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•• اأبوظبي -وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شهد 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�شلحة .. مر��شم �لفتتاح �لر�شمي لفعاليات معر�س وموؤمتر �لدفاع 
" نافدك�س  �لدفاع �لبحري  �لـ 13 ومعر�س  �آيدك�س يف دورتــه  �لــدويل 
2017 يف دورته �لر�بعة بح�شور فخامة �لرئي�س �ل�شود�ين عمر ح�شن 

�لب�شري وذلك على �أر�س مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س.
نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل  وقد 
و�شاحب  �هلل  رعــاه  دبــي  حاكم  �لــــوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لــدولــة  رئي�س 
نائب  �أبــوظــبــي  عــهــد  ويل  نــهــيــان  �آل  ز�يـــد  بــن  حمــمــد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة .. روؤ�شاء و�أع�شاء وفود �لدول �مل�شاركة 
�لـ 13 ومعر�س  دورتــه  �آيدك�س يف  �لــدويل  �لدفاع  يف معر�س وموؤمتر 
حتت  يقام  و�لـــذي  �لر�بعة  دورتـــه  يف   2017 نافدك�س  �لبحري  �لــدفــاع 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يــد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  رعاية �شاحب 

حفظه �هلل.
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��ــشــد  بــن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وقــام 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل ير�فقه �شمو �ل�شيخ 
حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي .. بجولة تفقدية 
لعدد من �أجنحة �لدول �لعربية و�لأجنبية يف معر�س وموؤمتر �لدفاع 

�لدويل �آيدك�س 2017.
وقام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
�ل�شركات  �مل�شلحة بزيارة عدد من �جنحة  �لأعلى للقو�ت  �لقائد  نائب 
�لأجنبية �مل�شاركة يف فعاليات معر�س �لدفاع �لدويل �آيدك�س 2017 �لذي 

يقام يف مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س. )�لتفا�شيل �س4-3-2(

تفقدا عددًا من الأجنحة وا�شتقبال روؤ�شاء واأع�شاء وفود الدول امل�شاركة 

حممد بن ر��سد وحممد بن ز�يد ي�سهد�ن مر��سم �فتتاح �آيدك�س 2017 
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والوظائف من كافة الجنسيات

   

خليفة ي�سدر مر��سيم �أمريية وحممد بن ز�يد 
يعني رئي�س �للجنة �لتنفيذية يف �أبوظبي

•• اأبوظبي-وام: 

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يــد  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ�ــشــدر 
حفظه �هلل ب�شفته حاكما لإمارة �أبوظبي مر�شوما �أمرييا بتعيني معايل 

حمد حممد �حلر �ل�شويدي رئي�شا جلهاز �أبوظبي للمحا�شبة.
جا�شم  مــعــايل  بتعيني  �آخــريــن  �أمــرييــني  مر�شومني  �شموه  �أ�ــشــدر  كما 
حممد بوعتابه �لزعابي رئي�شا ملكتب �للجنة �لتنفيذية وع�شو� باملجل�س 
�لتنفيذي  �ملجل�س  ع�شو  �لغفلي  عيد  �شعيد  معايل  وتعيني  �لتنفيذي 

رئي�شا لهيئة �أبوظبي للإ�شكان.
�آل نهيان  �أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد  ويف هذ� �ل�شياق 
�ملجل�س  رئي�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل 
بوعتابه  حممد  جا�شم  معايل  بتعيني  قــر�ر�  �أبوظبي  لإمــارة  �لتنفيذي 

�لزعابي رئي�شا للجنة �لتنفيذية.

�أكرث من 4 مليار�ت و416 مليون درهم 
قيمة �سفقات �ليوم �لأول لآيدك�س 2017 

•• اأبوظبي-وام:

�أعلن �شعادة �لعميد �لركن طيار ر��شد �ل�شام�شي �ملتحدث �لر�شمي با�شم 
للمعر�س  �لول  �ليوم  يف  �شفقة   21 توقيع  عن   2017 �يدك�س  معر�س 

بقيمة جتاوزت 4 مليار�ت و416 مليون درهم .
و�شملت �ل�شفقات 15 �شركة حملية و6 �شركات عاملية. وجاء هذ� �لعلن 
خلل موؤمتر �شحفي بح�شور كل من �شعادة �للو�ء �لركن طيار ��شحاق 
�أيدك�س  للمعر�شي  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  رئي�س  نائب  �لبلو�شي  �شالح 
ونافدك�س 2017، و�لعقيد �لركن �لبحري فهد �لذهلي �ملتحدث �لر�شمي 

با�شم معر�س �لدفاع �لبحري نافدك�س 2017.       )�لتفا�شيل �س7( حممد بن ر��شد وحممد بن ز�يد خلل م�شاهدتهما مر��شم �فتتاح �آيدك�س 2017 بح�شور �لرئي�س �ل�شود�ين  )و�م(

•• بغداد-وكاالت:

خم�س  على  �شيطرت  قو�ته  �أن  �لعر�قي  �جلي�س  �أعلن 
قرى تقع جنوب �ملو�شل، بعدما با�شرت �أم�س �لعمليات 
د�ع�س  تنظيم  مــن  �ملــديــنــة  غــرب  ل�شتعادة  �لع�شكرية 
بني  حقيقي  متا�س  نقطة  �أول  �شتكون  بينما  �لإرهــابــي 

�جلانبني يف منطقة �لبو�شيف قرب مطار �ملو�شل.
�لركن  �لفريق  نينوى  يــا  قــادمــون  عمليات  قائد  وقــال 
�إن قطعات �ل�شرطة  عبد �لأمري ر�شيد يار �هلل يف بيان 
�لحتادية ��شتعادت �ل�شيطرة على قرى عذبة و�للز�قة 
�لأطر�ف  عند  �لبجو�ري  وقرية  و�جلما�شة  و�لكافور 

�جلنوبية ملدينة �ملو�شل.
تقع  ��شتعادتها  �لــعــر�قــي  �جلي�س  �أعــلــن  �لــتــي  و�لــقــرى 
فيها  يوجد  ول  �ملدينة  طــريف  بــني  حمرمة  مناطق  يف 
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�لقو�ت  �أن  �إىل  مــ�ــشــري�  د�عــ�ــس،  تنظيم  مــن  مــقــاتــلــون 
�لعر�قية تتجه نحو منطقة �لبو�شيف �لتي �شتكون �أول 

نقطة متا�س حقيقي بني �جلانبني.
�أن �لطرف  �لــدويل  �لتحالف  ن�شرها  بيانات  ونقل عن 
�شيقا،  حيا   63 من  يتكون  �ملو�شل  مدينة  من  �لغربي 
�أن  �لتحالف  وتــوقــع  �لتنظيم،  ملقاتلي  ح�شونا  تعترب 
�ل�شيطرة  قبل  كبرية  خ�شائر  �لعر�قية  �لــقــو�ت  تتكبد 

عليها.
يف غ�شون ذلك، �أعلن م�شدر �أمني عر�قي �م�س مقتل 14 
�شخ�شا بتفجريين يف �جلانب �لأي�شر من �ملو�شل، �أولها 
جنم عن هجوم �نتحاري يف منطقة �شيدتي �جلميلة يف 
�أربعة  �أ�شفر عن مقتل  حي �لزهور �شمايل �ملو�شل مما 
جنود عر�قيني وعن�شرين �ثنني من �حل�شد �لع�شائري 

�إ�شافة لإ�شابة خم�شة مدنيني.

�شحايا بتفجريين يف اجلانب الأي�شر للمدينة

�جلي�س �لعر�قي ي�ستعيد قرى جنوب �ملو�سل

ع�سر�ت �لقتلى بتفجري �سيارة مفخخة يف مقدي�سو
•• مقدي�شو-وكاالت:

�إثر  بجروح  �آخــر  عــدد  و�أ�شيب  م�شرعهم  �شخ�س  ع�شرين  من  �أكــر  لقي 
)جنوب  ودجــر  حي  يف  �لقات  لبيع  �شعبي  �شوق  يف  مفخخة  �شيارة  �نفجار 
�لعا�شمة �ل�شومالية مقدي�شو(، و�أفادت م�شادر �أمنية للجزيرة باأن �شيارة 
�أعــــد�د كــبــرية مــن �ملدنيني  تــتــو�جــد فيه  �نــفــجــرت يف وقــت كــانــت  �شغرية 

وعنا�شر من �لقو�ت �لأمنية و�ل�شرطة باملكان.
وقال رئي�س بلدية ودجر �أحمد عبد �هلل -حيث وقع �لتفجري- �إنه مل تعلن 
�أي جماعة بعد م�شوؤوليتها عن �لتفجري، وذكر �شاهد �أن �لنفجار �أدى �إىل 
تدمري �ل�شوق. وجاء �لتفجري بعد �شاعات قليلة من تهديد حركة �ل�شباب 
�شيخ  وقــال  و�إد�رتـــه.  �ل�شومايل �جلديد  �لرئي�س  ب�شن حرب �شرو�س �شد 
ح�شن يعقوب -�أحد �مل�شوؤولني �لبارزين باحلركة �إن حركته عازمة على �شن 

حرب يف �ل�شنو�ت �لأربع �ملقبلة �شد �لرئي�س �جلديد و�لعاملني معه.
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�بوظبي ت�ست�سيف مقر حتالف �أمني دويل 
ملو�جهة �جلرمية �ملنظمة و�لعابرة للقار�ت

•• اأبوظبي-وام:

�لعا�شمة  يف  دول  �شبع  �م�س  �أعلنت 
�أبوظبي حتالفا �منيا دوليا ملو�جهة 
للقار�ت  و�لعابرة  �ملنظمة  �جلرمية 
يـــتـــخـــذ �بــــوظــــبــــي مــــقــــر� لأمـــانـــتـــه 
�لفريق  بــحــ�ــشــور  وذلــــك  �لـــعـــامـــة.. 
�شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان 
وزير  �لــــوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نــائــب 
وممثلي  د�خــلــيــة  ووزر�ء  �لــد�خــلــيــة 
وي�شم  ودولــــيــــة  عــربــيــة  دول  �ــشــت 
و��شبانيا  �إيطاليا  من  كل  �لتحالف 
و�ل�شنغال ومملكة �لبحرين و�ململكة 
�ملغربية �إ�شافة للدولتني �ملوؤ�ش�شتني 
�لعربية  �لإمـــــــــار�ت  دولـــــة  لــلــحــلــف 

�ملتحدة و�جلمهورية �لفرن�شية.
)�لتفا�شيل �س11(

�جلبري: �إير�ن �أكرب ر�عية للإرهاب يف �لعامل
•• مينويخ-وكاالت:

�أكــد وزيــر �خلارجية �ل�شعودي عــادل �جلبري �أن �إيــر�ن هي �أكــرب دولــة ترعى 
�مل�شاركة مبوؤمتر ميونيخ للأمن  . وقــال �جلبري للوفود  �لعامل  �لإرهــاب يف 
�لعامل... هي م�شرة على  �ملنفرد للإرهاب يف  �لرئي�شي  �لر�عي  �إيــر�ن  تبقى 
�شيكون من  �شلوكها  �إيــر�ن  �لأو�ــشــط... ومــا مل تغري  �ل�شرق  �لنظام يف  قلب 

�ل�شعب جد� �لتعاون مع دولة مثل هذه.
و�أ�شاف �جلبري �أن �إير�ن مل تتوقف عن �لتدخل يف �شوؤون �ملنطقة، و�أنها تدعم 
حكومة �لرئي�س ب�شار �لأ�شد، ومتول �حلوثيني يف �ليمن، وجماعات �لعنف يف 
�أنحاء �ملنطقة. كما قال �إن �ملجتمع �لدويل يحتاج �إىل و�شع خطوط حمر�ء 
�لوحيدة  �إيــر�ن هي  �إن  �أي�شا  وقــال �جلبري  �إيــر�ن.  و��شحة لوقف ت�شرفات 
دعم  �أن  ور�أى  و�لقاعدة،  د�ع�س  تنظيما  يهاجمها  مل  �لتي  �لأو�شط  بال�شرق 

�إير�ن للأ�شد وزرع خليا يف �لبحرين �أفعال تناق�س �أقو�ل طهر�ن.
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن ر��سد وحممد بن ز�يد ي�سهد�ن مر��سم �فتتاح »�آيدك�س 2017 «

•• اأبوظبي -وام:

�شهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  نــائــب  �آل مكتوم  ر��ــشــد  بــن 
�لـــدولـــة رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس �لـــــوزر�ء 
�هلل” و�شاحب  “رعاه  دبــي  حاكم 
�آل  ز�يــد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
نائب  �أبــوظــبــي  عــهــد  نــهــيــان ويل 
 .. �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 
مر��شم �لفتتاح �لر�شمي لفعاليات 
�لدويل  �لــدفــاع  ومــوؤمتــر  معر�س 
�آيدك�س يف دورته �لـ 13 ومعر�س 
 2017 �لدفاع �لبحري نافدك�س 
�لر�بعة بح�شور فخامة  يف دورته 
�لــرئــيــ�ــس �لـــ�ـــشـــود�ين عــمــر ح�شن 
مركز  �أر�ــــس  عــلــى  وذلـــك  �لب�شري 
�أبوظبي �لوطني للمعار�س. ح�شر 
�ل�شيخ  �شمو   .. �لفــتــتــاح  مــر��ــشــم 
حــمــد�ن بــن حمــمــد بــن ر��ــشــد �آل 
مكتوم ويل عهد دبي و�شمو �ل�شيخ 
بـــن �شلطان  بـــن حمــمــد  �ــشــلــطــان 
حاكم  ونــائــب  عهد  ويل  �لقا�شمي 

و�لإن�شانية  �خلـــرييـــة  لــلأعــمــال 
�آل  �شعيد  بن  �أحمد  �ل�شيخ  و�شمو 
للطري�ن  دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم 
طري�ن  ملجموعة  �لأعلى  �لرئي�س 
�لإمار�ت و�شمو �ل�شيخ من�شور بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم ومعايل 
�ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان 
�ملعرفة  وتــنــمــيــة  �لــثــقــافــة  وزيـــــر 
ومعايل حممد بن �أحمد �لبو�ردي 
ــوؤون �لـــدفـــاع �إىل  وزيــــر دولــــة لــ�ــش
و�شباط  قـــــادة  مـــن  عــــدد  جـــانـــب 

�لقو�ت �مل�شلحة و�مل�شوؤولني.
بــالــ�ــشــلم �لوطني  بـــد�أ �لحــتــفــال 
فرقة  �أدت  ثـــم  �لإمـــــــار�ت  لـــدولـــة 
�لرئا�شة �ملو�شيقية �لرو�شية عر�شا 
ر�ئــعــا �أمــــام �حلــ�ــشــور .. ثــم �شهد 
�شموهما عر�شا ع�شكريا و�شيناريو 
�شاركت  �إرهــابــيــة  عملية  ملكافحة 
فيها طائر�ت ع�شكرية ومروحيات 
وعربات مدرعة ووحد�ت مكافحة 
�لرهــــاب ��ــشــتــمــرت حـــو�يل ن�شف 

�شاعة.

بن  عــمــار  �ل�شيخ  و�شمو  �لــ�ــشــارقــة 
�لنعيمي ويل عهد عجمان  حميد 
بن  �شعود  بن  ر��شد  �ل�شيخ  و�شمو 
�لقيوين  �أم  �ملعل ويل عهد  ر��شد 
و�شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن 
�ــشــقــر �لــقــا�ــشــمــي ويل عــهــد ر�أ�ـــس 

نهيان  �آل  حمـــمـــد  بــــن  طـــحـــنـــون 
ممثل �حلاكم يف �ملنطقة �ل�شرقية 
و�ــشــمــو �لــ�ــشــيــخ �ــشــيــف بـــن حممد 
بن  �شرور  �ل�شيخ  و�شمو  نهيان  �آل 
�ل�شيخ  و�ــشــمــو  نــهــيــان  �آل  حمــمــد 
نائب  نــهــيــان  �آل  ز�يـــــد  بـــن  هـــــز�ع 

ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لــد�خــلــيــة و�شمو  �لـــــــوزر�ء وزيــــر 
نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ من�شور 
نائب رئي�س جمل�س �لــوزر�ء وزير 
�ل�شيخ  و�ــشــمــو  �لــرئــا�ــشــة  ـــوؤون  �ـــش
�آل نــهــيــان رئي�س  حــامــد بــن ز�يـــد 

�خلــيــمــة ومـــعـــايل �لـــدكـــتـــورة �أمل 
�ملجل�س  رئي�شة  �لقبي�شي  عبد�هلل 
�لــوطــنــي �لحتـــــــادي. كــمــا ح�شر 
حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو   .. �لفــتــتــاح 
�حلاكم  ممثل  نهيان  �آل  ز�يــد  بــن 
�ل�شيخ  و�شمو  �لغربية  �ملنطقة  يف 

لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
بن  نهيان  �ل�شيخ  و�شمو  �أبوظبي 
ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء 
موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
و�لإن�شانية  �خلـــرييـــة  لــلأعــمــال 
بن  �شيف  �لــ�ــشــيــخ  �شمو  و�لــفــريــق 

�أبــوظــبــي و�شمو  ديــــو�ن ويل عــهــد 
نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ عبد�هلل 
�لدويل  و�لتعاون  �خلارجية  وزير 
و�ــشــمــو �لــ�ــشــيــخ عــمــر بــن ز�يــــد �آل 
�أمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 

حممد بن ر��سد وحممد بن ز�يد ي�ستقبلن روؤ�ساء و�أع�ساء وفود �لدول �مل�ساركة يف �آيدك�س 2017
•• اأبوظبي-وام:

مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه 
�هلل” و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة .. روؤ�شاء 
�لدفاع  وموؤمتر  معر�س  يف  �مل�شاركة  �لــدول  وفــود  و�أع�شاء 
�لدويل �آيدك�س يف دورته �لـ 13 ومعر�س �لدفاع �لبحري “ 
نافدك�س 2017 “ يف دورته �لر�بعة و�لذي يقام حتت رعاية 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
�ل�شيخ  �شمو   .. �ل�شتقبال  مر��شم  ح�شر  �هلل”.  “حفظه 
حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو 
عهد  ويل  �لقا�شمي  �شلطان  بــن  حممد  بــن  �شلطان  �ل�شيخ 
ونائب حاكم �ل�شارقة و�شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي 
ر��شد  بــن  �شعود  بــن  ر��ــشــد  �ل�شيخ  و�شمو  عجمان  عهد  ويل 
�ملعل ويل عهد �أم �لقيوين و�شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن 
�شقر �لقا�شمي ويل عهد ر�أ�س �خليمة ومعايل �لدكتورة �أمل 

عبد�هلل �لقبي�شي رئي�شة �ملجل�س �لوطني �لحتادي. 
وقد رحب �شموهما ب�شيوف �لدولة من مدنيني وع�شكريني 
رئي�س  ميننيخانوف  علي  نور  ر�شتم  فخامة  مقدمتهم  ويف 
رئي�س  �لب�شري  ح�شن  عمر  وفــخــامــة  تتار�شتان  جمهورية 
قاعة  يف   - �ل�شتقبال  مر��شم  وح�شر  �ل�شود�ن.  جمهورية 
�ملوؤمتر�ت يف مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س - �شمو �ل�شيخ 
حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف �ملنطقة �لغربية 
و�شمو �ل�شيخ طحنون بن حممد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف 
نهيان  �آل  حممد  بن  �شيف  �ل�شيخ  و�شمو  �ل�شرقية  �ملنطقة 
و�شمو �ل�شيخ �شرور بن حممد �آل نهيان و�شمو �ل�شيخ هز�ع 
لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�يــد  بــن 
�أبوظبي و�شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س 
�أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان للأعمال �خلريية 
نهيان  �آل  ز�يــد  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  و�لفريق  و�لإن�شانية 
�ل�شيخ  و�شمو  �لد�خلية  وزيــر  �لـــوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب 
من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
�شوؤون �لرئا�شة و�شمو �ل�شيخ حامد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 

�آل  �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد  �أبوظبي و�شمو  ديــو�ن ويل عهد 
�ل�شيخ عمر  و�شمو  �لدويل  و�لتعاون  نهيان وزير �خلارجية 
بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن 
�شلطان �آل نهيان للأعمال �خلريية و�لإن�شانية و�شمو �ل�شيخ 
�أحمد بن �شعيد �آل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطري�ن �لرئي�س 
�لأعلى ملجموعة طري�ن �لإمــار�ت و�شمو �ل�شيخ من�شور بن 
�ل�شتقبال  مر��شم  ح�شر  كما  مكتوم.  �آل  ر��شد  بن  حممد 
�لثقافة  وزيـــر  نــهــيــان  �آل  مــبــارك  بــن  نــهــيــان  �ل�شيخ  مــعــايل 
وزير  �لــبــو�ردي  �أحــمــد  بــن  ومــعــايل حممد  �ملعرفة  وتنمية 
دولة ل�شوؤون �لدفاع �إىل جانب عدد من قادة و�شباط �لقو�ت 
�مل�شلحة و�مل�شوؤولني. وقلد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�آل  ز�يد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �آل مكتوم و�شاحب  ر��شد 
ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور   - نهيان 
رئي�س جمهورية  �لب�شري  �لرئي�س عمر  �آل مكتوم - فخامة 
“ من �لطبقة �لأوىل وذلك تقدير�  “ و�شام ز�يد  �ل�شود�ن 
�ل�شقيقة  �ل�شود�ن  وجمهورية  �لب�شري  ملو�قف  �شموهما  من 

جتاة �لق�شايا �لعربية. 
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اأخبـار الإمـارات
•• ابوظبي -وام:

�يدك�س م�شاركات حملية و��شعة  �لثالثة ع�شرة ملعر�س  �لدورة  ت�شهد 
ومنتجات  مــعــد�ت  تعر�س  �ملخت�شة  �لوطنية  �لــ�ــشــركــات  كــربى  مــن 
و�لبحرية  �لــربيــة  �لــقــو�ت  ��شلحة  �شنوف  تغطي  متنوعة  ع�شكرية 

و�جلوية.
و يعد جناح �شركة �لإمار�ت لل�شناعات �لع�شكرية �أكرب �أجنحة �ل�شركات 
�مل�شاركة يف �أيدك�س 2017 وت�شم �ل�شركة �أ�شول يف خمتلف قطاعات 
�لت�شنيع و�لنظمة �مل�شتقلة و�خلر�ئط و�ل�شيانة و�ل�شلح و�لعمرة 

و�لت�شالت و�خلدمات �للوج�شتية و�لتطوير �لتقني .
وت�شمل منتجات �شركة كار�كال �لعاملية وهي �شركة لت�شنيع �لأ�شلحة 
�خلفيفة م�شد�شات باحلجم �لكامل و�ملدمج وبنادق كاربني من عيار 
9 ملم وبنادق �لقنا�شة من خمتلف �لعيار�ت وتتمتع جميع منتجاتها 
مبميز�ت �إ�شافية مثل خا�شية �لإغلق �لأتوماتيكي وحامل �لأق�شام 
خدمات  كــاركــال  تــوفــر  كما  �خلا�شة  �لب�شرية  و�لأنــظــمــة  �لتكتيكي 

متكاملة ل�شيانة �لأ�شلحة و�لتدريب �لأ�شا�شي و�ملتقدم على �لرماية 
�لتكتيكية ل�شمان تلبية �حتياجات عملئها .

جمالت  يف  منتجاتها  �أحــدث  �ملتقدمة  للحلول  تالي�س  �شركة  وتقدم 
�لإلــكــرونــيــات و�لـــدفـــاع و�لأمــــن وتــعــر�ــس �لــ�ــشــركــة خــدمــات �لدعم 
تطوير  �أ�شا�شي  ب�شكل  ت�شمل  جمــالت  يف  �لإمار�تية  �مل�شلحة  للقو�ت 
�ملتعلقة  �لتقنيات  لأحــدث  و�حلــلــول  و�لربجميات  و�ملنتجات  �لنظم 

باأنظمة �لت�شالت و�لر�د�ر.
وتنتج �شركة تو�زن د�ينامك�س نظام �لطارق وهو �شل�شلة من �لأنظمة 
 82 كيه  �إم  و   81 كيه  �إم  ذخائر  ��شتخد�مها مع  �لتي ميكن  �لذكية 
�لعديد  مل�شتخدمه  �لطارق  نظام  ويوفر  جو�  �ملحمولة   83 كيه  �إم  و 
�لأوقات  خمتلف  ويف  �لأجـــو�ء  كافة  يف  �لعمل  �شمنها  من  �ملز�يا  من 

بال�شتعانة باأنظمة حتديد �ملو�قع و�أنظمة �ل�شت�شعار �مللحية.

�ملرتبطة  لل�شناعات  �ملكونات  فتوفر  �لدقيقة  لل�شناعات  تــو�زن  �أمــا 
ت�شديرها  يتم  �لتي  �لدفاعية  و�ل�شناعات  و�لطري�ن  و�لغاز  بالنفط 
ت�شمل  وخدمية  ت�شنيعية  �إمكانيات  وتوفر  �لعامل  دول  من  للعديد 

ت�شكيل �ملعادن و�ملعاجلة �ل�شطحية وغريها.
وت�شارك �أكادميية هور�زين �لدولية للطري�ن وهي �لكادميية �لر�ئدة 
على م�شتوى �ل�شرق �لأو�شط يف جمال تدريب �لطيارين ويقع مقرها 
لتلبية  و�مل�شممة  �ملنا�شبة  �لــتــدريــب  حلول  وتــوفــر  �لعني  مدينة  يف 
جميع  يف  �لع�شكرية  و�لهيئات  �لتجاري  �لطري�ن  �شركات  �حتياجات 
تاأ�شي�شها  ومنذ  �أفريقيا  و�شمال  ��شيا  وجنوب  �لأو�شط  �ل�شرق  �أنحاء 

وحتى �لآن خرجت �لأكادميية �أكر من 900 طيار .
وت�شارك �شركة منر لل�شيار�ت �ملتخ�ش�شة يف ت�شنيع جمموعة متنوعة 
و�أجهزة  �مل�شلحة  �لقو�ت  �حتياجات  تلبي  �لتي  �لدفاعية  �لآليات  من 

ملجموعة  حلول  توفر  �إذ  �لعامل  �أنحاء  جميع  من  �لـــــد�خلي  �لأمــــن 
��شتخد�م  وميكن  �لقتالية  وغــري  �لقتالية  �لحتياجات  مــن  و��شعة 
�ملهام  �ملــجــالت ويف  �لــعــديــد مــن  �لــ�ــشــركــة يف  �لــتــي تنتجها  �لآلـــيـــات 
�لتكتيكية و�لظروف �لقا�شية مثل �ل�شحارى �إىل حروب �ملدن ومهام 
ومكافحة  �للوج�شتي  و�لدعم  �حلدود  ومر�قبة  و�ل�شتطلع  �لت�شلل 
ميكن  �إذ  خمتلفة  �أدو�ر�  منــر  �آلــيــات  وتــخــدم  �لأفــــر�د  ونــقــل  �ل�شغب 
��شتخد�مها كناقلة ت�شليح �أو �آلية لوج�شتية �أو �شيارة �إ�شعاف �أو مركز 
قيادة وحتكم ويتم ت�شميم وت�شنيع جميع �آليات منر يف دولة �لمار�ت 

�لعربية �ملتحدة.
كما تقدم �شركة جلوبال �أيرو��شبي�س لوج�شتك�س للخدمات �للوج�شتية 

جمموعة و��شعة من �خلدمات ذ�ت �ل�شلة بالطري�ن .
وخدمات  منتجات  �لبحرية  للحلول  �دفان�شد  نافال  �شركة  .وتــوفــر 
بيانات  �ــشــركــة  تــقــدم  كــمــا  �لع�شكري  �لــقــطــاع  يف  لعملئها  متنوعة 
�ملوؤ�ش�شات  متــكــن  جيومكانية  وتــقــنــيــات  حــلــول  �مل�شحية  لــلــخــدمــات 

�حلكومية و�خلا�شة من تطوير عملياتها .

م�ساركات حملية مميزة يف �آيدك�س 2017 

حممد بن ر��سد وحممد بن ز�يد و�لب�سري يتفقدون �آلية �لتدخل �ل�سريع لـ »منر لل�سيار�ت«
•• اأبوظبي-وام:

تفقد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ير�فقهما فخامة 

عمر ح�شن �لب�شري رئي�س جمهورية �ل�شود�ن و�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي .. �آلية �لتدخل �ل�شريع �جلديدة �لتي تعر�شها “ 
منر لل�شيار�ت “ - �ل�شركة �لإمار�تية �ملتخ�ش�شة يف ت�شنيع �لآليات �لع�شكرية 
�لتابعة ل�شركة �لإمار�ت لل�شناعات �لع�شكرية -. �إذ ك�شفت يف �ملعر�س عن هذه 
ملتطلبات  ��شتجابة  �شنعت  �لتي   - �ل�شريع  �لتدخل  �آلــيــات  من  �جلــديــدة  �لفئة 

وتعد  �لعالية  و�شرعتها  �خلفيف  بوزنها  متتاز  �أنها  حيث   - �خلا�شة  �لعمليات 
RIV بال�شرعة  �آليات �لتدخل �ل�شريع. وتتميز كذلك منر  �لأحدث يف جمال 
�لفائقة و�ملرونة �لعالية يف �حلركة ما مينحها ميزة فريدة تتيح لطاقمها �ملوؤلف 
�لعملياتية  �لت�شاري�س و�لبيئات  �ل�شريع بني خمتلف  �أفر�د �لنتقال  �أربعة  من 
�ملختلفة وقد مت تزويدها بتدريع �شفلي يوفر لها �حلماية �للزمة من �لألغام. 

�ل�شمو  و�شاحب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أبــدى  وقــد 
يتم  �لتي  �لإمــار�تــيــة  بال�شناعات  �إعجابهما  نهيان  �آل  ز�يــد  بن  حممد  �ل�شيخ 
�إنتاجها باأيد وطنية متدربة وعالية �لكفاءة . معتربين �أن مثل هذه �ل�شناعات 
�ملعد�ت  ت�شنيع  م�شتقبلية خا�شة يف جمال  �شناعية  لنه�شة  باكورة  �إل  ما هي 

و�لأ�شلحة �لدفاعية �لتي تتنا�شب و�حتياجات قو�تنا �مل�شلحة �لبا�شلة. 

حممد بن ر��سد يتفقد عدد� من �لأجنحة �لعربية و�لأجنبية يف »�آيدك�س2017«
•• اأبوطبي -وام:

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  قــام 
نــائــب رئي�س  مــكــتــوم  �آل  ر��ــشــد  بــن 
�لــــدولــــة رئـــيـــ�ـــس جمــلــ�ــس �لـــــــوزر�ء 
حاكم دبي “رعاه �هلل” ير�فقه �شمو 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
بجولة   .. دبــي  �آل مكتوم ويل عهد 
�لدول  �أجــنــحــة  مــن  لــعــدد  تفقدية 
معر�س  يف  و�لأجـــنـــبـــيـــة  �لــعــربــيــة 
�آيدك�س  �لــــدويل  �لـــدفـــاع  ومـــوؤمتـــر 

.  2017
جناح  جولته  بــد�يــة  يف  �شموه  وز�ر 
�ل�شقيقة  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة 
�ل�شناعات  بع�س  عــلــى  �طــلــع  ..�إذ 
�ملوؤ�ش�شة  تنتجها  �لــتــي  �لــدفــاعــيــة 
�لع�شكرية  لــلــ�ــشــنــاعــات  �لـــعـــامـــة 

�ل�شعودية .
على  �لقائمني  مــن  �شموه  و��شتمع 
�جلناح �إىل �شرح حول هذه �ل�شناعات 
بدون  ��شتطلعية  طــائــرة  ومــنــهــا 
�شعودية  بــاأيــد  ت�شنيعها  مت  طــيــار 
.. كــمــا �ــشــاهــد �ــشــمــوه منـــــاذج من 
�شعودية  ع�شكرية  و�آلــيــات  مدرعات 
بالكامل. و�شملت جولة �شموه جناح 
�طلع من  �ل�شود�ن حيث  جمهورية 
�لــقــائــمــني عــلــى �جلـــنـــاح عــلــى �أهم 
�ل�شود�نية  �لــوطــنــيــة  �لــ�ــشــنــاعــات 
هيئة  يف  تــ�ــشــنــيــعــهــا  يـــتـــم  �لــــتــــي 
لـــوز�رة  �لتابعة  �حلــربــي  �لت�شنيع 
�لــدفــاع �لــ�ــشــود�نــيــة ومـــن بــني هذه 
و�شلح  وذخائر  �شو�ريخ  �لأ�شلحة 
فردي. وعرج �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�آل مــكــتــوم على  بـــن ر��ـــشـــد  حمــمــد 
�أوكـــر�نـــيـــا و�طلع  جــنــاح جــمــهــوريــة 
�لدفاعية  �ملــنــتــجــات  �أحــــــدث  عــلــى 
يف  ت�شنيعها  يتم  �لتي  و�لع�شكرية 
�أوكـــر�نـــيـــا بــتــقــنــيــات مــتــطــورة جد� 
�لعربات  �ل�شناعات  هــذه  بــني  مــن 

�ل�شمو  �شاحب  و�أبــــدى  �لأ�ــشــلــحــة. 
مكتوم  �آل  ر��ــشــد  بــن  حممد  �ل�شيخ 
وم�شاركة  �ملعر�س  بتنظيم  �إعجابه 
دول  بينها  ومن  �لعامل  دول  معظم 
عربية يف هذ� �حلدث �لعاملي �لذي 
ت�شت�شيفه دولة �لإمــار�ت يف رحاب 

عا�شمتنا �أبوظبي .
ورحـــب �ــشــمــوه بــالــعــار�ــشــني �لذين 
عربية  دولــــــة   60 نـــحـــو  ميـــثـــلـــون 

و�أجنبية .
مـــوؤكـــد� �ــشــمــوه �أن دولــــة �لإمـــــار�ت 
�شتظل ر�ئدة ب�شو�عد و�إد�رة �شبابها 
يف �شناعة �ملعار�س �لدولية خا�شة 
�آيدك�س  كمعر�س  �ملتميزة  �ملعار�س 
للطري�ن  دبــي  ومعر�س  ونافدك�س 
وغريها من �ملعار�س �لتخ�ش�شية. 
وهــنــاأ �ــشــمــوه �أخــــاه �ــشــاحــب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان على 
ح�شن �لتنظيم وكرم �ل�شيافة �لتي 
و�لزو�ر  �مل�شاركة  �لوفود  بها  حتاط 
ومتابعته  �شموه  �هتمام  يعك�س  مــا 
لإجناز هذ� �حلدث وتر�شيخه على 
�لعاملية  �لدفاعية  �ملعار�س  خارطة 
بارك  كما  بالبنان.  لها  ي�شار  �لتي 
�شموه ل�شباب �لوطن جهودهم على 
مــا يــقــومــون بــه مــن و�جـــب وطني 
وخدمة وم�شاعدة �شيوف �لإمار�ت 
�لــــذيــــن يـــحـــظـــون بـــكـــل �لحــــــر�م 
دولتنا  و�شعب  قيادة  من  و�لتقدير 
�لــعــزيــزة.  ر�فـــق �ــشــمــوه يف �جلولة 
�آل  �شعيد  بن  �أحمد  �ل�شيخ  �شمو   ..
للطري�ن  دبــي  هيئة  رئي�س  مكتوم 
طري�ن  ملجموعة  �لأعــلــى  �لرئي�س 
�ل�شيخ من�شور بن  �لإمــار�ت و�شمو 
و�شعادة  �آل مكتوم  ر��شد  بن  حممد 
عام  مــديــر  �شليمان  �شعيد  خليفة 
د�ئـــــرة �لــتــ�ــشــريــفــات و�لــ�ــشــيــافــة يف 
�لقو�ت  دبي وعدد من كبار �شباط 

�مل�شلحة و�مل�شوؤولني يف �ملعر�س.

حاملة  �لـــربمـــائـــيـــة  �لـــعـــ�ـــشـــكـــريـــة 
حتمل  ع�شكرية  ودبابات  �ل�شو�ريخ 
�أنو�ع  �إىل جــانــب  �أر�ــشــيــة  مــ�ــشــاد�ت 
و�لتقنيات  �لأ�ــشــلــحــة  مــن  مــتــعــددة 
ثـــم توقف  �لــعــ�ــشــكــريــة �حلـــديـــثـــة. 

�لع�شكرية يف �لعامل. 
جمهورية  جناح  كذلك  �شموه  وز�ر 
و�طلع   .. �ل�شقيقة  �لعربية  م�شر 
�لدفاعية  ــنــاعــات  �لــ�ــش �أهـــــم  عــلــى 
�حلربي  �لإنتاج  وز�رة  تنتجها  �لتي 

جمهورية �ل�شني �ل�شعبية و��شتمع 
مــــن �لـــقـــائـــمـــني عـــلـــى �جلــــنــــاح من 
كـــبـــار �ملـــ�ـــشـــوؤولـــني �لــ�ــشــيــنــيــني �إىل 
�لتي  �ملتطورة  �لتقنيات  حول  �شرح 
�ل�شينية  �لــ�ــشــركــات  تــ�ــشــتــخــدمــهــا 

كوريا  جمهورية  جناح  عند  �شموه 
منتجات  عــلــى  و�طـــلـــع  �جلــنــوبــيــة 
�لكورية   “  Hanwa  “ �ــشــركــة 
�ملتخ�ش�شة يف �ل�شناعات �لدفاعية 
�لتقنيات  �أحـــدث  على  تعتمد  �لتي 

�آليات ع�شكرية  �مل�شرية ومن بينها 
�أنــــو�ع  ملختلف  وذخـــائـــر  و�ــشــو�ريــخ 
�لأ�ــشــلــحــة. وخــتــم �ــشــمــوه جــولــتــه - 
ي�شتمر  �لــــذي  �ملــعــر�ــس  ردهـــــات  يف 
- بجناح  �لقادم  يوم �خلمي�س  حتى 

�ملـــ�ـــشـــنـــعـــة لـــلأ�ـــشـــلـــحـــة و�ملـــــعـــــد�ت 
�ملعد�ت  هــذه  بــني  مــن   .. �لدفاعية 
ومدرعات  دبابات حديثة  �ملعرو�شة 
و�مل�شاد�ت  �لــ�ــشــو�ريــخ  مــن  ومنـــاذج 
�لـــدفـــاعـــيـــة �جلـــويـــة وغـــريهـــا من 

حممد بن ر��سد يتفقد �ملركز �لإعلمي لـ » �آيدك�س 2017 «

مار�سول �نرتنا�سيونال تعر�س زورقا متعدد �ل�ستخد�مات يف �أيدك�س 2017

•• اأبوظبي-وام:

تفقد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
دبي  حاكم  �لـــوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  ير�فقه  �هلل”  “رعاه 
�لإعلمي  �ملركز   .. دبــي  مكتوم ويل عهد  �آل  ر��شد  بن 
�لذي جهز  �آيدك�س  �لدويل  �لدفاع  يف معر�س وموؤمتر 
باأحدث و�شائل �لت�شال و�لتو��شل �لجتماعي لتمكني 

و�لأجانب  �لــعــرب  و�ل�شحفيني  �لإعــلمــيــني  عــ�ــشــر�ت 
�ملعلومة  �إي�شال  مــن  �ملعر�س  فعاليات  يغطون  �لــذيــن 
و�ل�شورة �إىل �ملوؤ�ش�شات �لتي ميثلونها يف دولهم باأق�شى 
�شرعة نظر� لتطور �لأجهزة �لتي وفرت لهم من خلل 
�أيام �ملعر�س. وقد حيا �شموه  �ملركز �ملفتوح طو�ل مدة 
ومتنى  �ملركز  يف  �ملوجودين  و�ل�شحفيني  �لإعلميني 
لهم �لنجاح يف مهمتهم.  و�أ�شاد �شموه بتجهيز�ت �ملركز 
و�لإمكانات �لتقنية �لعالية �لتي يوفرها للإعلميني. 

•• اأبوظبي-وام: 

خلل  مــرة  لأول  �نرنا�شيونال  مــار�ــشــول  �شركة  تعر�س 
�لدويل  �لــدفــاع  ومــوؤمتــر  مــعــر�ــس  يف  �حلــالــيــة  م�شاركتها 
750 �ت�س دي بي �ي  2017 زورق ر�ينو كر�فت  �يدك�س 
�شركة  مدير  يونغ  مايك  �أو�شح  و  �ل�شتخد�مات.  �ملتعدد 
�ت�س   750 كر�فت  ر�ينو  زورق  �أن  �نرنا�شيونال  مار�شول 
مقارنة  مهمة  مز�يا  وله  �ل�شتخد�مات  متعدد  �ي  بي  دي 
بديل  يعد  كما  �ل�شيانة  عمليات  كدعم  �مل�شابهة  بالزو�رق 
لقو�رب �شبه �شلبة وقابلة للملء بالهو�ء ولقو�رب عمليات 
�لغو�س. و��شاف �ن �ل�شركة تقوم بالتعاون مع �شركة تويجا 
من  ل�شتخد�مه   850 قـــارب  بت�شنيع  �فريقية  �جلــنــوب 
جانب �خلفر �لع�شكري للجي�س و�لأمن للعمليات �لقريبة 

من �ل�شو�طئ و�لنهار حيث يوفر�لقارب جمموعة و��شعة 
من �لتطبيقات يف من�شات �ملياه �لقوية وغري قابلة للتلف. 
و�و�ــشــح �أنـــه بــاإمــكــان ز�ئـــري �ملــعــر�ــس جتــربــة هــذ� �لزورق 
�نه  ..م�شيفا  يوميا  تقدمها  �لتي  �حلية  �لعرو�س  خــلل 
�ىل  ��شتناد�  �ملتني  �ثيلني  �لبويل  من  �لـــزورق  ت�شميم  مت 
�لــبــحــري وبــعــد �شنو�ت  �أ�ــشــو�ق �لنفط و�لــغــاز  �حــتــيــاجــات 
�ملــجــال حيث تعد  �لــتــدريــب �لعملي و�خلـــربة يف هــذ�  مــن 
ظروف بيئة �شعبة وقا�شية. و��شار �ىل �ن �شركة مار�شول 
�نرنا�شيونال تقود عدد� من �ملبادر�ت يف �لقطاع �لبحري 
كاإ�شلح خط �أنابيب �لطو�رئ و�إد�ر�ة �خلر�طيم و�ل�شلمة 
و�لتفتي�س و�ل�شيانة للمحطات �لبحرية، حيث يتميز زورق 
�ل�شتخد�م  بتوفري  �ي  بي  دي  �ت�س   750 كر�فت  ر�ينو 

�لأن�شب ل�شمان �جلودة و�لأمان و�لفعالية للعمليات.

•• اأبوظبي-وام:حممد بن ر��سد ي�ستقبل نائب رئي�س وزر�ء �أوزبك�ستان

�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” يف قاعة �ل�شتقبالت �لتابعة لوز�رة 
�لدفاع يف معر�س وموؤمتر �لدفاع �لدويل “ �آيدك�س “ �م�س- بح�شور �شمو �ل�شيخ 
حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي - معايل ر�شتام �أزميوف نائب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء يف جمهورية �أوزبك�شتان �لذي نقل �إىل �شموه حتيات فخامة 
�لرئي�س �لأوزبكي �شوكت مريز�يف ومتنياته ل�شموه بال�شحة و�ل�شعادة ول�شعب 
�شبل  و�ل�شيف �حلديث حول  �شموه  تبادل  وقد  و�لرخاء.  �لتقدم  دو�م  �لإمــار�ت 
تعزيز علقات �ل�شد�قة و�لتعاون بني دولة �لإمار�ت وجمهورية �أوزبك�شتان مبا 
يعود باخلري على �لبلدين و�ل�شعبني �ل�شديقني. ح�شر �للقاء �شمو �ل�شيخ �أحمد 
�آل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطري�ن �لرئي�س �لأعلى ملجموعة طري�ن  بن �شعيد 
�لفريق  و�شعادة  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  من�شور  �ل�شيخ  و�شمو  �لإمـــار�ت 
حممد عبد�لرحيم �لعلي وكيل وز�رة �لدفاع �مل�شاعد و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان 

مدير عام د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة يف دبي و�لوفد �ملر�فق لل�شيف.

فقدان جواز �سفرت
مارتينهو  �ملـــــدعـــــو/  فـــقـــد 
باربتو،   جــــود��ــــس  �ــشــبــمــاو 
�لــــهــــنــــد  �جلـــنـــ�ـــشـــيـــة جـــــو�ز 
رقم )6999340(  �شفره 
يــعــر عليه  - يــرجــى ممـــن 
�لهندية   بال�شفارة  ت�شليمه 
�شرطة  مــــركــــز  �قــــــــرب  �و 

بالمار�ت.   

فقدان جواز �سفرت
�حمد  ــــــاز  �ي �ملـــــدعـــــو/  فـــقـــد 
باك�شتان    ، �لــــــــــرز�ق  عـــبـــد 
رقم  �ــشــفــره  جـــو�ز  �جلن�شية 
يرجى   -  )1151812(
ت�شليمه  عــلــيــه  يــعــر  ممـــن 
�لباك�شتانية   بـــالـــ�ـــشـــفـــارة 
�شرطة  مـــــركـــــز  �قـــــــــرب  �و 

بالمار�ت.   

فقدان جواز �سفرت
فـــــقـــــد �ملـــــــدعـــــــو /جـــيـــمـــا 
�لفلبني    ، كالي�شو  مـــور�د� 
�شفره  جــــو�ز   - �جلن�شية 
 )8733541( رقـــــــم 
ــــه  ــــي مــــــــــــن يــــــــــجــــــــــده عــــل
بــتــلــيــفــون رقم  �لتـــ�ـــشـــال 

 052/6328371

فقدان �سهادةاأ�سهمت
جا�شم  خــالــد  �ل�شيد/  فقد 
�شليمان �شهادة ��شهم �شادرة 
 25 بعدد  �إعمار  �شركة  من 
�لف �شهم يرجى ممن يعر 
ل�شركة  تــ�ــشــلــيــمــهــا  عــلــيــهــا 
  : هاتف  �لت�شال  �و  �إعــمــار 

050-4854000

تغيري  ا�سم ت
�شيف  �لــ�ــشــيــد/  بـــاأن  للجميع  نعلن 
ــعــيــد عـــو�ـــس �لــــو�حــــدي  �ـــشـــالـــح �ــش
 05330829 رقــم  جــو�ز  ويحمل 
�شادر من �بوظبي �ملقيم يف �بوظبي 
يــرغــب يف تــغــيــري ��ــشــمــه مـــن �شيف 
�ىل  �لــو�حــدي  عــو�ــس  �شعيد  �شالح 
�لو�حدي  عو�س  �شعيد  �شالح  وليد 
�ىل  به  �لتقدم  �عر��س  لديه  فمن 

�جلهات �ملخت�شة.  
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن ر��سد وحممد بن ز�يد و�لرئي�س �ل�سود�ين ي�سهدون 

�إز�حة �ل�ستار عن �آلية ربد�ن �ملدرعة �لقتالية �ملطورة 
•• ابوظبي -وام:

نائب  مكتوم  �آل  ر��ــشــد  بــن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شهد 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب 
�أبوظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد  �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة وفخامة عمر ح�شن �لب�شري رئي�س 
جمهورية �ل�شود�ن �إز�حة �ل�شتار عن مدرعة ربد�ن وهي �لية م�شاة 
قتالية برمائية ذ�ت دفع ثماين �ملطورة من قبل �شركة �جل�شور – 

وهي م�شروع م�شرك بني �شركة هيفي فيكل �ند�شريز �ململوكة 
�أوتوكار  ل�شركة  �لتابعة  �لإمـــــار�ت  و�أوتـــوكـــار  �لقاب�شة  لــتــو�زن 
بت�شنيع  خا�شة  �تفاقية  مبوجب  �جل�شور  تقوم  حيث  �لركية 
�لآليات يف من�شاآت �لت�شنيع �لقائمة مبجمع تو�زن �ل�شناعي يف 
�أبوظبي. ومت �إز�حة �ل�شتار يف جناح �شركة تو�زن �لقاب�شة خلل 
فعاليات �ليوم �لأول ملعر�س �لدفاع �لدويل �آيدك�س 2017 �لذي 
�شيف  �شعادة  وقــام  للمعار�س.  �لوطني  �أبــوظــبــي  مركز  يف  يقام 
حممد �لهاجري �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة تو�زن بتقدمي �شرح 

�أي خماطر  موجز عن �للية �ملطورة وقدرتها على �لتعامل مع 
�شخ�شا   11 �لــيــة حتمل  وهــي  �لــقــذ�ئــف  �أو  �لألــغــام  عــن  ناجمة 
عالية. ح�شر  قتالية  بكفاءة  و�لبحري�ت  �لأنهر  عبور  وت�شتطيع 
�إز�حة �ل�شتار �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
�آل نهيان ممثل  �ل�شيخ طحنون بن حممد  ويل عهد دبي و�شمو 
�آل  ز�يــد  بن  من�شور  �ل�شيخ  و�شمو  �ل�شرقية  �ملنطقة  يف  �حلاكم 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة وعدد من 

�ل�شيوخ وكبار �مل�شوؤولني يف �لدولة.

حممد بن ز�يد يزور عدد� من �لأجنحة �مل�ساركة يف �يدك�س 2017
•• اأبوظبي-وام:

قام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة بزيارة عدد من �جنحة �ل�شركات �لأجنبية 
�مل�شاركة يف فعاليات معر�س �لدفاع �لدويل �آيدك�س 2017 �لذي يقام يف 

مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س.
ما  �أحـــدث  على  �مل�شاركة  و�لجــنــحــة  �ل�شركات  ممثلي  مــن  �شموه  و�طــلــع 
ملو�جهة خمتلفات  و�أبــرز �حللول  و�لدفاع  �ل�شلح  �شركات �شناعة  �نتجته 
�لتحديات �لأمنية وتبادل معهم �لأحاديث حول �أهمية مثل هذه �ملعار�س 
�ملتخ�ش�شة ويف مقدمتها �شل�شلة معار�س �يدك�س كونها توفر من�شة عر�س 

عاملية لأحدث �بتكار�ت �شناعة �لدفاع.
و�ملتخ�ش�شة مبجموعة  �لوربية  �إيه  دي  بي  �إم  �شركة  �شموه جناح  وتفقد 
– �ر�س  �أر�س-جو و�شو�ريخ جو  �أنظمة �ل�شو�ريخ �ملتنوعة �شو�ريخ  من 

و�شو�ريخ م�شادة لل�شفن و�أخرى م�شادة للدروع.
�برز  عن  بوفييه  �أنطو�ن  لل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  من  �شموه  و��شتمع 

منتجات �ل�شركة �لتي باتت تلقى رو�جا تناف�شيا على م�شتوى �ملنطقة.
بعدها ز�ر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان جناح جمموعة 
و�أنظمة  و�لمــن  و�لدفاع  �لنقل  تعمل يف جمــالت  �لتي  �لفرن�شية  تالي�س 

ر�د�ر �ملر�قبة �جلوية وتكنولوجيا �لف�شاء.
وقــــام �ــشــمــوه بــتــفــقــد �ــشــركــة �ــشــافــر�ن �لــفــرنــ�ــشــيــة �ملــتــخــ�ــشــ�ــشــة يف جمال 
�لف�شاء و�لدفاع و�لأمــن حيث  �ملتقدمة وخا�شة يف جمالت  �لتكنولوجيا 
و�لطائر�ت  �لع�شكرية  و�لــطــائــر�ت  �لــطــائــر�ت  حمــركــات  �لــ�ــشــركــة  تنتج 

�ملروحية و�ل�شو�ريخ ومركبات �لإطلق و�لأقمار �ل�شناعية.

�أي�شا بزيارة �جلناح  �آل نهيان  وقام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�لأ�شر�يل �لذي ي�شم 20 �شركة متخ�ش�شة يف �أنظمة �شبكات �لت�شالت 
و�مللجئ و�لدعم �جلوي و�جل�شور �لعملياتية حيث كان يف ��شتقباله لدى 
و�شوله مقر �جلناح معايل كري�شتوفر باين وزير �شناعة �لدفاع �لأ�شر�يل 
. وجـــرى خــلل �لــلــقــاء تــبــادل �لحــاديــث حــول �لــتــعــاون بــني �لبلدين يف 
�ل�شناعات �لدفاعية وقدم �لوزير �لأ�شر�يل ملحة عامة عن طبيعة م�شاركة 
��شر�ليا يف فعاليات معر�س �لدفاع �آيدك�س و�هم �ملعرو�شات �لتي تقدمها 

�ل�شناعة �لأ�شر�لية �لدفاعية و�لع�شكرية خلل �إقامة �ملعر�س.
و�شملت جولة �شموه زيارة �شركة �ملقاولت �لبحرية �لفرن�شية دي �شي �إن 
�إ�س �ملتخ�ش�شة يف �لتكنولوجيا �لبحرية و�ملعد�ت �لدفاعية وبناء �ل�شفن 
كما تعمل �ل�شركة بتوفري حلول مبتكرة يف �لأنظمة و�ملعد�ت و�خلدمات 

�ل�شر�تيجية لل�شفن.
و�ختتم �شموه جولته بزيارة �جلناح �لربيطاين حيث �لتقى �شموه مبعايل 
هاربت بولدن وكيل وز�رة �لدولة للم�شريات �لدفاعية �لربيطانية حيث 
مت خلل �للقاء بحث جمالت �لتعاون �لدفاعي بني دولة �لمار�ت �لعربية 

�ملتحدة وبريطانيا .
وقدمت �لوزيرة �لربيطانية �شرحا حول طبيعة �مل�شاركة �لربيطانية و�هم 
�مل�شاريع و�لأنظمة �لتي تعر�شها �ل�شركات �مل�شاركة يف �جلناح �لربيطاين 

باعتبار معر�س �يدك�س و�حد من �هم �ملعار�س �لعاملية يف جمال �لدفاع .
رئي�س جهاز  �ملــبــارك  خــلــدون خليفة  مــعــايل  �جلــولــة  �شموه خــلل  ر�فـــق 
�ل�شوؤون �لتنفيذية و�شعادة حممد مبارك �ملزروعي وكيل ديو�ن ويل عهد 
�بوظبي و�شعادة يو�شف مانع �لعتيبة �شفري �لدولة لدى �لوليات �ملتحدة 
�لأمريكية و�شعادة �لفريق �لركن جمعة �أحمد �لبو�ردي �لفل�شي م�شت�شار 

�شاحب �ل�شمو نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة.
�جلولة  نهاية  يف  نهيان  �آل  ز�يــد  بــن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�كــد 
�أنظار و�هتمام �شناعة  �أ�شبحت حمط  �لعربية �ملتحدة  �لإمــار�ت  �أن دولة 
�لدفاع و�لأمن يف �لعامل مبا تتمتع به من ��شتقر�ر وما حتظى به من ثقة 

كبرية من دول �لعامل كافة.
وقال �شموه مبنا�شبة �نعقاد معر�س وموؤمتر �لدفاع �لدويل �أيدك�س 2017 
يف �أبوظبي �إن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
�لإمكانيات  جميع  وت�شخري  �لطاقات  كل  توفري  على  حري�س  �هلل  حفظه 
د�ئما  �ل�شد�رة  موقع  �ملتحدة  �لعربية  �لإمـــار�ت  دولــة  تتبو�أ  �أن  �أجــل  من 
و�لنه�شة  و�لتقدم  و�ل�شرف  �لعز  كل حمافل  علمها خفاقا يف  يرتفع  و�أن 

�حل�شارية و�لإن�شانية .
باأن  ثقته  عــن  نهيان  �آل  ز�يـــد  بــن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أعــــرب 
�ملنا�شبة  �لبيئة  توفر  �ملعر�س  خلل  تعقد  �لتي  �مل�شتوى  رفيعة  �للقاء�ت 
لتبادل �لروؤى و�لأفكار �لبناءة حول �لكثري من �لق�شايا �لعاملية مبا ي�شاعد 
على بلورة �ملو�قف و�ل�شيا�شات �لتي من �شاأنها �أن ت�شاهم يف �لتعامل �لفاعل 

و�جلاد مع �لتحديات �لتي تو�جه �لأمن �لدويل.
و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان �أن معر�س وموؤمتر 
�لدفاع �لدويل �أيدك�س 2017 يعك�س جو�نب مهمة من �لنه�شة �ل�شاملة 
وما  كافة  �مل�شتويات  على  �ملتحدة  �لعربية  �لإمـــار�ت  دولــة  ت�شهدها  �لتي 
�لإمار�ت  دولــة  �أثبتت  �إذ  وب�شرية  وفنية  تنظيمية  مقومات  من  به  تتمتع 
عاملية  ومــوؤمتــر�ت  معار�س  وتنظيم  ��شتيعاب  يف  تفوقها  �ملتحدة  �لعربية 

ر�ئدة مكنتها من تبووؤ موقع متقدم يف �لعامل .
�أيدك�س  �لـــدويل  �لــدفــاع  ومــوؤمتــر  معر�س  تنظيم  �أن  �إىل  �شموه  و�أ�ــشــار 

وتاريخه �حلافل بالتطور و�لنجاح منذ �نطلق دورته �لأوىل يف �أبوظبي 
1993 يوؤكد�ن هذ� �لتفوق وثقة �لعامل �لكبرية بقدرة �لدولة على  عام 
�ملجالت  يف  و�أ�شخمها  �لــدولــيــة  و�لأن�شطة  �لفعاليات  كــربى  ��شت�شافة 

كافة.
و�أ�شاد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان مب�شتوى �ل�شناعة 
�لوطنية و�لتقدم �ملتميز �لذي و�شلت �إليه وطالب �لقائمني على �ل�شركات 
وتثبيت  �جلــودة  مبعايري  يتعلق  فيما  خا�شة  �جلهود  مب�شاعفة  �لوطنية 

�أقد�مهم على خريطة �ل�شناعات �لدفاعية �ملتطورة.
2017 يعد م�شاهمة من جانب دولة �لإمار�ت  �أيدك�س  �أن  و�عترب �شموه 
�لعربية �ملتحدة يف تعزيز جهود �لأمن و�ل�شتقر�ر باملنطقة و�لعامل �أجمع 
كونه بات ميثل ملتقى مرموقا ملناق�شة �لتحديات و�ملخاطر و�شبل �لتعامل 
معها وهذ� ينطوي على قدر كبري من �لأهمية خا�شة يف ظل ما ت�شهده 

�ملنطقة و�لعامل من حولنا من تطور�ت مت�شارعة.
�إقليمية وعاملية م�شطربة تتز�يد  �لعامل ي�شهد ظروفا  �أن  و�أ�شاف �شموه 
مقدمتها  ويف  و��ــشــتــقــر�رهــا  �لـــدول  �أمـــن  على  و�ملــخــاطــر  �لتحديات  فيها 
�لتطرف و�لإرهاب و�ملخاوف من �نت�شار �أ�شلحة �لدمار �ل�شامل و�ل�شر�عات 
�ملخاطر و�مل�شكلت ومن هنا فاإن دولة  �لدول وغريها من  �لعنيفة د�خل 
ز�يد  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بقيادة  �ملتحدة  �لعربية  �لإمـــار�ت 
�أدو�تها  وتطوير  �إيجاد  على  حتر�س  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل 
�لوطن  �أمــن  على  �حلفاظ  من  متكنها  �لتي  �خلا�شة  و�آلياتها  وخيار�تها 
و��شتقر�ره و�شون منجز�ته 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.

�سيف بن ز�يد يفتتح معر�س �لدفاع �لبحري نافدك�س 2017 
•• اأبوظبي-وام:

�فتتح �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية �ليوم معر�س �لدفاع �لبحري 
�ملقابل  �لبحري  �لر�شيف  ُيقام على  �لذي   ،  2017 نافدك�س 
�شمن  للمعار�س  �لوطني  �أبــوظــبــي  ملركز  �لرئي�شة  ة  للمن�شّ

فّعاليات معر�س وموؤمتر �لدفاع �لدويل �آيدك�س 2017 .
ح�شر �لفــتــتــاح �لــلــو�ء �لــركــن بــحــري �إبــر�هــيــم �ــشــامل حممد 
�مل�شرخ قائد �لقو�ت �لبحرية و�للو�ء ركن بحري طيار �ل�شيخ 
نــائــب قــائــد �لقو�ت  نــهــيــان  �آل  �شعيد بــن حــمــد�ن بــن حمــمــد 

�لبحرية  و�لقو�ت  �لد�خلية  وز�رة  �شباط  وعدد من  �لبحرية 
وكبار �مل�شوؤولني من �ملهتمني و�ملدعوين.

وجال �شمّوه يف �أجنحة �ل�شركات �لوطنية و�لعاملية �مل�شاركة يف 
�ملعر�س �لبحري وتبادل �لأحاديث مع �لعار�شني حول �أهم ما 
يقدمونه من منتجات وتقنيات و�آليات ومعد�ت تقنية حديثة 

متطورة ومبتكرة.
�لتجارب  �ملزيد من  �كت�شبت  �أجهزتنا �لوطنية  �أن  و�أّكد �شمّوه 
و�خلرب�ت �لعملية لتنظيم �ملعار�س �لدولية �ملتخ�ش�شة وفقاً 
لأف�شل �ملعايري �لعاملية م�شتلهمني ذلك من توجيهات �شاحب 
�لدولة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو 

نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل 
ومبتابعة  دبــي  حــاكــم  �لــــوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لــدولــة  رئي�س 
حثيثة من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ومن حر�س 

�لقيادة �لعليا بتحقيق �لريادة و�ل�شد�رة �لعاملية.
من  ي�شاحبهما  ومــا  نافدك�س  و  �آيــدكــ�ــس  �أن  �شموه  و�أو�ــشــح 
�لتي  �ملعار�س  خارطة  �شمن  خا�شة  �أهمية  يحتلن  فّعاليات 
للعديد  مميزة  ة  من�شّ ميثلن  �إذ  �لدولة  يف  تنظيمها  يجري 
�ملتطورة  منتجاتها  لعر�س  و�لعاملية  �لوطنية  �ل�شركات  من 

و�ملبتكرة.

عبد�هلل بن ز�يد ي�ستقبل وزير خارجية �ل�سود�ن
•• اأبوظبي-وام:

وزير  نــهــيــان  �آل  ز�يـــد  بــن  عــبــد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
�خلارجية و�لتعاون �لدويل �م�س.. معايل �إبر�هيم �أحمد 
غندور وزير خارجية �ل�شود�ن. ومت خلل �للقاء - �لذي 
عــقــد عــلــى هــامــ�ــس مــعــر�ــس ومـــوؤمتـــر �لـــدفـــاع �لــــدويل “ 
�لعلقات  ��شتعر��س   - �أبــوظــبــي  يف   “  2017 �آيــدكــ�ــس 
�لــثــنــائــيــة بــني �لــبــلــديــن و�ــشــبــل تــعــزيــزهــا وتــطــويــرهــا يف 
خمتلف �ملجالت. كما تبادل �جلانبان وجهات �لنظر ب�شاأن 
�لبلدين ..  �مل�شرك بني  �لق�شايا ذ�ت �لهتمام  عدد من 

�إ�شافة �إىل �لتطور�ت و�مل�شتجد�ت �لر�هنة على �ل�شاحتني 
�لإقليمية و�لدولية. و�أكد �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل 
�لإمـــار�ت حري�شة على تطوير علقاتها  دولــة  �أن  نهيان 
�ملثمر  �لتعاون  من  �أو�شع  �آفــاق  �إىل  �ل�شود�ن  مع  �لثنائية 
�لثنائية  �لق�شايا  مــن  �لــعــديــد  يف  �ملــتــو��ــشــل  و�لتن�شيق 
و�لإقليمية ذ�ت �لهتمام �مل�شرك. من جانبه �أكد معايل 
�إبــر�هــيــم �أحــمــد غــنــدور وزيـــر خارجية �لــ�ــشــود�ن .. عمق 
دولة  بني  جتمع  �لتي  �مل�شركة  �ل�شر�تيجية  �لعلقات 
�لإمار�ت وبلده . م�شيد� باملكانة �لر�ئدة �لتي حتظى بها 

�لدولة على �ل�شعيدين �لإقليمي و�لدويل.

�لبو�ردي ي�ستقبل �ملدير �لتنفيذي لإد�رة �ملعد�ت 
�لدفاعية و�لإ�سناد لوز�رة �لدفاع �لربيطانية 

•• ابوظبي-وام: 

�لدفاع  ل�شوؤون  �لدولة  وزيــر  �لفل�شي  �لبو�ردي  �أحمد  بن  حممد  معايل  ��شتقبل 
�ملدير  دوغــل�ــس  طــوين  �ل�شيد   2017 �آيــدكــ�ــس  معر�س  يف  �م�س  �شباح  مبكتبه 
وبحث  �لربيطانية  �لــدفــاع  لـــوز�رة  و�لإ�ــشــنــاد  �لدفاعية  �ملــعــد�ت  لإد�رة  �لتنفيذي 
مت  كما  �ل�شديقني.  �لبلدين  بني  �لقائمة  �لتعاون  و�أوجــه  �ل�شد�قة  علقات  معه 
خلل �للقاء ��شتعر��س جمالت �لتعاون و�لتن�شيق يف عدد من �ملجالت �لع�شكرية 
�أو�شع ومبا  �آفــاق  �إىل  �لتعاون  م�شتوى  لرفع  �مل�شرك  و�لدفاعية يف ظل �حلر�س 
�آخر �لتطور�ت و�مل�شتجد�ت يف �ملنطقة  يحقق �مل�شالح �مل�شركة، كما تناول �للقاء 

و�لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرك.

�لبو�ردي ي�ستقبل قائد �لقو�ت 
�مل�سلحة �لرتكي

•• ابوظبي -وام:

ل�شوؤون  �لــدولــة  وزيـــر  �لفل�شي  �لــبــو�ردي  �أحــمــد  حممد  مــعــايل  ��شتقبل 
�لركي  �مل�شلحة  �لــقــو�ت  قائد  �م�س  �آيــدكــ�ــس  مبعر�س  مكتبة  يف  �لــدفــاع 
�جلرن�ل خلو�شي �أكار و�لوفد �ملر�فق له. وجرى خلل �للقاء �لذي ح�شره 
�لتن�شيق و�لتعاون  ��شتعر��س جمالت  �لدفاع  عدد من كبار �شباط وز�رة 
�لبلدين  بــني  و�لدفاعية  �لع�شكرية  �ملــجــالت  مــن  عــدد  يف  �ل�شر�تيجي 
لدعمها  �ل�شبل  و�أفــ�ــشــل  �مل�شرك  �لهــتــمــام  ذ�ت  �لأمـــور  مــن  عــدد  وبحث 

وتطويرها، كما مت تبادل �لهد�يا بني �لطرفني.

وزير �لدولة ل�سوؤون �لدفاع ي�ستقبل �لأمني �لعام للدفاع و�لت�سليح �لوطني �لإيطايل

وكيل وز�رة �لدفاع ي�ستقبل نائب وزير �لدفاع �ملاليزي

•• اأبوظبي-وام:

�لدفاع  ل�شوؤون  �لدولة  �لفل�شي وزير  �لبو�ردي  �أحمد  بن  ��شتقبل معايل حممد 
مبكتبه �شباح �م�س يف معر�س �آيدك�س 2017 كل من �شعادة دومينيكو رو�شو نائب 
�لت�شليح  ورئي�س  للدفاع  �لعام  �لأمني  و�لفريق ماجر��شي  �لإيطايل  �لدفاع  وزير 
�لوطني �لإيطايل و�لوفدين �ملر�فقني لهما. جرى خلل �للقاء ��شتعر��س علقات 

بال�شوؤون  �ل�شلة  ذ�ت  و�إيطاليا خا�شة  �لإمــار�ت  �لتي تربط بني  �ملتميزة  �لتعاون 
�لع�شكرية و�لدفاعية و�شبل تعزيزها وتنميتها مبا يخدم �مل�شلحة �مل�شركة.

وتبادل معايل �لوزير مع �ل�شيوف وجهات �لنظر حول عدد من �لق�شايا �لر�هنة 
�إىل  �إ�شافة  �لقليمي  و�لأمــن  �لدفاع  جمــال  يف  �مل�شركة  و�لتحديات  �ملنطقة  يف 
�لع�شكرية  �لدفاعات  و�لتكنولوجي يف جمال  و�ل�شناعي  �لع�شكري  �لتعاون  بحث 

�مل�شركة. ويف نهاية �للقاء مت تبادل �لهد�يا بني �لطرفني.

•• اأبوظبي-وام:

مكتبة  يف  �لــدفــاع  وز�رة  وكيل  �لظاهري  علي  �شامل  مطر  �شعادة  ��شتقبل 
�ل�شيد حممد جوهري  �ملاليزي  �آيدك�س �م�س نائب وزير �لدفاع  مبعر�س 

بن بهاروم و�لوفد �ملر�فق له.
�لدفاع  كــبــار �شباط وز�رة  �لـــذي ح�شره عــدد مــن  �لــلــقــاء  وجـــرى خــلل 
�ملجالت  �لبلدين يف عدد من  بني  و�لتعاون  �لتن�شيق  ��شتعر��س جمــالت 
�مل�شرك  �لهــتــمــام  ذ�ت  �لأمــــور  مــن  عــدد  وبــحــث  و�لــدفــاعــيــة،  �لع�شكرية 

و�أف�شل �ل�شبل لدعمها وتطويرها.
كما مت تبادل �لهد�يا بني �لطرفني.
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اأخبـار الإمـارات
�ل�سعودية تعر�س �لأنظمة �لإلكرتونية �لع�سكرية و�حللول �لتقنية يف �أيدك�س 2017

•• اأبوظبي -وام:

تــ�ــشــارك �ــشــركــة �لإلــكــرونــيــات �ملــتــقــدمــة �لــ�ــشــعــوديــة يف �آيدك�س 
�لدفاعية  �لتقنية  �إمكانياتها  يعك�س  خــا�ــس  بجناح   2017
وقدر�تها يف جمال �لأنظمة �لع�شكرية �ملختلفة ويربز ما و�شلت 
رفيع.  تقني  وتاأهيل  �ل�شعودية من م�شتوى متقدم  �لكو�در  �إليه 
�لإلكرونية  �لأنظمة  من  �لعديد  على  �ل�شركة  جناح  ويحتوي 
بت�شميمها  �ل�شركة  قــامــت  �لــتــي  �لتقنية  و�حلــلــول  �لع�شكرية 
وتطويرها كما يعك�س قدر�تها �لو��شعة يف جمال فح�س و�إ�شلح 
�لأنظمة و�لأجهزة �ملتنوعة. ويحظى جناح �ل�شركة �ملميز يف هذ� 

�ملعر�س باإقبال و��شع من �لزو�ر وكبار �مل�شوؤولني �لعامليني وينال 
م�شاركاتها  خلل  من  �ل�شركة  وتعر�س  منهم  �لكثريين  �إعجاب 
تقوم  �لتي  �لأنظمة �حلديثة  �ملتطورة من  �لتقنيات  �لعديد من 
ميز�ت  �إبــر�ز  بهدف  رفيعة  وجــودة  عاملية  بتطويرها مبو��شفات 
على  �ملتطلبات  مــن  �لكثري  وفــر  �لـــذي  �ل�شعودي  �ملنتج  وتــطــور 
�مل�شتوى �ملحلي وبات يناف�س �إقليميا ودوليا ويعك�س �لقدر�ت �لتي 
بن  و�كــد خالد  �ملجال.  هذ�  �ل�شعودية يف  �ل�شناعة  �إليها  و�شلت 
�ملتقدمة  �لإلكرونيات  لـ  �لتنفيذي  �لرئي�س  �خلويطر  حممد 
حر�س ل�شركة �لد�ئم على �مل�شاركة �لفاعلة يف هذ� �ملعر�س �لعاملي 
و تتطلع �ل�شركة من خلل �مل�شاركة يف �لدورة �حلالية للمعر�س 

�إىل �إبر�ز مدى ما تو�شلت �إليه �ل�شناعة �ل�شعودية من م�شتويات 
عاملية و�إعطاء فكرة �شاملة عن �ململكة �لعربية �ل�شعودية كونها 
ولي�شت  �ملتقدمة  �لإلكرونية  �لأنظمة  من  لكثري  منتجة  دولــة 
م�شتهلكة فقط وكذلك ما متتلكه �ل�شركة من قدر�ت متميزة يف 
هذ� �ملجال تقودها كو�در وطنية موؤهلة تاأهيل رفيعا. ولفت �إىل 
�أن �مل�شاركة �لفاعلة ل�شركة �لإلكرونيات �ملتقدمة يف هذ� �ملعر�س 
للمرة �لثانية ع�شرة على �لتو�يل توؤكد �هتمامها باملعر�س �لدويل 
�لــ�ــشــركــة يج�شد م�شامني  جــنــاح  �ن حمــتــوى  ..مــنــوهــا  �لــكــبــري 
2030 يف جمال �لتقنية �لدفاعية و�لأنظمة  �لروؤية �ل�شعودية 

�لع�شكرية �ملتطورة.

 �ير� �لهندية ت�سارك مبعد�ت متطورة يف �أيدك�س 2017
•• اأبوظبي-وام:

ت�شارك �شركة �ير� �لهندية لل�شناعات �لدفاعية يف معر�س �يدك�س 2017 مبعد�ت متطورة تركز 
على �نظمة �ملر�قبة �لدفاعية �جلوية مبا فيها نظامها �جلديد �ي ��س �م تر�كر. و�و�شحت �ل�شركة �ن 
�لنظام �جلديد يحتوي على تل�شكوب و�جهزة �خرى متطورة ميكن نقلها على منت �شاحنات �و عربات 
ع�شكرية لأي مكان مما ي�شمن �نت�شار� تكتيكيا �شريعا للقو�ت �ملزودة بهذه �لنظمة وذلك خلل 60 
بيانات  �ملعادية وجتميع  �لتحركات  �كت�شاف  على  �لنظمة  هذه  قــدرة  �ل�شركة  و�كــدت  فقط.  دقيقة 

ومعلومات مف�شلة وهذ� �لمر يعترب عامل حا�شما يف حتديد نتيجة �ية مهمة ع�شكرية.
ولفتت �إىل قدرة هذه �لنظمة على �عطاء �نذ�ر مبكر عن حتركات �لعدو وحتديد �لهدف عن بعد 

ت�شهم �ىل حد كبري يف �تخاذ قر�ر حا�شم لبدء عملية ع�شكرية و�منية ناجحة.
و�و�شحت �أن هذ� �لنظمة تتفوق ب�شكل كبري على �نظمة �لر�د�ر�ت �لتقليدية �لتي ميكن ك�شفها �و 

�لت�شوي�س عليها من قبل �لقو�ت �ملعادية.

�سركات عاملية ت�ستعر�س �أحدث �سناعاتها �لدفاعية يف معر�س �آيدك�س 2017
•• اأبوظبي-وام: 

�لدفاعية  بال�شناعات  �ملتخ�ش�شة  �لعاملية  �ل�شركات  كــربى  تعر�س 
و�لمنية �حدث منتجاتها يف معر�س �لدفاع �لدويل �يدك�س 2017 
و  للمعار�س.  �لوطني  �بوظبي  مبركز  �م�س  فعالياته  �نطلقت  �لذي 
�حدث  �ملعر�س  خــلل  �لفرن�شية  �في�شي�شن  د��ــشــو  �شركة  �شتعر�س 

بخ�شائ�شها  �ملتميزة  �ملقاتلة  �لطائر�ت  و�نتاج  ت�شميم  يف  تقنياتها 
تقدما.  �أكرها  و  �لنظم  باحدث  و�ملــزودة  �لعالية  وقدرتها  �لفريدة 
و�و�شح د��شلت باتريك مدير فرع �ل�شركة يف �بوظبي �ن د��شو تعر�س 
يف �يدك�س 2017 طائرة �لر�فال متعددة �ملهام و �لتي توفر قدر�ت 
تدمريية هائلة �شد �ل�شفن .. م�شري� �ىل �ن �لر�فال تعتمد على طيف 
�شو�ريخ  �ىل  و�شول  �لد�خلي  بــدء� من مدفعها  �ل�شلحة  كامل من 

�يــكــزوزيــت طــويــلــة �ملـــدى ولــل�ــشــتــبــاك مــع قــــو�رب �لـــدوريـــة خفيفة 
�لت�شليح �و قو�رب �لنز�ل. و�و�شح �نه مت ت�شميم طائرة ر�فال لتحل 
�لدفاع �جلوي مبا  �لهجوم وطائر�ت  حمل طيف كامل من طائر�ت 
�ل�شيت و�لتي كانت متخ�ش�شة  �لذ�ئعة  �يتند�ر  �ل�شوبر  فيها طائرة 
يف �لقتال �شد �ل�شفن .. منوها �ىل �ن وجود هذ� �لطيف �لو��شع من 
ي�شاهم  �لتجهيز  عالية  �لــر�فــال  طائرة  يف  لل�شفن  �مل�شادة  �ل�شلحة 

بتقدمي جمموعة كاملة من �خليار�ت �لتي ت�شهل �لتدرج يف ��شتخد�م 
�لــر�دع يف �لعمليات  �لــذي يعزز من تاأثري �لطائرة  �لقوة وهو �لمــر 
�ل�شاطئية و�ملياه �لعميقة على حد �شو�ء. كما تعر�س �شركة لوكهيد 
�لتكنولوجي -  �ملجال  �لر�ئدة عامليا يف  �ل�شركة  مارتني �لمريكية - 
�أحدث �أنظمتها �لتكنولوجية �ملتطورة يف �ملعر�س بدء� من �لطائر�ت 

�لتكتيكية و�نتهاء بالدفاع �جلوي و�ل�شاروخي �ملتكامل.

رئي�س تتار�ستان يزور جناح تو�زن يف �آيدك�س 2017

�سهام �خلليج للتكنولوجيا، وليوناردو و�إم بي دي �أيه تقدم 
�سلحًا م�سادً� جديدً� �سطح - جو يف �آيدك�س 2017

•• اأبوظبي- وام:

ز�ر فخامة ر�شتم مينيخاموف رئي�س جمهورية تتار�شتان 
�لدفاع  ومــوؤمتــر  �ملــ�ــشــارك يف معر�س  تـــو�زن  �شركة  جــنــاح 
فخامته  ��ــشــتــقــبــال  يف  وكــــان   .  2017 �آيــدكــ�ــس  �لــــدويل 
ملجل�س  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لهاجري  حممد  �شيف  �شعادة 
للوفد  قــدم  حيث  �لقاب�شة  وتـــو�زن  �لقت�شادي  �لــتــو�زن 
�لــز�ئــر �لـــذي جتــول يف �أنــحــاء �جلــنــاح �شرحاً مــوجــز�ً عن 
فخامة  ور�فــق  �ملعرو�شة.  و�ملنتجات  و�خلــدمــات  �ل�شركة 
�لــوزر�ء وكبار  �مل�شتوى من  ر�شتم مينيخاموف وفد رفيع 
�مل�شوؤولني بحكومة تتار�شتان حيث عرب �أع�شاء �لوفد عن 
و�ل�شجل  لها  �لتابعة  و�ل�شركات  تــو�زن  ب�شركة  �هتمامهم 
�لر�مية  �لتي حققتها �شمن جهودها  بالإجناز�ت  �حلافل 

لتعزيز �أو��شر �لتعاون يف قطاعات عديدة ما بني �ل�شركات 
�لعاملية ونظري�تها �ملحلية من خلل �لرويج لآفاق �لتعاون 
و�إبر�م �شر�كات فاعلة تعود باملنفعة على �جلانبني. و�أطلع 
تتار�شتان  رئي�س جمهورية  �لهاجري فخامة  �شيف  �شعادة 
تـــو�زن و�ل�شركات  �ملــر�فــق لــه على جمــالت عمل  و�لــوفــد 
�شركات  كــل  قـــدر�ت  على  �ل�شوء  �شلط  حيث  لها  �لتابعة 
�لــتــي تقدمها.. و تطرق  و�ملــنــافــع  بها  تــقــوم  �لــتــي  و�ملــهــام 
�إىل �لدور �لذي تنه�س به �شركة تو�زن يف قطاع �لت�شنيع 
�لدفاعي بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وم�شاهماتها يف 
كذلك  و��شتعر�س  �ملن�شودة..  �لقت�شادي  �لتنوع  توجهات 
�لــتــو�زن �لقت�شادي يف  يلعبه جمل�س  �لــذي  �لــهــام  �لـــدور 
ت�شجيع �شركات �لقطاع �خلا�س لرتياد قطاعات �لت�شنيع 

وبوجه خا�س جمالت �لت�شنيع �لدفاعي.

•• ابوظبي-الفجر:

ومعر�س  موؤمتر  فعاليات  �إطــار  يف 
 ،2017 �آيــدكــ�ــس  �لــــدويل  �لـــدفـــاع 
�خلليج  �ـــشـــهـــام  �ـــشـــركـــة  �ــشــتــعــر�ــس 
 )SAKT( لــــلــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
ليوناردو  �ــشــركــتــا  مــع  �لإمـــار�تـــيـــة، 
و�إم بي دي �أيه )MBDA( نظام 
معتدلة  تكلفة  وذو  مبتكر  �ــشــلح 
يوفر  حــيــث   ، �شهام3  ��ــشــم  يحمل 
وقائمة  �شاملة  قــدر�ت  �ل�شلح  هذ� 
وم�شادة  للطائر�ت  م�شادة  بذ�تها 
�لتي  �ل�شفن �حلربية  �أنــو�ع  جلميع 
�ملـــــــاء.  و�شيتم  �ــشــطــح  تــبــحــر عــلــى 
�لإعـــلن عــن هــذ� �لتــفــاق للتعاون 
�لــ�ــشــنــاعــي ر�ــشــمــيــاً خـــلل معر�س 
 ،2017 �آيــدكــ�ــس  �لــــدويل  �لـــدفـــاع 
جناح  يف  للنظام  منــوذج  و�شيعر�س 
للتكنولوجيا  �خلليج  �شهام  �شركة 
ومعر�س  موؤمتر  يف   ،))B-0004
نافدك�س. و�شتكون  �لبحري  �لدفاع 
للتكنولوجيا  �خلليج  �شهام  �شركة 
عمليات  عن  خا�س  ب�شكل  م�شوؤولة 
3 ، وهـــو �لنظام  دمـــج نــظــام �ــشــهــام 
�ثنني من  �لــذي يجمع بني  �ملبتكر 

منتجات ليوناردو وهما مدفع �أوتو 
 OTO( مارلن دبليو �إ�س �لبحري
مم   30 Marlin WS(عيار 
ونظام ميدو�شا �إم كيه4 بي للتحكم 
�لنار  بــاإطــلق  �ل�شوئي  �لكهربائي 
قدرة  يــوفــر  ممـــا   )EO-FCS(
�لأهـــــد�ف  وتــتــبــع  لــكــ�ــشــف  م�شتقلة 
عالية.  بــدقــة  �لبحرية  �أو  �جلــويــة 
مي�شر�ل  بقاعدة  �لنظام  ويكتمل 
�لثنائية لإطلق �ل�شو�ريخ �مل�شادة 
�أيه  �إم بــي دي  �إنــتــاج  لــلــطــري�ن مــن 
و�لـــتـــي يــتــم تــركــيــبــهــا عــلــى قاعدة 

و�حــدة.  ويتم �لتحكم بهذ� �لنظام 
�جلـــديـــد بــالــكــامــل مـــن قــبــل فرد 
و�حد، وهو ي�شمح بخف�س كبري يف 
�ل�شفينة  على  �لركيب  متطلبات 
قاعدة  على  �لركيب  نظام  بف�شل 
و�حدة. ومن �لتطور�ت �لأخرى يف 
�لتكامل  �لقدرة على   3 نظام �شهام 

 .)CMS( مع نظام �إد�رة �لقتال
هذ�  ودمـــج  و�إنـــتـــاج  تــطــويــر  و�شيتم 
�لثلثة  �ل�شركات  قبل  من  �لنظام 
�شوياً و�شيحمل بفخر علمة �شنع 

يف �لإمار�ت .

 

امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

العني
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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى �م �لقيوين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

�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

ال�شارقة 
م�شت�شفى �لزهر�ء �خلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
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حممد بن ز�يد ي�ستقبل رئي�سي �أركان �لقو�ت �مل�سلحة �ل�سعودية و�جلز�ئرية
•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �لــ�ــشــمــو  �ــشــاحــب  ��شتقبل 
�آل نــهــيــان ويل  حمــمــد بـــن ز�يــــد 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
ــ  ــ كل على حده  �مل�شلحة  للقو�ت 
�لفريق �أول ركن عبد �لرحمن بن 
�شالح �لبنيان رئي�س هيئة �لأركان 
�لعامة للقو�ت �مل�شلحة يف �ململكة 
�لعربية �ل�شعودية و�لفريـق �أحمد 
�لدفـاع  وزيـــــر  نــائــب  �شـالح  قــايــد 
�أركــــــان �جلي�س  رئــيــ�ــس  �لــوطــنــي 
�لـــوطـــنـــي �لــ�ــشــعــبــي �جلــــز�ئــــري 
للم�شاركة  �لبلد  يــزور�ن  �للذين 
�لــــدفــــاع  مـــعـــر�ـــس ومـــــوؤمتـــــر  يف 
�لذي   2017 �آيــدكــ�ــس  �لـــــدويل 
مركز  يف  �م�س  فعالياته  �نطلقت 

�أبوظبي �لوطني للمعار�س.
 .. �لــوزيــر �جلــز�ئــري  ح�شر لقاء 
�آل  ز�يــد  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 

�لعربية �ملتحدة وبلديهما.
كما مت خلل �للقاءين ��شتعر��س 
جمالت �لتعاون و�لتن�شيق يف عدد 
من �ملجالت �لع�شكرية و�لدفاعية 
يف ظل �حلر�س �مل�شرك على رفع 

�لع�شكرية.
ح�شر �للقاءين .. معايل خلدون 
جهاز  رئـــيـــ�ـــس  �ملـــــبـــــارك  خــلــيــفــة 
�ل�شوؤون �لتنفيذية و�شعادة حممد 
مبارك �ملزروعي وكيل ديو�ن ويل 

وزير �شوؤون �لرئا�شة .
�ل�شيخ  �لــ�ــشــمــو  �ــشــاحــب  ورحـــــب 
نهيان  �آل  ز�يـــــــــد  بــــــن  حمــــمــــد 
بال�شيفني وبحث معهما علقات 
�لــــتــــعــــاون بــــني دولـــــــة �لإمـــــــــار�ت 

�إىل تبادل �لأحاديث حول معر�س 
ومــوؤمتــر �لــدفــاع �لـــدويل �آيدك�س 
دولية  من�شة  باعتباره   2017
تقنيات  �أحـــــــدت  تـــعـــر�ـــس  هـــامـــة 
�ل�شناعات  ومــ�ــشــتــجــد�ت  �لــدفــاع 

�أو�شع  �آفــاق  �إىل  �لتعاون  م�شتوى 
مبا يحقق �مل�شالح �مل�شركة.

ــــقــــاء�ن �لـــتـــطـــور�ت  وتـــــنـــــاول �لــــل
و�مل�شتجد�ت يف �ملنطقة و�لق�شايا 
�إ�شافة   .. �مل�شرك  �لهتمام  ذ�ت 

�لفريق  و�ـــشـــعـــادة  �أبـــوظـــبـــي  عــهــد 
�لـــركـــن جــمــعــة �أحـــمـــد �لـــبـــو�ردي 
�لفل�شي م�شت�شار �شاحب �ل�شمو 
للقو�ت  �لأعــــلــــى  �لـــقـــائـــد  نـــائـــب 

�مل�شلحة.
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»تنظيم �لت�سالت« ت�ستعر�س جمموعة من �مل�ساريع و�حللول تتعلق بالأمن �لإلكرتوين
•• اأبوظبي-وام:

ت�شارك �لهيئة �لعامة لتنظيم قطاع �لت�شالت ممثلة بفريق �ل�شتجابة 
معر�س  فعاليات  يف  �لـــرددي  �لطيف  و�إد�رة  �لآيل،  �حلا�شب  لــطــو�رئ 
�لوطني  �أبــوظــبــي  مــركــز  يف  �مــ�ــس  �نطلق  �لـــذي   ”2017 “�أيدك�س 
لل�شتجابة  �لوطني  �لفريق  م�شاركة  وتت�شمن   . “�أدنيك”  للمعار�س 
�أهـــم �ملو��شيع  �ملــ�ــشــاركــة يف طـــرح  �لــعــام  لـــطـــو�رئ �حلــا�ــشــب �لآيل هـــذ� 
�أبرزها عر�س توعوي  و�لتحديات �لتي تتعلق بالأمن �لإلكروين ومن 
لإبر�ز �ل�شرر �لهائل �لذي قد ينجم عن �إ�شاءة ��شتغلل �أنظمة �إنرنت 
�مل�شتخدمني عــن طــريــقــة �شبط  لـــدى  �لــوعــي  �لأ�ــشــيــاء يف ظــل غــيــاب 
ت�شريب  ك�شف  نظام  �أي�شا  �لفريق  يعر�س  كما  �آمــن.  ب�شكل  �لعـــد�د�ت 

على  �حلكومية  �جلهات  خمتلف  من  �ملنت�شبني  ي�شاعد  و�لــذي  �لبيانات 
ك�شف �لبيانات �ل�شرية �ملتعلقة باجلهات و�لتي قد مت ن�شرها عن طريق 
�خلطاأ كما ميكنه �إيجاد �لثغر�ت �لأمنية �لتي ميكن ��شتغللها لتنفيذ 
�لهجمات �لإلكرونية. و�شيتاح لزو�ر �ملن�شة �أي�شا �لطلع على �لنظام 
�لتي تتعلق  �لبيانات  �لتهديد�ت و�لذي يعمل على جمع  �لذكي لتحليل 
�ملتعلقة بعمليات �لخر�ق و�لأدلة �ملرتبطة بها، كما يقوم  باملخططات 
قبل  مــن  ت�شريبها  مت  و�لــتــي  �ملكت�شفة  غــري  �حل�شا�شة  �لبيانات  بك�شف 
با�شتعر��س  �لهيئة  يف  �لــرددي  �لطيف  �إد�رة  فريق  ويقوم  �ملخرقني. 
و�إ�شد�ر  �لــــردد�ت  �إلــكــروين يف جمــال طلب تخ�شي�س  نــظــام  �أحـــدث 
�لت�شاريح و�لر�خي�س �لل�شلكية لكافة �خلدمات �لر�ديوية يف �لدولة 
ويتم هذ� من خلل عملية ب�شيطة وخطو�ت �شهلة متكن �مل�شتخدم من 

تقدمي طلب ت�شريح �لطيف �لرددي ودفع �لر�شوم �مل�شتحقة وطباعة 
�لت�شريح دون �أن يغادر مقر عمله. 

�إن�شاء مركز  كما يقوم ق�شم مر�قبة �لطيف �لرددي بعر�س جناحه يف 
�أحــدث �ملحطات  مر�قبة �لطيف �لــرددي مبقر �لهيئة حيث مت توفري 
و�لربجميات لدعم تخ�شي�س �لردد�ت وحل �لتد�خلت �ل�شارة وتوفري 
بيئة �آمنة للت�شالت �لل�شلكية يف �لدولة، بالإ�شافة �إىل ذلك ي�شاهم 
�لكربى وي�شارك يف  �لفعاليات  �لــردد�ت يف  ��شتخد�م  تاأمني  �لفريق يف 
�حلد من �لتغطية �ملتجاوزة للحدود على خدمات �لت�شالت من �لدول 

�ملجاورة.
لتنظيم  �لعامة  �لهيئة  عــام  مدير  �ملن�شوري،  عبيد  حمد  �شعادة  �و�شح 
لآيدك�س  ع�شرة  �لثالثة  �لــدورة  يف  �لهيئة  م�شاركة  �ن  �لت�شالت  قطاع 

تت�شمن ��شتعر��شا ملجموعة من �مل�شاريع و�حللول �لتي مت تطويرها من 
وجود  �حللول  هذه  �أظهرت  وقد  �لهيئة..  يف  �لوطنية  �لعمل  فرق  قبل 
كفاء�ت وطنية متميزة ��شتطاعت �إثبات جد�رتها يف �ملجالت ذ�ت �ل�شلة 
بنية  �لأ�شا�س يف توفري  تعد  و�لتي  �ملعلومات  و�أمــن  �لإلكروين  بالأمن 
حتتية موثوقة قادرة على تلبية �حتياجات �لتطور �لذكي و�لنتقال نحو 

�ملدن �لذكية. 
من  �ملعلومات  �أمــن  بــخــرب�ء  �للتقاء  مــن  �لهيئة  جناح  زو�ر  و�شيتمكن 
�لفريق �لوطني لل�شتجابة لطو�رئ �حلا�شب �لآيل ومناق�شة �ملو��شيع 
بالإ�شافة  �لنا�س،  عامة  لــدى  �لــوعــي  م�شتوى  رفــع  بهدف  �ل�شلة  ذ�ت 
�لرددي  �لطيف  ب�شوؤون  �ملعنيني  �ملهند�شني  مع  �لتو��شل  فر�شة  �إىل 

لل�شتف�شار عن �خلدمات و�لتقنيات �حلديثة يف هذ� �ملجال.

�جلانب �لرو�سي ي�ستعر�س �أكرث من 750 قطعة حربية يف �آيدك�س2017

تر�ست �لعاملية �لإمار�تية ت�ستعر�س �أحدث �أنظمة �لطائر�ت بدون طيار و�أجهزة �لدفاع �جلوي يف �أول �يام معر�س �آيدك�س

•• ابوظبي-الفجر: 

�نــطــلــقــت �مــ�ــس فــعــالــيــات معر�س 
ومـــــــــوؤمتـــــــــر �لـــــــــدفـــــــــاع �لــــــــــدويل 
رعـــايـــة  حتـــــت  �آيدك�س2017 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�لـــدولـــة،  �آل نــهــيــان رئــيــ�ــس  ز�يـــــد 
 1235 م�شاركة  �ملــعــر�ــس  و�شهد 
�لــثــالــثــة ع�شر  �لــــــدورة  �ــشــركــة يف 
�لعا�شمة  يقام يف  �لــذي  للمعر�س 

�لإمار�تية �أبوظبي.
�أكر  �لرو�شي  �جلانب  و��شتعر�س 
خا�شة  حــربــيــة  قطعة   750 مــن 
�مل�شلحة  �لــقــو�ت  قــطــاعــات  لــدعــم 
و�لقو�ت  �جلــــوي  �لـــدفـــاع  وقـــــو�ت 
هيئة  وتــولــت  و�جلــويــة،  �لبحرية 
�لت�شليح �لرو�شي �لتي ت�شكل جزء 
�لقاب�شة  رو�ــشــتــك  جمــمــوعــة  مــن 
�لتقنيات  �أخـــــــر  عــــر�ــــس  مـــهـــمـــة 
فائقة  �لـــ�ـــشـــنـــاعـــيـــة  و�ملـــنـــتـــجـــات 
�حلربية  للأغر��س  �لتكنولوجيا 

و�ملدنية خلل �ملعر�س.
�شيميزوف  �ــشــريجــي  �ــشــرح  ولــقــد 
�ملـــديـــر �لـــعـــام ملــوؤ�ــشــ�ــشــة رو�ــشــتــك : 
�آيدك�س  �لـــــدويل  �ملــعــر�ــس  ميــثــل 
فر�شة مميزة لرو�شيا لتتمكن من 
عر�س �أحدث منتجاتها يف جمالت 
ت�شنيع �لأ�شلحة و�ملعد�ت �حلربية، 
�إتفاقيات جديدة  �إبــر�م  علوة عن 
�ل�شركاء  �لتعاون مع  �شبل  و�إر�شاء 
وبالأخ�س  �لــعــامل  يف  �لتقليديني 
�لتي  �لـــ�ـــشـــرق �لأو�ــــشــــط  مــنــطــقــة 
بال�شناعات  خا�شاً  �إهتماماً  تبدي 
�أن  �ملـــتـــوقـــع  ومـــــن    . ـــيـــة  �لـــرو�ـــش
يـــ�ـــشـــتـــقـــطـــب �ملـــــعـــــر�ـــــس �لـــــــدويل 

�لدبابات  �أفــ�ــشــل  تــعــد مــن  و�لــتــي 
�ملعايري  ملــجــمــوع  وفــًقــا  �لــعــامل  يف 
�أجـــريـــت عليها  �لــتــي  و�ملـــوؤ�ـــشـــر�ت 
من حيث �لفعالية و�لتكلفة.  كما 
و�ــشــهــد مــعــر�ــس �آيــدكــ�ــس 2017 
�أنظمة  عــــن  مـــعـــلـــومـــات  عــــر�ــــس 
من  للطائر�ت  �مل�شاده  �ل�شو�ريخ 
بـ  عليها  �مللقب   400  - �شي  نــوع 
�أنظمة  على  تتفوق  �لتي  �ملنت�شر 
�لدفاع �جلوي �لأمريكية باتريوت 
�ليومني  يف  �ملــعــر�ــس  و�شي�شهد    .
�لقادمني عر�س جمموعات �أنتي - 
�أنتى2500- �لرو�شية،   ،  2500
�ملنظومات  �أقــوى  من  تعترب  �لتي 
�لدفاعية  �لــرو�ــشــيــة  �لــ�ــشــاروخــيــة 
فى مو�جهة �لعديد من مقاتلت 
�جلــيــل �حلــديــثــة، وهــي عــبــارة عن 
من  للت�شدير  خم�ش�شة  ن�شخة 
�إم  يف   300 — �أ�ـــــس  مــنــظــومــة 
بعيدة  للجو  �ملــ�ــشــادة  لــلــ�ــشــو�ريــخ 
�إ�شقاط  عـــلـــى  و�لــــــقــــــادرة  �ملــــــدى 
�لطائر�ت و�ل�شو�ريخ �لبالي�شتية. 
وت�شتعر�س رو�شتك طائرة مقاتلة 
فائقة  قـــدرة  وذ�ت  �ملــهــام  مــتــعــددة 
�شو35-  �ــشــوخــوي  �ملـــنـــاورة  عــلــى 
�شوخوي27-  �ــشــابــًقــا  و�ملــعــروفــة 
من  جمــمــوعــة  �إىل  بــالإ�ــشــافــة  �إم 
�لطائر�ت �لقتالية من طر�ز ياك-

�جلوي  �لــدفــاع  و�أنــظــمــة   ،  130
�إ�س  بانت�شري-  للطائر�ت  �مل�شادة 
وقد  تور،  �ل�شاروخي  و�لنظام   1
من  �أول  �لإمـــــــــار�ت  دولـــــة  كـــانـــت 
�أنظمة  عــلــى  �حلـــجـــز  قــــدم طــلــب 
للطائر�ت  �مل�شادة  �جلــوي  �لدفاع 

بانت�شري- �إ�س 1 .

مناذج �ل�شو�ريخ �مل�شاده للدبابات 
 1 �إم  مــاتــيــ�ــس  و  �إم  �أيــــه  كـــورنـــت- 
تــتــمــتــع مبــقــدرتــهــا على  ، و�لـــتـــي 
تفوق  �لــــتــــي  �لـــــــــــدروع  �خـــــــــر�ق 

�شماكتها عن مر. 
و�جلــديــر بــالــذكــر �أنــــه، مت عر�س 
�شو�ريخ  مــــع  �لـــ�ـــشـــو�ريـــخ  تـــلـــك 
�ملــدفــعــيــة �ملــوجــهــة كــر��ــشــنــابــل �إم 
لتحديد  �لليزر  بنظام  �ملـــزودة   2
�لهدف بدقة متناهية، وت�شتعر�س 
�شركة في�شوكاتوت�شني كومبليك�شي 
�لوجه  ��شم  عليها  يطلق  �شو�ريح 
�لتي ت�شتهدف �لأ�شخا�س ومد�فع 
�لهاون فقط. ولقد حظي �شيوف 
�ملـــعـــر�ـــس بــفــر�ــشــة �لـــتـــعـــرف على 
�إ�س  دي  ــــه  �أي �لــربمــائــيــة  �ملــركــبــة 
�لقدرة  ذو  مم،   5.45 ومدفعها 
على �إطـــلق �لــنــار يف �لــرب وحتت 
�ملاء.  وتعر�س تك ما�س جمموعة 
للدبابات  �ملــ�ــشــادة  �ل�شو�ريخ  مــن 
بــا�ــشــتــخــد�م �أ�ــشــلــحــة �آر بــي جــي – 
و�لتي ل يوجد لها مثيل يف   ،  30
�لعامل، تعمل تلك �ل�شو�ريخ على 
�أنظمة  وتعطيل  �أهــد�فــهــا  ��ــشــابــة 
�لديناميكية  و�لــــــدروع  �حلــمــايــة 
عـــلـــى تقدمي  عـــمـــلـــت  لــــهــــا. وقــــــد 
�لتفجري  منــوذج جديد من قنابل 
�ملحمولة على �لطائر�ت منوذج بي 
�إم يف 500 – �أو دي �أيه بي، و�لتي 
�لقنابل  تتفوق على مثيلتها من 

�لتفجريية. 
بي  3 يف  قـــذيـــفـــة  �ــشــغــلــت  ولـــقـــد 
حمط  لـــلـــدروع  �خلـــارقـــة   17 �إم 
عر�شها  مت  و�لــتــي  �جلميع  �أنــظــار 
�لدبابات  تــ�ــشــلــيــح  ركــــن  يف  �لـــيـــوم 

�لفرة  خـــلل   2017 �آيــديــكــ�ــس 
من 19 �ىل 23 فرب�ير ما يقارب 
عن  ومــايــزيــد  ز�ئــــر،  �ألـــف   100
من  دولة   56 من  �شركة   1200
�ل�شركة  ك�شفت  وقــد  �لــعــامل.  دول 
 – رو�ــس  للإلكرونيات  �لقاب�شة 
�لكرونيك �ل�شتار ولأول مرة عن 
و�ل�شيطرة   �لقيادة  نظام  منظومة 
�خلا�س   1 �إم   4 دي   – بــالــيــنــا 
�لنظام  �جلـــــوي،  �لـــدفـــاع  بــ�ــشــبــكــة 
�ملعلومات  جتــمــيــع  عــلــى  �لـــقـــائـــم 
�جلوي  �لدفاع  ب�شو�ريخ  �خلا�شة 
حتكم  نــــــظــــــام  يف  وتـــــوحـــــيـــــدهـــــا 
معلوماتي حربي ي�شمح بالتن�شيق 
بني خمتلف جتمعات قو�ت �لدفاع 
عـــ�ـــشـــر�ت مئات  لـــتـــوزيـــع  �جلــــــوي 

�لأهد�ف فيما بينها. 
ز�فود  فــاجــون  �أور�ل  و��ــشــتــعــر�ــس 
م�شنع �لت�شليح �أور�ل و�ملن�شم �ىل 
 ،2017 عــام  يف  رو�شتك  موؤ�ش�شة 
مــدفــع جــديــد مـــن نــــوع 30 مم. 
و�لذي يغلب عليه ت�شميم �لنموذج 
�حلربي دي يو بي �إم، حيث يتكون 
دبابة  ومـــدفـــع  �آيل  ر�ـــشـــا�ـــس  مـــن 
تتبع  بـــاأجـــهـــزة  تــــزويــــده  وقــــد مت 
بالإ�شافة  ونــهــاًر�.  ليًل  �لأهـــد�ف 
�إىل ��ــشــتــعــر��ــس مــدفــع �لــهــاون 2 
�مل�شمم  كــلــًيــا،  �حلـــديـــث   24 بـــي 
تركيبه  ميــكــن  ممـــيـــزة  بــطــريــقــة 
و�لهاون  �لــنــاريــة،  �لــدر�جــات  على 
�لكامت لل�شوت 2 بي 25 و�مل�شنع 

خ�شي�شاً للقو�ت �خلا�شة. 
ــــــقــــــدم �لــــ�ــــشــــركــــة �لـــقـــابـــ�ـــشـــة  وت
كومبليك�شي  فــيــ�ــشــوكــاتــوتــ�ــشــنــي 
خـــلل مــعــر�ــس �آيــدكــ�ــس 2017 

وتعد  �لبحرية  و�ملد�فع  و�ملدفعية 
هـــذه �لــقــذيــفــة و�حــــدة مــن �أقوى 
�لدبابات  يف  �مل�شتخدمة  �لقذ�ئف 
90. وقد  72 وتــي  �حلــديــثــة تــي 
حظيت �لقذيفة على �هتمام خا�س 
�آيديك�س  معر�س  ز�ئــري  قبل  من 
 90 دبابات تي  �أن  حيث   ،2017
قد �شجلت �أعلى مبيعات يف �لعامل 
ما بني �لعامني 2001 و 2010.  
�لرو�شية  �ملــروحــيــات  فــاجــاأت  لقد 
مبعرو�شاتها  �ملـــعـــر�ـــس  ز�ئـــــــري 
�لقوية من طائر�ت �إم �أي – 35 �إم 
و �إم �أي – 28 �إن �أيه و�لتي ُتلقب 
بـ �ل�شياد �لليلي ، وتتميز باأنظمة 
وحـــيـــويـــة، جتعلها  قـــويـــة  تــ�ــشــلــيــح 
للدبابات  �لــتــ�ــشــدي  عــلــى  قـــــادرة 
لأ�شلحة  وكذلك  �مل�شاة  ومــدرعــات 

قو�ت �لدفاع �جلوي.
�ل�شتطلع  مروحية  عر�شت  كما 
�لهجوم كا52- �مللقبة بـ �لتم�شاح ، 
و�حلائزة على �أول عقد ت�شدير يف 
�ملعر�س  �شم   .2016 عــام  مطلع 
�لع�شكرية  منــاذجــهــا  مــن  �لــعــديــد 
و�ملـــــدنـــــيـــــة مـــتـــو�ـــشـــطـــة �حلـــجـــم 
�إم  طــر�ز  �ل�شتخد�م من  ومتعددة 
و�ملروحية  �إتــ�ــس  �إ�ـــس  �أي  �أي12- 
�خلفيفة كي �أيه 226 تي  و�أطلق 
�ليوم  خــــلل  �لـــرو�ـــشـــي  �جلـــانـــب 
�لأول من معر�س �آيدك�س عن �آخر 
�ل�شناعات  جمــالت  يف  �لبتكار�ت 
كفائتها  �أثــبــتــت  و�لـــتـــي  �حلــربــيــة 
�خلفيفة  �لنارية  �لأ�شلحة  ومنها: 
من  �لع�شكري  �لت�شليح  و�أ�ــشــلــحــة 
�إىل  بالإ�شافة   ، كل�شنيكوف  نــوع 
�إ�س  �إم  تي90-  نــوع  مــن  �لــدبــابــة 

•• اأبوظبي- الفجر:

�لعاملية  تـــر�ـــشـــت  �ـــشـــركـــة  كــ�ــشــفــت 
�لإمـــار�تـــيـــة خـــلل مــ�ــشــاركــتــهــا يف 
�لدفاع  وموؤمتر  معر�س  فعاليات 
�لذي   2017 �يــدكــ�ــس  ـــــدويل  �ل
للمعار�س  �أبوظبي  مركز  يف  يقام 
�لأمنية  �لأنــظــمــة  مـــن  عـــدد  عـــن 
�ملتطورة،  �جلـــويـــة  و�لـــدفـــاعـــيـــة 
�لتي ت�شكل �إ�شافة هامة يف جمال 

�ل�شناعات �لع�شكرية.
�لــنــعــيــمــي مدير  ويـــقـــول يــعــقــوب 
�لعاملية  تر�شت  �شركة  يف  �مل�شاريع 
م�شاركتنا  خـــلل  كــثــري�  نــهــتــم   :
عن  بالك�شف  �آيدك�س  معار�س  يف 
�حدث �لأنظمة �لمنية و�لدفاعية 

�لنظام منا�شب جد�  �أن هذ�  حيث 
لــلــحــمــايــة مـــن �ـــشـــو�ريـــخ �جليل 
�ر�س- جو  �لر�بع  �لثالث و�جليل 

و جو-جو.
يوفر  نظام  �لنعيمي  ��شتعر�س  و 
�لـــدفـــاعـــيـــة وهــــو نظام  �حلـــمـــايـــة 
طيار،  بـــدون  لــلــطــائــر�ت  ت�شوي�س 
وتعطيل  لـــتـــحـــديـــد  ـــمـــم  ومـــ�ـــش
طيار  بـــدون  �ل�شغرية  �لــطــائــر�ت 
�ملر�قبة  ـــاأعـــمـــال  ب تـــقـــوم  و�لــــتــــي 
حميط  يف  خ�شو�شا  و�لــتــخــريــب 
�لأهمية  ذ�ت  و�ملـــو�قـــع  �ملـــطـــار�ت 
�لــعــالــيــة، ويــحــتــوي �لــــــر�د�ر على 
نظام ح�شا�س للم�شح �لإلكروين، 
يقوم باكت�شاف �لطائرة وت�شنيفها 

قبل �أن يقوم بخيار �لتعطيل .

حيث تقوم بامل�شح �جلوي للأر�س 
و�عطاء �شور و��شحة للت�شاري�س، 
و�شممت خ�شي�شا لتكون ملئمة 

��شافة  ت�شكل  �أن  �شاأنها  من  �لتي 
ودعم  �مل�شلحة،  �لــقــو�ت  �ىل  قوية 
و  �لع�شكرية،  و�أن�شطتها  عملياتها 
يف هذ� �خل�شو�س ك�شفنا عن عدد 
من �لطائر�ت �ل�شر�تيجية �لتي 
تــطــري بـــدون طــيــار ولــديــهــا قدرة 
�أد�ء  طري�ن متو��شلة متكنها من 

مهامها بكل جناح .
خلل  ك�شفنا  �لنعيمي:  و�أ�ــشــاف 
�ملـــــعـــــر�ـــــس عــــــن طــــــائــــــرة ظـــافـــر  
باكورة  متــثــل  �لــتــي   Zepher
تـــعـــاونـــنـــا مــــع �ـــشـــركـــة �يـــربـــا�ـــس 
��شتطلع  طائرة  وهــي  �لأوروبــيــة 
�ل�شم�شية  �لـــطـــاقـــة  عــلــى  تــعــمــل 
�شاهقة،  �رتـــفـــاعـــات  عــلــى  وحتــلــق 
وتقوم بوظيفة �لأقمار �ل�شناعية 

و�لتجاري  �لع�شكري  لل�شتعمال 
لهذه  �ن  كـــمـــا  ــــو�ء،  �ــــش حــــد  عـــلـــى 
�لتحليق  عــلــى  �لـــقـــدرة  �لــطــائــرة 

ب�شكل متو��شل ملدة 30 يوما.
و�أو�شح �لنعيمي �أن تر�شت �لعاملية 
 CH-5  عر�شت منوذجا لطائرة
طائرة  تـــعـــتـــرب  �لــــتــــي   UAV
وت�شتعمل  طـــيـــار  بـــــدون  قــتــالــيــة 
�ل�شتطلع  لأغــــــر��ــــــس  ـــا  �يـــ�ـــش

و�ملر�قبة.
 BIRDIE نــظــام  �ىل  مــ�ــشــري� 
�ل�شو�ريخ  تــ�ــشــتــيــيــت  نــظــام  وهــــو 
من  �لطائر�ت  حماية  على  ويقوم 
�حلر�رية  �لب�شمة  تغيري  خــلل 
عن  �لــ�ــشــاروخ  وت�شليل  للطائرة 
ـــام حــــر�ريــــة،  طـــريـــق رمـــــي �جـــ�ـــش

بي �سي�ستيمز تعر�س برنامج هوك للتدريب 
على �لطائر�ت �لنفاثة بتقنية �ملحاكاة 

•• ابوظبي-وام: 

خلل   bae systems �شيتيمز  بــي  �شركة  تقدم 
برنامج  مــن  ن�شخة  �أحـــدث   2017 �آيدك�س  معر�س 
هـــوك لــتــدريــب �لــطــيــاريــن عــلــى �لــطــائــر�ت �لنفاثة 
لطاقم  ت�شمح  و�لتي  جــو�ً  �ملحمولة  �لت�شبيه  بتقنية 
ب�شكل  �ملُتقدم  �لتعبوي  �لتدريب  مبعاجلة  �لطائرة 
ب�شكل  �لأمــامــي  �خلــط  تدريب  نحو  و�لنتقال  عاِجل 
مبا  �جلــويــة،  �لــغــارة  بتنفيذ  �لت�شبيه  وي�شمح  ُمبكر. 
فيها برجمة �شيناريوهات جو – جو وجو – �أر�س يف 
�لزمن  �أو يف  �لإقــلع  �حلا�شبات على منت هوك قبل 

�حلقيقي.
لطياري  تــدريــب  �أفــ�ــشــل  تــوفــري  يف  هـــوك  ت�شتمر  و 
�خلــطــوط �لأمــامــيــة مــع وجــــود �أكــــر مــن 1،000 
طـــائـــرة هـــوك طــلــبــهــا 18 �ــشــلح جـــو ..ومـــــن خلل 
تخلق  فهي  هــوك  توفرها  �لتي  �لعملياتي  �لــتــدريــب 
حًل تدريبياً �أقل كلفة للعميل وبالتايل فهي ُتقلل من 

تاأثري تدريب �لطاقم �شمن �أ�شطول �خلط �لأمامي.

ويف م�شتقبل ُي�شبح فيه �لتدريب بنظام �ملحاكاة �أكر 
�ملُ�شغل  تكاليف  لتقليل  �لتدريبية  �ل�شل�شلة  يف  هيمنة 
�أكر فاأكر فقد �حتلت هوك بالفعل موقعها �ملُتقدم 

يف تقدمي �لتدريب �خلا�س بالطائرة �ملقاتلة.
�لفر�شة  للطيارين  �حلديثة  �لت�شبيه  تقنية  توفر  و 
لكــتــ�ــشــاب �ـــشـــاعـــات مـــن �خلـــــربة عــلــى مـــنت طائرة 
تدريبية على �خلطوط �لأمامية دون حّتى �أن ُيغادرو� 
�لغار�ت  على  �لتمرين  للطيارين  ومُيــكــن  �لأر�ــــس.. 
�جلوية و�ملناور�ت �لز�خرة بالتحديات بتكلفة ي�شرية 
ودون  حقيقية  بطائرة  �لطري�ن  بتكلفة  مقارنة  جــد�ً 

�لتعّر�س لأّي نوع من �ملخاطر ذ�ت �ل�شلة.
�ملتقدمة  �لنفاثة  �لتدريبية  �لطائرة  �إىل  وبالإ�شافة 
و��شعا  طيفا   BAE Systems تــقــدم  هــوك  مــن 
�لــتــي تتكامل مــع تدريب  �لــتــدريــبــيــة  مــن �خلــدمــات 
و�ل�شيانة �خل�شوع  �لإ�شناد  لفِرق  مُيكن  �لطري�ن..و 
م�شتوى  مــن  بـــدء�ً  �لتدريبية  �حلــلــول  مــن  ملجموعة 
�خلربة  �إىل  و�ــشــوًل  �لتاأهيلية  �لــدر��ــشــيــة  �لـــــدور�ت 

�لعملياتية �لعملية.

متحدث با�شم وزارة الدفاع الربيطانية :

دول �خلليج ��ستحوذت على 60 % من �سادر�ت �لأ�سلحة �لربيطانية

حممد هلل �لكعبي : �يدك�س من�سة حيوية لللتقاء 
باأبرز �لقادة و�مل�سوؤولني و�خلرب�ء و�سناع �لقر�ر

»منر« لل�سيار�ت تك�سف عن �آلية �لتدخل 
�ل�سريع �جلديدة يف �آيدك�س 2017

•• اأبوظبي-وام:

وز�رة  بــا�ــشــم  �لــر�ــشــمــي  �ملــتــحــدث  تــومــا�ــس  �آدم  ك�شف 
على  ��شتحوذت  �خلليج  دول  �ن  �لربيطانية  �لــدفــاع 
خمتلف  يف  �لربيطانية  �ملبيعات  مــن  �ملــائــة  يف   60
�أن حجم  �ىل  منوها   2015 عام  �لدفاعية  �ملجالت 
مليار   7.7 بلغت  �لأ�ــشــلــحــة  مــن  بريطانيا  مبيعات 
�شادر�تها  بلغت  فيما  �لعام  ذلك  يف  �إ�شرليني  جنيه 

من معد�ت �لأمن ملياري درهم .
وقـــال تــومــا�ــس يف حــديــث مــع وكــالــة �أنــبــاء �لإمــــار�ت 
ي�شم   2017 �أيدك�س  يف  �لربيطاين  �جلناح  �أن  و�م 
بال�شناعات  متخ�ش�شة  �ــشــركــة   80 مظلته  حتــت 
من  جمموعة  و�إظــهــار  لعر�س  و�لمــنــيــة  �لــدفــاعــيــة 
�أحدث �لتقنيات و�ملعد�ت يف جمال �لدفاع و�لقطاعات 
بحماية  �خلا�شة  �ملــعــد�ت  على  �لركيز  مع  �لأمنية 
�حلدود و�ملطار�ت و�ملر�فق �حليوية. و�كد توما�س �ن 
حر�س �ل�شركات �لربيطانية على �مل�شاركة يف �يدك�س 
متانة وقوة �لعلقات �حليوية  مدى  تعك�س   2017
بني �ململكة �ملتحدة ودولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة .

�حل�شور  ظـــل  ويف  �يــدكــ�ــس  مــعــر�ــس  �ن  �ىل  و��ـــشـــار 
ي�شكل  �لــعــامل  �نــحــاء  �شتى  مــن  �ل�شخمة  و�ملــ�ــشــاركــة 
منتجات  �حــــــدث  لـــعـــر�ـــس  هـــامـــة  حـــيـــويـــة  مــنــ�ــشــة 

�ل�شناعات �لدفاعية �لربيطانية و�لتعريف بها ،كما 
من  بال�شركاء  لللتقاء  هامة  فر�شة  �حلــدث  ي�شكل 

�ملنطقة و�لعامل.
و لفت توما�س �ىل �ن كربيات �ل�شركات �لدفاعية من 
�ململكة �ملتحدة تعر�س معد�ت ذ�ت قدرة خا�شة ل�شوؤون 
�لدفاع و�لمن ت�شمل تكنولوجيا دعم �لعمليات �لربية 
�لألغام  عــن  �لك�شف  و  �حلـــدود  ومــر�قــبــة  و�لبحرية 
�لــنــاجــم عن  �ملــ�ــشــادة لــلإ�ــشــعــاع  �لبحرية و�لــتــد�بــري 
�ل�شلحة �لكيماوية و�لبيولوجية و�ل�شلحة �لنووية. 
و��شار �إىل م�شاركة �شفن حربية بريطانية يف معر�س 
�ملعد�ت  مـــن  جمــمــوعــة  لــتــقــدمي   2017 نــافــدكــ�ــس 
�لبحرية  وتعر�س  و�لتدريب..  و�خلــدمــات  �لبحرية 
�مللكية �لربيطانية �للغام �مل�شادة لل�شفن كما �شيتم 
�لربيطانية  �لبحرية  للتكنولوجيا  عــر�ــس  تــقــدمي 
يوميا طيلة فرة �ملعر�س ..موؤكد� �أن �ململكة �ملتحدة 
�لتكنولوجيا  ذ�ت  �لــدفــاعــيــة  بــ�ــشــنــاعــاتــهــا  فـــخـــورة 
�ملتطورة  �ل�شناعة  هذه  وبف�شل   .. �ملتقدمة  �لعاملية 
ل يــز�ل كل من قطاعي �لدفاع و�لأمــن يف حالة من 
�لقوة و�ل�شتقر�ر . ونوه �إىل �ن �ل�شناعات �لدفاعية 
ملتطلبات  مبتكرة  حلول  تقدمي  تو��شل  �لربيطانية 
�لطويل  �ملدى  �لدعم على  وتقدمي  �ل�شديقة  �لدول 

ومتابعة �لتدريب و�ل�شتجابة ملتطلبات �جلاهزية .

•• ابوظبي-وام:

�كــــد �لــفــريــق �لـــركـــن حمــمــد هــــلل �لــكــعــبــي رئي�س 
جمــمــوعــة �ــشــركــة �نــرنــا�ــشــونــال جــولــدن جـــروب �آي 
جي جي على �همية معر�س وموؤمتر �لدفاع �لدويل 
يعد  �لــذي  ع�شرة  �لثالثة  دورتـــه  يف   2017 �يدك�س 
�لعامل  يف  �لع�شكرية  �ل�شناعات  معار�س  �أكــرب  �أحــد 
�لعاملية  �ل�شركات  مــن  كــبــري�  عـــدد�  ي�شتقطب  حيث 
كافة  يف  �لع�شكرية  منتجاتها  �أحـــدت  تعر�س  و�لــتــي 

�ملجالت .
و��شار يف ت�شريح لوكالة �نباء �لمار�ت �ىل �ن �يدك�س 
ميثل من�شة حيوية لللتقاء بابرز �لقادة و�مل�شوؤولني 

و�خلرب�ء و�شناع �لقر�ر يف هذ� �حلدث �لعاملي .
و�أ�ـــشـــاد �لــكــعــبــي بــجــهــود �لــلــجــنــة �ملــنــظــمــة للمعر�س 

�لذي يعترب حمل فخر و�عتز�ز من جميع �حل�شور 
و�مل�شاركني. ولفت �ىل �ن معر�س �يدك�س ��شتطاع �ن 
يجمع كربى �ل�شركات على م�شتوى �لدولة و �لعامل 

وهي �شركات متخ�ش�شة يف �ملجال �لدفاع و�لمن .
و��شاف �ن جناح معر�س �يدك�س وتبووؤه هذه �ملكانة 
�كت�شبتها �لدولة  �لتي  �ملرموقة عامليا يعك�س �خلربة 

يف جمال �شناعة �ملعار�س و�ملوؤمتر�ت .
و�و�شح �ن �يدك�س ي�شتعر�س �حدث ما تو�شلت �ليه 
�لقو�ت  خلدمة  �لع�شكرية  �ل�شناعات  �لتكنولوجيا 
�لمـــار�ت  �ن  منوها   . و�جلــويــة.  و�لــربيــة  �لبحرية 
متثل و�حــة �لمــن و�لمــان لكل �ملقيمني و�لـــزو�ر يف 
�لر�شيدة  للقيادة  �حلكيمة  �ل�شيا�شة  بف�شل  �لدولة 
�لــتــي حتــر�ــس على �ر�ــشــاء قيم �لــ�ــشــلم و�ملــحــبــة بني 

�ل�شعوب .

•• اأبوظبي-وام:

ك�شفت “منر لل�شيار�ت” �ملتخ�ش�شة يف ت�شنيع �لآليات 
لل�شناعات  �لإمـــــــار�ت  لــ�ــشــركــة  و�لــتــابــعــة  �لــعــ�ــشــكــريــة 
�لتدخل  �آليات  من  جديدة  فئة  عن  �لنقاب  �لع�شكرية 
�لــ�ــشــريــع خــــلل مــعــر�ــس ومــــوؤمتــــر �لــــدفــــاع �لــــدويل 

باأبوظبي. “�آيدك�س” 2017 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �شيف هرهرة  فهد  �لدكتور  و�أو�شح 
لـنمر لل�شيار�ت �ن �لآلية �جلديدة ذ�ت �لدفع �لرباعي 
تتميز  �إْذ  �خلا�شة  �لعمليات  ملتطلبات  ��شتجابة  تــاأتــي 
بوزنها �خلفيف و�شرعتها �لعالية بحيث تلبي متطلبات 
�آلية �لتدخل  �ل�شريع �ملختلفة.. وتعد  عمليات �لتدخل 
جمال  يف  �لأحـــدث  �ملن�شة   NIMR RIV �ل�شريع 

�آليات �لتدخل �ل�شريع.
وتتميز �آلية �لتدخل �ل�شريع �جلديدة بال�شرعة �لفائقة 
و�ملرونة �لعالية يف �حلركة وهو ما مينحها ميزة تعبوية 

�أفــر�د �لنتقال  �أربعة  �ملوؤلف من  فريدة تتيح لطاقمها 
�لعملياتية  و�لبيئات  �لت�شاري�س  خمتلف  بني  �ل�شريع 
لها  يوفر  �شفلي  بتدريع  �لآلــيــة  تزويد  مت  �ملختلفة..و 
�حلــمــايــة �لـــلزمـــة �ــشــد �لألـــغـــام عـــلوة عــلــى �إمكانية 
�لتهديد�ت  �شد  �حلماية  يوفر  جانبي  بــدرع  تزويدها 
و�شرعة  �حلــركــة  مــرونــة  على  �لــتــاأثــري  دون  �لبال�شتية 
نقل  وميكن  �مل�شتخدم..  ملتطلبات  وفــقــاً  وذلــك  �لآلــيــة 
�أو  �آلية NIMR RIV جو�ً من خلل نقلها د�خلياً 

.CH-47 تعليقها بطائر�ت �ل�شينوك
تلبي   NIMR RIV �آلـــيـــة  �ن  �ىل  هـــرهـــرة  ولــفــت 
�ملو��شفات  من  وهي  �لنقل  و�شهولة  �ل�شرعة  متطلبات 
�لتعبوية يف  �ل�شريعة يف �لظروف  �للزمة لل�شتجابة 
للقدر�ت  تعزيز�ً  �لآلــيــة  هــذه  وتــاأتــي  �لبعيدة..  �ملــو�قــع 
جمموعة  تــقــدم  حــيــث  لل�شيار�ت‘  ’منر  لـــ  �لتناف�شية 
مــتــنــوعــة مــــن �لآلـــــيـــــات �لـــتـــي تــتــنــا�ــشــب مــــع خمتلف 

�ملتطلبات.

�لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة ت�سليح : �أيدك�س يعد �ملعر�س �لدفاعي �لأول يف �لعامل بجد�رة
•• اأبوظبي-وام:

�أكد �شامل �ملطرو�شي �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة ت�شليح �لإمار�تية 
باعتباره من   2017 �آيدك�س  �مل�شاركة يف معر�س  �أهمية  على 
�أن  . وقــال  �لعامل  �لدفاع يف  �لتي تتعلق بقطاع  �لأحـــد�ث  �أهــم 
�شركة ت�شليح تعر�س �أمام �لع�شكريني و�خلرب�ء و�شناع �لقر�ر 
و�لذخائر  �لأ�شلحة  �أنـــو�ع  �أحــدث   2017 �أيدك�س  معر�س  يف 

ومتطلبات �شناعة ميادين �لرماية �لع�شكرية و�ل�شرطية .
�أن �أيدك�س �أ�شبح  �أنباء �لمــار�ت و�م  و�أ�شاف يف حديث لوكالة 
�ملعر�س �لدفاعي �لأول يف �لعامل بقوة وجد�رة و�قتد�ر ويعترب 
�ل�شر�تيجيني  �شركائنا  لتقدمي  لنا  بالن�شبة  هامة  فر�شة 
ميادين  و�شناعة  و�لذخائر  �لأ�شلحة  من  منتجاتهم  وعر�س 

�لرماية �لع�شكرية و�ل�شرطية .
�آيدك�س  للدفاع  �لـــدويل  �أبوظبي  معر�س  يف  ت�شليح  وت�شارك 
2017 بجناح كبري ي�شم عدة �شركات تعمل يف قطاع �لت�شنيع 
�لمريكية  �ملتحدة  �لوليات  �لدفاعية من  و�لتقنية  �لع�شكري 

و�أوروبا .

وقال �ملطرو�شي �أن ت�شليح تتيح لل�شركات �لأمريكية و�لأوروبية 
�حلليفة معها عر�س �أحدث منتجاتها يف جناح �ل�شركة وخا�شة 
�مل�شلحة  �لــقــو�ت  ل�شتخد�مات  �لــلزمــة  و�لــذخــائــر  �لأ�شلحة 
�ن �شركة تنفوليو  .. منوها  �لتعاون �خلليجي  يف دول جمل�س 
�أهمها  دفــاعــيــة  منتجات  ت�شليح  جــنــاح  يف  تــعــر�ــس  �لإيــطــالــيــة 
يف  مــرة  لأول  ملم   9 عيار   SMG �لر�شا�س  �مل�شد�س  تد�شني 
�إىل  �إ�شافة  نوعه  من  فريد  جديد  منتج  وهــو  �خلليج  منطقة 

عر�س �لبنادق �لقنا�شة و�لهجومية .
ت�شليح  جناح  يف  للذخائر  �لأمريكية  بوليك�س  �شركة  وتعر�س 
�أنــو�عــا مــتــعــددة مــن �لــذخــائــر �إ�ــشــافــة �إىل منتج جــديــد فريد 
�لنحا�س  مــن  �لــر�ــشــا�ــشــة خليط  ر�أ�ــــس  ـــاأن  ب يتميز  نــوعــه  مــن 
�لر�شا�شة  �أرتـــد�د  عــدم  ميزة  تعطي  وهــي  و�لبوليكاربونايت 
�ل�شرطى  لل�شتخد�م  جــد�  منا�شبة  وهــي  �ملغلقة  �لأمــاكــن  يف 
�ملغلقة  و�لأمــاكــن  و�ل�شفن  �ملــدن  د�خــل  يف  �خلا�شة  و�لعمليات 
وهـــي خــالــيــة مــن �لــر�ــشــا�ــس ممــا يــ�ــشــاعــد عــلــى حــفــظ �شحة 

و�شلمة �لرماة.
كما تعر�س �شركة �شبارتن �لفرن�شية للتدريب �لع�شكري �شمن 

جناح ت�شليح �أنظمة �لتدريب با�شتخد�م �لأ�شلحة �لهو�ئية وهو 
ويعطي  و�ل�شرطية  �لع�شكرية  �لقو�ت  على  �لكلفة  يقلل  نظام 
�ملهار�ت  �كت�شاب  على  ي�شاعد  بالتدريب مبا  و��شتمر�رية  قدرة 
وتطويرها لدى �لفر�د و�ل�شباط ب�شكل م�شتمر وفعال وهذ� 
يف  �لأويل  للمرة  �لنظام  هــذ�  .ويعر�س  و�آمــن  عملي  �لتدريب 
�لمار�ت ومنطقة �خلليج وهو ملئم متاما للخدمة �لوطنية 
�شركة  �أن  ت�شليح  لـــ  �لتنفيذي  �لرئي�س  وك�شف   . �لمــــار�ت  يف 
�أيدك�س  يف  �ل�شركة  جناح  يف  تعر�س  �لربيطانية  �شيل  ديفن�س 
باإقامة �حلو�جز يف ميادين  �لتدريب �خلارجية  2017 مدن 

�لرماية .
�إبر�م  عــن  �لإعـــلن  �ملعر�س  خــلل  يتم  �أن  �ملطرو�شي  وتــوقــع 
�شفقات وعقود مع �لعديد من �ل�شركات م�شري� �يل �أن ت�شليح 
�ملو�طنني  لتدريب  �لــعــامل  يف  �لأنــظــمــة  �حــدث  لتوفري  ت�شعى 

ونقل �ملعرفة و�لتقنية لأبناء �لمار�ت .
و�ل�شرطية  �لع�شكرية  �جلهات  مع  �لتعاون  �أهمية  على  و�أكــد 
�أبــوظــبــي ودبي  �لــرمــايــة خا�شة يف  �لــدولــة لإقــامــة ميادين  يف 

و�ل�شارقة ومدن �أخرى وبع�س �لدول �خلليجية .
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اأخبـار الإمـارات

�نرتنا�سيونال جولدن جروب توقع عدة �تفاقيات 
و عقود مع �سركات عاملية يف �ليوم �لأول 

•• اأبوظبي – الفجر: 

توقيع  �نرنا�شيونال جولدن جروب عن  �شركة  �أعلنت 
�لــيــوم �لأول من  �لــعــقــود يف  عــــدد� مــن �لتــفــاقــيــات و 

معر�س و موؤمتر �لدفاع �لدويل �آيدك�س 2017 
يف جناحها �لذي ت�شل م�شاحته �ىل 1500 مر مربع 
80 �ــشــركــة تــعــمــل يف قــطــاع �لدفاع  ويــ�ــشــم �كـــر مــن 
�لمريكية  �ملتحدة  �لوليات  من  �لع�شكري  و�لت�شنيع 
�نرنا�شيونال  �شركة  وقامت  وغــريهــا.  و��شيا  و�وروبـــا 
جولدن جروب بتوقيع عدة �تفاقيات و عقود مع �شركة 
 Rheinmetall Denel Munition RF
�جلنوب �فريقية لتوريد ذخائر من عيار�ت خمتلفة و 

وقذ�ئف مدفعية بالإ�شافة �إىل �آليات تفكيك �لألغام.
 Safran كــمــا مت تــوقــيــع مــذكــرة تــفــاهــم مــع �ــشــركــة
لتوريد  �لفرن�شية  �لـــدفـــاع  مــعــد�ت  و  لــللــكــرونــيــات 
�أنظمة دقيقة منها �أنظمة �مللحة �لتي تدخل يف حتديد 
�لأهد�ف بدقة و ميكن مو�ءمتها و تركيبها على �لآليات 
�نرنا�شيونال  �شركة  �أعلنت  و  �لع�شكرية.   �ملركبات  و 
توزيع ح�شرية مع  �تفاقية  توقيع  جولدن جــروب عن 
منتجاتها  لــرويــج  �لأمــريــكــيــة   Profense �شركة 
منها ر�شا�شات عالية �ل�شرعة حيث تطلق 3000 طلقة 
�إىل توقيع  يف �لدقيقة و �لأنظمة �لدفاعية، بالإ�شافة 
لت�شويق  �لنــدونــيــ�ــشــيــة   Pt Pal مــع  تــعــاون  �تــفــاقــيــة 

منتجاتها.

بل�ست جارد �لمريكية تعر�س معد�ت 
لتخفيف �لنفجار�ت 

•• اأبوظبي -وام: 

ت�شتعر�س �شركة بل�شت جارد �لمريكية معد�ت تخفيف �لنفجار�ت خلل م�شاركتها يف معر�س �يدك�س 2017 
من طر�ز �م تي �ر 91 و 101. و �و�شحت �ل�شركة �ن �جلهاز يعمل عن طريق تخفيف �شوت وقوة �لنفجار بن�شبة 

ت�شل �ىل 85 باملائة وباإطفاء �لنري�ن �لناجمة عن �لنفجار ثم �ل�شيطرة على �شظايا �لقنبلة.
ولفت مايكل جوردون �لرئي�س �لتنفيذي لل�شركة �ىل �ن هذه �لجهزة باإمكانها تخفيف �شعط �لنفجار�ت ب�شكل 
كبري و�طفاء لهب �لنفجار يف غ�شون �قل من ثانية و�حدة .ونوه �ىل �ن �ل�شركة تقوم �ي�شا ب�شناعة معد�ت مماثلة 
ل�شتخد�مها يف قطاعات �لطري�ن و�ملعد�ت �ملدنية و�لع�شكرية و�نابيب �لنفط و�ملباين و�ل�شفار�ت ومن�شاآت �خرى.

�ل�سيخة فاطمة ت�سهد �لعر�س �مل�ساحب لفتتاح  �آيدك�س  2017 
•• اأبوظبي-وام:

�لحتاد  رئي�شة  مــبــارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �شهدت 
�لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعــلــى  �لرئي�شة  �لــعــام  �لن�شائي 
رئي�شة �ملجل�س �لأعلى للأمومة و�لطفولة �م�س .. �لعر�س 
�مل�شاحب لفتتاح معر�س �لدفاع �لدويل “ �آيدك�س “ 2017 
و�لذي يقام حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�أبوظبي  مــركــز  يف  �هلل”  “حفظه  �لــدولــة  رئي�س  نهيان  �آل 
 .. �شموها  �إىل جانب  �لعر�س  �شهد  كما  للمعار�س.  �لوطني 
عدد من �ل�شيخات و�لقياد�ت �لن�شائية. و�أكدت �شمو �ل�شيخة 
بارزة  عــلمــة  �أ�شبح  �لـــذي  �آيــدكــ�ــس  معر�س  �أهمية  فاطمة 
ل�شناعة �ملعار�س على م�شتوى �لعامل ملا يتميز به من ح�شور 

وم�شاركات دولية و��شعة من خمتلف دول �لعامل ف�شل عن 
 . وهــامــة  كــبــرية  ع�شكرية  جتــاريــة  �شفقات  مــن  ي�شهده  مــا 
�ملعر�س  �مل�شاحب لفتتاح  بالعر�س  �إعجابها  �شموها  و�أبــدت 
و�مل�شاركني فيه وما �أبدوه من مهارة وم�شتوى �أد�ء �حر�يف. 
�إليه �ملعر�س من حيث  ونوهت بامل�شتوى �ملتميز �لذي و�شل 
�لتنظيم وحجم �مل�شاركات وذلك بف�شل �ملتابعة �حلثيثة �لتي 
�آل نهيان ويل  يوليها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 

عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة للحدث.
و�أ�شادت �شموها مبا ت�شهده دولة �لإمــار�ت من تقدم وتطور 
لقيادتها  �حلكيمة  �لــروؤيــة  بف�شل  �مل�شتويات  خمتلف  على 
�لر�شيدة وحر�شها �لد�ئم على �إبر�ز �شورة �لإمار�ت �مل�شرقة 

يف خمتلف �ملحافل و�لفعاليات.

مرموقة  مكانة  تــتــبــو�أ  �أ�شبحت  �لإمـــــار�ت  دولـــة  �إن  وقــالــت 
�لــعــامل يف خمتلف �ملــجــالت ومنها  ومــتــمــيــزة عــلــى خــارطــة 

�شناعة و��شت�شافة �ملعار�س و�ملوؤمتر�ت �ملتخ�ش�شة .
��شت�شر�ف  يف  و�لـــريـــادي  �لــبــارز  �لإمـــــار�ت  دور  �إىل  م�شرية 
�مل�شتقبل و�بتكار �حللول و�لأفكار ملو�جهة خمتلف �لتحديات 
وم�شاركة �لآخرين معها وذلك �نطلقا من قناعتها باأهمية 
وتقوي  �جلميع  م�شالح  حتقق  �لتي  �لدولية  �جلــهــود  دعــم 
و�ل�شتقر�ر  �لأمــن  لتحقيق  �لــدويل  و�ملجتمع  �لعامل  ع�شد 

باعتبارهما ركيزتني �أ�شا�شيتني للتنمية و�لتطور.
تــ�ــشــارك يف  �لــتــي  �ملــوؤ�ــشــ�ــشــات  جــهــود خمتلف  �شموها  وثمنت 
�إظهار  عــلــى  تعمل  �لــتــي  �ملنظمة  و�لــلــجــان  �ملــعــر�ــس  �إجنــــاح 

�حلدث بامل�شتوى �لذي يليق به ومكانة دولة �لإمار�ت.

•• اأبوظبي-وام:هز�ع بن ز�يد يلتقي وزير �سوؤون �لرئا�سة �لأرميني و�سفري �ملغرب لدى �لدولة

�آل نهيان نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي  �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد  �لتقى �شمو 
لإمارة �أبوظبي كل على حدة معايل �أرمن كيفوركيان وزير �شوؤون �لرئا�شة 
�ململكة  �شفري  وعلي  �آيــت  حممد  و�شعادة  �ل�شديقة  �أرمينيا  جمهورية  يف 
�ملغربية لدى �لدولة وذلك على هام�س زيارته لفعاليات معر�شي وموؤمتري 
�لدفاع �لدويل �آيدك�س 2017 و�لدفاع �لبحري نافدك�س 2017 يف �أر�س 

�ملعار�س باأبوظبي.
�ملغرب  �لإمــــار�ت ومملكة  دولــة  بــني  �لوطيدة  �لعلقات  �لــلــقــاء�ن  وتــنــاول 
و�أرمينيا. و�عترب �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان �أن �مل�شاركة �لدولية 
�آيدك�س هذ� �لعام تدل على �ملكانة �لتي باتت تتبو�أها  �لو��شعة يف معر�س 
�أن �لإمار�ت  �أبوظبي و�لإمــار�ت عموما على م�شتوى �لعامل . و�أكد �شموه 
�لدفاعية  �لع�شكرية  �ل�شناعات  �إنتاج  تطوير  نحو  ثابت  طريق  يف  ت�شري 
و�لنتاج �ملحلي �لإمار�تي مو�شع �عتز�ز وفخر د�ئمني ونحن ما�شون قدما 
وزير  �أ�شاد معايل  وتطويره. من جانبهما  �حليوي  �لقطاع  هذ�  تعزيز  يف 
�شوؤون �لرئا�شة �لأرميني و�شفري مملكة �ملغرب لدى �لدولة بالتنظيم �ملميز 
ملعر�شي وموؤمتري �آيدك�س ونافدك�س �للذين ي�شعان �لإمار�ت على خارطة 
�لعامل  �لدفاعي على م�شتوى  �لع�شكري  �لإنتاج  �لرئي�شة يف جمال  �لدول 
�أبوظبي يف جمال  ناهيك عن �ملكانة �ملتقدمة �لتي باتت حتتلها �لعا�شمة 

��شت�شافة �ملوؤمتر�ت و�ملعار�س �لدولية وتنظيمها.

من�سور بن ز�يد ي�ستقبل نائب رئي�س وزر�ء �أوزباك�ستان من�سور بن ز�يد ي�ستقبل وزير �سوؤون �لرئا�سة �لأرميني
•• ابوظبي-وام:

�آل  ز�يــد  بــن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
وزير  �لــــوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نــائــب  نهيان 
�شوؤون �لرئا�شة �م�س معايل ر�شتام �أزميوف 
جمهورية  يف  �لـــوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب 
�لـــبـــلد حاليا  يـــــزور  �لـــــذي  �أوزبـــكـــ�ـــشـــتـــان 
�لدويل  �لــدفــاع  معر�س  فعاليات  حل�شور 
�للقاء  خـــلل  وجــــرى   .  2017 �آيــدكــ�ــس 
بحث �لعلقات �لثنائية بني دولة �لإمار�ت 
�أوزبك�شتان يف خمتلف �ملجالت  وجمهورية 
�لبلدين  على  بالنفع  يعود  مبــا  وتعزيزها 
�لقت�شادية  �ملجالت  وخا�شة  �ل�شديقني 
و�ل�شتثمارية و�ل�شياحية بالإ�شافة للتعاون 
�لثقايف �مل�شرك. ح�شر �للقاء �شعادة ر��شد 
�لعامري وكيل وز�رة �شوؤون �لرئا�شة لقطاع 

�لتن�شيق �حلكومي.

•• ابوظبي -وام:

��ــشــتــقــبــل �ــشــمــو �لــ�ــشــيــخ مــنــ�ــشــور بـــن ز�يد 
�آل نــهــيــان نــائــب رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس �لـــــوزر�ء 
�أرمني  معايل  �م�س  �لرئا�شة  �ــشــوؤون  وزيــر 
كيفوركيال وزير �لدولة ل�شوؤون �لرئا�شة يف 
جمهورية �أرمينيا �لذي يزور �لبلد حاليا 
�لدويل  �لــدفــاع  معر�س  فعاليات  حل�شور 
�للقاء  خـــلل  وجــــرى   .  2017 �آيــدكــ�ــس 
بحث �لعلقات �لثنائية بني دولة �لإمار�ت 
وجمهورية �أرمينيا يف �ملجالت �لقت�شادية 
يعود  مبا  �لتجاري  و�لتبادل  و�ل�شتثمارية 
باخلري و�ملنفعة مل�شالح �لبلدين و�ل�شعبني 
�لــ�ــشــديــقــني. حــ�ــشــر �لــلــقــاء �ــشــعــادة ر��شد 
�لعامري وكيل وز�رة �شوؤون �لرئا�شة لقطاع 

�لتن�شيق �حلكومي.

�أكرث من 4 مليار�ت و416 مليون درهم قيمة �سفقات �ليوم �لأول لآيدك�س 2017
•• اأبوظبي-وام:

طيار  �لركن  �لعميد  �شعادة  �أعلن 
ر��شد �ل�شام�شي �ملتحدث �لر�شمي 
بــا�ــشــم مــعــر�ــس �يــدكــ�ــس 2017 
�ليوم  يف  �شفقة   21 توقيع  عــن 
�لول للمعر�س بقيمة جتاوزت 4 

مليار�ت و416 مليون درهم .
�شركة   15 �لــ�ــشــفــقــات  و�ــشــمــلــت 

حملية و6 �شركات عاملية.
وجاء هذ� �لعــلن خلل موؤمتر 
�شعادة  مــن  كــل  بح�شور  �شحفي 
�للو�ء �لركن طيار ��شحاق �شالح 
�للجنة  رئــيــ�ــس  نـــائـــب  �لــبــلــو�ــشــي 
�أيدك�س  للمعر�شي  �ملنظمة  �لعليا 
و�لعقيد   ،2017 ونـــافـــدكـــ�ـــس 
�لذهلي  فــهــد  �لـــبـــحـــري  �لـــركـــن 

مركز  يف  و�لــتــخــ�ــشــ�ــشــي  �لــفــنــي 
�ل�شيانة �لرئي�شي للقو�ت �جلوية 
و�لدفاع �جلوي مببلغ 50 مليون 
ــــال جت  درهــــم و�لــتــعــاقــد مــع روي
وتوطني  وتدريب  وت�شغيل  لإد�رة 
�لدولية  �لعمليات  حركات  مركز 
مليون   80 مبــبــلــغ   IMOC
درهم و�لتعاقد مع �شركة �أبوظبي 
للحفريات لتقدمي �عمال �ل�شيانة 
ــــقــــو�ت  ـــالـــح �ل و�خلـــــــدمـــــــات لـــ�ـــش
 17،306،100 �لبحرية مببلغ 
موؤ�ش�شة  مـــع  و�لـــتـــعـــاقـــد  درهــــــم، 
�لفني  �ل�شناد  لتقدمي  �لرميثي 
ل�شالح �لقو�ت �لربية مببلغ 15 

مليون درهم.
�لأول  �لـــيـــوم  �ــشــفــقــات  و�ــشــمــلــت 
�لتعاقد مع �لإمار�ت لتكنولوجيا 

�لف  و401  100مليون  مببلغ 
و795 درهما و�لتعاقد مع �شركة 
 HESCO BASTION
�لربيطانية   LIMITED
لـــــ�ـــــشـــــر�ء عــــــــدد مــــــن �حلـــــو�ئـــــط 
مبلبغ  حتـــ�ـــشـــيـــنـــات  �لــــدفــــاعــــيــــة 

درهم.  91،426،185.66
مــــع  �لــــــــتــــــــعــــــــاقــــــــد  مت  كــــــــمــــــــا 
 THALES ـــــــــركـــــــــة  �ـــــــــش
 U N D E R W A T E R
�لفرن�شية   SYSTEM SAS
�لــ�ــشــونــار �ملقطور  �أجــهــزة  لــ�ــشــر�ء 
للقو�ت �لبحرية مببلغ 85 مليونا 
، و�لتعاقد مع  و238 �لف درهم 
 Tawazun Operation
8*8 مببلغ  �آرمــــا  �آلــيــات  لــ�ــشــر�ء 
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درهم،   343،797،390 مببلغ 
 Watts �ــشــركــة  و�لــتــعــاقــد مـــع 
 Defence Optics &
�شابط  مــعــد�ت  لــتــوريــد   Hall
لــلــقــو�ت �لـــربيـــة مببلغ  �لــر�ــشــد 

درهم.  40،770،040
�ــــشــــركــــة  مــــــــع  �لــــــتــــــعــــــاقــــــد  ومت 
 International AG
�لنم�شاوية   Rosenbauer
�لتعاقد ل�شر�ء �آليات �إطفاء مببلغ 
36،500،000 درهم، و�لتعاقد 
 Beltech Export مع �شركة
من بيلرو�شيا لتوريد قطع غيار 
وتقدمي   BMP  -  3 �ملــــدرعــــة 
خدمات �ل�شلح و�ملعاونة �لفنية 
 52،800،000 مبـــبـــلـــغ  لـــهـــا 

درهم.

معر�س  با�شم  �لر�شمي  �ملتحدث 
�لدفاع �لبحري نافدك�س 2017 
�لركن  �لــعــمــيــد  �ــشــعــادة  و�أعـــلـــن   .
طيار ر��شد �ل�شام�شي عن �لتعاقد 
مع �نرنا�شيونال جولدن جروب 
ل�شالح  ذخـــائـــر  لــ�ــشــر�ء   IGG
�لقو�ت �لربية مببلغ 394مليونا 

و323�لفا و 197 درهما .
نافال  مـــع  �لــتــعــاقــد  كــمــا جــــرى 
لتطوير  �ملــــتــــقــــدمــــة  ـــول  ـــحـــل لـــل
�لبحرية  �لأر�ــــــشــــــاد  مـــنـــظـــومـــة 
يف مــركــز �لــعــلــمــيــات بــقــيــمــة 13 
مليوناو689 �لفاو175درهما .

كما مت �لتعاقد مع �شركة �أبوظبي 
وتركيب  لــتــوريــد  �لــ�ــشــفــن  لــبــنــاء 
�لكرونية  �تــــ�ــــشــــالت  �أنـــظـــمـــة 
وتبادل �ملعلومات للقو�ت �لبحرية 

لــتــقــدمي �لإ�ــشــنــاد �لفني  �لـــدفـــاع 
غيار  قــــطــــع  وتــــــوريــــــد  ـــيـــانـــة  �ـــش
للآليات بقيمة 30 مليون درهم، 
للذخائر  كـــركـــال  مـــع  و�لــتــعــاقــد 
وتوريد  ذخــائــر  لــ�ــشــر�ء  �خلفيفة 
�ملــ�ــشــلــحــة مببلغ  لـــلـــقـــو�ت  بـــنـــادق 

درهم.  181،340،020
�لطف  �ــشــركــة  مـــع  �لــتــعــاقــد  ومت 
ذخــائــر متنوعة  لــ�ــشــر�ء  �لــعــاملــيــة 
لــــــلــــــقــــــو�ت �ملـــــ�ـــــشـــــلـــــحـــــة مبـــبـــلـــغ 
درهــــــــم،   147،355،075
و�لـــتـــعـــاقـــد مــــع �ـــشـــركـــة �جلـــابـــر 
�شو�ريخ  ر�جمات  وتوريد  ل�شر�ء 
درهــــم   6،650،000 مبـــبـــلـــغ 
 MBDA �شركة  مــع  و�لتعاقد 
ل�شر�ء  �لأيــــطــــالــــيــــة   Italia
�لبحرية  �لــقــو�ت  ل�شالح  ذخــائــر 

درهم.
وتعاقدت �لقو�ت �مل�شلحة مع �شركة 
 Patria Land Systems
�لباتريا  �آليات  ل�شر�ء  �لفنلنديه 
�لربية  للقو�ت  �لر�بع  من �جليل 
درهم   255،420،000 مببلغ 
و�لتعاقد مع نورث �شتار للطري�ن 
لتقدمي �لدعم �لفني و�للوج�شتي 
لـــلـــطـــائـــر�ت �لـــعـــمـــوديـــة مـــن نوع 
BELL407 مبلبغ 15 مليون 
درهم و مع �شركة �شتار �شاتل ليات 
لــلتــ�ــشــالت لــ�ــشــر�ء قــطــع غيار 
�لف�شائية  �لتـــ�ـــشـــالت  مـــعـــد�ت 
 30،344،783.34 مبــبــلــغ 

درهم.
لمد�د  جلوبال  مــع  �لتعاقد  ومت 
�لدعم  لتقدمي  – جــال  �لطري�ن 

و�أكــــد �ــشــعــادة �لــعــمــيــد �لــركــن �أن 
�لأول  �لــيــوم  يف  �ل�شفقات  حجم 
�لأهمية  يــعــكــ�ــس  �ملـــعـــر�ـــس  مــــن 
�لكبرية للمعر�س وحجم �لإقبال 
�ملحلية  �لــــ�ــــشــــركــــات  قــــبــــل  مـــــن 
حر�شت  حيث  �مل�شاركة  و�لدولية 
�أحدث  �ل�شركات على عر�س  تلك 
و�شعت  و�لتكنولوجيات  �لتقنيات 
�ملثالية  �ملــنــ�ــشــة  مــن  لــل�ــشــتــفــادة 
�لتي يوفرها �ملعر�س حيث حر�س 
و�ملعنيني  �خلـــــرب�ء  مـــن  �لــعــديــد 
على �حل�شور للمعر�س و�لتعرف 
وكيفية  �لــ�ــشــركــات  جـــديـــد  عــلــى 
�لتكنولوجيات  مـــن  �ل�ــشــتــفــادة 
وخا�شة  �ملجالت  تلك  يف  �لعاملية 
�لدفاعية  �لعمليات  م�شتوى  على 

و�لأمنية و�ملدنية .

�لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة �ملر�كب :  نعر�س �أحدث تقنيات للملحة �لبحرية يف نافدك�س 2017
••  ابوظبي:وام

 �كد �ل�شيد با�شل �شحيرب �لرئي�س 
�لتنفيذي ل�شركة �ملر�كب ل�شناعة 
�لقو�رب �أهمية �مل�شاركة يف معر�س 
و مــوؤمتــر �لــدفــاع �لـــدويل �يدك�س 
نافدك�س  ومــــعــــر�ــــس   2017
له  �ملــ�ــشــاحــب  �لـــبـــحـــري   2017
.وو�شفه بانه �هم حدث دفاعي يف 

�لعامل .
للن�شرة  خـــا�ـــس  حـــديـــث  يف  وقـــــال 
�ليومية للمعر�س و�لتي ت�شدرها 
جينز ديفن�س نيوز �شنقوم بعر�س 
�لتي  خــدمــاتــنــا  و  منتجاتنا  �أهــــم 
و  �لبحرية  للملحة  حلول  توفر 
�ملتناف�شني  و�شط  قدر�تنا  بتقدمي 
�لعامليني جلذب �أعمال جتارية �يل 
�أنحاء  مــن جميع  �لمــــار�ت  دولـــة 

�لعامل.
وفيما  يلي ن�س �حلديث 

�شركة  تـــاأ�ـــشـــيـــ�ـــس   مت  كـــيـــف   )1
�لبد�ية  كـــانـــت  ومـــتـــى   ، �ملــــر�كــــب 

وكيف ؟ 
�مارة  يف  �ملــر�كــب  �ــشــركــة  تاأ�ش�شت 
�ل�شارقة – دولة �لمار�ت �لعربية 
�ملــتــحــدة  ، بــعــد عـــدة �ــشــنــو�ت من 
�خلـــــربة يف �ملـــلحـــة �لــبــحــريــة و 
بــد�أت �ل�شركة  �لــقــو�رب، و  �شناعة 
لغر�س  �لتنمية  و  �لبحث  مبجال 
جمموعة  ـــبـــات  مـــتـــطـــل حتـــقـــيـــق 

�ملــر�كــب عن  مــاذ� مييز �شركة   )3
�لأخرى  �لقو�رب  �شناعة  �شركات 

يف �ملنطقة؟
�ملو��شفات  طلب  عملئنا  باإمكان 
من  جـــزء�  لتكون  يريدونها  �لــتــي 
بــهــم، و توفر  �لـــقـــو�رب �خلــا�ــشــة 
�شركة �ملر�كب تقنية حتويل قيادة 
�لــقــارب �ملــعــتــاد �إىل قــيــادة ذ�تــيــة و 
بال�شركة  �لتقنية خا�شة  تعد هذه 
لأنها ل توفر يف �ل�شركات �لأخرى 

�ملنتجة للقو�رب.
�أنظمة  تــو�ــشــيــح  ميــكــنــك  هـــل   )4
�لقائد  ذ�ت  �لــبــحــريــة  �ملـــركـــبـــات 

�لآيل؟
توفر  �لتي  �لأوىل  �لأنظمة  تعترب 
ت�شمح  �لـــتـــي  و  مــقــبــولــة  ــعــار  ــاأ�ــش ب

�نرما�س و يف عام 2007 تطورت 
�شركة  لــتــ�ــشــبــح  �لــ�ــشــركــة  �أعـــمـــال 

متكاملة �خلدمات و �ملنتجات.
�ل�شركة  عـــمـــل  فـــريـــق  بــــــد�أ  لـــقـــد 
طلب  ح�شب  على  قــو�رب  ب�شناعة 
و من  معينة،  لأغــر��ــس  �لــعــمــلء 
تــلــقــيــنــا طــلــبــات مـــن عملئنا  ثـــم 
ذ�ت  لتكون  �لقو�رب  تطوير  ب�شاأن 
تقنية  بابتكار  قمنا  و  ذ�تية  قيادة 
عن  �ملــ�ــشــوؤولــة   MAP-tech
عام  يف  �لقيادة  ذ�تية  قــو�رب  �نتاج 

.2016
خارج  �آخــــر  فـــرع  لــديــكــم  هــل   )2

دولة �لإمار�ت؟
نعم، قمنا بافتتاح فرع يف ��شر�ليا 

موؤخر� .

لــلــعــمــلء بــتــوجــيــه �لـــقـــو�رب عرب 
نظام  عرب  �أو  يدويا  حتمل  �أجهزة 
م�شار  لـــتـــحـــديـــد  �لآيل  �لـــقـــائـــد 

�لرحلة �أتوماتيكياً.
يــــتــــم تـــــوفـــــري تـــطـــبـــيـــق مـــربمـــج 
لتحميل و �إد�رة بيانات �مللحة عن 
�أجهزة  جميع  و  �لــطــرق  مثل  بعد 
�ل�شفينة،  مــنت  عــلــى  �ل�ــشــتــ�ــشــعــار 
 MAP-tech تقنية  تتميز  و 
تد�ر  حــيــث  ��شتخد�مها  ب�شهولة 
من قبل هو�تفهم �لنقالة و غريها 

من �لأجهزة. 
م�شاركة  مـــن  تــتــوقــع  مـــــاذ�   )5
�شركة �ملر�كب يف معر�س و موؤمتر 

�لدفاع �لدويل �يدك�س 2017؟
يـــعـــتـــرب مـــعـــر�ـــس �يــــدكــــ�ــــس �أحـــــد 

�أهـــم مــعــار�ــس �ــشــنــاعــة �لـــدفـــاع يف 
�لـــعـــامل  �لــتــي جتــمــع عـــدد� هائل 
�لعامليني، و �شنقوم  �لعار�شني  من 
خدماتنا  و  منتجاتنا  �أهــم  بعر�س 
للملحة  ــــول  حــــل ــــوفــــر  ت ــــي  ــــت �ل
بني  قــدر�تــنــا  بتقدمي  و  �لبحرية 
�أعمال  �لعامليني جلذب  �ملتناف�شني 

جتارية من جميع �أنحاء �لعامل.
 B-10 6( ما مدى جناح منوذج 

يف عام 2015؟
للغاية  ناجح   B-10 منــوذج  يعد 
�أكر  لأنه ي�شمح للعملء باإ�شافة 
مــــن �حلـــمـــولـــة و هذه  مــــن طــــن 
�لعديد  جــذبــت  جـــد�  مهمة  مــيــزة 
مـــن �لــعــمــلء و نــحــن نــعــمــل على 
دفاعية  و  مــ�ــشــاريــع جتــاريــة  عـــدة 

 .B-10 با�شتخد�م منوذج
ما مدى فعالية مركز �ملر�قبة   )7

�لأر�شية؟  
�لأر�شية  �ملــر�قــبــة  مــركــز  يــعــتــرب 
يف  و�شعه  ميكن  حيث  جــد�  فــعــال 
ُيــزود بطاقة ذ�تية من  �أي مكان و 
على منت  مولد  �أو  بطارية  خلل 
�ملركز يف �شندوق ذو 20 قدم، و مت 
من  باأكر  للتحكم  �ملركز  ت�شميم 

قارب و�حد يف �لوقت نف�شه.
�ل�شركة  لتو�شيع  تخطط  هل   )8
�خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول  يف 

ويف �لأ�شو�ق �لعاملية ؟
نعم، بالطبع!
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة-وام:

بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �فتتح �شاحب 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  �شقر 
فعاليات  �مــ�ــس  �خلــيــمــة  ر�أ�ـــــس  حــاكــم 
للمو�د  �لــثــامــنــة  �لــدولــيــة  �لــور�ــشــة   "
�ملتقدمة 2017 " �لتي ينظمها مركز 

�أبحاث ر�أ�س �خليمة للمو�د �ملتقدمة.
من  ت�شتمر  �لتي  �لفعاليات  يف  ي�شارك 
19 حتى 21 فرب�ير �جلاري يف قاعة 
�ملــوؤمتــر�ت يف �جلــزيــرة �حلــمــر�ء ر�أ�س 
�لعلماء يف  �أف�شل  - نخبة من  �خليمة 
�ملتقدمة  �ملــو�د  يف  �ملتخ�ش�شني  �لعامل 

و�لنانو تكنولوجي.
�شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �ــشــاحــب  ورحـــب 
�فتتاحه  خـــلل  �لــقــا�ــشــمــي  �ــشــقــر  بـــن 
�أن  موؤكد�  �مل�شاركني  بالعلماء  �لور�شة 
دولة �لإمــار�ت �لعربية �ملتحدة يف ظل 
�لقيادة �لر�شيدة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
�ل�شمو  �ــشــاحــب  و�أخــــيــــه  �هلل  حــفــظــه 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لــدولــة  رئي�س 
رعايتها  �أولـــــت  �هلل  رعــــاه  دبــــي  حــاكــم 
للعلم و�لعلماء و�شجعت �لباحثني على 
�ملجالت  �لــعــلــمــي يف خمــتــلــف  �لــبــحــث 
ل�شيما �لبحوث �لتي من �شاأنها �إيجاد 
�لتحديات  ملــو�جــهــة  �لــنــاجــعــة  �حلــلــول 
�أجل  �لبيئية �لتي يو�جهها �لعامل من 

خللق  �لعاملية  �ملمار�شات  �أف�شل  تبني 
حت�شني  يف  تــ�ــشــاهــم  مــ�ــشــتــد�مــة  تنمية 

�لظروف �ملعي�شية للب�شرية.
و�أ�شاد �شموه بفعاليات �لور�شة �لدولية 
�شنويا  �خليمة  ر�أ�ــس  ت�شت�شيفها  �لتي 
�لعلمية  �جلــهــود  توحيد  يف  و�أهميتها 
�لتعاون  جمــــال  وتــو�ــشــيــع  و�لــبــحــثــيــة 
حول  �لــبــاحــثــني  خمتلف  بــني  �لعلمي 
�لعامل وت�شخري �إمكانياتهم وخرب�تهم 
يف تــقــدمي مــ�ــشــاريــع بــحــثــيــة تــ�ــشــب يف 
�لطبيعية  و�حلــيــاة  �لب�شرية  م�شلحة 

ومناق�شتها مع نظر�ئهم من �لباحثني 
�لتعاون  من  �ملزيد  نحو  خطوة  لتكون 

و�لتن�شيق �لعلمي.
على  �لعام  هــذ�  �لعمل  ور�شة  و�شركز 
و�شوف  �لطاقة"  مـــو�د  يف  "�لبتكار 
تقدم برناجما تعليميا خا�شا باخلليا 
هوملز من  �نــدرو  كتبها  �لتي  �ل�شم�شية 
�حللقات  و�شيح�شر  مــلــبــورن  جــامــعــة 
من  عــاملــا   16 �ل�شنة  لــهــذه  �لنقا�شية 
من  و�أكـــر  �ملــرمــوقــة  �مللكية  �جلمعية 
دولة   18 مــن  وطــالــب  بــاحــث   100

متنوعة  جمــالت  يف  �لأبــحــاث  ملناق�شة 
متعلقة باملو�د �ملتقدمة.

وتــتــنــوع نــ�ــشــاطــات مــركــز �أبــحــاث ر�أ�س 
برنامج  �ملــتــقــدمــة يف  لــلــمــو�د  �خلــيــمــة 
للمو�د  �لــتــا�ــشــعــة  �لـــدولـــيـــة  �لـــور�ـــشـــة 
هناك  �شيكون  حيث   2017 �ملتقدمة 
�أف�شل  فيها  ي�شارك  عمل  حلقة   17
�لباحثني �لعامليني يف �ملو�د �ملتقدمة .. 
كما �شتتم معاجلة �ملو�شوعات �لبحثية 
�أكـــرب يف تطوير  �إمــكــانــات  لديها  �لــتــي 
�أ�شكال نظيفة ومتجددة للطاقة وطب 

و�لعلج  �لت�شخي�س  لتح�شني  �لــنــانــو 
وبـــيـــئـــة نــظــيــفــة حلــــيــــاة �ــشــحــيــة كما 
�شيكون هناك �أكر من 100 ملخ�س 
�لعلماء  مــن  نخبة  يلقيها  وحمــا�ــشــرة 

و�لباحثني �لعامليني يف �ملو�د �ملتقدمة.
�أنتوين  �لــربوفــيــ�ــشــور  قــال  جانبه  مــن 
مركز  �إد�رة  جمــلــ�ــس  رئــيــ�ــس  �ــشــيــتــهــام 
�ملتقدمة  للمو�د  �خليمة  ر�أ�ــس  �أبــحــاث 
تعترب �لور�شة �لدولية للمو�د �ملتقدمة 
�لأو�شاط  يف  نوعها  من  فريدة  فر�شة 
�لعلمية وخا�شة للعلماء �ل�شباب حيث 
متكنهم من �لتفاعل و�لتعلم ومناق�شة 
�أبحاثهم �حلالية مع نخبة من �لعلماء 
�لعامليني �لذين يلتقو� يف ر�أ�س �خليمة 

قادمني من خمتلف �أنحاء �لعامل.
وتوجه بال�شكر ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�ـــشـــعـــود بــــن �ــشــقــر �لــقــا�ــشــمــي مـــوؤكـــد� 
�إلإلـــهـــام �لأول  �ــشــمــوه كـــان مــ�ــشــدر  �أن 
و�لـــد�عـــم ملــركــز �أبـــحـــاث ر�أ�ــــس �خليمة 
حيث  �إنطلقته  منذ  �ملتقدمة  للمو�د 
يوؤمن باأن �لتعليم و�لعلوم هي من �أهم 
وحت�شني  لتحويل  �لرئي�شية  �لعو�مل 
�ملجتمع مما ي�شمن لهم دور� حموريا 

يف تطوير �لإمارة.
حــ�ــشــر �لفـــتـــتـــاح �لــ�ــشــيــخ حمـــمـــد بن 
�لتنمية  د�ئـــرة  رئي�س  �لقا�شمي  كــايــد 
ر�أ�ـــــس �خلــيــمــة وعدد  �لقــتــ�ــشــاديــة يف 
�لدو�ئر  ومـــدر�ء  وروؤ�ــشــاء  �ل�شيوخ  من 

�ملحلية و�لحتادية بالمارة.

•• ال�شارقة-الفجر:

�شمن جهودها لتطوير قدر�ت �لفتيات، �ختتمت 
�لــ�ــشــارقــة مـــوؤخـــر�ً ور�شتي  مــفــو�ــشــيــة مــر�ــشــد�ت 
 11-7 )�لــفــتــيــات  لــلــزهــر�ت  خم�ش�شتني  عــمــل 
عاماً(،   15-12 )�لــفــتــيــات  و�ملــر�ــشــد�ت  عــامــاً(، 
�ليدوية،  و�حلرف  �لفنون  مهار�ت  تعلم  ت�شمنتا 
وتــوظــيــفــهــا لــهــدف نــبــيــل يــتــمــّثــل يف تــعــزيــز روح 
�لــعــطــاء ورد �جلــمــيــل لــديــهــن، متــا�ــشــيــاً مــع عام 

�خلري.
�لأوىل،  �لعمل  ور�ــشــة  يف  مــر�ــشــدة   25 و�ــشــاركــت 
�لأقم�شة  بــا�ــشــتــخــد�م  �لألــــعــــاب  �ــشــنــعــن  حــيــث 
و�ملــلبــ�ــس �ملــعــاد تــدويــرهــا، مبــ�ــشــاعــدة عـــدد من 
على  توزيعها  بهدف  �خلا�شة،  �لحتياجات  ذوي 
�لعقابية  �ملوؤ�ش�شات  يف  �لنزيلت  �لأمهات  �أطفال 
يف  بهجتي  عنو�ن  �لور�شة  و�لإ�شلحية. وحملت 
دميتي، وعقدت بالتعاون مع جمموعة "مبادرة" 
�لإمار�تي،  �لأحــمــر  �لــهــلل  وهيئة  �لتطوعية، 
�شمن  للعمل  فريدة  فر�شة  للمر�شد�ت  ووفـــّرت 

فــريــق و�حــــد بــهــدف مــ�ــشــاعــدة �لأطـــفـــال �لذين 
�ملحتاجني  وم�شاعدة  يومية،  حتديات  يو�جهون 
تقدير  �إىل  بالإ�شافة  للآخرين،  �لعون  يد  ومــد 
�ملر�شد�ت  تعّرفت  كما  �ملجتمعية،  �أهمية �خلدمة 
�لور�شة  �أما يف  على مهار�ت �خلياطة و�لتطريز. 

�لــثــانــيــة �لــتــي نظمت بــالــتــعــاون مــع فــريــق مودة 
 35 فيها  ف�شنعت  �ل�شعادة"،  "دمى  عنو�ن  حتت 
�شيتم توزيعها على  �لتي  �لدمى  زهــرة عــدد�ً من 
�لأطفال �للجئني يف �ململكة �لأردنية �لها�شمية. 
و�إىل جانب �ملهار�ت �لعملية �لتي تعلمنها �لفتيات 

خلل �لور�شة و�لتي ت�شمنت �خلياطة، و�لتطريز، 
على  �أي�شاً  �لور�شة  ركــزت  فقد  �لر�شائل،  وكتابة 
و�لإح�شا�س  �للجئني،  مباأ�شاة  �لفتيات  تعريف 
ف�شًل  باحتياجاتهم،  �لوعي  وزيــادة  مبعاناتهم، 

عن تعريفهم باأف�شل �ل�شبل مل�شاعدتهم.
وقالت �شيخة عبد�لعزيز �ل�شام�شي، مدير م�شاعد 
�إىل  يف مفو�شية مر�شد�ت �ل�شارقة: ن�شعى د�ئماً 
وتعزيز  جــديــدة،  عملية  مــهــار�ت  �لفتيات  تعليم 
�ملهار�ت �لتي �أتقّنها، لكن دورنا يتجاوز تعليمهن 
�ملـــهـــار�ت �إىل بــنــاء �لــقــيــم �لإنــ�ــشــانــيــة و�لأخــــلق 
ت�شجيعهن  خـــلل  مـــن  نــفــو�ــشــهــن،  يف  �لــفــا�ــشــلــة 
عــلــى �ملــ�ــشــاركــة يف �لــفــعــالــيــات �لــتــي تــعــزز �لقيم 
�لألعاب  وت�شّكل  �ملختلفة.  باأن�شطتها  �ملجتمعية 
و�لدمى هد�يا ر�ئعة للأطفال �لذين يعانون من 
�لظروف �لقا�شية، ويف �لوقت نف�شه متثل درو�شاً 
نغر�س  �لعمل،  ور�ــس  يف  �مل�شاركات  لفتياتنا  قّيمة 
�مل�شوؤولية  روح  ونعزز  �ملثلى،  �لقيم  خللها  من 
و�خلدمة �ملجتمعية يف نفو�شهن، ون�شجعهن على 

م�شاعدة �ملحتاجني .

�ل�شارقة  �إمــــارة  �لإر�ــشــاديــة يف  �أن �حلــركــة  يــذكــر 
�نطلقت عام 1973 ثم �نت�شرت يف بقية �إمار�ت 
�لدولة، حيث تطورت �حلركة �لك�شفية �إىل �أن مت 
تتويج ذلك بتاأ�شي�س جمعية مر�شد�ت �لإمار�ت يف 
عام 1979، وتهدف مفو�شية مر�شد�ت �ل�شارقة 
�ل�شمو حاكم  �لتي حتظى برعاية قرينة �شاحب 
�لــ�ــشــارقــة، �ــشــمــو �لــ�ــشــيــخــة جـــو�هـــر بــنــت حممد 

�لأ�شرة  ل�شوؤون  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لقا�شمي، 
بال�شارقة، �إىل رعاية �أجيال �مل�شتقبل وحتفيزهم 
ومــدهــم مبــ�ــشــادر �لإلــهــام كــي يــكــونــو� مو�طنني 
و�لإ�شهام  وطنهم،  وتطوير  تنمية  على  قــادريــن 
خلل  من  وذلــك  �أجمع،  �لعامل  وبناء  تطوير  يف 
توفري منرب للفتيات للم�شاهمة يف �إطلق �لعنان 

لقدر�تهن �لكامنة وتطويرها.

•• عجمان ـ الفجر 

�لعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر��ــشــد  بــن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وح�شور  برعاية 
للإحتاد حاكم �إمارة عجمان، تنطلق �شباح �ليوم �لثنني فعاليات معر�س عجمان �لدويل 
عجمان  و�شناعة  جتــارة  غرفة  تنظمه  " AETEX2017" و�لــذي  و�لتدريب  للتعليم 
خلل �لفرة من 20 �إىل 22 فرب�ير 2017 يف مركز �لإمار�ت لل�شيافة مبنطقة �جلرف 

يف عجمان يف ن�شخته �خلام�شة حتت �شعار "نحو ع�شر جديد من �لتعليم �ملبتكر".
ـ  �لتنفيذي لقطاع �لتخطيط ودعم �لع�شاء بغرفة عجمان  و�و�شح نا�شر �لظفري �ملدير 
40 جهة من  �ملعر�س �لذي ي�شارك فيه ما يزيد عن  �للجنة �ملنظمة للمعر�س، �ن  رئي�س 
�لتو��شل  �هم حلقات  �أحد  باعتباره  �لتعليمية  �مل�شرية  دعم  �شاأنه  و�جنبية من  عربية  دول 
ب�شكل  �ملعر�س  كما يخدم  و�لطلبة،  ومعاهد  �لتعليمية من جامعات  �ملوؤ�ش�شات  بني  �ملبا�شر 
كبري �شوق �لعمل من خلل تبادل �خلرب�ت بني �جلهات �لتعليمية �مل�شاركة و�لتعرف على 

�أف�شل و�حدث �لتخ�ش�شات �ملطروحة و�لتي تو�كب متطلبات �شوق �لعمل.
و�أ�شار �ن �ملعر�س ي�شاحبه عدد� من ور�س �لعمل �ملتنوعة و�ملتعلقة بالإبد�ع و�لبتكار و�شناعة 
�ملبتكر و�أهمية تقنيات �لطباعة ثلثية �لبعاد وذلك بالتعاون مع �ملناطق �لتعليمية وعدد 
من �جلهات ومنها كلية �ملدينة �جلامعية و�لكلية �جلامعية للأم و�لعلوم �ل�شرية ومدر�شة 
�حلكمة و�آي ميك. هذ� ودعا رئي�س �للجنة �ملنظمة للمعر�س كافة �ملو�طنني و�ملقيمني لزيارة 
�ملعر�س و�لتعرف على �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية �مل�شاركة و�ل�شتفادة من �لعرو�س �خلا�شة �لتي 
تقدمها لز�ئري �ملعر�س على وجه �خل�شو�س �إىل جانب �لختيار �لأمثل للتخ�ش�س �ملنا�شب 
�ت�شالت،  هي  �خلام�شة  ن�شخته  يف  للمعر�س  �لر�عية  �جلهات  �ن  بالذكر  جدير  لذويهم.  
م�شرف عجمان، د�ئرة �لتنمية �ل�شياحية، جامعة عجمان، كلية �ملدينة �جلامعية، مدر�شة 
�حلكمة، �آي ميك، ر�يات، كازفلور�، ن�شتو وكلني تك و�لرعاة �لعلميون" تلفزيون عجمان، 
تلفزيون �ل�شارقة، �خلليج، جلف تود�ي . هذ� ويفتح �ملعر�س �أبو�به للزيارة من 20 �إىل 22  

فرب�ير �جلاري من �ل�شاعة 9 �شباحا و لغاية 5 م�شاء.

حاكم عجمان يفتتح معر�س عجمان �لدويل للتعليم و�لتدريب �ليوم
•• اأبوظبي -وام: 

ي�شارك مركز �ملتحف و �لتاريخ �لع�شكري بجناح م�شتقل يف معر�س 
2017 . و قدم حممد �أحمد �لهاملي من جناح �ملتحف  �يدك�س 
�شرحا للز�ئرين حول مقتنيات �جلناح �لذي يعر�س تاريخ �للت 
و�لأدو�ت �لع�شكرية و �لأ�شلحة و �لأجهزة �لل�شلكية �لتي دخلت يف 
خدمة �لقو�ت �مل�شلحة يف فرة زمنية حمددة حتى خروجها من 
يعر�س �شورة  �ملتحف  �أن  �ىل  و�م  لـ  ت�شريح  �أ�شار يف  و   . �خلدمة 
نادرة للمغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �ل نهيان وهو يرمي على 
ر�شا�س ��شرلنيغ عيار 9 ملم و �شيارة رجن روفر مر��شيم موديل 
�لقو�ت  يف  �خلدمة  من  خرجت  ز�يد  �ل�شيخ  له  للمغفور   1985
�مل�شلحة عام 1995 و كامري� قدمية نوريت�شو ��شتخدمها �ملغفور 

له .

و �و�شح �ن �جلناح ي�شم مدرعة �لفريت 3 2 �لربيطانية �ل�شنع 
 1967 عـــام  �مل�شلحة  �لــقــو�ت  دخــلــت خــدمــة  �لــتــي   1952 عـــام 
حيث بد�أ ت�شكيل وحد�ت �لدروع و خرجت منها 1984 و كذلك 
عام  �لبحرية  �لقو�ت  يف  ��شتخد�مه  �لــذي مت  �شجاع  دوريــة  زورق 
�لباروجر�ف  جهاز  يعر�س  �جلناح  �أن  �لهاملي  �أ�شاف  و   1967
�أ�شبوع  ملــدة  خريطة  على  مبا�شرة  �جلــوي  �ل�شغط  ي�شجل  �لــذي 
كما يعر�س جهاز ل�شلكي كوميكال 30 و مدرعة �لعقرب من �نتاج 
�شركة بريطانية مت ��شتخد�مها يف �لفرة من 1971 و ��شتمرت 
�لبو�شلة  و  م   1998 عـــام  حــتــى  �مل�شلحة  بــالــقــو�ت  �خلــدمــة  يف 
2 و م�شجل كامبل _ �شتوك�س و  �ل�شم�شية منــوذج هــاورد مــارك 
��شمي خمرعيه  �ل�شم�س و يحمل  هو جهاز ت�شجيل مدة �شطوع 
و جهاز �لكرونومير �لبحري �لذي يعد �شاعة على درجة �لدقة 

�لكافية �لتي ت�شمح با�شتخد�مها كمقيا�س زمني حممول.

مركز �ملتحف و �لتاريخ �لع�سكري ي�سارك يف �يدك�س 2017 

خالل افتتاح "الور�شة الدولية التا�شعة للمواد املتقدمة 2017  "

�سعود بن �سقر يوؤكد �أهمية �لتقاء �ملهتمني بالعلوم و�لتكنولوجيا يف ر�أ�س �خليمة 

حاكم ر�أ�س �خليمة يفتتح فعاليات " �لور�سة �لدولية �لثامنة للمو�د �ملتقدمة 2017 " 

�سرطة عجمان تنفذ مبادرة " ك�سوة �ل�ستاء"

حاكم ر�أ�س �خليمة يقدم و�جب �لعز�ء لأ�سرة 
�سهيد �لوطن �سليمان حممد �لظهوري

عبد�هلل بن ز�يد يبحث تعزيز علقات �لتعاون 
مع وزير �لتجارة و�ل�سناعة �لرو�سي

ريثيون تعر�س برنامج �طالة عمر �لدبابات 

اأقامت ور�شتي عمل لتعزيز مفهوم العطاء لدى الفتيات امل�شاركات

�ليدوية �حلرف  مب�سغولت  �ل�سعبة  �لظروف  ذوي  �لأطفال  �ل�سارقة" تدعم  "مر�سد�ت 

•• دبا احل�شن-وام:

�لقا�شمي  �شقر  بــن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  قــدم 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة و�جب �لعز�ء 
�لذي  �لظهوري  حممد  �شليمان  �لوطن  �شهيد  لأ�ــشــرة 
�لــوطــنــي و�رتــقــت روحه  �أد�ئــــه و�جــبــه  ��شت�شهد خــلل 
�إىل �لعل مع من �شبقوه من �خو�نه جنودنا  �لطاهرة 
يف  �لعربي  �لتحالف  قــو�ت  �شمن  �مل�شاركني  �لبو��شل 
�لذي  �ل�شقيق  �ليمن  �إعــادة �لمل و�ل�شرعية يف  عملية 

تقوده �ململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة للوقوف �إىل 
جانب �حلكومة �ل�شرعية يف �ليمن.

و�أعرب �شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�س �خليمة خلل زيارته 
�حل�شن  دبـــا  مــديــنــة  يف  �لــبــطــل  �ل�شهيد  عـــز�ء  جمل�س 
باإمارة �ل�شارقة ير�فقه �ل�شيخ �شقر بن حممد بن �شقر 
وذوي  �أ�شرة  �إىل  ومو��شاته  عز�ئه  �شادق  عن  �لقا�شمي 
بو��شع  يتغمده  �أن  �لقدير  �لعلي  �هلل  �شائل   .. �ل�شهيد 
و�أن يلهم ذويه جميل  و�أن ي�شكنه ف�شيح جناته  رحمته 

�ل�شرب و�ل�شلو�ن.

•• اأبوظبي-وام: 

وزير  نهيان  �آل  ز�يــد  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
مانروف  ديني�س  معايل  �لــدويل  و�لتعاون  �خلارجية 
وزير �لتجارة و�ل�شناعة يف جمهورية رو�شيا �لحتادية.

ومت خـــلل �لــلــقــاء - �لـــذي عــقــد عــلــى هــامــ�ــس معر�س 
�أبوظبي  "�أيدك�س" 2017 يف  وموؤمتر �لدفاع �لدويل 
- بحث علقات �لتعاون �مل�شرك بني �لبلدين و�ل�شبل 

�لكفيلة بتعزيزها وتطويرها يف كافة �ملجالت.
بزيارة  نهيان  �آل  ز�يــد  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  ورحــب 

معايل ديني�س مانروف .
مــــوؤكــــد� عــمــق �لـــعـــلقـــات �ل�ــشــر�تــيــجــيــة بـــني دولـــة 
�أكد  رو�شيا �لحتادية. من جانبه  �لإمــار�ت وجمهورية 
معايل ديني�س مانروف على �لعلقات �ل�شر�تيجية 
وجمهورية  �لإمــــار�ت  دولــة  بــني  جتمع  �لتي  �لر��شخة 

رو�شيا �لحتادية ودور قيادة �لبلدين يف تعزيزها.

•• اأبوظبي-وام:

�أيدك�س  يف  م�شاركتها  خـــلل  ريــثــيــون  �ــشــركــة  تــعــر�ــس 
ت�شميم  لإعــادة  �خلدمة  عمر  �إطالة  برنامج   2017
تكتيكية  مــز�يــا  و�إ�ــشــفــاء   M60A3 ــابــات  دّب وجتهيز 
�لت�شويب ومد�ها يف  دقة  زيــادة  ويت�شمن  عليها  هامة 
دّبابات M60 �ملجّددة من ريثيون مقابل ثلث �لتكلفة 
مبا يخفف من تاأثري�ت طول مدة �خلدمة ويح�ّشن من 
�لتدريب  كلفة  تعترب  �إ�شافية  وكفائدة  �لدبابات..  �أد�ء 
�لإ�شافية منخف�شة حيث �أن طو�قم �لدبابات وموظفي 

.M60 ل�شيانة ميتلكون معرفة م�شبقة بدبابات�
دّبابات  �كت�شبت  عــقــود  خم�شة  مــن  �أكـــر  مــدى  على  و 
M60 �شهرة و��شعة باعتبارها �لأكر ��شتخد�ماً لدى 
�أرجــاء �لعامل.. و�ليوم هناك �آلف من  �جليو�س يف كل 

هذه �لدبابات يف �ل�شرق �لأو�شط.
وتطّورت دّبابات M60 مع تزويدها باأ�شلحة حم�ّشنة، 

طر�زها  �إىل  لت�شل  قــويــة  وحمــّركــات  مـــدّرع  وت�شفيح 
M60A3 �لذي يحظى بتقدير كبري نظر�ً  �لأحدث 

لت�شاع �ملدى �لت�شغيلي و�شهولة �ل�شيانة و�ملناورة.
من  �ملـــجـــّددة   M60 دبــابــة  عــلــى  �لتح�شينات  وبــــد�أت 
 950 �إىل   750 �ملحرك من  ��شتطاعة  بزيادة  ريثيون 
بدء  عند  �ل�شابق  و�شعه  �إىل  �ملــحــّرك  و�إعــــادة  ح�شاناً 
بـــربج �لدبابة  �لــتــحــكــم  �أنــظــمــة  ــتــبــد�ل  �خلـــدمـــة، و��ــش
ت�شغيًل  توّفر  كهربائية  باأنظمة  �لهيدروليكي  و�ملدفع 

�أكر هدوء�ً و��شتجابة و�شرعة.
وحت�ّشنت دّقة �لنري�ن عرب �إز�لة �أنظمة �ملقذوفات ذ�ت 
يف  �لرقمي  �لتحكم  نــظــام  ومكاملة  �مليكانيكي  �لــدفــع 
�لإطلق مع تطبيق �لكروين طّورته �لقو�ت �مل�شلحة 
�لأمريكية حل�شاب حركة �ملقذوفات.. كما تطّورت قوة 
ملم   105 ��شتبد�ل مدفع  حــّد كبري مع  �إىل  �لــنــري�ن 
زيــادة كبرية  �إىل  �أدى  120 ملم مبا  مبدفع من عيار 

يف �لقّوة و�لفاعلية.

•• راأ�س اخليمة - الفجر

�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أكــد 
�لأعــلــى حــاكــم ر�أ�ــــس �خلــيــمــة عــلــى �أهــمــيــة �لــتــقــاء �لــعــلــمــاء و�لطلبة 
�لباحثني و�ملهتمني يف جمالت �لعلوم و�لتكنولوجيا يف ر�أ�س �خليمة 

يف تعزيز مكانة �لإمارة ب�شكل خا�س و�لدولة ب�شكل عام .
جاء ذلك خلل خماطبة �شموه �شباح �أم�س فعاليات �لور�شة �لدولية 
" �لتي  " �لبتكار يف مو�د �لطاقة    2017 �لتا�شعة للمو�د �ملتقدمة 
ت�شتمر حتى يوم غد �لثلثاء يف قاعة �ملوؤمتر�ت يف �جلزيرة �حلمر�ء 
�ل�شيخ  �شقر يف بنغالور  �لــذي يقوم به خمترب  �لــدور �لكبري  مثمنا 
�لــهــنــديــة يف رفـــد جمـــال �لــعــلــوم و�لــتــكــنــولــوجــيــا بــكــل مــا هــو جديد 
م�شحوبا بتطور م�شتمر يعود بالنفع و�لفائدة على �ملهتمني يف هذ� 
�لتنفيذي  �ملدير  �لغي�س  �لور�شة د.�شيف حممد  . وحتدث يف  �ملجال 

لهيئة حماية �لبيئة و�لتنمية بر�أ�س �خليمة عن �لدر��شة �لتي تقوم 
يف  �لنباتية  بالهو�ئم  �لر�شوبيات  علقة  معرفة  بهدف  �لهيئة  بها 
�لبحر م�شري� �ىل �أن �لدر��شة �لتي �نطلقت قبل عام ما تز�ل م�شتمرة 
تنقب يف �ل�شدود بغية حتديد كمية �لر�شوبيات نظر� ملا لها من �أهمية 
يف �نتاج ثاين �ك�شيد �لكربون وحتويله �ىل مو�د ع�شوية ت�شكل بيئة 

ملئمة تعي�س فيها �لهو�ئم �لنباتية  .
للمو�د  �خليمة  ر�أ�ــس  �أبــحــاث  مركز  ينظمها  �لتي  �لور�شة  و�نطلقت 
يف  �لعلماء  من  نخبة  مب�شاركة  �لتو�يل  على  �لتا�شع  للعام  �ملتقدمة 
بينهم  تكنولوجي من  و�لنانو  �ملتقدمة  �ملو�د  �ملتخ�ش�شون يف  �لعامل 
يف  �شي�شاركون  �ملــرمــوقــة   �مللكية  �جلمعية  مــن  عامليني  علماء  �شبعة 
بني  و�حــد� من  يعد  �لــذي  ر�و،  �آر  �إن  �شي  �لربوفي�شور  مثل  �لور�شة 
�أعلى  ر�تنا وهي  �لعامل حا�شل على تكرمي بهار�ت  455 �شخ�س يف 
جائزة مدنية يف �لهند، و�لربوفي�شورة ميلي دري�شلهوز، و�لربوفي�شور 

مايكل �إل. كلني من جامعة متبل، و�لربوفي�شور ريت�شارد. �إ�س. فريند 
من جامعة كامربيدج و�لربوفي�شور حممد �شامي �ل�شال من جامعة 
فريجينيا كومونويلث. بالإ�شافة �ىل  �أكر من 150 باحثا من 18 

دولة خمتلفة �شي�شاركون يف حلقات �لعمل. 
�ملر�ت  يف  تنظيمها  عــرب  �ملتقدمة  للمو�د  �لــدولــيــة  �لــور�ــشــة  و�شكلت 
�لذين  �لعلماء و�خلــرب�ء  ��شتقطبت نخبة من  �لفائتة من�شة علمية 
�شاهمو� مبو�شوعات ركزت ب�شورة �أ�شا�شية على تقدمي معاجلة لكثري 
وحياة  نظيفة  بيئة  وخلق  �ملتجددة  بالطاقة  �ملتعلقة  �ملو�شوعات  من 

�شحية �منة .
ويف كل مرة يطرح مركز �أبحاث ر�أ�س �خليمة للمو�د �ملتقدمة ،�لعديد 
من �ملو�شوعات �لبحثية مثل مو�د �لبناء �ملعروفة كاخلر�شانة و�لزجاج 
�ل�شم�شية،  �خلــليــا  ت�شغيل  تدعم  �لتي  �ملــتــطــورة  �ملـــو�د  �إىل  و�ــشــوًل 

و�ملحولت و�أجهزة �لكمبيوتر و�لهو�تف �ملحمولة.

•• عجمان-وام: 

�ل�شتاء تنفيذ� لتوجيهات �شاحب  �أطلقت �شرطة عجمان مبادرتها �ل�شنوية ك�شوة 
عام  يكون  بــاأن  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يــد  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 

�لإمار�ت. �شعب  به  يت�شف  �لذي  �لإن�شاين  للعمل  ودعماً  للخري  2017عاما 
نفذ �ملبادرة ق�شم �ل�شرطة �ملجتمعية وذلك �شمن �إطار �شعي �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
ر�شا  بتعزيز  و�ملتمثل  �لــد�خــلــيــة  لــــوز�رة  �ل�ــشــر�تــيــجــي  �لــهــدف  حتقيق  عجمان 

�جلمهور باخلدمات �ملقدمة.
�أفر�د  �أن  �ل�شاملة  �ل�شرطة  �إد�رة  مدير  �ل�شام�شي  جابر  علي  �لعقيد  �شعادة  وقــال 
ق�شم �ل�شرطة �ملجتمعية قامو� بتوزيع حقائب تت�شمن �لألب�شة �ل�شتوية على فئات 
تاأمني  �شرطة عجمان يف  كبادرة طيبة من  �إمــارة عجمان  يف  �لعمال  خمتلفة من 
�شتاء  �أر�شها  على  و�ملقيمني  �لإمــار�ت  ل�شعب  متمنني  �ل�شتاء،  برد  تقيهم  ملب�س 
د�فئا. من جانبهم �شكر �مل�شتفيدون من مبادرة ك�شوة �ل�شتاء �شرطة عجمان على 

هذه �ملبادرة �لطبية، معربين عن �شعادتهم مب�شاركتهم هذه �ملبادرة.



االثنني   20   فبراير    2017  م   -   العـدد  11949  
Monday  20  February   2017  -  Issue No   11949

09

اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة -وام: 

�لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �فتتح 
��شتوديوهات  �مــ�ــس  �ــشــبــاح  �لــ�ــشــارقــة  حــاكــم  �لأعـــلـــى  �ملــجــلــ�ــس  ع�شو 

�حلمرية �لتابعة ملوؤ�ش�شة �ل�شارقة للفنون وذلك يف منطقة .
من  كــل  �ل�ــشــتــوديــوهــات  �إىل  و�ــشــولــه  عند  �شموه  ��شتقبال  يف  وكـــان 
�ل�شارقة للفنون  �لقا�شمي رئي�س موؤ�ش�شة  �ل�شيخة حور بنت �شلطان 
و�ل�شيخة نو�ر بنت �أحمد �لقا�شمي مدير �لتطوير مبوؤ�ش�شة �ل�شارقة 
د�ئرة  رئي�س  �لــ�ــشــويــدي  �شاهني  بــن  علي  �ملهند�س  و�ــشــعــادة  للفنون 
�لأ�شغال �لعامة و�شعادة حممد عبيد �لزعابي رئي�س د�ئرة �لت�شريفات 

و�ل�شيافة، وعدد من �مل�شوؤولني ومدر�ء �جلهات �حلكومية.
�لتي  �ل�شتوديوهات  �أروقــة  �ل�شارقة يف  �ل�شمو حاكم  وجتول �شاحب 
للفنون،  �ل�شارقة  ملوؤ�ش�شة  �جلــديــدة  �ملعمارية  �مل�شاحات  �إحــدى  تعد 
�شتقوم به هذه �ل�شتوديوهات من  �إىل �شرح حول ما  و��شتمع �شموه 
�أدو�ر حيث �شت�شهم يف تر�شيخ دور موؤ�ش�شة �ل�شارقة للفنون �حليوي يف 

�إمارة �ل�شارقة، وتعمق علقتها �لتفاعلية مع جمهور �لفن �ملحلي.

لت�شكل  مربعا  مــر�   1749 م�شاحة  على  �ل�شتوديوهات  و�شممت 
توفري  خللها  مــن  يتم  �لــوظــائــف  مــتــعــددة  جــديــدة  فنية  م�شاحات 
�إنتاج  على  �لركيز  من  متكنهم  بحيث  للفنانني،  ومر��شم  م�شاغل 
�لأعمال �لفنية و�لتفاعل مع غريهم من �لفنانني يف �آن و�حد، و�لعمل 
�ل�شر�طات  كافة  فيه  تتو�فر  �حــر�يف  ف�شاء  يف  م�شروعاتهم  على 

�ملثالية للإنتاج و�لتاأمل و�لإبد�ع.  
�لفنية،  �لأعمال  لعر�س  خم�ش�شة  م�شاحات  �ل�شتوديوهات  وت�شم 
للفنون،  �ل�شارقة  مبوؤ�ش�شة  �خلا�شة  و�لفعاليات  �لأن�شطة  و�إقــامــة 
�لفن،  ومتذوقي  للجمهور  و�ملتز�يدة  �ملتنامية  للحاجة  تلبية  وذلــك 
و�أي�شا لإتاحة �لفر�شة للزو�ر يف منطقة �حلمرية للتمتع مبجموعة 

و��شعة من �لت�شميمات �لد�خلية و�خلارجية متنوعة �مل�شاحات.  
وتقع ��شتوديوهات �حلمرية �لتي كانت �شوقا �شعبيا يف �ل�شابق، و�شط 
�ل�شو�حي �ملحلية و�ل�شكنية يف منطقة �حلمرية وقد �شممت م�شاحتها 
مع  �لقدمي،  �ل�شوق  منــوذج  على  بناء  مت�شكلة  م�شركة  �شاحة  حــول 
�حلفاظ على ب�شمة �ل�شاحة �لقدمية و�لإطار �ملعماري �لأ�شا�شي �إىل 
حد كبري، وتتمثل �ل�شتوديوهات يف �شل�شلة من �حلاويات �أو �مل�شاحات 

خمتلفة �لأحجام مر��شة حو�يل م�شاحة مفتوحة يف �لهو�ء �لطلق.
�ملهند�س  قبل  ت�شميمها من  �لتي مت  ��شتوديوهات �حلمرية  وتتكون 
خالد �لنجار، من ثلثة عنا�شر رئي�شية هي "�حلاويات" �لتي يوفر 
��شتوديوهات  بني  ما  تتنوع  خمتلفة  عمل  م�شاحات  �ملعماري  �شكلها 
لت�شكل  خ�شي�شا  �شممت  �لتي  "�ل�شاحة"  �إىل  بالإ�شافة  ومعار�س، 
ف�شاء �جتماعيا وتفاعليا للفنانني، و�شيتم توظيفها كرو�ق خارجي 
�ل�شينما �خلارجية وعرو�س  فيها عرو�س  للفعاليات مبا  �أو كمن�شة 
�لأد�ء، و�أخري� �ملم�شى �لذي يعد حلقة �لو�شل �لتي تربط بني جميع 
م�شاحات �لعمل �لفردية و�ملعار�س معا، وو�شيلة للتنقل بني �حلاويات 
و�ل�شاحة، وعلى �لرغم من �ملظهر �خلارجي للحاويات كج�شم �شلب 
توفر  �لــتــي  �ملــنــاور  قبل  مــن  �لد�خلية  م�شاحاتها  يف  ت�شاء  �أنــهــا  �إل 
�إ�شاءة طبيعية ت�شفي طابعا حديثا مما يتيح م�شاحات عمل ملئمة 

للفنانني ولعر�س �لأعمال �لفنية.
بينايل  يف  �مل�شاركة  �لأعمال  بع�س  عر�س  �شيتم  �أنــه  بالذكر  �جلدير 
�ل�شارقة 13، �ملزمع �إطلقه يف 10 مار�س 2017، �شمن م�شاحات 

��شتوديوهات �حلمرية.

•• اأبوظبي-الفجر:

�أبوظبي  مـــديـــنـــة  بـــلـــديـــة  نــظــمــت 
رفع  �ىل  تـــهـــدفـــان  عــمــل  ور�ـــشـــتـــي 
�لعاملني  لــــدى  �لـــوعـــي  مــ�ــشــتــوى 
يف �ملــو�قــع �لإنــ�ــشــائــيــة ��ــشــافــة �ىل 
و�شحية،  �آمنه  عمل  بيئة  وتوفري 
حــــيــــث ��ــــشــــتــــهــــدفــــت �لــــور�ــــشــــتــــان 
�ل�ــــشــــتــــ�ــــشــــاريــــني و�لــــعــــامــــلــــني يف 
�لكيانات �ملوكلة مب�شروع  �لتقاطع 
�لعلوي �شمن م�شروع طرق مطار 

�أبوظبي �لدويل �جلديد .
و�لتي  �لأوىل  �لور�شة  ح�شر  وقــد 
)�لأدو�ر  عـــــنـــــو�ن  حتـــــت  جــــــــاءت 
بها  ت�شطلع  �لــتــي  ــوؤولــيــات  و�ملــ�ــش
بلدية مدينة �أبوظبي ب�شاأن كيانات 
�ل�شلمة  نظام  يف  و�لبناء  �لإن�شاء 
 50 من  �أكــر  و�ملهنية)  و�ل�شحة 
، كــمــا ح�شر  ��ــشــتــ�ــشــاريــا ومـــقـــاول 
بــعــنــو�ن )تقييم  �لــثــانــيــة  �لــور�ــشــة 
�ملخاطر يف �ملو�قع �لإن�شائية( �أكر 

من 816 عامل .
ت�شعى من  �أنــهــا  �لــبــلــديــة  و�أكـــــدت 
و�لإر�شاد  �لــتــوعــيــة  بــر�مــج  خـــلل 
�مل�شتمرة  و�ملـــتـــابـــعـــة  و�ملــــر�قــــبــــة 
�لــعــديــد مـــن ور�ـــــس �لعمل  وعــــرب 
بــــالــــتــــعــــاون مع  �لـــتـــخـــ�ـــشـــ�ـــشـــيـــة 
و�ل�شركاء  و�ملقاولني  �ل�شت�شاريني 
�إىل تر�شيخ ثقافة �لبيئة و�ل�شحة 
و�ل�شلمة  �ملهينة كمبادىء �أ�شا�شية 
ت�شهم يف �حلفاظ على بيئة �لعمل 
و�شحة و�شلمة �لعاملني يف كافة 
�ل�شيا�شة  وهــذه  �لإن�شائية  �ملــو�قــع 
د�ئرة  و�لــتــز�م  �أهـــد�ف  تتو�فق مــع 

بلدية   – و�لنقل  �لبلدية  �ل�شوؤون 
وروؤيتها  ور�شالتها  �أبوظبي  مدينة 
�أفـــ�ـــشـــل  تــــقــــدمي  �إىل  �لـــــهـــــادفـــــة 
�خلـــدمـــات �لــبــلــديــة ، مــنــوهــة �إىل 
�ملتخذة  �لإجـــــر�ء�ت  تعزيز  �أهمية 
وبيئة  �لــعــمــال  بــ�ــشــكــن  و�ملــتــعــلــقــة 
و�ل�شحة  �لبيئة  و�إجـــر�ء�ت  �لعمل 
�ملتبعة  �لــرتــيــبــات  و  و�لــ�ــشــلمــة 
�لإن�شائية،  �ملـــو�قـــع  يف  لــلــمــكــاتــب 
�ل�شكن  يف  �لــعــمــال  ف�شل  و�أهــمــيــة 
حلمايتهم من �لإخطار و�مل�شكلت 

�ل�شحية و�لبيئية.
وقد حفلت �لور�شتان بالعديد من 
�ملــحــاور �ملــهــمــة ومــنــهــا عــلــى �شبيل 
، �شلمة  �لــبــنــاء  �ــشــلمــة   : �ملــثــال 
�ملــوظــفــني ،�لــتــعــريــف بــــاإجــــر�ء�ت 
�لـــ�ـــشـــحـــة و�لــــ�ــــشــــلمــــة �ملـــهـــنـــيـــة ، 

�إجر�ء�ت �لإخلء و�لطو�رئ ، وقد 
�شارك فيها مكتب �لبيئة و�ل�شحة 
و�ل�شلمة  ببلدية مدينة �أبوظبي 

- ق�شم �لتوعية و�لتو��شل.  
�أنــهــا و�شمن  �لــبــلــديــة  و�أو�ــشــحــت 
�لبيئة  ملـــعـــايـــري  تــنــفــيــذهــا  �إطـــــــار 
بكل  ت�شعى  و�لــ�ــشــلمــة  و�لــ�ــشــحــة 
�أو��شر �لعلقات  �إىل تعزيز  جدية 
�شركائنا  مــع  �ملــ�ــشــرك  و�لــتــعــاون 
�لرتقاء  بــهــدف  �ل�ــشــر�تــيــجــيــني 
�ل�شحة  مــــعــــايــــري  يف  �ملـــ�ـــشـــتـــمـــر 
و�لــ�ــشــلمــة و�لــبــيــئــة وتــاأمــني بيئة 
جميع  يف  ومـــثـــالـــيـــة  �آمــــنــــة  عـــمـــل 
�شمن  تقع  �لتي  �لإن�شائية  �ملو�قع 
ومن  �لبلدية  �خت�شا�شات  نــطــاق 
هـــذ� �ملــنــطــلــق جــــاءت هـــذه �لور�س 
و�لتن�شيق  بالتعاون  �لتخ�ش�شية 

�أبوظبي  �ـــشـــركـــة  مــــع  و�لـــتـــكـــامـــل 
للمطار�ت وذلك يف جهد م�شرك 
و�أهد�ف م�شركة لتحقيق حماور 
�ملوقر  �لــتــنــفــيــذي  �ملــجــلــ�ــس  قـــــر�ر 
�لبيئة  معايري  بتطبيقات  �خلا�س 
و�ل�شحة و�ل�شلمة . ودعت �لبلدية 
و�ل�شت�شاريني  �لـــعـــمـــال  جــمــيــع 
م�شروع  يف  �لــعــامــلــني  و�ملـــقـــاولـــني 
تطوير مطار �أبوظبي �جلديد �إىل 
وقو�نني  مبعايري  �للــتــز�م  �أهمية 
�ل�شحة و�ل�شلمة و�لبيئة �ملعمول 
�أبوظبي ومبا يتلءم  �إمــارة  بها يف 
�لعاملية،  �ملـــمـــار�ـــشـــات  �أفـــ�ـــشـــل  مـــع 
�أ�شباب  كــافــة  تــوفــري  على  و�لــعــمــل 
للحد  للعاملني  و�لأمــان  �ل�شلمة 
مــن �حلـــو�دث و�لإ�ــشــابــات مبو�قع 
�لإنـــ�ـــشـــاء ، وذلـــــك يف �إطــــــار روؤيــــة 

�حلياة  م�شتوى  ل�شمان  �لبلدية 
ل�شكان  �مل�شتد�مة  و�لبيئة  �لأف�شل 
مدينة �أبوظبي.   و�أكدت �لور�شتان 
�ملو�قع  حــــو�دث يف  وجـــود  عـــدم  �أن 
�لأ�شا�شي  �لــهــدف  هــو  �لإنــ�ــشــائــيــة 
وقــدمــت مناذج   ، �لتوعية  لــرب�مــج 
�أنــو�ع �حلــو�دث �لتي وقعت يف  عن 
و�أ�شبابها  و�لــبــنــاء  �لإنــ�ــشــاء  مــو�قــع 
�أن تنظيم  وطرق تلفيها، م�شرية 
�مل�شوؤولية  يــعــكــ�ــس  �لــــور�ــــس  هــــذه 
على  وحر�شها  للبلدية  �ملجتمعية 
تقدمي خدماتها بطريقة م�شئولة 
و�شمان  و�لــبــيــئــة  �ملــجــتــمــع  جتــــاه 
�لــ�ــشــحــة و�لـــ�ـــشـــلمـــة و�لـــرعـــايـــة 
 ، و�شركائها  وعملئها   ملوظفيها 
وتطوير �لأد�ء �لبيئي يف �أن�شطتها 

ومبادر�تها.

•• ال�شارقة-وام: 

بن  �شلطان  �لــدكــتــور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تفقد 
حمــمــد �لــقــا�ــشــمــي عــ�ــشــو �ملــجــلــ�ــس �لأعــــلــــى حاكم 
�مل�شروعات  عــــدد� مـــن  �مــ�ــس  قــبــل ظــهــر  �لــ�ــشــارقــة 

�لإد�رية و�خلدمية خلل زيارته ملنطقة �حلمرية.
جمعية  مبنى  بزيارة  �لتفقدية  جولته  �شموه  وبــد�أ 
�ألتقى  حيث  �لأ�شماك  ل�شيادي  �لتعاونية  �حلمرية 

فيها مبجل�س �إد�رة �جلمعية مباركا لهم �إن�شاء هذ� 
�ل�شرح �لذي �شيكون عونا لل�شيادين يف ت�شيري كافة 
�للقاء  وجــرى خلل  لهم.  �لعون  وتقدمي  �شوؤونهم 
�ل�شيادين  ت�شغل  �لتي  �لق�شايا  من  عــدد  مناق�شة 
وتوؤثر على جمريات عملهم �شو�ء فيما يتعلق بكميات 
بعو�مل  �لبحرية  �لـــرو�ت  وتــاأثــر  وتنوعه  �ل�شيد 
�لطبيعة و�مللوثات �لب�شرية �أو �لإجر�ء�ت و�لقر�ر�ت 
ويف  �لبحري.  �ل�شيد  عمليات  لتنظيم  تتخذ  �لتي 

�أنه �شيكون  لفتة كرمية من �شموه �أكد من خللها 
هناك لقاء يف �لقريب �لعاجل �شيخ�ش�شه لأ�شحاب 
�ملز�رع و�ل�شيادين ومربي �ملو��شي �شيقف �شموه من 
خلله على �حتياجاتهم �لفعلية و�شيعمل من خلل 
تو�جههم،  �لــتــي  �لعقبات  كــافــة  تذليل  على  �للقاء 
�لتي تكفل لهم حياة  و�لــقــر�ر�ت  �لقو�نني  و�إ�ــشــد�ر 
كرمية، وتاأمن لهم م�شتقبلهم، كونهم �أ�شحاب �ملهن 
�لأوىل �لتي عا�س عليها �لأجد�د ويجب �أن يتو�رثها 

�لأبناء، وهي �أمانة يف �أعناق هذه �لفئة من �ملجتمع. 
وبـــهـــذه �ملــنــا�ــشــبــة تــلــقــى �ــشــمــوه مـــن رئــيــ�ــس جمعية 
�شيف  �ل�شيد  �لأ�شماك  �لتعاونية ل�شيادي  �حلمرية 
بن علي بن �شمحه و�أع�شاء �جلمعية درعا تذكارية 
دعم  يف  �لكبري  �شموه  لــدور  منهم  وعرفانا  تثمينا 
على  و�ل�شيادين  خا�س  ب�شكل  و�أن�شطتها  �جلمعية 

وجه �لعموم.
لتفقد  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  بعدها  �نتقل 

للثلج و�لتربيد،  �لتعاونية  م�شنع جمعية �حلمرية 
حــيــث �طــلــع عــلــى �ملـــعـــد�ت �حلــديــثــة وتـــعـــرف على 
�لعديد  �شتخدم  �لتي  للم�شنع  �لت�شغيلية  �لطاقة 
من �لحتياجات �خلا�شة بال�شيادين و�شوق �ل�شمك، 
للقو�رب  �ملــعــد  للمر�شى  �ــشــمــوه  تفقد  عــن  ف�شل 

�مل�شتفيدة من �مل�شنع ومدى جاهزيته.
و�خــتــتــم �ــشــاحــب �لــ�ــشــمــو حــاكــم �لــ�ــشــارقــة جولته 
و�خل�شار  �ل�شمك  �أ�ــشــو�ق  مباين  بــزيــارة  �لتفقدية 

و�للحوم يف منطقة �حلمرية و�أطلع على �شري �لعمل 
فيها ون�شب �لإجناز �لتي متت.

ر�فــــق �ــشــمــوه خـــلل �جلـــولـــة كـــل مـــن �ــشــعــادة علي 
�لعامة،  �لأ�ــشــغــال  د�ئــــرة  رئــيــ�ــس  �ــشــاهــني  بــن  �شعيد 
و�شعادة �شلح بن بطي �مل�شت�شار بد�ئرة �لتخطيط 
�لديو�ن  مدير  �ل�شام�شي  عبيد  و�شعيد  و�مل�شاحة، 
�مل�شوؤولني و�ملدر�ء  �لأمــريي يف �حلمرية وعدد من 

يف منطقة �حلمرية.

•• ال�شارقة-وام:

بن  �شلطان  �لــدكــتــور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ز�ر 
حاكم  �لأعــلــى  �ملجل�س  ع�شو  �لــقــا�ــشــمــي  حمــمــد 
��شتقبل  حيث  �حلمرية  منطقة  �م�س  �ل�شارقة 
�شموه لدى و�شوله �لديو�ن �لأمريي يف �حلمرية 

بحفاوة وترحيب من �أهايل �ملنطقة .
معربني عن فرحتهم بالزيارة �شائلني �ملوىل عز 

وجل �أن ينعم على �شموه دو�م �ل�شحة و�لعافية.
�إطار حر�شه  وتاأتي زيارة �شموه �إىل �حلمرية يف 
�لد�ئم  و�هــتــمــامــه  �ملــو�طــنــني  �أحــــو�ل  تفقد  على 
ـــ خلل  ـ �ــشــمــوه  لــهــم. و�طــلــع  �مل�شتمرة  ورعــايــتــه 

�لــلــقــاء �لــــذي جــمــعــه مـــع �أبـــنـــاء �ملــنــطــقــة ـــــ على 
�أحـــو�لـــهـــم و�حــتــيــاجــاتــهــم ووجــــه �ملــ�ــشــوؤولــني يف 
�لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية �خلدمية مبتابعة 
�ل�شادرة  �لتوجيهات  وتنفيذ  �لحتياجات  تلك 
�شعادة علي  �ل�شتقبال  ب�شاأنها. ح�شر  �شموه  من 
بن �شاهني �ل�شويدي رئي�س د�ئرة �لأ�شغال �لعامة 
و�شعادة �شلح بن بطي �ملهريي �مل�شت�شار يف د�ئرة 
�لتخطيط و�مل�شاحة و�شعادة حممد عبيد �لزعابي 
رئي�س د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة و�شعادة حميد 
بن �شمحه �ل�شام�شي رئي�س �ملجل�س �لبلدي ملنطقة 
�حلمرية و �شعيد عبيد �ل�شام�شي مدير �لديو�ن 

�لأمريي يف �حلمرية وعدد من �مل�شوؤولني.

�سلطان �لقا�سمي يفتتح مبنى ��ستوديوهات �حلمرية

بح�شور اأكرث من 816 عامال و50 ا�شت�شاريا  

بلدية مدينة �أبوظبي تنظم ور�ستي عمل توعويتني  لكيانات �لن�ساء و�لبناء  �لعاملة يف 
م�سروع مطار �أبوظبي �لدويل �جلديد حول متطلبات �ل�سلمة و�ل�سحة �ملهنية

حاكم �ل�سارقة يطلع على �حتياجات �أهايل �حلمرية ويوجه �لدو�ئر �خلدمية مبتابعتها

حاكم �ل�سارقة يتفقد عدد� من �مل�سروعات �خلدمية يف منطقة �حلمرية

•• راأ�س اخليمة-وام:

قدم �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية 
�شهيد  �لعز�ء لذوي  �لول و�جب  �أم�س  �لدويل  و�لتعاون 
�لدولة  �شفري  �لكعبي  عبد�هلل  حممد  جمعة  �لإن�شانية 
لدى جمهورية �أفغان�شتان �لإ�شلمية �لذي ��شت�شهد �إثر 
�جلروح �لتي كان قد �أ�شيب بها جر�ء �لتفجري �لإرهابي 

�لـــغـــادر �لــــذي ��ــشــتــهــدف مـــوؤخـــر� مــقــر و�يل قــنــدهــار يف 
�لعز�ء يف  زيارته جمل�س  �شموه خلل  �أفغان�شتان. وعرب 
تعازيه  ر�أ�ــس �خليمة عن خال�س  �لقور يف  و�دي  منطقة 
و�شادق مو��شاته لأبناء �ل�شهيد �شائل �هلل �لعلي �لقدير 
�ل�شديقني  منازل  ينزله  و�أن  رحمته  بو��شع  يتغمده  �أن 
يلهم  و�أن  جناته  ف�شيح  ي�شكنه  و�أن  و�لأبــــر�ر  و�ل�شهد�ء 

ذويه �ل�شرب و�ل�شلو�ن.

عبد�هلل بن ز�يد يعزي ذوي �سهيد �لإن�سانية جمعة �لكعبي

مع  �تفاقية  للكهرباء" توقع  "�لحتادية 
كليات �لتقنية �لعليا لتعزيز �لتعاون

•• دبي -وام:

وقعت �لهيئة �لحتادية للكهرباء و�ملاء �تفاقية �م�س مع كليات 
جمالت  يف  �ملــ�ــشــرك  �لــتــعــاون  تعزيز  بــهــدف  �لعليا  �لتقنية 
�لإمــــار�ت  روؤيــــة  حتقيق  يف  ي�شاهم  مبــا  �ملــ�ــشــتــد�مــة  �لتنمية 
و�ملاء  �لكهرباء  تر�شيد  ثقافة  وتر�شيخ  عامة  ب�شفة   2021

على وجه �خل�شو�س.
وقع �لتفاقية مبقر �لهيئة بدبي �شعادة حممد حممد �شالح 
�ل�شام�شي  �للطيف  عبد  �لدكتور  و�شعادة  للهيئة  �لعام  �ملدير 
مدير جممع كليات �لتقنية �لعليا بح�شور عدد من �مل�شوؤولني 
من كل �جلانبني.  وقال مدير عام �لهيئة �لحتادية للكهرباء 
و�ملاء حممد حممد �شالح �إن �لتعاون مع كليات �لتقنية �لعليا 
يهدف بالأ�شا�س �إىل حتقيق �لأهد�ف �مل�شركة بني �لطرفني 
و�ملــتــمــثــلــة يف �ملــحــافــظــة عــلــى مــ�ــشــادر �لــطــاقــة و�ملـــيـــاه وعدم 
وتر�شيخ  ن�شر  على  �لعمل  �لتفاقية  تت�شمن  حيث  هدرهما 
وطلبة  موظفي  بني  و�ملــاء  �لكهرباء  ��شتهلك  تر�شيد  ثقافة 
يف  �لتعاون  �إىل  بالإ�شافة  فروعها  جميع  يف  �لكلية  وطالبات 

جمال تركيب �أجهزة تر�شيد �ملياه مبباين كليات �لتقنية �لعليا 
�لذكية  �لتطبيقات  جمال  يف  �إلكرونية  تطبيقات  وت�شميم 
��شتهلك  تر�شيد  خطة  ون�شر  لإد�رة  �لإلكرونية  و�ملــو�قــع 
�خل�شر�ء  و�لتطبيقات  �ل�شم�شية  و�لــطــاقــة  و�ملـــاء  �لكهرباء 
�بتكار�ت  �إبــــر�ز  تت�شمن  �لتــفــاقــيــة  �ن  و�أ�ـــشـــاف  �لــهــيــئــة.  يف 
ومو�هب �لطلبة و�لطالبات وتنفيذ �لرب�مج و�مل�شابقات �لتي 
�لكلية  يف  و�لطالبات  �لطلبة  و�بــتــكــار�ت  �إبــد�عــات  ت�شتهدف 
يف  �لهيئة  مــع  و�لعمل  و�لطالبات  للطلبة  �لفني  و�لــتــدريــب 
تنظيم �لفعاليات و�لرب�مج و�لور�س �لتوعوية �شمن �شاعات 
�لتطوع �خلا�شة بالطلب و�مل�شاهمة يف ن�شر ر�شائل �لر�شيد 
بهم  �خلا�شة  �لتخرج  م�شاريع  وعمل  بــاملــبــادر�ت  و�لتعريف 
�إجر�ء  جمــال  يف  �لهيئة  جهود  خدمة  يف  ت�شاهم  جمــالت  يف 

�لبحوث و�لدر��شات �ل�شتق�شائية.
وقعت  قــد  كانت  و�ملـــاء  للكهرباء  �لحتــاديــة  �لهيئة  �أن  يذكر 
خــــلل �لـــفـــرة �ملــا�ــشــيــة عــــدة �تــفــاقــيــات مـــع جمــمــوعــة من 
�جلهات تت�شمن نف�س �لهدف �ملتمثل يف ن�شر وتر�شيخ ثقافة 

�لر�شيد.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

نيابة عن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل �فتتحت 
�شلطة  �إد�رة  جمــلــ�ــس  رئــيــ�ــشــة  �ــشــمــوه  حـــرم 
بنت  �لأمــرية هيا  �شمو  �لطبية  دبي  مدينة 
�ل�شرطان  لــعــلج  �ملتكامل  �ملــركــز  �حل�شني 
و�لذي  �ملدينة  م�شت�شفى  ميديكلينيك  يف 
جمال  يف  �ملتخ�ش�شة  �ملــر�فــق  �أحــــدث  يــعــد 

ت�شخي�س وعلج �ل�شرطان يف دبي.
مدينة  جلهود  مو�كبا  �ملركز  �فتتاح  وياأتي 
دبي �لطبية يف تقدمي �أف�شل �شبل �لرعاية 
�أحدث  وتوفري  �ل�شرطان  ملر�شى  �ل�شحية 
لهم  و�لــعــلجــيــة  �لت�شخي�شية  �لــتــقــنــيــات 
م�شبب  ثالث  يعترب  �ملر�س  هذ�  �أن  ل�شيما 
رئي�شي حلالت �لوفاة يف �لدولة بعد �أمر��س 
�لــقــلــب و�لــ�ــشــر�يــني و�حلــــــو�دث �ملـــروريـــة. 
�حل�شني  بنت  هيا  �لمـــرية  �شمو  وتــفــقــدت 
�جلديد  �ملركز  يف  �ملختلفة  �لعلج  وحــد�ت 
�لــعــلج �لإ�ــشــعــاعــي، و�لنووي  مبــا يف ذلـــك 
و�لكيميائي.. و�طلعت �شموها من �لقائمني 
على �ملركز على �لرب�مج �لعلجية �ملتطورة 
�لتي يقدمها �ملركز بالتعاون مع جمموعة 

�ل�شوي�شرية  هــري�ــشــلنــدن  مــ�ــشــتــ�ــشــفــيــات 
كبرية  فر�شة  للمر�شى  يوفر  ما  �لــر�ئــدة، 
لــل�ــشــتــفــادة مــن خـــرب�ت نخبة مــن خرب�ء 

علم �لأور�م يف �أوروبا و�ل�شرق �لأو�شط.
وتوقفت �شموها عند ق�شم �لعلج �لإ�شعاعي 
حيث ��شتمعت من �لقائمني على �ملركز �إىل 
�شرح حول هذ� �لق�شم �لذي ي�شم جمموعة 
مــن �أحــــدث �لــتــجــهــيــز�ت �لــطــبــيــة �ــشــو�ء يف 
ذلك  �لــعــلج، مبــا يف  �أو  �لت�شخي�س  جمــال 
و�لذي  "تروبييم"  �لإ�شعاعي  �مل�شرع  جهاز 
يــعــد �لأول مــن نــوعــه يف دولــــة �لإمــــــار�ت، 
و�لذي يوفر �أحدث �أجهزة �لعلج �لإ�شعاعي 
يف �لعامل، ويعد طر�ز �جلهاز فاريان 13.7 
�لوحيد يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال 
�لطب  قــ�ــشــم  �ــشــمــوهــا  ز�رت  كــمــا  �أفــريــقــيــا، 
�ملتطورة  جتــهــيــز�تــه  و�ـــشـــاهـــدت  �لــــنــــووي 

�مل�شتخدمة يف جمال �لت�شخي�س.
�حل�شني  بنت  هيا  �لأمــــرية  �شمو  وتــعــرفــت 
خلل �لزيارة على �لربنامج �لتطوعي �لذي 
لكل من  �لباب  فتح  �أجــل  �ملركز من  �أطلقه 
و�لتخفيف  �ملر�شى  رعاية  يف  �مل�شاركة  �أر�د 
من معاناتهم مع �ملر�س، وت�شجيع �ملجتمع 
�لإن�شاين  �لعمل  �لنــخــر�ط يف جمــال  على 
ل�شيما �ملتعلق بالعناية باملر�شى و�مل�شاهمة 

ن�شر  خــلل  من  للمجتمع  �أف�شل  �شحة  يف 
�لــوعــي بــني جميع �أفـــــر�ده، مبــا لــذلــك من 
و�لعلجية  �لطبية  �لر�شالة  تعزيز  يف  �أثــر 

للمركز �جلديد.
�لأخ�شائيات  �إحــدى  �إىل  �شموها  وحتدثت 
د�وود،  �ــشــاهــيــنــة  �لـــدكـــتـــورة  بــاملــركــز وهــــي 
��شت�شاري �لأور�م، حول �آخر تطور�ت �أبحاث 
تعني  نتائج  مــن  �إلــيــه  تو�شلت  ومــا  �لأور�م 
�أن  �ملنتظر  و�لــــدور  �ملــر�ــس،  مــو�جــهــة  على 
ت�شهم به موؤ�ش�شة �جلليلة يف �ملجال �لبحثي 
يف �ملرحلة �ملقبلة من خلل مركز �لأبحاث 
�ملتعلقة  �لأبــــحــــاث  ذلــــك  لــهــا، مبـــا  �لــتــابــع 
علج  �شبل  �إىل  �لو�شول  يعزز  ما  بـــالأور�م 

�أف�شل و�أكر فاعلية.
�شلطة  �إد�رة  جمل�س  رئي�شة  �شمو  و�طلعت 
مــديــنــة دبـــي �لــطــبــيــة خـــلل �لـــزيـــارة على 
يقدمها  �لتي  �ملتطورة  �لعلجية  �خلدمات 
بو�شفه  �لــ�ــشــرطــان  لــعــلج  �ملتكامل  �ملــركــز 
�أول مركز من نوعه يف دبي يقدم للمر�شى 
طيف كبري من �خلدمات مبا ي�شمل �لعلج 
�لكيماوي و�ملناعي للأور�م و�لغدد �ل�شماء، 
وجر�حة  �ملـــتـــطـــور،  �لإ�ـــشـــعـــاعـــي  و�لــــعــــلج 
�لأور�م، وفح�س وت�شخي�س �شرطان �لثدي، 
خمترب�  �ملركز  ي�شم  كما  �لنووي،  و�لعلج 

و�لدعم  �لعلج  لتقدمي  ووحــدة  و�شيدلية 
�لنف�شي.

و�شاهدت �شموها جانبا من �لنظم �لعلجية 
�لتي يتبناها �ملركز �جلديد و�لتي تتما�شي 
مع �ملعايري �ملتبعة يف �أرقى �ملوؤ�ش�شات �لطبية 
�لعاملية، حيث يقوم �ملركز با�شتخد�م �لأ�شلوب 
�لتخ�ش�شات  بــا�ــشــم  ��ــشــطــلحــا   �ملـــعـــروف 
�ملتعددة وخلله يتم تقدمي �لعلج ملر�شى 
�ل�شرطان من �لأطفال و�لبالغني من خلل 
�أطباء من خمتلف  ��شت�شاري ي�شم  جمل�س 
�لتخ�ش�شات �لطبية مبا يف ذلك �جلر�حني 
و�أطباء �لأور�م، و�أخ�شائي �لعلج �ل�شعاعي، 
�لعامني  و�ملــمــار�ــشــني  �ملخت�شني  و�لأطــبــاء 
وفقا  �لــعــلج  �شبل  �أفــ�ــشــل  لتحديد  وذلـــك 
�لإ�شابة  درجــة  وح�شب  مري�س  كــل  حلالة 

باملر�س ون�شبة �نت�شاره.
ر�فق �شمو �لأمرية هيا بنت �حل�شني خلل 
�لزيارة �شعادة مايا تي�شايف �شفرية �شوي�شر� 
�لرئي�س  هـــــاديل،  وديــفــيــد  �لــــدولــــة،  لــــدى 
�ل�شرق  ميديكلينيك  ملجموعة  �لتنفيذي 
�لرئي�س  فتحي،  طــارق  و�لدكتور  �لأو�شط؛ 
و�أحمد  ميديكلينيك،  للعمليات،  �لتنفيذي 
علي، �ملدير �لتنفيذي، كري�شتيان �شوماخر، 

مدير ميديكلينيك م�شت�شفى �ملدينة.

�شعادة  �لـــــزيـــــارة  يف  �ـــشـــمـــوهـــا  ر�فـــــــق  كـــمـــا 
�لدكتورة رجاء �لقرق، نائبة رئي�شة جمل�س 
وخالد  �لــطــبــيــة،  دبـــي  مــديــنــة  �شلطة  �إد�رة 
�إد�رة  رئــيــ�ــشــة جمــلــ�ــس  �لــ�ــشــامــ�ــشــي، ممــثــل 
�ملدير  �لزرعوين،  و�لدكتور عامر  �ل�شلطة، 
مدينة  �شلطة  يف  �لطبي  للقطاع  �لتنفيذي 
�لبلو�شي،  رم�شان  و�لدكتور  �لطبية،  دبــي 
�ملـــديـــر �لــتــنــفــيــذي لــلــقــطــاع �لــتــنــظــيــمــي يف 
�لتنفيذي  �ملــديــر  حــــارب،  وبــــدر  �لــ�ــشــلــطــة، 
لقطاع �ل�شتثمار يف �ل�شلطة، وعلوي �ل�شيخ 
علي، عميد كلية �لطب، جامعة حممد بن 
ر��شد للطب و�لعلوم �ل�شحية، و�لربوف�شور 

�شهام �لدين كلد�ري، موؤ�ش�شة �جلليلة.
�أكرب منطقة  �لطبية،  دبي  �أن مدينة  يذكر 
تهدف  �لــعــامل،  يف  �ل�شحية  للرعاية  حــرة 
كوجهة  دبــي  مكانة  تعزيز  يف  �مل�شاهمة  �إىل 
�قليمية ر�ئدة يف جمال �ل�شياحة �لعلجية، 
�خلدمات  جمـــــالت  يف  �لــــريــــادة  وحتــقــيــق 
�لطبية و�لرعاية �ل�شحية وبر�مج �لتعليم 
و�لبحث �لعلمي، وت�شم �ملدينة نحو 160 
من�شاآه معتمدة للرعاية �ل�شحية مبا ي�شمل 
و�ملر�كز  �خلارجية  و�لعياد�ت  �مل�شت�شفيات 
�أكر  عرب  �لت�شخي�س،  وخمترب�ت  �لطبية 

من 150 �خت�شا�شا.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

بر�أ�س  �لب�شرية  �ملو�رد  د�ئرة  �أعلنت 
�خلـــيـــمـــة عــــن �إطـــــــلق حـــزمـــة من 
لعام  �ملتنوعة  �ل�شتثنائية  �ملبادر�ت 
لدعوة  ــتــجــابــة  ��ــش وذلـــــك  �خلـــــري، 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �ــشــاحــب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
عاما  2017م  عام  بتخ�شي�س  �هلل 
�شاحب  لتوجيهات  وتلبية  للخري، 
�لــ�ــشــمــو �لــ�ــشــيــخ �ــشــعــود بـــن �شقر 
�لأعلى  �ملــجــلــ�ــس  عــ�ــشــو  �لــقــا�ــشــمــي 
بالتفاعل  �خلـــيـــمـــة  ر�أ�ـــــــس  حـــاكـــم 
مــع هـــذ� �لــعــام بــالــفــعــالــيــات، وفتح 
و�لعام  �لتخ�ش�شي  �لــتــطــوع  بـــاب 
لــلــمــو�طــنــني مــن كــل �جلــنــ�ــشــني يف 

كافة �جلهات �حلكومية.

و�أكـــد �ــشــعــادة �لــدكــتــور حممد عبد 
د�ئرة  عـــام  مــديــر  خليفة  �لــلــطــيــف 
�لب�شرية بر�أ�س �خليمة على  �ملو�رد 
�ملــ�ــشــاركــة و�ـــشـــرورة تفاعل  �أهــمــيــة 
�لأخرى  �ملحلية  و�لــدو�ئــر  �لــد�ئــرة 
وكافة موظفي حكومة ر�أ�س �خليمة 
مع مبادرة عام �خلري، م�شري� �إىل �أن 
هذ� �لعام ينبثق من �خلري �لعميم 
�لذي ينطلق من دولة �لإمار�ت �إىل 
�لــعــامل، �لــتــي تــعــد دومـــا �ــشــّبــاقــة يف 
�أعمال �خلري و�لإن�شانية منذ بزوغ 
فجر �لحتاد، و�شعبها يحر�س على 
�أن تكون دولتنا م�شدر� للخري، و�أن 
ملــا حتمله  هــو جت�شيد  �خلـــري  عـــام 
�لإمـــــار�ت مــن ر�ــشــالــة خــري للعامل 

�أجمع يف �شتى �ملجالت.
وبـــني د. حمــمــد عــبــد �لــلــطــيــف �أن 

هذ�  يف  �لفور  على  �شارعت  �لد�ئرة 
�ملجتمعي  بدورها  و�لتز�ما  �لإطــار 
فـــريـــق لعام  بــتــ�ــشــكــيــل  و�خلــــدمــــي، 
�خلـــري يــتــكــون مـــن 7 �أعــ�ــشــاء من 
برئا�شة  �لأخــرى،  �لإد�ر�ت  موظفي 
مكتب  مدير  �حلب�شي  علي  �شيخة 
�لتطوير �ملوؤ�ش�شي، ويناط بالفريق 

عـــدد� مــن �ملــهــام وهـــي: �لعمل على 
وحتويلها  �حلكيمة  �لــقــيــادة  روؤيــــة 
مبادر�ت  لإطـــلق  ملمو�س؛  لــو�قــع 
نــوعــّيــة ومــتــنــوعــة لــر�ــشــيــخ �خلري 
و�لإعد�د  �لجتماعية،  و�مل�شوؤولية 
ـــــر�ف �جلـــيـــد لــلــتــفــاعــل مع  ـــــش و�لإ�
هــذه �ملــبــادرة و�ــشــرورة �مل�شاهمة يف 
�ملبادر�ت  و�قــر�ح  معها،  �لن�شجام 
تــ�ــشــب يف عام  �لـــتـــي  و�لـــفـــعـــالـــيـــات 
�خلــــري و�عـــتـــمـــادهـــا و�ملـــ�ـــشـــارعـــة يف 
تعزيز  �إىل  بـــالإ�ـــشـــافـــة  تــنــفــيــذهــا، 
مع  �لفعاليات  يف  �لــد�ئــرة  م�شاركة 
�جلهات �لأخرى �شو�ء على م�شتوى 
عام،  ب�شكل  �لـــد�ئـــرة  �أو  �ملــوظــفــني 
و�شع  �إىل  بــذلــك  �لــفــريــق  لي�شعى 
�آلية وخطة �شاملة وو�فية و�شياغة 
�لعام  هــذ�  مــع  للتفاعل  �لفعاليات 

�ملميز.
علي  �شيخة  �أو�شحت  جانبها  ومــن 
�لتطوير  مــكــتــب  مـــديـــر  �حلــبــ�ــشــي 
�خلري  عــام  فريق  ورئي�س  �ملوؤ�ش�شي 
�لعام  هـــــذ�  مــــع  �لـــتـــفـــاعـــل  �أهـــمـــيـــة 
طياته  يف  يحمل  �لــذي  �ل�شتثنائي 
�لجتماعية  �ملــبــادر�ت  مــن  �لعديد 
و�لإن�شانية للب�شرية، وما يعك�س من 
�لإمار�تي  �ملجتمع  وتــلحــم  وحــدة 
�لأ�ــــشــــيــــل، وبـــيـــنـــت �أنــــــه بـــعـــد عقد 
�لعديد من جل�شات �لع�شف �لذهني 
ومــنــاقــ�ــشــة �لــكــثــري مـــن �ملــــبــــادر�ت 
�أطلقت  متو��شلة،   �أيــام  مــد�ر  على 
�لد�ئرة 11 مبادرة ��شتثنائية تليق 
�أهد�فه  �لـــعـــام، وتــتــو�فــق مــع  بــهــذ� 
ومتطلباته، بعد �لنتهاء من �إعد�د 
�إيجابية  بـــاأبـــعـــاد  مــتــكــامــلــة  خــطــة 

دقيق  ب�شكل  و��ــشــحــة  ومبــخــرجــات 
�لعام،  هــذ�  مــع  للتفاعل  ومــدرو�ــس 
�ملجتمعية  �مل�شوؤولية  مبد�أ  لر�شيخ 

لدى �ملوظفني و�أفر�د �ملجتمع.
�ملبادر�ت  �أن  �إىل  �حلب�شي  و�أ�ــشــارت 
تاأخذ يف فحو�ها 11 مبادرة مبتكرة 

تت�شمن مبادرة �خلري و�شل وبنك 
وب�شمة  �لــ�ــشــلمــة  ودرب  �ملـــعـــارف 
وطن ويومك ريا�شي و�شكر� للعيون 
�إفـــطـــار جماعي  و�أكــــــرب  �لــ�ــشــاهــرة 
بالدم  و�لــــتــــربع  �لـــتـــطـــوع  وخـــطـــة 
 make a وزيــــارة خــري وبــرنــامــج

wish  حقق �أمنياتهم، م�شيفة �أن 
�شيتم تطبيقها على مد�ر  �ملبادر�ت 
�لعام وفق �خلطة �لزمنية �ملو�شوعة 
و�شرح  و�شفها  تو�شيح  و�شيتم  لها، 
و�شائل  عرب  تنفيذها  عند  �أهد�فها 

�لإعلم �ملختلفة. 

هيا بنت �حل�سني تفتتح �ملركز �ملتكامل لعلج �ل�سرطان يف "ميديكلينيك م�ست�سفى �ملدينة"

ا�شتجابة لدعوة رئي�س الدولة 

�ملو�رد �لب�سرية بر�أ�س �خليمة تطلق 11 مبادرة يف عام �خلري 

•• املنطقة الغربية-الفجر: 

ببلدية  و�لــ�ــشــلمــة  و�لــ�ــشــحــة  �لبيئة  مكتب  نــظــم 
عمل  ور�شة  �ملا�شي  �لأربــعــاء  يوم  �لغربية،  �ملنطقة 
حول �لعمل يف �لأماكن �ملرتفعة. ��شتهدفت �لور�شة 
�لــتــي �أقــيــمــت مبــديــنــة ز�يـــد �لــ�ــشــركــات �لــعــامــلــة يف 
وتاأتي  �لــغــربــيــة  باملنطقة  و�لإنــ�ــشــاء  �لــبــنــاء  قــطــاع 
�إىل  �لر�مية  �لبلدي  �لنظام  روؤيــة  �إطــار  �لور�شة يف 
�لتنمية  يحقق  عاملية  كفاءة  ذو  بلدي  نظام  توفري 
يف  �حلياة  جودة  معايري  ويعزز  �ملن�شودة  �مل�شتد�مة 

�إمارة �أبوظبي. 
بـــني فئات  نــ�ــشــر �لــتــوعــيــة  �إىل  �لــور�ــشــة   وتـــهـــدف 
�لــبــنــاء و�لإنــ�ــشــاء وذلـــك كجزء  �لعاملني يف قــطــاع 
و�أي�شاً  �لقطاع  يف  �مل�شتد�مة  �لتطوير  عملية  من 
ل�شمان و�شول �ملعلومة بال�شورة �ملطلوبة مبا�شرة 
وم�شاركة  �ل�شركات  مــع  �لتو��شل  روح  ولر�شيخ 
�ل�شلمة  �خلـــــرب�ت يف جمـــال  و�ــشــقــل  �ملــعــلــومــات 
�ل�شنوية  �ملكتب  خلطة  تنفيذ�ً  �ملهنية  و�ل�شحة 
للتوعية كجزء من �أن�شطة  �ل�شلطة �ملنظمة لقطاع 
و�لنقل  �لبلدية  �لــ�ــشــوؤون  د�ئـــرة  و�لنــ�ــشــاء  �لــبــنــاء 
و�ل�شحة  لل�شلمة  �أبــوظــبــي  مــركــز  مــن  �ملــخــولــة 
�بوظبي  �إمــارة  نظام   تطبيق  ملتابعة  �أو�شاد  �ملهنية 
يف  �لعاملة  �لكيانات  يف  �ملهنية  و�ل�شحة  لل�شلمة 

هذ� �لقطاع. 
�لعمل  عــن  تعريفية  حما�شرة  �لور�شة  وت�شمنت 
�ملرتفعة  �لأمــاكــن  وت�شنيف  �ملرتفعة،  �لأمــاكــن  يف 

ورد يف  مــا  �إىل  �لــتــطــرق  ثــم مت  ومــن  و�ملنخف�شة؛ 
�لعام  �لإطــــار  مــن   23.0 �لفنية  �ملــمــار�ــشــة  دلــيــل 
�ملهنية  و�ل�شحة  لل�شلمة  �أبــوظــبــي  �إمـــارة  لنظام 
�لأماكن  يف  للعمل  �لــ�ــشــلمــة  متطلبات  وتغطية 
�لوفيات  من   60% من  �أكــر  �أن  خا�شة  �ملرتفعة 
�أثناء تنفيذ �لأعمال يف �لماكن �ملرتفعة تنتج عن 
�ل�شقوط من �ل�شلمل و�ل�شقالت ومن�شات �لعمل 

وحو�ف �لأ�شقف و�لأ�شقف �له�شة.
�لأ�شباب  �أكــرب  من  �ملرتفعات  على  �لعمل  �أن  ومبــا 
�لبليغة  �لإ�ـــشـــابـــات  �و  �لــوفــيــات  �إىل  تــــوؤدي  �لــتــي 
�لتو�شيح  وجــب  لــذ�  �ل�شغرية  �مل�شاريع  يف  خا�شة 
لأ�شحاب �لعمل و�لعمال خماطر �لعمل يف �لأماكن 
�ملرتفعة وكيفية جتنب وقوع �حلو�دث ملنع �لوفيات 
و�لإ�شابات �لناجمة عن �ل�شقوط من �ملرتفعات �أو 

�لأج�شام �ل�شاقطة من �أعلى.  
�خلا�شة  �لرئي�شية  �مل�شطلحات  تو�شيح  مت  كما 
و�مل�شوؤوليات  و�لأدو�ر  �ملرتفعة  �لأماكن  يف  بالعمل 
و�مل�شرفني  �ملــ�ــشــاريــع  ومهند�شي  �ملــــدر�ء  مــن  لــكــل 

و�لعاملني يف �لأماكن �ملرتفعة.
خلل �ملحا�شرة قام �ملخت�شون يف �ملكتب بالتعريف 
ي�شمل  و�لـــذي  �ملرتفعة  �لأمــاكــن  يف  �لعمل  بــاأنــو�ع 
�لــعــمــل عــلــى �لأ�ـــشـــطـــح �ملـــرتـــفـــعـــة، و�لـــعـــمـــل على 
و�لأ�شطح  �ملائلة  �لأ�شطح  على  و�لعمل  �ل�شقالت، 
�ملن�شات  عــلــى  �لــعــمــل  لــلــكــ�ــشــر، وكـــذلـــك  �لــقــابــلــة 
�ل�شلمل؛  على  و�لعمل  و�ملتحركة  �لثابتة  �ملرتفعة 
�لأماكن  يف  للعمل  �جليد  �لتخطيط  كيفية  و�شرح 

�ملرتفعة وذلك بح�شر �ملخاطر �ملحتملة عند �لعمل 
يف �لأماكن �ملرتفعة، و�عد�د وتقييم �ملخاطر وو�شع 
�ل�شيطرة  �أو  �ملخاطر  لإز�لـــة  �لــلزمــة  �لتو�شيات 
عليها، وتدريب �لعاملني يف �لأماكن �ملرتفعة على 
هذه  يف  �لعمل  عند  �ملطلوبة  �ل�شلمة  �إجـــــر�ء�ت 
للو�شول  �لمــن  �مل�شار  بتوفري  �لتعريف  �لأمــاكــن، 
حو�جز  و�ـــشـــع  وكــيــفــيــة  �ملــرتــفــعــة،  �لأمــــاكــــن  �إىل 
�حلماية حول �حلو�ف �ملرتفعة، وتوفري �ل�شقالت 
�لأماكن  يف  للعمل  ت�شتخدم  �لتي  �لعمل  ومن�شات 
توفري  كيفية  �أي�شاً  �ملحا�شرة  وتناولت  �ملرتفعة.  
�جر�ء�ت �لطو�رئ وتدريب �لعاملني عليها، و�لتاأكد 
مــن وجـــود خمـــرج طــــو�رئ �آمــــن، وتــوفــري �لرقابة 
توفري  على  عـــلوة   ، م�شتمرة  ب�شورة  و�لإ�ـــشـــر�ف 
�حلماية �للزمة للعمل يف �لأماكن �ملرتفعة وذلك 
بــتــوفــري نــظــام حــمــايــة حـــول �حلــــو�ف مــن حو�جز 
و�شياج حماية وغريها، وتوفري �شباك �حلماية ملنع 
�رتفاع، وتوفري نظام  �ل�شقوط من على  �ملــو�د من 
حماية �ل�شقوط من �أعلى للأفر�د وذلك عرب حبل 
طريقة  تو�شيح  �إىل  بالإ�شافة  �لقاب�س  �حلماية 
�لــعــمــل �لآمــــن عــلــى �ملــنــ�ــشــات �ملــوؤقــتــة، و�جـــــر�ء�ت 
�لعمل �لآمن على �ل�شطح �لرقيقة �لقابلة للك�شر، 
ذ�ت  عمالة  لتوفري  �لتدريب  �همية  على  و�لتاأكيد 
عند  �مل�شتخدمة  �ملــعــد�ت  و�ــشــيــانــة  عــالــيــة،  كــفــاءة 
�لعمل على �رتفاع، و�لعمل على �جر�ء�ت �لفح�س 
و�لتفتي�س، وحفظ �ل�شجلت.   ح�شر �لور�شة 36 
�شخ�شاً من �ل�شركات �لعاملة يف �ملنطقة �لغربية.  

•• دبي - الفجر

و�لتنمية  �ملـــعـــرفـــة  هــيــئــة  �أعـــلـــنـــت 
�أنها   ، �أم�س �لأحد  �لب�شرية يف دبي 
�لر�شوم  زيـــاد�ت  ربــط  حتر�س على 
للعام  �خلا�شة  للمد�ر�س  �لدر��شية 
�لدر��شي �ملقبل -2017 2018م 
�لتعليم  تــكــلــفــة  ملـــوؤ�ـــشـــر  وفــــقــــاً   ،
للإح�شاء  دبــي  مركز  من  �ملعتمدة 
�أن  �ىل  م�شرية   ،  2.4% و�لــبــالــغ 
من  �لتعليم  تكلفة  موؤ�شر  �إحت�شاب 
ت�شتند   ، للإح�شاء  دبي  قبل مركز 
�حت�شاب  �ملتبعة يف  �ملنهجية   - على 
وتعتمد   ، �لــ�ــشــنــويــة  �لـــتـــعـــديـــلت 
�إىل  �ملدر�شية-  �لر�شوم  �شبط  �آلية 
�أجور  تكلفة  �أهمها  عــدة  مــدخــلت 
و�لإيجار�ت  �ملــد�ر�ــس  يف  �لعاملني 
و�ملاء،  �لكهرباء  وتكلفة  و�ل�شيانة 
وفق معلومات دقيقة و�شاملة حول 
قطاع  يف  �لت�شغيلية  �ملــ�ــشــروفــات 

�لتعليم باإمارة دبي.
رئي�س  درويــ�ــس  �أحمد  وقــال حممد 
�ملعرفة  هيئة  و�لت�شاريح يف  �لنظم 
ي�شّكل  بــدبــي:  �لب�شرية  و�لتنمية 
�ملنهجية   – �لتعليم  تكلفة  موؤ�شر 
�لتعديلت  �حــتــ�ــشــاب  يف  �ملــتــبــعــة 
�ل�شنوية باإطار عمل �شبط �لر�شوم 
�ملدر�شية و�لتي يتم تطبيقها للعام 
ل�شبط  �لــــتــــو�يل  عـــلـــى  �خلـــامـــ�ـــس 

دبي  يف  �ملدر�شية  �لــر�ــشــوم  وتنظيم 
�ـــشـــمـــام �لأمــــــــان لأولـــــيـــــاء �لأمــــــور 
�لإ�ــشــتــد�مــة يف مد�ر�س  �أجــــل  مـــن 
تعليمية  لبيئة  ويوؤ�ش�س  �أبــنــائــهــم، 
دبي  �لبعيد يف  �ملــدى  م�شتقرة على 
لكافة �لأطــر�ف �ملعنية مبا يف ذلك 
مزودي �خلدمات �لتعليمية، موؤكد�ً 
و�شتظل   - كانت  �لتعليم  جــودة  �أن 
�لتعليم  لقطاع  رئي�شياً  حاكماً   –

�خلا�س يف دبي.
و�لت�شاريح  �لــنــظــم  رئــيــ�ــس  و�أ�ـــشـــار 
�ملعتمدة  لــلآلــيــة  وفــقــاً  �لهيئة:  يف 
�ملد�ر�س  �إخـــطـــار  مت  فــقــد  �ــشــنــويــاً، 
�خلا�شة بدبي ر�شمياً مبوؤ�شر تكلفة 
�لــتــعــلــيــم �ملــعــتــمــد مـــن مـــركـــز دبي 
لــلإحــ�ــشــاء لــلــعــام �لــدر��ــشــي �ملقبل 

. م   2018-2017
�أنــه ميكن لأولياء  و�أو�ــشــح درويــ�ــس 

ن�شب  عــــلــــى  �لطـــــــــــلع  �لأمـــــــــــــور 
�لر�شوم  يف  �ملــحــتــمــلــة  �لــتــعــديــلت 
�ملدر�شية بعد �شدور نتائج �لرقابة 
�لــتــو��ــشــل مبا�شرة  �ملــدر�ــشــيــة عــرب 
د�عياً  بــدبــي،  �ملــد�ر�ــس �خلا�شة  مــع 
مع  �ملعلومات  ت�شارك  �إىل  �ملــد�ر�ــس 

�أولياء �لأمور يف هذ� �خل�شو�س .
ياأتي ذلك تنفيذ�ً لإطار عمل �شبط 
مت  و�لــذي  بدبي،  �ملدر�شية  �لر�شوم 
�لإعــــلن عــنــه يف �أبــريــل مــن �لعام 
فريق  �إعد�ده  يف  و�شارك  2012م 
يــ�ــشــم ممثلني  مــتــخــ�ــشــ�ــس  عـــمـــل 
�لــهــيــئــات �حلكومية  عــن عـــدد مــن 
هــــي �ملــجــلــ�ــس �لــتــنــفــيــذي لإمــــــارة 
�لإقت�شادية،  �لتنمية  ود�ئــرة  دبــي، 
و�لد�ئرة  لــلإحــ�ــشــاء،  دبــي  ومــركــز 
دبي،  وغــرفــة  دبــي،  حلكومة  �ملالية 
وموؤ�ش�شة دبي �لعقارية، �إ�شافة �إىل 
 ، �لب�شرية  و�لتنمية  �ملعرفة  هيئة 
عرب �لإتفاق على �لنطاق و�لأهد�ف 
�ملــطــلــوبــة مـــن �إطــــــار عــمــل �شبط 
�لــر�ــشــوم �ملــدر�ــشــيــة، بــالــتــ�ــشــاور مع 
�لأطر�ف �ملعنية من خلل �لتغذية 
و�إجــــــر�ء در��ـــشـــة حالة،  �لـــر�جـــعـــة، 
وجمع �ملعلومات وحتليلها، و�عتماد 
تطبيق منهجية �حلوكمة يف و�شع 
�لــ�ــشــيــا�ــشــات.  وبــحــ�ــشــب �إطــــار عمل 
و�ملعتمد  �لــر�ــشــوم  �لــر�ــشــوم  �شبط 
�لتنفيذي لإمــارة دبي،  من �ملجل�س 

و�لتقييم  �لــرقــابــة  مــعــايــري  و�إطــــار 
�ملدر�شية يف دولة �لإمــار�ت �لعربية 
�لتطبيق  و�لــذي دخل حيز  �ملتحدة 
�عتبار�ً من �لعام �لدر��شي �جلاري، 
يف  �خلا�شة  للمد�ر�س  ي�شمح  فــاإنــه 
فئة متميز بتعديل ر�شومها بن�شبة 
تكلفة  مــوؤ�ــشــر  تــعــادل �شعف  زيــــادة 
جيد   " فئة  يف  و�ملـــد�ر�ـــس  �لتعليم، 
يعادل  مبــا  ر�شومها  بتعديل  جد�ً" 
 ،)X1.75لتعليم� تكلفة  )موؤ�شر 
و�ملد�ر�س �جليدة  مبا يعادل موؤ�شر 
و�ملد�ر�س   ،)X1.5لتعليم� تكلفة 
و�شعيف  و�شعيف  مقبول  فئات  يف 
تكلفة  موؤ�شر  قيمة  يعادل  جد�ً مبا 

�لتعليم.
�لر�شوم  �شبط  عمل  �إطـــار  ويــربــط 
�ملـــدر�ـــشـــيـــة بــــني جــــــودة �لــتــعــلــيــم و 
بـــني مـــوؤ�ـــشـــر تــكــلــفــة �لــتــعــلــيــم مبا 
و�أولياء  �لــطــلب  مــ�ــشــالــح  يــر�عــي 
�أمورهم باعتبارهم م�شتفيدين من 
على  عـــلوًة  �لتعليمية،  �خلــدمــات 
للم�شتثمرين  ملئم  مــنــاٍخ  توفري 
على  وت�شجيعهم  �لتعليم  قطاع  يف 
�لرتـــقـــاء بـــجـــودة �لــتــعــلــيــم يف دبي 
لتطبيق  مــتــكــامــلــة  مــنــظــومــة  عـــرب 
�لر�شوم �ملدر�شية، ودر��شة �جلانبني 
يحمي  مبا  و�لقت�شادي،  �لتعليمي 
�لعملية  �أطــــــر�ف  جــمــيــع  مــ�ــشــالــح 

�لتعليمية.

ور�سة حول �لعمل يف �لأماكن �ملرتفعة باملنطقة �لغربية

ربط زيادة الر�شوم باأجور العاملني والإيجارات

هيئة �ملعرفة: 2.4 % موؤ�سر تكلفة �لتعليم يف 
�ملد�ر�س �خلا�سة للعام �لدر��سي �ملقبل

حمد�ن بن حممد يعتمد مر�حل تطبيق �ل�سمان �ل�سحي يف �إمارة دبي
•• دبي -وام:

�آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س  �عتمد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
تطبيق  مــر�حــل  ب�شاأن   2017 ل�شنة   6 رقــم  �ملجل�س  قــر�ر  �لتنفيذي  �ملجل�س 

�ل�شمان �ل�شحي يف �إمارة دبي.
و�جلهات  للم�شتفيدين  دبي  يف  �ل�شحي  �ل�شمان  تطبيق  مر�حل  �لقر�ر  وحــدد 
ون�س  �ل�شحي..  �ل�شمان  تطبيق  مر�حل  تطبيق  وبــدء  �إ�شر�كهم  عن  �مل�شوؤولة 
يونيو   1 من  بــدء�  �لدولة  مو�طني  ��شر�ك  م�شوؤولية  دبي  حكومة  تويل  على 
2015 على �أن يتحمل �شاحب �لعمل �إ�شر�ك �ملقيمني �لعاملني لديه بدء� من 

.2014 يناير   1
كما حمل �لقر�ر �لكفيل �أو �أي �شخ�س يكفل وفقا للت�شريعات �ل�شارية يف �لإمارة 

�شخ�شا من غري �ملو�طنني م�شوؤولية �إ�شر�ك �أفر�د �أ�شرة �ملقيم �مل�شمول بكفالته 
وكذلك �لعمال و�لعمالة �ملنزلية �لفئات �مل�شاعدة بدء� من 1 يناير 2014.

�إ�شر�ك   : ومنها  �ل�شحي  بال�شمان  �مل�شتفيد  �إ�ــشــر�ك  �ــشــو�بــط  �لــقــر�ر  وحـــدد 
�لنظام  ذلك من خلل  يكون  �أن  على  �أدنــى  �لأ�شا�شية كحد  بالتغطية  �مل�شتفيد 
�لإلكروين �ملعتمد لدى هيئة �ل�شحة يف دبي و�أن تكون بطاقة �ل�شمان �ل�شحي 
�شادرة عن جهة م�شرح لها بذلك يف �لإمارة و�أن تكون وثيقة �ل�شمان �ل�شحي 
باملنافع  يتعلق  ما  كل  �لتغطية يف  ومقدم  �مل�شتفيد  وو�جبات  �لتي حتدد حقوق 
�ل�شحية متفقة و�أحكام �لقانون رقم 11 ل�شنة 2013 ب�شاأن �ل�شمان �ل�شحي 

يف �إمارة دبي.
�ملعنية وعلى وجه  و�لتن�شيق مع �جلهات  �لتعاون  دبي  �ل�شحة يف  وتتوىل هيئة 
�خل�شو�س �لإد�رة �لعامة للإقامة و�شوؤون �لأجانب من خلل ربط �إ�شد�ر �أذونات 

�لدخول وتاأ�شري�ت �لزيارة و�إ�شد�ر �لإقامات وجتديدها بال�شمان �ل�شحي.
ون�س �لقر�ر على تطبيق �لغر�مات و�لتد�بري �ملن�شو�س عليها يف قر�ر �ملجل�س 
2016 باعتماد �لر�شوم و�لغر�مات �خلا�شة بال�شمان  7 ل�شنة  �لتنفيذي رقم 
�ل�شحي يف �إمارة دبي على �شاحب �لعمل �أو �لكفيل يف حال عدم قيامهما باإ�شر�ك 
�مل�شتفيد يف �ل�شمان �ل�شحي حتى تاريخ: 31 مار�س 2017 للمقيمني و�أفر�د 
 31 تــاريــخ  وحتى  �مل�شاعدة  �لفئات  �ملنزلية  و�لعمالة  �لعمال  وكــذلــك  �أ�شرهم 

دي�شمرب 2017 للز�ئرين.
ويجوز للمدير �لعام لهيئة �ل�شحة يف دبي منح بع�س �لفئات من �أ�شحاب �لعمل 
يتم  بحيث  �ل�شحي  �ل�شمان  يف  �مل�شتفيدين  لإ�ــشــر�ك  �إ�شافية  مهلة  و�لكفلء 

فر�س �لغر�مات و�لتد�بري عليهم بعد م�شي هذه �ملهلة.
وين�شر هذ� �لقر�ر يف �جلريدة �لر�شمية ويعمل به من تاريخ ن�شره.

جل�شة ع�شف ذهني لفريق عام �خلري خلل مناق�شة �ملبادر�ت.

موؤمتر �لإمار�ت �لأول للطب �لتقوميي يقدم 
نهجا جديد� يركز على �إعادة تاأهيل �ملر�سى

•• دبي-وام:

�أول دورة من موؤمتر �لإمــار�ت لتقومي �لعظام يف �ملنطقة  ��شت�شافت دبي 
حتت رعاية جمعية �لإمار�ت لتقومي �لعظام �لتي تعمل حتت مظلة جمعية 
2017 حتــت عنو�ن  فــرب�يــر  و18   17 يــومــي  وذلـــك  �لطبية  �لإمـــــار�ت 
 11 �لدوليني من  م�شاركة من �خلرب�ء  �حلياة"..  �لعظام مدى  "تقومي 

دولة.
�ملهني  �لتطوير  �عتماد� لربنامج   17 �لطبية  دبي  �شلطة مدينة  ومنحت 
�لنا�س  مل�شاعدة  و��شعة  تقوميية  ممار�شة  نطاق  �ملوؤمتر  ويعك�س  �مل�شتمر.. 
�إىل رعاية  �لــر�ــشــع و�ــشــول  بـــدء� مــن رعــايــة  �لــفــئــات �لعمرية  مــن جميع 

�مل�شنني.
يف  �لد�عمني  من  يعترب  �لــذي   - �لقا�شمي  حميد  بن  �شقر  �ل�شيخ  و�ألقى 
جمال تقومي �لعظام حيث يلعب دور� فعال يف ت�شجيع توفري تعليم يف هذ� 

�مل�شمار يف �ملنطقة - �لكلمة �لرئي�شية يف �ملوؤمتر.
وتناول �ملوؤمتر على مدى يومني جمموعة �شاملة من �ملو��شيع مبا يف ذلك 
�لأطفال  وعــلج  و�لفر�س  و�لتحديات  �لعظام  تقومي  جمــال  يف  �لت�شريع 
حديثي �لولدة �ملبكرة و�لتغلب على �حلو�جز �لتي تقف �أمام �إد�رة تقوميية 
فعالة لإعادة تاأهيل �ملر�شى با�شتخد�م تقنيات جديدة يف �إد�رة �لأمل و�إد�رة 
تقومي �لعظام للم�شائل �ملرتبطة ب�شحة �ملر�أة يف مر�حلها �لعمرية �ملختلفة 
�لأخــذ بعني �لعتبار مر�حل �حلياة من �حلمل حتى  �مل�شنني مع  ورعاية 
�لوقت  �ملتغري�ت مع مرور  مع  �لتكيف  للإن�شان  وكيف ميكن  �ل�شيخوخة 
�أن  ميكن  �لتي  �لأبعاد  �ملتعدد  �لتدخل  ��شر�تيجية  �مل�شاركون  ��شتعر�س 

تعزز �شحة ورفاه �لأفر�د.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي –الفجر:

عــقــد �ــشــعــادة �لــقــا�ــشــي خــالــد �حلــو�ــشــنــي رئــيــ�ــس حمكمة 
مع  تن�شيقياً  �جتماعاً  دبــي  مبحاكم  �ل�شخ�شية  �لأحـــو�ل 
�مل�شرك  �لــتــعــاون  �إطــــار  يف  وذلـــك  �ملــجــتــمــع،  تنمية  هيئة 
و�لحتادية  و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية  �لــوز�ر�ت  و  �ملحاكم  بني 
و�ملــحــلــيــة بــالــدولــة. حــيــث �أو�ـــشـــح �ــشــعــادة �لــقــا�ــشــي خالد 
�حلو�شني يف بد�ية �لجتماع روؤية ور�شالة �لد�ئرة وقيمها 
على �حل�شور، موؤكد�ً على قيمة �لإبد�ع و�لبتكار يف �لعمل، 
كما طرح خلل �لجتماع عدد من �ملو��شيع منها، �أن يتم 
تنفيذ �لروؤية يف �أماكن خم�ش�شة من هيئة تنمية �ملجتمع 
ومركز حماية �لطفل، مو�شحا �حلالت �لتي ت�شعب فيها 
�ملو�عيد من  �لروؤية وحتديد  �ن يكون تقدير  �لروؤية على 

قبل �ملح�شونني.
�ملح�شون يف مركز حماية  روؤيــة  قو�عد  كما متت مناق�شة 
�لتنفيذ لثلث  12 يف حــال تغيب طــريف  �لبند  �لطفل يف 
ب�شكل  �لــروؤيــة  �يــقــاف  �ملحكمة  ��شعار  يتم  متتالية  روؤيـــات 
موؤقت ولي�س ب�شكل د�ئم، ��شافة �إىل مناق�شة �لأحكام �لتي 
�لتنفيذ،  �يقاف  بخ�شو�س  �ل�شتئناف  �ملحكمة  ت�شدر من 
كما  �ملح�شونني،  حــالــة  بخ�شو�س  بتقارير  تــزويــدهــم  �أو 

�ملــوجــود يف  �لطفل  مــركــز حماية  �غـــلق  ناق�س �حلــ�ــشــور 
منطقة �لرب�شا و�نتقاله �إىل مبنى �حل�شيبية �لتابع لإد�رة 

�لتلحم �لأ�شري  
ومتت مناق�شة �لأحكام �لذي ت�شدر من حمكمة �ل�شتئناف 
�أو تزويدهم بتقارير بخ�شو�س  �لتنفيذ  بخ�شو�س �يقاف 

تنفيذ  وقــف  �أن  على  �لتــفــاق  مت  وقــد  �ملح�شونني،  حــالــة 
�خذ  �أما بخ�شو�س  �لتنفيذ،  يتم من خلل ق�شاة  �لروؤية 
�لتقارير فقد �أفاد �حلا�شرون عن هيئة تنمية �ملجتمع �أن 
تقاريرهم ت�شمل فقط ما يتعلق بالروؤية و�شاعات �ل�شتلم، 
�أما �لناحية �لنف�شية فاإن �لخت�شا�س فيها يكون مل�شت�شفى 

�لتنفيذ، ومت �لتفاق  ر��شد، كما مت طرح �شعوبات ملفات 
على زيارة ميد�نية ملركز حماية �لطفل �لتابع لهيئة تنمية 
�ملجتمع للطلع على جتربتهم و�أف�شل �ملمار�شات لديهم. 
للر��شل  موحد  �لكروين  بريد  �إن�شاء  على  �لتفاق  ومت 
بخ�شو�س ملفات �لتنفيذ من قبل �إد�رة �لأحو�ل �ل�شخ�شية، 
و�عتماد �لنموذج �ملقرح من قبل �لهيئة و�در�جه يف برنامج 
�ملحاكم، كما مت طرح �لتو�شيات  للمحكمة يف حال ووجود 
ح�شر  وقــد  �لتنفيذ.  للق�شاة  �لــروؤيــة  تنفيذ  يف  �شعوبات 
خالد  �لقا�شي  �شعادة  من،  كًل  دبي  حماكم  من  �لجتماع 
عبيد  خالد  �لقا�شي  و�شعادة  �أول،  �بتد�ئي  قا�شي  كن�شام 
�أحمد  �لقا�شي  و�ــشــعــادة  �أول،  �بــتــد�ئــي  قا�شي  �ملــنــ�ــشــوري 
مدير  �لعبيديل  حممد  و�ل�شيد  �بــتــد�ئــي،  قا�شي  لطفي 
رئي�س  خمي�س  خالد  و�ل�شيد  �ل�شخ�شية،  �لأحــــو�ل  �إد�رة 
�لإجتماع  مقرر  فلمرزي  ونــورة  �ل�شرعي،  �لتنفيذ  �شعبة 
و�شكرتري رئي�س حمكمة �لأحــو�ل �ل�شخ�شية، وح�شر من 
هيئة تنمية �ملجتمع كًل من، �لدكتور عبد�لعزيز �حلمادي 
مدير �د�رة �لتلحم �لأ�شري، و�ل�شيدة ب�شرى قائد رئي�س 
�أول  تنفيذي  و�ل�شيدة حليمة حممد  �لطفل،  ق�شم حماية 
�إد�رة  من�شق  �لبلو�شي  مـــرمي  و�لــ�ــشــيــدة  �أطـــفـــال،  خــدمــات 

�لتلحم �لأ�شري.

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي حتالفا  �لعا�شمة  �أعلنت �م�س �شبع دول يف 
و�لعابرة  �ملنظمة  �جلــرميــة  ملــو�جــهــة  دولــيــا  �مــنــيــا 
للقار�ت يتخذ �بوظبي مقر� لأمانته �لعامة.. وذلك 
بح�شور �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان 
�لد�خلية ووزر�ء  �لــوزر�ء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
د�خــلــيــة وممــثــلــي �ــشــت دول عــربــيــة ودولــيــة وي�شم 
و�ل�شنغال  و��ــشــبــانــيــا  �إيــطــالــيــا  مــن  كــل  �لــتــحــالــف 
ومملكة �لبحرين و�ململكة �ملغربية �إ�شافة للدولتني 
�ملتحدة  �لعربية  �لإمـــار�ت  دولــة  للحلف  �ملوؤ�ش�شتني 
و�جلــمــهــوريــة �لــفــرنــ�ــشــيــة.. ويــهــدف �لــتــحــالــف �إىل 
�ملنظمة و�لعابرة  �مل�شرك ملو�جهة �جلرمية  �لعمل 
�لوقاية  �شبل  وتطوير  ��شكالها  مبختلف  للقار�ت 
�لدول  لتلك  و�ل�ــشــتــقــر�ر  �لأمـــن  و��ــشــتــد�مــة  منها 
ومبا  ل�شعوبها  و�لــنــمــاء  �لأمــــن  لتعزيز  �شعيها  يف 
�ل�شرطية  �ملــجــالت  بينها يف  �لــتــعــاون  فــر�ــس  يــعــزز 
و�لمنية و�ل�شتفادة من �لتجارب وتبادل �خلرب�ت 
و�أمن  �لعاملي  �ل�شلم  يف  �لإ�شهام  بغية  و�ملعلومات 
�شعوب �لعامل كافة. وتختلف هذه �ملجموعة �لدولية 
�أنها مبثابة  �لأخــرى يف  �لتحالفات  عن غريها من 
�أف�شل  وتن�شر  و�ملــعــارف  �خلـــرب�ت  لــتــبــادل  منتدى 
�لتدريب  وو�ــشــائــل  و�أ�ــشــ�ــس  �مل�شتخدمة  �ملــمــار�ــشــات 
�لعام �أو �ملتخ�ش�س على �ل�شعيد �ل�شرطي و�لأمني 
مبرونة  �لت�شرف  من  �لقانونية  �شبغته  و�شتمكنه 
�لع�شر  يف  �ل�شرطية  و�لتحديات  �لق�شايا  ملو�جهة 
ز�يد  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  ونقل  �حلــايل. 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  حتيات  للمجتمعني 
و�أخيه  �لدولة حفظه �هلل  رئي�س  نهيان  �ل  ز�يد  بن 
مكتوم  �ل  ر��ــشــد  بــن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
�ل  ز�يــد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  و�أخيهما �شاحب 
نهيان ويل عهد �بوظبي نائب �لقائد �لعلى للقو�ت 

�مل�شلحة.
�إن دولــة �لإمـــار�ت �لعربية  و�أكــد �شموه يف كلمة له 

�ملــتــحــدة مــا�ــشــيــة بــعــزم ل يــلــني ملــو�جــهــة �جلرمية 
�إميانا  وذلــك  ودولــيــا  و�قليميا  حمليا  �أ�شكالها  بكل 
عاملية  م�شوؤولية  �لمــن  بــاأن  �حلكيمة  قيادتها  مــن 
�جلديدة  �لأمنية  �لتحديات  �أن  م�شيفا  م�شركة.. 
ـــاج �ىل �ملــــزيــــد مــــن �لــــتــــعــــاون �لـــــدويل  ـــاتـــت حتـــت ب
و�لنتقال  �لــتــحــديــات  جلميع  �لــكــايف  و�ل�ــشــتــعــد�د 
�لفعل �ىل  ردة  �ل�شرطي و�لأمني من حالة  بالعمل 
��شتباق �لفعل ورده �ىل نحر �أ�شحابه من قوى �ل�شر 

و�جلرمية.
ت�شتهدف  �أ�شبحت  �جلــرميــة  �أن  �إىل  �شموه  و�أ�ــشــار 
�أول ما ت�شتهدف �أرو�ح �لأبرياء وزعزعة �أمن �لدول 
و�لــ�ــشــعــوب و�ملــجــتــمــعــات لإعـــاقـــة تــقــدمــهــا ومنوها 
و�زدهارها .. مو�شحا �أننا ن�شهد �ليوم ميلد تفاهم 
بلد�ن  بــني  عاملي  �أمــنــي  حلف  �إن�شاء  حــول  م�شرك 
�شقيقة و�شديقة جتمعها حتديات مت�شابهة يج�شد 
�لنية �ل�شادقة و�لعزم لدى هذه �لدول جميعا على 
مــو�جــهــة تلك �ملــخــاطــر �لــتــي تــهــدد �لأمـــن و�ل�شلم 
�لــــوزر�ء  نــائــب رئــيــ�ــس جمل�س  �لــعــاملــي. و�أكــــد �شمو 
لنكون  �هلل  بــاإذن  �أننا ما�شون قدما  �لد�خلية  وزيــر 
يف موقع �لقوة و�لتفوق �لد�ئم على قوى �جلرمية 
لتو�شيع  بيد  يــد�  و�شنعمل  مد�ها  بلغ  مهما  و�ل�شر 
هذ� �لتحالف وتر�شيخ �أركانه للو�شول �ىل �لغايات 
�حل�شارية  و�لأهـــد�ف  �جلها  من  قــام  �لتي  �لنبيلة 
و�لوطنية لكل ع�شو من �أع�شاء هذ� �لتحالف حتى 
ي�شبح حتالفنا قوة �أمنية عاملية ت�شتقطب �إليها كل 

من يطمح �ىل �ملزيد من �لأمن و�ل�شتقر�ر.
�لبحريني  �لد�خلية  وزير  �مل�شرك  �لإعــلن  ح�شر 
�لفريق �لركن �ل�شيخ ر��شد بن عبد�هلل �آل خليفة.. 
عبد�هلل  �ل�شنغايل  �لــعــام  و�لأمـــن  �لد�خلية  ووزيـــر 
�ل�شرطة  عام  دي�شبنز� مدير  وفيليبو  ديالو..  د�وود 
�لحتادية وممثل وزير �لد�خلية �لإيطايل.. وجان 
�لفرن�شية..  �لــد�خــلــيــة  وز�رة  وكــيــل  غـــو�يـــا  كــلــود 
وخوزيه �أوجينيو �شالري�س �ل�شفري �ل�شباين ممثل 
لوزير �لد�خلية ململكة ��شبانيا.. ونور�لدين بوطيب 

�لأمني �لعام لوز�رة �لد�خلية �ملغربية.
مدير  �لعميمي  عجلن  حمد  �لعميد  ح�شره  كما 

�لد�خلية  بــوز�رة  �لحتادية  �جلنائية  �ل�شرطة  عام 
و�لــعــمــيــد حمــمــد بـــن دملــــوج �لــظــاهــري مــديــر عام 
ومن  بــــالــــوز�رة..  �لأد�ء  وتــطــويــر  �ل�ــشــر�تــيــجــيــة 
ريا�س  مهند�س  �لــلــو�ء  �ل�شقيقة  �لبحرين  مملكة 
�لد�خلية  وز�رة  ديـــــو�ن  عـــام  مــديــر  عـــبـــد�هلل  عــيــد 
م�شاعد  خليفة  �آل  حممد  بــن  حمد  ركــن  و�لعميد 
و�لتدريب..  �لعمليات  ل�شوؤون  �لعام  �لأمــن  رئي�س 
�لأر��شي  مر�قبة  مدير  مندي  بيري  �ل�شنغال  ومن 
خلية  رئي�س  ديــن  لمــني  �مـــادو  و�لعقيد  �لوطنية 
فاليه  بــاتــريــ�ــس  فرن�شا  ومـــن  �لإرهــــــاب..  مكافحة 
رئي�س مكتب �شمال �أفريقيا و�ل�شرق �لأو�شط .. ومن 
�إيطاليا د�نييل باجليزي مديرة �لعلقات �لدولية 
وكلوديو جوليز�ر�نو مدير د�ئرة مكافحة �لإرهاب 
�لدويل للمديرية �ملركزية لل�شرطة �لوقائية وعدد 
من �شباط وز�ر�ت �لد�خلية وم�شوؤولني من �لدول 

�ل�شبع.
وكان �ملجتمعون قد ��شتمعو� �إىل كلمة م�شورة من 
فيها  �لفرن�شي حتدث  �لد�خلية  وزير  رو  برونو يل 
عــن �لــتــحــالــف و�أ�ــشــ�ــشــه و�ــشــبــب قــيــامــه مــوؤكــد� عزم 
و�شلمة  �أمــن  لتعزيز  �لعلقات  تعميق  على  بــلده 

�ملجتمعات �لعاملية.
�لد�خلية  بــــــوز�رة  �لإمـــــــار�ت ممــثــلــة  دولــــة  وكـــانـــت 
�لعام  هـــذ�  مــطــلــع  تن�شيقيا  �جــتــمــاعــا  ��ــشــتــ�ــشــافــت 
و�شبل  �لتحالف  تفا�شيل  حول  و�لتن�شيق  للإعد�د 
�إخـــر�جـــه حلــيــز �لـــوجـــود يف حــني ��ــشــتــمــرت �لـــدول 
متهيد�  و�مل�شركة  �جلانبية  �لتــ�ــشــالت  �لأعــ�ــشــاء 
�لــدويل للأمن  للتحالف  �لأخــرية  �للم�شات  لو�شع 

�لد�خلي.
�لدول  و�شلمة  �أمــن  تعزيز  على  �لتحالف  ويــركــز 
يـــتـــو�فـــق مـــع مــ�ــشــاحلــهــا وتوحيد  ـــاء مبـــا  �لأعـــ�ـــش
�مل�شرك  و�لتن�شيق  و�ل�شرطية  �لأمــنــيــة  �ملفاهيم 
حيال �خلرب�ت �ملتبادلة بالأمن و�جلر�ئم �إىل جانب 
تبادل �لآر�ء و�مل�شورة بني هذه �لدول حول مكافحة 
�لوقاية  �لعابرة للحدود وتد�بري  �ملنظمة  �جلرمية 
مــع �شمان  و�ملــنــافــذ  و�إد�رة ومــر�قــبــة �حلـــدود  منها 
وقو�نينها  ت�شريعاتها  نــطــاق  يف  دولـــة  لكل  �لعمل 

�ملحلية.
�إىل  �لتحالف  �أع�شاء  �لد�خلية  وزر�ء  �شي�شعى  كما 
و�لعمليات  �ملــوؤ�ــشــ�ــشــي  �لــنــطــاق  تــطــويــر  ��ــشــتــهــد�ف 
تبادل  جمــالت  يف  �لتعاون  خــلل  من  �لتخ�ش�شية 
�خلرب�ت  وتــبــادل  �لعملية  و�ملــنــهــجــيــات  �ملــعــلــومــات 
و�لــــتــــجــــارب و�ملــــمــــار�ــــشــــات �لـــنـــاجـــحـــة و�لـــتـــدريـــب 
على  �ملطبقة  �ملمار�شات  �أف�شل  وعر�س  �لتخ�ش�شي 
على  لتعميمها  و�لأمـــنـــي  �لــ�ــشــرطــي  �لــعــمــل  �شعيد 

�لدول �لأع�شاء و�ل�شتفادة منها.
�ملنظمة  �جلــر�ئــم  ملكافحة  �لــتــحــالــف  �إنــ�ــشــاء  وجـــاء 
�لعمل  وتو�شيع  �لتطرف  وجر�ئم  للقار�ت  �لعابرة 
�لأع�شاء  �لــدول  �در�كــا من  �مل�شرك �شد �جلرمية 
�لتهديد�ت  �شد  �شوية  �لعمل  باأهمية  للمجموعة 
عن  �لنظر  بغ�س  �ل�شرطية  و�لــتــحــديــات  �لأمــنــيــة 
�خـــتـــلف �ملــنــطــقــة و�إميــــانــــا مـــن هــــذه �لـــــدول باأن 
�لتعامل مع مثل تلك �لق�شايا �لدولية هو م�شوؤولية 
مــ�ــشــركــة بــيــنــهــا و�قــتــنــاعــا بــاحلــاجــة لــلــعــمــل معا 
�ملختلفة  �لأ�شعدة  على  بفاعلية  �لتحديات  ملكافحة 
�إقليميا ودوليا وتكثيف �جلهود ملنع  �أو  �شو�ء وطنيا 
ومكافحة �جلر�ئم �ملنظمة �لعابرة للقار�ت وجر�ئم 

�لتطرف و�لكر�هية.
و�ــشــتــقــوم �أمــانــة �لــتــحــالــف و�لــتــي مــقــرهــا �أبوظبي 
تــ�ــشــور عــن �لنموذج  بــرفــع  �لــقــادمــة  يف �لأ�ــشــابــيــع 
�لت�شغيلي للتحالف وكيفية �لن�شمام �ليه و�لهيكل 
�لفرعية على  �لعمل  و�آلية عمل فرق  �لتنظيمي له 
�أن تعقد �لدول �لأطر�ف �جتماعات دورية م�شركة 
�لأع�شاء  �لــدول  �أي من  �أو يف  �ل�شت�شافة  يف مكان 
بالتفاق على ذلك ملناق�شة �لرب�مج وتبادل �ملعلومات 
و�لتجارب  �خلــــرب�ت  وتــبــادل  �لعملية  و�ملــنــهــجــيــات 

و�ملمار�شات �لناجحة و�لتدريب �لتخ�ش�شي.
بح�شور  �لنقا�شية  �جلل�شات  �أوىل  �لــيــوم  وتناولت 
ممــثــلــي وعــــدد مـــن مــ�ــشــوؤويل �لـــــدول �لأعـــ�ـــشـــاء يف 
�لتحالف " �ل�شتغلل �لجر�مي لو�شائل �لتو��شل 
�لجــتــمــاعــي " حيث قــدم خـــرب�ء �أمــنــيــون مــن دول 
جمموعة �لعمل �لدولية جتربة بلدهم يف مكافحة 
�لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  �ملرتكبة عرب  �جلر�ئم 

�إد�رة  مدير  �لأحــمــد  �لعزيز  عبد  �لعقيد  قــدم  فقد 
�ملــعــلــومــات �لأمـــنـــيـــة بــــــوز�رة �لــد�خــلــيــة ورقــــة عن 
�لتو��شل  لو�شائل  �لأمثل  �ل�شتخد�م  �شمان  كيفية 
�لجتماعي ومن �لبحرين قدم �لعقيد ب�شام �ملعر�ج 
�لقت�شادي  و�لأمــــن  �لــفــ�ــشــاد  مكافحة  عـــام  مــديــر 
و�لإلكروين ورقة عن جتربه بلده يف هذ� �ملجال.. 
وقدمت �ل�شنغال ورقة عمل ��شتعر�س فيها عبد�هلل 
د�وود ديالو وزير �لد�خلية جتربة بلده يف مكافحة 
�لــتــطــرف و��ــشــتــخــد�مــات و�ــشــائــل �لتو��شل  جــر�ئــم 
�إيــطــالــيــا ورقـــة حتدث  �لجــتــمــاعــي.. فيما قــدمــت 
�ل�شرطة  �ــشــوؤون  عــام  مدير  دي�شبانز�  فيليبو  فيها 
�جلنائية �لحتادية بالد�خلية �لإيطالية عن جتربة 
�إيطاليا يف مكافحة �جلرمية عرب و�شائل �لتو��شل 

�لجتماعي .
مناق�شتها  ومت  �حلــلــول  بع�س  �ملــ�ــشــاركــون  و�قـــرح 
وتبادل �لآر�ء حولها يف جل�شات خلرب�ء وخمت�شني 

عاملني يف �لقطاعات �لأمنية و�ل�شرطية.
وكانت �لدول �لأع�شاء تبادلت �لت�شالت و�لتن�شيق 
�لبلد�ن و�أروقــة وز�ر�ت  بينها و�شهدت عو��شم تلك 
وزيار�ت  ن�شطة  دبلوما�شية  فيها حتركات  �لد�خلية 
متبادلة كان �أبرزها زيارة �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف 
بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
�لد�خلية �لأخرية لفرن�شا �أو�خر نوفمرب من �لعام 
�ملا�شي. وتعترب �لإمار�ت وجمهورية فرن�شا �لدولتني 
ودعوة  فكرته  بتطوير  وقامتا  للتحالف  �ملوؤ�ش�شتني 
�لدول �لأخرى للن�شمام ملجموعة �لعمل �لدولية 

مبا يتنا�شب مع �لت�شريعات و�لأعر�ف �لدولية.
�شيف بن  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  دعا  �خــرى  من جهة 
وزير  �لــــوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نــائــب  نهيان  �آل  ز�يـــد 
�لــد�خــلــيــة عـــدد� مــن مــو�طــنــي �لــــدول �لأعــ�ــشــاء يف 
ملا  تقدير�  تكرميهم  ومت  �جلديد  �لأمني  �لتحالف 
قدمه هوؤلء �لأ�شخا�س من خدمات ملجتمعاتهم �أو 
للدور �لبطويل و�ل�شجاع لعدد منهم يف �نقاذ حياة 

�لخرين �ثناء وقوع حو�دث �شابقا يف بلدهم.
بحث  بعد  �ملكرمني  �ختارت  �لد�خلية  وز�رة  وكانت 
�لإمار�تيني  �ل�شرطيني  �مللحقني  مــع  و�تــ�ــشــالت 

�لعاملني يف �ــشــفــار�ت �لــدولــة يف هــذه �لـــدول ووقع 
وبحث  �لدر��شة  من  �لنتهاء  بعد  عليهم  �لختيار 
و�قامتهم  دخولهم  �إعـــد�د  ومت  �ملــتــوفــرة  �ملعلومات 
حتت  �ملن�شوية  �ل�شتة  �لـــدول  ممثلي  فاجئ  ب�شكل 
�لتحالف حني �أعلن �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد نيته 
بتكرمي هوؤلء على هام�س �لإعلن �م�س ونال هذ� 

�لتكرمي من �شموه ��شتح�شان وتقدير هذه �لدول.
و�شمل �لتكرمي �ملو�طن �لإمار�تي حممد �لزرعوين 
�لغرق  من  �أ�شخا�س   5 �إنــقــاذ  يف  �شجاعته  �شاهمت 
بــالــقــرب مــن نخلة ديـــرة يف دبــي بعد غــرق قاربهم 
�أنقذ  �لـــذي  علي  �لــرحــمــن  عبد  خــالــد  و�لبحريني 
حياة �شخ�شني �إثر حادث بحري تعر�س له قاربهم 
�شجاعة  مبديا  �لبحر  عر�س  من  بانت�شالهما  فقام 
وت�شحية كبريتني و�ملغربي �شامر �حلر��شة لإنقاذه 
طفل تعر�س منزل عائلته حلريق فقام بك�شر �لباب 
فرق  و�ــشــول  قبل  بطويل  ب�شكل  وت�شرف  مبــفــرده 
�لدفاع �ملدين.. كما �شمل �لفرن�شي �نود فيل �لذي 
�أنقذ �شيدة بت�شرف بطويل حني �نت�شلها من حتت 
و�ل�شنغايل  يده�شها  �أن  يو�شك  كــان  قــطــار  عــربــات 
�أنقذ �شيدة علقت مبركبتها حني  مو�شى فايا �لذي 
معر�شا  بتخلي�شها  مو�شى  فقام  حريق  بها  �نــدلــع 
نف�شه خلطر تطور �حلريق و�يذ�ءهما معا.. كما مت 
تكرمي �لإيطايل �ل�شاندرو جالو لت�شرفه �لبطويل 
لــلــغــرق وقـــد و�جه  تــعــر�ــس  �إنــقــاذ حــيــاة �شخ�س  يف 
�ل�شاب �لإيطايل جالو �شعوبة كبرية يف حمل �لرجل 
و�ي�شاله �إىل بر �لأمان معر�شا حياته للخطر ولكن 

وبد�فع �أن�شاين ��شتمر حتى �أنقذ حياة �لرجل.
كما مت تكرمي �ل�شباين �إ�شماعيل م�شكيتا �لذي �أنقذ 
�ملكونة  بنايتهم  يف  �شب  حريق  مــن  بكاملها  عائلة 
بادر  �لإ�شعاف  فــرق  بلغ  �أن  وبعد  طو�بق  �أربــعــة  من 
بنف�شه و�عتلى ر�فعة ت�شتخدم للبناء تتو�جد باملكان 
�لبناية  يف  �ملتو�جدين  �لأ�شخا�س  حياة  �أنقذ  وبها 
كلب  يحمل  �أن  ��شطر  �لإن�شاين  لــدورة  و��شتكمال 
للعائلة يزن �أكر من 50 كغم لوحده وهو متاأرجح 
بالر�فعة معر�شا نف�شه خلطر حمدق ل يدفعه يف 

ذلك �شوى �إن�شانيته وت�شرفه �مل�شوؤول.

•• دبي-الفجر:

حتت رعاية �ل�شيخ حممد بن مكتوم بن جمعة �آل مكتوم، 
 2017 8 فرب�ير  �أقامت ر�بطة خّريجي جامعة دبي يف 
�جتماعاً لأع�شاء جمل�س �إد�رة �لر�بطة ملناق�شة �أبرز و�آخر 
�لتطور�ت مع رئي�س جامعة دبي �لدكتور عي�شى �لب�شتكي، 

وذلك بح�شور وم�شاركة موّظفي �جلامعة. 
�شكر  كلمة  �لب�شتكي  �لــدكــتــور  �ألــقــى  �لجــتــمــاع،  وخـــلل 
�لإد�رة  بـــاأعـــ�ـــشـــاء جمــلــ�ــس  و�أ�ــــشــــاد  لــلــر�بــطــة  وتـــقـــديـــر 
م�شرية  دعــم  يف  �أ�شا�شّياً  دور�ً  لعبو�  �لــذيــن  و�خلــريــجــني 
�لتعليم قائًل: نحن يف جامعة دبي نفتخر بوجود ر�بطة 
ناجحة للخّريجني تبذل ق�شارى جهدها يف �شبيل حتقيق 

�لبد�ع و�ل�شعادة وتعمل على تطوير بر�مج مبتكرة لدعم 
�أحمد  �لــر�بــطــة  رئي�س  نــائــب  �شكر  كلمته،  ويف  �لطلبة. 
�لفل�شي، �لدكتور�لب�شتكي على دعمه �مل�شتمر و�أعلن عن 
�شتقدمها  �لتي  و�لرب�مج  و�لفعاليات  �ملبادر�ت  �ملزيد من 
�لر�بطة لتحث �لطلبة على �لزدهار و�لنجاح. خّريجونا 
هم �شفر�وؤنا �لذين يقّدمون �ل�شورة �ملثلى للجامعة يف كل 

خطوة يقومون بها، قال �لفل�شي.  
�ـــشـــوؤون �خلــريــجــني �ل�شيدة  وبــــدورهــــا، نــاقــ�ــشــت مـــديـــرة 
تاريخها  من  بــدء�ً  للر�بطة  �لنجاح  عو�مل  �ملـــرز�ق  �آمنة 
�لرب�مج  باأبرز  و�نتهاء�ً  و�أهد�فها وحتدياتها  و�متياز�تها 
و�لــفــعــالــّيــات �لــتــي تــنــّظــمــهــا. كــمــا  قــّدمــت لئــحــة لأبـــرز 
بر�مج  ك�شل�شلة  خّريجيها  دعــم  يف  �لــر�بــطــة  م�شاهمات 

�خلّريجني �ملتحدثني، وبرنامج �إر�شاد �لطلبة �خلريجني، 
للخريجني،  �ملــ�ــشــتــمــر  �لــتــعــلــيــم  بــرنــاجمــي  �إىل  �إ�ــشــافــة 
و�خلريجني و�لأ�شدقاء للمنح �لدر��شّية �لذي من خلله 
��ــشــتــطــاعــت �لــر�بــطــة �أن جتــمــع �أكـــر مــن مــلــيــون درهم 
نتطلع  نحن  مــادّيــاً.   �ملتعرين  للطلبة  مالية  م�شاعد�ت 
و�ملتفوقني  �ملوهوبني  للطلبة  مالّية  م�شاعد�ت  منح  �إىل 
دبي،  تعليمهم يف جــامــعــة  مــتــابــعــة  عــن  يــبــحــثــون  �لــذيــن 
طلب  تفاعلي  بنقا�س  �لجتماع  و�خُتتم  �ملــــرز�ق.   �أّكـــدت 
و�أع�شاء  �لطلبة  �لدعم من  �لر�بطة،  �أع�شاء  من خلله 
هيئة �لتدري�س مل�شاعدة �لر�بطة �أن تنمو عامليًّا بخّريجيها 
وينقلون  �لعامل  وبــلد  قطاعات  �شتى  يف  يعملون  �لذين 

�شورة �لتح�شر و�لرقي و�لبتكار من دبي �إىل �لعامل. 

طالبات جامعة عجمان ميثلن �لدولة يف جمعية �ل�سباب يف �لأمم �ملتحدة

�لعليا لل�سوؤون �لبحرية يف دبي تناق�س �إجر�ء�ت �ملحافظة على �لبيئة �لبحرية وتخ�سي�س �سو�طئ للعائلت

حمكمة �لأحو�ل �ل�سخ�سية مبحاكم دبي تعقد �جتماعًا مع هيئة تنمية �ملجتمع

•• عجمان ـ الفجر 

�ملهند�شني  ملــنــظــمــة  �لــتــابــعــة  �ملــهــنــد�ــشــات  بـــدعـــوة مـــن جلــنــة 
ب�شري  رنــد  �لطالبتني  �شاركت  و�لإلــكــرونــيــني،  �لكهربائيني 
�شحادة، وملك دمدوم، من كلية �لهند�شة يف جامعة عجمان 
يف فعاليات جمعية �ل�شباب �لتي نظمتها �لأمم �ملتحدة موؤخر� 
مبقرها يف نيويورك، و�شارك فيها �أكر من 700 �شاب و�شابة 

من خمتلف دول �لعامل.
�لعديد  وت�شمنت  �أيــــام،  ثــلثــة  �جلمعية  فــعــالــيــات  ��ــشــتــمــرت 
�ملرتبطة  و�لــزيــار�ت  و�جلل�شات  و�ملحا�شر�ت  �لعمل  ور�ــس  من 
�ملتحدة  �لأمم  تبنتها  �لتي  �لـ17  �مل�شتد�مة  �لتنمية  باأهد�ف 

�شمن خطة �لتنمية �مل�شتد�مة لعام 2030.

 ومن �أبرز �لأهد�ف �لتي تبنتها �جلمعية يف دورتها هذ� �لعام، 
�لق�شاء على �لفقر، و�لتعليم �جليد، و�لعمل �ملناخي، و�مل�شاو�ة 
بني �جلن�شني. وتعد هذه �جلمعية من�شة عاملية ي�شارك فيها 
�ل�شباب و�ل�شابات من خمتلف دول �لعامل ليناق�شو� ويتبادلو� 
�لأفــكــار يف خمتلف �ملــجــالت �لــتــي ت�شغل �لــعــامل بــاأ�ــشــره، مبا 
�لأهــــد�ف  لتحقيق  ��ــشــر�تــيــجــي  ب�شكل  �إ�ــشــر�كــهــم  يف  ي�شهم 
حتقيق  خللها  من  يتم  حلول  �إىل  و�لو�شول  منهم،  �ملرجوة 

�لتنمية �مل�شتد�مة �لتي تتبناها �لأمم �ملتحدة.
دولة  من  �لوحيدتان  �مل�شاركتان  �أنهما  �لطالبتان  �أكــدت  وقد 
�جلامعة  هي  عجمان  جامعة  و�أن  �ملتحدة،  �لعربية  �لإمـــار�ت 

�لوحيدة �مل�شاركة من �لدولة. 
وهذ� ز�د من فخرهما و�شعادتهما لتمثيل �لدولة يف هذ� �ملحفل 

�ل�شبابي �لدويل �لهام.  كما �شددتا على �أهمية هذه �لتجربة يف 
ز�دت من  �أمــور، كما  لعدة  توجيه طاقاتهما وتغيري نظرتهما 
�شغفهم لتطوير �لعامل و�لركيز على �لدر��شة و�لعلم ليكونو� 

يف مكان �أف�شل يف �مل�شتقبل.
وتقدمتا بال�شكر و�لمتنان لإد�رة جامعة عجمان �لتي قدمت 
�لفر�شة  منحتهما  كــمــا  وبـــعـــده،  �حلــــدث  قــبــل  �لــدعــم  لــهــمــا 
للطلع على ما يدور يف هذ� �لعامل، كونهما �أول ممثلت عن 

�جلامعة يف هذ� �ملحفل.
ُيذكر �أن �ملهند�شة تزيني �شريف، �ملحا�شرة يف كلية �لهند�شة، 
ر�فقت  قد  كانت  �جلامعة،  من  �ملتميز�ت  �خلريجات  و�إحــدى 
�لطالبتني يف رحلتهما، و�أثرتهما بخربتها �لكبرية يف �حل�شور 

و�مل�شاركة يف �ملوؤمتر�ت �لدولية.

•• دبي-الفجر:

�ــشــدد مــعــايل �لــفــريــق �ــشــاحــي خــلــفــان متــيــم نــائــب رئي�س 
�ل�شرطة و�لأمــن �لعام بدبي على �شرورة عدم �لتهاون يف 
فر�س �لرقابة و�لإجر�ء�ت �ل�شارمة على �ل�شفن �لبحرية 
دون  �لبحرية،  �لبيئة  تلويث  تتعمد  �لتي  �ل�شيد  وقــو�رب 
مر�عاة للقو�نني و�لنظم �لتي ت�شدر بهذ� �ل�شاأن، كما وجه 
معاليه بو�شع نقاط �شود�ء وفر�س خمالفات على �ل�شفن 
�ل�شلمة  خمالفات  ترتكب  �لتي  دبــي،  خــور  يف  �ل�شياحية 
�للجنة  تــر�أ�ــس معاليه �جتماع  و�لأمــــان. جــاء ذلــك خــلل 
�لعليا لل�شوؤون �لبحرية يف �إمارة دبي، وذلك يف نادي �شباط 
لوتاه،  نا�شر  �ملهند�س ح�شني  �شعادة  بح�شور  دبي،  �شرطة 
مدير عام بلدية دبي، و�شعادة �أحمد حمبوب م�شبح، مدير 

عام جمارك دبي، و�شعادة �لدكتور لوؤي بالهول، مدير عام 
د�ئرة �ل�شوؤون �لقانونية حلكومة دبي، و�شعادة �للو�ء طيار 
دبي  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  ثــاين، م�شاعد  بن  �أحمد حممد 
ل�شوؤون �ملنافذ، و�ل�شيد عامر علي �ملدير �لتنفيذي ل�شلطة 
رئي�س  �ملهريي،  ثــاين  ر��شد  و�ملقدم  �مللحية،  دبــي  مدينة 

ق�شم �لأمن �لبحري، مبركز �شرطة �ملو�نئ ب�شرطة دبي.
و��شتعر�شت �للجنة ما مت تنفيذه من قر�ر�ت يف �جتماعها 
بن  حممد  �أحمد  �لطيار  �للو�ء  �شعادة  عر�س  ثم  �ل�شابق، 
ثاين، عدد� من �ملو��شيع �ملطروحة على جدول �لجتماع، 
من  �لبحرية  �لبيئة  على  �ملحافظة  على  �لتاأكيد  ومنها 
و�جلـــولت  �ل�شبط  وعــمــلــيــات  �لــرقــابــة  وتكثيف  �لــتــلــوث، 
مدينة  و�شلطة  دبـــي،  �شرطة  ب�شن  �مل�شركة  �لتفتي�شية 
�أمنية للبو�بات  دبي �مللحية، وبلدية دبي، وو�شع معايري 

و�ملر��شي �لبحرية. كما بحثت �للجنة عدد� من �لقر�حات 
منها تخ�شي�س �شو�طئ خا�شة بالعائلت يف �ملناطق �لتي 

يرتادها �لنا�س لل�شباحة يف منطقة جمري�، وو�شع �ل�شروط 
�للزمة لذلك.

ر�بطة خريجي جامعة دبي تنطلق نحو �لعاملّية

•• مونتينيغرو-وام:

بعثة  بالإنابة يف  بالأعمال  �لقائم  �لعلوي  �شامل  �إبر�هيم  قام 
�ل�شيخ  مل�شت�شفى  ميد�نية  بــزيــارة  مونتينيغرو  لــدى  �لــدولــة 
كو�شوفا  فو�شريفي  مدينة  يف  نهيان  �آل  �شلطان  بــن  ز�يـــد 
�لإن�شانية و�لتنموية �ملقدمة  �إطار متابعة �لأعمال  وذلك يف 

من دولة �لإمار�ت جلمهورية كو�شوفا .
و�لإد�ري  �لطبي  بالطاقم  �لــزيــارة  خــلل  �لــعــلــوي  و�لــتــقــى 

للم�شت�شفى وجتول يف �لأق�شام للطمئنان على حالة �ملر�شى 
مـــن جــانــبــهــم متــنــى �ملــر�ــشــى و�ملــ�ــشــتــفــيــدون مـــن �خلدمات 
�أن يــدوم �لأمــن و�ل�شتقر�ر يف دولــة �لإمـــار�ت و�أن  �ل�شحية 

تنعم قيادتها �لر�شيدة بال�شحة و�لعافية.
وغرف  �لأجــهــزة  �أحـــدث  ي�شم  �لـــذي   - �مل�شت�شفى  �أن  يــذكــر 
�لعمليات و�ملخترب�ت - يقدم خدمات �لرعاية �ل�شحية لأكر 
ملدينة  �ملــجــاورة  و�ملناطق  �ملنطقة  �شكان  �ألــف من   400 من 

"فو�شري" .

بعثة �لدولة يف مونتينيغرو تتابع �لأعمال �لإن�سانية 
و�لتنموية �ملقدمة من �لإمار�ت لكو�سوفا

�بوظبي ت�ست�سيف مقر حتالف �أمني دويل ملو�جهة �جلرمية �ملنظمة و�لعابرة للقار�ت

جلنة ر�أ�س �خليمة �لوطنية تبحث 
تعزيز مبادر�تها يف "عام �خلري" 

•• -راأ�س اخليمة –الفجر 

�أكدت جلنة ر�أ�س �خليمة للمبادر�ت �لوطنية �ل�شنوية، �لتي �شكلها �شمو 
�خليمة،  ر�أ�ـــس  عهد  ويل  �لقا�شمي،  �شقر  بــن  �شعود  بــن  حممد  �ل�شيخ 
مبادر�ت  لتعزيز  �شعيها  مــوؤخــر�،  �لإمـــارة،  يف  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
�خلري"،  "عام  خــلل  و�لإن�شانية  �خلريية  م�شاريعها  وتكثيف  �لإمـــارة 

ترجمة لروؤية وتوجيهات قيادة �لدولة �لر�شيدة. 
�لوطنية  �ملــبــادر�ت  جلنة  رئي�س  خليفة،  �للطيف  عبد  حممد  د.  وقــال 
�ل�شنوية بر�أ�س �خليمة: �إن �للجنة �شمت �أع�شاءها من ممثلي �جلهات 

�لإمارة،  "�ملحلية" يف 
و�ألقى د. خليفة، خلل �جتماع �للجنة ، �ل�شوء على �آلية عمل �للجنة 
و�ل�شر�تيجية  �لعامة  �ملوجهات  مع  ين�شجم  مبا  موؤخر�،  �مل�شتحدثة 
للدولة، م�شري� �إىل مهام �أع�شاء �للجنة، من ممثلي �لقطاعات �ملختلفة 
حتت  �لعاملة  �ملوؤ�ش�شات  مع  و�لتعاون  �لتن�شيق  يف  وتتمثل  �لإمـــارة،  يف 
�لوطنية،  �ملبادر�ت  من  �خلري" و�شو�ها  "عام  خلل  قطاعاتهم،  مظلة 
�ملــبــادر�ت، وتدفع يف �جتــاه حتقيق  و�قــر�ح بر�مج وم�شاريع تعزز تلك 

�أهد�فها �لوطنية و�ملجتمعية. 
وبني د. خليفة �أن �ملهمة �لأوىل للجنة �ملحلية �ملخت�شة بالإ�شر�ف على 
�ملبادر�ت �لوطنية يف ر�أ�س �خليمة تتمثل يف عام �خلري، وبحث �لجتماع 
يف  �إطلقها  ميكن  �لتي  و�مل�شاريع،  و�لرب�مج  �ملبادر�ت  نوعه  من  �لأول 
�لر�شيدة،  �لقيادة  �أقرتها  �لتي  �لوطنية،  �ملــبــادرة  مع  جتاوبا  �لإمـــارة، 
مفاهيم  يف  تتمثل  �لتي  للمبادرة،  �لأ�شا�شية  �ملحاور  على  �لركيز  عرب 
وخدمة  و�لــتــطــوع،  �خلــا�ــس،  �لقطاع  ل�شركات  �لجتماعية  �مل�شوؤولية 

�لوطن. 
و�أو�شح رئي�س �للجنة �أن �لجتماع طالب كل ع�شو، من ممثلي �لقطاعات 
�ملختلفة، برفع مقرحات وخطط لإحياء عام �خلري وتعزيز مبادر�ته يف 
3�أ�شابيع، لإدر�جها �شمن �خلطة �لعامة للإمارة  ر�أ�س �خليمة، خلل 

للحتفاء باملبادرة �لوطنية. 
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عربي ودويل
�ل�سني تعار�س ن�سر »ثاد« يف كوريا �جلنوبية

••  بكني-رويرتز:

�أبــلــغ وزيـــر �خلــارجــيــة �ل�شيني و�نـــغ يــي نــظــريه �لكوري 
�أن �ل�شني تتفهم حاجة كوريا  �جلنوبي يون بيوجن �شيه 
�شول  على  يتعني  مـــاز�ل  ولكن  �أمنها  حلماية  �جلنوبية 
�أمــريــكــي متطور  �حـــر�م خمـــاوف بكني مــن ن�شر نــظــام 

م�شاد لل�شو�ريخ.
و�أبدت �ل�شني �عر��شها مر�ر� على ن�شر كوريا �جلنوبية 
�ملـــزمـــع يف وقــــت لحــــق مـــن �لـــعـــام �جلــــــاري لــنــظــام ثاد 
�لأمريكي �لذي تقول �شول وو��شنطن �إنه �شروري للدفاع 

يف مو�جهة كوريا �ل�شمالية.

وت�شعر �ل�شني بقلق من قدرة �لر�د�ر �لقوي لهذ� �لنظام 
على �خر�ق جمالها �جلوي و�عر�شت على ن�شره.

و�نغ  �إن  �م�س  بيان  يف  �ل�شينية  �خلارجية  وز�رة  وقالت 
كرر خلل لقائه يوم �ل�شبت مع يون على هام�س موؤمتر 
ميونيخ �لأمني �عر��س �ل�شني على ثاد. وقالت �لوكالة 
�أ�شا�س  يقوم على  �أل  بلد يجب  �أي  �أمــن  �أن  �أكــد  و�نــغ  �إن 

�لإ�شر�ر باأمن بلد �آخر. 
�جلنوبية  كــوريــا  حاجة  تتفهم  �ل�شني  �أن  و�نــغ  و�أ�ــشــاف 
حلماية �أمنها ويف نف�س �لوقت يجب على كوريا �جلنوبية 

�حر�م موقف �ل�شني �ملنطقي. 
يف  �خلارجية  �ل�شوؤون  جلنة  رئي�شة  يينغ  فو  يــون  وقالت 

موؤمتر �ل�شعب �لوطني �ل�شيني يف ندوة مبوؤمتر ميونيخ 
�إن بكني ل ميكنها �أن تفهم قر�ر و��شنطن ن�شر نظام ثاد 
يف كوريا �جلنوبية. وتابعت �لأمر �أ�شبه باأن تتلقى طعنة 
مــن �أ�ــشــدقــائــك وقــالــت �إن �لــنــظــام لــن يــعــزز �أمـــن كوريا 

�جلنوبية باأية حال.
لكن وزير �خلارجية �لكوري �جلنوبي قال �أمام �لندوة �إن 
�لنظام �شروري لتعزيز نظام باتريوت �ل�شاروخي �حلايل 
�لذي  �لبالي�شتي  �لــ�ــشــاروخــي  نــوع  مــن  �لــبــلد  وحــمــايــة 
 550 �ختربته بيوجنياجن موؤخر� و�لذي و�شل لرتفاع 
دفاع متعدد... ل  وتابع ما نحتاجه هو نظام  كيلومر�. 

منثل �أي تهديد لل�شني. 

�سلطنة عمان تدين تفجريي �لعر�ق وباك�ستان
•• م�شقط -وام: 

�للذين  باك�شتان  �لعر�ق و  �لإرهابيني يف  �لتفجريين  �أد�نــت �شلطنة عمان 
�أ�شفر� عن مقتل و �إ�شابة �ملئات من �لأ�شخا�س.

�ل�شلطنة  وز�رة خارجية  “ عن  “ �لعمانية  �لعمانية  �لأنباء  وكالة  ونقلت 
يف بيانها �م�س ��شتنكارها هذين �لتفجريين �ملروعني �للذين يتنافيان مع 
�لقيم �لدينية و�لإن�شانية .. د�عية �هلل عز وجل بالرحمة و�ملغفرة لل�شحايا 

و�ل�شفاء �لعاجل للم�شابني.
�ل�شيار�ت  بيع  معار�س  �أمــام  مفخخة  �شيارة  تفجري  �شهدت  بغد�د  وكانت 
�مل�شتعملة يف منطقة �لبياع جنوب �لعا�شمة �أ�شفر عن مقتل �أكر من 50 
�إىل عقد �جتماع  �لعر�قي  �لــوزر�ء  �لعبادي رئي�س  �شخ�شا فيما دعا حيدر 

طارئ للقادة �لأمنيني و�لع�شكريني لبحث �لو�شع �لأمني يف �لعا�شمة.

 وهــــــــا هــــــو يـــحـــ�ـــشـــد �لــــــيــــــوم ما 
ملــقــاطــعــة منتجات  دعـــــو�ت  زرعـــــه: 
جميع  يف  �لــغــربــاء-   - �لغرينغو�س 
و�ــشــحــوة �شاخبة  �لـــبـــلد،  �أنـــحـــاء 
�أحد  ل  �لــتــي  �ملك�شيكية  للقومية 
�لتاريخ  �أّن من مكوناتها،  ن�شي  قد 

�لعا�شف للعلقات بني �لبلدين.
مل   ،)1783( ��شتقللها  عند     
 13 �ملــتــحــدة، ثمرة  �لــوليــات  تكن 
�أمريكا،  يف  بــريــطــانــيــة  م�شتعمرة 
�لأر�س  مــن  طويل  �شريطا  �شوى 
�لــ�ــشــاحــل �لأطـــلـــ�ـــشـــي، ولكن  عــلــى 
كانت �شهيتها مفتوحة للتهام قارة 
باأكملها. ومنذ بد�ية �لقرن �لتا�شع 
ع�شر، بد�أ تو�شعها �لإقليمي بف�شل 
�شر�ء لويزيانا �لفرن�شية �ل�شخمة 
ثم   ،1803 عـــــام  ـــابـــرت  بـــون مــــن 

فلوريد� من �لأ�شبان 1818.
�ملك�شيك،  كـــانـــت  جــانــبــهــا،  مـــن     
عام  �إ�ــشــبــانــيــا  عــن  ��شتقلت  عــنــدمــا 
�ــشــا�ــشــعــا، ميــلــك يف  بــلــد�   ،1821
�لــ�ــشــمــال، مــ�ــشــاحــات �ــشــا�ــشــعــة غري 
تــقــريــبــا، ولــكــن خمزونها  مــاأهــولــة 
حال  هـــو  وذ�ك  �لنـــتـــبـــاه..  يــلــفــت 

تك�شا�س.
من �لتك�شا�س �إىل �ملحيط �لهادئ

بــــد�   ،1820 �ـــــشـــــنـــــو�ت  يف      
�لوليات  من  قادمون  م�شتوطنون 
�ملتحدة يقيمون على تلك �لأر�س. 
بلغت   ،1830 �ـــــشـــــنـــــو�ت  ويف 
�ملز�رعني  بـــني  �أوجـــهـــا  �لـــتـــوتـــر�ت 
من  و�أغلبيتهم  �لأجنــلــو�ــشــكــ�ــشــون، 
ممار�شة  ويـــريـــدون  �لــربوتــ�ــشــتــان، 
�لعبودية، يف حني �أّن بلدهم �جلديد، 
من �للتينو�س، وكاثوليكي، و�ألغى 
�لتك�شان،  متــــرد  �لــ�ــشــخــرة.  عــمــل 

هي  م�شكينة  �لــ�ــشــهــرية:  �لــعــبــارة 
�ملك�شيك، لبعدها عن �هلل، ولقربها 

من �لوليات �ملتحدة.
    وهــــــو �أيــــ�ــــشــــا، مــــن �جــــــل دعـــم 
�لقـــتـــ�ـــشـــاد، مـــن فــتــح �لـــبـــاب على 
�لأمريكي.  للر�أ�شمال  م�شر�عيه 
�أي من  �أيـــة مــو�جــهــة مــع  ومل تقع 
حتى  �لع�شرين،  �لــقــرن  يف  خلفائه 
�أولئك �لذين �أعلنو� بقوة �نتماءهم 

للثورة. 
وعـــنـــدمـــا �أقــــــدم �أكــــرهــــم �ــشــهــرة ، 
�لدولة  رئــيــ�ــس  كــارديــنــا�ــس  لز�رو 
�لي�شار،  ومعبود   ،1940-1934
�أقــــــدم عــلــى تــاأمــيــم �لــنــفــط، �لتي 
�ملــتــحــدة مــ�ــشــالــح فيه،  لـــلـــوليـــات 
با�شم  �لتدخل  عن  روزفــلــت  �أحجم 
، حمور  �جلـــــــو�ر  �ــشــيــا�ــشــة حــ�ــشــن 

دبلوما�شيته يف �لقارة.
    يف نــهــايــة �لــقــرن �لــعــ�ــشــريــن، مت 
�لتجارة  مـــعـــاهـــدة  عــلــى  �لــتــوقــيــع 
�حلرة لأمريكا �ل�شمالية نافتا بني 
�لدول �لثلث ل�شبه �لقارة �لهندية 
بــهــدف خــلــق �ــشــوق كــبــرية تتحرك 

فيها �لب�شائع بحرية.
�حلـــــــادي  �لـــــقـــــرن  ـــع  مـــطـــل يف      
و�شعت  �أخــــــــــــري�،  و�لــــعــــ�ــــشــــريــــن، 
�تفاقيات ثنائية متنوعة للنجاح يف 
نزع حالتني ت�شّممان �لعلقات بني 
�ل�شرعية  غــري  �لــهــجــرة  �لــبــلــديــن، 

وتهريب �ملخدر�ت. 
�ملتحدة  �لـــــوليـــــات  بـــاتـــت  وهــــكــــذ� 
ت�شاعد ماليا �ملك�شيك حتى ت�شطلع 
�مل�شاكل  بــدور هام يف مكافحة هذه 

على �أر��شيها.
ثـــم حتولت   ، �أعـــــــد�ء  بـــالأمـــ�ـــس     
�لــدولــتــان �ىل �ــشــركــاء.. ويــبــدو �أّن  
دونـــالـــد تـــر�مـــب عــــازم عــلــى �إعــــادة 

�لأمور �إىل �ملربع �لأول.

بينهم   عــ�ــشــكــريــة  فـــ�ـــشـــول  وبـــعـــد 
يف  مبــا   - �ملك�شيكي  �جلــيــ�ــس  وبـــني 
رمز  �ل�شهرية،  �ملعركة  تلك  ذلــك، 
بقيادة  �ألمــــو  قــلــعــة  �ــشــمــودهــم يف 
جمهورية  �شكلو�  هيو�شنت-،  �شام 

م�شتقلة عام 1836.
1845، ومبــو�فــقــتــهــم، مت     عـــام 
ذ�ت  ويف  �ملتحدة.  للوليات  �شمها 
�لزخم، ��شتمر �لأمريكان يف �لتمدد، 
�لأر��شي  كــل  يف  يــطــمــعــون  وبـــاتـــو� 

�لــقــوي يــحــافــظ عــلــى عــني تر�قب 
�جلــــار �جلــنــوبــي، ول يــــردد �أبـــد� 
�أو  مـــبـــا�ـــشـــر  بـــ�ـــشـــكـــل  �لــــتــــدخــــل  يف 
�لــزمــن هد�أت  بــاآخــر، ولكن مبــرور 

�لتوتر�ت.
-1830( ديــــــــاز  بــــورفــــرييــــو     

جنح،  �لـــــذي  �لــرئــيــ�ــس   ،)1915
وبــكــل �لــو�ــشــائــل �ملــ�ــشــروعــة وغري 
�ملــ�ــشــروعــة، يف �إعـــــادة �نــتــخــابــه من 
�شاحب  هــو   ،1911 1876�ىل 

�لأمريكي، �لذي كان د�ئما متقدما 
تقريبا و�شاحب �ملبادرة، متّكن حتى 
�ملجد  من دخول مك�شيكو. وحلظة 
للمهزومني،  بقيت  �لتي  �لوحيدة 
لــ�ــشــبــاب مدر�شة  يـــاأ�ـــس  هـــي حــركــة 
�لثكنة  يف  �ملــحــا�ــشــريــن  �لــ�ــشــبــاط، 
ف�شلو�  �لــذيــن  للمدينة،  �ملــركــزيــة 
�لقتال حتى �ملوت بدل �ل�شت�شلم. 
وللـ”�أطفال  �لـــزمـــن،  ذلـــك  ومــنــذ 
�لــوطــن ن�شبهم  �ــشــهــد�ء  �لأبـــطـــال 

تك�شا�س  من  متتد  �لتي  �ملك�شيكية 
�ملك�شيك  لكن  �لــهــادئ،  �ملحيط  �إىل 
منه  �نُتزعت  �أنها  �إّل  بيعها  رف�س 
 1848 1846�ىل  مــن  بــالــقــوة. 
�لأمريكية  �ملك�شيكية  �حلــرب  د�رت 
وتد�عياتها  عو�قبها  تــز�ل  ل  �لتي 

حّية.
كانت  للمك�شيكيني،  فبالن�شبة     
�لهزمية من �لنوع �لذي ل ُين�شى. 
�جلي�س  متـــــّكـــــن   ،1847 عـــــــام 

ولية  مــع  �لــذهــب.  �أ�شبوعني  قبل 
�لأر�س  تك�شا�س، وجــزء �شغري من 
مت �ــشــر�وؤه لحــقــا، كــانــت �أكـــر من 
2.2 مليون كيلومر مربع - �أربعة 
�أ�شعاف فرن�شا- من وليات �ملتحدة 
�ل�شيد تر�مب، كانت ذ�ت يوم �أر�شا 

مك�شيكية ...

»�شيا�شة ح�شن اجلوار«
    بعد ذلـــك، ظــل �جلـــار �ل�شمايل 

�لتذكاري يف حديقة �لعا�شمة، كما 
حتمل �أكرب حمطة مرو ��شمهم.

�ملك�شيك  �جــرب   ،1848    فرب�ير 
�ملعاهدة  على  �لتوقيع  على  �ملهزوم 
�أر�س �شخمة،  �قتطاع  �لتي تكر�س 
�إنها تغطي كل �أو جزء من �لوليات 
و�أريزونا،  ويــوتــا،  نــيــفــاد�،  �حلالية 
ونــــيــــو مـــكـــ�ـــشـــيـــكـــو، وكـــــــولـــــــور�دو، 
كاليفورنيا  وبــالــطــبــع  و�يـــومـــنـــغ، 
�لتي من �شوء �حلظ، �كت�شف فيها 

املك�شيك - الوليات املتحدة:

من �أعد�ء �إىل �سركاء.. و�لعودة �إىل �ملربع �لأول..!
�شحوة �شاخبة للقومية املك�شيكية التي من مكوناتها التاريخ العا�شف للعالقات بني البلدين

   مع احل�س الدبلوما�شي 
الآن،  عــنــه  ـــروف  ـــع امل
تـــرامـــب  يــــّدخــــر  مل 
ت�شريحات  اللكمات: 
احلملة  اأثناء  جارحة 
النـــتـــخـــابـــيـــة �ــشــد 
ببناء  وعد  املك�شيكيني، 
جداره ال�شهري على طول 
اأو  اتفاقيات  احلـــدود، 
اإعادة النظر يف معاهدة 
التي  احلـــرة  الــتــجــارة 
بجارتها  بــالده  تربط 

اجلنوبية.

•• الفجر - فران�شوا رينريت 

ترجمة خرية ال�شيباين

دعو�ت ملقاطعة �لب�شاعة �لمريكية

هل ي�شتعيد �ل�شر�ع بني �لبلدين مفرد�ت حريقه �لول؟

تاريخ دموي حتول �ىل �شر�كة مهددة �ليومهل ين�شف تر�مب ما بني بني �لبلدين من �شر�كة؟

�شحوة قومية �شد �لثور تر�مب

يح�سد تر�مب �ليوم ما زرعه: دعو�ت ملقاطعة 
�ملنتجات �لأمريكية يف جميع �أنحاء �لبلد

 �أكرث من 2.2 مليون كيلومرت مربع من �لوليات 
�ملتحدة كانت ذ�ت يوم �أر�سا مك�سيكية 

ل تزال عواقب احلرب املك�شيكية الأمريكية وتداعياتها حّية

��ستباكات على �حلدود بني بنجلدي�س وميامنار فرن�سا حتذر �أمريكا من �إ�سعاف �أوروبا 
•• ياجنون-رويرتز:

�أ�شيبا يف  �أفــر�د قــو�ت �لأمــن  �إن �ثنني من  قال مكتب رئي�س حكومة ميامنار 
��شتباك مع مت�شددين على �حلدود مع بنجلد�س يف ولية ر�خني �مل�شطربة 

مما �شكك يف مز�عم �حلكومة باأن �أو�شاع �ملنطقة ��شتقرت.
وقالت �حلكومة �لأ�شبوع �ملا�شي �إن �ملوقف يف ولية ر�خني �شمال �لبلد ��شتقر 

و�إنها �أنهت حملة �أمنية ��شتغرقت �أربعة �أ�شهر على م�شلمي �لروهينجا.
وبد�أت تلك �لعملية �لأمنية منذ مقتل ت�شعة من �أفر�د �ل�شرطة يف هجمات على 
مو�قع �أمنية قرب �حلدود مع بنجلد�س يف �لتا�شع من �أكتوبر ت�شرين �لأول. 
وتقدر �لأمم �ملتحدة �أن نحو 69 �ألفا من �لأقلية �لروهينجا فرو� منذ ذلك 

�حلني �إىل بنجلد�س.

•• باري�س-رويرتز:

قال وزير �خلارجية �لفرن�شي جان مارك �إيرو يف مقابلة مع �شحيفة جورنال 
دو دميان�س �م�س �إن �أي حماولة �أمريكية لتق�شيم �لأوروبيني حمكوم عليها 
�لتي مينحها  �ملز�يا  تعوي�س  �لقدرة على  �إىل  تفتقر  و��شنطن  لأن  بالف�شل 

�لحتاد �لأوروبي لأع�شائه.
و�شئل �إيــرو عن عدم وجــود وحــدة بني �لأوروبــيــني من وجهة نظر �لرئي�س 
�أ�شا�شي  وب�شكل  يتغري  �لو�شع  �إن  فقال  �لعاملية  تر�مب  دونــالــد  �لأمريكي 

ب�شبب �لهجمات �ملتكررة من جانب تر�مب �شد �أوروبا.
وقال �أر�هن �أن �أي حماولة لتق�شيم وحكم �لأوروبيني لن تنجح.

 بالن�شبة للوليات �ملتحدة فهي ل متلك بالتاأكيد �لقدرة على تعوي�س �ملز�يا 

وقالت �لأمم �ملتحدة �إن �حلملة �لأمنية يف �ملنطقة قد ت�شل �إىل حد �جلر�ئم 
�شد �لإن�شانية وتطهري عرقي حمتمل.

يدم  ��شتباك مل  �أ�شيبا يف  �إن جنديني  رئي�س �حلكومة  بيان عن مكتب  وقــال 
�شوى خم�س دقائق مع جمموعة م�شلحة على �حلدود مع بنجلد�س بعد ظهر 

�جلمعة.
و�أ�شاف �لبيان �لقو�ت �لتي توؤمن �لعمال �لذي يجهزون لإقامة �شياج حدودي 
يف  �لــو�قــعــة  �لــتــلل  على  جمهول  م�شلحا   30 نحو  مــن  لهجوم  تعر�شت   ...
يف  �لأمـــن  قـــو�ت  بـــد�أت  عندما  �ن�شحبو�  �مل�شلحني  �أن  �إىل  م�شري�  بنجلد�س 
مبادلتهم �إطلق �لنار. وقال �ملكتب يف �لبيان �لق�شري �إن قو�ت �لأمن ما ز�لت 
جتمع معلومات عن عدد �لقتلى و�مل�شابني يف �شفوف �ملجموعة �مل�شلحة. ومل 

يت�شن �لو�شول على �لفور حلر�س �حلدود يف بنجلد�س.

�لتي يوفرها �لحتاد �لأوروبي لأع�شائه.  حتى)رئي�شة �لوزر�ء �لربيطانية( 
من  بريطانيا  �ن�شحاب  -رغــم  تقول  �أن  م�شطرة  �أنها  �أح�شت  مــاي  ترييز� 
�أوروبــــا قوية  �ملــتــحــدة وجـــود  �لــوليــات  �أن يف م�شلحة  �لحتـــاد �لأوروبـــــي- 

ك�شريك. 
وقال �أي�شا �إن فرن�شا لن تقبل �أي تدخل خارجي �شو�ء كان رو�شيا �أو �أمريكيا 

يف �نتخابات �لرئا�شة �لتي جتري يف فرن�شا يف �بريل ني�شان ومايو �أيار.
و�أ�شاف بع�س �لتوجهات �أو �لت�شريحات رمبا تلمح �إىل �أن �لوليات �ملتحدة 

ورو�شيا تريد�ن �إ�شعاف �أوروبا.
مثل  ميينيني  فرن�شيني  ملر�شحني  تف�شيلها  رو�شيا  �أبــدت  كمثال  �إنــه  وقــال 
�ملر�شح �ملحافظ فر�ن�شو� فيون و�لزعيمة �ليمينية �ملتطرفة مارين لوبان يف 

حني و�جه �ملر�شح �لو�شطي �مل�شتقل �إميانويل ماكرون هجمات �لكرونية.
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ك�شفت �لبحرية �لأمريكية �ن جمموعة قتالية تابعة حلاملة طائر�ت 
�أمريكية نفذت دوريات يف بحر �ل�شني �جلنوبي، يف حترك ياأتي بعد 

�أيام من حتذير بكني لو��شنطن من حتدي �شيادتها يف �ملمر �ملائي.
وتعترب بكني كامل بحر �ل�شني �جلنوبي حتت �شيادتها رغم مطالبات 
دول �آ�شيوية جماورة بحقوق يف �ملنطقة �ل�شا�شعة. ولتعزيز موقفها، 
وجزر  مرجانية  �شعب  لتحويل  �شخمة  ردم  �أ�شغال  �ل�شني  نفذت 
طائر�ت  هبوط  مــد�رج  عليها  �أقامت  ��شطناعية  جــزر  �ىل  �شغرية 
ع�شكرية. و�أفاد بيان ن�شرته �لبحرية �لأمريكية على موقعها �ل�شبت 
�أن حاملة �لــطــائــر�ت كــارل فين�شون يــو �إ�ــس �إ�ــس جتــري دوريـــات يف 
بحر �ل�شني �جلنوبي. و��شارت �إىل �أن �شفنا وطائر�ت �أجرت موؤخر� 
للحفاظ على جهوزها  وغــو�م  بهاو�ي  �ملحيطة  �ملناطق  تدريبات يف 
وتطوير متا�شكها كمجموعة قتالية”. وقال قائد �ملجموعة �لقتالية 
�لقدر�ت  هــذه  لثــبــات  “نتطلع  �لبيان  يف  كيلبي  جيم�س  �لأمـــري�ل 
و�شركائنا  حلفائنا  مع  �لقائمة  �لقوية  �لعلقات  على  نعول  فيما 
وز�رة  و�أكــدت  �لهادئ.  و�ملحيط  و�آ�شيا  �لهند  منطقة  يف  و�أ�شدقائنا 
يف  بالتحرك  و�لــطــائــر�ت  لل�شفن  ي�شمح  �أنـــه  �ل�شينية  �خلــارجــيــة 
�لــوز�رة، غينغ  �أن �ملتحدث با�شم  �إل  �ملنطقة وفقا للقانون �لــدويل. 
“ترف�س بحزم حماولة  �أن بلده  �أكد لل�شحافيني �لأربعاء  �شو�نغ، 
و�أمنها بذريعة حرية �مللحة و�لتحليق،  ب�شيادتها  �مل�شا�س  �أي دولة 
وذلك رد� على تقارير �أفادت باأن حاملة �لطائر�ت �لأمريكية توجهت 

�إىل بحر �ل�شني �جلنوبي.

حجم  يف  مهام  قوة  �شي�شكل  �جلي�س  �إن  �لفلبيني  �جلي�س  قائد  قال 
كتيبة مل�شاعدة وكالة مكافحة �ملخدر�ت �حلكومية يف ملحقة �أهد�ف 

مهمة يف حرب �لرئي�س رودريجو دوتريتي على �ملخدر�ت.
و�أمــــر دوتــريتــي �جلــيــ�ــس بــال�ــشــطــلع بـــدور بــعــد �أن عــلــق م�شاركة 
�ل�شرطة �لوطنية يف �حلملة �لتي �أ�شفرت عن مقتل 7700 �شخ�س 
قــو�ت �جلي�س  �أي�شا منح  يريد  �إنــه  وقــال دوتريتي  �أ�شهر.  �شبعة  يف 

�شلحيات �لقب�س على �أفر�د �ل�شرطة �مل�شاغبني .
وجاء �لإعلن بعد �أن تبني �ل�شهر �ملا�شي �أن �شباطا يف فرق مكافحة 
�ملخدر�ت قتلو� رجل �أعمال كوريا جنوبيا قي مقر �ل�شرطة �لوطنية. 
لرويرز  قال  �ملخدر�ت  مكافحة  وكالة  رئي�س  لبينا  �إي�شيدرو  لكن 
�لدعم فقط يف  �شتقدم  قــو�ت �جلي�س  �إن  �ل�شهر  �شابق هذ�  يف وقت 

�حلملة دون �أن جتوب �ل�شو�رع �أو تلعب �أي دور بارز.
وقال �لقائد �لعام للقو�ت �مل�شلحة �لفلبينية �إدو�ردو �أنو لل�شحفيني 
يف وقت متاأخر �أم�س �لأول يف مدينة باجيو نحن م�شتعدون للعمل 
مع وكالة مكافحة �ملخدر�ت. )قوة �ملهام( مل ت�شكل بعد لكننا نتحدث 
�إىل  �لقوة قد ت�شم ما ي�شل  �أن  و�أ�ــشــاف  عن قــوة يف حجم كتيبة.  

5000 جندي �أو 500 فقط بح�شب حجم �لتهديد.

يف  �شماليني  كوريني  بهم  م�شتبه  خم�شة  يف  ماليزيا  �شرطة  ت�شتبه 
�لذي  �ل�شقيق لكيم جــونــغ-�ون  �غتيال �لخ غري  �لتحقيق يف  �طــار 
�ملنفى، �لمر �لذي �عتربته �شيول �لحد دليل على  كان يعي�س يف 
وقوف بيونغ يونغ ور�ء جرمية �لقتل. وتعر�س كيم جونغ-نام )45 
عاما( �لبن �لكرب للرئي�س �لكوري �ل�شمايل �ل�شابق كيم جونغ-�يل 
�لوجه  ب�شائل يف  ر�شتاه  �مر�تني  �شباط فرب�ير من   13 لهجوم يف 
يف مطار كو�لملبور حيث كان ي�شتعد للتوجه �ىل ماكاو. وتويف �ثناء 
نقله �ىل �مل�شت�شفى. و�علن �شري نور ر�شيد �بر�هيم �مل�شوؤول �لكبري 
يف �ل�شرطة �ملاليزية �لحد يف موؤمتر �شحايف �ن �ملحققني يبحثون 
عن �ربعة كوريني �شماليني تر�وح �عمارهم بني 33 و57 عاما فرو� 
جميعا من ماليزيا. و�وقفت �ل�شرطة �ملاليزية �ل�شبت كوريا �شماليا 
)46 عاما( يدعى ري جونغ-�شول قدم يف �ملوؤمتر �ل�شحايف باعتباره 
يعمل يف جمال �ملعلوماتية. كما مت توقيف �مر�ة حتمل جو�ز �شفر 

فيتناميا و�خرى حتمل جو�ز �شفر �ندوني�شيا و�شديقها �ملاليزي.
ترفيه”،  “حمل  تعمل يف  دو�ن ثي هوونغ )28 عاما(  و�لفيتنانية 
بح�شب ما �فادت �ل�شرطة �لحد، �ما �لندوني�شية �شتي عائ�شة )25 
كوريا  حكومة  و�عتربت  بدنية.  لياقة  مركز  يف  مدلكة  فهي  عاما( 
�جلنوبية �لحد �ن �علن �ل�شرطة �ملاليزية يثبت �ن كوريا �ل�شمالية 

تقف ور�ء عملية �لغتيال.

عوا�شم

وا�شنطن

كواالملبور

مانيال

جمهوريون ي�سعون لفر�س 
عقوبات جديدة على �إير�ن 

•• ميونيخ-رويرتز:

يف  جمهوريني  �أعــ�ــشــاء  �إن  �مــ�ــس  �لأمــريــكــي  �ل�شيوخ  جمل�س  يف  ع�شو  قــال 
�ملجل�س يعتزمون تقدمي ت�شريع لفر�س عقوبات �أخرى على �إير�ن متهمني 
�إياها بانتهاك قر�ر�ت جمل�س �لأمن �لدويل باإجر�ء �ختبار�ت على �شو�ريخ 
�ل�شناتور  وقــال  �لأو�ــشــط.  �ل�شرق  ��شتقر�ر  زعزعة  على  و�لعمل  بالي�شتية 
يف  �ل�شيوخ  مبجل�س  �مل�شلحة  �لــقــو�ت  جلنة  يف  ع�شو  وهــو  جــر�هــام  لينزي 
�لــوقــت قــد حــان كــي يــو�جــه �لكوجنر�س  �أن  �أعتقد  مــوؤمتــر ميونيخ �لأمــنــي 
�أنه  �إيــر�ن مبا�شرة فيما يتعلق مبا فعلته خارج �لربنامج �لنووي.  و�أ�شاف 
�إير�ن م�شوؤولية  �إجــر�ء�ت لتحميل  �آخرين �شيطرحون  و�أع�شاء جمهوريني 
�أجرت  �أن  منذ  وو��شنطن  طهر�ن  بني  �لتوتر�ت  حــدة  وت�شاعدت  �أفعالها. 
�إير�ن جتربة على �شاروخ بالي�شتي مما دفع �إد�رة �لرئي�س �لأمريكي دونالد 
تر�مب لفر�س عقوبات على �أفر�د وهيئات على �شلة بقو�ت �حلر�س �لثوري 
�إيـــر�ن لعــب �شيء بكل معنى �لكلمة حيت يتعلق  �لإيـــر�ين. وقــال جــر�هــام 
�أوقفو�  ب�شكل خمتلف  نعاملكم  �أن  �أردمت  �إذ�  لإيــر�ن  �أقــول  باملنطقة.  �لأمــر 
�إنتاج �ل�شو�ريخ وجتربة �إطلقها يف حتد لقر�ر �لأمم �ملتحدة وكتابة عبارة 
�ل�شناتور  وقال  م�شو�شة.   ر�شالة  فهذه  �ل�شاروخ.  على  لإ�شر�ئيل..  �ملوت   ..
كري�شتوفر مرييف ع�شو جلنة �ل�شوؤون �خلارجية مبجل�س �ل�شيوخ يف �جلل�شة 
نف�شها من �ملوؤمتر �إنه لي�س هناك ما مينع �ملجل�س من فر�س عقوبات تتجاوز 
�إيــر�ن. وقال مرييف وهو  �لنووي �ملربم مع  �لتي رفعت نتيجة �لتفاق  تلك 
دميقر�طي �إنه �أيد �لتفاق بناء على فهم و��شح وهو �أنه لن مينع �لكوجنر�س 

من �تخاذ �إجر�ء�ت �شد �إير�ن خارج نطاق �مل�شاألة �لنووية.

م�شاعدو ترامب �شغطوا ملنع �شدور قرار يدين اإ�شرائيل

ليربمان: �أوؤيد حل �لدولتني ب�سرط تبادل �لأر��سي و�ل�سكان

تظاهرات يف ا�شبانيا دعمًا لالجئني واأملانيا ترحل عددًا قيا�شيًا منهم

�إد�رة تر�مب تو�سع جماعات �ملهاجرين �ملنوي ترحيلهم

�ل�سني تنظم م�سرية جديدة لقو�ت �لأمن �سد �لإرهاب 

و��سنطن تريد �نطلقة تلغر�ف: رو�سيا تقف ور�ء موؤ�مرة يف �جلبل �لأ�سود
جديدة للعلقات مع تركيا 

•• انقرة-اأ ف ب:

�لـــوزر�ء  رئي�س  بن�س  مــايــك  �لمــريكــي  �لرئي�س  نــائــب  �بــلــغ 
�لركي بن علي يلديرمي �ن �د�رته ترغب يف �نطلقة جديدة 
و�شيلة  �وردت  مــا  بح�شب  وو��شنطن،  �نــقــرة  بــني  للعلقات 
�ثناء  قــال  بن�س  �ن  تــي يف(  وقــالــت قناة )�ن   . �عــلم تركية 
لقائه يلديرمي �ل�شبت على هام�س موؤمتر �لمن يف ميونيخ، 
تركيا.  مع  �لعلقات  تطوير  ترغب يف  �ملتحدة  �لوليات  �ن 
فتح  �لــركــي  �لــد�عــيــة  ت�شليم  �ن  يلديرمي  قــال  جانبه  مــن 
“�شيفتح �شفحة  �هلل غولن �لذي يقيم يف �لوليات �ملتحدة 

جديدة” يف علقات �لبلدين، بح�شب �لقناة �لركية.

•• بكني-رويرتز:

�ل�شينية  �لأمـــــــن  قــــــو�ت  نــظــمــت 
مناه�شة  �أخـــرى  حــا�ــشــدة  م�شرية 
�شينجيانغ  �إقـــلـــيـــم  يف  لــــلإرهــــاب 
�لبلد  غــرب  �أق�شى  يف  �مل�شطرب 
يف  �مل�شلحني  �جلنود  ملئات  بعر�س 
�لإقليمية  �لعا�شمة  يف  �لــ�ــشــو�رع 
للقوة  ��ــشــتــعــر��ــس  �أورومــتــ�ــشــي يف 

بعد ت�شاعد يف وترية �لعنف.
وقـــتـــل �ملــــئــــات يف �ــشــيــنــجــيــانــغ يف 
�أغلبهم  �ملا�شية  �لقليلة  �ل�شنو�ت 
�لأقلية  بــــني  �ل�ــــشــــطــــر�بــــات  يف 
�ملنطقة  يـــــرون  �لـــذيـــن  �لـــويـــغـــور 
من  �ل�شينية  و�لأغــلــبــيــة  وطنهم 
عرق �لهان. وعر�س موقع حكومة 
�ل�شبت  يــوم  �لإخــبــاري  �شينجيانغ 
�ل�شرطة  �أفـــــر�د  ملــئــات مــن  �ــشــور� 
يقفون  وهـــم  �مل�شلحني  و�جلــيــ�ــس 
ويهتفون  حـــكـــومـــي  مــبــنــى  �أمـــــــام 
بــــتــــعــــهــــد�ت بــــهــــزميــــة �لإرهـــــــــــاب 
�ملدرعة  �لـــعـــربـــات  مـــن  و�ــشــفــوف 

وقال ت�شو �إن �ملت�شددين و�ملتطرفني 
�شيتم �شحقهم وتدمريهم .

ديلي  �شينجيانغ  �شحيفة  ونقلت 
�لت�شريحات  من  �ملزيد  �لر�شمية 
قــــال فــيــهــا خــــلل م�شرية  لــتــ�ــشــو 
تاألو  لن  �حلكومة  �إن  �لأول  �أم�س 
�لنطاق. وبعد فرة  جهد� يف هذ� 
ت�شاعدت  �لــنــ�ــشــبــي  �لـــهـــدوء  مـــن 
�أعمال �لعنف يف �لأ�شابيع �لأخرية 

تعرب يف �ل�شو�رع.
نائب رئي�س  لــون  ت�شو هــاي  وقــال 
�ل�شيوعي �حلاكم يف  جلنة �حلزب 
�أورومت�شي  م�شرية  �إن  �شينجيانغ 
�لتي جاءت بعد م�شري�ت يف كا�شغر 
�لويغور  منطقة  قلب  يف  وهــوتــان 
كانت  �شينجيانغ  �إقليم  جنوب  يف 
لتعميق  حقيقي  �إجــر�ء  �إىل  �إ�شارة 

�حلرب �شد �لإرهاب.

ل �شيما يف جنوب �ملنطقة.
م�شلحني  مهاجمني  ثلثة  وقتل 
�لـــثـــلثـــاء خم�شة  يــــوم  بــ�ــشــكــاكــني 
�آخرين  خم�شة  و�أ�شابو�  �أ�شخا�س 

يف منطقة بي�شان �لتابعة لهوتان.
قتل  �لأول  كـــانـــون  ديــ�ــشــمــرب  ويف 
�قتحم  عــنــدمــا  �أ�ــشــخــا�ــس  خم�شة 
بعربة  حكوميا  مبنى  مهاجمون 
وقتلت �ل�شرطة بالر�شا�س ثلثة 
و�شفتهم �ل�شلطات باأنهم �إرهابيون 

م�شتبه بهم.
 وتــلــقــي �حلــكــومــة مبــعــظــم �للوم 
مت�شددين  على  �ل�ــشــطــر�بــات  يف 
�نــفــ�ــشــالــيــني عــلــى �لـــرغـــم مـــن �أن 
جــمــاعــات حــقــوق �لإنـــ�ـــشـــان تقول 
�لقيود  تــ�ــشــديــد  مـــن  �لــغــ�ــشــب  �إن 
�لدينية  �ملمار�شات  على  �ل�شينية 
هو  �لويغور  للم�شلمني  و�لثقافية 

�مل�شوؤول عن ذلك.
متكررة  بــ�ــشــورة  �لــ�ــشــني  وتــنــفــي 
�أي قــمــع يف  وروتـــيـــنـــيـــة ممـــار�ـــشـــة 

�شينجيانغ.

�أ�سف �أممي لرت�جع �لتمويل �لإن�ساين يف �ل�سود�ن 
•• اخلرطوم-اأ ف ب:

�بدت من�شقة �لعمل �لن�شاين للمم �ملتحدة يف �ل�شود�ن عن ��شفها للر�جع 
2017 رغم  �ملتوقع يف �لتمويل �لدويل للعمل �لن�شاين يف هذ� �لبلد يف 

تخفيف �لعقوبات �لمريكية.
�ن  �خ�شى  بر�س يف �خلرطوم  فر�ن�س  ريود��س يف مقابلة مع  وقالت مارتا 
نازح  مــن ثلثة مليني  �كــر  يحتاج  وقــت  �لتمويل يف  تــر�جــع يف  ي�شجل 
يف  �ملــتــحــدة  �لمم  وجمعت  �لتغذية.  �ــشــوء  م�شكلة  ��شتمر�ر  مــع  مل�شاعدة 
2016 �كر من 55 باملئة من �كر من مليار دولر طلبتها مل�شاعدة 4،6 
مليني �شخ�س يف �ل�شود�ن. وتن�س �خلطة �لن�شانية للعام 2017 على 
م�شاعدة نحو ثلثة مليني �شخ�س وطلب متويلت �قل حجما، بح�شب 
�مل�شوؤولة �لتي مل حتدد رقما. و��شافت ريود��س �ن تر�جع م�شتوى �لتمويل 

موؤ�شف وخ�شو�شا مع حت�شن و�شول �مل�شاعد�ت يف �ل�شهر �لخرية.
و��شارت �ىل �نه بعد �شنو�ت من �لتعطيل بات بامكان �لعاملني �لن�شانيني 
�لــقــو�ت �حلكومية  بــني  �لعنف  �عــمــال  �وقــعــت  د�رفـــور حيث  �قليم  دخـــول 
300 �لف قتيل على �لقل و2،5 مليون نازح،   ،2003 و�ملتمردين منذ 
بح�شب �لمم �ملتحدة. لكن ل يز�ل مئات �آلف �ل�شخا�س حمرومني من 
�مل�شاعدة �لن�شانية يف وليتي جنوب كردفان و�لنيل �لزرق �للتني ل تز�لن 
منطقتني حمظورتني. وقالت �مل�شوؤولة �لممية “�لمر يتعلق بعدد كبري 
�لغذ�ئية و�لطبية )..( لي�شت هناك �ي  �ل�شكان يحتاجون للم�شاعدة  من 
حت�شن  و�شكل  �وبــئــة«.  تف�شي  خطر  هناك  وبــالــتــايل   )..( تلقيح  عمليات 
�لمريكي  �لرئي�س  دفعت  �لتي  �لعو�مل  �حد  �لن�شانية  �مل�شاعد�ت  و�شول 
�ل�شابق بار�ك �وباما �ىل �ن يقرر يف كانون �لثاين/يناير تخفيف �لعقوبات 

�لمريكية �ملفرو�شة على �ل�شود�ن.

و�تهمت جوكانوفيت�س با�شتخد�م �لأجهزة �لأمنية للم�شاعدة يف 
�ل�شحيفة  وقالت  عاما.   25 منذ  �ل�شلطة  على  هيمنته  متديد 
�لربيطانية �إن م�شوؤولني بريطانيني كبار� يعتقدون �أن موؤ�مرة 
�أن  ميكن  باأ�شلوب  دبرتها  رو�شيا  و�أن  جوكانوفيت�س  لقتل  جرت 
�كت�شافها.  حــالــة  يف  �لــرو�ــس  �لقوميني  على  فيه  بــالــلــوم  ُينحى 
ونقلت �ل�شحيفة عن م�شدر مل تن�شر ��شمه قوله �أنكم تتحدثون 
ل  مــا.  باأ�شلوب  حكومة  على  �ل�شيطرة  �أو  لتعطيل  مــوؤ�مــرة  عن 
ميكنكم تخيل عدم وجود مو�فقة من نوع ما . وقالت �ل�شحيفة 
جمعت  �ملــتــحــدة  و�لـــوليـــات  بريطانيا  يف  �ملــخــابــر�ت  �أجــهــزة  �إن 
�ملــوؤ�مــرة على حكومة  �مل�شتوى يف  رفيع  رو�شي  تــورط  �أدلــة على 
�لأ�شود. وعندما �شئلت عن تقرير �ل�شحيفة قالت وز�رة  �جلبل 

•• لندن-رويرتز:

بريطانية  حكومية  م�شادر  عــن  نقل  تلجر�ف  �شحيفة  نقلت 
�ل�شلطات  �أن  يعتقدون  بريطانيني  م�شوؤولني  �إن  قولها  رفيعة 
�لرو�شية تقف ور�ء موؤ�مرة وقعت يف �أكتوبر ت�شرين �لأول لقتل 

رئي�س وزر�ء جمهورية �جلبل �لأ�شود �ملوؤيد للغرب.
�ل�شابقة  �ليوغو�شلفية  �جلمهورية  تلك  يف  خا�س  مــدع  وقــال 
�لرو�س  �لقوميني  مــن  جمموعة  �إن  �لــثــاين  ت�شرين  نوفمرب  يف 
خططو� لغتيال رئي�س �لوزر�ء ميلو جوكانوفيت�س جلعل حزب 
معار�س ي�شل �إىل �ل�شلطة. ونفت مو�شكو تورطها يف �أي موؤ�مرة 
وقالت �أحز�ب �ملعار�شة يف �جلبل �لأ�شود �إن هذه �ملوؤ�مرة ملفقة 

�أو�شحت  �لأ�ــشــود  �جلــبــل  جمهورية  �إن  �لربيطانية  �خلــارجــيــة 
�لوز�رة  با�شم  �ملــوؤ�مــرة. وقالت متحدثة  دبــرو�  �أن قوميني رو�شا 
و�فية  ق�شائية  عملية  �إجــر�ء  نف�شها  �لأ�ــشــود  �جلبل  على  يتعني 
و�شفافة وحماكمة للم�شتبه بتدبريهم �لنقلب.  �لنجاح �شيكون 
يف  �حلقيقي  بالتقدم  �لـــدويل  �ملجتمع  �إقــنــاع  يف  رئي�شية  خطوة 
�إ�شلح �جلبل �لأ�شود ل�شيادة �لقانون و�لتو�فق مع قو�عد حلف 
�شمال �لأطل�شي و�لحتاد �لأوروبي. وقال رئي�س جهاز �ملخابر�ت 
�لد�خلية �لربيطاين يف نوفمرب ت�شرين �لثاين �إن رو�شيا تطبق 
�شيا�شتها �خلارجية باأ�شاليب عدو�نية على نحو متز�يد من بينها 
�لهجمات �للكرونية و�لتج�ش�س مما ي�شكل تهديد� متز�يد� على 

بريطانيا وباقي �أوروبا.

�ملـــزيـــد مـــن �ملــهــاجــريــن �لـــذيـــن مل تــقــبــل طــلــبــاتــهــم �أو من 
�لأجانب �لذين �رتكبو� جر�ئم.

وقال �ألتماير �إن من �ملهم �إعادة هوؤلء لبلدهم على �لفور 
للحفاظ على م�شتوى مرتفع من تاأييد �لر�أي �لعام لنظام 
 18 يف  مهاجر  مليون  من  �أكــر  �أملانيا  و��شتقبلت  �للجوء. 
فــارون من �حلــرب و�ل�شطر�بات يف  و�أغلبهم  �شهر� م�شت 

�شوريا و�لعر�ق و�أفغان�شتان.
فو�شر�(  كــا�ــشــا  نــو�ــشــر�  )كــا�ــشــا  منظمة  قــالــت  ذلـــك،  �ىل 
للحقوق �ملدنية �لتي نظمت م�شرية يف بر�شلونة �إن ما يقرب 
�حلكومة  ملطالبة  فيها  �ــشــاركــو�  �شخ�س  مليون  ن�شف  مــن 

�لإ�شبانية بال�شماح ملزيد من �للجئني بدخول �أوروبا.
وقال روبني فاجن�شربج من�شق �ملنظمة نطالب كل �حلكومات 
�لأ�شخا�س  �آلف  بـــدخـــول  �لــ�ــشــمــاح  �إمــكــانــيــة  لــديــهــم   ...
تتخذ  �أن  �حلــكــومــات  نــريــد  �أوروبــــا.  حـــدود  �ملنتطرين على 

�إننا  قــولــه  �ملــتــحــدة  �لأمم  دبــلــومــا�ــشــي يف  عــن  ونــقــلــت 
تعر�شنا خلل تلك �ل�شاعات ل�شغوط كبرية، �شو�ء من 
�إ�شر�ئيل؛ فال�شفرية �لأمريكية  �أو  �ملعينة،  �إد�رة ترمب 
�ل�شابقة  نظريتها  مع  �لتو��شل  حاولت  هيلي  �حلالية 
�شمانثا باور، �لتي �متنعت بدورها عن �لرد على مكاملاتها 

�لتليفونية، خ�شية �إقناعها با�شتخد�م حق �لنق�س .
دون  �لـــدويل  �لــقــر�ر  �ــشــدور  �أن  �ل�شحيفة  و�أو�ــشــحــت 
علقة  يف  كبري�  �شرخا  �أحـــدث  �لنق�س  حــق  ��شتخد�م 
تل �أبيب بو��شنطن، ور�أى رئي�س �حلكومة �لإ�شر�ئيلية 

•• عوا�شم-رويرتز:

و�أوردتهما  �طلعت رويرز عليهما  ذكرت م�شودتا مذكرتني 
�لرئي�س  �إد�رة  �أن  �لإخبارية  مكلت�شي  موؤ�ش�شة  �لبد�ية  يف 
مل�شوؤويل  توجيهات  �إ�شد�ر  تعتزم  تر�مب  دونالد  �لأمريكي 
�لذين  �ملــهــاجــريــن  فــئــات  كبري  ب�شكل  يو�شعو�  كــي  �لــهــجــرة 
. وقال م�شدر�ن مطلعان على هذه  �إىل ترحيلهم  يهدفون 
كيلي  جــون  عليهما  و�فــق  �لوثيقتني  �إن  لــرويــرز  �خلطط 
من  �لنهائية  �ملر�جعة  قيد  ولكنهما  �لد�خلي  �لأمــن  وزيــر 
�أو�ئل  يف  تن�شرهما  �أن  �ملــتــوقــع  ومــن  �لأبــيــ�ــس.  �لبيت  قبل 
وحماية  و�جلمارك  و�جلمارك  �لهجرة  �إد�رتــا  �لأ�شبوع  هذ� 
�حلدود. ومبوجب هذه �لأو�مر يو�جه مئات �لآلف �إجر�ء�ت 
ترحيل �شريعة من بينهم �أ�شخا�س مل تكن لهم �شابقا �أولوية 
�أوباما. وتعد هذه  بار�ك  �ل�شابق  �لرئي�س  �لرحيل يف عهد 
�لأو�مر �إر�شاد�ت لتوجيه �مل�شوؤولني يف جمال تنفيذ �لأمرين 
كانون  يناير   25 يف  تــر�مــب  وقعهما  �لــلــذيــن  �لتنفيذيني 
�لثاين و��شتهدفا منع عمليات �لهجرة يف �مل�شتقبل و��شتبعاد 

مزيد من �ملهاجرين غري �ل�شرعيني من �لوليات �ملتحدة.
و�جلمارك  �لهجرة  �إد�رة  م�شوؤويل  �ملذكرتني  �إحــدى  وتاأمر 
و�لتي مل  �لهجرة  �أولــويــات  ب�شاأن  �أوبــامــا  مــذكــر�ت  بتجاهل 
تكن ت�شتهدف بالرحيل �شوى �لو�فدين �جلدد و�ملهاجرين 
�لذين �أدينو� بارتكاب جر�ئم. وبدل من ذلك فاإن �ملهاجرين 
�لذين ُوجهت لهم �تهامات بارتكاب جر�ئم ولكن مل يد�نو� 
�شتكون لهم �لأولوية يف �لرحيل . وتعطي �لإر�شاد�ت �أي�شا 
موظفي �لهجرة و�جلمارك حرية ت�شرف و��شعة يف حتديد 
�ل�شخ�س �لذي �شيتم ترحيله و�عتبار �أي �شخ�س موجود يف 

�لوليات �ملتحدة ب�شكل غري قانوين خا�شعا للرحيل.
�أوباما يف  �أ�شدره  �لــذي  �لتنفيذي  �لأمــر  �لإر�ــشــاد�ت  وتُبقي 
2012 و�لذي يحمي 750 �ألف �شخ�س جاءو� �إىل �لوليات 

مناق�شات  وجـــرت  �آبــائــهــم.  مــع  قــانــوين  غــري  ب�شكل  �ملتحدة 
�لأبي�س  �لبيت  د�خــل  �ل�شيا�شة  هــذه  م�شري  ب�شاأن  �شاخنة 

وذلك وفقا ملا قالته م�شادر �أطلعت على هذه �ملناق�شات .
وتو�شح �أي�شا مذكرة �إد�رة �لهجرة و�جلمارك �أن �ملهاجرين 
لن تكون لهم حقوق مكفولة مبوجب قو�نني �خل�شو�شية 
�إد�رة  مل�شوؤويل  تعليمات  �لثانية  �ملذكرة  وتوجه  �لأمريكية. 
غري  �لهجرة  على  حملة  ب�شن  �حلـــدود  وحماية  �جلــمــارك 
�إىل  �ملهاجرين  �حتجاز  خــلل  مــن  �حلـــدود  على  �ل�شرعية 
�أي  �لد�خلي  �لأمـــن  �إد�رة  تنف  ومل  حالتهم.  يف  ُيف�شل  �أن 
�ملــذكــرتــني ولــكــنــهــا مل تعط  مــعــلــومــات وردت يف مــ�ــشــودتــي 
تفا�شيل �أخرى. وقال م�شدر مطلع على �لإر�شاد�ت �إنه كان 
من �ملقرر توزيع �ملذكرتني يوم �جلمعة ولكن �لبيت �لأبي�س 
طلب يف �آخر دقيقة مر�جعتهما. ومل ُيعرف ما �إذ� كان �لبيت 

�لأبي�س قد يغري هذه �لتوجيهات.
�ل�شرعية  غري  �لهجرة  �إن  �ملذكرتني  �إحــدى  يف  كيلي  وقــال 
عرب حدود �لوليات �ملتحدة مع �ملك�شيك خلقت نقطة �شعف 

كبرية يف �لأمن �لقومي للوليات �ملتحدة. 
�ىل ذلـــك، قــال مــ�ــشــوؤول �أملـــاين كبري �إن بـــلده رحــلــت عدد� 
 80 بلغ  �ملا�شي  �لعام  قيا�شيا ممن رف�شت طلبات جلوئهم 
2017 فيما  �لعدد جمــدد� يف  زيــادة هــذ�  و�إنها تعتزم  �ألفا 
�أ�شو�ت  ل�شتعادة  مريكل  �أجنيل  �لأملانية  �مل�شت�شارة  ت�شعى 
�لناخبني �ملحافظني قبل �لنتخابات �لتي جترى يف �شبتمرب 
ل�شحيفة  مريكل  مكتب  مدير  �ألتماير  بير  وقــال  �أيــلــول. 
بيلد �م زونتاج �إن نحو ن�شف طلبات �للجوء �لتي مت تقدميها 
�ألف طلب رف�شت مبا   700 2016 وعددها �لإجمايل  يف 

يعني عدد� قيا�شيا جديد� لعمليات �لرحيل هذ� �لعام.
ولتهدئة �ملحافظني �لذين رف�شو� قر�ر مريكل يف 2015 
فتح �حلـــدود �لأملــانــيــة للجئني مــار�ــس قــادة حــزب �لحتاد 
لرحيل  �شغوطا  لــه  تنتمي  �لــذي  �مل�شيحي  �لدميقر�طي 

•• عوا�شم-وكاالت:

�إنه  ليربمان  �أفــيــغــدور  �لإ�شر�ئيلي  �حلــرب  وزيــر  قــال 
�إجر�ء  ب�شرط  �لفل�شطينيني  مــع  �لدولتني  حــل  يــوؤيــد 
تبادل للأر��شي و�ل�شكان بهدف �شمان جتان�س �ل�شعب 

�لإ�شر�ئيلي و�لطابع �ليهودي لدولة �إ�شر�ئيل.
وجاءت ت�شريحات ليربمان خلل م�شاركته يف موؤمتر 
مــيــونــيــخ لــلأمــن حــيــث كـــان يــجــيــب عــن �ـــشـــوؤ�ل ب�شاأن 
ت�شريحات �لرئي�س �لأمريكي دونالد ترمب �لذي ناأى 

بنف�شه عن �إن�شاء دولة فل�شطينية. 
�حلل  �أن  م�شكلتي  �لإ�شر�ئيلي  �حلـــرب  وزيـــر  و�أ�ــشــاف 
فل�شطينية  دولـــة  �إقــامــة  علينا  �أن  هــو  �لــيــوم  �ملــطــروح 
متجان�شة، من دون �أدنى يهودي. )علما باأننا( �شن�شبح 
دولة ثنائية �جلن�شية مع فل�شطينيني ي�شكلون ع�شرين 

يف �ملئة من �ل�شكان .
ـــبـــد�أ �لأ�ـــشـــا�ـــشـــي )حلل  �مل �أن  �أعــتــقــد  وتـــابـــع لــيــربمــان 

�لدولتني( ينبغي �أن يكون تبادل �لأر��شي و�ل�شكان.  
وتقوم هذه �لفكرة على �أن ت�شبح �لأر��شي �لفل�شطينية 
�لــتــي يــقــيــم فــيــهــا مــ�ــشــتــوطــنــون يــهــود جــــزء� مــن دولة 
�لــتــي يقطنها عــرب يف  �لــقــرى  تــغــدو  �إ�ــشــر�ئــيــل، بينما 

�إ�شر�ئيل جزء� من �لدولة �لفل�شطينية �ملقبلة.
�لفل�شطينيون  ي�شكل  �لفرن�شية،  �لأنــبــاء  وكالة  ووفــق 
عام  �إ�شر�ئيل  قيام  لــدى  �أر��شيهم  يــغــادرو�  مل  �لــذيــن 
�لبع�س  ويخ�شى  �ل�شكان.  من   17،5% نحو   1948
يف �إ�شر�ئيل �أن يهدد ثقلهم �لدميوغر�يف �ملتنامي هوية 

�لدولة �ليهودية. 
ومــنــذ �أعـــــو�م، يــعــد حــل �لــدولــتــني �لــقــاعــدة �لرئي�شية 
جزئيا  �إ�ــشــر�ئــيــل  تتخلى  �أن  وي�شمل  �لـــنـــز�ع،  لت�شوية 
�لأر��شي  يف  �أقيمت  �لتي  �مل�شتوطنات  عــن  �لأقـــل  على 

�لفل�شطينية.  

لــكــن تــرمــب �أعـــلـــن -لــــدى ��ــشــتــقــبــالــه رئــيــ�ــس �لـــــوزر�ء 
�لإ�شر�ئيلي بنيامني نتنياهو قبل �أيام- �أنه لي�س متم�شكا 
وما  ت�شريحه  على  �شاعة   24 �حلــل. ومل مت�س  بهذ� 
�أثاره من بلبلة حتى �أكدت �ل�شفرية �لأمريكية يف �لأمم 

�ملتحدة نيكي هايل دعم و��شنطن ملبد�أ حل �لدولتني.
�ىل ذلك، ذكرت �شحيفة يديعوت �أحرونوت �أن �جلرن�ل 
مايكل فلني، م�شت�شار �لأمن �لقومي �لأمريكي �مل�شتقيل 
قبل �أيام، مار�س �شغوطا على �لإد�رة �لأمريكية �ل�شابقة 
لتخاذ حق �لنق�س )�لفيتو( �شد �لقر�ر �لذي �أ�شدره 
�مل�شتوطنات  �شد   2334 رقــم  �لــدويل  �لأمــن  جمل�س 

�لإ�شر�ئيلية.
�لأمريكي  �لرئي�س  دخــول  قبيل  مت  ذلــك  �أن  و�أ�ــشــافــت 
�أ�شابيع، يف  �ملنتخب دونالد ترمب �لبيت �لأبي�س بعدة 
حني حاولت نيكي هيلي �ل�شفرية �لأمريكية �حلالية يف 
�لأمم �ملتحدة �لت�شال بنظريتها �ل�شابقة، �لتي رف�شت 

بدورها �لرد على �لهاتف.
�ل�شحيفة -نقل عن جملة فورين بولي�شي  و�أو�شحت 
�لــــذي مار�س  وحــــده  يــكــن  فــلــني مل  �أن  �لأمـــريكـــيـــة- 
م�شوؤولني  �إن  بــل  �أوبــامــا،  بـــار�ك  �إد�رة  على  �ل�شغوط 

�آخرين ��شركو� يف هذه �ملحاولت.
و�أ�شارت �إىل �أنه قبل �شاعات قليلة فقط من �لت�شويت 
�لأول  ديــ�ــشــمــرب/كــانــون   23 �لــــدويل يف  �لـــقـــر�ر  عــلــى 
رئي�شا،  ترمب  تن�شيب  من  تقريبا  �شهر  وقبل  �ملا�شي، 
توجه طاقم كامل من �إد�رة ترمب �لتي عينها �إىل وز�رة 
�لهو�تف  �أرقـــام  على  للح�شول  �لأمــريكــيــة  �خلــارجــيــة 
و�لعناوين �لإلكرونية لوزر�ء خارجية و�شفر�ء �لدول 
معهم،  للتو��شل  �لأمــــن،  جمل�س  يف  �لأعــ�ــشــاء  �لـ15 
لكن �لطلب مت رف�شه من �خلارجية �لأمريكية خ�شية 
تخريب جهود دبلوما�شية تقوم بها �لوليات �ملتحدة يف 

عهد �لرئي�س بار�ك �أوباما.

�إ�شافة �إىل حت�شني جودة  �إجــر�ء ب�شاأن هوؤلء �للجئني ... 
حياة �للجئني �لذين يعي�شون د�خل �لبلد. 

�أعو�م  ثــلثــة  منذ  بر�شلونة  يف  يعي�س  �ــشــوري  لجــئ  وقـــال 
ن�شعر  �لــذي  �لأمل  نن�شى  حتى  م�شاعدتنا  �لنا�س  ي�شتطيع 
كب�شر  فينا  فــكــرو�  �ــشــوريــا.  يف  لأحبائنا  �فتقادنا  ب�شبب  بــه 
نــاأت هنا لن�شرق منازل ووظائف  �أزمــة. مل  كــاأزمــة. ل�شنا  ل 
�لنا�س. جئنا فقط لنعي�س يف مكان �آمن لأن �شوريا مل تعد 

�آمنة. 
وقالت �شيدة ُم�شنة )79 عاما( �شاركت يف �مل�شرية يعقدون 
�إنــه لأمر   ... �أي م�شكلة  �لجتماعات ول يحلون  كثري� من 
ميوتون  و�لكبار  �لأطفال  بلدهم.  �لنا�س  يرك  �أن  حُمزن 

ول يحدث ذلك يف �شوريا فقط بل يف مناطق �أخرى. 
وخلل عام 2016 لقى نحو 5000 �شخ�س حتفهم غرقا 
يف مياه �لبحر �ملتو�شط �أثناء حماولتهم �للجوء �إىل �أوروبا.

باجتاه  كبرية  �شربة  وّجــه  �أوبــامــا  �أن  نتنياهو  بنيامني 
�إ�شر�ئيل.

ور�أت �أو�شاط �إ�شر�ئيلية �أن هذ� �لقر�ر قد يجعل �إ�شر�ئيل 
ملحقة من �ملحاكم �لدولية، ومعر�شة لفر�س عقوبات 
عليها، بينما �أعرب م�شوؤولون �إ�شر�ئيليون متورطون يف 
لتقدمي  �شيكونون عر�شة  �أنهم  �ل�شتيطان عن  ق�شايا 
�أجهزة  �ملجال لفر�س  دعاوى ق�شائية �شدهم، ويف�شح 
رقابة على ن�شاطهم �ل�شتيطاين، ومينح حركة �ملقاطعة 

�لعاملية )بي دي �إ�س( دعما جديد�.
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اإعــــــــــالن
لتجارة  �ل�شـــــادة/�ل�شرية  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

CN 1077498:لجهزة �للكرونية رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة يو�شف حممد �حمد د�شمال �ل�شويدي %100 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف خلفان بن جمعه بن دروي�س �خلنجري

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعلن 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 11949 بتاريخ 2017/2/20

اإعــــــــــالن
�لزرق  �ل�شـــــادة/�لنجم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

CN 1060319:لد�رة �لعقار�ت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شالح عبد�هلل �حمد عبد�هلل %100 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �شامل هادي �شعيد �لظاهري

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعلن 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 11949 بتاريخ 2017/2/20

اإعــــــــــالن
�لنور  �ل�شـــــادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

CN 1033098:للنقليات �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة علي عبا�س حممد ح�شني لري %100 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �ل�شيد عي�شى �ل�شيد يو�شف �ل�شيد حممد �لها�شمي

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعلن 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 11949 بتاريخ 2017/2/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/خمزن �مري �شاه 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1048497 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء

ح�شرت �شاه حكيم خان من 25% �ىل %49 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف جمار �شاه حكيم خان

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعلن 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 11949 بتاريخ 2017/2/20

اإعــــــــــالن
�لتوكل  �ل�شـــــادة/خياط  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

لل�شيد�ت رخ�شة رقم:CN 1106730 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة خليفة عبد�هلل علي حمد �لكعبي %100 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد خليفة �شعيد م�شلم �جلابري
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعلن 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 11949 بتاريخ 2017/2/20

الغاء اعالن �شابق
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/�لوطني �ل�شامل 
قد   CN رقم:1165660  رخ�شة  �ل�شيار�ت  وزينة  لتلميع 
جريدة  يف  �ل�شادر  �ل�شابق  �لعلن  �لغاء  يف  رغبتهم  �بدو� 

�لوطن يف �لعدد رقم 1761 بتاريخ 2016/08/02 
�إعادة �لو�شع كما كان عليه �شابقا.

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خلل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعلن 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 11949 بتاريخ 2017/2/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/د��س �ن�شبيكتوريت �ن�شبيك�شن 

�شريفي�شز ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1893538 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عامر خلفان خمي�س ع�شري �لغافري %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف جمال �حمد �دم
تعديل لوحة �لإعلن/�إجمايل من م�شاحة 50*20 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/د��س �ن�شبيكتوريت �ن�شبيك�شن �شريفي�شز ذ.م.م
DASH INSPECTORATE INSPECTION SERVICES LLC

�ىل/جلف �ن�شبيكتوريت �ن�شبيك�شن �شرفي�شيز ذ.م.م 
GULF INSPECTORATE INSPECTION SERVICES LLC

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان  �لقت�شادية خلل 
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 )ابوظبي(

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20

اإعــــــــــالن
فرع  ذ.م.م  ليتون  �ل�شـــــادة/�حلبتور  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

�بوظبي 1 رخ�شة رقم:CN 1031165 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعلن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/�حلبتور ليتون ذ.م.م فرع �بوظبي 2
AL HABTOOR LEIGHTON LLC - BRANCH OF ABU DHABI 2

�ىل/�ت�س �ل جي للمقاولت ذ.م.م فرع �بوظبي 1 
HLG CONTRACTING LLC BRANCH OF ABU DHABI 1

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان  �لقت�شادية خلل 
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 )ابوظبي(

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/�نر�و�شن للخدمات �لبحرية و�لبرولية

رخ�شة رقم:CN 1054606 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد حمد �ملن�شوري %51

 Evermore Ventures تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �يفرمور فين�شرز هولدينجز ليمتد
Holdings Limited

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد حمد حميد ذيبان �ملن�شوري
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �لإعلن/�إجمايل من م�شاحة 50*20 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/�نر�و�شن للخدمات �لبحرية و�لبرولية
INTEROCEAN MARINE & PETROLEUM SERVICES

�ىل/�نر�و�شن للخدمات �لبحرية و�لبرولية ذ.م.م 
INTEROCEAN MARINE & PETROLEUM SERVICES LLC

تعديل ن�شاط/��شافة ��شلح �لنابيب باللحام حتت م�شتوى �لبحر )3311007(
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خلل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن 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 11949 بتاريخ 2017/2/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/�لديرة �نرنت كافيه 

رخ�شة رقم:CN 1068576 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعلن/�إجمايل من م�شاحة 1*3 �ىل 3.30*1

تعديل ��شم جتاري من/�لديرة �نرنت كافيه
AL DEERA INTERNET CAFE

�ىل/�لزمن �جلميل كافيه 
AL ZAMNUL AL JAMEEL CAFE

تعديل ن�شاط/حذف خدمات �لنرنت )6190001(
د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

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

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20

اإعــــــــــالن
لل�شيانة  �ل�شـــــادة/�شركة حممد كامل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

 CN 1066606:لعامة و�د�رة �لعقار�ت ذ.م.م رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لإعلن/�إجمايل من م�شاحة 0.20*0.50 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري من/�شركة حممد كامل لل�شيانة �لعامة و�د�رة �لعقار�ت ذ.م.م
MOHAMED KAMEL GENERAL MAINTENANCE & REAL ESTATE MANAGEMENT

�ىل/�شركة حممد كامل لل�شيانة �لعامة ذ.م.م 
MOHAMED KAMEL GENERAL MAINTENANCE LLC

تعديل ن�شاط/حذف خدمات تاجري �لعقار�ت و�د�رتها )6820001(
�لتنمية  د�ئرة  �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة  له حق  فعلى كل من 
فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �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 11949 بتاريخ 2017/2/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/مطعم 

 CN 2243496:بريلز رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن 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 11949 بتاريخ 2017/2/20

اإعــــــــــالن
�ل�شـــــادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

�حلياة لللكرونيات ذ.م.م - فرع
 رخ�شة رقم:CN 1024297-1 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن 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 11949 بتاريخ 2017/2/20

كوب�س لت�سليح �ل�سيار�ت- ذ م م
بناء على قر�ر �جلمعية �لعمومية �لغري عادية و�خلا�س بت�شفية 
�ل�شركة �ملذكورة �أعله )كوب�س لت�شليح �ل�شيار�ت - ذ م م( يعلن 
– حما�شبون قانونيون عن ت�شفية  �مل�شفى / �لهاملى و�شركاه 
على  حقوق  �أو  مطالبة  له  من  فكل  �عله  �ملذكورة  �ل�شركة 
�مل�شتند�ت  مع  مبطالبته  �لتقدم  عليه  �عله  �ملذكورة  �ل�شركة 
�ملوؤيدة لذلك �إىل �مل�شفى، وذلك خلل �لدو�م �لر�شمي وملدة 45 
يوماً من تاريخ �لإعلن، وكل من مل يتقدم خلل �ملدة �ملحددة 

بالإعلن ي�شقط حقه باملطالبة. 
 تليفون �مل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، �بوظبى 
 )17( �شقة   )6( �لطابق  للزجاج  �لعني  بناية  �لثاين  ز�يد  �شارع 

مكتب �لهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون. 

�إعــــــــلن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20

بون جور بون �سو�ر كافيه- ذ م م
يعلن مكتب مري�ل عبد �حلبيب لتدقيق �حل�شابات و�ل�شت�شار�ت 
غري  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع  قر�ر  مبوجب  �أنه  �لد�رية 

�لعادية �ل�شادر بتاريخ 2017/02/16 بحل وت�شفية �شركة
بون جور بون �شوار كافيه - ذ م م 

مكتب  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �و  �عر��س  �ي  لدية  من  فعلى 
�مل�شفى �ملعني هاتف رقم 026716055 فاك�س 026716054 �س.ب 
53181 �بوظبي بالنادي �ل�شياحي بناية �شعيد عبد�هلل �جلنيبي 

�لطابق )4( مكتب رقم )403(.
 45 �أق�شاها  مدة  خلل  وذلك  �لثبوتيه،  �مل�شتند�ت  و�إح�شار   

يوما من تاريخ هذ� �لعلن.

�إعــــــــلن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20
حما�شبون  �لها�شمي   - �حل�شابات  لتدقيق  فوك�س  يعلن 
وذلك   ، �ل�شركاء  �جتماع  قر�ر  مبوجب  �نه  قانونيون 

بتاريخ 2017/2/2 بحل وت�شفية
ال�شركة الدولية للتوزيع والتجاره والتموين 

)�شركة ت�شامنية(
�إىل  �لتقدم  مطالبة  �و  �عر��س  �ي  لدية  من  فعلى 
فاك�س   026441888 رقم  هاتف  �ملعني  �مل�شفى  مكتب 
�ملن�شور  بناية  �بوظبي   47818 �س.ب    026441999
و�إح�شار   )02( رقم  مكتب   )12( �لطابق  �ل�شلم  �شارع 
يوم   45 �أق�شاها  مدة  خلل  وذلك  �لثبوتيه،  �مل�شتند�ت 

من تاريخ هذ� �لعلن

�إعــــــــلن ت�سفيـــــة 

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/موؤ�ش�شة 

زهرة �لتوليب لعمال �لملنيوم و�لزجاج
رخ�شة رقم:CN 1151069 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً 
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 11949 بتاريخ 2017/2/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/�ليدي �ملخل�شة 

CN 1130813:للنظافة �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة علي حممد �شعيد �لر��شدي %100 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف بدر حممد �شيف حممد �ملنذري

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعلن 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 11949 بتاريخ 2017/2/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/رويال �لهند�شية 

CN 2047252:للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �حمد عبد�ملجيد عبد�هلل �شالح �لتميمي %100 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ناهد عطيه حرب �بو نامو�س

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعلن 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 11949 بتاريخ 2017/2/20

اعالن قبل �شدور الرتخي�س
بان  �لتجارية  �ل�شوؤون  قطاع   - �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن  بهذ� 
�لظفرة  �لتجاري:  بال�شم   CN رقم:1981029  �لتجارية  �لرخ�شة 
للهو�تف �ملتحركة ، وميلكها �ل�شيد/ عبد�لرز�ق عبد�للطيف �حلمادي 

�مار�ت �جلن�شية.
حيث �بدى �ملذكور �عله رغبته يف �جر�ء �لتعديلت �لتالية:

1- بيع وتنازل عن �لرخ�شة �ملذكورة �عله.
حذف �ل�شيد/عبد�لرز�ق عبد�للطيف �حلمادي

��شافة �ل�شيد/�شلطان ز�يد عبد�هلل بوحميد
وذلك قبل �شدور �لرخي�س

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خلل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة 
�شت�شتكمل  �ملدة حيث  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  �ي حق  م�شوؤولة عن  غري 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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عربي ودويل
مكني: قمع حرية �ل�سحافة هي بد�ية �أي دكتاتور 

•• ميونيخ-رويرتز:

�لأمريكي عن حرية  �ل�شيوخ  د�فــع جون مكني ع�شو جمل�س 
�لإعلم يف مو�جهة هجمات �لرئي�س دونالد تر�مب �لأخرية 
وحذر من �أن قمع حرية �ل�شحافة هي �لطريقة �لتي يبد�أ بها 

�أي دكتاتور عهده .
�أريزونا  عــن  �جلــمــهــوري  �ل�شيوخ  جمل�س  ع�شو  مكني  وكـــان 
للرئي�س  تغريدة  على  يــرد  با�شتمر�ر  تــر�مــب  ينتقد  و�لـــذي 
على ح�شابه على توير و�شف فيها �لإعلم باأنه عدو �ل�شعب 

�لأمريكي .
وقال مكني �إن �لنظام �لعاملي بعد �حلرب �لعاملية �لثانية بني 
على �أ�ش�س من بينها حرية �ل�شحافة. وجاء ذلك يف مقابلة مع 

�إن.بي.�شي ن�شر جزء منها  برنامج و�جه �ل�شحافة على قناة 
�إذ�عتها بالكامل . وقال مكني ملحاوره ت�شاك تود  مقدما قبل 
�أنــا �أكــره �ل�شحافة.  يف موؤمتر عن �لأمــن �لــدويل يف ميونيخ 
�إليكم.  �أننا نحتاج  �أنت حتديد�.. لكن و�قع �لأمر هو  �أكرهك 
�أنا  �أمـــر حــيــوي.  وو��ــشــل قــائــل  نحتاج ل�شحافة حـــرة. هــذ� 
�أحتدث بجدية �لآن. �إذ� �أردت حماية �لدميقر�طية كما نعرفها 
يتعني �أن تكون لديك �شحافة حرة كثري� ما تختلف يف �لر�أي 
�أن نخ�شر �لكثري من حرياتنا  �أخ�شى  معك. وبدون ذلك فاأنا 

�ل�شخ�شية مبرور �لوقت. هكذ� يبد�أ �أي دكتاتور عهده. 
تكري�س  �آخــر  قــول  ويف  �ل�شحافة.  حرية  بقمع  يبد�أ  و�أ�ــشــاف 
�أي  يفعله  ما  �أول  �أن  جتد  �لتاريخ  �إىل  تنظر  عندما  �لنفوذ. 
�إن �لرئي�س تر�مب  �أقــول  و�أنــا ل  دكتاتور هو قمع �ل�شحافة. 

�إنــنــا يتعني علينا  �أقـــول  �أنــا فقط  �أن يكون دكــتــاتــور�.  يــحــاول 
�لتعلم من درو�س �لتاريخ.  وقالت ع�شو جمل�س �ل�شيوخ جني 
�ليوم  �ملوؤمتر  يف  نيوهامب�شاير  من  دميقر�طية  وهي  �شاهني 

�لأحد �إنها ت�شعر بالقلق كذلك �إز�ء ت�شريحات تر�مب.
و�أ�شافت �خلطر �حلقيقي هو �نتقاد �لرئي�س للإعلم. وتابعت 
�ل�شحافة �حلــرة... مهمة للغاية للإبقاء على �لدميقر�طية 
خطرية  بها  و�لتلعب  �ل�شحافة  لتقوي�س  �لرئي�س  وجهود 
ن�شر  بعد  �لأمريكيني  �مل�شرعني  ت�شريحات  وجــاءت  للغاية. 
تر�مب تغريدته وبعد �أيام من عقده موؤمتر� �شحفيا �شاخبا 
�نتقد فيه مر�ر� �لتقارير �ل�شحفية عن ��شطر�بات يف �لبيت 
�ملك�شيك  زعيمي  مع  �لهاتفية  لأحاديثه  وت�شريبات  �لأبي�س 

و�أ�شر�ليا.

�نتخابات رئا�سية قد تنقل �لكو�دور لليمني 
•• كيتو-اأ ف ب:

تنتخب �لكو�دور رئي�شا يف ��شتحقاق قد ي�شهد �نتقال لإحدى ركائز �لي�شار يف �أمريكا �للتينية �إىل �ليمني، 
ما �شيرك علمات ��شتفهام ب�شاأن �لإرث �لذي خلفه �لرئي�س �ل�شر�كي �ملنتهية وليته ر�فايل كوريا. وقال 
كوريا )53 عاما(، وهو �ي�شا خبري �قت�شادي ي�شاري �شهدت �لبلد �لغنية بالنفط �زدهار� �قت�شاديا يف عهده 
�لذي ��شتمر نحو عقد، �إن �لنتخابات ت�شع على �ملحك روؤيتني )خمتلفتني( ب�شاأن �ملجتمع و�لتنمية و�لدولة. 
ويتعني على �ل�شعب �لكو�دوري �لختيار بني �ل�شتمر�ر يف �لجندة �ل�شر�كية �لتي �تبعها كوريا �لذي مل 
�إىل حكومة حمافظة على غــر�ر �لرجنتني  �لتحول  �أو  �نتخاب لينني مورينو،  ير�شح جمــدد�، وذلــك عرب 
�شلفه  �شيا�شات  با�شتكمال  �لــــر�أي،  ��شتطلعات  يف  حظا  �لأوفـــر  وهــو  مــوريــنــو،  ويــعــد  و�لــبــريو.  و�لــرب�زيــل 
�نتخابي  جتمع  خلل  عاما   63 �لبالغ  �ملر�شح  وقال  �لجتماعية.  و�مل�شاعد�ت  �ل�شر�ئب  ب�شاأن  �ل�شر�كية 
�شمن حملته لوكالة فر�ن�س بر�س �لربعاء �إن �ل�شعب �لكو�دوري يكن )لنا( �ملحبة وهو عازم على ��شتكمال 

هذه �ل�شيا�شات. 

�ملتد�ولة،  �ملــعــلــومــات  حــ�ــشــب   -     
�لهجوم �شد موقع �إىل �لأمام، �لذي 
من  عانى  قــدمي،  بربنامج  �شّنه  مّت 
لب�شعة  �لـــدخـــول  ورفــ�ــس  �خــــر�ق 
دقائق �نطلقا من �أجهزة كمبيوتر 
�أ�شحابها  عــلــم  دون  مـــن  مــ�ــشــابــة 
و�لــتــي تــوقــف موقعا مــا، هــو هجوم 

تافه جد�.
�لتي  �لقر�شنة  مل�شدر  بالن�شبة  �أمــا   
قيل �أنها كانت من �حلدود �لرو�شية 
�أن  �أوكر�نيا، فهي كل �شيء �شوى  �أو 
هجوم  م�شدر  حتديد  مثبتة  تكون 
يف �لف�شاء �ل�شيربين لي�س و��شحا، 
وميكن �أن يكون هناك علم مزيف �أو 
�مل�شاريع  �أّن  �أتفّهم  �أن  خدعة. ميكن 
“�لثورة”،  ملـــوؤلـــف  �جلــيــو�ــشــيــا�ــشــيــة 
�لنوم،  �لــكــرمــلــني مـــن  �ــشــيــد  حتـــرم 
ولكن كان ميكن لهذ� �لأخري �أن يكون 
مكيافيلية.  �أكـــر  �أو  �شر��شة  �أكـــر 
�أيام  باملنا�شبة ك�شف ويكيليك�س منذ 
�لأمريكية  �ل�شتخبار�ت  �أّن  قليلة 
�لأحــــز�ب  جميع  عــلــى  جت�ش�شت  قــد 
وقياد�تها  �لــفــرنــ�ــشــيــة  �لــ�ــشــيــا�ــشــيــة 
مـــا هي  نــــرى  دعـــونـــا   ،2012 عــــام 

�لعقوبات �لرهيبة �لتي �شنتخذها.
   * و�شيلتا �إعلم رو�شيتان هما �أي�شا 
�ليوم  رو�شيا  قناة  �لتــهــام:  قلب  يف 
�لناطقتان  �ــشــبــوتــنــيــك،  و�ــشــحــيــفــة 
تاأثري  لهما  هل  �لفرن�شية..  باللغة 

حقيقي يف فرن�شا؟
�لإعلم  و�شيلتي  �أّن  يف  �شك  ل   -    
�مل�شالح  تنا�شر�ن  �لــلــغــات  �ملــتــعــددة 
�لرو�شية. وهذ� ينطبق على �آخرين 
ل  �لتي  �لدولية  فرن�شا  �إذ�عــة  منها 
ُتبدي تعاطف مفرطا �أو وّد� لبوتني 
و�شائل  ح�شرة  يف  نحن  تــر�مــب.  �أو 
�إعــــلم لــلــتــاأثــري و�لــنــفــوذ )وهــــذ� ل 
علقة له بالقر�شنة( ، هدفها ن�شر 
وجــهــة نــظــر عــاملــيــة و�إعـــطـــاء �شورة 

�إيجابية عن �لبلد خارج �حلدود.
من  عـــــــدد  �إىل  �حـــتـــكـــمـــنـــا  و�إذ�   
�إليها،  تن�شب  �لــتــي  �ل�ــشــتــ�ــشــهــاد�ت 
وم�شخمة،  مروعة  �لغالب  يف  وهــي 
�لرو�شية  �لإعـــــــــلم  ـــائـــل  و�ـــش فـــــان 
خمّيلة  تــغــذي  �أنــهــا  يف  ي�شتبه  هـــذه 
و�أن�شار  للنظام”،  “�ملناه�شني 
لــوبــان ومــيــلنــ�ــشــون، لــن يــكــون لها 
حتميلها  حـــتـــى  ول  كـــبـــري،  تــــاأثــــري 
م�شوؤولية �لنحر�ف بالدميقر�طية، 
�أي عملية ما بعد �لبل�شفية وما بعد 
�أن �ل�شائعات حول  �حلقيقة، كما لو 
�لطبيعة �جلن�شية لهذ� �أو ذ�ك، �أكر 
و�لنهيار  �لبطالة،  من  ووزنــا  ثقل 

�لثقافية  للجاذبية  و�لأيديولوجي 
و�لقــتــ�ــشــاديــة، ومنــط �حلــيــاة، �لخ. 
�لــنــاعــمــة �لتي  �لــقــوة  �أّن هـــذه  فــهــل 
جتلياتها،  �أق�شى  يف  �أوباما  ج�شدها 
يف تــر�جــع؟ جمــرد �أنــه ميكننا طرح 
هذ� �ل�شوؤ�ل، يقرح �لإجابة. عندما 
مُيار�س  �أن  عــلــى  �لـــتـــاأثـــري  يــتــوقــف 
ننتبه، فذلك يعني  �أن  عفويا، ودون 

�أنه ير�جع.
   *�ل ت�شتفيد رو�شيا �ي�شا لتطوير 
نــفــوذهــا، مــن �أزمـــة و�ــشــائــل �لإعلم 
�لتي ينمو عدم �لثقة فيها يف فرن�شا 

و�لغرب ب�شكل عام؟
   - حتى لو �فر�شنا �أّن هذ� �لتاأثري 
�لأيــديــولــوجــي مــوؤ�مــرة مــن تنظيم 
�ملناه�س للعوملة  �لتيار  �أو  �لكرملني 
�لنا�شط بكثافة على �شبكات �لتو��شل 
�لجتماعي، يظل �ل�شوؤ�ل ملاذ� يعمل 
من  �لرغم  على  وهــذ�  جيد؟  ب�شكل 
“�لت�شحيح”  �إىل  �لر�مية  �جلــهــود 
�لــــــذي تـــقـــوم بــــه و�ـــشـــائـــل �لإعــــــلم 
�لتف�شري  �ن  و�لــنــخــب؟  و�خلــــــرب�ء 
�جلمهور  �أّن  عـــلـــى  يـــنـــ�ـــس  �لـــــــذي 
خ�شو�شا  �لــ�ــشــعــبــوي،  �أو  �لــ�ــشــعــبــي 
�لتلعب  ي�شهل  �لـــذي  �أو  �لب�شيط 
�لكاذبة  �ملعلومات  جميع  يبتلع  بــه، 
�أي�شا  طبخ  من  هي  و�لتي  و�ملزيفة، 
�شيئا..  يف�ّشر  ل  �لأجنبية،  �لــقــوى 
وُت�شتّم منه ر�ئحة �لزدر�ء �لطبقي. 
�أما بالن�شبة مل�شاريع �إحد�ث نوع من 
�ل�شعب  حلماية  للحقيقة  �لـــوز�ر�ت 
�لوقائع  �إىل  و�إعــادتــه  �لت�شليل  من 
ــــوؤدي �إىل  �ملـــوؤكـــدة و�لــثــابــتــة، فــقــد ي

نتائج عك�شية.
�شكوك متنامية لدى     لأنــه هناك 
�ل�شائد  �خلــطــاب  جتـــاه  �جلــمــاهــري 
و�لــعــقــلين حـــول �لــعــوملــة، وحقوق 
�ملفتوحة،  و�ملــجــتــمــعــات  �لأفـــــــــر�د، 
من  �شريحة  وتعتقد  �لــخ.  و�ل�شوق، 
�ل�شعب �أن من يف �لقمة هم يف حالة 
�أّن تلك �ل�شريحة  �إنكار للو�قع، كما 
تف�شري�ت  �أي  لقبول  ��شتعد�د  على 
بديلة مبا يف ذلك �لكاذبة و�لوهمية 
م�شادر  مـــن  تـــاأتـــي  �أن  �ــشــريــطــة   ،
�أخرى، و و�شائل �إعلم �أخرى. �لفكر 
�لو�حد �أو ما يطلق عليه قبل ب�شع 
�لناعمة يف  �لأيــديــولــوجــيــة  �ــشــنــو�ت 
�أزمــة، وبالتايل  �أزمــة، مرتكز�تها يف 
فـــاإن �لــو�قــع )مبعنى مــا يــدركــه كل 
و�حد كحقيقة و�قعة( هو يف �أزمة.. 

�إنها نهاية �لهيمنة.
عن لوفيغارو الفرن�شية- اجرى 

احلوار الك�شي�س فريت�شاك  

�لطبقي، ومقاومة قانون �لعمل ...
�لنفوذ  لو�شائط  �لــعــامل، هــل     *يف 

�لرو�شية هذه تاأثري؟
   - نحن نرى �أرقاما مفاجئة تدور 
�ليوم.  لرو�شيا  �مل�شاهدة  ن�شبة  حول 
�مل�شتمرة  �لإخـــبـــاريـــة  �لــقــنــاة  فــهــي 
�لــثــانــيــة يف �لـــوليـــات �ملــتــحــدة، مبا 
يف ذلــك عــرب �لــكــابــل. ولــكــن و�شائل 
�أي�شا عرب �شبكة  تبّث  �لإعــلم هــذه 

وتكوين  �لتفكري  و�أمنــــاط  ولغتها، 
و�لر�أي،  �لفكر  وموؤ�ش�شات  �لنخب، 
وجامعاتها، وكبار و�دي �ل�شيليكون. 
وقد مت �لتنظري لها باعتز�ز من قبل 
مفكرين مثل جوزيف ناي، خمرع 
��شت�شهدت  هذ� �مل�شطلح، وغالبا ما 
به هيلري كلينتون.     هذه لي�شت 
حلقيقة،  تــ�ــشــخــيــ�ــس  بـــل  مــــوؤ�مــــرة، 
�ل�شيا�شي  �ل�شتغلل  بــالأحــرى  �أو 

“�لدبلوما�شية  هــــذه  هــــدف  وكــــان 
�ل�ــــشــــتــــقــــر�ر  زعــــــزعــــــة  �لعامة” 
�ل�شوفياتية،  للكتلة  �لإيــديــولــوجــي 
ـــالـــة مـــعـــاديـــة  ــــ ــــ وكـــــانـــــت تــــبــــث ر�ـــشــــ
لــلــ�ــشــيــوعــيــة ومـــو�لـــيـــة لــلــغــرب عرب 
جمعيات بالوكالة، ومن خلل �إنتاج 
ثقايف، وخ�شو�شا، من خلل �إحد�ث 
للغر�س.  خم�ش�شة  �إعـــلم  و�ــشــائــل 
كــان ذلــك زمــن �لــر�ديــو مثل �شوت 

على  فيديوهات  وتن�شر  �لإنــرنــت، 
�شفحاتها  وت�شتقبل  يوتيوب،  موقع 
 ... �ليوم  زيــارة يف  يقارب مليون  ما 

�أرقام ل ميكن �أن �أثق بها. 
�لناعمة  �لــــقــــوة  تـــقـــّيـــم  *كــــيــــف     
�أي حــد هــي وريثة  �لــرو�ــشــيــة؟ و�ىل 

�لدعاية �ل�شوفياتية؟
   - �أقول �أنها �لوريث ملبادرة �أمريكية 
�لعامة.  �لدبلوما�شية  �ل�شتينات:  يف 

و�ــــشــــائــــل �إعـــــــــلم ميــــّولــــهــــا د�فـــعـــو 
�ل�شر�ئب.

   *يتم نقد تنامي �لتاأثري �لرو�شي، 
له  �لذي يروج  �لنموذج  �ألي�س  ولكن 
�لكرملني جمرد رد فعل على �لقوة 
�لناعمة �لأمريكية، �لذي يتم نقدها 

بحما�شة �قل؟
“ناعم”،  �لأمـــريـــكـــي  �لإغــــــو�ء   -    
�لثقافية،  �شناعاتها  عــرب  ويتجلى 

�أمــريــكــا و�إذ�عــــة �أوروبــــا �حلـــرة، عرب 
وبعدة  �حلــديــدي  �ل�شتار  يجتاز  بــّث 

لغات.    
  وقد ظهر م�شطلح �لقوة �لناعمة 
بــعــد �ــشــقــوط جـــد�ر بــرلــني، وي�شري 
�لأمريكي  �لـــنـــمـــوذج  جـــاذبـــيـــة  �إىل 
)هوليوود، هارفارد، ومايكرو�شوفت، 
ميار�س  ولكنه  �لـــخ(،  ومــاكــدونــالــد، 
�لــعــفــوي ولي�س مــن خلل  �لإغــــو�ء 

بعد �لوليات �ملتحدة.. هل جاء �لدور على فرن�شا؟ �لعلم �لرو�شي �لناطق بالفرن�شية يف قف�س �لتهام

ــق  ــب ــط ــن ـــــا ي م
عــلــى �لإعــــلم 
�لـــــرو�ـــــســـــي 
�خلارجي  ينطبق 
�أي�سا على و�سائل 
�إعلم دول �أخرى

�لناعمة  ــوة  ــق �ل
�لرو�سية هي وريث 
�ملبادرة �لأمريكية 
�لــ�ــســتــيــنــات:  يف 
�لــدبــلــومــا�ــســيــة 
�لــــــعــــــامــــــة 

•• الفجر - خرية ال�شيباين

ب�شعة  قبل  كلينتون  هيالري  مع  احلال  كان  مثلما     
لميانويل  النتخابية  احلملة  فريق  اأدان  اأ�شهر، 
الرئا�شية  النتخابات  يف  الرو�شي  التدخل  ماكرون 

الفرن�شية. 

العلوم  يف  دولــــة  دكــتــور  هــوغــو،  بــرنــار  فــرانــ�ــشــوا     
الدولية  العالقات  معهد  يف  الأبحاث  ومدير  ال�شيا�شية، 

والإ�شرتاتيجية، ومن موؤلفاته:
اخلطاأ،  فن  اأو  واخلـــرباء  الناعمة،  -الأيديولوجية   
يف  يحــلل  الكــــذب،  اأ�شـــلحة   - الت�شليــــل  وموؤخـــرا 
النفـــوذ،  دبلوما�شــية  عمل  طريقـــة  التالـــي  احلـوار 

بدءا  العظمى،  القــــوى  جميع  قبــــل  من  متار�س  التي 
من وا�شنطن.

�شبح  يخّيم  الأمريكية،  النتخابات  غــرار  على   *    
اإذا  الفرن�شية  الرئا�شية  النتخابات  على  الكرملني 
اأّن  هل  ماكرون،  اميانويل  من  املقربني  برواية  �شّلمنا 

خماوفهم م�شروعة؟

ماكرون يتهم �لرو�س بقر�شنة موقعه

ــرية يف  ــب  �ــســريــحــة ك
�لغــرب على ��ســتعد�د 
لقبـــول �أي تف�سـري�ت 
ذلــك  يف  مبــا  بــديــلــة 
�لكاذبـــة �ســريطة �أن 
تاأتي من م�سـادر �أخـرى

الإعالم الرو�شي عميل للكرملني:

ملاذ� ل يطرح �ل�سوؤ�ل �إل على رو�سيا..؟
ظهر م�شطلح القوة الناعمة بعد �شقوط جدار برلني وي�شري اإىل جاذبية النموذج الأمريكي

هل اأّن القوة الناعمة الأمريكية يف تراجع؟
 جمرد طرح ال�شوؤال يقرتح الإجابة

 عندما يتوقف التاأثري عن التحقق ب�شكل
 عفوي فذاك دليل غروبه ونهايته

هل �نتهت �لقوة �لناعمة �لمريكية مع �وباما؟ هل �لقوة �لناعمة �لرو�شية �شلح بوتني �جلديد؟
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اإعــــــــــالن
�ل�شـــــادة/حمل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

نظر حممد لتجارة �لبل
رخ�شة رقم:CN 1196379   قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن 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 م غ 
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اإعــــــــــالن
�ل�شـــــادة/ بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

�شنقبا�شية لعمال �مل�شغولت �ليدوية و�لبيئية
رخ�شة رقم:CN 1886829   قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن 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 م غ 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/هريو ميكرز لد�رة �لندية �لريا�شية

رخ�شة رقم:CN 1012769 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لإعلن/�إجمايل من م�شاحة 0.50*0.20 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/هريو ميكرز لد�رة �لندية �لريا�شية

HERO MAKERZ SPORT CKUBS MANAGEMENT

�ىل/هريوميكرز ل�شيانة �لجهزة �لريا�شية 

HEROMAKERES SPORTS EQUIPMENT MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/��شافة ��شلح �لجهزة و�لدو�ت و�ملعد�ت �لريا�شية )9529003(

تعديل ن�شاط/حذف �د�رة وت�شغيل �لندية و�ملن�شاأت �لريا�شية )9311001(

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن 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 
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تنويه
بال�شارة �ىل �لعلن �ل�شادر بجريدة �لفجر يف �لعدد رقم:11928 بتاريخ:2017/1/26 
بخ�شو�س �لرخ�شة �لتجارية رقم:CN-1881961 �لرخ�شة �لتجارية:�لرياح �لباردة 
لتجارة قطع غيار �ل�شيار�ت �جلديدة ذ.م.م. تنوه د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بانه ورد 

خطاأ يف �لعلن ومل تذكر �لتعديلت �لتالية:
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد�حلميد حممد عبد�لرحيم دويه بن�شبة %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�للطيف علي �بر�هيم جا�شم �ملن�شوري بن�شبة %51 
بال�شافة �ىل �لتعديلت �لو�ردة يف �لتنويه

فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لجر�ء مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خلل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي وم�شاركوه
بن�شر �لتعديلت �ملو�شحة �أدناه على طلب ت�شجيل �لعلمة �لتجارية �لتالية   :

بتاريخ: 2016/04/24 �ملودعة حتت رقم: 252500 
بتاريخ: 2016/11/08 �مل�شجلة حتت رقم: 252500 

با�شم:  جون�شـون �أند جون�شـون
�ملتحدة  �لــوليــات   08933  ، جري�شي  نيو   ، بــرنــزويــك  نيو   ، بـــلز�  جون�شون  �أنـــد  جون�شون  و�ن  وعــنــو�نــه:  

�لأمريكية.   
وذلك لتمييز �ملنتجات / �خلدمات :

��شطناعي  و�أحزمة وم�شابك وجلد  دو�ء حتديد�ً خر�طي�س وعلب  بدون  تباع  ولو�زمها  �إن�شولني  م�شخات 
، �أجهزة ت�شريب حتت  و�أدو�ت قيا�س للتحكم عن بعد لل�شتخد�م مع م�شخات �لإن�شولني )لغايات طبية( 

�جللد )لغايات طبية(.
�لو�قعة بالفئة: 10

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : ) 167 ( – )  2016/09/01  (
�لتعديلت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق :

مت �إ�شافة �ملنتجات : حتديد�ً خر�طي�س وعلب و�أحزمة وم�شابك وجلد ��شطناعي و�أدو�ت قيا�س للتحكم عن 
بعد لل�شتخد�م مع م�شخات �لإن�شولني )لغايات طبية(

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/257  جتاري كلي

�شانت  �شوبا�س  �شاكيت جينتال  �ــس.ذ.م.م 2-  �لعامة  للتجارة  بر�تيك   -1 / �ملدعي عليه  �ىل 
جيند�ل 3- �شوبا�س ت�شاند جور� لل جند�ل جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �شيتي 
ومو�شوعها  �لــدعــوى  عليك  �أقـــام  قــد  غــامن  حممد  �هلل  مــال  نا�شر   : وميثله  �يــه  �ن  بنك 
بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لت�شامم مببلغ وقدره )11.190.376.77( درهم و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �لتوقف عن �ل�شد�د وحتى �ل�شد�د �لتام . 
 Ch 2.E.21 وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2017/2/27 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة
�و  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/154  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- روبا�شت للمقاولت دبي �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/ �شتار وود لل�شناعات �س.ذ.م.م وميثله : �حمد مهري خمي�س عبيد بن 
م�شحار قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بامل�شادقة على �حلكم �ل�شادر 
يف �لتحكيم �ل�شادر بتاريخ:2016/8/21 و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب .   وحددت 
 Ch 1.B.8 لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2016/3/1 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لــذ� 
، ويف حالة  �لأقــل  �أيــام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة  مذكر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/766  عقاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-متويل م�شاهمه خا�شه 2- رمر�م �س.ذ.م.م جمهويل حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي / �ر�شلو�س �شاكر عبد�جلبار �شامل وميثله : �مريه �بر�هيم عبد�هلل عبد�لو�حد 
كمال بور �لب�شتكي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بت�شليم 
�ملدعية �ل�شقه مو�شوع �لدعوى و�لز�م �ملدعي عليها �لوىل برد مبلغ وقدره )348.532.43( 
درهم للمدعية و�ملدفوع بالزياده عن ثمن �ل�شقه مو�شوع �لدعوى و�لفائدة �لقانونيه %12 
من تاريخ �ل�شتحقاق و�لز�م �ملدعي عليها �لوىل برد �شيكات �ل�شمان و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/2/22   �ل�شاعة 11.00 �س 
بالقاعة : Ch 1.B.8  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل ، ويف حالة 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

اعالن حكم بالن�سر
            يف  الدعوى رقم 2016/775  عقاري كلي

�ىل �ملحكوم عليه/1- عمرو بدير عو�س رم�شان جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة 
ل�شالح/بنك  �عــله  �ملذكورة  �لدعوى  يف    2017/1/30 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت 
�خلليج �لول - فرع دبي بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )3.015.468.6( درهما )ثلثة 
مليني وخم�شة ع�شر �لفا و�ربعمئة وثمانية و�شتني درهما و�شتة فلو�س( و�لفائدة بو�قع 
9% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية �حلا�شل يف:2016/7/27 وحتى متام �ل�شد�د و�لز�م �ملدعي 
عليه بكافة �لر�شوم و�مل�شاريف و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�شوري 
قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعلن �شدر 

با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   
اعالن حكم بالن�سر

            يف  الدعوى رقم 2016/6733  عمايل جزئي
�لقامة  حمل  جمهول  �ــس.ذ.م.م  لللكرونيات  �لبد�عية  �لروؤية  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2016/11/27  يف �لدعوى �ملذكورة 
�عله ل�شالح/بهار�تري�جا بيت�شاي بيلي بيت�شاي بيلي بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي 
و�شتون  و�شتة  درهــم  وثمانون  و�شتة  ومائة  �لفا  ع�شر  )�شتة   )16186.66( مبلغ  للمدعي 
�لتحق  قــد  �لتنفيذ  وقــت  يكن  مــامل  نقد  قيمتها  �و  موطنه  �ىل  �لــعــودة  وتــذكــرة  فل�شا( 
ن�شيبه  �ملدعي من  و�عفت  �مل�شروفات  باملنا�شب من  و�لزمتها  �خر  بخدمة �شاحب عمل 
فيها ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�شوري قابل لل�شتئناف خلل 
ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعلن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

اعالن حكم بالن�سر
            يف  الدعوى رقم 2016/6382  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه/1- نيوتن للكمبيوتر �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/
بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم  ماد�تيل  كانا  كري�شنان  تار�ميل  كوتان  فيكا�س 
كوتان  ل�شالح/فيكا�س  �عـــله  �ملــذكــورة  �لــدعــوى  يف    2017/1/12 بــتــاريــخ   �ملنعقدة 
تار�ميل كري�شنان كانا ماد�تيل بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )92000 
درهم( وتذكرة �لعودة �ىل موطنه �و قيمتها نقد� ما مل يكن وقت �لتنفيذ قد �لتحق 
بخدمة �شاحب عمل �خر و�لزمتها باملنا�شب من �مل�شروفات و�عفت �ملدعي من ن�شيبه 
قابل لل�شتئناف  . حكما مبثابة �حل�شوري  ذلك من طلبات  ما عد�  ورف�شت  فيها 
خلل ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعلن �شدر با�شم �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

اعالن حكم بالن�سر
            يف  الدعوى رقم 2016/4607  عمايل جزئي

�ملدعي/ �ن  �لقــامــة مبــا  للتجارة جمهول حمــل  فـــاروق قمرب  عليه/1-  �ملــدعــي  �ىل 
بتاريخ  2016/11/2   �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم  �شاول  �ولك�شاندر 
يف �لدعوى �ملذكورة �عله ل�شالح/�ولك�شاندر �شاول بحكمت �ملحكمة مبثابة ح�شوري 
بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )71712 درهم( وتذكرة �لعودة �ىل موطنه 
�و قيمتها نقد� ما مل يكن وقت �لتنفيذ قد �لتحق بخدمة �شاحب عمل �خر و�لزمتها 
من  ذلك  عد�  ما  ورف�شت  فيها  ن�شيبه  من  �ملدعي  و�عفت  �مل�شروفات  من  باملنا�شب 
طلبات . حكما مبثابة �حل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعلن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن 

�شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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متا�شياً مع جهودها يف ت�شجيع �لفتيات و�ل�شيد�ت 
على ممار�شة �لريا�شة، �شاركت موؤ�ش�شة �ل�شارقة 
فعاليات  يف  �لأول،  �أمــ�ــس  يـــوم  �ملـــــر�أة،  لــريــا�ــشــة 
�شعار  �لذي يقام حتت  �لوطني،  �لريا�شي  �ليوم 
�ل�شارقة  جمل�س  وينظمه  جتمعنا"،  "�لإمار�ت 
�لريا�شي يف خمتلف مدن �لإمارة حتى �لع�شرين 

من فرب�ير �جلاري.
موؤ�ش�شة  نــظــمــتــهــا  �لـــتـــي  �لــفــعــالــيــات  وحــ�ــشــر 
�ملائية،  �ملجاز  و�جهة  �ملــر�أة يف  لريا�شة  �ل�شارقة 
�ل�شيخ �شقر بن حممد �لقا�شمي، رئي�س جمل�س 
رئي�س  �ملعل،  �شعود  و�ل�شيخ  �لريا�شي،  �ل�شارقة 

نادي �ل�شارقة لل�شطرجن، و�شعادة �للو�ء �لدكتور 
�لعليا  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س  �لــريــ�ــشــي،  �أحــمــد 
لــلــيــوم �لــريــا�ــشــي، و�ــشــعــادة عــلــي �ــشــامل �ملدفع، 
�ل�شارقة �لريا�شي، و�شعادة  نائب رئي�س جمل�س 
�لـــعـــام ملجل�س  �لـــنـــومـــان، �لأمــــــني  عــبــد�لــعــزيــز 
�لنقبي، مدير  ندى  و�شعادة  �لريا�شي،  �ل�شارقة 
عام موؤ�ش�شة �ل�شارقة لريا�شة �ملر�أة، �إ�شافة �إىل 
�لريا�شي  �لــ�ــشــارقــة  جمل�س  ومــوظــفــي  �أعــ�ــشــاء 
كبري  وعــدد  �ملـــر�أة،  لريا�شة  �ل�شارقة  وموؤ�ش�شة 

من زو�ر �لو�جهة. 
كــمــا نظمت مــوؤ�ــشــ�ــشــة �لــ�ــشــارقــة لــريــا�ــشــة �ملـــر�أة 

فعالية  لـــهـــا،  �لــتــابــعــة  �لــريــا�ــشــيــة  �لــ�ــشــالــة  يف 
ريا�شية �أخرى بح�شور عدد من �أع�شاء �لهيئة 
�لتدري�شية و�لإد�رية يف مدر�شة خولة بنت ثعلبة 
وعدد  بال�شارقة،  و�لــثــانــوي  �لأ�ــشــا�ــشــي  للتعليم 
كبري من طالبات �ملدر�شة، �إ�شافة �إىل جمع من 

�أهايل �لطالبات و�جلمهور.
م�شاركتنا يف  �لنقبي: جاءت  ندى  �شعادة  وقالت 
هذه �لفعالية �لريا�شية �لوطنية �شمن جهودنا 
و�لريا�شة  عـــام  ب�شكل  �لــريــا�ــشــة  ثــقــافــة  لن�شر 
توجيهات  مــع  متا�شياً  خــا�ــس،  ب�شكل  �لن�شائية 
قــريــنــة �ــشــاحــب �لــ�ــشــمــو حــاكــم �لــ�ــشــارقــة، �شمو 

رئي�س  �لقا�شمي،  حممد  بنت  جــو�هــر  �ل�شيخة 
موؤ�ش�شة  رئي�شة  �لأ�شرة،  ل�شوؤون  �لأعلى  �ملجل�س 
�ملر�أة  م�شاركة  بتعزيز  �ملـــر�أة،  لريا�شة  �ل�شارقة 
يف �لــريــا�ــشــة، مـــن �أجــــل �ملــحــافــظــة عــلــى منط 
و�ل�شيد�ت  �لفتيات  قدر�ت  وتنمية  �شحي،  حياة 

�لريا�شية.
و�أكدت �لنقبي �أن موؤ�ش�شة �ل�شارقة لريا�شة �ملر�أة 
�لريا�شة،  يف  �ملـــر�أة  م�شاركة  تو�شيع  �إىل  ت�شعى 
وتطوير قدر�تها يف خمتلف �لريا�شات، ومتكينها 
�لإقليمية  �لريا�شية  �ملــحــافــل  يف  �ملناف�شة  مــن 
و�لدولية، م�شرية �إىل �أن م�شاركة جميع �لفئات 

�ملجتمعية يف �ليوم �لريا�شي �لوطني، وخ�شو�شاً 
�لهتمام  تـــز�يـــد  يــثــبــت  و�لــطــالــبــات  �لــ�ــشــيــد�ت 
�ل�شارقة.   �إمـــارة  يف  بينهن  �لريا�شة  مبمار�شة 
�أعربت جميلة عبد�لعزيز �ملقهوي،  من ناحيتها 
مديرة مدر�شة خولة بنت ثعلبة للتعليم �لأ�شا�شي 
�ملدر�شة  �أ�شرة  مب�شاركة  �شعادتها  عن  و�لثانوي، 
�لوطني،  �لريا�شي  �ليوم  فعاليات  وطالباتها يف 
و�أكدت على �أهمية ت�شجيع �لفتيات على ممار�شة 
�لريا�شة، و�ملناف�شة فيها م�شتقبًل، خ�شو�شاً �أن 
�أكر  باتت من  �لإمـــار�ت  �ل�شارقة ودولــة  �إمـــارة 
لها  وت�شجيعاً  �ملــر�أة  لريا�شة  دعماً  �ملنطقة  دول 

على بناء وتطوير قدر�تها يف هذ� �ملجال. 
موؤ�ش�شة  نظمتها  �لــتــي  �لــفــعــالــيــات  وتــ�ــشــمــنــت 
�ملائية  �ملجاز  و�جهة  يف  �ملــر�أة  لريا�شة  �ل�شارقة 
و�ملو�قع �لأخرى �لتي ��شت�شافت �ليوم �لريا�شي 
�جلري،  مثل  �لريا�شات  مــن  �لعديد  �لــوطــنــي، 
وركــوب �لــدر�جــات، وكــرة �ل�شلة، وكــرة �لطاولة، 
و�لتي  و�ل�شباحة،  و�ل�شهم،  و�لقو�س  و�لرماية، 
�شهدت جميعها م�شاركة كبرية من �أفر�د �ملجتمع 
وخــ�ــشــو�ــشــاً �لــفــتــيــات و�لـــ�ـــشـــيـــد�ت، كــمــا نظمت 
تعليمية  ون�شاطات  ريا�شياً  مع�شكر�ً  �ملوؤ�ش�شة 

وترفيهية.

�أبــطــالــنــا ورفــــرف عــلــم �لإمـــــار�ت عاليا  �شطع جنــم 
دبي  �شباق  مناف�شات  خــتــام  مــع  �لتتويج  من�شة  يف 
لـــلـــدر�جـــات �ملــائــيــة )�جلـــولـــة �لــر�بــعــة مـــن بطولة 
2017( و�لتي نظمها نادي دبي �لدويل  �لإمــار�ت 
�ل�شباقات  روزنـــامـــة  �ــشــمــن  �لــبــحــريــة  لــلــريــا�ــشــات 
 2017-2016 �لــريــا�ــشــي  �ملــو�ــشــم  يف  �لــبــحــريــة 
على  -�ل�شبت-  �أم�س  من  �أول  يــوم  �أحد�ثها  وجــرت 
جناحا  �حلــدث  وحقق  دبي.   يف  �ملمزر  بحرية  مياه 
 65 �إىل  و�شلت  قيا�شية  مب�شاركة  وتنظيميا  فنيا 
بــريــطــانــيــا وفرن�شا  هـــي  دولــــة   13 مـــن  مــتــ�ــشــابــقــا 
و�لت�شيك  و�ملــجــر  �لأمــريــكــيــة  �ملــتــحــدة  و�لـــوليـــات 
و�لـــدمنـــارك و��ــشــبــانــيــا و�لــيــابــان و�ملــمــلــكــة �لعربية 
�ل�شعودية و�لكويت وقطر ولبنان وم�شر �إ�شافة �إىل 

�أبطالنا �للذين �بهرو� �جلميع بنتائج متميزة. 
�ل�شباق  على  و�مل�شرفة  �ملنظمة  �للجنة  و��شتطاعت 
�مل�شي  �ل�شر�تيجيني من  �شركاوؤها  مع  بالتن�شيق 
بـــاحلـــدث قــدمــا يـــف ظـــل تــقــلــبــات �لــطــقــ�ــس وحالة 
�لبحر حيث �عتمدت قر�ر� �شائبا باإجر�ء �ملناف�شات 
يف فـــرة و�حــــدة و�لكــتــفــاء بــالــنــتــائــج مــن مرحلة 
و�حدة لتاأتي �ملناف�شة قوية و�شاخنة يف عر�س مياه 
�إبهار  �لتنظيمي  �لنجاح  ور�فــق  �خللبة.   �لبحرية 
�إذ متكنو� مــن حتقيق  �أبــنــاء �لإمــــار�ت  وعــطــاء مــن 
فئات  خم�س  يف  �لأول  �ملركز  �أهدتهم  متميزة  نتائج 
�حلدث  يف  جرت  �لتي  �لثماين  �لفئات  �إجمايل  من 
و�شل  �لــتــي  �ملكانة  على  يــوؤكــد  �لـــذي  �لأمـــر  �لكبري 
�إليها �أبطالنا وقدر�تهم �لفئة على جمار�ة �ملناف�شني 

ولو كانو� �أبطال �لعامل. 
وجنــــح بــطــلــنــا �لــعــاملــي ر��ـــشـــد عــلــي �ــشــالــح �ملــــل يف 

�حلركات  لفئة  �لعام  �لرتيب  ب�شد�رة  �لحتفاظ 
�ل�شتعر��شية فري �شتايل حمققا �لعلمة �لكاملة 
على  متفوقا  نقطة   240 بر�شيد  جـــولت   4 بعد 
�لثنائي  بينهم  �لفئة ومن  �مل�شاركني يف هذه  جميع 
عي�شى  و�شالح  �لثاين  �لهاملي  ثاين  فهد  �لقطري 
�إىل  �لــر�بــع  �ملــركــز  ذهـــب  بينما  �لــثــالــث  بو�لعينني 
عبد�لعزيز مطر �لكويت وح�شل بطلنا عبد �جلليل 

�لعو�شي على �ملركز �خلام�س. 
�لــ�ــشــاعــد �شلمان  �لــبــطــل  �ــشــار  �لــــدرب  وعــلــى نف�س 
يــونــ�ــس �لــعــو�ــشــي يف فــئــة و�قـــف حمـــدود �ك�شبريت 
و�لتي ت�شدرها �أي�شا بالعلمة �لكاملة 240 نقطة 
�لأول  باملركز  فـــوزه  بعد  �لكاملة  �لعلمة  حمققا 
�أم�س متقدما على �شاحب �ملركز  �أول من  يف �شباق 
�لثاين �شامل �ملطوع )�لكويت( وبطلنا �ل�شاعد  عبد 
�لثالث  �ملركز  �شاحب  �حلمادي  �لرحمن  عبد  �هلل  
و�ملجري ديري �تيل )�لر�بع( فيما �حتل �ل�شعودي 

�أمني عبد�لعزيز �خل�شاري �ملركز �خلام�س.  
وتو��شل تاألق �أبطالنا يف فئة �لألو�ح �لطائرة ومتكن 
بطلنا مانع حبيب �ملرزوقي من �نتز�ع �ملركز �لأول 
متقدما على �أبطالنا عبود نا�شر �لعدوي )�لثاين( 
ماجد  و�شقيقه  )�لــثــالــث(  م�شبيح  حممد  وح�شر 
حبيب �ملرزوقي )�لر�بع( بينما كان �ملركز �خلام�س 

من ن�شيب �ملت�شابق �مل�شري كرمي �جلندي. 
و�نتزع بطلنا علي حممد يو�شف �للنجاوي وبجد�رة 
للمرة  �ك�شبريت  �شتوك  فئة جال�س  �لأول يف  �ملركز 
على  �ملناف�شة  يف  موقفه  ليعزز  �ملو�شم  هــذه  �لأوىل 
�شد�رة �لرتيب �لعام حيث يعد بطلنا �لوحيد من 
�لتفوق  ��شتطاع  وقد  �لفئة  ي�شارك يف هذه  �أبطالنا 

على 10 مناف�شني من بينهم �شاحب �ملركز �لثاين 
�ملناعي  ر��شد  و�لثالث  �لكويت  �لعمر  �لرحمن  عبد 
قطر و�لر�بع ماركو�س باتريك �لدمنارك و�خلام�س 
��شتطاع  نا�شئني  و�قــف  فئة  ويف  قطر.   �لزيني  بدر 
�لأول  �ملركز  �نتز�ع  �شلطان عي�شى �حلمادي  بطلنا  
ر�شيده  �إىل  جديدة  نقطة   60 و�إ�شافة  �ل�شباق  يف 
�لأول  يف  �ملركز  بذلك  م�شاركا  نقطة   226 ي�شبح 
�لرتيب �لعام لبطولة �لإمار�ت مع مناف�شه �ملبا�شر 
�ملركز  �حــتــل  �لـــذي  �لعو�شي  يون�س  �شلمان  بطلنا 
عدنان  يا�شني  ثالثا  جــاء  بينما  �ل�شباق  يف  �لــثــاين 
��شبانيا،وحل بطلنا عبد �هلل عبد �لرحمن �حلمادي 
يف �ملركز �لر�بع وذهب �ملركز �خلام�س للمت�شابق بدر 

�ل�شطي �لكويت. 
و�شهدت مناف�شات جال�س حمرفني مناف�شة �شاخنة 
مب�شاركة 13 مت�شابقا تاألق خللها ب�شورة و��شحة 
بطلنا ر��شد �شهيل �لطاير �لذي �نتز�ع �ملركز �لثالث 
يف �لــ�ــشــبــاق �ملــثــري و�لــــذي تـــوج فــيــه �لــبــطــل �لعاملي 
جورجي كاز� )�ملجر( باملركز �لأول فيما حل �لبطل 
�لــعــاملــي حمــمــد بــورربــيــع �لــكــويــت وذهـــب �ملركزين 
�لــ�ــشــر�ــشــنــي )قطر(  ولــيــد  �إىل  و�خلــامــ�ــس  �لـــر�بـــع 

ويو�شف �لعبد�لرز�ق )�لكويت( على �لتو�يل. 
�للنجاوي عودة متميزة  و�شجل بطلنا حمد يو�شف 
حمتل  مبتدئني  �شتوك  جال�س  فئة  مناف�شات  يف 
�ملركز �لثالث حمتفظا مبوقفه يف �لرتيب �لعام يف 
�ملركز �لثالث �أي�شا فيما ذهب �ملركز �لأول يف �ل�شباق 
ملت�شدر �لرتيب �لعام لهذه �لفئة �ملت�شابق �شلطان 
�لكو�ري قطر وجاء زيد �لزيدي  �لكويت  يف �ملركز 
�لثالث ثم بطلنا  مانع �ملرزوقي و�بوبكر �ملري يف 

�ملركزين �لر�بع و�خلام�س على �لتو�يل. 
�لثنائي  حمرفني  و�قــف  فئة  مناف�شات  يف  وتــاألــق 
�لعاملي �لفرن�شيان لودوفيك كامونت �لأول و�شتيفن 
�ملت�شابق  �لثالث  �ملــركــز  نــال  بينما  �لــثــاين  دو�لــيــاك 
بينار لوكا�س  �لت�شيك ثم نو�ف �لفرحان �لكويت يف 
�ملركز �لر�بع ومو�طنه يو�شف �لعبد�لرز�ق يف �ملركز 

�خلام�س. 
جنوم  5

وجرت عقب نهاية �ملناف�شات مر��شم تتويج �أ�شحاب 
�شباق  فئات  من  فئة  كل  يف  �لأوىل  �خلم�شة  �ملر�كز 
نا�شر  علي  بح�شور  �لثماين  �ملائية  للدر�جات  دبي 
باحلبالة نائب رئي�س جمل�س �إد�رة نادي دبي �لدويل 
للريا�شات �لبحرية وهزمي حممد �لقمزي م�شرف 
�ل�شباق  �ملري م�شرف عام  �ل�شباقات وغامن خمي�س 
�لإنقاذ  ق�شم  رئي�س  �لنقبي  �هلل  عبد  علي  و�لــر�ئــد 

�لبحري يف �شرطة دبي و�حمد حممد �ل�شويدي.
�شكر ل�شركاء )دبي البحري(

جمل�س  رئي�س  نــائــب  باحلبالة  نا�شر  علي  حــر�ــس 
على  �لبحرية  للريا�شات  �لـــدويل  دبــي  نــادي  �إد�رة 
توجيه �ل�شكر و�لتقدير لكل �جلهات �لتي �أ�شهمت يف 
�إجناح �شباق دبي للدر�جات �ملائية )�جلولة �لر�بعة 
من بطولة �لإمار�ت 2017( و�لتي جرت يوم �أول 
من �أم�س على مياه بحرية �ملمزر ومن بينها �لقيادة 
�لعامة ل�شرطة دبي  وبلدية دبي ق�شم �إد�رة �ملنطقة 

�ل�شاحلية و�لقنو�ت �ملائية باإد�رة �لبيئة
 بطلنا احلمادي ي�شيد بالرعاة

 وجه بطلنا �ل�شاعد �شلطان عي�شي �حمد �حلمادي 
بطل �شباق فئة و�قف نا�شئني �ل�شكر و�لتقدير �إىل 

�لبحرية  للريا�شات  �ل�شارقة  نـــادي  �إد�رة  جمل�س 
و�لرعاية  �لهــتــمــام  على  مــوتــورز  �ليو�شف  و�أ�ــشــرة 
�مل�شتمرة و�لتي ظهرت يف �لتطور �مللحوظ و�لنتائج 
�ملتميزة يف �جلولت �ملا�شية موؤكد� �أن هذ� �لهتمام 

يبقي �حلافز للمزيد من �لتاألق. 
�لعو�شي :كلمات ويل عهد عجمان حافز 

�لعو�شي �شاحب  يون�س  �شلمان  �ل�شاعد  �أكد بطلنا 
و�ل�شد�رة  حمــدود  و�قــف  فئة  يف  �ملنفردة  �ل�شد�رة 
�شمو  و�هتمام  �أن كلمات  نا�شئني  �مل�شركة يف و�قف 
�ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان �إىل 
جانب رعاية �ل�شيخ عبد�لعزيز  بن حميد �لنعيمي 

ومركز كو�ترو حتفزه د�ئما للإبد�ع و�لتاألق. 
ال�شباق على )ياأ�س الريا�شية( غدا 

تعر�س قناة ياأ�س �لريا�شية يوم غد �لثلثاء تقرير� 
خــا�ــشــا عــن فــعــالــيــات �ــشــبــاق دبـــي لــلــدر�جــات �ملائية 
 )2017 �لإمـــــار�ت  �لــر�بــعــة مــن بطولة  )�جلــولــة 
للريا�شات  �لـــــــدويل  دبـــــي  نــــــادي  نــظــمــهــا  و�لـــــــذي 
�أجرت  حيث  -�لــ�ــشــبــت-  �لأول  �أمــ�ــس  يــوم  �لبحرية 
و�للقاء�ت  �ملــقــابــلت  مــن  �لــعــديــد  �ملنظمة  �للجنة 
و�ل�شركاء  �ملنظمة  �للجنة  و�أعــ�ــشــاء  �مل�شاركني  مــع 
�ل�شر�تيجيني للنادي حيث �شيتم عر�س �لتقرير 
�شمن فقر�ت برنامج )�ل�شرد�ل( �لأ�شبوعي و�لذي 

يعني بالريا�شات �لبحرية. 
النتائج: 

�لألو�ح �لطائرة: -1 مانع حبيب �ملرزوقي �لإمار�ت 
، -3 ح�شر  �لإمــــــار�ت  �لـــعـــدوي  نــا�ــشــر  عــبــود   2- ،
حممد م�شبيح �لإمار�ت ، -4 ماجد حبيب �ملرزوقي 

�لإمار�ت ، -5 كرمي �جلندي م�شر 

�حلــــركــــات �ل�ــشــتــعــر��ــشــيــة: -1 ر��ـــشـــد عــلــي �ملل 
�لإمــار�ت ، -2 فهد ثاين �لهاملي قطر ،-3 �شالح 
مطر  عبد�لعزيز   4-  ، )قــطــر(  بو�لعينني  عي�شى 

�لكويت ،-5 عبد �جلليل �لعو�شي �لإمار�ت 
�للنجاوي  عــلــي   1-  : �كــ�ــشــبــريت  �ــشــتــوك  جــالــ�ــس 
�لإمـــــــار�ت ، -2 عــبــد �لــرحــمــن �لــعــمــر  �لــكــويــت ، 
باتريك  ماركو�س   4- )قطر(،  �ملناعي  ر��شد   3-

�لدمنارك ، -5 بدر �لزيني قطر 
و�قف حمدود: -1 �شلمان يون�س �لعو�شي �لإمار�ت 
�حلمادي  �هلل  عبد   3-، �لكويت  �ملطوع  �شامل   2-  ،
�حمد   5-  ، �ملـــجـــر  �تـــيـــل  ديـــــري   4-  ، �لإمـــــــــار�ت 

عبد�لعزيز �خل�شاري  �ل�شعودية
�حلمادي  عــيــ�ــشــى  �ــشــلــطــان   1-  : نــا�ــشــئــني  و�قـــــف 
�لإمار�ت  �لعو�شي   يون�س  -2�شلمان  )�لإمــــار�ت(، 
، -4 عبد �هلل �حلمادي  ��شبانيا  ، -3يا�شني عدنان 

�لإمار�ت ، -5 بدر �ل�شطي �لكويت
جــالــ�ــس حمــرفــني: -1 جــورجــي كـــاز� �ملــجــر ، -2 
�لطاير  ر��ـــشـــد   3-  ، )�لـــكـــويـــت(  بــورربــيــع  حمــمــد 
يو�شف   5-  ، قطر  �ل�شر�شني  ،-4وليد  �لإمـــــار�ت 

�لعبد�لرز�ق �لكويت. 
جال�س �شتوك مبتدئني : -1 �شلطان �لكو�ري قطر 
�للنجاوي  حــمــد   3-، �لــكــويــت  �لـــزيـــدي  زيـــد   2-  ،
�بوبكر   5-، �لإمـــار�ت  �ملرزوقي  ،-4 مانع  �لإمـــار�ت 

�ملري �لإمار�ت. 
فرن�شا،  كامونت  لودوفيك   1-  : حمرفني  و�قــف 
لوكا�س  بينار   3-  ، فرن�شا  دو�لــيــاك  �شتيفن   2-
يو�شف   5- ، �لكويت  �لفرحان  نــو�ف   4- ، �لت�شيك 

�لعبد�لرز�ق  �لكويت

حتت �شعار "الإمارات جتمعنا"

�لوطني �لريا�سي  �ليوم  يف  �لن�سوية  �مل�ساركة  �ملر�أة" تعزز  لريا�سة  "�ل�سارقة 

باختتام ثالث مباريات �شمن اجلولة الأوىل

�نطلق �ملناف�سات �لر�سمية لبطولة �لعامل للجائزة �لكربى لل�سطرجن 
 حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
�هلل"،  "رعاه  �ل�شارقة  حاكم  �لأعــلــى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 
�أم�س �ل�شبت �ملناف�شات �لر�شمية لـبطولة �لعامل  �نطلقت يوم 
2017 يف نادي �ل�شارقة �لثقايف  للجائزة �لكربى لل�شطرجن 
لل�شطرجن، و�لتي �شهدت �ختتام ثلثة مباريات �شمن �جلولة 
�لجنليزي  عــاملــيــاً  ع�شر  �لــ�ــشــاد�ــس  �مل�شنف  ومتــكــن  �لأوىل.   
�شامل �شالح  �لإمار�تي  �لفوز على  �آد�مــز من  �ملخ�شرم مايكل 

�مل�شنف  لريين  دينغ  �أمــا  �لبطولة،  يف  �لوحيد  �لــدولــة  ممثل 
�خلم�شني  �ملن�شف  �لهنغاري  مــن  فخ�شر  �ل�شني  على  �لأول 
عاملياً  �خلام�س  �مل�شنف  ر�بــورت، يف حني حقق  ريت�شارد  عاملياً 
�لفرن�شي ماك�شيم فا�شري لغر�ف فوز�ً على �مل�شنف �لثلثني 

عاملياً �ل�شيني يل ت�شاو بي.
�شيتناف�شون  حيث  عاملياً،  م�شنفاً   18 �لبطولة  يف  وي�شارك 
و�لتي  يــورو،  �ألف   130 �لبالغة قيمتها  �لبطولة  على جو�ئز 

�شيح�شل �شاحب �ملركز �لأول على 20 �ألف يورو منها. 
�أربعة �شمن دورة هذ�  �أن هذه �لبطولة هي �لأوىل بني  يذكر 
�ملناف�شات  مو�شكو  �لرو�شية  �لعا�شمة  ت�شت�شيف  حيث  �لعام، 
�لعا�شمة  �إىل  �إ�ــشــافــة  مــايــو،  و22   11 بــني  �لــفــرة  خـــلل 
�ل�شوي�شرية جنيف خلل �لفرة بني 5 و16 يوليو، ويف حني 
�لفرة  خلل  �لإ�شبانية  مايوركا  دي  باملا  مدينة  ت�شت�شيفها 

بني 15 و26 نوفمرب.

ظهور رائع يف رابع جولت بطولة الإمارات

�أبطالنـــا يحتكـــرون من�ســة تتــوج )دبــي للــدر�جات �ملائيــة(
املرزوقي واملال ولنجاوي والعو�شي واحلمادي يحتكرون املراكز الأوىل
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�حــتــفــت ريــ�ــشــة �لإمــــــــار�ت �لـــطـــائـــرة وكـــرة 
�لطاولة خلل عطلة نهاية �لأ�شبوع باليوم 
بطولة  �إقامة  �لوطني من خلل  �لريا�شي 
�لطائرة  و�لري�شة  �لطاولة  لكرة  �لإمـــار�ت 
للت�شميم  دبــي  حــي  يف  لل�شيد�ت  �ملفتوحة 
يومي 16 و17 فرب�ير، وذلك مب�شاركة ما 

يزيد عن لعبة من 15 جن�شية خمتلفة.
�ملهند�شة جمد  �أ�شرف على تنظيم �حلدث   
�حتاد  يف  �لن�شائية  �للجنة  رئي�س  �لبلو�شي، 
بالتعاون  �لطائرة،  و�لري�شة  �لطاولة  كــرة 
مع جمل�س دبي �لريا�شي، وبرناجمي وقت 
من  وبدعم  دبــي،  بونغ  وبنينغ  دبــي  �لري�شة 
للت�شميم   دبــي  حــي  �ل�شريك  �حلـــدث  مقر 

و�ل�شريك �لفني ماي �شبورت دوت �آي �ي. 
وجرى تنظيم م�شابقة كرة �لطاولة يف �أربع 
ثلث  يف  �لــطــائــرة  و�لري�شة  عمرية،  فــئــات 
فــئــات وفـــق نــظــام �لــــدوري قــبــل خــو�ــس دور 

خروج �ملغلوب وذلك لإتاحة �لفر�شة جلميع 
�لـــلعـــبـــات لكــتــ�ــشــاب مــزيــد مـــن �خلــــرب�ت 
�لأدو�ر  وجــرت  �ملناف�شات،  جمال  يف  �لقيمة 
�لــتــمــهــيــديــة �خلــمــيــ�ــس بــيــنــمــا �أقـــيـــم �لــــدور 

�لنهائي ملا فوق  18 �شنة يوم �جلمعة.
و�رتـــفـــعـــت حــــدة �ملــنــافــ�ــشــة يف بــطــولــة كرة 
�لــطــاولــة مــع مــ�ــشــاركــة �ثــنــني مــن �لأندية 
�لريا�شي  باح  �ل�شُ �شلوى  نـــادي  �لكويتية، 
�لـــريـــا�ـــشـــي. فــيــمــا خا�شت  �لـــفـــتـــاة  ونــــــادي 
�لري�شة  م�شابقة  يف  مــبــار�ة   63 �لــلعــبــات 
�لطائرة، وبرزت �لعديد من �ملو�هب وخا�شة 
13 �شنة، حيث فــازت �للعبة  يف فئة حتت 
نــيــدي �ــشــيــلــنــدر� ديـــــز�ي مـــن دبــــي  باملركز 
من  ر�جيث  رينيثا  على  تغلبها  عقب  �لأول 
 17 حتت  فئة  مناف�شات  و�شهدت  عجمان. 
�شنة مو�جهات قوية تاألقت خللها �لنجمة 
�لــ�ــشــابــة تــانــيــ�ــشــا كــر��ــشــتــو �لــتــي حــلــت �أوًل 

عبد  نيدي  باللعبة  �لهزمية  �إنز�لها  عقب 
�لنجيب. 

�لأول  باملركز  فــاز  �ل�شيد�ت  زوجــي  فئة  ويف 
ونفي�شة  ب�شري  بالو��شا  من  �ملوؤلف  �لزوجي 
باك�شتان  بطولة  على  �حلــائــز  �ــشــر�ج،  �ــشــار� 
�لــوطــنــيــة خــمــ�ــس مــــــر�ت، �إثـــــر تــغــلــبــه على 
و�أمريثا  فيلريز  دي  �ملــا  من  �ملكون  �لزوجي 

كوتيكري�شنان.
باملقابل جرت م�شابقة كرة �لطاولة يف �أربع 
وفوق  و18،  و15   12 حتت  عمرية،  فئات 
142 مبار�ة.  وفازت يف فئة  و�أقيمت   ،18
حتت 12 �شنة ميلودي فان ��س، فيما حلت 
جــوبــيــكــا جـــوزف يف �ملــركــز �لـــثـــاين، وذهبت 
جائزة فئة حتت 15 �شنة �إىل ثيول جون�س 
�إثر تغلبها يف �لنهائي على كري�شتي جوزيف. 
وحلت �أي�شو�ريا ت�شوكلينغام �أوًل يف فئة حتت 
18 �شنة بعد تغلبها على �شونيا بهات، فيما 

ذهب لقب فوق 18 �شنة �إىل جاميي ياغنا، 
و�كتفت منو� ماجد باملركز �لثاين. 

�أي�شاً  ت�شغل  �لــتــي  �لبلو�شي  جمــد  وقــالــت 
�لإمار�ت  �حتاد  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  من�شب 
لــكــرة �لــطــاولــة و�لــريــ�ــشــة �لــطــائــرة ورئي�س 
�للجنة �ملنظمة: ن�شتطيع �أن نقول بكل فخر 
حتققت،  قــد  وروؤيــتــهــا  �لبطولة  �أهــــد�ف  �أن 
100 لعبة  بيانات لأكر من  �لآن  ولدينا 
يف كرة �لطاولة، �إ�شافة �إىل �إطلقنا برنامج 
تقييم �للعبة �لإمار�تية و�ختيار �أف�شلهن 
ملنتخب �لإمار�ت �لوطني.  و�أعربت �لبلو�شي 
�لتي  �لإيجابية  �لفعل  بــردود  �شعادتها  عن 
حظيت بها �أول بطولة عملت على تنظيمها، 
وخــا�ــشــة مـــن قــبــل �أمــــني عـــام جمــلــ�ــس دبي 
�لريا�شي و�إد�ريي �لأندية �لكويتية �مل�شاركة 
و�لــلعــبــات وخـــرب�ء كــرة �لــطــاولــة �لفننني 

من  ناديي �لأهلي و�ل�شعب.

لل�سيد�ت �لطائرة  و�لري�سة  �لطاولة  لكرة  �لإمار�ت  بطولة  يف  لعبة   200

حتت رعاية �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان رئي�س 
�ملجل�س �لتنفيذي ت�شت�شيف �لإمارة حتدي حمارب �ل�شحر�ء – ن�شخة 
مار�س  من  و�لع�شرين  �لــر�بــع  يف   1 مارينا  �لـــزور�ء  منطقة  يف  عجمان 
�لقادم. و�أكد في�شل �لنعيمي مدير عام د�ئرة �لتنمية �ل�شياحية بعجمان 
�أن مثل هذه �لفعاليات �لريا�شية ت�شاهم يف تر�شيخ مكانة �لإمارة كوجهة 

رئي�شية للريا�شة و�ل�شياحة دعما لروؤية عجمان 2021 .
�لتي  عجمان  ن�شخة   – �ل�شحر�ء  حمـــارب  حتــدي  فعالية  �أن  و�أو�ــشــح 
ترعاها منطقة عجمان �حلرة وغرفة جتارة و�شناعة عجمان .. �شتقام 
بدنيا  جــهــد�  يتطلب  م�شمار  وهــو  كيلومر�ت   5 طــولــه  م�شمار  على 
هائل لأولئك �لذين يبلغون �ل�شاد�شة ع�شرة من �لعمر فما فوق وعلى 
م�شمارين �شغريين م�شممني للأطفال �لذين تر�وح �أعمارهم بني 6 

�أعو�م و 15 عاما . وقال �أن �لدعم �لذي قدمته د�ئرة �لتنمية �ل�شياحية 
�أتاحت لـتحدي  �ل�شر�كة بني منطقة عجمان و�لغرفة  للفعالية بجانب 
حمارب �ل�شحر�ء فر�شة كبرية للتو�شع و�لنت�شار على �ل�شعيد �لإقليمي 
. ونوه باأن هذ� �ل�شباق �ل�شهري لجتياز �لعقبات يتميز يف ن�شخة 2017 
 1 �لــزور�ء مارينا  باأنه يقام يف موقع جديد ومليء بالإثارة وهو موقع 
و�لــذي يحتوي على م�شمار �لعقبات �لأكــر �إثــارة على �لإطــلق وعلى 

�أ�شعب �لعقبات �لتي مل ي�شهد �ملت�شابقون مثيلها يف دولة �لإمار�ت .
�ملرح  بني  جتمع  كبوتقة  �إظهارها  على  �لفعالية  منظمي  حر�س  و�أكــد 
ببيئة  فــريــد يتميز  �إطــــار  وبـــني  �لأكــــر �شعوبة مــن جــهــة  و�ملــ�ــشــامــري 
�جتماعية وبروح �لعمل �جلماعي �لذي يلبي رغبات كافة �مل�شاركني على 

�ختلف م�شتويات مهار�تهم ولياقتهم �لبدنية من جهة �أخرى .

متوقعا �أن يكون حتدي حمارب �ل�شحر�ء �ل�شباق �لأكر �إثارة باملنطقة 
كونه يجمع بني �لتحديات �ل�شعبة وبني موقع يطل على مليوين مر 

مكعب من �أ�شجار �لقرم �لطبيعية وعلى ملعب �أخ�شر و�أنيق للغولف . 
من جانبه قال حممود خليل �لها�شمي مدير عام منطقة عجمان �حلرة 
�أقــ�ــشــر كــثــري� من  �أن �شباق �خلم�شة كــيــلــومــر�ت هــو  �إنـــه بــالــرغــم مــن 
20 كيلومر� يف حتدي حمارب  �لبالغ طوله  �ملحارب �لأعظم  م�شمار 
قــد مت  �لأول  هــذ�  �أن  �إل  دبــي  �إمـــارة  �أقــيــم يف  �لـــذي   2016 �ل�شحر�ء 
�أكر حتديا كونه يحتوي على عقبات خا�شة  ت�شميمه بطريقة جتعله 

ت�شع قدرة �لريا�شيني �لأكر مهارة ولياقة على �ملحك .
�أنه  �لــزور�ء  ل�شركة تطوير  �لتنفيذي  �ملدير  د�نة  �أكد عماد  ناحيته  من 
�إعد�د �ملخطط �لرئي�شي ملنطقة �لزور�ء بحيث توفر جتربة حياتية  مت 

فريدة  بعرو�س  �مل�شتقبلني  و�لـــزو�ر  �ملقيمني  تزويد  خــلل  من  فارهة 
تتناغم تناغما كامل مع �لطبيعة . وقال تروي جيلهام �ملدير �لإد�ري 
ل�شباق حتدي حمارب �ل�شحر�ء �إن �مل�شمار �شيكون �لأكر �إثارة وحتديا 
روح  �إر�ــشــاء  على  قـــادرة  �شعبة  عقبات  على  يحتوي  فهو  �لإطـــلق  على 
�لتي  �لعريقة  �لفعالية  هــذه  �أن  �إىل  ي�شار   . ع�شاقها  نفو�س  يف  �ملغامرة 
حدثا  �أ�شبحت  دبــي  �إمــــارة  يف   2014 عــام  �لأوىل  بن�شختها  �نطلقت 
�لتي  �لريا�شية  �لفعاليات  �أجندة  ب�شغف كبري �شمن  �لكثريون  ينتظره 
2300 م�شارك يف  يزيد على  ��شتقطبت ما  �لإمـــار�ت وقد  بدولة  تقام 
�ملفعمني  �لأطــفــال  مب�شاركة  �ل�شابقة  �لـــدور�ت  وحظيت   .  2016 عــام 
باحليوية و�لريا�شيني �ملحرفني وكذلك �ملبتدئني من غري �ملتمر�شني 

�لذين يتطلعون �إىل �لرتقاء مب�شتوى لياقتهم �لبدنية .

عجمــان ت�ست�سيـــف حتـــدي حمـــارب �ل�سحــــر�ء يف مـــــار�س �لـقـــــادم

با�شيل�شفيلي  نــيــكــولــوز  �جلـــورجـــي  مـــن  كـــل  يــبــحــث 
و�لأمريكي ر�ين هاري�شون عن �للقب �لأول يف م�شريته 
لدورة  �لنهائية  �ملبار�ة  يف  يلتقيان  عندما  �لحر�فية 

ممفي�س �لأمريكية �لدولية لكرة �مل�شرب.
با�شيل�شفيلي  فــاز  �ل�شبت،  �لنهائي  ن�شف  �لـــدور  يف 
ميخائيل  �لــكــاز�خــ�ــشــتــاين  عــلــى  عــاملــيــا   67 �ملــ�ــشــنــف 
كوكو�شكني 7-6 )7-5( و6-1 يف �شاعة و46 دقيقة 
يف �ول مبار�ة بينهما، وهاري�شون �مل�شنف 62 عامليا على 

مو�طنه دونالد يونغ 6-4 و6-4 يف 90 دقيقة.
ويونغ،  هاري�شون  فيها  يلتقي  �لتي  �لثالثة  �ملــرة  وهــي 
مو�طنه  على  �لــتــو�يل  على  �لــثــاين  فــوزه  �لأول  وحقق 
بعد �لول يف �لدور �لأول لدورة �كابولكو �ملك�شيكية عام 
�لدور  يف  �لوىل  �ملبار�ة  خل�شارته  ثاأر  عندما   1015

�لول لدورة هيو�شنت �لمريكية عام 2014.
وهي �ملبار�ة �لنهائية �لثانية لبا�شيل�شفيلي يف م�شريته 
�لحر�فية بعد �لأوىل يف دورة كيت�شبوهيل �لنم�شوية 
عام 2016 عندما خ�شر �مام �لإيطايل باولو لورنت�شي 
يف  �لأول  �لنهائي  هاري�شون  بلغ  فيما  و6-4،   6-3

م�شو�ره �لحر�يف.
يذكر �نها �ملرة �لأوىل �لتي �شيلتقي فيها با�شيل�شفيلي 

وهاري�شون.
عن  �ل�شتغناء  �لنجوم  �للعبني  من  كبري  عــدد  وقــرر 
روترد�م  دورتــي  خو�س  �جــل  من  ممفي�س،  يف  �مل�شاركة 
بطل  ني�شيكوري  كي  �لياباين  بينهم  �ير�س  وبوينو�س 
�لـــدورة يف �ملو��شم �لربــعــة �لخــرية و�لــذي بلغ �ملبار�ة 

�لنهائية لدورة بوينو�س �ير�س.

بريلو يعود ليوفنتو�س با�سيل�سفيلي وهاري�سون يبحثان عن �للقب �لأول
�شيتي  نــيــويــورك  و�شط  لعــب  ي�شتعد 
�أندريا  �ملــخــ�ــشــرم  �لــنــجــم  �لأمــريــكــي، 
�ل�شابق  فــريــقــه  �إىل  لــلــعــودة  بـــريلـــو، 

يوفنتو�س �لإيطايل.
فاإن  �ــشــبــورت  تــوتــو  ل�شحيفة  ووفــقــا 
ل�شعار  �شفري  من�شب  �شيتوىل  بريلو 
يــوفــنــتــو�ــس، عــقــب نــهــايــة مــ�ــشــو�ره يف 

�لدوري �لأمريكي.
 38( بريلو  تــويل  موعد  يتحدد  ومل 
عـــامـــاً( ملــنــ�ــشــبــه �جلـــديـــد، لــكــن ذلك 
م�شريته  �نـــتـــهـــاء  مبـــجـــرد  �ــشــيــحــدث 
بريلو  �أن  يوفنتو�س  ويــرى  �لــكــرويــة. 
د�خل  �لــنــادي  ل�شعار  هــو خــري ممــثــل 
بريلو  عقد  وينتهي  �إيطاليا.  وخـــارج 
مع نيويورك �شيتي يف دي�شمرب )كانون 

�لأول( 2017.

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   
       اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/7292  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- فيم جلف للعمال �لفنيه �س.ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
حممد �مني جرب عبد�لقادر قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
�لف�شل  وقبل  �حل�شوري  مبثابة  �ملحكمة  �لتايل:حكمت  �لتمهيدي  �حلكم  بتاريخ:2017/2/15 
�لثــبــات مبــا فيها  بكافة طــرق  �ملــدعــي  يثبت  �لتحقيق لكي  �لــدعــوى �ىل  بــاحــالــة  �ملــو�ــشــوع  يف 
�لبينة وقر�ئن �لحــو�ل وحتمله م�شروفات �ل�شتقد�م من ر�شوم �لقامة وقيمة ما حتمله يف 
�لحد  يوم  للتحقيق جل�شة  وحــددت  �لطرق  بذ�ت  بالنفي  عليها  للمدعي  �ل�شان و�شرحت  هذ� 
�ملــو�فــق:2017/2/26 �ل�شاعة �لعا�شره �شباحا مبكتب �لقا�شي رقــم:217 على �ن ينتهي يف ذ�ت 
وعلى  �مل�شروفات  يف  �لف�شل  و�بقت  �جلل�شة  لهذه  �شهودهم  �ح�شار  �خل�شوم  وعلى  �جلل�شة 
�لحد  يوم  �ملحكمة جل�شة  لها  وحــددت  بالن�شر.  و�جلل�شة  باحلكم  عليها  �ملدعي  �عــلن  �ملدعي 

�ملو�فق:2017/2/26 �ل�شاعة:  يف مكتب �لقا�شي رقم:217. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/420  مدين كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- مركز رويل لد�رة �لعلقات �لعامة - موؤ�ش�شة فردية  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ �شياء و�شاح �شياء �جلر�ح وميثله : حممد حممود علي حممود 
بالتعوي�س  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أقــام  قد  �ملــرزوقــي   
�جلابر عن �ل�شر�ر �ملعنوية �لتي حلقت باملدعي بقيمة )50.000 درهم( و�لز�مها بتوثيق 
�ل�شهاد�ت �لتي يطالب بها �ملدعي بالطلبة و�ملو�د �ل�شابقني و�لز�م �ملدعي عليها بامل�شاريف 
لها  وحــددت  و�لتــعــاب.   و�مل�شاريف  و�لر�شوم  كفالة  بل  �ملعجل  بالنفاذ  و�حلكم  و�لر�شوم 
جل�شة يوم �لحد   �ملو�فق  2017/2/26   �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 2.E.21 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 
للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة 

ح�شوري، علما بان �لدعوى معادة للمر�فعة لعادة �علن �ملدعي عليه بالن�شر .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/00997/2017 / جتاري 

�ىل �ملدعى عليه : �إلرب�س للعقار�ت 
مبا �أن �ملدعي : �شركة د�نية للد�رة و�ل�شت�شار�ت �لعقارية - ذ م م  

قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/00997/2017 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
مطالبة مالية - �ن �ملدعي عليه �شاغل �لعني ومل يقوم بت�شليم �ملفاتيح للمدعية لذ� نرجو �لز�مه مبا 

ي�شتجد من �يجار حتى تاريخ �لخلء �لفعلي 
وحتى   2016/2/14 مــن   للفرة  للماجور  �لجــرة  �شد�د  عن  ميتنع  عليه  �ملدعي  �ن   - عقار  �خــلء 
2017/1/28 فر�شد بذمته مبلغ 69065 درهم وميتنع عن �شد�ده رغم �خطاره بال�شد�د �و �لخلء 

يف 2016/11/20 
مطالبة مالية - �نه تر�شد بذمة �ملدعي عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرة من 2016/11/15 وحتى 
2017/1/28 ورغم �خطاره يف 2016/11/20 ميتنع عن �ل�شد�د و�لز�م �ملدعي عليه  مبا ي�شتجد من 

�يجار حتى �لتاريخ �لخلء �لفعلي. 
مطالبة مالية - �ن �ملدعي عليه حرر له �شيك مببلغ 48770 كقيمة �يجارية وتبني عدم وجود ر�شيد 

له وميتنع عن �شد�د مقابلة  برغم �نذ�ره   بتاريخ 2016/11/20 
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

وقررت �للجنة �لق�شائية �علنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �لربعاء  �ملو�فق 2017/2/22  �ل�شاعة 
ف�س  مركز  مبقر  و�ملنعقدة  �لإبتد�ئية  بالد�ئرة  �لثامنة(  )�للجنة  �لق�شائية  �للجنة  �مــام  3.00م 
�ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثلثة �يام من تاريخ �لن�شر . 

فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11949 بتاريخ 2017/2/20   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/00881/2017 / جتاري 

 �ىل �ملدعى عليه : �شركة يونيفر�شال للهند�شة  �لكهربائية و�مليكانيكية - �س ذ م م - فرع دبي

مبا �أن �ملدعي : �شركة د�نية للد�رة و�ل�شت�شار�ت �لعقارية - ذ م م  

 قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/00881/2017 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل

مطالبة مالية - �ن �ملدعي عليه حرر له �شيك مببلغ 46800 كقيمة �يجارية وتبني عدم 

وجود ر�شيد له وميتنع عن �شد�د مقابلة برغم �نذ�ره  بتاريخ 2016/10/27 

 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

�ملو�فق  �لربـــعـــاء   يـــوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �عــلنــكــم  �لق�شائية  �للجنة  وقــــررت 

2017/2/22  �ل�شاعة 3.00م �مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة �لثامنة( بالد�ئرة �لإبتد�ئية 

بتق�شري مدة  �أمر  وقد   ، �لدعوى  لنظر  �لإيجارية  �ملنازعات  و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س 

قانونا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت   . �لن�شر  تاريخ  من  �يــام  ثلثة  �ىل  �مل�شافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت

مركز ف�س املنازعات اليجارية

فقدان جواز �سفرت
فــقــد �ملــدعــو /�لــ�ــشــيــد/ عبد 

�لــلــطــيــف حمـــمـــود يــو�ــشــف ، 

م�شر  �جلن�شية - جو�ز �شفره 

رقــم )12473771(  من 

يجده عليه �لت�شال بتليفون 

رقم 050/7819667 

فقدان جواز �سفرت
�ياز  �ملــدعــو /حمــمــد  فقد 
�شريف �هلل خان ، باك�شتان  
�شفره  جــــو�ز   - �جلن�شية 
 )1113321( رقـــــــم 
ــــه  ــــي مــــــــــــن يــــــــــجــــــــــده عــــل
بــتــلــيــفــون رقم  �لتـــ�ـــشـــال 

 050/5318993

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو /خاي�شتا جول 
باك�شتان    ، هـــازر�ت خــان   ،
�شفره  جــــو�ز   - �جلن�شية 
 )4795591( رقـــــــم 
ــــه  ــــي مــــــــــــن يــــــــــجــــــــــده عــــل
بــتــلــيــفــون رقم  �لتـــ�ـــشـــال 

 050/5318993

فقدان جواز �سفرت
فــــقــــد �ملــــــدعــــــو /هـــــــــارون 
بنغلدي�س  �حـــمـــد،  �ــشــيــد 
�شفره  جــــو�ز   - �جلن�شية 
 )AB2258903( رقم
ــــه  ــــي مــــــــــــن يــــــــــجــــــــــده عــــل
بــتــلــيــفــون رقم  �لتـــ�ـــشـــال 

 050/7580370

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو /�شامي �بر�هيم 
م�شر   ، مــ�ــشــطــفــى  عـــلـــي 
�شفره  جــــو�ز   - �جلن�شية 
 )12459372( رقــــم 
ــــه  ــــي مــــــــــــن يــــــــــجــــــــــده عــــل
بــتــلــيــفــون رقم  �لتـــ�ـــشـــال 

 050/5318993

فقدان جواز �سفرت
فــقــد �ملـــدعـــو /عــا�ــشــم عبد 
�ل�شمان،  �ــشــحــاتــه  �لــرحــيــم 
م�شر �جلن�شية  - جو�ز �شفره 
 )17056648( رقــــــم 
مــــــــــــــن يــــــــــــجــــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
رقم  بــتــلــيــفــون  �لتــــ�ــــشــــال 

 050/5318993

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو /حممد فوكو 
مياه  نـــــور  مـــيـــاه حمـــمـــد 
�جلن�شية  بــنــغــلديــ�ــس    ،
رقـــــم  �ـــــشـــــفـــــره  جـــــــــــو�ز   -
يجده  مـــن   )63412(
بتليفون  �لتــ�ــشــال  عــلــيــه 
رقم 050/5318993 

فقدان جواز �سفرت
خان  /م�شتاق  �ملدعو  فقد 
باك�شتان    ، زهــــري  فــ�ــشــل 
�شفره  جــــو�ز   - �جلن�شية 
 )4137561( رقـــــــم 
ــــه  ــــي مــــــــــــن يــــــــــجــــــــــده عــــل
بــتــلــيــفــون رقم  �لتـــ�ـــشـــال 

 050/5318993

فقدان جواز �سفرت
فـــقـــد �ملــــدعــــو /عـــلـــى عبد 
�لــــديــــن عبد  نـــــور  �لــــعــــال 
�جلن�شية  مــ�ــشــر    ، �لـــعـــال 
رقـــــم  �ـــــشـــــفـــــره  جــــــــــــو�ز   -
)6569256(  من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

 050/5318993

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو /حممد حممود 
م�شر    ، �ــــشــــابــــر  حمــــمــــد 
�شفره  جــــو�ز   - �جلــنــ�ــشــيــة 
 )12452876( رقـــــم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم  �لتـــ�ـــشـــال 

 050/5318993

فقدان جواز �سفرت
فــــقــــد �ملــــــدعــــــو /حمــــمــــود 
عــــبــــد �لــــلــــطــــيــــف حمـــمـــود 
�جلن�شية  مــ�ــشــر  يـــو�ـــشـــف، 
رقـــــم  �ـــــشـــــفـــــره  جـــــــــــــو�ز   -
)9123541( من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

 050/5318993

فقدان جواز �سفرت
فـــقـــد �ملــــدعــــو /حمـــمـــد �بو 
�لدين،  رهي�س  حممد  مياه 
�جلن�شية  بــــنــــغــــلديــــ�ــــس  
رقــــــم  �ــــــشــــــفــــــره  جـــــــــــــو�ز   -
يجده  مـــن   )485085(
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

 050/5318993
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الفجر الريا�ضي

•• العني - الفجر

جائزة  بلقب  بايني  بــاولــو  �لإيــطــايل  �لــفــار�ــس  ظفر 
لــوجنــني �لـــكـــربى لــبــطــولــة كـــاأ�ـــس �ــشــاحــب �ل�شمو 
بعد تقدميه  �لدولة من فئة �خلم�س جنــوم،  رئي�س 
�لأد�ء �لأف�شل يف �جلولة �لثانية على �شهوة �لفر�س 
�أوتافا مري�فيغليا و�أكمله يف زمن �شريع بلغ 52.14 
ثانية ومن دون نقاط جز�ء، وجاءت مناف�شة �جلائزة 
على  خمتلفني  بت�شميمني  جــولــتــني  مــن  �لــكــربى 
جولتها  يف  �شارك  �شم،   160 �إرتفاعها  بلغ  حو�جز 
13 فــار�ــشــا يف  50 فــار�ــشــا وفــار�ــشــة، وجنـــح  �لوىل 
�لتناف�س  بينهم  �أخطاء وجتدد  بدون  �إكمال �جلولة 
على �للقب يف �جلولة �لثانية وهي �لتي �أكملها ثلثة 
فــر�ــشــان بـــدون نــقــاط جـــز�ء ونــالــو� �ملــر�كــز �لثلثة 
�لوىل يف بطولة كاأ�س رئي�س �لدولة لقفز �حلو�جز 
يف ن�شختها �ل�شاد�شة برعاية �شمو �ل�شيخ حممد بن 
�لتنفيذي  �ملجل�س  ع�شو  نهيان  �آل  ز�يــد  بن  خليفة 
و�جلولف،  و�لرماية  للفرو�شية  �لعني  نــادي  رئي�س 
وينظمها �حتاد �لإمار�ت للفرو�شية باإ�شر�ف �لحتاد 
و�ملــ�ــشــانــدة من  �لــرعــايــة  للفرو�شية، وجتــد  �لـــدويل 
�أبوظبي �لريا�شي وطــري�ن �لحتــاد و�شركة  جمل�س 
�لبطولة  فعاليات  و��شت�شاف  يا�س،  وقناة  لوجنني 
للمرة �لر�بعة نادي �لعني للفرو�شية على مدى �أربعة 
�أيـــام خــلل �لــفــرة مــن 15 ـ 18 فــرب�يــر �حلايل. 
ديفيد  �لفرن�شي  �لفار�س  �لثاين  �ملركز  جائزة  ونــال 
فردريك باجلو�د �كــو�دور فا رو�شاكر من �إ�شطبلت 

بنت  �لــيــازيــه  �ل�شيخة  �إىل  ملكيته  وتــعــود  �لأ�ــشــايــل 
زمن  يف  �لثانية  �جلــولــة  و�أنــهــى  نهيان،  �آل  �شلطان 
�لثامن  �مل�شارك  كــان  باأنه  علما  ثانية   54.25 بلغ 
�ملت�شدر،  زمــن  ي�شتهدف  وكـــان  �لثانية  �جلــولــة  يف 
�لإيطايل  �لفار�س  �إىل  �لثالث  �ملركز  جائزة  وذهبت 
بري  دو  كــويــنــو�  بــاجلــو�د  تــورتــوريــلــو  فر�ن�شي�شكو 
يبدو  �لثانية وهي ميزة  �لأخــري يف �جلولة  �مل�شارك 
�أن �لفار�س �لإيطايل فر�ن�شي�شكو ��شتفاد منها كثري� 
 54.40 بلغ  �أنهى �جلولة بدون خطاأ يف زمن  فقد 
�جلائزة  مناف�شة  يف  لفر�شاننا  نتيجة  �أف�شل  ثانية. 
�لكربى �ملركز �لثاين ع�شر و�أحــرزه �لفار�س حممد 

�شايف �لرميثي باجلو�د ليكاندو.
تتويج الفائزين

�ــشــهــد فــعــالــيــات مــنــافــ�ــشــة �جلـــائـــزة �لـــكـــربى وتــــّوج 
�لــفــائــزيــن �لــدكــتــور غـــامن �لــهــاجــري �لأمــــني �لعام 
جمل�س  ع�شو  �ليبهوين  ومطر  �لفرو�شية،  لحتــاد 
�لــفــرو�ــشــيــة مبجل�س  �لــفــرو�ــشــيــة مـــ�ـــشـــوؤول  �حتـــــاد 
�أبــوظــبــي �لــريــا�ــشــي، ومـــرمي حـــارب �ملــهــريي ع�شو 
باحتاد  �حلو�جز  قفز  رئي�شة جلنة  �لفرو�شية  �حتاد 
مدير  �ليحيائي  خليفة  حممد  �شلطان  �لفرو�شية، 
و�لــ�ــشــبــاق، وجمدي  للفرو�شية  �لــ�ــشــارقــة  نـــادي  عــام 
و�لإد�ري  �ملايل  �ملدير  �لإد�رة  �خلويل ع�شو جمل�س 
بنادي �لعني للفرو�شية، وفي�شل �لرحماين م�شت�شار 
رئي�س  نائب  �لريا�شي  �أبوظبي  مبجل�س  �لفرو�شية 
�للجنة �مل�شرفة على �شباقات م�شمار �لعني، وباتريك 
لــوجنــني �مليقاتي  لــ�ــشــركــة  �ملـــديـــر �لإقــلــيــمــي  عـــون 

وعدد  �لــكــربى،  �جلــائــزة  ور�عــيــة  للبطولة  �لر�شمي 
كبري مــن �شيوف �حلـــدث مــن د�خـــل �لــدولــة ودول 
�لعامل  دول  من  وغريها  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س 
�لبطولت  هــذه  مثل  متابعة  على  يحر�شون  �لذين 

رفيعة �مل�شتوى يف ريا�شة قفز �حلو�جز.
�لهاجري: بطولة رفيعة وحدث مميز يف ريا�شة قفز 
�حلو�دث عقب مر��شم تتويج �لفائزين قال �لدكتور 
�لــعــام لحتـــاد �لفرو�شية:  �لــهــاجــري �لأمـــني  غــامن 
نحمد �هلل على �أن فعاليات �لبطولة �لتي حتمل ��شما 
عزيز� على �جلميع جرت ب�شلم، وجاءت مميزة �شو�ء 
من حيث عدد �لفر�شان �مل�شاركني �أو �لنوعية �جليدة 
للخيول �لتي �شاركو� بها، و�إن من �أهم ثمار �لبطولة 
�لأمم  كاأ�س  لنهائي  �لإمــار�ت  تاأهل فريق  �لعام  هذ� 
م�شاركة  لهم  ونتمنى  �ملقبل،  �شبتمرب  بر�شلونة  يف 
�إيجابية ونحن نثق يف قدر�تهم وحتملهم مل�شوؤوليات 
�لـــبـــطـــولت �لأممية  �لـــدولـــة يف مــثــل هــــذه  متــثــيــل 
�لأف�شل م�شتوى  نحو  يرتفع  �أن  ونتمنى  و�لعامليةن 
�أد�ئـــهـــم �ملــيــد�ين خـــلل �لــفــرة �ملــقــبــلــة. �لهاجري 
لدعمه  �لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س  �إىل  �ل�شكر  قــدم 
لإ�شطبلت  �للحمدود  و�لدعم  للبطولة  ورعايته 
�حلو�جز،  لقفز  �لإمـــار�ت  ملنتخب  لرعايتها  �ل�شر�ع 
�لر�شمي  �لر�عي  لوجنني  ل�شركة  مو�شول  و�ل�شكر 

و�لد�عم �حلقيقي للفرو�شية بدولة �لإمار�ت.
جائزة  ويك�شب  باجلوكر  يلعب  الــراجــحــي 

جمل�س اأبوظبي الريا�شي
حقق �لفار�س �ل�شعودي عبد �لرحمن �لر�جحي فوز� 

"فارو �م" يف مناف�شة جتميع �لنقاط  ر�ئعا باجلو�د 
�لريا�شي،  �أبــوظــبــي  جمل�س  جــائــزة  على  بــاجلــوكــر 
 145 �إرتفاعها  بلغ  بحو�جز  �ملناف�شة  م�شار  و�شمم 
  165 �رتفاعه  بلغ  �لــذي  �جلوكر  �حلاجز  عــد�  �شم 
�ــشــم، ويف حــالــة جنـــاح �لــفــار�ــس بــالــقــفــز فــوقــه ينال 
�لقفز  �إخــتــار  �إذ�  مــا  عــن  نقطة   20 �لنقاط  �شعف 
10 بــنــقــاط ممــاثــلــة، ويف حالة  فـــوق �حلــاجــز رقـــم 
�شارك  �لــنــقــاط،  مــن  �لــقــدر  نف�س  يخ�شر  �لإخـــفـــاق 
جنحو�  منهم   14 وفار�شة،  فار�شا   50 �ملناف�شة  يف 
عبد  و�لفار�س  نقطة،   65 �لنقاط  كامل  جتميع  يف 
�لرحمن �لر�جحي كان �أ�شرع �لفر�شان جمعا للنقاط 
على �شهوة �جلو�د فارو �م و�أنهى �ملهمة يف زمن بلغ 
وّد�ر  �لكبري  عبد  �ملغربي  �لفار�س  ثانية،   43.97
�شايت  �ملت�شدر مبا�شرة باجلو�د كورد�نو  �شارك بعد 
جتميع  مهمة  �أكمل  �أنــه  �إل  �لزمن  ك�شر  وحــاول  زد 
�ملركز  جــائــزة  ثانية،   44.06 بلغ  زمــن  يف  �لنقاط 
�لــفــار�ــس �لفرن�شي  �لــثــاين  �ملــ�ــشــارك  نــالــهــا  �لــثــالــث 
باتريك دليفيو باجلو�د كارينجو �ت�س دي �شي و�أنهى 

�ملهمة يف زمن بلغ 44.08 ثانية.   
لبطولة  الكربى  اجلائزة  بطل  حم�شو  اأحمد 

النجمتني
"لول  بالفر�س  �أحمد حم�شو  �ل�شوري  �لفار�س  ظفر 
�لــدولــيــة مــن فئة  �لــكــربى للبطولة  يف" بــاجلــائــزة 
�لنجمتني برعاية �حتاد �لإمار�ت للفرو�شية، وجاءت 
مناف�شة ختام �لنجمتني مبو��شفات �جلولة �لو�حدة 
 145 �رتفاعها  بلغ  حو�جز  على  للتمايز  جولة  مع 

�شم، و�شارك فيها 32 فار�شا وفار�شة كانو� قد نالو� 
حق �لتاأهل لها يف مناف�شات �شابقة، وجنح 8 فر�شان 
يف �إكمال �جلولة �لرئي�شة بدون خطاأ، وفار�شان �أكل 
�أحمد  �ل�شوري  �لفار�س  خطاأ،  بــدون  �لتمايز  جولة 
 48.57 و�أكمل �جلولة يف  لول يف  بالفر�س  حم�شو 
�ل�شعودي  و�لــفــار�ــس  �لــكــربى،  �جلــائــزة  ونـــال  ثانية 
رمزي �لدهامي �شارك باجلو�د هاي كو�ليتي و�أنهى 
�لتمايز يف زمن بلغ 50.31 ثانية ونال جائزة �ملركز 
�لــثــاين، وجــائــزة �ملــركــز �لــثــالــث ذهــبــت �إىل �لفار�س 
�ل�شعودي عبد �لرحمن �لر�جحي باجلو�د �أولد �شاب 
58.15 ثانية وبر�شيد  �لتمايز يف زمن  و�أنهى  تام 

نقطة جز�ء و�حدة لتجاوزه �لزمن �مل�شموح.
ب�شارات يحقق فوزا مع "فايرو�س"

حقق �لفار�س �لأردين �إبر�هيم ب�شار�ت فوز� باجلو�د 
�لــنــجــمــتــني برعاية  بــطــولــة  مــنــافــ�ــشــة  فــايــرو�ــس يف 
لوجنني من جولة و�حدة على حو�جز بلغ �رتفاعها 
140 �شم، و�شارك فيها 38 فار�شا وفار�شة، و�كملها 
من دون �أخطاء 9 منهم، و�لفار�س ب�شار�ت �أكملها يف 
�لأول،  �ملركز  وتّوج بجائزة  ثانية   59.49 بلغ  زمن 
�لــفــار�ــس حممد غامن  �لــثــاين نالها  �ملــركــز  وجــائــزة 
و�لزمن  �ل  دي  يف  �وكــلهــومــا  بالفر�س  �لــهــاجــري 
حم�شو  �أحمد  �ل�شوري  و�لفار�س  ثانية،   )59.68(
بالفر�س لول يف �أكمل �جلولة يف زمن بلغ 62.78 

ثانية ونال جائزة �ملركز �لثالث.
علي القا�شمي اأول املجموعات..

�لقا�شمي  بـــن عــبــد �هلل  عــلــي  �لــ�ــشــيــخ  �لــفــار�ــس  فـــاز 

�لبطولة  يف  �ملجموعات  مناف�شة  �ــشــد�رة  بجائزة 
�لفر�شان  تق�شيم  وفكرتها  �لنجمتني،  فئة  مــن 
�مل�شاركني �إىل جمموعات و�شاحب �أف�شل نتيجة 
يف  للم�شاركة  مــبــا�ــشــرة  ينتقل  جمــمــوعــة  كــل  يف 
بحو�جز  �لــ�ــشــوط  م�شار  �شمم  �لثانية،  �جلــولــة 
بلغ �رتفاعها 135 �شم، و�شارك فيها 48 فار�شا 
وفار�شة، و�جلولة �لثانية �شارك فيها 12 فار�شا 
وفــار�ــشــة، ونــال جــائــزة �لــ�ــشــد�رة �لــفــار�ــس �ل�شيخ 
ل  دو  �شاغا  بالفر�س  �لقا�شمي  �هلل  عبد  بن  علي 
بلغ  زمــن  يف  �لثانية  �جلــولــة  �أنــهــى  �أن  بعد  روك 
35.23 ثانية، و�لثاين �لفار�س �لبحريني �أحمد 
 35.67 و�لزمن  �شتار  باجلو�د هيفنلي  من�شور 
�لعبدويل  �لرحمن  عبد  �لفار�س  و�لثالث  ثانية 
و�أنهى �جلولة يف زمن بلغ 36.38 ثانية باجلو�د 

دميفي�س.
مناف�شتان دوليتان لفئة اجلونيورز

�أقيمت مناف�شتان  فئة �جلونيورز  وللفر�شان من 
دوليتان برعاية لوجنني �لأوىل من جولة و�حدة 
14 فار�شا  125 �شم، و�شارك فيها  على حو�جز 
خطاأ  دون  من  �جلولة  �أكملو�  منهم   3 وفار�شة، 
�شعيد  �لــفــار�ــس  �لتتويج  من�شة  على  وتقدمهم 
�لكوماندوز،  �جلــو�د  �شهوة  على  �ملــازمــي  حممد 
للتمايز  جولة  مــع  جولة  مــن  �لثانية  و�ملناف�شة 
على حو�جز بلغ �إرتفاعها 130 �شم، ونالت جائزة 
�ل�شد�رة �لفار�شة �لربيطانية هاريل نورث بريان 

بالفر�س كابتول ��س �آر زد.

ختام رائع لبطولة كاأ�س رئي�س الدولة لقفز احلواجز من فئة اخلم�س جنوم

�لإيطايل باولو بايني يظفر باللقب �لغايل و�لفرن�سي ديفيد فردريك ثانيا

ليعلن  كافية  كانت  فقط  دقيقة   12
�لويلزي غاريث بيل عن عودته �لقوية 
�ملباريات  عــن  غــيــاب  بــعــد  �ملــلعــب  �إىل 

د�م لـ 3 �شهور ب�شبب �لإ�شابة.
لريال  �لــــثــــاين  �لــــهــــدف  بـــيـــل  و�ـــشـــجـــل 
 0-2 �لتي فاز فيها  مدريد يف مبار�ته 
�لإ�شباين  �لــــدوري  يف  ��ــشــبــانــيــول  عــلــى 
�لدقيقة  يف  �لهدف  وجــاء  �لقدم.  لكرة 
نزول  مــن  دقيقة   12 نحو  بعد   83
م�شاركة  �أول  يف  �مللعب  �أر�ـــس  �إىل  بيل 
�أبعدته �لإ�شابة  3 �شهور حيث  له منذ 
بيل  �أعلن  وفيما  �لفريق.  مباريات  عن 
�ملـــلعـــب، مل تكن  �إىل  �لــقــويــة  عــودتــه 
�لربتغايل  لــريد  كافية  دقيقة   90 �لـــ 
�لت�شاوؤلت  على  رونــالــدو  كري�شتيانو 
�لــتــي تــ�ــشــاور �أنــ�ــشــار �لــنــادي يف �لوقت 

�لنجم  مـــ�ـــشـــتـــوى  بـــ�ـــشـــاأن  �حلـــــــايل 
�لربتغايل.

وقـــال بــيــل، عــن فـــرة غيابه 
�لإ�شابة  ب�شبب  �مللعب  عن 
�شهور�  كـــانـــت  �لـــكـــاحـــل:  يف 

ع�شيبة.
و�أثـــــــــار بـــيـــل بــــهــــذ� �لـــهـــدف 

�شعادة  �لقوية  وبعودته 
طــــــــــاغــــــــــيــــــــــة يف 

مــــــدرجــــــات 
د  �شتا �

مدريد  ريــال  معقل  برنابيو  �شانتياغو 
حــيــث �طـــمـــاأنـــت �جلـــمـــاهـــري عــلــى بيل 
�مللكي  �لـــنـــادي  تـــاريـــخ  �أغـــلـــى لعــــب يف 
بيل  وكــان  يـــورو(.  مليون   100 )نحو 
تعافيه  منذ  يومي  وب�شكل  بقوة  تــدرب 
بنف�س  �مللعب  �إىل  ليعود  �لإ�شابة  من 
تعر�شه  قبل  عليه  كــان  �لــذي  �مل�شتوى 
مبار�ة  يف  �لـــهـــدف  وكـــــان  لـــلإ�ـــشـــابـــة. 
�لأم�س هو �لـ 23 له يف �آخر 28 مبار�ة 

�شارك فيها بالدوري �لإ�شباين.
وقال بيل )27 عاًما(، بعد �نتهاء مبار�ة 

�لأم�س: يا له من يوم مثري.
و�أعـــــرب �لــفــرنــ�ــشــي زيـــن �لــديــن زيد�ن 
�ملدير �لفني لريال مدريد عن �شعادته 
�لـــبـــالـــغـــة بــــعــــودة بـــيـــل لــلــمــ�ــشــاركــة يف 
بال�شعادة  �أ�شعر  زيــد�ن  وقــال  �ملباريات. 
مهم.  لعــب  بيل  لعودته. 

فــــقــــط من  ــــحــــن  ن
منــــتــــلــــك لعـــــًبـــــا 
مـــثـــل غـــاريـــث 

مل  بيل… 
بيل  يــــعــــِط 
�نطباع  �أي 

بــاأنــه غـــاب عن 
�ملـــــــلعـــــــب لــــــــ 3 

يلعب  �شهور… 
بـــــــكـــــــل قـــــــوة 
ميكنه  و
�ــــشــــنــــع 
�لفارق 
�أي  يف 
حلــــــظــــــة 
وهـــــــــــــو مــــا 

يجعله مميًز� 
للغاية.

ريال  وو��شل 
مــــــــــدريــــــــــد 
ته  � ر نت�شا �
�مل�شابقة  يف 
بــــــذل  دون 
جهد كبري يف 

�شحيفة  �أفــادت  ح�شبما  �لأم�س،  مبار�ة 
�إل باي�س �لإ�شبانية حيث ذكرت: �نت�شار 
بدون �شو�شاء كبرية. وذكرت �شحيفة 
ريال  �أن  �لريا�شية  �لإ�شبانية  �شبورت 
�مل�شابقة  جلــدول  �شد�رته  عــزز  مدريد 

باأقل جمهود.
ومــثــلــمــا كــــان �حلـــــال قــبــلــهــا بــــ 3 �أيــــام 
نابويل  على  فيها  فــاز  �لــتــي  �ملــبــار�ة  يف 
�أوروبا،  �أبطال  بــدوري   1-3 �لإيــطــايل 
كان رونالدو بعيًد� عن م�شتو�ه �ملعهود.

بلعبه  زيــــــــد�ن  �أ�ـــــشـــــاد  هـــــــذ�،  ورغـــــــم 
�لربتغايل، وقال: يف كل مرة ل ي�شجل 
بالن�شبة  ولــكــن  �لــنــا�ــس.  يتحدث  فيها، 
يل، وكما كان �حلــال يف مبار�ة نابويل، 
ل �أ�شعر بالقلق لأنه يوؤدي لفرة طويلة 

يف �ملبار�ة وي�شاعد زملءه.

هل تطيح عودة بيل �لقوية بكري�ستيانو رونالدو؟

�نتزع بورتو �ل�شد�رة موؤقتا بفوزه �لكبري على تونديل 
و�شيف  ل�شبونة  �شبورتينغ  و��ــشــل  فيما  -4�شفر، 
ريو  �شيفه  على  بتغلبه  �ملا�شي �شحوته  �ملو�شم  بطل 

من  و�لع�شرين  �لثانية  �ملرحلة  يف  -1�شفر  �يف 
�لدوري �لربتغايل لكرة �لقدم.

جيد�  بــورتــو  ��ــشــتــعــد  �لوىل،  �ملـــبـــار�ة  يف 
ملــبــار�تــه �لربـــعـــاء �ملــقــبــل �ــشــد �شيفه 

ذهاب  �ليـــطـــايل يف  يــوفــنــتــو�ــس 
�لنهائي  ثمن  �لـــدور 

مل�شابقة دوري 
�بــــــطــــــال 

برباعية  تونديل  �شيفه  �شباك  دك  عندما  �وروبــــا، 
نيفيز  ــــن  وروب �شيلفا  �نـــدريـــه  و�ــشــجــل  نــظــيــفــة. 
و�لرب�زيلي فر�ن�شي�شكو �شو�ريز "تيكينيو" 

وديوغو جوتا �لهد�ف.
�لــ�ــشــاد�ــس عــلــى �لتو�يل  �لـــفـــوز  وهـــو 
�ملو�شم  هــذ�  ع�شر  و�ل�شاد�س  لبورتو 
نقطة   53 �ىل  ر�ـــشـــيـــده  فـــرفـــع 
و�نـــتـــزع �لــ�ــشــد�رة مــوؤقــتــا بفارق 
�لتقليدي  غــرميــه  مــن  نقطتني 
يلتقي مع م�شيفه  �لــذي  بنفيكا 
م�شاء  �لــر�بــع  بــر�غــا  �شبورتينغ 

�لحد.
�شبورتينغ  و��ـــشـــل  �لـــثـــانـــيـــة،  ويف 
فوزه  وحــقــق  �شحوته  ل�شبونة 
ــــاين عـــلـــى �لــــتــــو�يل  ــــث �ل
و�لــــثــــالــــث عـــ�ـــشـــر هـــذ� 
تغلب  عــنــدمــا  �ملـــو�ـــشـــم 
ب�شعوبة على �شيفه ريو 
�شجله  وحـــيـــد  بـــهـــدف  �يف 
يف  رويــــــز  �لن  �لرجـــنـــتـــيـــنـــي 

�لدقيقة 20.
�روكــــــا بهدفني  تــ�ــشــافــيــز عــلــى  وفـــــاز 
رينان  �لــبــيــلرو�ــشــي  �ــشــجــلــهــمــا  نــظــيــفــني 

بري�شان وفابيو مارتينز.
وحيد  بهدف  بو�في�شتا  �مــام  فرينزي  وخ�شر 
�ــشــجــلــه �لـــبـــريويف �يـــفـــان بــولــو�ــس غـــرييـــرو يف 

�لدقيقة 63.
وتعادل موريرنزي مع ��شتوريل بهدف لل�شنغايل 

مودو �شوغو مقابل هدف لبدرو ريبوت�شو .
ويلعب �ي�شا باكو�س فريير� مع فيتوريا �شيتوبال، 

وبيلينن�شي�س مع فيتوريا �شيتوبال.
وتــخــتــتــم �ملــرحــلــة بــلــقــاء مــاريــتــيــمــو فــونــ�ــشــال مع 

نا�شيونال مادير�.

بورتــو يت�ســـدر موؤقتـــا 
و�سبـــورتينـــغ يو��سل �سحوته 

عليه  تغلب  عندما  بولونيا  م�شيفه  جــر�ح  ميلن  �نــر  عمق 
-1�شفر يف �ملرحلة �خلام�شة و�لع�شرين من �لدوري �لإيطايل 

لكرة �لقدم.
و�نقذ �ملهاجم �لبديل �لرب�زيلي �لو�عد غابريال باربوز� )23 
عاما( �مللقب بـغابيغول �نر ميلن من فخ بولونيا و�شجل له 
�ثر  قريبة  م�شافة  من   81 �لدقيقة  يف  �لوحيد  �ملبار�ة  هدف 
بي�شر�ه  تابعها  د�مــربوزيــو  د�نيلو  للمد�فع  عر�شية  متــريــرة 

د�خل �ملرمى �خلايل.
وهو �لهدف �لأول لغابيغول �لذي دخل يف �لدقيقة 74 مكان 
�نطونيو كاندريفا، بالو�ن �نر ميلن منذ �نتقاله �ىل �شفوفه 

يف �ب �غ�شط�س �ملا�شي قادما من �شانتو�س مقابل 30 مليون 
يورو، وذلك عقب تتويجه مع منتخب بلده بالذهب �لوملبي 

للمرة �لوىل يف تاريخه.
وو��شل �نر ميلن �شحوته وحقق فوزه �لثاين على �لتو�يل 
منذ خ�شارته �مام م�شيفه يوفنتو�س �ملت�شدر وحامل �للقب يف 
�ملو�شم، فرفع  �لعــو�م �خلم�شة �لخــرية، و�خلام�س ع�شر هذ� 
�لهد�ف  بفارق  �لر�بع  �ملركز  و��شتعاد  48 نقطة  �ىل  ر�شيده 
�ل�شعب على  بــفــوزه  �ل�شبت  �نــتــزعــه  كـــان  �لـــذي  �تــالنــتــا  مــن 

كروتوين �شاحب �ملركز �لخري -1�شفر.
وو��شل �ملدرب �شتيفانو بيويل نتائجه �جليدة مع �لنادي منذ 

فحقق  بوير  دي  فــر�ن  للهولندي  خلفا  �لفنية  �إد�رتـــه  ت�شلمه 
�لفوز �لعا�شر يف 13 مبار�ة، و�نع�س حظوظ �لفريق يف �مل�شاركة 

يف م�شابقة دوري �بطال �وروبا �ملو�شم �ملقبل.
ويف  �لــتــو�يل  على  �لر�بعة  بخ�شارته  بولونيا  مني  �ملقابل،  يف 
مــبــاريــاتــه �خلــمــ�ــس �لخــــرية �لــتــي مل يـــذق فيها طــعــم �لفوز، 
و�لثانية ع�شرة هذ� �ملو�شم، فتجمد ر�شيده عند 27 نقطة يف 

�ملركز �خلام�س ع�شر.
ويــلــعــب لحـــقـــا كــيــيــفــو مـــع نــــابــــويل، وبــيــ�ــشــكــار� مـــع جنوى، 
�شا�شوولو، وروما مع  و�شمبدوريا مع كالياري، و�ودينيزي مع 

تورينو، وميلن مع فيورنتينا.

�نتـــر يعمــــق جر�ح بولونيــا بهدف "غابيغول"

فياريال يوقف نزيف �لنقاط 
�وقف فياريال نزيف �لنقاط بفوزه �لقاتل و�لثمني على م�شيفه ريال �شو�شييد�د 
�لقدم.  لكرة  �ل�شباين  �لدوري  من  و�لع�شرين  �لثالثة  �ملرحلة  يف  �م�س  -1�شفر 
و�شجل �شامويل كا�شتييخو، بديل �ملهاجم �لدويل �لرو�شي ديني�س ت�شريي�شيف �ملعار 
من ريال مدريد، هدف �ملبار�ة �لوحيد يف �لدقيقة �لثالثة قبل �لأخرية من �لوقت 
بدل �ل�شائع �ثر متابعته بيمناه من م�شافة قريبة كرة عر�شية من خاومي كو�شتا 
من �جلهة �لي�شرى، ��شكنها ميني �حلار�س �لرجنتيني خريونيمو رويل. وهو �لفوز 
�لول لفياريال بعد تعادلني متتاليني و�لعا�شر هذ� �ملو�شم، فرفع ر�شيده �ىل 39 
نقطة م�شدد� �خلناق على ريال �شو�شييد�د �خلام�س بعدما قل�س �لفارق بينهما �ىل 
نقطتني. و��شتغل فياريال جيد� خ�شارة �يبار �ل�شابع �مام م�شيفه ��شبيلية �شفر2- 
على  له  �لخــري  مناف�شة  ظل  يف  نقاط   4 �ىل  بينهما  �لفارق  وو�شع  �ل�شبت،  �م�س 
�لبطاقة �لثانية �ملوؤهلة �ىل م�شابقة �لدوري �لأوروبي "يوروبا ليغ" �ملو�شم �ملقبل.  
كما �ن فياريال تفادى بفوزه تر�جعه �ىل �ملركز �ل�شابع يف حال فوز �تلتيك بلباو 
على م�شيفه فالن�شيا لحقا، حيث �شيقل�س �لفارق بينهما �ىل نقطة و�حدة وينتزع 
�ملركز �ل�شابع من �يبار. يذكر �ن �لفرق �لثلثة �لوىل تتاأهل مبا�شرة �ىل م�شابقة 
للم�شابقة  �لتمهيدي  �لــدور  �لــر�بــع  ويخو�س  �ملقبل،  �ملو�شم  �وروبـــا  �بطال  دوري 
�لقارية �لعريقة، فيما يخو�س �شاحبا �ملركزين �خلام�س و�ل�شاد�س م�شابقة �لدوري 

�لوروبي. ويلعب لحقا �ي�شا �شلتا فيغو مع �و�شا�شونا، وبر�شلونة مع ليغاني�س.



    
طيار تائه يهبط يف �ل�سارع 

ن�شرت �شحيفة �لديلي ميل �لربيطانية، ت�شجيل م�شور� ملروحية 
ع�شكرية تهبط على �لطريق ثم ينزل منها قائد �لطائرة لي�شاأل 

عن �لطريق.
وقالت �ل�شحيفة �إن �لو�قعة �لغريبة حدثت قرب قرية كار�بوتاك 
�لغبار  �ملروحية، وت�شاعد  �لفيديو هبوط  و�أظهر  كاز�خ�شتان،  يف 
من حولها، ثم ظهر قائد �ملروحية، وهو يجري نحو قائد �شاحنة 
متوقفة، ود�ر بينهما حو�ر و�إ�شار�ت نحو �لطريق، ثم عاد �لطيار، 
بـالطيار  من�شورة  مــادة  ميل  �لديلي  وعنونت  جديد.  من  ليقلع 
�لتائه ي�شاأل عن �لطريق، وقد لقي �ملقطع �لغريب �نت�شار� و��شعا 

يف موقع يوتيوب.

�بنة �لـ7�سنو�ت تطلب وظيفة من جوجل
كتبت طفلة عمرها 7 �شنو�ت ر�شالة �إىل مدير جوجل، كما و�شفته، 

ت�شاأله عن �حل�شول على وظيفة يف �ل�شركة �لعملقة.
بــريــجــووتــر مــن هريفورد  كــلــو  كتبتها  �لــتــي  �لــر�ــشــالــة  وجــــاء يف 
باإمكاين  �أنــه  �أخـــربين  و�لـــدي  �أن  �لــيــد،  وكــانــت بخط  بربيطانيا 
�أنا  �جلــلــو�ــس عــلــى مــقــاعــد غــري تقليدية )كــالــتــي يف جـــوجـــل(.. 
�لرئي�س  �لتي و�شلت  �لر�شالة  و�أ�شافت يف  ا.  �أي�شً �أحب �حلا�شوب 
�لتنفيذي جلوجل �شاندر بي�شاي و�لدي قدم يل لعبة فيها روبوت 
لوحًيا  جهاًز�  �أملك  �أنــا  مربعات.  خلل  و�أ�شفل  �أعلى  �إىل  �أحركه 

�ألعب فيه بع�س �لألعاب، م�شرية �إىل هو�يتها يف �لربجمة.
يف  وظيفة  على  �حل�شول  باإمكانها  �أن  �أخربها  و�لدها  �إن  وقالت 
حلم  ينته  ومل  �لتعلم.  يف  ��شتمرت  �إذ�  جوجل  �لعملقة  �ل�شركة 
�لعمل  يف  طموحها  عــن  ك�شفت  فقد  ههنا،  �لإجنــلــيــزيــة  �لطفلة 

مب�شنع �شوكولتة و�ل�شباحة �لأوملبية.
ن�شح  وفيه  �لكبرية  لل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  مــن  �لــرد  وجــاء 

�لطفلة باإكمال در��شتها وتقدمي وظيفة حينما تنهي تعليمها. 
يف  �لعمل  مــن  �أحــلمــك  ف�شتحققني  بجدية  عملت  �إذ�  لها  وقــال 

جوجل �إىل �ل�شباحة �لأوملبية.

يلقي بج�سده �أمام �سيارة م�سرعة
�شو�رع  �أحد  �ملتوقفة على جانب  �ل�شيار�ت  �إحــدى  ر�شدت كامري� 
يظهر  �شادماً  موقفاً  بربيطانيا   ”Huddersfield“ مدينة 
فيه �أحد �ملارة وهو يرك�س باجتاه �إحدى �ل�شيار�ت �لتي ت�شري يف 
�ل�شارع ثم فعل ما ل ميكن ت�شديقه ول توقعه لول �أن �لكامري� 

وثقت تلك �للحظة.
يجري  �لأ�شخا�س  باأحد  �ل�شارع  يف  �ملــارة  �ل�شيارة  �شائق  وتفاجاأ 
يف �لجتـــاه �ملــقــابــل لــه ثــم مــا لبث �أن �أ�ــشــابــه �لــذهــول وهــو يرى 
�ل�شخ�س وقد �ألقى بج�شده على مقدمة �ل�شيارة، يف حماولة منه 
�ل�شائق يف حادث ده�س متعمد قد يح�شل  على ما يبدو لتوريط 
منه �ل�شخ�س �ملمثل على تعوي�س مادي لو ��شتطاع �لتحايل على 
�جلهات �لأمنية. ون�شرت �شحيفة ديلي ميل �لربيطانية مقطعاً 
يظهر �مل�شهد بالكامل، و�لذي ظهر فيه �ل�شخ�س �ملتهور وقد وقف 
ي�شيح  وبــد�أ  باجتاهها  �شار  ثم  �ل�شيارة  �شقوطه عند مقدمة  بعد 

على �شائق �ل�شيارة �ملظلوم يف حماولة منه لتوريطه يف �حلادث.
ترك  �ل�شيارة  نف�شه على  �ألقى  �لذي  �ل�شخ�س  �أن  كانت  و�ملفاجاأة 
يف  �شائر�ً  طريقه  تابع  ثــم  عليه  بال�شر�خ  �كتفى  بعدما  �ل�شائق 
�لجتاه �ملعاك�س، دون �أن يدرك �أحد ما �لهدف ور�ء تلك �خلطوة 
�لغريبة ول �لد�فع من ور�ئها خا�شة �أن �أحد�ً مل ي�شاهد �شيار�ت 

�ل�شرطة ومل يتدخل �أحد يف �ملوقف.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�أر�سل خطة �غتيال زوجته و�بنته لل�سخ�س �خلطاأ
�أر�شل �أمريكي يدعى جيف ليتلي ر�شالة باخلطاأ �إىل مديره �ل�شابق، كان يق�شد �إر�شالها �إىل قاتل حمرف معروف 

با�شم �شاين، يطلب منه فيها قتل زوجته و�بنته، فما كان من مديره �ل�شابق �إل �لت�شال بال�شرطة.
وك�شف جيف، يف �لر�شالة، عن �خلطة �ملزعومة لقتل زوجته رود� مي، و�بنته للح�شول على تعوي�س من �لتاأمني 

يبلغ قيمته 1.2 مليون جنيه ��شرليني.
وبح�شب �شحيفة مرو �لربيطانية، وعد جيف )42 عاماً( �لقاتل �ملحرف، بتقا�شم مبلغ �لتعوي�س معه، قبل �أن 

مينحه تفا�شيل كيفية جعل �جلرمية تبدو كحادث.
غري �أن �ل�شرطة �عتقلت جيف �لأ�شبوع �ملا�شي بعد قر�ءة �لر�شالة �لتي كان ن�شها: كيف �حلال يا �شاين؟ هل تذكر 

عندما قلت �إنك �شت�شاعدين على قتل زوجتي. لقد قبلت �لعر�س .
ا. فلديها  و�أ�شاف: هناك تاأمني على حياتها بقيمة مليون جنيه، و�إذ� كنت ترغب يف علوة ميكنك قتل �بنتي �أي�شً
تاأمني بقيمة 500 �ألف جنيه. وذلك �إذ� كنت ت�شتطيع جعل �جلرمية تبدو وكاأنها عملية �شطو فا�شلة �أو حادث، وهي 

تعمل يف وول مارت وتنتهي من �لعمل �ل�شاعة 11 �شباًحا. 
و�شوف نتقا�شم مبلغ �لتاأمني كله. وعندما حقق رجال �ل�شرطة معه، �دعى جيف وهو من مدينة مونرو يف و��شنطن، 
�أن �بنته �لبالغة من �لعمر 4 �شنو�ت هي من �أر�شلت �لر�شائل. ومت �حتجاز جيف يف �شجن مقاطعة �شنوهومي�س، 

بتهمة �لتحري�س على �رتكاب جرمية قتل من �لدرجة �لأوىل.
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»�سبح« يثري ذعر م�سوؤولني 
�أ�شعلت �شورة �شبح طفل �لتقطته كامري� هاتف �أحد �أع�شاء �ملجل�س �لبلدي 

يف مدينة �إ�شبانية، مو�قع �لتو��شل �لجتماعي. 
ووقع �حلادث �ملخيف يف بلدية فيغا�س ديل خينيل، مبقاطعة غرناطة يف 
جنوب �إ�شبانيا، يف وقت �شابق من �شهر فرب�ير �شباط �جلاري، بح�شب ما 

ذكرته و�شائل �لإعلم �ملحلية.
وطالب رئي�س �لبلدية با�شتدعاء طارد للأرو�ح �ل�شريرة للتخل�س من �شبح 
�لفتاة �ل�شغرية �لذي ظهر بال�شورة، حيث يزعم �أع�شاء �ملجل�س �لبلدي �أن 

�ملكان م�شكون من قبل �شبح �لفتاة.
وقال �أحد �أع�شاء �ملجل�س �إنه كان يعمل حتى وقت متاأخر عندما �شعر فجاأة 
بــاأن �لهو�ء يتحول �إىل هــو�ء بــارد، وتابع: لقد كان �جلو بــارد� ب�شكل غري 

طبيعي يف �ملكتب، لذلك �رتديت معطفي ثم نه�شت للذهاب �إىل �حلمام.
و�أ�شاف: وعندها �شمعت �شوت حفيف غريب يف �لردهة، كما لو كان �أحدهم 
ل�شو�س قد  يكون هناك  �أن  �لرجل  �لأر�شية. وخ�شي  ي�شحب ملفات على 
ت�شللو� د�خل �ملبنى، فاأخذ هاتفه للت�شال بال�شرطة، ولكنه، وفقا لرو�يته، 
�ملبنى  ملدخل  �ــشــورة  بالتقاط  فقام  �لهاتف  �شوء  ت�شغيل  مــن  خائفا  كــان 
للتحقق مما �إذ� كان هناك �أي �شخ�س. ويف �لبد�ية، مل ير �أحد� يف �ل�شورة، 
ولكنه عندما تفح�س �ل�شورة جيد� لحظ �شيئا يجمد �جل�شم، فقد كان 
هناك �شورة لطفل ورمبا تكون فتاة، وقام بعد ذلك بن�شر �ل�شورة وتد�ولها 

ن�شطاء مو�قع �لتو��شل �لجتماعي.

يقتل �أولده �لثلثة طعنًا
�لذي  و�لــدهــم،  قبل  من  للطعن  تعر�شهم  �إثــر  م�شرعهم،  �أ�شقاء   3 لقي 
�أقدم على �إ�شعال �لنار باملنزل �لو�قع يف مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بعد 
�إن  �أ�شرف �لقدرة:  �قر�فه �جلرمية. وقال �ملتحدث با�شم وز�رة �ل�شحة، 
�أ�شقاء ثلثة من عائلة �أبو �شباع هم �شباح )18 عاًما( و�شريين )12عاًما( 

وحممد )9 �شنو�ت( توفو�، يف حني �أ�شيب و�لدهم بحالة حرجة.
و�أو�شح �أمين �لبطنيجي، �ملتحدث با�شم جهاز �ل�شرطة �لتي ت�شرف عليه 
�لو�لد  قيام  �أظــهــرت  �جلنائية  �لأدلـــة  حتقيقات  �أن  بــغــزة،  حما�س  حركة 
�إىل  �أدى  �لـــذي  �لأمـــر  نف�شه  يف  �لــغــاز  �أ�ــشــطــو�نــة  ي�شعل  �أن  قبل  بطعنهم 
ن�شره  ت�شريح  يف  �لبطنيجي،  و�أ�ــشــار  �ملنزل.  يف  حريق  ن�شوب  و  �نفجارها 
�ملوقع �لر�شمي لوز�رة �لد�خلية، �إىل �أن �لأب �أ�شيب �إ�شابة خطرية نتيجة 
�حلريق. ولفت �إىل �أن �لأب يعاين منذ فرة من ��شطر�بات نف�شية. وقبل 
ا وقع يف منزل  هذين �لت�شريحني كان �لقدرة قد �شرح باأن �نفجاًر� غام�شً
مبدينة رفح، �أ�شفر عن م�شرع �أربعة من عائلة و�حدة، قبل �أن يعود ويو�شح 

�أنهم ثلثة فتاتان وطفل.

و�سامة رئي�س وزر�ء 
جتذب �لن�ساء

�لـــــوزر�ء  ــامــة رئــيــ�ــس  �أن و�ــش يــبــدو 
�لكندي جا�شنت ترودو �أكرب من �أن 
�شهرة  �ل�شيا�شيات  �أكــر  تتجاهلها 
�ن�شمت  �إذ  جــمــاًل،  وحــتــى  ونـــفـــوذ�ً 
مريكل  �أجنيل  �لأملانية  �مل�شت�شارة 
�إىل نادي معجبات �ل�شيا�شي �ل�شاب. 
�نت�شرت �شور عدة  �أيــام  عــدة  فقبل 
تنظر  كانت  �لتي  تــر�مــب  لإيفانكا 
نــظــرة حــاملــة لــــرودو بــعــدمــا �ختار 
�أن يجل�س �أمام �بنة رئي�س �لوليات 
�ملـــتـــحـــدة �ملـــثـــري لـــلـــجـــدل دونـــالـــد 
يف  تـــرودو  يتو�جد  وحاليا  تــر�مــب. 
�أملانيا لزيارة ر�شمية ت�شتمر يومني، 
ويبدو من �ل�شور �أن �شحره �أّثر على 
�ملر�أة �حلديدية. ويف �شبتمرب �لعام 
�ملا�شي، حل ويل �لعهد �لربيطاين 
مدلتون  كـــيـــت  �لــــدوقــــة  وزوجــــتــــه 
وقتها  و�نت�شرت  كند�،  على  �شيوفا 
بينما  �شعرها  تد�عب  لكايت  �شورة 
بخجل  تـــــــرودو  �إىل  تــنــظــر  كـــانـــت 
مربك �أثار �شخرية و�شائل �لتو��شل 
�أي�شاً. كما تلقى ترودو  �لجتماعي 
�شل�شلة  جنــمــة  مــن  م�شابهة  نــظــرة 
و�ت�شون،  �إميــــا  بــوتــر  هــــاري  �أفــــلم 
�لتي مل ت�شتطع �أن متنع نف�شها من 

رمقه بالنظرة نف�شها.

يطعن �سديقه د�خل 
�سوبر ماركت

�ل�شوبر  �أحـــــد  يف  مــثــبــتــة  كـــامـــري�  وثـــقـــت 
بطعن  �شاب  قيام  بتايلند حلظة  ماركات 
�شديقه بال�شكني يف ظهره وفقا ملا جاء يف 

�شحيفة مريور �لربيطانية.
يقومان  وهما  �لفيديو  يف  �ل�شابان  وظهر 
ب�شر�ء �لوجبات �خلفيفة وبد�أ �جلد�ل بني 
�شي�شروها،  �يل  �لــوجــبــات  على  �ل�شابني 
بينما حاول �لبع�س �لتدخل حتى ل يحدث 
�شجار، ولكنه مل يفلح، وقام �أحدهما بطعن 

�لآخر يف ظهره.
�لأمور  حــول  �ل�شابني  بــني  �جلـــد�ل  ـــد�أ  وب
�لــتــي يــريــدون �ــشــر�ءهــا، وقـــد حـــاول �أحد 
يف  يفلح  مل  �أنــه  �إل  �لتدخل،  �أ�شدقائهما 
فــ�ــس �خلــــلف، �أمــ�ــشــك �أحــدهــمــا ب�شكني 

مطبخ وغر�شه مرتني يف ظهر �شديقه.
وقالت �ل�شحيفة �إن �ل�شابني على مايبدو 
كان يف حالة يف �شكر ، منوهة �إىل �أنهما �أن 

يحملن جن�شية عربية.

تد�فع عن قاتل طفلها؟! 
د�فعت �ل�شيدة ليانا تايلو، عن زوجها �ل�شابق �ملد�ن بقتل 
ببطء  حتفه  ليلقى  �ل�شيارة،  يف  تركه  �أن  بعد  طفلهما، 
�ل�شيارة،  متاأثر� بالختناق و�رتفاع درجة �حلر�رة د�خل 

ح�شبما ذكرت وكالة �لأنباء �لأمريكية �أ�شو�شيتد بر�س.
و�شرحت تايلو، �لبالغة من �لعمر 36 عاما، باأن زوجها 
�ل�شابق جا�شنت هاري�س مل يتعمد ترك �لطفل يف �ل�شيارة، 
م�شيفة �أن م�شرع �لطفل كان حادثا عار�شا، وبذلك مل 
يكن �لرجل ي�شتحق �حلكم �لذي �أ�شدرته �ملحكمة بحقه. 
بال�شجن  حكمها  �أ�ــشــدرت  قــد  �أمريكية  حمكمة  وكــانــت 
�إد�نته بقتل طفله كوبر هاري�س  �ملوؤبد بحق هاري�س بعد 
يونيو مــن عام  وذلـــك يف  �ــشــهــر�،   22 �لعمر  �لــبــالــغ مــن 
2014 حيث تركه و�لده ل�شاعات يف �ل�شيارة خارج مكان 
عمله. ونفت تايلو ما حاول حمققو �لنيابة �إثباته من �أن 
هاري�س تعمد قتل �لطفل لكونه على علقة بامر�أة غري 
زوجته و�أر�د �أن ينتقم منها بقتل �لطفل، حيث �شرحت 
باأنه غري مرغوب فيه  �لإعــلم و�شف طفلها  بــاأن  تايلو 

من و�لده وهذه مز�عم عارية متاما من �ل�شحة.

�سقيقان يتناولن 200 حبة دو�ء يومًيا 
�ملري�س يتناول عــدًد� حمــدوًد� من حبات  �أن  �ملعلوم  من 
�لــــدو�ء ل تــتــجــاوز غــالــًبــا 6 حــبــات يــومــًيــا، �أمـــا �أن جتد 
يف  حبة   3600 �أي  �لــيــوم،  يف  حبة   120 يتناول  ا  مري�شً
�ل�شهر، مبجموع �شنوي ي�شل �إىل �أكر من 43 �ألف حبة، 

فهذ� رقم كبري جًد� و�أمر �شادم ي�شعب ت�شديقه.
هذ� ما يحدث مع  �ل�شقيقني خليل وحممد �شمعة من 
قيد �حلياة،  �لبقاء على  ليتمكنا من  �شكان مدينة غزة، 
يف  خمول  عنه  نتج  نـــادًر�  ور�ثــًيــا  ا  مر�شً يعاين  فكلهما 
�لو�حد  �ليوم  يف  يتناول  وحــده  فخليل  �لدرقية.  �لغدة 
ما  في�شل جمموع  �أمــا حممد  120-200 حبة،  بني  ما 
يبتلعه من �أدوية �إىل حو�يل 90 حبة كل يوم، �أي يتناول 
�إىل  �ل�شقيقان  ويتعر�س  يومًيا.  200 حبة  نحو  �لثنان 
بينها حدوث ت�شنجات و�شد  م�شاكل �شحية عديدة، من 

ع�شلي، و�شلل جزئي وفقد�ن �شهية.
طعام  تناول  �إىل  �ل�شقيقان  ي�شطر  �لأدويــة  جانب  و�إىل 
ويتجنبان  �لأطعمة،  و�أنــو�ع وكميات حمددة من  خا�س، 

تناول قائمة طويلة من �ملاأكولت �ل�شهية.
�مل�شاعفات  من  خ�شيتهما  عن  �ل�شقيقان  �أعــرب  حني  يف 
�خلــطــرية لـــلأدويـــة �لــتــي يــتــنــاولنــهــا يــومــيــا، فكلهما 
�ملعدة و�شط خماوف من حدوث ف�شل  يعاين م�شاكل يف 

كلوي من كرة تناول �لأدوية.

تخفي�سات للأطفال عند قر�ءة كتاب �أثناء �حللقة
يحاول عدد من �شالونات للحلقة يف �لوليات �ملتحدة، 
تقدمي  عــرب  �لكتب  مــن  �أكـــر  يتقربون  �لأطــفــال  جعل 
�أمورهم، باحل�شول على تخفي�س  ب�شيط لأولياء  �إغر�ء 
موقع  على  ن�شر  تقرير  وبح�شب  �لأ�ــشــعــار.  على  مميز 
جورنال �شتار �لأمريكي �ملحلي، فاإن مدير �أحد �شالونات 
�حللقة �شون غرين �أو�شح �أنه يف حال متكن �لطفل من 
�ملجيء �إىل هنا و�لقر�ءة ب�شوت عاٍل، فهذ� يعني �إطلق 
�شر�رة للهتمام بالكتب، م�شيفاً ي�شعر �لعديد منا �أننا ل 

نحب �لقر�ءة، حتى تاأتي حلظة �لبدء بقر�ءة �أول كتاب.

ماريا كاري ترتبط بربيان تاناكا
�أعلنت �لنجمة �لعاملية ماريا كاري �رتباطها عاطفيا بالر�ق�س بريان تناكا بعد 
etcanada حيث  �أكد موقع  �مللياردير جيم�س بيكر ح�شبما  �نف�شالها عن 
�لتحدث عن  تف�شل  �أنها ل  �إىل  ولفتت  �أنــه حبيبها  لها  مقابلة  �أكــدت خــلل 

حياتها �ل�شخ�شية.
جيم�س  �مللياردير  من  زفافها  بف�شتان  للتربع  تخطط  �أنها  �لنجمة  و�أ�شافت 
�أن  مو�شحة  �نف�شل،  �أن  بعد  دولر  �ألـــف  بـ250  قيمته  تبلغ  و�لـــذي  بيكر 
�أحد  �أنه  �أن عرفو�  �لف�شتان لي�س غايل �لثمن جد�ً مثلما �عتقد �جلميع بعد 

موؤخر�  كــاري  مــاريــا  وقــدمــت  "فلنتينو" �لعاملية.  مــاركــة  ت�شميمات 
خطيبها  عن  �نف�شالها  بعد  طرحتها  "I Don't" �لتي  �أغنية 

�لهو�ء  على   YG �لـــر�ب  �ملغني  مــع  بــاركــر  جيم�س  �ملــلــيــارديــر 
مبا�شرة برنامج  مع �لإعلمي جيمي كيميل .

املمثلة النم�شاوية فران�شي�شكا ايز تقف اأمام امل�شورين على ال�شجادة احلمراء قبل حفل توزيع جوائز مهرجان برلني ال�شينمائي. )اأ ف ب(

هاتف هتلر 
�ل�سخ�سي للبيع 

للمز�د�ت  �ألــكــ�ــشــنــدر  د�ر  �أعــلــنــت 
ماريلند  بـــوليـــة  �لـــتـــاريـــخـــيـــة، 
�لأمـــــريـــــكـــــيـــــة، طــــــــرح �لــــهــــاتــــف 
بالزعيم  �خلــــا�ــــس  �لــ�ــشــخــ�ــشــي 
�لـــنـــازي �أدولـــــف هــتــلــر، لــلــبــيــع يف 

مز�د علني.
و�أو�ـــشـــح بــيــان �ــشــادر عــن �لــــد�ر، 
ن�شرته على موقعها �لإلكروين، 
م�شاء �جلمعة، �أن �ملز�د �شيقام يوم 
�لأحـــد على �أن تــبــد�أ �ملــز�يــدة من 
وتوقع  �أمريكي.  دولر  �ألــف   100
�لبيان �أن يتم بيع �لهاتف بـ 200 

�إىل 300 �ألف دولر.
�ملــقــرر  طــرح �لع�شر�ت من  ومــن 
�ملقتنيات �خلا�شة بهتلر يف �ملز�د، 
بينها وثائق و�شور وكتب ولوحات 
نازية،  و�أعــــــلم  ومــلبــ�ــس  فــنــيــة 
�حلرب  حقبة  �إىل  تعود  وغريها، 
�لعاملية �لثانية، يف �لفرة من عام 

1939 �إىل 1945.
للبيع،  �ملــقــتــنــيــات  �لــــد�ر  وتــطــرح 
نــيــابــة عـــن عــائــلــة �لــ�ــشــري ر�لـــف 
ر�يرن، �لذي كان ع�شو�ً بالربملان 
�حلقبة،  تـــلـــك  يف  �لــــربيــــطــــاين 
وح�شل عليها يف زيارة له �إىل مقر 
هتلر، عقب هزميته ومقتله، حيث 
كان من �أو�ئل �مل�شوؤولني �لغربيني 
�لأملانية  �لعا�شمة  ز�رو�  �لــذيــن 

برلني، بعد �نتهاء �حلرب.

كتاب يك�سف ميوًل لإعادة �لنظر يف �لتاريخ
�أثــــــارت �ــشــبــكــة فـــنـــادق �ــشــهــرية يف �لـــيـــابـــان غ�شب 
م�شتخدمي �لإنرنت و�حلكومة �ل�شينية، بو�شعها 
كتاباً يف غرف فنادقها ينفي �رتكاب �جلي�س �لياباين 

جمزرة يف �ل�شني �لعام 1937.
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  و�شعه  �لـــذي  �لــكــتــاب  وين�س 
م�شتعار  با�شم  موتويا،  تو�شيو  �لفنادق  جمموعة 
ناجنني فربكتها  �أن جمــزرة  �لو��شح  �أنــه من  على 
�لتي  �لــو�قــع، وبــني �حلجج  �ل�شني ومل حتــدث يف 
يوردها عدم وجود وثائق ر�شمية توؤكد حدوث هذه 

�ملجازر.
�لتد�ول  �شحبه من  موتويا،  �لكتاب  موؤلف  ورف�س 
�ملــقــاطــعــة، كما  �إىل  �لــ�ــشــني ودعــوتــهــا  رغـــم غ�شب 
من  غالبيتهن  �ملتعة،  ن�شاء  وجــود  �أي�شاً  ينفي  �أنــه 
�ليابانية  �ل�شتعمارية  �لهيمنة  خــلل  �لــكــوريــات، 

.1945-1910
بد�أو�  �لفنادق  تلك  يــرتــادون  �لذين  �لزبائن  ولكن 
و�لكوريون  �ل�شينيون  فالريا�شيون  عنها،  يتخلون 
�ل�شتاء  �ألـــعـــاب  يف  يــ�ــشــاركــون  �لـــذيـــن  �جلــنــوبــيــون 
�ليابان،  �لأحد يف �شمال  �لآ�شيوية �لتي تفتتح غد�ً 

قررو� �لنزول يف فنادق �أخرى، ولكن موتويا مل ياأبه 
لذلك، موؤكد�ً �أنه لن ميتثل لل�شغوط �خلارجية.

�لف�شل  نــاجنــني،  جمــزرة  �أن  يــوؤكــد  �ملعني  فالكتاب 
�ليابانية، و�لتي  �ل�شينية  �لأكر دموية يف �حلرب 
�آلف �ل�شحايا،  �أ�شفرت يف دي�شمرب1937 عن مئات 
مل حت�شل �أبد�ً، ويوؤكد رئي�س جمل�س �إد�رة �شبكة �آي 
�أن �ل�شني �ختلقت ذلك، مو�شحاً  �آي �لفندقية  بي 
�أنه يريد تزويد �لقر�ء بالرو�ية �حلقيقية للتاريخ 

�حلديث و�ملبنية على وقائع حقيقية.
وقال مدير �لدر��شات �لآ�شيوية يف جامعة متبل يف 
طوكيو، جيف كينغ�شتون: �إن �لتحريفيني يطمحون 
�إىل �إعادة كتابة تاريخ �لتو�شع �لع�شكري لليابان يف 
�آ�شيا، وي�شتعينون برو�ية تتجاهل ما حدث من �أجل 

تربئة �أنف�شهم.
وتلتزم �حلكومة �ليابانية �شمتاً مثري�ً لل�شتغر�ب 
�أنها  حــيــال هــذه �لق�شية، و�لأ�ـــشـــو�أ مــن ذلـــك، هــو 
تــ�ــشــجــع بــطــريــقــة غـــري مــبــا�ــشــرة هــــذ� �لـــنـــوع من 
يف  ت�شعينات  نهاية  منذ  تــز�يــدت  �لتي  �لت�شرفات 

�ملجال �ل�شيا�شي و�لإعلمي و�لأعمال.


