�ل�����ش��دي��ق يجب 

�حرت�مها بالكامل.
�إىل  زي��ارة  �أثناء  كازنوف  برينار  �لد�خلية  وزي��ر  طلب  �لفائت  �ل�شبوع  يف 
�لربيطانية  �ل�شلطات  رف�س  يف  طعنو�  قا�شرين  ملفات  مر�جعة  لندن 

طلبات ��شتقبالهم، بح�شب م�شدر فرن�شي.
وت��ع��ر���ش��ت �حل��ك��وم��ة �ل��ربي��ط��ان��ي��ة لن���ت���ق���اد�ت ح����ادة م���ن �مل��د�ف��ع��ني عن 
�لالجئني بعدما �أعلنت يف مطلع �شباط فرب�ير رف�س ��شتقبال �أكرث من 
350 قا�شر� منهم، وهو رقم �شئيل مقارنة برقم 3000 �لذي مت تد�وله 
عند �إن�شاء �لربنامج �ملتعلق بقا�شرين من خميم كاليه �لع�شو�ئي لالجئني 

�لذي فككته �ل�شلطات �لفرن�شية يف �خر ت�شرين �لأول �كتوبر.

اأملانيا وفرن�شا تريدان تخفيف قواعد حقوق االن�شان 
•• بروك�صل-رويرتز:

�أظهر �قرت�ح م�شرتك للحد من �لهجرة �طلعت عليه رويرتز �م�س �أن �أملانيا وفرن�شا تريد�ن �أن يخفف 
�لحتاد �لأوروبي �شمانات حقوق �لإن�شان مبا يتيح لهما ترحيل طالبي �للجوء قبل �أن ينظر �لق�شاء 
�أمرهم. ويق�شي �لقرت�ح بعدم �للجوء �إىل هذ� �خليار �إل يف �أوقات �لتدفق �جلماعي للمهاجرين على 
�لحتاد �لأوروبي وياأتي يف وقت يعمل فيه �لحتاد على زيادة �شعوبة دخول �ملهاجرين و�لالجئني على 
�إبعاد �ملهاجرين �لو�فدين  �أن �لحت��اد �لأوروب��ي ميلك �حلق يف  �ل��دول �لأع�شاء. ويف حني  �إىل  �ل�شو�ء 
�أن  ت�شرتط  و�للجوء  �لإن�شان  بحقوق  �خلا�شة  �حلالية  �لقو�نني  فاإن  ذلك  �أر�د  �إذ�  �قت�شادية  لأ�شباب 
تفي �لدولة �لثالثة �لتي �شتقبل �ملهاجرين ب�شروط معينة قبل �إر�شال من يطلب �للجوء يف �أوروبا �إليها 
لينتظر �لبت يف �أمره. وكانت �إعادة طالبي �للجوء عن�شر� �أ�شا�شيا يف �تفاق �أبرمه �لحتاد �لأوروبي مع 
تركيا قبل عام و�أ�شادت به باري�س وبرلني يف �لوثيقة �مل�شرتكة باعتباره �شببا يف حتول جذري لأنه خف�س 

ب�شدة عدد �لو�فدين �إىل �أوروبا ومعظمهم من �لالجئني �ل�شوريني.

يف ع����دد �مل�����دن و�ل����ق����رى �ل���ت���ي تتم 
هذه  �شتقوم  كيف  يف  بل  ��شتعادتها، 
�لقو�ت بحماية �ملدنيني يف �لأ�شابيع 

و�لأ�شهر �ملقبلة.
وج�����اءت ه���ذه �ل��ت��ح��ذي��ر�ت يف وقت 
�أن��ق��ذو� �لأط��ف��ال قد  ك��ان��ت منظمة 
طفل  �أل����ف   350 ن��ح��و  �أن  �أع��ل��ن��ت 
عالقون بالق�شم �لغربي من �ملو�شل، 
وحلفاءها  �لعر�قية  �ل��ق��و�ت  د�ع��ي��ة 
�إىل بذل كل ما بو�شعهم حلمايتهم.  
�ىل ذلك، طرح زعيم �لتيار �ل�شدري 

ب��ن��ود م��ب��ادرة �ل�����ش��در -�ل��ت��ي �أعلنها 
�لعر�قية  �حل����دود  ت��اأم��ني  م��ك��ت��ب��ه- 
�لعر�قي  �جل��ي�����س  ب��و����ش��ط��ة  ك���اف���ة 
وق����و�ت ح��ر���س �حل����دود ح�����ش��ر� )يف 
يتوىل  �أن  رف�شه  �إىل  �شمنية  �إ�شارة 
�حل�����ش��د �ل�����ش��ع��ب��ي ���ش��ب��ط �حل����دود(، 
جميع  ب��خ��روج  �حل��ك��وم��ة  ومطالبة 
�ل����ق����و�ت �لأج���ن���ب���ي���ة م���ن �لأر������ش����ي 
هيبة  ع���ل���ى  ل���ل���ح���ف���اظ  �ل���ع���ر�ق���ي���ة 
�ملبادرة  وتطالب  و�شيادتها.  �لدولة 
للدولة  وت�����ش��ل��ي��م��ه  �ل�����ش��الح  ب��ج��م��ع 

مقتدى �ل�شدر مبادرة لإد�رة �لعر�ق 
مدينة  تخلي�س  بعد  م��ا  مرحلة  يف 
�شمال  كيلومرت�ت   405( �ملو�شل 

بغد�د( من تنظيم د�ع�س .
وتاأتي هذه �خلطوة يف ظل �خلالف 
مبادرة  ب�����ش��اأن  �ل�����ش��ي��ع��ي-�ل�����ش��ي��ع��ي 
قبل  ط��رح��ه��ا  �ل�شيا�شية  للت�شوية 
�أكرث من �شهرين �لتحالف �لوطني 
عمار  حاليا  يتزعمه  �ل���ذي  �حل��اك��م 
�حلكيم، وتن�شب �أي�شا حول مرحلة 
. وم���ن بني  د�ع�����س  ب��ع��د تنظيم  م��ا 

�ل�سو��سي  �سمرية  ــادت  �أف     
با�سم  ــمــي  �لــر�ــس ــق  ــاط ــن �ل
باأن  �حلر،  �لوطني  �لإحتاد 
�ملخ�س�ش  �لــعــام  �لجتماع 
لتوقيع �لوثيقة �لتاأ�سي�سية 
ــول  دخ ــــالن  و�إع �لنهائية 
�حلياة  �إىل  �لإنــقــاذ  جبهة 
خالل  �سينعقد  �ل�سيا�سية، 
�أن  بعد  �لقادم،  مار�ش  �سهر 
كان حمدد� ليوم 19 فرب�ير 

�جلاري.

�إفريقيا  تون�س  وك��ال��ة  ونقلت      
لالأنباء عن �ل�شو��شي ، �أن لقاء�ت 
���ش��ت��ج��م��ع ب���ني روؤ�����ش����اء �لأح������ز�ب 
�مل��ك��ون��ة ل��ل��ج��ب��ه��ة ه����ذه �ل���ف���رتة ، 
�لعام  لالجتماع  ت��اري��خ  لتحديد 
قر�ر  �تخاذ  �أن  مبينة  �لتاأ�شي�شي، 
�لتز�مات  ب�����ش��ب��ب  ك���ان  �ل��ت��اأج��ي��ل 
�لأم������ن������اء �ل����ع����ام����ني ل�����الأح�����ز�ب 
�مل�شائل  ب���ع�������س  يف  و�حل���������ش����م 

�لعالقة.
    و�أ�شافت، �أن �مل�شائل �لتي تطلبت 
نقا�شا قبل �حل�شم فيها متثلت يف 
�لنتخابات  يف  �مل�����ش��ارك��ة  كيفية 
�ل��ب��ل��دي��ة �مل��ن��ت��ظ��رة، م�����ش��رية �إىل 
طريقة  ع��ن  �لإع����الن  �شيتم  �أن���ه 
�لنتخابات  يف  �جلبهة  م�شاركة 
�لتاأ�شي�شي  �لعام  �لجتماع  خالل 
، و�لتي قالت �إنها �شتكون طريقة 
�لعمل  �شيتم  وناجعة  م�شتحدثة 

بها لأول مرة يف تون�س.
   من جهة �أخ��رى وح��ول تو�شيع 
�جلبهة و�ن�شمام �أطر�ف جديدة 
�أن مكونات  �ل�شو��شي  �أك��دت   ، لها 
�جل����ب����ه����ة ف�������ش���ل���ت �لن�����ط�����الق 
�شم  دون  �حل���ال���ي���ة  ب��رتك��ي��ب��ت��ه��ا 
نتيجة  وذل������ك  �أخ�������رى  �أط��������ر�ف 

تقدمها يف �لنقا�شات و�ملباحثات.
  وكان ممثلو �لأحز�ب �ل�شيا�شية 
�مل��ك��ون��ة ل��ل��ج��ب��ه��ة ق���د �ت��ف��ق��و�  يف 
لقائهم �لت�شاوري، �ملنعقد بتاريخ 
ت�شمية  على   ، �ملا�شي  يناير   12
ه�����ذه �مل���ج���م���وع���ة �مل��ت�����ش��ك��ل��ة من 
�حل����ر وحركة  �ل��وط��ن��ي  �أح������ز�ب 
ل�لهيئة  و�ملنتمني  تون�س  م�شروع 

و�لرب�مج  و�ل����روؤى  �مل��ب��ادئ  نف�س 
وب��ال��ت��ايل ل  �لنه�شة  م��ع ح��رك��ة 
ميكن �أن يتحالف معها لو فاز يف 

�لنتخابات �لت�شريعية �ملقبلة.
�لناطقة  �أك�����دت  م���ن ج��ه��ت��ه��ا،      
�ل��ر���ش��م��ي��ة ب��ا���ش��م ح����زب �لحت����اد 
�ل�شو��شي،   �شمرية  �حلر  �لوطني 
متم�شك  �حل��������ّر  �ل����وط����ن����ي  �أن 
للمعار�شة  و�ن�شمامه  بان�شحابه 
وتقدمي نف�شه كبديل عن �ملوجود 

�ليوم.
حكومة  �إن  �ل�شو��شي  وق��ال��ت      
يو�شف �ل�شاهد �نتهت عنها �شبغة 
�أن  �لوطنية م�شددة على  �لوحدة 
بهذه  معنيا  لي�س  �حل��ّر  �لوطني 

�لدعوة.
    و�أ�شارت �إىل �أن حزبها ل يوؤمن 
ب��ال��دخ��ول يف ج��ب��ه��ة ���ش��ّد جبهة 
�لت�شويت  ف��خ  �أن  م���ربزة  �أخ����رى 
جعل  و�أن  ي��ن��ف��ع  ي��ع��د  مل  �مل��ف��ي��د 
�أو  بد�فع �خلوف  �ملو�طن ي�شّوت 
�أ���ش��ل��وب �لحتاد  م��ن  لي�س  غ��ريه 

�لوطني �حلر.
    و�أ���ش��اف��ت �أن ه���ذ� �لأخ����ري مل 
�ملو�طنني  هو�ج�س  �آل��ي��ة  ي�شتغّل 
�أن  معتربة  �لنتخابية  حملته  يف 
�ل��ت��ون�����ش��ي ل ت��ن��ط��ل��ي ع��ل��ي��ه مثل 

هذه �حليل.
�إن م���ن يريد  ق��ائ��ل��ة      وت��اب��ع��ت 
�لبلدية  �لن����ت����خ����اب����ات  دخ��������ول 
مع  و�شدق  برب�مج  ذلك  فليفعل 
�لتخويف،  ع��ن  بعيد�  �مل��و�ط��ن��ني 
�لوطني  �ختالف  �أن  �إىل  م�شرية 
يرتكز  �لنه�شة  حركة  م��ع  �حل��ر 
حول �مل�شروع �لذي يختلفان فيه، 

وفق ت�شريحها.

تون�س،  ن���د�ء  حل��رك��ة  �لت�شيريية 
و�لعمل  �ل�����ش����رت�ك����ي،  و�حل������زب 
و�لثو�بت  �لدميقر�طي،  �لوطني 

ر�شميا بجبهة �لإنقاذ.
�لباجي  �لتون�شي  �لرئي�س  وك��ان   
حو�ر  يف  دع��ا  ق��د  �ل�شب�شي،  ق��ائ��د 
م�شروع  ، حركة  �لح��د  م�شاء  ل��ه 
�لوطني  وح����زب �لحت����اد  ت��ون�����س 
حلا�شنة  �ل������ع������ودة  �إىل  �حل��������ّر 
�لوحدة  وحكومة  ق��رط��اج  وثيقة 

�لوطنية.
    وقد ر�أى بع�س �ملتابعني لل�شاأن 
�ل���ع���ام يف ه����ذ� �ل��ت�����ش��ري��ح  دعوة 
لتوحيد �شفوف �لأحز�ب �لتي تعّد 
م�شتتة يف جبهة و�حدة ��شتعد�د� 
�ملقبلة  �ل���ب���ل���دي���ة  ل���الن���ت���خ���اب���ات 
�لنه�شة  ح��رك��ة  مل��و�ج��ه��ة  وذل����ك 
�لأح���ز�ب قدرة  �أك��رث  ُتعترب  �لتي 
وتنظيما على خو�س �ل�شتحقاق 

�لبلدي �ملرتقب.
ق���ال ع�شو  �ل�����ش��ي��اق،     ويف ه���ذ� 
جم��ل�����س ن����و�ب �ل�����ش��ع��ب ع��ن كتلة 
تون�س  م�������ش���روع  �حل�����رة حل���رك���ة 
م�شروع  �إن  �ل�����ربق�����اوي  ����ش���الح 

تعنيه م�شلحة �لبالد، وفق قوله.      
يكون  كي  �لتو�فق  �أن  على  و�شّدد 
حقيقيا يجب �أن يكون مبنيا على 
�إل  روؤي��ة ومبادئ ومنهجية عمل 
�أنه عندما يكون قائما على مبد�إ 
�شيكون  فاإنه  “ل ترى ول �رى” 

مغ�شو�شا، على حّد تعبريه.
    وخ��ت��م �ل���ربق���اوي ب��ال��ق��ول �إن 
ما تعاين منه �لبالد �ليوم مرّده 
هذ� “�لتو�فق �ملغ�شو�س” م�شري� 
يتقا�شم  تون�س ل  �أن م�شروع  �إىل 

م�شيفا �أنه �شي�شاندها من جديد 
�ن�شحاب  �أ����ش���ب���اب  ت����زول  ع��ن��دم��ا 
�لد�عمة  �لأح�������ز�ب  م���ن  �حل����زب 
تكون  �أن  و��شتبعد  للحكومة.     
م�شروع  حل��رك��ة  �ل�شب�شي  دع���وة 
ت��ون�����س و�لحت�����اد �ل��وط��ن��ي �حلر 
قرطاج  وث��ي��ق��ة  حلا�شنة  ل��ل��ع��ودة 
بهدف تكوين جبهة �شّد �لنه�شة 
�لقادمة  �لبلدية  �لن��ت��خ��اب��ات  يف 
يهمه  ل  تون�س  م�شروع  �أن  مبينا 
�ل���ش��ط��ف��اف �حل���زب���ي ب���ق���در ما 

للوثيقة.
�ل���ربق���اوي، يف ت�شريح  و�أك����د      
�لثنني،  �لأول  �أم�������س  �إع���الم���ي 

وثيقة  ع���ن  ي���رت�ج���ع  مل  ت��ون�����س 
قرطاج ولكّنه توقف عن م�شاندة 
خمالفتها  ب�������ش���ب���ب  �حل����ك����وم����ة 

مع  قطيعة  يف  لي�س  �مل�����ش��روع  �أن 
تعليق  �أعلن  ولكنه  قرطاج  �تفاق 
م�شاندته حلكومة يو�شف �ل�شاهد 

م�شروع تون�س .. نعم لوثيقة قرطاج ل للمعار�شة قريبا �لعالن عن جبهة �لنقاذ

ال�شوا�شي: اختالف الوطني احلر مع
 حركة النه�شة يرتكز حول امل�شروع املجتمعي

م�شروع تون�س مل يرتاجع عن وثيقة 
قرطاج ولكّنه توقف عن م�شاندة احلكومة

�لحتاد �لوطني �حلر �ختار �ملعار�شة نهائيا

�سياغة جديدة للم�سهد �ل�سيا�سي:

تون�س: هذا موعد االإعالن عن جبهة االإنقاذ املعار�شة
�لربقاوي: ما تعاين منه �لبالد �ليوم مرّده هذ� »�لتو�فق �ملغ�سو�ش«

 الوطني احلّر متم�شك بان�شحابه وان�شمامه للمعار�شة وتقدمي نف�شه كبديل عن املوجود

•• الفجر – تون�س - خا�س

�ل�سدر يعر�ش مبادرة لإد�رة عر�ق ما بعد د�ع�ش

حتذيرات اأممية من تعر�س االأ�شر للخطر غرب املو�شل
•• عوا�صم-وكاالت:

�مل���ت���ح���دث با�شم  ف���رح���ان ح���ق  ق����ال 
�لأم������ني �ل���ع���ام ل�����الأمم �مل��ت��ح��دة �إن 
�مل���ن���ظ���م���ات �لإن�������ش���ان���ي���ة حت�����ذر من 
�لأ�شر  م��ن  �لآلف  ع�شر�ت  تعر�س 
�حلملة  �أث����ن����اء  �ل�������ش���دي���د  ل��ل��خ��ط��ر 
على  �ل�شيطرة  ل�شتعادة  �لع�شكرية 

مناطق غرب �ملو�شل.
تقوم  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  �أن  و�أ�����ش����اف 
�إ���ش��اف��ي��ة لالجئني  ب��اإن�����ش��اء م��و�ق��ع 
ج��ن��وب �مل��و���ش��ل وت��خ��زن �لإم�����د�د�ت 
ل��ت��ق��دمي��ه��ا �إىل ع���دد ق��د ي�����ش��ل �إىل 
�أربعمئة �ألف نازح من �ملدينة. وتابع 
فرحان حق �أن ��شتطالعات �ملنظمة 
توؤكد تناق�س �ملو�د �لغذ�ئية و�لوقود 
و�إغالق �لأ�شو�ق و�ملتاجر و�شح �ملياه 
و�ن��ق��ط��اع �ل��ك��ه��رب��اء يف �ل��ع��دي��د من 
�ملتحدة  �لأمم  �أن  و�أ�شاف  �لأحياء.  
�لق�شم  يف  �لأ���ش��خ��ا���س  ع����دد  ت��ق��در 
 750 بني  مبا  �ملو�شل  من  �لغربي 

�ألفا وثمامنئة �ألف �شخ�س.
و�أ�شار فرحان حق �إىل �أن �لإمد�د�ت 
�لتجارية للمو�شل �أثناء ثالثة �أ�شهر 
كانت قليلة بعد �أن مت قطع �لطريق 
�ملجل�س  وك��ان  �شوريا.  �إىل  �لرئي�س 
�ل��رنوي��ج��ي ل��الج��ئ��ني ق��د ح���ذر من 
جانبه من خماطر تكتنف حياة مئات 
�لآلف من �ملدنيني يف �ملو�شل. وقال 
�ملدير �لإقليمي للمجل�س يف �لعر�ق 
�لنجاح  �إن  غ��ري�����ش��م��ان  وول��ف��غ��ان��غ 
يتمثل  �ملعركة لن  �حلقيقي يف هذه 

و��شحة و�شارمة  �آل��ي��ات  م��ن خ��الل 
�ملقاومة”،  “مع �حلفاظ على هيبة 
�ل�شلك �لأمني  و�لعمل على ت�شفية 
�ملن�شبطة،  غري  �لعنا�شر  من  كافة 
تعيد  �����ش����ارم����ة  ق�����و�ن�����ني  وو������ش�����ع 
هيبتها  �لأمنية  و�ملوؤ�ش�شات  للجي�س 

و��شتقاللها.
�إغالق جميع  �إىل  كما يدعو �ل�شدر 
حتويلها  �أو  �مل�شلحة  �لف�شائل  مقار 
مدنية  �أو  ث��ق��اف��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ات  �إىل 
و�ل�شعي  �إن�شانية،  �أو  �جتماعية  �أو 
�لعنا�شر  ل���دم���ج  و�جل������اد  �حل��ث��ي��ث 
مع  �ل�شعبي  �حل�����ش��د  يف  �ملن�شبطة 
�لقو�ت �لأمنية. وت�شدد �ملبادرة على 
حما�شبة  �لق�شاء  يتوىل  �أن  �شرورة 
وتدعو  د�ع�س  تنظيم  مع  �ملتعاونني 
�إىل فتح �شندوق دويل لدعم حملة 
�ملت�شررة  �ملناطق  جميع  يف  �لإعمار 

د�خل �لعر�ق.
مبادرة  توؤكد  �ل�شيا�شي،  �ل�شاأن  ويف 
�شامل  ح�������و�ر  ف���ت���ح  ع���ل���ى  �ل�������ش���در 
يكون  �أل  على  �لوطنية،  للم�شاحلة 
�ل�شيا�شية،  بالطبقة  حمدد�  �حل��و�ر 
بل يكون حو�ر� للم�شاحلة �ل�شعبية 
و�ل��وط��ن��ي��ة ي�����ش��م��ل ج��م��ي��ع �لأدي�����ان 

و�ملذ�هب و�لأقليات و�لتوجهات.
وت�����ش��دد �مل���ب���ادرة ع��ل��ى ����ش���رورة فتح 
ح���و�ر ج��اد وف��اع��ل م��ع �لأط����ر�ف يف 
�إق��ل��ي��م ك��رد���ش��ت��ان �ل���ع���ر�ق م��ن �أجل 
و�ق���ع  ت��ن��ف��ع  �إىل ح���ل���ول  �ل���و����ش���ول 
على  �حلفاظ  بهدف  و�شعبه  �لعر�ق 

وحدة �لعر�ق و�شيادته.

رئي�س اأذربيجان 
يعني زوجته نائبة له 

•• باكو-رويرتز:

�إلهام  �أذرب���ي���ج���ان  رئ��ي�����س  �أ����ش���در 
�لثالثاء  �م�س  ن�شر  ق��ر�ر�  علييف 
على موقع �لرئا�شة على �لإنرتنت 
بتعيني زوجته مهريبان يف من�شب 

�لنائب �لأول له.
معينة  م��ه��ام  �ل���ق���ر�ر  ي��ح��دد  ومل 
عاما(   52( ع��ل��ي��ي��ف  مل���ه���ري���ب���ان 
�مل��ن�����ش��ب ل��ك��ن �ل��د���ش��ت��ور ين�س  يف 
ينوب  �ملن�شب  ه��ذ�  �شاغل  �أن  على 
ع��ن �ل��رئ��ي�����س يف ح��ال��ة ���ش��ف��ره �إىل 
�خل�������ارج. وت���ق���رر م��ن��ا���ش��ب نائب 
للرئي�س  �لأول  و�لنائب  �لرئي�س 
�ملا�شي  �لعام  �أرفع يف  وهو من�شب 
�لطريق  فتح  د�شتوري  ��شتفتاء  يف 
يف  �لرئا�شية  �ل�شلطات  نقل  �أم���ام 
حالة عجز �لرئي�س عن �لقيام بها. 
وت�شمن �ل�شتفتاء �أي�شا زيادة عدد 
�لو�حدة  �لرئا�شية  �لفرتة  �شنو�ت 
�إىل �شبع. وكان  من خم�س �شنو�ت 
عن  �لقيد  رف��ع  قد  �شابق  ��شتفتاء 

تعدد فرت�ت �لرئا�شة.

ال�شني تعار�س الدوريات 
االأمريكية يف البحر اجلنوبي 

•• بكني-رويرتز:

قالت �ل�شني �م�س �إنها تعار�س ت�شرفات لدول �أخرى مت�س ب�شيادتها حتت 
ذريعة حرية �ملالحة وذلك بعد �أن بد�أت جمموعة بحرية قتالية �أمريكية 

ت�شم حاملة طائر�ت دوريات يف بحر �ل�شني �جلنوبي �ملتنازع عليه.
وقالت �لبحرية �لأمريكية �إن �ملجموعة �لقتالية �لتي ت�شم �حلاملة كارل 
فين�شون بد�أت عمليات روتينية يف بحر �ل�شني �جلنوبي يوم �ل�شبت و�شط 
�لنز�ع.  مو�شع  �ملائي  �ملمر  على  �ل�شيطرة  ح��ول  �ل�شني  مع  متز�يد  توتر 
�ل�شني حترتم  �ل�شينية  وز�رة �خلارجية  با�شم  �ملتحدث  �شو�نغ  قنغ  وقال 
�ل��دول مبوجب  بها كل  تتمتع  �لتي  و�لطري�ن  �ملالحة  �ل��دو�م حرية  على 
�لقانون �لدويل. و�أ�شاف يف �أول تعليق ر�شمي من �ل�شني على �أحدث دورية 
�أمريكية يف �ملنطقة لكننا نعار�س بثبات �أن تهدد دول معينة وتلحق �ل�شرر 

ب�شيادة و�أمن دول مطلة على بحار حتت ر�ية حرية �ملالحة و�لطري�ن.
و�ل�شتقر�ر  �ل�شالم  ل�شيانة  �مل��زي��د  �ملعنية  �ل���دول  تبذل  �أن  ن��اأم��ل  وت��اب��ع 
لأي  مماثلة  دوري��ات  �أمريكية  �شفن  نفذت  �ملا�شي  �لعام  ويف  �لإقليميني. 

جهود للحد من حرية �ملالحة يف �ملناطق �ل�شرت�تيجية.
و�ل�شيادة  �لتجارة  ب�شبب  و�ل�شني  �ملتحدة  �لوليات  بني  �لتوتر  �أدى  وقد 
�زدياد  �إىل  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  �لأم��ري��ك��ي  �لرئي�س  تن�شيب  منذ  �لقليمية 

�ملخاوف من �أن يتحول بحر �ل�شني �جلنوبي �إىل نقطة �شاخنة.

يونكر : فاتورة انف�شال بريطانيا �شتكون باهظة جدا 
•• بروك�صل-رويرتز:

�إن بريطانيا حتتاج  قال رئي�س �ملفو�شية �لأوروبية جان كلود يونكر �م�س 
�إىل �أعو�م للتفاو�س ب�شاأن �تفاق جتاري م�شتقبلي مع �لحتاد �لأوروبي بعد 
�إثر  بروك�شل  باهظة جد� من  فاتورة  �شتتكبد  و�إنها  �لتكتل  �نف�شالها عن 

خروجها.
�أن  �ملتوقع  م��ن  �لتي  �ل��ربي��ط��اين  �لنف�شال  حم��ادث��ات  �أن  �إىل  �إ���ش��ارة  ويف 
�ملقبل �شت�شتمر عامني قبل خروج بريطانيا من �لحتاد قال  �ل�شهر  تبد�أ 
يونكر يف كلمة �أمام �لربملان �لبلجيكي نحتاج �أعو�ما لالتفاق على �لبنية 

�مل�شتقبلية للعالقات بني بريطانيا و�لحتاد �لأوروبي.



األربعاء   22   فبراير    2017  م   -   العـدد  11951  
Wednesday  22  February   2017  -  Issue No   1195116

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
 بون كنيل �شيمون�س �نتيليكتيال بروبريتي 

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 262634                بتاريخ :2016/11/6     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  

با�ش��م : دبليو �إل جوري �أند �أ�شو�شيات�س �إنك
وعنو�نه:  555 بيرب ميل رود،  نيو �آرك  دي �إي 19711  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
�لأطر�ف �ل�شناعية و�لأطر�ف �لبديلة

�لو�ق�عة بالفئة: 10
�لإجنليزية  باللغة    )ACUSEAL( كلمة    �لتجارية  �لعالمة  تت�شمن  �لعالمة:    و�شف 

باللون �لأ�شود و�لأحرف �لكبرية ولي�س لها   
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
 بون كنيل �شيمون�س �نتيليكتيال بروبريتي 

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 262635                بتاريخ :2016/11/6    
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  

با�ش��م : دبليو �إل جوري �أند �أ�شو�شيات�س �إنك
وعنو�نه:  555 بيرب ميل رود،  نيو �آرك  دي �إي 19711  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
�لأطر�ف �ل�شناعية و�لأطر�ف �لبديلة

�لو�ق�عة بالفئة: 10
باللون  �لإجنليزية  باللغة    )BIO-A( كلمة    �لتجارية  �لعالمة  تت�شمن  �لعالمة:  و�شف 

�لأ�شود و�لأحرف �لكبرية ولي�س لها معنى يف �للغة �لعربية
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / بون كنيل �شيمون�س �نتيليكتيال بروبريتي 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 263077      بتاريخ :2016/11/13    
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  3166483 25 مايو 2016 �ململكة �ملتحدة

با�ش��م : بول �أند رو كافيز ليمتد
وعنو�نه: ميل مول جناح 6 ويكهامز كاي 1،  �س.ب. 3085،  رود تاون،  تورتول،  جزر �لعذر�ء �لربيطانية

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
وخدمات  و�مل�شروبات  �لأطعمة  تقدمي  �أج��ل  من  �لتموين  وخ��دم��ات  و�مل�شروبات  �لأطعمة  تقدمي  خدمات 
�لكافيهات وخدمات �ملطاعم وخدمات �مل�شرب وخدمات �حلانات وخدمات �لكافترييات وخدمات �لرب��شريي 
�ل��ذ�ت��ي��ة وخدمات  �خل��دم��ة  كافترييات  �ل��وج��ب��ات �خلفيفة وخ��دم��ات  �ملقاهي وخ��دم��ات حم��الت  وخ��دم��ات 
�ملاأكولت �ل�شريعة وخدمات �إقامة �لولئم وخدمات حجز �ملطاعم و�ملقاهي و�ملعلومات و�مل�شورة و�ل�شت�شار�ت 

�ملتعلقة بكافة �خلدمات �ملذكورة �أعاله 
�لو�ق�عة بالفئة: 43

و�شف �لعالمة :  �لعالمة �لتجارية تت�شمن كلمة )BRUNSWICK( باللغة �لإجنليزية ولي�س لها 
معنى يف �للغة �لعربية

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
بون كنيل �شيمون�س �نتيليكتيال بروبريتي 

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 262636                بتاريخ :2016/11/6    
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  

با�ش��م : دبليو �إل جوري �أند �أ�شو�شيات�س �إنك
وعنو�نه:  555 بيرب ميل رود،  نيو �آرك  دي �إي 19711  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
�لنخاع  �أن�شجة  يف  �ملذكورة  �ل�شلع  ت�شتخدم  ل  �ل�شناعية،  �لتعوي�شية  �لأجهزة  تو�شيل  �أجهزة 

�ل�شوكي �أو �أي  منتجات تتعلق بتجبري �لعظام.
�لو�ق�عة بالفئة: 10

�لأ�شود  باللون  �لإجنليزية  باللغة    )C3( كلمة   �لتجارية  �لعالمة  �لعالمة:تت�شمن  و�شف 
و�لأحرف �لكبرية ولي�س لها معنى يف   �للغة �لعربية

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
 بون كنيل �شيمون�س �نتيليكتيال بروبريتي 

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 263188    بتاريخ : 2016/11/14    
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:545.2 016 2016 30 06/06/2016 �أملانيا

با�ش��م : دورما + كابا �إنرتنا�شيونال هولدينج �أيه جي
وعنو�نه:  هوفوي�شني �شرت��شي 24، 8153 رومالجن  �شوي�شر�

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
جتهيز�ت �لأبو�ب )غري �ملعدنية(

�لو�ق�عة بالفئة: 20
مت�شلتني   )kaba( و   )dorma( �لكلمات  �لتجارية  �لعالمة  تت�شمن   : �لعالمة  و�شف 

بالأحرف �ل�شغرية و�للون �لأ�شود ويف نهايتهما يوجد �شكل على هيئة تاج.
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
 بون كنيل �شيمون�س �نتيليكتيال بروبريتي 

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 263189      بتاريخ :2016/11/14     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:545.2 016 2016 30 06/06/2016 �أملانيا

با�ش��م : دورما + كابا �إنرتنا�شيونال هولدينج �أيه جي
وعنو�نه:  هوفوي�شني �شرت��شي 24، 8153 رومالجن  �شوي�شر�

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
و�لت�شويق،  �لدعاية  مفاهيم  وتطوير  �ملكتبية،  و�ملهام  �لأع��م��ال،  و�إد�رة  �لأع��م��ال،  �إد�رة  وخدمات  �لدعاية، 
�لبيع باجلملة و�لتجزئة  �لتاأ�شي�س، خدمات  و��شت�شار�ت  �لأعمال  �إد�رة  �لدعائية،  �لفعاليات  وترتيب وعقد 
خا�شة فيما يتعلق بالأبو�ب و�لبو�بات ومنتجات فتح و�إغالق وتاأمني �لأبو�ب وكذلك تلك �ملتعلقة بالتعريف 

وت�شجيل �لوقت و�لت�شريح بدخول �لأ�شخا�س.
�لو�ق�عة بالفئة: 35

و�شف �لعالمة : تت�شمن �لعالمة �لتجارية �لكلمات )dorma( و )kaba( مت�شلتني بالأحرف �ل�شغرية 
و�للون �لأ�شود ويف نهايتهما يوجد �شكل على هيئة تاج.

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بون كنيل �شيمون�س �نتيليكتيال بروبريتي 

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 263191      بتاريخ :2016/11/14     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:545.2 016 2016 30 06/06/2016 �أملانيا

با�ش��م : دورما + كابا �إنرتنا�شيونال هولدينج �أيه جي
وعنو�نه:  هوفوي�شني �شرت��شي 24، 8153 رومالجن  �شوي�شر�

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�أنظمة �لأبو�ب  �ملباين وت�شليح وتركيب �خلدمات و�لرتكيب و�لت�شغيل �لتجريبي و�شيانة وت�شليح  �إن�شاء 
�حلريق  �إن��ذ�ر  �أنظمة  وت�شليح  و�شيانة  �لتجريبي  و�لت�شغيل  �لرتكيب  و�لتق�شيمات،  و�لنو�فذ  و�لبو�بات 
وتركيبات �أنظمة مكافحة �ل�شرقة، و�لرتكيب و�لت�شغيل �لتجريبي و�شيانة وت�شليح �أنظمة ت�شجيل �لوقت 

وتركيبات �لتحكم يف �لو�شول.
�لو�ق�عة بالفئة: 37

بالأحرف  مت�شلتني   )kaba( و   )dorma( �لكلمات  �لتجارية  �لعالمة  تت�شمن   : �لعالمة  و�شف 
�ل�شغرية و�للون �لأ�شود ويف نهايتهما يوجد �شكل على هيئة تاج.

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
 بون كنيل �شيمون�س �نتيليكتيال بروبريتي 

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 263192      بتاريخ :2016/11/14
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:545.2 016 2016 30 06/06/2016 �أملانيا

با�ش��م : دورما + كابا �إنرتنا�شيونال هولدينج �أيه جي
وعنو�نه:  هوفوي�شني �شرت��شي 24، 8153 رومالجن  �شوي�شر�

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خدمات ن�شخ �لفاتيح و�شناعة �لن�شخ �لإ�شافية منها.

�لو�ق�عة بالفئة: 40
مت�شلتني   )kaba( و   )dorma( �لكلمات  �لتجارية  �لعالمة  تت�شمن   : �لعالمة  و�شف 

بالأحرف �ل�شغرية و�للون �لأ�شود ويف نهايتهما يوجد �شكل على هيئة تاج.
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
 بون كنيل �شيمون�س �نتيليكتيال بروبريتي 

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 262637              بتاريخ :2016/11/6     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  

با�ش��م : دبليو �إل جوري �أند �أ�شو�شيات�س �إنك
وعنو�نه:  555 بيرب ميل رود،  نيو �آرك  دي �إي 19711  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
�لأطر�ف �ل�شناعية و�لأطر�ف �لبديلة

�لو�ق�عة بالفئة: 10
و�شف �لعالمة : تت�شمن �لعالمة �لتجارية كلمتي   )CARDIOFORM(  باللغة �لإجنليزية باللون 
�لأ�شود و�لأحرف �لكبرية    وهي مركبة من جزئني  )CARDIO(  وهو �خت�شار يعني ما يتعلق بالقلب 
  )CARDIOFORM(   وهي تعني �شكل �أو هيئة ل�شيء ما، بينما كلمة  )FORM(  و�جلزء �لآخر

كاملة لي�س لها معنى يف �للغة �لعربية.
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
 بون كنيل �شيمون�س �نتيليكتيال بروبريتي 

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 263079      بتاريخ :2016/11/13    
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  3166481 25 مايو 2016 �ململكة �ملتحدة

با�ش��م : بول �أند رو كافيز ليمتد
وعنو�نه: ميل مول جناح 6 ويكهامز كاي 1،  �س.ب. 3085،  رود تاون،  تورتول،  جزر �لعذر�ء �لربيطانية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
وخدمات  و�مل�شروبات  �لأطعمة  تقدمي  �أج��ل  من  �لتموين  وخ��دم��ات  و�مل�شروبات  �لأطعمة  تقدمي  خدمات 
�لكافيهات وخدمات �ملطاعم وخدمات �مل�شرب وخدمات �حلانات وخدمات �لكافترييات وخدمات �لرب��شريي 
�ل��ذ�ت��ي��ة وخدمات  �خل��دم��ة  كافترييات  �ل��وج��ب��ات �خلفيفة وخ��دم��ات  �ملقاهي وخ��دم��ات حم��الت  وخ��دم��ات 
�ملاأكولت �ل�شريعة وخدمات �إقامة �لولئم وخدمات حجز �ملطاعم و�ملقاهي و�ملعلومات و�مل�شورة و�ل�شت�شار�ت 

�ملتعلقة بكافة �خلدمات �ملذكورة �أعاله 
�لو�ق�عة بالفئة: 43

باللغة   )COMMON GROUNDS( كلمتي  تت�شمن  �لتجارية  �لعالمة    : �لعالمة  و�شف 
باللون  كتبتا  وق��د   )COMMON( كلمة  �أ�شفل   )GROUNDS( كلمة  تقع  حيث  �لإجنليزية 

�لأ�شود و�لأحرف �لكبرية ولي�س لها معنى يف �للغة �لعربية يتما�شى مع طبيعة �لعالمة �لتجارية.
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بون كنيل �شيمون�س �نتيليكتيال بروبريتي 

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :   263185        بتاريخ :2016/11/14    
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:545.2 016 2016 30 06/06/2016 �أملانيا

با�ش��م : دورما + كابا �إنرتنا�شيونال هولدينج �أيه جي
وعنو�نه:  هوفوي�شني �شرت��شي 24، 8153 رومالجن  �شوي�شر�

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
مكونات �ل�شيار�ت، و�لأجهزة �مل�شادة لل�شرقة و�أجهزة �لإنذ�ر من �لل�شو�س.

�لو�ق�عة بالفئة: 12
مت�شلتني   )kaba( و   )dorma( �لكلمات  �لتجارية  �لعالمة  تت�شمن   : �لعالمة  و�شف 

بالأحرف �ل�شغرية و�للون �لأ�شود ويف نهايتهما يوجد �شكل على هيئة تاج.
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بون كنيل �شيمون�س �نتيليكتيال بروبريتي 

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :   263187      بتاريخ :2016/11/14    
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 545.2 016 2016 30 06/06/2016 �أملانيا

با�ش��م : دورما + كابا �إنرتنا�شيونال هولدينج �أيه جي
وعنو�نه:  هوفوي�شني �شرت��شي 24، 8153 رومالجن  �شوي�شر�

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
للنقل،  �لقابلة  �ملعدنية  غري  و�مل��ب��اين  �ملعدنية،  غري  �ل�شلبة  �لبناء  و�أنابيب  �ملعدنية(  )غ��ري  �لبناء  م��و�د 
و�لأب��و�ب )غري �ملعدنية( مبا يف ذلك �لأب��و�ب �ملنزلقة و�لأب��و�ب �ل��دو�رة و�لأب��و�ب �لقابلة للطي و�لأبو�ب 

�ملزدوجة �لدو�رة و�لتق�شيمات )غري �ملعدنية(.
�لو�ق�عة بالفئة: 19

و�شف �لعالمة : تت�شمن �لعالمة �لتجارية �لكلمات )dorma( و )kaba( مت�شلتني بالأحرف �ل�شغرية 
و�للون �لأ�شود ويف نهايتهما يوجد �شكل على هيئة تاج.

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
 بون كنيل �شيمون�س �نتيليكتيال بروبريتي 

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 263194       بتاريخ :2016/11/14     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:545.2 016 2016 30 06/06/2016 �أملانيا

با�ش��م : دورما + كابا �إنرتنا�شيونال هولدينج �أيه جي
وعنو�نه:  هوفوي�شني �شرت��شي 24، 8153 رومالجن  �شوي�شر�

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لقيام بالدر��شات �لفنية للم�شاريع وحتديد� يف جمال �أجهزة �لأمن و�لأقفال و�لتحكم يف �لو�شول، تطوير 
وتركيبات  �لو�شول  يف  و�لتحكم  �ملر�قبة  وتركيبات  لأجهزة  �لفني  �لتخطيط  و�لأم���ان،  �لإغ��الق  مفاهيم 
مر�قبة �لوقت و�لدخول ومعد�ت �لفح�س، برجمة �لدو�ئر �لإلكرتونية �مل�شغرة لالأقفال ونو�قل �لبيانات 
�ملادية و�لربجميات للحا�شوب، ت�شميم  �ملكونات  �لأخرى، ت�شميم وتطوير  �لأمن  �أنظمة  �لأخرى، برجمة 
وتطوير برجميات �حلا�شب �لآيل يف جمال �لأمن و�لأقفال و�أجهزة �لتحكم يف �لو�شول، ت�شميم وتطوير 
برجميات �حلا�شب �لآيل فيما يتعلق باألت وحمطات �ملر�قبة و�لتحكم يف �لو�شول و�أجهزة مر�قبة �لوقت، 
ت�شميم وتطوير�حلو��شب �لدقيقة و�لدو�ئر عالية �لرتدد و�لإلكرتونيات �ل�شوئية و�أنظمة توريد �لطاقة.

�لو�ق�عة بالفئة: 42
و�شف �لعالمة : تت�شمن �لعالمة �لتجارية �لكلمات )dorma( و )kaba( مت�شلتني بالأحرف �ل�شغرية 

و�للون �لأ�شود ويف نهايتهما يوجد �شكل على هيئة تاج.
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بون كنيل �شيمون�س �نتيليكتيال بروبريتي 

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 263195       بتاريخ :2016/11/14     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:545.2 016 2016 30 06/06/2016 �أملانيا

با�ش��م : دورما + كابا �إنرتنا�شيونال هولدينج �أيه جي
وعنو�نه:  هوفوي�شني �شرت��شي 24، 8153 رومالجن  �شوي�شر�

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خدمات �لأمن حلماية �ملمتلكات و�لأفر�د.

خدمات �ل�شت�شار�ت �لأمنية فيما يتعلق باأجهزة �لأمن و�لأقفال و�لتحكم يف �لو�شول.
�لو�ق�عة بالفئة: 45

مت�شلتني   )kaba( و   )dorma( �لكلمات  �لتجارية  �لعالمة  تت�شمن   : �لعالمة  و�شف 
بالأحرف �ل�شغرية و�للون �لأ�شود ويف نهايتهما يوجد �شكل على هيئة تاج.

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  بون كنيل �شيمون�س �نتيليكتيال بروبريتي 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 263176     بتاريخ :2016/11/14     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:545.2 016 2016 30 06/06/2016 �أملانيا

با�ش��م : دورما + كابا �إنرتنا�شيونال هولدينج �أيه جي
وعنو�نه:  هوفوي�شني �شرت��شي 24، 8153 رومالجن  �شوي�شر�

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
مو�د �لبناء من �ملعدن و�ملباين �لقابلة للنقل من �ملعدن و�لنجارة و�ملو�د �ل�شغرية من �ملكونات �ملعدنية و�لأنابيب و�خلر�طيم 
�ملعدنية و�خلز�نات و�حلاويات �ملعدنية وحتديد� �ل�شناديق �لقوية وحاويات �ملو�د �لثمينة وجتهيز �ملعادن من �أجل �لبناء 
و�لب�شائع من �ملعادن �لعامة �لتي ل تت�شمن فئات �أخرى و�لأقفال )غري �لأقفال �لإلكرتونية( مبا يف ذلك �لأقفال و�أقفال 
و�لأبو�ب  �آنفا  �ملذكورة  �ملعدنية  �لب�شائع  وكافة  �ملفاتيح  �ملركبات وحلقات  ذلك مفاتيح  و�ملفاتيح مبا يف  للمركبات  �لأم��ان 
�ل��دو�رة و�لأب��و�ب �ملطوية و�لأب��و�ب �ملزدوجة  و�لبو�بات ومكونات �لأب��و�ب �ملعدنية مبا يف ذلك �لأب��و�ب �ملنزلقة و�لأب��و�ب 
�لدو�رة و�لأبو�ب �ملعدنية �لدو�رة وفاحتات وغالقات �لأبو�ب )غري �لإلكرتونية( و�مل�شد�ت �ملعدنية لالأبو�ب و�لتجهيز�ت 
�ملعدنية لالأبو�ب مت�شمنة ومف�شالت �لأبو�ب و�ملقاب�س و�لأقفال وخز�نات �لأقفال و�أطقم �ملقاب�س و�لتجهيز�ت �ملعدنية 
�لأقفال  �لأقفال وعلب  �لزجاجية وحتديد�  �لرتكيبات  لكافة  �ملعدنية  و�مللحقات  �لزجاج  و�أل��و�ح  �لزجاجية  �لأب��و�ب  لكافة 
و�ملقاب�س و�لعقبات و�لق�شبان وتثبيتات �مل�شامري وجتهيز�ت �لتعليق وجتهيز�ت �لتو�شيل وجتهيز�ت �حلماية وجتهيز�ت 
�لنو�فذ و�لأثاث من �ملعدن �لتق�شيمات �ملعدنية وحتديد� �لتق�شيمات �ملتحركة و�لتق�شيمات مع ملحقات و�لعنا�شر �ملنفردة 

�ملتحركة و�جلدر�ن �لأفقية �ملتحركة و�جلدر�ن �ملتحركة و�جلدر�ن �ملطوية.
�لو�ق�عة بالفئة: 06

و�شف �لعالمة : تت�شمن �لعالمة �لتجارية �لكلمات )dorma( و )kaba( مت�شلتني بالأحرف �ل�شغرية و�للون �لأ�شود 
ويف نهايتهما يوجد �شكل على هيئة تاج.

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
 بون كنيل �شيمون�س �نتيليكتيال بروبريتي 

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 263178      بتاريخ : 2016/11/14     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:545.2 016 2016 30 06/06/2016 �أملانيا

با�ش��م : دورما + كابا �إنرتنا�شيونال هولدينج �أيه جي
وعنو�نه:  هوفوي�شني �شرت��شي 24، 8153 رومالجن  �شوي�شر�

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
لالآلت  و�ل��ن��ق��ل  �لتع�شيق  وم��ك��ون��ات  �ل�����ش��ي��ار�ت(  )با�شتثناء  و�مل��ح��رك��ات  و�مل��و�ت��ري  �لآلت  وم��ع��د�ت  �لآلت 
)با�شتثناء �ل�شيار�ت( و�ملو�شالت و�أحزمة �ملو�شالت و�آلت �لبيع. �أدو�ت فتح و�إغالق �لأبو�ب )�لإلكرتونية 
و�لإلكرتونية،  �مليكانيكية  و�لهو�ئية  �لهيدروليكية  و�ملحركات  �مليكانيكية(  �لهو�ئية  �أو   / و  و�لهيدروليكية 
ونو�قل  و�مل��و�ت��ري  و�ملحركات  �مل�شغوط  �ل��ه��و�ء  وحم��رك��ات  وم�شخات  و�مل�شاعد  �لهيدروليكية  و�مل�شخات 
�حلركة و�أدو�ت �لتحكم لالأبو�ب �ملتحركة و�لبو�بات و�ملو�شالت وملحات �ملحركات و�ملو�تري ونو�قل �حلركة 
و�حلو�جز  �لت�شغيل  ورو�ف��ع  �ل��رو�ب��ط  وحتديد�  و�ملو�شالت  و�لبو�بات  �ملتحركة  ل��الأب��و�ب  �لتحكم  و�أدو�ت 

�ملنزلقة و�ألو�ح �لتثبيت و�ألو�ح �لتغطية �ملت�شمنة يف �لفئة
�لو�ق�عة بالفئة: 07

و�شف �لعالمة : تت�شمن �لعالمة �لتجارية �لكلمات )dorma( و )kaba( مت�شلتني بالأحرف �ل�شغرية 
و�للون �لأ�شود ويف نهايتهما يوجد �شكل على هيئة تاج.

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / بون كنيل �شيمون�س �نتيليكتيال بروبريتي 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 263182    بتاريخ : 2016/11/14    
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:545.2 016 2016 30 06/06/2016 �أملانيا

با�ش��م : دورما + كابا �إنرتنا�شيونال هولدينج �أيه جي
وعنو�نه:  هوفوي�شني �شرت��شي 24، 8153 رومالجن  �شوي�شر�

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�أدو�ت و�أجهزة �لعلمية و�لبحرية و�خلا�شة باإجر�ء �مل�شح و�لت�شوير �ل�شوئي و�لت�شوير �ل�شينمائي و�لأدو�ت �لب�شرية و�أدو�ت قيا�س 
و�لنقل  و�لتبديل  بالتو�شيل  �خلا�شة  و�لأجهزة  �لأدو�ت  و�لتعليم،  �حلياة  و�إقناذ  )�لإ���ش��ر�ف(  و�لفح�س  و�لإ���ش��ارة  و�لقيا�س  �ل��وزن 
�ملغناطي�شية،  �لبيانات  حتميل  �أجهزة  و�ل�شور،  �ل�شوت  �إنتاج  و�إع��ادة  ونقل  قيا�س  �أجهزة  �لكهربائية،  و�ملر�قبة  و�لتنظيم  و�ملر�كمة 
�أقر��س �لت�شجيل، �لأقر��س �مل�شغوطة، �لأقر��س �مل�شغوطة ذ�ت �ل�شعة �لعالية وو�شائل �لت�شجيل �لرقمية �لأخرى وكذلك نو�قل 
�لبيانات، �ألية �لأجهزة �لتي تعمل بالنقود �ملعدنية، �أجهزة ت�شجيل �لنقد، �أجهزة �حل�شاب، معد�ت وحو��شيب معاجلة �لبيانات، �أجهزة 
�حلا�شوب �خلارجية وملحقاتها، برجميات �حلا�شب �لآيل، �أجهزة مكافحة �حلريق، �أنظمة �لتعريف مبا يف ذلك �أجهزة �لتحكم يف 
�لو�شول، و�أدو�ت و�أجهزة �لتعريف �ل�شخ�شي وحتديد� �أجهزة �لقر�ة )معاجلة �لبيانات( ووحد�ت �ملعاجلة �ملركزية )من �أجل معاجلة 
�لبيانات( و�جهزة ت�شجيل �لوقت، �أجهزة مر�قبة �لأمن و�لرتكيبات و�لأجهزة، �أنظمة �ملر�قبة �ملرئية، مبا يف ذلك تركيبات �ملر�قبة 
�ملرئية، مت�شمنة كامري�ت �لفيديو �لتي تنقل �ل�شور ل�شلكيا �أو �شلكيا �إىل �شا�شات �ملر�قبة، �أجهزة �لإر�شال و�ل�شتقبال لنقل �لبيانات، 
�أجهزة و�أنظمة و�أدو�ت مر�قبة �لو�شول وحتديد� �أجهزة مر�قبة �لو�شول و�لإغالق و�لأمن �لتي يتم �لتحكم بها كهربائيا �أو �إلكرتونيا 
�أو ب�شريا �أو �شوتيا وكذلك �أجهزة �لتحكم يف �لو�شول فيما يتعلق باأجهزة �ل�شرف �لآيل مت�شمنة �لأقفال وبرجميات ت�شغيل �لأقفال، 
�لتبديل و�لتحكيم يف  �أجل  �أجل �لأبو�ب و�لبو�بات و�لتق�شيمات، �لأدو�ت �لإلكرتونية من  �لكهربائية من  �لتنظيم و�ملر�قبة  �أجهزة 
ومر�قبة وفح�س )�لإ�شر�ف( على �لأقفال و�لنو�قف و�لأبو�ب، �لأقفال �لكهربائية، �لأقفال �لكهربائية لل�شيار�ت بطاقات �لتعريف 
�أجهزة �ل�شتقبال و�لإجابة �لهو�تف �لد�خلية و�شناديق �لتوزيع )�لكهرباء(،  �أ�شباه �ملو�شالت،  �لإلكرتونية و�ملغناطي�شية، �ملفاتيح، 

�أجهزة �لإنذ�ر، �أجهزة �كت�شاف �لدخان.      �لو�ق�عة بالفئة: 09
�لأ�شود ويف  و�للون  �ل�شغرية  بالأحرف  و )kaba( مت�شلتني   )dorma( لكلمات� �لتجارية  �لعالمة  تت�شمن   : �لعالمة  و�شف 

نهايتهما يوجد �شكل على هيئة تاج.
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك 
خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
 بون كنيل �شيمون�س �نتيليكتيال بروبريتي 

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 262638                بتاريخ :2016/11/6    
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  

با�ش��م : دبليو �إل جوري �أند �أ�شو�شيات�س �إنك
وعنو�نه:  555 بيرب ميل رود،  نيو �آرك  دي �إي 19711  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
�لأطر�ف �ل�شناعية و�لأطر�ف �لبديلة

�لو�ق�عة بالفئة: 10
�لإجنليزية  باللغة    )DUALMESH( كلمة    �لتجارية  �لعالمة  تت�شمن   : �لعالمة  و�شف 
باللون �لأ�شود و�لأح��رف �لكبرية وهي تت�شمن جزئني  )DUAL(  وتعني ثنائي بينما �جلزء 
�لآخ��ر   )MESH(  وتعني �شبكة، بينما �لكلمة كاملة   )DUALMESH(  لي�س لها معنى يف 

�للغة �لعربية  
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بون كنيل �شيمون�س �نتيليكتيال بروبريتي 

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 263081    بتاريخ :2016/11/13  
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با�ش��م : بول �أند رو كافيز ليمتد
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و�شف �لعالمة :  �لعالمة �لتجارية تت�شمن كلمة )ENCOUNTER( باللغة �لإجنليزية ولي�س لها 
معنى يف �للغة �لعربية يتعلق مبو�شوع �لعالمة �لتجارية
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
 بون كنيل �شيمون�س �نتيليكتيال بروبريتي 

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:
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تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  3166488 25 مايو 2016 �ململكة �ملتحدة

با�ش��م : بول �أند رو كافيز ليمتد
وعنو�نه: ميل مول جناح 6 ويكهامز كاي 1،  �س.ب. 3085،  رود تاون،  تورتول،  جزر �لعذر�ء �لربيطانية

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
وخدمات  و�مل�شروبات  �لأطعمة  تقدمي  �أج��ل  من  �لتموين  وخ��دم��ات  و�مل�شروبات  �لأطعمة  تقدمي  خدمات 
�لكافيهات وخدمات �ملطاعم وخدمات �مل�شرب وخدمات �حلانات وخدمات �لكافترييات وخدمات �لرب��شريي 
�ل��ذ�ت��ي��ة وخدمات  �خل��دم��ة  كافترييات  �ل��وج��ب��ات �خلفيفة وخ��دم��ات  �ملقاهي وخ��دم��ات حم��الت  وخ��دم��ات 
�ملاأكولت �ل�شريعة وخدمات �إقامة �لولئم وخدمات حجز �ملطاعم و�ملقاهي و�ملعلومات و�مل�شورة و�ل�شت�شار�ت 

�ملتعلقة بكافة �خلدمات �ملذكورة �أعاله
�لو�ق�عة بالفئة: 43

و�شف �لعالمة :  �لعالمة �لتجارية تت�شمن كلمة )ENCOUNTER( باللغة �لإجنليزية ولي�س لها 
معنى يف �للغة �لعربية يتعلق مبو�شوع �لعالمة �لتجارية

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  فرباير 2017 العدد 11951
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بتوجيهات من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد 
وقع  �لفجرية  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �ل�شرقي 
نادي دبا �لفجرية �م�س �تفاقية مع مكتب �ملهند�شني 
 - �أب��وظ��ب��ي  م��ق��ره   -  EHAFإيهاف� �ل�شت�شاريني 
للقيام باأعمال �لت�شميم و�لإ�شر�ف على تنفيذ م�شروع 
يحقق  �ل��ذي  �لثقايف  �لريا�شي  دب��ا  ن��ادي  ��شتاد  بناء 

 FIFA AFC  و�ل��دويل  معايري �لحتاد �لآ�شيوي 
لإقامة   PLC �ملحرتفني  دوري  جلنة  و����ش��رت�ط��ات 

�ملباريات �ملحلية و�لدولية. 
�أحمد �شعيد �لظنحاين رئي�س جمل�س  وقع �لتفاقية 
�لطاهر  و�مل��ه��ن��د���س حممد  �ل��ف��ج��رية  دب��ا  ن���ادي  �إد�رة 
�ملهند�شني  مكتب  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب  ف��رح��ان 

�ل�شت�شاريني.
وي��ق��ع �مل��ل��ع��ب �جل��دي��د ع��ل��ى �م���ت���د�د �أر�����ش���ي �لنادي 

�حلالية.
نائب  �خلطيبي  ر��شد  �شعيد  �لتفاقية  توقيع  ح�شر 
�إد�رة  �أع�شاء جمل�س  رئي�س جمل�س �لإد�رة وعدد من 

نادي دبا �لريا�شي �لثقايف.

توقيع اتفاقية ت�شميم وتنفيذ م�شروع بناء ا�شتاد 
نادي دبا الريا�شي الثقايف اجلديد

�أر���ش��ت ط��و�ق��م �ل��ق��و�رب �مل�����ش��ارك��ة يف 
�لطو�ف  ل�����ش��ب��اق  �ل�����ش��اب��ع��ة  �ل��ن�����ش��خ��ة 
�أي.�أف. �ل�شر�عي  ل��الإب��ح��ار  �لعربي 

جي �لذي تنظمه عمان لالإبحار حتى 
�لأول من مار�س �لقادم �أ�شرعتها ظهر 
يوم �م�س يف �إمارة �لعا�شمة �لإمار�تية 
�لإم����ار�ت  ق�شر  �شيافة  يف  �أب��وظ��ب��ي 
ب��ع��د رح��ل��ة ط��وي��ل��ة و�شاقة  �ل��ف��اخ��ر 
�جلولة  م��ن��اف�����ش��ات  خ����الل  ق�����ش��ت��ه��ا 
" و�لبالغ  �أبوظبي   � " خ�شب  �لثالثة 
و�لتي  بحريا  ميال   153 م�شافتها 
�شهدت مناف�شة قوية و��شتخد�م فيها 
من  ك��ب��رية  تكتيكات  �ل��ف��رق  ط��و�ق��م 
و�لتحديات  �ل�شعوبات  جت���اوز  �ج��ل 

خالل م�شار �لرحلة.
وقد متكن فريق �لقارب بنك �أي.�أف.

ج����ي م���ون���اك���و م����ن �مل���ح���اف���ظ���ة على 
�شد�رته للرتتيب �لعام للطو�ف بعد 
�لثانية  ل��ل��م��رة  �لأول  ب��امل��رك��ز  �ل��ف��وز 
يوؤكد  �لأم�������ر  وه������ذ�  �ل����ت����و�يل  ع���ل���ى 
�لفرن�شي  بقيادة  �ل��ق��ارب  طاقم  ع��زم 
ت���ريي دوي����الرد �مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى لقب 
�لتو�يل  على  �لر�بعة  للمرة  �لطو�ف 
�لفرن�شي  �ل���رب���ان  م��ك��ان  ح���ّل  �ل����ذي 
�مل��خ�����ش��رم ���ش��ي��دين ج��اف��ن��ي��ي��ه �ل���ذي 
�لثالث  �ل�شنو�ت  خ��الل  �لفريق  ق��اد 
�ملا�شية ب�شبب �إجر�ء عملية جر�حية 
يف  �مل�شاركة  م��ن  وحرمته  �لركبة  يف 
�لقارب  طاقم  لكن  �ل�شابعة  �لن�شخة 
ظّل حمافظا على م�شتويات �لتي كان 

يقدمها يف �ل�شنو�ت �لثالث �ملن�شرمة 
ب�����ش��ب مت��ت��ع ط��اق��م �ل���ق���ارب بخرب�ت 
م��ت��ن��وع��ة ح��ي��ث ق����اد ت����ريي دوي�����الرد 
"�ل�شركة  ل���ق���ارب   24 دي�����ام  ق�����ارب 
�لُعمانية لإد�رة �ملطار�ت" يف �لطو�ف 
�لفرن�شي برفقة ت�شكيلة من �لبحارة 
لالحرت�ف،  �مل��ت��ط��ل��ع��ني  �ل��ع��م��ان��ي��ني 
�شل�شلة  يف  جن����اح����ات  ع�����دة  وح����ق����ق 
جانب  �إىل  �لإك���������ش����رتمي.  ���ش��ب��اق��ات 
�لبحار ماثيو ريت�شارد �لذي يعّد من 
�أبرز �لبحارة يف �شباقات �ملات�س ري�شنج 
�لفرن�شيان  �ل��ب��ح��ارة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
دي��اله��اي وج��ي��الوم لو بريك  فابيان 
�للقب كما  �أخ��رى للحفاظ على  مرة 
موناكو  .ج����ي  �أي.�أف  ف��ري��ق  ي�����ش��م 
�لهادي  رع���د  �ل��ع��م��ان��ي��ني  �ل��ب��ح��اري��ن 
يف  يعمالن  �ل��ل��ذ�ن  �لوهيبي  وهيثم 
يف  �ل�شر�عي  �لإب��ح��ار  على  �ل��ت��دري��ب 
�شاركا موؤخر� يف  عمان لالإبحار وقد 
بان  ول���ش��ك  م�شقط  �إىل  دب��ي  �شباق 
�شيكون  �ل��ق��ارب  جميع خ��رب�ت طاقم 
ل��ه��ا ك��ل��م��ة �حل�����ش��م يف �حل���ف���اظ على 
�لعام للطو�ف حتى  �شد�رة �لرتتيب 
يف  �شتكون  �لتي  �حل�شم  جولة  نهاية 

�إمارة دبي.
و�أع�����رب رع���د �ل���ه���ادي م���ن ق����ارب �أي 
�لثالثة هي  �أف جي موناكو: �جلولة 
خ�شناها  �لتي  �جل���ولت  �أ�شعب  م��ن 
ب�شرعة  مت���ي���زت  ح���ي���ث  �لآن  ح���ت���ى 
ك���ب���رية ل��ل��ري��اح م��ن��ذ �ن��ط��الق��ن��ا من 

ولي�����ة خ�����ش��ب وح���ت���ى و���ش��ول��ن��ا �إىل 
�لقو�رب  م��ق��دم��ة  يف  ك��ن��ا  �أب���وظ���ب���ي. 
منذ �لنطالقة و��شتمر تقدمنا حتى 
�لليل ولكن ب�شبب تقلب �شدة �لرياح 
بالإ�شافة �إىل وجود �لكثري من �شباك 
�ل�شيد �لتي �أعاقت تقدمنا �أكرث من 
بنا  �للحاق  �ل��ق��و�رب  ��شتطاعت  م��رة 

وه���ذه ك��ان��ت �إح���دى �ل��ت��ح��دي��ات �لتي 
على  �لكبري  �جلهد  ولكن  و�جهناها. 
�لذي بذله �لفريق على منت �لقارب 
متكنا من �إحر�ز �ملركز �لأول يف هذه 

�جلولة.
�مل��وج م�شقط على  وق��د حافظ فريق 
على  �لثانية  للمرة  �لو�شافة  م��رك��ز 

�لتو�يل وقفز بقوة �إىل �ملركز �لثاين يف 
�لرتتيب �لعام للطو�ف بقيادة �لربان 
�لذي  بونتهو  كري�شتيان  �لفرن�شي 
�لذي  لونفني  نيكو  �لربان  مكان  حل 
 2016 ع��ام  �شباقات  يف  �لفريق  ق��اد 
وي�شم �لفريق طاقم مكون من جيليز 
فيفيناك و�يروين لروك�س بالإ�شافة 

�لذي  �لبلو�شي  �شلطان  �ل��ب��ح��ار  �إىل 
دويل  م���درب  �أول  ي��ك��ون  �أن  ����ش��ت��ط��اع 
�ل�شر�عي  �لإب��ح��ار  ع��م��اين يف جم��ال 
ون�����و�ف �ل���غ���د�ين ق���ائ���د �مل���درب���ني يف 
�ل�شر�عي.  ل��الإب��ح��ار  ���ش��ور  م��در���ش��ة 
قارب  م��ن  �لبلو�شي  �شلطان  و�أع����رب 
�لرياح  تقلبات  ك��ان��ت  م�شقط:  �مل���وج 

كبري  ت��غ��ي��ري  �إىل  �أدى  مم���ا  ���ش��دي��دة 
تفاجاأنا  �ل��ف��رق حيث  ب��ني  �مل��ر�ك��ز  يف 
�ملوؤخرة  يف  ت��ك��ون  �ل��ف��رق  بع�س  ب���اأن 
�ملقدمة  يف  ت���ك���ون  حل���ظ���ات  وخ�����الل 
وعلى �لرغم من ذلك فقد كانت هذه 
�جلولة ممتعة جد�ً بالن�شبة يل كونها 
�ل��ط��و�ف مع  �لأوىل يل يف  �مل�����ش��ارك��ة 

فريق �ملوج م�شقط . 
ه���ذ� وق���د دخ���ل ف��ري��ق زي���ن �لكويتي 
�شيدرك  �ل��ف��رن�����ش��ي  �ل���رب���ان  ب��ق��ي��ادة 
مر�كز  �شمن  �لأوىل  للمرة  بوليني 
�ل�شابعة  �لن�شخة  يف  �لأوىل  �لثالثة 
ول  �لثالث  �مل��رك��ز  على  ح�شوله  بعد 
���ش��ّك ب����اأن ه���ذ� �مل��رك��ز ���ش��ي��ك��ون د�فعا 
ب���اق���ي جولت  ل���ه يف  م��ع��ن��وي��ا ك���ب���ري� 
�لدخول يف مر�كز  �جل  �لطو�ف من 
�ل����ع����ام حيث  �ل���رتت���ي���ب  �مل���ق���دم���ة يف 
ت���اأت���ي ط��م��وح��ات��ه��م ل��ل��م��ن��اف�����ش��ة على 
�أج��ل حتقيق لقب  �ل��ط��و�ف من  لقب 
�لفريق  يف  وي�����ش��ارك  "زين"  ل�شركة 
بت�شكيلة م�شابهة للعام �ملا�شي بقيادة 
�ل��ف��رن�����ش��ي ���ش��ي��درك ب��ول��ي��ن��ي و�مل���الح 
جري�لد فينيارد و�لبحارة �شربل �ملري 
و�أليفر  �لكباز  ومي�شال  ميلر  ومايكل 

جيمنج. 
تكرمي �لفرق �لفائزة 

حت�����ت رع�����اي�����ة ع�����ب�����د�هلل ب�����ن حممد 
�لعبيديل �أم��ني ع��ام �حت��اد �لإم���ار�ت 
فندق  ي�شت�شيف  و�ل�شر�ع،  للتجديف 
ق�����ش��ر �لإم�������ار�ت م�����ش��اء �ل���ي���وم حفل 

تكرمي �لفرق �لفائزة باملر�كز �لثالثة 
 � " �شحار  �لثانية  �جل��ول��ة  يف  �لأوىل 
خ�شب" و�لتي فاز فيها باملركز �لأول 
فريق بنك �أي.�أف.ج��ي موناكو وجاء 
�مل��وج م�شقط  �ل��ث��اين فريق  �مل��رك��ز  يف 
�لنه�شة  ف���ري���ق  �ل��ث��ال��ث  �مل���رك���ز  ويف 
�لفائزين  �إىل تكرمي  �أي�شا  بالإ�شافة 
يف �جلولة �لثالثة "خ�شب � �أبوظبي" 
�أي.�أف.ج���ي على  وحافظ فيها فريق 
�لثاين  �مل��رك��ز  وج���اء يف  �لأول  �مل��رك��ز 
�لثالث  �ملركز  �ملوج م�شقط ويف  فريق 
يت�شمن  و�شوف  �لكويتي  زي��ن  فريق 
�لفقر�ت  من  ع��دد  على  �لع�شاء  حفل 

�ملتنوعة.
لقاء طالب �ملد�ر�ش 

 يلتقي �لبحارة �مل�شاركني يف �لطو�ف 
�لعربي لالإبحار �ل�شر�عي �ليوم بعدد 
م��ن ط���الب �مل���د�ر����س �مل��ح��ل��ي��ة بهدف 
تعريفهم على �أهد�ف �لطو�ف �لعربي 
�إع������ادة �لأجم����اد  و�ل�����ذي ي��ه��دف �إىل 
منطقة  ���ش��ه��دت��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل���ب���ح���ري���ة 
�خلليج �لعربي منذ �لقدم من خالل 
�شيمنح  �ل�شر�عية كما  �شباقات  �إقامة 
�ل��ط��الب ف��ر���ش��ة �ل��رك��وب ع��ل��ى منت 
قو�رب �لفار 30 �مل�شاركة يف �لطو�ف 
�لإمكانيات  ع��ل��ى  ق���رب  ع��ن  للتعرف 
�لتي تتمتع بها وكيفية �لإبحار بها يف 
بالإ�شافة  �ملناخية  �لظروف  خمتلف 
�ل�����ش��ور مع  �لل���ت���ق���اط  ف��ر���ش��ة  �إىل 

طو�قم �لفرق �مل�شاركة. 

بعد جولة �ساقة ومليئة بالتحديات

قوارب الطواف العربي لالإبحار ال�شراعي اأي.اأف.جي تر�شوا اأ�شرعتها ب�شيافة ق�شر االإمارات 
فريق بنك �أي.�أف.جي موناكو يحافظ على �ل�سد�رة و�ملوج يف �لو�سافة ودخول زين يف �ملركز �لثالث لأول مرة

نهيان  �آل  ز�يد  �ل�شيخ من�شور بن  �شمو  بتوجيهات 
�لرئا�شة  �شوؤون  وزير  �ل��وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب 
للفرو�شية  �أب��وظ��ب��ي  ن����ادي  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
للقدرة  �لعاملية  �لإم��ار�ت  قرية  ميادين  ت�شت�شيف 
�شباقي  �ملقبلني  و�ل�شبت  �جلمعة  يومي  بالوثبة 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
لل�شيد�ت للقدرة مل�شافة 100 وحممد بن من�شور 
للقدرة  �خلا�شة  لالإ�شطبالت  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
مل�شافة 100 كلم �للذين يقاما بدعم من مهرجان 
�لعاملي  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو 
للخيول �لعربية ورعاية جمل�س �أبوظبي �لريا�شي 

وقرية �لإمار�ت �لعاملية للقدرة بالوثبة.
نادي  م��دي��ر  �لنعيمي  �شلطان  ع��دن��ان  ذل��ك  �أع��ل��ن 
�ل�شحفي  �مل���وؤمت���ر  خ����الل  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة  �أب���وظ���ب���ي 
�ل�شرقي  �ل��ق��رم  ب��ف��ن��دق  �لول  �أم�����س  ع��ق��د  �ل����ذي 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  ���ش��و�ي��ا  لر�  بح�شور  ب��اأب��وظ��ب��ي 
ز�يد  بن  من�شور  �ل�شيخ  ل�شمو  �لعاملي  للمهرجان 
�لدويل  رئي�شة �لحت��اد  �لعربية  نهيان للخيول  �آل 
�ل�شباقات  رئ��ي�����ش��ة  �خل��ي��ل  ���ش��ب��اق��ات  لأك���ادمي���ي���ات 
�لدويل  ب��الحت��اد  �مل��ت��درب��ني  و�ل��ف��ر���ش��ان  �لن�شائية 
�لنعيمي مدير  �لعربية ومبارك  ل�شباقات �خليول 
�أبوظبي  بهيئة  �خلارجية  و�ملكاتب  �لرتويج  �إد�رة 
�ل�شركة  ممثلة  نا�شر  وجن��الء  و�لثقافة  لل�شياحة 
�لوطنية لإنتاج وت�شويق �لأعالف و�لدقيق و�أحمد 
�مل��رزوق��ي ممثل د�ئ��رة �لق�شاء ون��دمي حلد  �شعيد 
مثل  د�ن����ريي  و�شتيفني  �لإم������ار�ت  ط���ري�ن  مم��ث��ل 
�شركة بلوم وهيمان عالم ممثل �مل�شعود لل�شيار�ت.

و�أكد �لنعيمي �أنه مت تخ�شي�س جو�ئز قيمة عبارة 
���ش��ب��اق م��ق��دم��ة من  ���ش��ي��ار�ت للفائزين يف ك��ل  ع��ن 
م�شري�  بالوثبة  ل��ل��ق��درة  �لعاملية  �لإم�����ار�ت  ق��ري��ة 
�لهتمام  ي��وؤك��د  �ل�شباقني  ه��ذي��ن  تنظيم  �أن  �إىل 
�لكبري �لذي يوليه �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل 
نهيان لريا�شة �لفرو�شية عامة وفرو�شية �لفتيات 
خ�شو�شا بعد �لتقدم �لكبري �لذي �شهدته ريا�شة 
�لفنية  �ل��ن��و�ح��ي  م��ن  �ل��دول��ة  يف  �ل��ق��درة  �شباقات 
�لعايل  �لأد�ء  وم�����ش��ت��وى  و�لتنظيمية  و�لإد�ري������ة 
�لذي و�شلته فرو�شية �لإمار�ت من خالل �مل�شاركة 
�لآباء  ريا�شة  �لنبيلة  �لريا�شة  ه��ذه  مناف�شات  يف 

و�لأجد�د.
ولفت �إىل �أن �شباق �ل�شيخ حممد بن من�شور يهدف 
�أنه  �إىل  �لإ�شطبالت �خلا�شة م�شري�  لدعم مالك 
�لقانونية  و�للو�ئح  �لنظم  تنفيذ  مو��شلة  �شيتم 
�مل��ن��ظ��م��ة ل�����ش��ب��اق��ات �ل���ق���درة �مل��ت��م��ا���ش��ي��ة م���ع نظم 
�أك���دت جناحها  و�ل��ت��ي  للفرو�شية  �ل���دويل  �لإحت���اد 
يف �ل�شابقات �ملا�شية من خالل �إ�شهامها يف توفري 
�شباقات  �مل�شاركني يف  و�ل�شفافية جلميع  �حليادية 

�لقدرة .
�لر�شميني  �ل���رع���اة  �إىل  �ل�����ش��ك��ر  �ل��ن��ع��ي��م��ي  ووج����ه 
�أن�شطة  دع��م  يف  �لعديدة  �إ�شهاماتهم  علي  لل�شباق 
�لفرو�شية ب�شكل عام و�شباقات �لقدرة ب�شكل خا�س 
مما عك�س ذلك �لأثر �لطيب و�حلافز علي ��شتمر�ر 
هذه �ل�شر�كة �ملتكاملة بني �لقطاعني �لقت�شادي 
�لريا�شة  و��شتمر�ر هذه  �جل دعم  و�لريا�شي من 

�لنبيلة.

يكون  �أن  �ملهرجان  فخر  عن  �شو�يا  لر�  و�أع��رب��ت 
من�شور  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  ك��اأ���س  ل�شباق  ر�ع��ي��ا 
وكاأ�س حممد  لل�شيد�ت  للقدرة  نهيان  �آل  ز�يد  بن 
بن من�شور بن ز�يد �آل نهيان للقدرة لالإ�شطبالت 

�خلا�شة .
و�أكدت �أن �ملهرجان بتوجيهات �شمو �ل�شيخ من�شور 
�لعاملية  �أهد�فه  �آل نهيان جنح يف حتقيق  ز�ي��د  بن 
�ل�شيخ ز�يد وبطولة �لعامل ل�شمو  يف �شباقي كاأ�س 
"�يفهار  لل�شيد�ت  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة 
�ملتدربني  ل��ف��ر���ش��ان  �ل��ع��امل��ي��ة  ���ش��م��وه��ا  "وبطولة 
�لعربية  �خل����ي����ول  ل�����ش��ب��اق��ات  �ل���ع���امل���ي  و�مل�����وؤمت�����ر 
و�مل��ح��ل��ي��ة مم��ث��ل��ة يف ك���اأ����س م���زرع���ة �ل��وث��ب��ة �شتد 
على  �لقدرة  و�شباقات  �خلا�شة  �لإ�شطبالت  ملالك 
بالوثبة  للقدرة  �لعاملية  �لإم����ار�ت  ق��ري��ة  ميادين 
�ملهرجان  ورع��اة  بتنظيم  �لعاملية  �لقدرة  و�شباقات 
ريا�شة  وت�شجيع  دع��م  على  �شموه  حلر�س  تاأكيد� 
خا�شة  لل�شيد�ت  �لقدرة  وريا�شة  عامة  �لفرو�شية 
�لريا�شة  ه��ذه  ممار�شة  على  �مل��و�ط��ن��ات  لت�شجيع 

�لرت�ثية �لعريقة.
و�أعلنت عن تغيري م�شمى قرية �لإمار�ت للقدرة يف 
هذ� �ليوم �ىل ��شم " وثبة لند " �لتي �شتكون ملتقى 
من  �لأط���ف���ال  ح�����ش��ور  خ���الل  م��ن  للعائلة  مثاليا 
�شنو�ت من �جلن�شني مع عائالتهم   10-3 �أعمار 
�ملنوعة  بالفعاليات  و�ل�شتمتاع  �ل�شباقني  مل�شاهدة 
�ل��ت��ي ���ش��ت��ق��ام ع��ل��ى م����د�ر �ل��ي��وم��ني و�ي�����ش��ا فر�س 
�لفوز بالهد�يا و�جلو�ئز �لتي �شيتم �ل�شحب عليها 
�إ�شافة  دره��م  مليون  ن�شف  �إجمالها  يبلغ  و�ل��ت��ي 

لعرو�س �لأزياء �ملنا�شبة للبنات و�لأولد على مد�ر 
�ليومني و�ملقدمة من ليفيل كت و�شن �شتور.

كوبونات   10 على  �ل�شحب  �شيتم  �أنه  �إىل  و�أ�شارت 
�شيتم  كما  م��ن �جلن�شني  ل��الأط��ف��ال  �أزي����اء  ل�����ش��ر�ء 
�ل�شحب على جو�ئز عينية مل�شغولت ذهبية و�شيتم 
عر�س ق�ش�س م�شوقة لالأطفال على مد�ر �ليومني 

يف خيام مت جتهيزها لذلك.
بنت  منال  �ل�شيخة  ل�شمو  �ل�شكر  �شو�يا  ووجهت 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم حرم �شمو �ل�شيخ من�شور 
بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
�شوؤون �لرئا�شة على دعم �شموها للمهرجان ب�شورة 
عامة وفريق �لعمل ب�شورة خا�شة .. كما توجهت 
و�ل�شيخ  حممد  و�ل�شيخ  فاطمة  لل�شيخ  بال�شكر 
حمد�ن و�ل�شيخة لطيفة �أبناء �شمو �ل�شيخ من�شور 

بن ز�يد �آل نهيان .
ولفتت �شو�يا �إىل �أنه �شيتم تقدمي �لدعم للفائز�ت 
�ل��ث��الث��ة �لأو�ئ������ل يف ���ش��ب��اق ف��اط��م��ة ب��ن��ت مبارك 
ل�شمو  �مل��ف��ت��وح��ة  �ل�����ش��ب��اق��ات  �إح����دى  يف  للم�شاركة 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك " �أم �لإمار�ت " �شمن 
فعاليات مهرجان �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل 
وبلجيكا  و�إيطاليا  �أ�شبانيا  يف  �شتقام  �لتي  نهيان 

وفرن�شا .
بروك�شل  �شيقام موؤمتر �شحفي يف  �أنه  �أعلنت  كما 
�لحتاد  رئي�س  بح�شور  بروك�شل  يف  �جلاري   24
�لعامل  بطولة  ع��ن  ل��الإع��الن  للفرو�شية  �ل���دويل 
�لتي تقام حتت  �أوروب��ا  للخيول �ل�شغرية وبطولة 

مظلة �ملهرجان .

لبطولة  �ل��ث��ان��ي��ة  �جل��ول��ة  �شتقام  �أن���ه  �أع��ل��ن��ت  ك��م��ا 
�لعامل ل�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك لل�شيد�ت 
على م�شمار �شانت موريز �جلليدي ب�شوي�شر� يوم 
 9 �ل�شباق  هذ�  يف  و�شي�شارك  �جلاري  فرب�ير   26
�لفرن�شية  للفار�شة  �إ���ش��اف��ة  حم��رتف��ات  ف��ار���ش��ات 

باربار� جيت بطلة �لعامل ل�شباقات �لفيجنرتي .
�لدويل  �ل��رتوي��ج  م��دي��ر  �لنعيمي  م��ب��ارك  و�أع����رب 
�ل�شركة  و�لقافة عن فخر  ل�شياحة  �بوظبي  بهيئة 
�أن تكون د�عما �أ�شا�شيا ملهرجان �شمو �ل�شيخ من�شور 

بن ز�يد �آل نهيان للخيول �لعربية .
�أن �ملهرجان لعب دور� حموريا يف �لرتويج  موؤكد� 
�ل�شياحي لدولة �لإمار�ت �لعربية عامة وللعا�شمة 
يف  �ملتنوعة  حمطاته  خ��الل  م��ن  خا�شة  �أب��وظ��ب��ي 

جميع قار�ت �لعامل.
بن  من�شور  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شباقي  �أن  و�أك��د 
ز�يد و�ل�شيخ حممد بن من�شور بن ز�يد �آل نهيان 
من  �لأطفال  ح�شور  من  �لوطنية  �لهوية  يعزز�ن 
ذلك  يعد  مما  �ل�شباقني  ملتابعة  �ل�شغرية  �لأعمار 
�لقدرة  ريا�شة  ملمار�شة  جلذبهم  م�شجعا  ع��ام��ال 

�لتي تعد من لريا�شات �لرت�ثية .
و�أكدت جنالء نا�شر ممثلة �ل�شركة �لوطنية لإنتاج 
�أنه من دو�عي �لفخر  وت�شويق �لأع��الف و�لدقيق 
و�لإعز�ز لل�شركة �أن تكون �أحدى �ل�شركات �لر�عية 
و�ل�شيخ  من�شور  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة  ل�شباقي 

حممد بن من�شور بن ز�يد �آل نهيان للقدرة.
�هتمام  ي��وؤك��د  �ل�شباقني  هذين  تنظيم  �إن  وق��ال��ت 
�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان بدعم جميع 

�شباقات �لفرو�شية �لتي تعد من �لريا�شات �لنبيلة 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  هوية  ع��ن  وتعرب 
وح��ر���س �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة ع��ل��ى دع��م��ه��ا مل��ا متثله 
تلك �لريا�شة بالتم�شك بالقيم و�لعاد�ت �لرت�ثية 

�لعريقة .
�آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  ل�شمو  �ل�شكر  ووجهت 
نهيان على �إتاحة �شموه �لفر�شة لل�شركة �لوطنية 
يف  بامل�شاركة  و�ل��دق��ي��ق  �لأع����الف  وت�شويق  لإن��ت��اج 

�لرعاية متمنية �لتوفيق و�لنجاح لل�شباقني .
�لق�شاء  د�ئ��رة  �مل��رزوق��ي ممثل  �شعيد  �أحمد  و�أك��د 
ل�شباقات  �إ�شافة  يعد  �ل�شباقني  هذين  تنظيم  �أن 
�لقدرة ملا ميثالنه من قيمة وحر�س و�إهتمام من 
�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان بتنظيم هذه 
باملر�أة  تهتم  �لتي  �لرت�ثية  �ل�شباقات  �لنوعية من 
وم���الك �لإ���ش��ط��ب��الت �خل��ا���ش��ة .. م��ق��دم��ا �ل�شكر 

ل�شموه ولإد�رة �ملهرجان على ذلك.
و�أك���د ن��دمي حل��د ممثل ط��ري�ن �لإم����ار�ت �أن��ه منذ 
ب���د�ي���ة �ن���ط���الق ���ش��ب��اق��ات م��ه��رج��ان ���ش��م��و �ل�شيخ 
من�شور بن ز�يد �آل نهيان �لعاملي للخيول �لعربية 
مبختلف �أنو�عها فاإن تلك �ل�شباقات مل تكن فقط 
جم���رد ���ش��ب��اق��ات ب��ل ت��ع��د ر���ش��ال��ة ت��ع��رب ع��ن ثقافة 
�لتم�شك  على  �لر�شيدة  قيادتها  وح��ر���س  �ل��دول��ة 
ب���ال���رت�ث �ل��ع��ري��ق وب���ال���ت���ايل ف�����اإن �إق���ام���ة هذين 

�ل�شباقان ما هو �إل �متد�د لتلك �لر�شالة .
و�أكد حر�س طري�ن �لإمار�ت على مو��شلة دعمها 
�ل��وط��ن��ي يف دعم  �إن��ط��الق��ا م��ن دوره���ا  للمهرجان 

كافة �لريا�شات .

انطالق �شباقي فاطمة بنت من�شور وحممد بن من�شور للقدرة بالوثبة اجلمعة وال�شبت املقبلني
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منت�شبي  ب��ني  �ل��ق��دم  ك��رة  مناف�شات  �أم�����س،   م�شاء  �نطلقت 
�لقطاع �لأمني بر�أ�س �خليمة، �لتي ينظمها �حتاد �ل�شرطة 
�لريا�شي، �شمن �أن�شطة �لدورة �لثالثة للفعاليات �لريا�شية 
للقطاع �لأمني بر�أ�س �خليمة، بح�شور �ملقدم فهد عبد �هلل 
جمعة رئي�س ق�شم �لأن�شطة �لريا�شية و�لجتماعية ب�شرطة 
�أح��م��د ج��اب��ر �لعو�شي م��دي��ر  فرع  ر�أ����س �خليمة، و�ل��ر�ئ��د 
�لأن�شطة �لريا�شية ب�شرطة ر�أ�س �خليمة، ومب�شاركة كبرية 

من منت�شبي �ملنطقة �لأمنية بر�أ�س �خليمة، �شملت 5 فرق، 
متثل كل منها: مكتب �لقائد �لعام ونائبه، و�لإد�رة �لعامة 
للعمليات  �ل��ع��ام��ة  و�لإد�رة  �مل�����ش��ان��دة،  و�خل��دم��ات  ل��ل��م��و�رد 
�ل�شرطية، و�لإد�رة �لعامة للعلميات �ملركزية، و�إد�رة �لدفاع 

�ملدين، وذلك بهدف �ملناف�شة للح�شول على لقب �لنهائي.
�إقامة  على  �خليمة،  ب��ر�أ���س  �لأم��ن��ي  �لقطاع  يحر�س  حيث 
و�مل�شابقات  �لفعاليات  م��ن  �لعديد   و��شت�شافة  �ملناف�شات 
�لريا�شية �لتي ت�شهم يف رفع �لروح �ملعنوية لدى �جلميع، 
ريا�شية  �أج��و�ء  و�شط  �لريا�شي،  �لتناف�س  خلق  يف  وت�شهم 

ر�ئعة يقدم خاللها �مل�شاركون �أد�ء فنياً عالياً.
�مل��ت��ن��اف�����ش��ون، ج���ه���ود�حت���اد �ل�شرطة  وم���ن ج��ان��ب��ه��م، ث��م��ن 
�لريا�شي بوز�رة �لد�خلية �لفعالة و�مللو�شة من خالل �إقامة 
هذه �لفعاليات �لريا�شية على م�شتوى �لدولة حر�شاً على 
منت�شبي  ك��اف��ة  ل��دى  �لريا�شية  و�مل��ه��ار�ت  �ل��ق��در�ت  تنمية 
�لرت�بط  ي�شودها  جاذبة  عمل  بيئة  وخلق  �لأمني،  �لقطاع 
و�مل�شاركة و�لتفاعل من خالل مثل �طالق هذه �لبطولت 
خمتلف  م��ن  �لعاملني  جميع  ب��ني  جتمع  �لتي  و�ملناف�شات 

�لرتب و�مل�شتويات و�لإد�ر�ت و�لوحد�ت.

�شرطة راأ�س اخليمة تطلق مناف�شات كرة القدم �شمن فعاليات الدورة 
الثالثة للفعاليات الريا�شية للقطاع االأمني براأ�س اخليمة

تعلن حمكمة ر�أ�ش �خليمة �لبتد�ئية – د�ئرة �لتنفيذ – عن بيع �ل�سيار�ت �لتالية عن طريق �سركة �لإمار�ت للمز�د�ت �ش.ذ.م.م 

يف متام �ل�ساعة �خلام�سة م�ساءً� يوم �لحد �ملو�فق 2017/02/26 وعلى من يرغب مبعاينة �ل�سيار�ت بزيارة موقع �ملز�د �أو بزيارة 

�ملوقع �للكرتوين WWW.EmiratesAuction.AE و يف حالة �لعرت��ش مر�جعة ق�سم �لتنفيذ �ملدين �أثناء �لدو�م �لر�سمي.

حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية  -  دائرة التنفيذ
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الفجر الريا�ضيالفجر الريا�ضي

فان  �إري���ك  �لطائر  �لهولندي  �شرع 
مل��ن��اف�����ش��ة نخبة  ب���ال����ش���ت���ع���د�د  ل����ون 
�ل���ع���امل �لعربي  �أف�����ش��ل جن���وم  م���ن 
دبي  ر�يل  يف  �ل�شحر�وية  للر�ليات 
�ل�شهر  �شينطلق  �ل��ذي  �ل�شحر�وي 
ر�ليني  �أح����د  ي�شكل  و�ل����ذي  �مل��ق��ب��ل 
����ش���ح���ر�وي���ني ي��ق��ام��ا يف �لإم�������ار�ت 

�لعربية �ملتحدة.
ل����ون وم���الح���ه فاوتر  ف����ان  وي���ع���ود 
روزخ�������ار ل��ل��م��ن��اف�����ش��ة يف �لإم�������ار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ع��ل��ى م��نت �شيارة 
تويوتا هايلوك�س يف �جلولة �لثانية 
للر�ليات  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  بطولة  م��ن 
فان  وك���ان   .)FIA( �ل�����ش��ح��ر�وي��ة 
لون قد حل يف �ملركز �لثاين يف ر�يل 

�أبوظبي �ل�شحر�وي عام 2015.
بروتوتيب   �  1 تي  فئة  و��شتقطبت 
م��ن��اف�����ش��ني م��ن ف��رن�����ش��ا ه��م��ا رون���ان 
تيللوت  جيلي�س  وم�شاعده  �شابوت 
تويوتا   1 ت��ي  فئة  �شيارة  م��نت  على 
يانيك  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ه��اي��ل��وك�����س، 
لفني  هرييف  وم�شاعدة  كوماجناك 
على م��نت ���ش��ي��ارة ب��اغ��ي ����س �أم جي 

بالدفع بعجلتني.
وي���ت�������ش���در �ل����ت����ح����دي �لم������ار�ت������ي 
�ل�������ش���ي���خ خ����ال����د �ل���ق���ا����ش���م���ي �ل�����ذي 
م���رة يف  د�ك����ار لأول  ن��اف�����س يف ر�يل 

يف  ح�شوره  لتعزيز  ويتطلع  يناير، 
�أر�س  �ل�����ش��ح��ر�وي��ة ع��ل��ى  �ل��ر�ل��ي��ات 
وطنه و�شيقود �شيارة فريق �أبوظبي 

ري�شينغ بيجو 2008 دي كيه �آر.
على  �مل��رة  ه��ذه  �لقا�شمي  و�شيعتمد 
مل�������ش���اع���ده خالد  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل�����در�ي�����ة 
م�شاعده  ���ش��ري�ف��ق  بينما  �ل��ك��ن��دي، 
�لعامل  ب��ط��ول��ة  �مل��ن��ت��ظ��م يف ج����ولت 
�ل�شائق  باتر�شون  كري�س  للر�ليات 
بالهلي  من�شور  �ل�شاعد  �لم��ار�ت��ي 
على منت �شيارة �لفئة تي 2 تويوتا 

لندكروزر.
كما �شين�شم للمناف�شة �أحمد �ملقودي 
�لفائز بر�يل دبي �ل�شحر�وي �لذي 
دي�شمرب  يف  م���ر����ش���ح  ك������ر�يل  �أق����ي����م 
على  �ل����ر�يل  لإدر�ج  و�أدى  �مل��ا���ش��ي 
�أجندة بطولة كاأ�س �لعامل للر�ليات 
�ل�شحر�وية )فيا(، و�شري�فقه بطل 
2012عبيد  ل���ع���ام  �ل�����ك�����و�دز  ف���ئ���ة 
�لكتبي على منت �شيارة �شيارة �لفئة 

تي 3 بولري�س باغي. 
وي���ن���ظ���م �ل��������ر�يل ن�������ادي �لإم���������ار�ت 
ل��ل�����ش��ي��ار�ت خ����الل �ل���ف���رتة م���ن 9 � 
�شحر�ء  يف   2017 م���ار����س   11
�ل�����ق�����درة. وي�����ش��ك��ل �ل�������ر�يل و�ح������د�ً 
م���ن ث����الث ر�ل����ي����ات ����ش���ح���ر�وي���ة يف 
�أبوظبي  �ل�شرق �لو�شط ت�شم ر�يل 

�أب��ري��ل( ور�يل   7  � �ل�����ش��ح��ر�وي )1 
 �  16( قطر  يف  �ل�شحر�وي  �شيلني 

�أبريل(.   21
رئي�س  ����ش���ل���ّي���م،  ب����ن  وق������ال حم���م���د 
ل��ل�����ش��ي��ار�ت ورئي�س  �لإم������ار�ت  ن���ادي 
�ل�شيار�ت  لريا�شة  �لإم����ار�ت  �حت��اد 
ن�شتعد  نحن  �ل��ن��اري��ة:  و�ل���در�ج���ات 
وم�شجعة  قوية  ل�شتقبال جمموعة 

دب�����ي  ر�يل  يف  �مل����ن����اف���������ش����ني  م�������ن 
�شيمهد  �ل��ذي  �جل��دي��د  �ل�شحر�وي 
�لر�ليات  من  �لعديد  �أم��ام  �لطريق 

يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
ويقام ر�يل دبي �ل�شحر�وي برعاية 
بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  من  كرمية 
�آل م��ك��ت��وم، ويل  حم��م��د ب���ن ر�����ش���د 
دب���ي، ومب�����ش��ان��دة جمل�س دبي  ع��ه��د 

و�لدفاع  دب����ي  و���ش��رط��ة  �ل��ري��ا���ش��ي 
�مل����دين ب���دب���ي. وي��ق��ع م��ق��ر �حلدث 
�لت�شغيلي وموقف �شيار�ت �ل�شباق يف 
ديزرت  �ل�شم�س  باب  منطقة منتجع 

ريزورت �أند �شبا.
�لتمهيدية  �ملناف�شني  قائمة  وت�شم 
�أرون  �ل���ب���ول���ن���دي  �ل�������ش���ائ���ق  �أي�������ش���اً 
يف  جو�شبود�رزيك  و�شيمون  دم��ز�ل 

�لفئة تي 1 ب�شيارة تويوتا هايلوك�س، 
و�ل�شائق �للبناين �ملقيم يف �لمار�ت 
�إم��ي��ل خني�شر م��ع م��اين ك���روز من 
ب�شيارة   2 ت��ي  بفئة  �إفريقيا  جنوب 
ني�شان باترول، و�ل�شائق �ل�شيني ماو 
روجني و�ل�شباين ر�فائيل تورنابيل 
يف فئة تي 3 ب�شيارة بولري�س �شبني 

رفائيل تورنابيل. 

وي���ت�������ش���در �ل���ت���ح���دي �ل���ق���ط���ري يف 
�شالح  نا�شر  �ل�شحر�وي  دب��ي  ر�يل 
عبد�هلل،  ح�����ش��ني  وع������ادل  �ل��ع��ط��ي��ة 
مالحه  م�����ع  �ل���ع���ط���ي���ة  وي�����������ش�����ارك 
منت  على  بوميل  ماثيو  �لفرن�شي 
فاز�  و�لتي  هايلوك�س  تويوتا  �شيارة 
�أبوظبي  ر�يل  ب��ل��ق��ب  م��ت��ن��ه��ا  ع��ل��ى 
�ل�������ش���ح���ر�وي �ل����ع����ام �مل���ا����ش���ي على 
�لدرب نحو لقب بطولة كاأ�س �لعامل 

للر�ليات �ل�شحر�وية.
من جهته فاإن عادل ح�شني عبد�هلل 
�لتجاري  �لن��ت��اج  بلقب فئة  ف��از  ق��د 
�ملا�شيني،  2 على مدى �لعامني  تي 
�ل�شحر�وي  دب��ي  ر�يل  يف  وي��ر�ف��ق��ه 
�ملالح �لفرن�شي �شيبا�شتيان ديالوين. 
ك��م��ا ي�����ش��ارك م���ن ق��ط��ر حم��م��د �أبو 
عي�شى مع مالحه �لفرن�شي ك�شافري 
بان�شريي على منت �شيارة ميني �أول 
متنها  على  �حتل  �لتي  ري�شينغ   4
�ملركز �لعا�شر يف ر�يل د�كار يف يناير 
�لفائز  �أب���و عي�شى  و���ش��ارك  �مل��ا���ش��ي. 
ر�يل  يف  �لكو�د�س  فئة  بلقب  مرتني 
�أب��وظ��ب��ي �ل�����ش��ح��ر�وي لأول م��رة يف 
د�كار. ومن �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
ي�����ش��ارك ي��ا���ش��ر �ل�����ش��ع��ي��د�ن ومالحه 
ليختالو�شرت  ل���ورن���ت  �ل��ف��رن�����ش��ي 
لندكروزر  تويوتا  �شيارة  منت  على 

بعد  �أمله  خيبة  ظهره  خلف  لي�شع 
خ�شارة تاج �لفئة تي 2 عام 2016 
بعد  عبد�هلل  ح�شني  ع��ادل  للقطري 
�أعقاب  يف  �مل��غ��رب  يف  نقاط  خ�شارته 

�لعرت��س على م�شروعية �شيارته.
كاأ�س  بطولة  �شل�شلة  �ن��ط��الق  وم��ع 
�ل�شحر�وية  ل���ل���ر�ل���ي���ات  �ل����ع����امل 
)FIA( لل�شيار�ت و�شيار�ت �لباغي 
ف����اإن ر�يل دبي  رو���ش��ي��ا �جل��م��ع��ة،  يف 
ب��د�ي��ة �نطالق  ي��وف��ر  �ل�����ش��ح��ر�وي 
م���ل���ي���ئ���ة ب���ال���ت���ح���دي���ات ل����ل����در�ج����ات 
�لدفع  رب��اع��ي��ة  �ل����ك����و�دز  ودر�ج�������ات 
للدر�جات  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  ب��ط��ول��ة  يف 
دبي  ر�يل  يف  وي��ن��اف�����س   .)FIM(
�ل�شحر�وي �أي�شاً �لدر�ج �لربيطاين 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  يف  �ملقيم 
للفوز  �مل����ر�����ش����ح  م����اك����رب�ي����د  دي������ف 
�ل����ن����اري����ة، وقد  ب��ل��ق��ب �ل������در�ج������ات 
قائمة  �إىل  مبكر�ً  م��اك��رب�ي��د  �ن�شم 
مت�شابقني   4 م��ع  دب��ي  يف  �ملناف�شني 
�شولوخا،  كرييل  هم  كاز�خ�شتانيني 
وتيمور  �أن���ت���ي���م���ريوف،  وم��اك�����ش��ي��م 
تيولي�شوف.  وع�شمت  ر�ي��زك��ي��ن��وف 
�أي�شاً  �ل�����در�ج�����ني  ق���ائ���م���ة  وت�������ش���م 
�بر�هيم بوجال ومو�طنه  �لإمار�تي 
ديفيد  و�لربيطاين  �لفال�شي  خالد 

ماب�س ومو�طنه �ألن بويرت.

�لقا�سمي يت�سدر �لتحدي �لإمار�تي

الهولندي الطائر ي�شتعد ملناف�شة جنوم الراليات العرب يف رايل دبي ال�شحراوي

هناك عدد قليل من �لندية �لتي يكون فيها �ملدير �لريا�شي �لنجم �لبرز، 
يكون كذلك  �ن  ي�شتحق  ب�مون�شي،  �ملعروف  رودريغيز فريديخو،  روم��ان  لكن 

لأنه كان مهند�س �حلقبة �لكرث جناحا يف تاريخ ��شبيلية �ل�شباين.
جنح   ،2000 ع��ام  �لندل�شي  للنادي  �لريا�شي  �مل��دي��ر  من�شب  ت�شلمه  منذ 
بخم�شة  �ل��ف��وز  �ىل  �لثانية  �ل��درج��ة  م��ن  �لفريق  ق��ي��ادة  يف  �ل�شابق  �حل��ار���س 
�لقاب يف م�شابقة �ل��دوري �لأوروب��ي يوروبا ليغ، وهو �جناز مزدوج مل ي�شبق 
لي فريق حتقيقه، �أكان من حيث �لعدد �لجمايل �و من حيث �لفوز بالقاب 
متتالية )ثالثة �لقاب يف �ملو��شم �لثالثة �لخرية(. و�لالفت �ن ��شبيلية حقق 
بارزين  لعبني  بيع  ج��ر�ء  �ملاليني  تكدي�س  مع  مون�شي  مع  �لجن���از�ت  ه��ذه 
ر�كيتيت�س  �يفان  و�لكرو�تي  ر�مو�س  و�شريخيو  �لفي�س  د�ين  �لرب�زيلي  مثل 
�لتي ح�شل  �لم��و�ل  �شوى جزء �شئيل من  يكلفو�  و��شتبد�لهم بالعبني مل 

عليها.

فر�ن�س  وك��ال��ة  م��ع  ح�شرية  مقابلة  يف  ��شرت�تيجيته  ع��ن  مون�شي  ويتحدث 
بر�س، قائال : نحن نكت�شي �لن طابعا جتاريا �كرث مما نحن عليه كناد كروي، 

وعلى �ر�شية �مللعب حققنا �جناز�ت مذهلة مل نكن نحلم بها .
�ملا�شي لكن  ي�شتحقه يف  �ل��ذي كان  �لنجاح  �ن فريقه مل يح�شد  وي�شري �ىل 
"�نا �شعيد لن �لنادي... متكن من فر�س نف�شه بني نخبة �لندية يف �لكرة 
�ل�شبانية و�لوروبية". و�شيتمكن ��شبيلية من �لتقدم خطوة ��شافية �شمن 
م�شعاه لتعزيز مكانته �لوروبية عندما ي�شت�شيف �لربعاء يف ذهاب �لدور ثمن 
�لنهائي من م�شابقة دوري �بطال �وروبا، لي�شرت �شيتي �لإنكليزي حامل لقب 

�لدوري �لإنكليزي �ملمتاز و�لذي يعاين من نتائج �شيئة هذ� �ملو�شم.
، مل ينجح  �لتاريخية للنادي �لندل�شي يف يوروبا ليغ  �لنجاحات  وعلى رغم 
يف بلوغ ربع نهائي دوري �بطال �وروبا ولو ملرة و�حدة بقيادة مون�شي. وغاب 
 1958-1957 مو�شم  �لوىل خالل  م�شاركته  منذ  �ل��دور  هذ�  �لنادي عن 

)�شفر8-  مدريد  ري��ال  مو�طنه  �م��ام  قا�شية  بخ�شارة  م�شو�ره  �نتهى  عندما 
و2-2( �لذي توج لحقا باللقب. وو�شل ��شبيلية يف منا�شبتني �خريني فقط 
�يدي  على  م�شو�ره  �نتهى  حيث  و2010   2008 عامي  �لنهائي  ثمن  �ىل 

فرنبغ�شه �لرتكي و�ش�شكا مو�شكو �لرو�شي على �لتو�يل.
�لرديف ل�شبيلية  �لفريق  �شباك  د�فع عن  �لذي  ويوؤكد مون�شي )48 عاما( 
من 1988 حتى 1990 ثم �لول من 1990 حتى 1999 قبل �ن يعتزل 
وهو يف �لثالثني من عمره فقط مبا�شرة بعد م�شاهمته يف �شعود �لنادي �ىل 
�لكثري من �حلما�س و�لج��و�ء و�لطموح بحثا عن  �ن هناك  �لأوىل،  �لدرجة 
دوري  يف  فرق  ثمانية  �ف�شل  �ىل  بالن�شمام  ومتمثلة  �نتظارها  طال  خطوة 

�بطال �وروبا ربع �لنهائي .
وو��شل �شيكون �لتاأهل خطوة ��شافية يف م�شار منو �لنادي وعالمتنا �لتجارية 

و�لثقة يف هذ� �مل�شروع وتاأكيد �شحة ما نقوم به .

�شح��ر مون�ش���ي ي�ش���ع ا�شبيلي���ة بي����ن نخب���ة الق���ارة العج���وز 

جتمع �ملو�جهة �ملرتقبة �ليوم �لأربعاء بني يوفنتو�س �ليطايل 
�لثاين من دوري  �ل��دور  ذه��اب  �لربتغايل يف  بورتو  وم�شيفه 
ول  تركا  عمالقني  حار�شني  بني  �ل��ق��دم،  لكرة  �وروب���ا  �بطال 

يز�ل �رثا تاريخيا �ن كان على �شعيد �لندية �و �ملنتخبات.
وم���ا مي��ي��ز ه���ذه �مل��و�ج��ه��ة �ن ك��ال م��ن �حل��ار���ش��ني �لكبريين 
مع  كان  �ن  و�لعاملية،  �لقارية  �ل�شاحتني  على  تعملقا  �للذين 

ريال  �و  �لي���ط���ايل  و�مل��ن��ت��خ��ب  ي��وف��ن��ت��و���س 
مدريد ومنتخب ��شبانيا، يكن �حرت�ما 
مكانتهما  ي����وؤك����د  م����ا  ل���الخ���ر  ك���ب���ري� 
�لقدم  بها يف عامل كرة  كقدوة يحتذى 

وخارجها.
�لذي  ع��ام��ا(   35( كا�شيا�س  ورد 
ي�����ش��غ��ر ب���وف���ون ب��ث��الث��ة �ع�����و�م، 
�حل�شاب  يف  ط����رح  �����ش����وؤ�ل  ع��ل��ى 
�بطال  دوري  مل�شابقة  �لر�شمي 
�وروب�����ا ع��ل��ى ت��وي��رت ع��ن هوية 

�لف�شل  �حلار�س 
ب�����������ني ه������ذي������ن 
�ل�����ع�����م�����الق�����ني، 
بتغريدة  ق��ائ��ال 
ذكر فيها بوفون 

هو  بر�أيك  "من 
بالن�شبة  �لف�����ش��ل؟ 

يل �نت �لف�شل!".
كا�شيا�س  ع��ل��ى  ب��وف��ون  ورد 
�شريعا قائال �نه يف تناف�س 
�ف�شل  م����ن  �ث����ن����ني  ب����ني 

حر��س �ملرمى يف �لعامل، 
�و  ه��ن��اك ح��اج��ة  لي�شت 
و���ش��ي��ل��ة لخ��ت��ي��ار فائز 
ف��اأن��ا ل��ن �خ��ت��ار. نحن 

�لأف�شل .

مبار�ته  در�غ����او  دو  �شتاديو  على  �لرب��ع��اء  ب��وف��ون  وي��خ��و���س 
 20 ط����و�ل  �م��ت��دت  م�����ش��رية  يف  و�ل�827  �ل�145  �ل��ق��اري��ة 
عاما، وهذ� لي�س بال�شيء �ل�شهل على �لطالق يف عامل �لكرة 

�ملعا�شرة.
ويف مقابلة �جر�ها موؤخر� مع موقع �لحت��اد �لوروب��ي لكرة 
�ل��ق��دم، �ع���رتف ك��ا���ش��ي��ا���س، �ل��الع��ب �لك���رث خ��و���ش��ا ملباريات 
ثالث  لقبها  �ح��رز  �لتي   162 �لب��ط��ال  دوري  م�شابقة 

م����دري����د )2000  ري������ال  م����ع  م������ر�ت 
كان  بانه  و2014(،  و2002 
كمثال  ب����وف����ون  �ىل  ي��ت��ط��ل��ع 

�لر�بعة  يف  ك���ان  ع��ن��دم��ا  �ع��ل��ى 
ع�شرة من عمره و�لخري يف 

�لثامنة ع�شرة.
ي�شاهد  كا�شيا�س  ك���ان 

يخو�س  ب��وف��ون  حينها 
�لوىل  �لقارية  مبار�ته 

�ل�شابق  ف���ري���ق���ه  م����ع 
بارما يف م�شابقة 

ك����اأ�����س �لحت�����اد 
�لأوروب����ي، وهو 

حت���دث ع���ن تلك 
�ل������ف������رتة ق�����ائ�����ال : 

متكنت من روؤية ��شلوبه 
فرتة  خ��الل  و�شخ�شيته. 
فيها مثايل  ر�أيت  ن�شاأتي، 

معا  تقدمنا  ثم  �لعلى 
م�شريتني  و�خ��ت��ربن��ا 
م���������������ش�������اب�������ه�������ت�������ني. 
�لكرة  ب����ان  �ع��ت��ق��د 
لن  �لي�����ط�����ال�����ي�����ة 

ت��ع��رف ح��ار���ش��ا مثيال 
له .

تلك  فمنذ  تاريخيتني،  م�شريتني  �حلار�شان  عا�س  وبالفعل، 
يد�فع  �ليطايل  �حلار�س  كا�شيا�س  فيها  �شاهد  �لتي  �للحظة 
عن �لو�ن بارما وحتى �لن، جمع �لرجالن يف ما بينهما 42 
�ملانيا  2006 يف  لبوفون عام  �لعامل  كاأ�س  بينها  لقبا كبري�، 
ولكا�شيا�س عام 2010 يف جنوب �فريقيا، كما ��شاف �لخري 

لقبي كاأ�س �وروبا عامي 2008 و2012.
ع��ل��ى �شعيد  ب��وف��ون  �ك���رث جن��اح��ا م��ن  ك��ا���ش��ي��ا���س  �ن  �شحيح 
�للقاب �لعاملية و�لقارية �ن كان مع �ملنتخب، �و �لندية كونه 
�حرز لقب م�شابقة دوري �لبطال ثالث مر�ت يف حني مل 
يفز بها بوفون يف �ي منا�شبة، لكن ذلك ل يقلل من مكانة 
�قل  يجعله  ول  �لأوىل  �ل�شعبية  �للعبة  �لخ��ري يف عامل 

�شاأنا على �لطالق من نظريه �ل�شباين.
كاأف�شل  ومكانتهما  �لتاريخي  م�شو�رهما  �ىل  ون��ظ��ر� 
ح��ار���ش��ني يف �ل��ت��اري��خ، �شتحمل م��ب��ار�ة �لرب��ع��اء بني 
يوفنتو�س وبورتو نكهة مميزة للغاية وهي 
�شت�شكل �ملو�جهة �ل�شاد�شة ع�شرة 
ثماين  بينها  �لرجلني،  بني 
يف م�شابقة دوري �لبطال 
ن�شف  يف  و�ول��������ه��������ا 
-2002 ن���ه���ائ���ي 

ح���ني   2003
يوفنتو�س  ف����از 
4-3 مبجموع 
�مل������ب������ار�ت������ني، 
و�خ�������������ره�������������ا 
مو�شم  خ�����الل 
-2 0 1 4

ف���از  ح�����ني   2015
�ل�����ف�����ري�����ق �لي�����ط�����ايل 
�ل���ن���ه���ائ���ي  ن�������ش���ف  يف 
مبجموع   2-3 �ي�شا 

�ملبار�تني.

ي��ب��دو م��ان�����ش�����ش��رت ي��ون��اي��ت��د �لن��ك��ل��ي��زي و���ش��ال��ك��ه �لأمل����اين 
م��ر���ش��ح��ني ف���وق �ل���ع���ادة ل��ب��ل��وغ �ل����دور ث��م��ن �ل��ن��ه��ائ��ي من 

م�شابقة �لدوري �لأوروبي لكرة �لقدم "يوروبا ليغ".
ويلعب مان�ش�شرت يونايتد �ليوم �لربعاء يف �شيافة �شانت 
باوك  ملعبه  على  �شالكه  ي�شت�شيف  فيما  �لفرن�شي،  �تيان 

�شالونيكي �ليوناين يف �ياب �لدور �لثاين.
�ولدتر�فورد  ملعبه  على  ذه��اب��ا  ف��از  مان�ش�شرت  وك��ان 
ب���ث���الث���ي���ة ن���ظ���ي���ف���ة مل���ه���اج���م���ه �ل���������ش����وي����دي زلت������ان 

�ب��ر�ه��ي��م��وف��ي��ت�����س، ف��ي��م��ا ت��غ��ل��ب ���ش��ال��ك��ه ع��ل��ى باوك 
ويخو�س  ذ�ت���ه���ا.  ب��ال��ن��ت��ي��ج��ة  د�ره  ع��ق��ر  يف 

مرتفعة  مبعنويات  �للقاء  مان�ش�شرت 
�لذهاب  يف  �لكبري  ف��وزه  عقب 

بالكبرين  ع��ل��ى  وت��غ��ل��ب��ه 
)�شجل   1-2 روف���رز 

فيت�س  هيمو � بر �
ه��������دف �ل�����ف�����وز( 
وبلوغه  �ل�����ش��ب��ت 

رب����������ع ن����ه����ائ����ي 
كاأ�س  م�شابقة 
رغم  �ن��ك��ل��رت�، 

�ل������ت������غ������ي������ري�ت 
�لتي  �ل�������ش���ب���ع���ة 
مدربه  �دخ���ل���ه���ا 

�ل������ربت������غ������ايل ج�����وزي�����ه 
�لت�شكيلة  ع����ل����ى  م����وري����ن����ي����و 

�ل�شا�شية.
و�شرييح �لفوز �لكبري يف �لذهاب 
ت�شكيلته  �خ���ت���ي���ار  يف  م��وري��ن��ي��و 
ل���ل���م���و�ج���ه���ة م����ع ����ش���ان���ت �ت���ي���ان 
و�دخار جهود بع�س لعبيه للقاء 
�حل��ا���ش��م يف ن��ه��ائ��ي ك��اأ���س ر�بطة 
�شيقابل  حيث  �ملحرتفة  �لن��دي��ة 

�ن  خ�شو�شا  �لح��د،  �شاوثمبتون 
مهمة �لفريق �لفرن�شي تبدو �شبه 

م�شتحيلة يف �لتعوي�س.

�لمر  وهذ�  على عدة جبهات،  يونايتد  مان�ش�شرت  ويقاتل 
هذ�  �شيخو�س  فريقه  لأن  مورينيو  يقلق  حما�شنه  رغ��م 
�ملو�شم 65 مبار�ة �ذ� ما بلغ نهائي �لكاأ�س �ملحلية و�لدوري 
�لوروبي. وقال �ملدرب �لربتغايل �ملثري للجدل بعد �لفوز 
على بالكبرين علي �ن �ألعب مع �شانت �تيان، و�ن �خو�س 
نهائي ك��اأ���س �ل��ر�ب��ط��ة ورمب���ا م��ب��اري��ات �خ���رى يف 
يوروبا ليغ، وعلي �ي�شا �ن �قاتل من �جل �حد 
�ملر�كز �لربعة �لوىل يف �لدوري �لنكليزي. 
ه���ذ� يعني �ن ل���دي �م����ور� ك��ث��رية ي��ج��ب �ن 
�تيان  �فكر بها. من جانبه، مل يقدم �شانت 
ب�شقوطه  �لتعوي�س  �ر�دة  على  �لربهان 
�ل����دوري  يف  مونبلييه  �م����ام  �لح����د 
خام�شا  ف��ب��ق��ي   ،2-1 �مل���ح���ل���ي 
متخلفا  ن��ق��ط��ة   39 ب��ر���ش��ي��د 
ب��ف��ارق 4 ن��ق��اط ع��ن ليون، 
وحلق به مر�شيليا وبوردو 

بنف�س �لر�شيد.
�شاحب  �ن  ي����ذك����ر 
�مل�������رك�������ز �ل������ر�ب������ع 
�ل�����ب�����ط�����ول�����ة  يف 
فقط  �لفرن�شية 
ي�������������������ش���������ارك يف 
�لدوري �لوروبي. 
ويتمتع �شالكه بفر�شة كبرية على 
ملعبه لتجديد فوزه على باوك 
�مل�شابقة  ومو��شلة م�شو�ره يف 
مو�شمه  و�ن����ق����اذ  �لأوروب�����ي�����ة 
�لعا�شر  �مل���رك���ز  ي��ح��ت��ل  ح��ي��ث 
مهمة  وتنتظره  �ل���دوري.  يف 
�لكاأ�س  نهائي  رب��ع  يف  �شعبة 
قد تكون نهاية م�شو�ره فيها 
�ي�شا عندما يحل �شيفا على 
�مل�شابقة  بطل  ميونيخ  ب��اي��رن 
يف �ملو�شمني �ملا�شيني يف �لول 

من �آذ�ر مار�س.

ب���وف��ون-كا�شي���ا�س... ح���ار�ش���ان ت����اريخي����ان يونايتد و�شالكه مر�شحان لثمن نهائي يوروبا ليغ



    
تتزوج م�شردًا بحث عن طعام ب�شندوق قمامتها

حتولت �شد�قة طويلة لق�شة حب ثم زو�ج،  و�لبطالن هما عجوز 
يبحث  عاما ورجل مت�شرد وجدته   89 �لعمر  تبلغ من  �إجنليزية 

عن طعام يف �شندوق قمامتها منذ �أكرث من 40 �شنة.
وبد�أت �لق�شة عندما كانت جون نينينجر ترمي ف�شالت �لطعام 
يف �شندوق �لقمامة خارج منزلها يف مدينة جلو�ش�شت�شري جنوب 
غرب بريطانيا �لعام 1975، حيث ر�أت ذلك �لرجل �لفقري ور�أ�شه 

د�خل �لربميل، حماول �أن يجد �شيئا ياأكله.
�شبيله، لكنها لحظت بعد  �أعطته طعاما وذهب يف حال  وحينها، 
�أنه ��شتمر باملجيء خارج منزلها للبحث عن �لطعام ب�شبب  فرتة 
�شاندويت�شات يف �خل��ارج  كل  له  ت��رتك  �أن  �إىل  �لفقر، مما دفعها 
�شيلو�ي  كني  و�أ�شبح  ذل��ك،  بعد  بينهما  �ل�شد�قة  وتوطدت  ي��وم. 
يزور جون وزوجها ب�شكل �شبه يومي، �إىل �أن تويف زوجها و�نتقلت 
�إىل ماأوى للعجزة. وقالت �شحيفة �شن �لربيطانية: بعد �شد�قة 
�إىل  �ل�شد�قة  �شنة وبعد وفاة زوجها حتولت   40 �أكرث من  د�مت 
ح��ب و�ق��رتح��ت ج��ون على ك��ني �أن ي��ت��زوج��ا، ك��ان ك��ني يعاين من 
مر�س �نف�شام �ل�شخ�شية، لكن جون ر�أته خمتلفا كليا عن بقية 
�تفق  ذل��ك  بعد  �خلمر،  ي�شرب  يكن  مل  لأن��ه  �ملت�شردين،  �ل��رج��ال 

�لثنان على �لزو�ج ومت زفافهما .

ابن الرابعة يقود جرافة 
ظ��ه��ر ط��ف��ل �شيني ل ي��ت��ج��اوز ع��م��ره �ل���� 4 ���ش��ن��و�ت، ع��رب مقطع 
�لبناء مبدينة  �أحد مو�قع  فيديو، يقود جر�فة مبهارة فائقة، يف 

هو�جنو�جن يف مقاطعة هوباي �ل�شينية.
وبح�شب �لفيديو �لذي ن�شرته ديلي ميل، طلب �لطفل من و�لده 
�ل�شماح له بالعمل على جر�فة، ليظهر وهو يقود �لآلة بثقة كبرية 

دون خوف �أو تردد.
من  �لآل���ة  وي��ح��رك  جانبا،  وو�شعه  �ل���رت�ب  نقل  يف  �لطفل  وب���د�أ 

�ليمني �إىل �لي�شار كما يفعل �ملحرتفون.
�ل��ق��ي��ادة، م��ن خ��الل مالحظة و�ل���ده يف  ومتكن �لطفل م��ن تعلم 
�لعمل، �أثناء جلو�شه يف �ملقعد �خللفي. وقام �لو�لد ب�شرح طريقة 
كيفية  �أو�شح من خاللها  و�ح��دة فقط،  م��رة  �لآل��ة لطفله،  عمل 
ت�شرف  �ل�شرطة  و�ع��ت��ربت  �لتحكم.  ول��وح��ة  �لفر�مل  ��شتخد�م 
ي�شكل  �أن  �شاأنه  م��ن  خ��ط��اأً  �شغري،  لطفل  �جل��ر�ف��ة  بت�شليم  �لأب 

خطًر� على �لنا�س يف �ملكان وعلى �لطفل نف�شه.

ال�شاحكة" جتتاح االإنرتنت "ال�شمكة 
�ل�����ش��ور �ل��ت��ذك��اري��ة د�ئ��م��ا م��ا ت��ك��ون ج���زء� مهما �أث��ن��اء �لرحالت 

�ل�شياحية، ولكن بع�شها يبقى يف �لأذهان �أكرث من �لبقية.
م��ث��ال ع��ل��ى ه���ذه �ل�����ش��ور �خل���ال���دة، ت��ل��ك �ل�����ش��ورة ل��زوج��ني �أثناء 
�إجازتهما يف �إحدى �جلزر �ل�شياحية، ويظهر معهما يف �ملاء �شمكة 

�لر�ي �لتي بدت مبت�شمة ب�شكل مثري.
على  �إجازتهما،  �أثناء  لو�لديه  �شاب  ن�شرها  �لتي  �ل�شورة  ولقيت 
رو�د  قبل  م��ن  كبري�  تفاعال  ري��دي��ت،  موقع  يف  �ل�شور  منتديات 

�ملوقع.
�مل�شتخدمون  وب��د�أ  �لإن��رتن��ت،  على  �ل�شورة  �نت�شرت  ما  و�شرعان 

بتحويرها بطرق م�شحكة با�شتخد�م �لفوتو�شوب.
كاأنها  �ل�شمكة  تبدو  قائال:  ريديت  موقع  م�شتخدمي  �أحد  وعلق 
�ل�شورة:  نا�شر  خماطبا  �آخ���ر  و�أ���ش��اف  �حل�شي�س،  بع�س  دخ��ن��ت 

مفاجاأة. �لأم ترتك �لأب وترحل للعي�س مع �شمكة �لر�ي.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اإذا كنت اأ�شلعا.. فوالدتك هي ال�شبب
�إذ� كنت �أ�شلع �شعر �لر�أ�س، وبغ�س �لنظر �إن كان ذلك يطربك �أو يغ�شبك، فو�لدتك هي �مل�شوؤولة عن ذلك بح�شب 

باحثني يف در��شة حديثة.
فقد تو�شل علماء يف جامعة �أدنربة �إىل �أن �لرجال يرثون جينة �ل�شلع من جهة �لأم ولي�س �لأب، وذلك يف �أغلب 
�حلالت. ويف در��شة مو�شعة �شملت 52 �ألف رجل م�شابني بال�شلع، وبالرجوع �إىل حتليل �حلم�س �لنووي لأ�شرهم 

مت �لتو�شل �إىل هذه �لنتيجة.
وقام �لعلماء بتحديد ما يقرب من 300 جني، ميكن �أن ت�شهم يف حدوث �ل�شلع، ومعظمها ياأتي من كرومو�شوم 
�أك�س. وقالت �شا�شكيا هاغينارز �لتي قادت �لبحث بح�شب �شحيفة مرتو �لربيطانية �لتي ن�شرت �خلرب: لقد قمنا 

بتحديد �ملئات من �لإ�شار�ت �لور�ثية �جلديدة. 
و�أو�شحت: "من �ملثري لالهتمام �أن جند �أن �لعديد من �إ�شار�ت �لور�ثة لنمط �شلع �لذكور، جاءت من �لكرومو�شوم 

)�ك�س(، �لذي يرثه �لرجال من �أمهاتهم.
وقبل هذ� �لبحث �لذي ن�شر يف �إ�شد�رة بلو�س لعلم �لور�ثة، كان �لعلماء ل يعرفون �شوى �لقليل عن �جلينات ذ�ت 
�لرتباط بال�شلع. �إىل ذلك، قال م�شارك رئي�شي يف �لدر��شة �لدكتور ريكاردو ماريوين: رغم كل ذلك، �إل �أننا ل 
�لنتائج تاأخذنا  "لكن هذه  �ل�شعر عند �لأفر�د". و�أ�شاف:  �إج��ر�ء تنبوؤ دقيق لنمط فقد�ن  نز�ل بعيدين جد� عن 

خطوة �إىل �لأمام وتو�شح �لطريق نحو فهم �أف�شل لالأ�شباب �لور�ثية لت�شاقط �شعر �لر�أ�س.
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ماتت االأمرية وبقيت ف�شاتينها
ت�شهد �لعا�شمة �لربيطانية لندن،  �إقامة معر�س لأزياء �لأمرية ديانا، بعد 

20 عاًما على وفاتها يف حادث �شيارة بباري�س.
وتعترب �لليدي ديانا من �لن�شاء �لقليالت �للو�تي �أدركن تاأثري وقوة �لأزياء 
�لع�شرين،  �لقرن  �أيقونة  �شكلت  �لتي  �لأم��رية  كانت  �لآخ��ري��ن، حيث  على 

قادرة على �إر�شال �أية ر�شالة تريد من خالل ما ترتديه فقط.
ومن �لنتقام من طليقها �لأمري ت�شارلز �إىل متثيل �ململكة �ملتحدة، �ختارت 

ديانا �ألو�ًنا وت�شميمات دوًنا عن غريها بعناية بالغة.
كين�شنغتون  ق�شر  ي�شتعر�س  �ملو�شة”،  مع  ق�شتها  “ديانا:  عنو�ن  وحتت 
عامل  يف  كبرًي�  �أث��ًر�  وتركت  وقتها  يف  �شيحات  �شكلت  �شهرًي�،  ف�شتاًنا   25
�ملثال،  �شبيل  على  م�شكوًكا  �أخ�شر  ف�شتاًنا  ديانا  و�رت��دت  و�لأزي��اء.  �ملو�شة 
�أينما  تتابعها  كانت  �لتي  �لكامري�  عد�شات  فال�شات  حتت  �شورتها  لتلمع 
ذهبت، وبيع �لعام 2013 مل�شرٍت جمهول بقيمة 90 �ألف جنيه ��شرتليني. 
و�كر  وكاثرين  دور فري�شات�شي   �أخ��رى من  بت�شميمات  �ملجموعة  وحتفل 
و�إميانيويل وغريهم �لكثري. ويف ما يلي �شور جمموعة من �لف�شاتني �لتي 

�شيتم عر�شها تكرمًيا لذكرى �لأمرية �لر�حلة.

ملاذا يهجر روؤ�شاء اأمريكا ال�شوارب منذ 100 عام؟
منذ بدء حملته �لنتخابية حتى �ليوم، مل يظهر دونالد تر�مب يوماً ب�شعر 
على وجهه، بل تنقل و�شائل �لإعالم �أنه رف�س تر�شيح جون بولتون لوز�رة 
�خلارجية ب�شبب �شاربيه. فما ق�شة �ل�شو�رب؟ وملاذ� هجرها روؤ�شاء �أمريكا 

منذ �أكرث منذ 100 عام؟
�أن  �لآن،  حتى  �ختارها  �لتي  تر�مب  حكومة  �أع�شاء  جميع  على  يالحظ 
رج��اًل و�ح���ًد� �أب��ق��ى على ���ش��و�رب��ه وه��و وزي��ر �لإ���ش��ك��ان ب��ن ك��ار���ش��ون، بينما 

يحافظ فريق تر�مب على مظهر حليق.
ويف ع���ودة �إىل ���ش��ور روؤ���ش��اء �أم��ري��ك��ا، ف���اإن �آخ���ر رئي�س ظهر ب�����ش��و�رب كان 

�لرئي�س وليام هاورد تافت يف �لعام 1913.
�لطريف يف �لأمر �أن معهد �ل�شو�رب �لأمريكي �قرتح �شابًقا �أن يتم حتديد 

يوم �لر�بع من �آذ�ر مار�س ك�يوم تافت ، تكرمًيا لآخر �شو�رب رئا�شية.
�لعام  �للحية يف  لينكولن مو�شة  �إبر�هام  �لأمريكي  �لرئي�س  بد�أ  يف حني، 
1861، وكان �أول رئي�س ب�شالفني وحلية، ظهر بعدها 9 روؤ�شاء ب�شعر وجه، 
�لع�شر  مل��ز�ج  �نعكا�ًشا  �لرئا�شي  �ل�شعر  و�شكل  ه��ذ�.  يومنا  �ختفت حتى  ثم 
�لذي حكم فيه، فاللحية يف مرحلة من �ملر�حل كانت رمًز� للتفوق �لعرقي 

للذكور �لبي�س، كما �أو�شح �لكاتب �شون تر�يرن يف جملة ذ� �تالنتك.
ويف �لقرن �لع�شرين �شادت مو�شة �لرئي�س �حلليق، فبينما �نت�شرت �للحى 
�لروؤ�شاء  عنها  �بتعد  �ملا�شي،  �لقرن  و�شبعينيات  �شتينيات  يف  و�ل�����ش��و�رب 
ا بعد ظهور در��شات علمية ت�شري  كدليل على �لنظافة و�لرتتيب، خ�شو�شً

�إىل تاأثري �شعر �لوجه على �ل�شحة ونقله �لباكترييا.

حفل ينتهي ب�22 
�شخ�شًا للم�شت�شفيات 
��ا �إىل  20 ���ش��خ�����شً �أك����رث م���ن  ن��ق��ل 
م�������ش���ت�������ش���ف���ي���ات، ك���ث���ري م���ن���ه���م يف 
ت��ن��اول جرعات  بعد  ح��رج��ة،  حالة 
�مل��خ��در�ت يف مهرجان  ز�ئ���دة م��ن 
ملبورن،  يف  و�مل��و���ش��ي��ق��ى  للرق�س 
وف��ق��ا مل���ا ذك���رت���ه و���ش��ائ��ل �لع����الم 

�لأ�شرت�لية.
و�أف������������������ادت �ل������ق������ن������اة �ل����ت����ا�����ش����ع����ة 
�لتلفزيونية، باأن م�شعفني عاجلو� 
�مل��ح��ت��ف��ل��ني يف  ��ا م����ن  25 ���ش��خ�����شً
 22 نقل  ومت  �ملو�شيقى،  �ملهرجان 
يف  خمتلفة  م�شت�شفيات  �إىل  منهم 

جميع �أنحاء ملبورن.
ب��ول ه��ومل��ان، قائد �لإ�شعاف  وق��ال 
بولية فيكتوريا، �إن �حلفل كان به 
وكان  �ملخدر�ت،  كميات كبرية من 

هناك خطر جدي من �ملوت.
و�أ�����ش����اف ه���ومل���ان ل��ل�����ش��ح��ف��ي��ني يف 
�إنه  �م�����س �لأح����د  وق���ت مبكر م��ن 
م���ن ح�����ش��ن �حل����ظ �أن �ل��ل��ي��ل��ة مل 
ت�شهد �شقوط وفيات م�شيفا "هذ� 
ع��دد من متعاطي �جلرعات  �أك��رب 
�ل��ز�ئ��دة م��ن �مل��خ��در�ت ن�شهده يف 

حفل مو�شيقي منذ فرتة".
يف  ا  �شخ�شً  40 �ل�شرطة  و�عتقلت 
ن�شاء،  و�شبع  رج��اًل   33 �ملهرجان، 

يف �أعقاب �حلادث. 
ووج���ه���ت �ل�����ش��رط��ة �لت����ه����ام �إىل 
بحوزته  ع��رث  �أن  بعد  و�ح���د  رج��ل 
�مل���و�د �مل��خ��درة من  على كمية م��ن 
)�إك�شتا�شي(  �لن�شوة  حبوب  بينها 
و�ل�����ك�����ي�����ت�����ام�����ني و�ل�����ك�����وك�����اي�����ني 

و�حل�شي�س.

ثمانيني يطعن زوجته 
ال�شبعينية

على  �لقب�س  �لإ�شبانية  �ل�شلطات  �أل��ق��ت 
م��ت��ق��اع��د ب��ري��ط��اين ي��ب��ل��غ م���ن �ل��ع��م��ر 86 
زوجته  بطعن  قيامه  يف  لال�شتباه  ع��ام��ا، 
د�ر  يف  ع����ام����ا،   79 �ل���ع���م���ر  م����ن  �ل���ب���ال���غ���ة 

للم�شنني باإ�شبانيا.
�أن �لتحقيقات جارية  �ل�شلطات  و�أو�شحت 
ملعرفة مالب�شات �جلرمية، ولكن �ملوؤ�شر�ت 
�ل��ع��ج��وز ط��ع��ن زوج��ت��ه ب�شالح  �أن  ت��و���ش��ح 
مت�شببا  نف�شه،  �إي����ذ�ء  ح���اول  ث��م  �أب��ي�����س، 
�شحيفة  ذك��رت  ما  وف��ق  �شطحية،  بجروح 

ميل" �لربيطانية. "ديلي 
ل  فيما  �مل�شت�شفى،  �إىل  �ل��رج��ل  نقل  ومت 
�مل�شنني  د�ر  يف  ج��اري��ة  �لتحقيقات  ت���ز�ل 
موت�شافي�شتا،  ���ش��اط��ئ  مب��ن��ط��ق��ة  �ل���و�ق���ع 

مبدينة �إل كامبيلو �لإ�شبانية.

تكت�شف �شرقة كليتها بعد 17 عاًما 
ب��ع��د 17 ع��اًم��ا ف��وج��ئ��ت م�����ش��ري��ة ب�����ش��رق��ة ك��ل��ي��ت��ه��ا، بعد 
طبية  وفحو�شات  حتاليل  بعمل  وقيامها  ب��اأمل  �شعورها 
�أظهرت خلو ج�شدها من �لكلية �لي�شرى �لتي قالت �إنها 

�أجرت عملية ح�شوة بها عام 2000 على يد طبيب.
بد�أت �لو�قعة ر�شمًيا بتلقي ق�شم �شرطة دمنهور مبحافظة 
�لبحرية بالًغا من “ه.�س”، �تهمت فيه �لطبيب “م.م” 
د�خل  ج��ر�ح��ي��ة،  عملية  �إج��ر�ئ��ه��ا  �أث��ن��اء  كليتها  ب�شرقة 

عيادته لإز�لة ح�شوة بالكلى �لي�شرى.
وقالت �ل�شيدة �إنها �أجرت �لعملية بعيادة �لطبيب �ملذكور 
جانبها  يف  ب��اآلم  �شعرت  �شنو�ت  وبعد  دمنهور  مدينة  يف 
ف��ح��و���ش��ات لتكت�شف  �إث��ره��ا بعمل  ع��ل��ى  ق��ام��ت  �لأي�����ش��ر، 
�ملفاجاأة وتخرب �لدكتور �ملعالج باأنها مل جتر عملية �إز�لة 
�لطبيب  �تهمت  �أنها  بالغها  يف  و�أ�شافت  قبل.  من  كلى 
�حل�شوة،  �إز�ل��ة  عملية  �أثناء  علمها  دون  كليتها  ب�شرقة 
فيما تبا�شر �لنيابة �لعامة �لتحقيق يف �لو�قعة و��شتدعاء 
�ملتهم ل�شماع �أقو�له خا�شة �أن �لأور�ق �خلا�شة بالعملية 

موقعة منه منذ �شنو�ت باإجر�ء �إز�لة ح�شوة فقط.

�شئمت االإنتظار فتزوجت نف�شها
�أن  بعد  نف�شها  من  �ل��زو�ج  قر�رها  �إجنليزية  �شابة  �أعلنت 
�شئمت من �نتظار �ل�شخ�س �ملنا�شب يف حياتها، و�شتم�شي 
�شهر �لع�شل وحدها يف روما باإيطاليا. وقالت لني جولوجلي 
�لبالغة من �لعمر 39 عاًما، من بلدة روثريهام يف جنوب 
مقاطعة يورك�شاير �شمايل �إجنلرت�، �إنه ل م�شلحة لها يف 
�إقامة �أي عالقة، وهي �شعيدة جًد� لكونها وحيدة. ورتبت 
جولوجلي بالفعل حفل زفاف لها قبل �أن تنطلق يف �شهر 
ني�شان �إبريل �لقادم �إىل روما حيث �شت�شتمتع ب�شهر �لع�شل 
وحدها، وفًقا ل�شحيفة ذ� �شن �لربيطانية. وجهزت لني 
�لتي تعمل كمحللة بيانات لل�شركات، جميع �ل�شتعد�د�ت 
حلفل زفافها �لأبي�س، وخ�شعت لتجارب �ملاكياج، و�بتاعت 
للغاية لإمتام مر��شم  �شريا  �لزفاف، وحجزت مكانا  ثوب 
�لزفاف. وتقول لني: تعرفون، لقد كان لدي �لكثري من 
فقط   �شخ�س  �أي  �أت���زوج  ل��ن  ولكني  �ل�شابق،  يف  �لفر�س 

لأكون منا�شبة ملجتمع �ليوم.

يقوم بحيلة "�شيطانية" ليح�شر حفال 
من  وف��ري��دة  �شيطانية  حيلة  �إىل  بريطاين  مر�هق  جل��اأ 
نوعها على �لإنرتنت، كي يتمكن من ح�شور حفل غنائي 

�إىل جانب كبار �ل�شخ�شيات، بعيد� عن �زدحام �لعامة.
وقام �أد�م بويد، �لبالغ من �لعمر 18 عاما، بتعديل �شفحة 
فرقة �شريلوك�س �ملو�شيقية على مو�شوعة ويكيبيديا، كي 

يدعي �أنه و�حد من �أبناء عم �لفنان.
ويكيبيديا  �شفحة  �مل��خ��ادع،  �مل��ر�ه��ق  ك�شف  ذل���ك،  عقب 
بالدخول  �لفور  له على  �ل�شماح  �لأم��ن، فجرى  حلار�س 

�إىل جناح �ل�شخ�شيات �ملهمة.
ويتيح موقع ويكبيديا لقر�ئه �أن يقومو� بتعديل حمتو�ه، 
من  للمر�جعة  �لتعديالت  تلك  خ�شوع  ي�شرتط  لكنه 
ف��ري��ق��ه، ق��ب��ل �ل�����ش��م��اح ب��ن�����ش��ره��ا. و�ل��ط��ري��ف يف حادثة 
�لت�شلل، �أن �ل�شاب �لربيطاين مل ترقه �لأجو�ء يف جناح 
�ل�شخ�شيات �ملهمة، ب�شبب �إزعاج �مل�شورين، فقرر �أن يعود 

�إىل عامة �حل�شور كي ي�شتمتع باحلفل مع �أ�شدقائه.

مادونا تعّرف جمهورها 
على ابنتيها التواأم

ن�شرت �لنجمة �لأمريكية مادونا على ح�شابها �خلا�س يف “�ن�شتغر�م” �أول فيديو لبنتيها 
�ي�شرت و�شتيل �للتني قامت بتبنيهما من مالوي.

 Twinkle �لأطفال  �أغنية  معا  وتوؤديان  موحد،  بلبا�س  بالفيديو  تظهر�ن  �ل�شغريتان 
Twinkle Little Star ، على عزف �لبيانو.

و�أ�شبحت مادونا )58 عاما( �أما ل�شتة �أطفال ، لورد )20 عاما( �لذي يعي�س حاليا مع 
�أي�شا من  11 عاما تبنتهما  16 و ديفيد ومري�شي  و�ل��ده جاي ريت�شي يف لندن، وروك��و 
مالوي . �جلدير بالذكر �أن �لقانون �ملالوي ي�شلم �لطفل �ملتبنى �إىل عائلته �جلديدة 
لفرتة �ختبار مدتها �شنة كاملة، يبث بعدها يف �ملو�فقة �لنهائية  على �لتبني �أو �شحب 

�لطفل من �لعائلة، وهي �ملرحلة �لتي تعي�شها مادونا حاليا مع �لطفلتني.

كايا �سكوديالريو لدى و�سولها حل�سور فعاليات �أ�سبوع �ملو�سة يف لندن. )رويرتز(

االختناق املروري يكلف 
ال�شائق 1200 دوالر �شنويا 
�إن  �إنريك�س  ل�شركة  در����ش��ة  ق��ال��ت 
قائدي  تكلف  �ملرورية  �لختناقات 
�ملتحدة  �ل����ولي����ات  يف  �ل�������ش���ي���ار�ت 
1200 دولر يف �ملتو�شط �شنويا يف 
�شكل وقود ووقت مهدرين وب�شكل 
�أكرب يف لو�س �أجنلي�س وهي �ملدينة 
�لعامل  تاأخري يف  �أك��رب  �لتي تعاين 
وتقوم  �مل��روري��ة.  �ل���ذروة  �شاعة  يف 
���ش��رك��ة �إن��ري��ك�����س �ل��ت��ي م��ق��ره��ا يف 
بتجميع  ب��و����ش��ن��ط��ن  ك���ريك���الن���د 
وحت��ل��ي��ل ب���ي���ان���ات �مل������رور �ل���ت���ي مت 
�لطرق  وم��ن  مركبات  م��ن  جمعها 
�لرئي�شية. وتقول �لد�ر�شة �إنه على 
�أكرث  كانت  تايالند  �أن  من  �لرغم 
فاإن   2016 يف  تكد�شا  �لعامل  دول 
�لأ�شو�أ من  كانت  �ملتحدة  �لوليات 
�لناحية �ملرورية بني �لقت�شاديات 
�لغنية و�ملتقدمة .ووجدت �إنريك�س 
�زدحاما  �مل��دن  �أك��رث  �أن خم�شا من 
يف �لعامل تقع يف �لوليات �ملتحدة. 
�لوليات  يف  �مل�����روري  و�لخ���ت���ن���اق 
�ملتحدة لي�س م�شكلة جديدة ولكن 
�ه��ت��م��ام جديد  ع��ل��ى  رمب���ا يح�شل 
تر�مب  دونالد  �لرئي�س  م�شي  �إذ� 
�لنطاق  و�����ش���ع  ب��رن��ام��ج  يف  ق��دم��ا 
�لأ�شا�شية  �ل��ب��ن��ي��ة  يف  لال�شتثمار 
�مل����روري  و�لخ��ت��ن��اق  وع����د.  مثلما 
�ملزمن ميثل م�شدر قلق لل�شركات 
وبد�أت  �ل�شيار�ت  ل�شناعة  �لعاملية 
بع�س �ملدن �لرئي�شية يف �حلد من 
دخول �ملركبات �خلا�شة �إىل مناطق 
�إنريك�س  وق�����ش��م��ت  �مل�����دن.  و����ش���ط 
�لبيانات باأ�شاليب خمتلفة. وق�شى 
�أجنلي�س  �ل�شيار�ت يف لو�س  �شائقو 
104 �شاعات يف �ملتو�شط يكافحون 
حركة �ملرور �لبطيئة خالل �شاعات 

�لذروة يف 2016.

زوجان اأ�شمان ي�شمعان بع�شهما للمرة االأوىل 
مت��ك��ن زوج������ان ب��ري��ط��ان��ي��ان م���ن ���ش��م��اع �شوتي 
 12 ق��ب��ل  زو�ج��ه��م��ا  م��ن��ذ  �لأوىل  ل��ل��م��رة  بع�شهما 
عاماً، وذلك بف�شل عملية زر�عة قوقعة لالأذنني 

خ�شعا لها يف نف�س �لوقت.
ولد كل من نيل )50 عاماً( وهيلني روبن�شون )54 
�ل�شمع،  حا�شة  ف��ق��د�ن  م��ن  يعانيان  وه��م��ا  ع��ام��اً( 
و�ق��ت�����ش��ر ت��و����ش��ل��ه��م��ا ع��ل��ى ل��غ��ة �لإ����ش���ارة وق����ر�ءة 
�ل�����ش��ف��اه ط����و�ل ف���رتة زو�ج���ه���م���ا، وف�����ش��ل��ت جميع 

حماولت ��شتخد�م و�شائل تقوية �ل�شمع لديهما.
يخ�شعان  زوج�����ني  �أول  وه��ي��ل��ني  ن��ي��ل  و�أ����ش���ب���ح 
بجامعة  �ل�شمع  مركز  يف  �لقوقعة  زر�ع��ة  لعملية 
�أقطاب  ب��زر�ع��ة  �لأط��ب��اء  ق��ام  حيث  �شاوثمبتون، 
ك��ه��رب��ائ��ي��ة ���ش��غ��رية د�خ����ل �جل��م��ج��م��ة للزوجني، 
يف  �لأوىل  ل��ل��م��رة  �لأ����ش���و�ت  ���ش��م��اع  م��ن  ليتمكنا 

حياتهما.
جهازي  لت�شغيل  �لأوىل  �ل��ل��ح��ظ��ات  ت��وث��ي��ق  ومت 
�ختلطت  حيث  بالفيديو،  �ل��زوج��ني  ل��دى  �ل�شمع 

دموع �لفرح باأ�شو�ت �شحكاتهما، وهما يخترب�ن 
�شحيفة  بح�شب  �لأوىل،  للمرة  �لأ���ش��و�ت  �شماع 

ديلي ميل �لربيطانية.
باأنه  �ل�شمع  جهاز  ت�شغيل  بعد  م��ازح��اً  نيل  وعّلق 
عليه،  بالتعود  ب��د�أ  ولكنه  زوجته،  مل يحب �شوت 
حيث تفاعل مع �لأمر ب�شكل عاطفي، و�شرعان ما 
نيل  ��شتعادة  �أن  �لأم��ر  يف  و�ملثري  بالبكاء.  �نفجر 
حلا�شة �ل�شمع �شاهمت يف �إنقاذ حياته، حيث متكن 
من �شماع �شور منبه �شيارة مقبلة باجتاهه، بعد 

وقت ق�شري من �إجر�ء �لعملية.
فقد�نهما  ���ش��ب��ب  يف  �أي�����ش��اً  �ل���زوج���ان  وي�����ش��رتك 
حل�شا�شة �ل�شمع منذ �لولدة، حيث �أ�شيبت و�لدة 
كل منهما باحل�شبة �لأملانية خالل فرتة �حلمل، 
�لتو��شل  على  قدرتهما  ع��دم  م��ن  �ل��رغ��م  وع��ل��ى 
على مدى  �شعيدة  عا�شا حياة  �أنهما  �إل  بال�شوت، 
�ل�شنو�ت �ملا�شية، لكن �جلر�حة �لتي خ�شعها لها 

�شتغري جمرى حياتهما �إىل �لأف�شل. 


