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حممد بن زايد: طلبة الإمارات املبتعثون يج�سدون 
الوجه احل�ساري للدولة والقيم الأ�سيلة ل�سعبها 

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�ي��د  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �أك��د �شاحب 
�إىل  �ملبتعثني  �لإم����ار�ت  طلبة  �أن  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب 
�خل����ارج ي��ج�����ش��دون �ل��وج��ه �حل�����ش��اري ل��دول��ة �لإم�����ار�ت وم���ا يتحلى به 
�شعبها من قيم وعاد�ت �أ�شيلة .. م�شري� �إىل �أنهم �شفر�ء �لوطن وج�شور 
�لنبيلة  �لإن�شانية  و�لقيم  �ملحبة  �أ�شمى معاين  ين�شرون  �لذين  �لتو��شل 
�آل  �أبناء �لإم��ار�ت من �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان  �لتي ��شتلهمها 
نهيان - طيب �هلل ثر�ه - ف�شارت نهجا ر��شخا ونرب��شا ي�شيء طريقهم. 
�لعاملي  �لإم��ار�ت  وقال �شموه - مبنا�شبة �نطالق فعاليات ملتقى �شباب 
�إن وطننا يعقد على �ل�شباب �ملتميز  �ليوم يف لندن -  حتت رعاية �شموه 
�آمال كبرية و كلنا ثقة يف حتقيقكم �لتفوق �لعلمي يف خمتلف  �أمثالكم 
�لتخ�ش�شات من �أجل �لإ�شهام مع بقية �أ�شقائكم من �أبناء �لوطن يف رفد 

م�شرية بناء دولة �لإمار�ت وتقدمها و�زدهارها.  )�لتفا�شيل �ص5(

رو�سيا تعفي مواطني الإمارات من تاأ�سرية الدخول 
•• اأبوظبي-وام:

م��ن حملة  �لإم����ار�ت  دول��ة  �لإحت��ادي��ة مو�طني  رو�شيا  �أع��ف��ت جمهورية 
جو�ز�ت �ل�شفر �لعادية من تاأ�شرية �ل�شفر �مل�شبقة.

�أنه و�عتبار�ً من �م�ص �لأحد  و�أعلنت وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل، 
رو�شيا  جمهورية  �إىل  �ل�شفر  �لإم����ار�ت  دول��ة  مو�طني  ب��اإم��ك��ان  �شيكون 

�لإحتادية بدون تاأ�شري�ت م�شبقة.
وقد �شدر قر�ر �لإعفاء، بناًء على �لإتفاقية �لتي مت توقيعها يف مدينة 
وزير  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور  �لرو�شية،  ك��از�ن 
�خلارجية و�لتعاون �لدويل ودين�ص مانتوروف، وزير �لتجارة و�ل�شناعة 

يف جمهورية رو�شيا �لحتادية يف 6 يوليو 2018. )�لتفا�شيل �ص8(
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رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون 
ال�سي�سي يف �سحايا الهجوم الإرهابي ب�سيناء

•• اأبوظبي -وام:

بع����ث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة »حفظه �هلل« 
برقية تعزية �إىل فخامة عبد �لفتاح �ل�شي�شي رئي�ص جمهورية م�شر �لعربية 
�لهجوم  �شحايا  يف  مو��شاته  و���ش��ادق  تعازيه  خال�ص  عن  فيها  عرب  �ل�شقيقة 
�لإرهابي �لذي ��شتهدف نقطة �أمنية �شمال �شيناء و�أ�شفر عن �شقوط عدد من 

�ل�شحايا و�مل�شابني من رجال �لأمن. 
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة 
رئي�ص جمل�ص �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 برقيتي 

تعزية مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�ص عبد�لفتاح �ل�شي�شي.

�شهدا افتتاح معر�س »اآيدك�س« وا�شتقبال القيادات ال�شيا�شية والع�شكرية وامل�شاركني 

حممد بن را�سد وحممد بن زايد: الإمارات �سهدت 
تقدما مهمًا يف جمال ال�سناعات الع�سكرية الدفاعية 

•• اأبوظبي -وام:

نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شهد 
»رع���اه �هلل«  دب��ي  �ل����وزر�ء ح��اك��م  �ل��دول��ة رئي�ص جمل�ص  رئي�ص 
عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و���ش��اح��ب 
�ل�شيخة  �مل�شلحة ومعايل  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�ل�شعبية  بنغالدي�ص  ج��م��ه��وري��ة  وزر�ء  رئي�شة  و�ج���د  ح�شينة 
وفخامة  غينيا  وزر�ء  رئي�ص  فوفانا  كا�شوري  �إبر�هيم  ومعايل 
ن���ور ع��ل��ي م��ي��ن��ن��ي��خ��ان��وف رئ��ي�����ص ج��م��ه��وري��ة تتار�شتان  ر���ش��ت��م 
وفخامة �لرئي�ص رم�شان قاديروف رئي�ص جمهورية �ل�شي�شان 
و�أول���ي���اء �ل��ع��ه��ود �م�����ص م��ر����ش��م �لف��ت��ت��اح �ل��ر���ش��م��ي لفعاليات 
14 على  �ل�  »�آيدك�ص« بدورته  معر�ص وموؤمتر �لدفاع �لدويل 
�أر�ص مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�ص و�لذي يقام حتت رعاية 
�لدولة  رئي�ص  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �شاحب 

�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة »حفظه �هلل«.
�آل مكتوم  وقد ��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
»رعاه  دب��ي  حاكم  �ل����وزر�ء  جمل�ص  رئي�ص  �ل��دول��ة  رئي�ص  نائب 
ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و���ش��اح��ب  �هلل« 
�لقاعة  يف  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�لقياد�ت  ل��ل��م��ع��ار���ص  �ل��وط��ن��ي  �أب��وظ��ب��ي  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة يف م��رك��ز 
�لدفاع  معر�شي  فعاليات  يف  و�مل�شاركني  و�لع�شكرية  �ل�شيا�شية 
�لتي   2019 »نافدك�ص«  �لبحري  و�ل��دف��اع  »�آي��دك�����ص«  �ل��دويل 
�نطلقت �م�ص يف �لعا�شمة �أبوظبي.        )�لتفا�شيل �ص5-2(

قو�ت �شوريا �لدميقر�طية تطارد فلول د�ع�ص �لرهابي يف دير �لزور  )رويرتز(

حممد بن ر��شد وحممد بن ز�يد خالل تد�شينهما ناقلة �جلنود �ملدرعة »�لوح�ص« من ت�شنيع و�نتاج �شركة كاليد��ص �لوطنية )و�م(

املبعوث االأمريكي: االن�شحاب من �شوريا »لن يكون مباغتا«

النظام ال�سوري: اأنقرة تثبت الن�سرة يف اإدلب!
غريفيث يف �شنعاء جمددا الإنقاذ اتفاق ال�شويد

احلوثيون يرتاجعون ويرف�سون 
مقرتح لولي�سغارد ب�ساأن احلديدة

•• �صنعاء-وكاالت:

�إىل  م��ارت��ن غريفيث  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  م��ب��ع��وث  و���ش��ل 
�لإعالن  يتم  مل  مفاجئة  زي��ارة  يف  �شنعاء  �لعا�شمة 
عنها م�شبقاً. وتعد هذه �لزيارة �لثانية خالل �أ�شبوع 
�لتي  �ل����دويل  �لأم����ن  جمل�ص  جل�شة  وت�����ش��ب��ق  و�ح���د 
ينتظر �أن يقدم �إحاطته فيها حول ما مت من �جر�ء�ت 

بتنفيذ �تفاق �ل�شويد.
�ل�شابقة  مو�فقتها  عن  �حلوثي  ملي�شبات  وتر�جعت 
مبقرحات رئي�ص جلنة �إعادة �لنت�شار �جلرن�ل مايكل 
ل��ول��ي�����ش��غ��ادر، وذل���ك ب��ع��دم��ا �أع��ط��ت م��و�ف��ق��ت��ه��ا حول 
قو�ت  ون�شر  �لآم��ن��ة  �مل��م��ر�ت  بفتح  �خل��ا���ص  �مل��ق��رتح 
دولية يف مدينة �حلديدة لتتمكن �لأمم �ملتحدة من 

�لو�شول �إىل �شو�مع �لغالل يف �ملدينة.
وي��ف��ر���ص �حل��وث��ي��ني ح�����ش��ار�ً ع��ل��ى م��ب��اين مطاحن 

�ل��ب��ح��ر �لأح���م���ر �ل��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى خم���زون���ات من 
�حلبوب تكفي ل�شد �حتياجات �أكرث من 3 مليون من 

�ملدنيني يف �ملناطق �خلا�شعة ل�شيطرة �حلوثيني.
جلنة  لرئي�ص  مقرتحا  �حلوثي  ميلي�شيات  ورف�شت 
�إع�����ادة �لن��ت�����ش��ار م��اي��ك��ل ل��ول��ي�����ش��غ��ادر ب�����ش��اأن مر�حل 
�لن�شحاب من �حلديدة بعد يوم من مو�فقتها عليه.

وكانت �للجنة �للجنة �لع�شكرية �ملعنية بتن�شيق �إعادة 
�لنت�شار يف �حلديدة قد ��شتاأنفت �جتماعاتها �ل�شبت 
برئا�شة �جلرن�ل  �ملدينة،  و�شط  �أو�شان،  تاج  فندق  يف 

لولي�شغارد كبري �ملر�قبني �لدوليني.
�ملقرتحات  �لجتماع  ناق�ص  حكومية،  مل�شادر  ووفقاً 
�جلديدة �ملقدمة من �جلرن�ل لولي�شغارد، ب�شاأن �إعادة 
�لنت�شار يف مو�نئ �ملدينة ومنافذها، ون�شر مر�قبني 
على  �أوىل  كخطوة  �لإغاثة،  عمليات  لتي�شري  دوليني 

طريق تنفيذ �تفاق �ل�شويد.

•• عوا�صم-وكاالت:

يف وقت �أعلن وزير �خلارجية �لرو�شي ت�شيري بالده لدوريات م�شرتكة مع 
تركيا يف »�ملنطقة �ملنزوعة �ل�شالح« ب�شوريا بعد تدهور �تفاق تلك �ملنطقة 
عقب �شيطرة جبهة �لن�شرة، ذكر �إعالم �لنظام �أن �أنقرة تعتزم يف �لفرتة 
ي�شمى  ما  تزويد  على  و�فقت  وتثبيت وجودها، حيث  �لن�شرة  دعم  �ملقبلة 
مد  من  �لنتهاء  فور  �لكهربائي  بالتيار  للن�شرة  �لتابعة  �لإنقاذ  بحكومة 
�ل�شبكة �لكهربائية يف مناطق �شيطرتها، مما �شي�شاهم يف �كت�شاب �لن�شرة 

لر�شا �ل�شكان �ملحليني �ل�شاخطني على تو�جدها.
وقال �لرئي�ص �ل�شوري ب�شار �لأ�شد، �إن و��شنطن لن حتمي �جلماعات �لتي 
تر�هن عليها، يف �إ�شارة للمقاتلني �لأكر�د �ملدعومني من �لوليات �ملتحدة 

يف �شمال �لبالد.
�لعميلة  ل��ل��م��ج��م��وع��ات  »ن��ق��ول  ج��م��اع��ات  �أي  ت�شمية  دون  �لأ����ش���د  وت��اب��ع 
لالأمريكي... �لأمريكي لن يحميكم و�شتكونون �أد�ة بيده للمقاي�شة... لن 

يد�فع عنكم �شوى �جلي�ص �ل�شوري«.
وقال »�إن �ملتاآمرين على �شوريا ف�شلو� باعتمادهم على �لإرهابيني و�لعمالء 
�لعميل  تفعيل  وه��ي  �لثالثة  �ملرحلة  �إىل  فانتقلو�  �ل�شيا�شية  �لعملية  يف 

�لرتكي يف �ملناطق �ل�شمالية«.
و�شدد على �أن �لد�شتور �ل�شوري غري خا�شع للم�شاومة، م�شيفا: »لن ن�شمح 
للدول �ملعادية �أن حتقق عرب عمالئها �لذين يحملون �جلن�شية �ل�شورية �أيا 

من �أهد�فها«.
�لوليات  �إن  �أم�ص،  �شوريا،  �إىل  �خلا�ص  �لأمريكي  �ملبعوث  قال  ذل��ك،  �إىل 
�ملتحدة لن تقوم بان�شحاب ُمباغت و�شريع من �شوريا، و�إنها �شتت�شاور عن 

كثب مع �حللفاء ب�شاأن �مل�شاألة.
)للحلفاء(  »نقول  لالأمن  ميونيخ  موؤمتر  �أم��ام  جيفري  جيم�ص  و�أ���ش��اف 
با�شتمر�ر �إن هذ� لن يكون �ن�شحابا مباغتا و�شريعا و�إمنا خطوة بخطوة«.
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�سفقات باأكرث من 4.971 مليار درهم يف 
اليوم الأول لـ »اآيدك�س« و»نافدك�س« 2019

•• اأبوظبي-وام:

�أعلن �لعميد ركن حممد خمي�ص �حل�شاين، �ملتحدث �لر�شمي ملعر�ص »�آيدك�ص« عن توقيع �شفقات 
»�أيدك�ص«  4 مليار�ت و971 مليون درهم خالل �ليوم �لأول من فعاليات معر�شي  بقيمة جتاوزت 

و»نافدك�ص« 2019، توزعت �لعقود �ملربمة على 15 �شركة عاملية و18 �شركة حملية. 
جاء هذ� �لعالن خالل موؤمتر �شحفي بح�شور �لعقيد �لركن بحري فهد نا�شر �لذهلي، �ملتحدث 

�لر�شمي با�شم معر�ص �لدفاع �لبحري »نافدك�ص«. 
�ل�شركات  مع  �ملربمة  لل�شفقات  �لإجمالية  �لقيمة  �إن  �حل�شاين  خمي�ص  حممد  ركن  �لعميد  وق��ال 
�خلارجية بلغت 3.867 مليار ردهم، ت�شمنت �لتعاقد مع �شركة »ر�ثيون« �لأمريكية ل�شر�ء �شو�ريخ 
م�شتحدثة على نظام �لباتريوت ل�شالح �لقو�ت �جلوية و�لدفاع �جلوي بقيمة 1.307 مليار درهم، 
و�شركة »جوينت �شتوك« �لرو�شية ل�شيانة و�شر�ء قطع غيار لنظام �لدفاع �جلوي من نوع بانزر ملدة 
ل�شالح �لقو�ت   EM150 شنتني بقيمة 45.922 مليون درهم ول�شر�ء �شور�يخ كورنيت من نوع�
�لربية بقيمة 146.920 مليون درهم، �إىل جانب �لتعاقد مع �شركة »رمييتال« �ل�شوي�شرية لتقدمي 
�ملعاونة �لفنية لنظام �شكاي جارد ل�شالح �لقو�ت �لربية بقيمة 6.836 مليون درهم، و�شركة »نك�شرت 
�شي�شتم« �لفرن�شية لتقدمي �ل�شناد �لفني للدبابة لوكلريك بقيمة 193.500 مليون درهم، و�شركة 
لوكلريك  للدبابة  �ملناظري  و�إ�شالح  و�شيانة  غيار  قطع  ل�شر�ء  لالإلكرتونيات  �لفرن�شية  »�شفر�ن« 

و�ملدرعة PMP-3 ملدة ثالث �شنو�ت ل�شالح �شالح �ل�شيانة �لعامة.              )�لتفا�شيل �ص4(

�لعر�ق،  �شمايل  �ملو�شل،  مدينة 
على  ب���ات���ت   ،2014 ي��ول��ي��و  يف 

و�شك �ل�شقوط.
وت������ع������ت������ق������ل ق���������������و�ت ������ش�����وري�����ا 
�ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة �مل���دع���وم���ة من 
�ل�����ولي�����ات �مل���ت���ح���دة �مل����ئ����ات من 
دخلو�  �لذين  �لأج��ان��ب  �ملقاتلني 
�شفوف  يف  ل��ل��ق��ت��ال  ���ش��وري��ا  �إىل 

•• وا�صنطن-وكاالت:

دونالد  �لأم��ريك��ي  �لرئي�ص  ق��ال 
�ملتحدة  �ل����ولي����ات  �إن  ت���ر�م���ب، 
�لأوروبيني  �حل��ل��ف��اء  م��ن  تطلب 
800« من  �أك���رث م��ن  »����ش��ت��ع��ادة 
�لرهابي  د�ع�����ص  تنظيم  مقاتلي 
�شوريا  يف  �أ����ش���ره���م  مت  �ل����ذي����ن 

و�إحالتهم للمحاكمة.
ت��ر�م��ب يف تغريدة على  و�أ���ش��اف 
و�شك  ع���ل���ى  »�خل�����الف�����ة  ت���وي���رت 
بديال  لي�ص  �لبديل  �ل�شقوط.. 
�إىل  �شن�شطر  �إن��ن��ا  ح��ي��ث  ج��ي��د� 

�إطالق �شر�حهم«.
�أعلنها  �لتي  »�خل��الف��ة«  �أن  و�أك��د 
ت��ن��ظ��ي��م د�ع���������ص �لإره�����اب�����ي من 

ترامب يطالب اأوروبا با�ستعادة »دواع�سها« ويهدد باإطالق �سراحهم

على هام�س موؤمتر االأمن يف ميونيخ:
يف مواجهة اأمريكا ورو�سيا وال�سني، اأوروبا تخرج خمالبها

•• الفجر -  فران�صوا كليمن�صو - ترجمة خرية ال�صيباين

يتحدثون معا مرة و�حدة فقط يف �ل�شنة. يف �لعام �ملا�شي يف ميونيخ ، عربرّ 
برونو كال ، رئي�ص د�ئرة �ل�شتخبار�ت �لحتادية �لأملانية ، و�أليك�ص يونغر 
، رئي�ص جهاز �ل�شتخبار�ت �لع�شكرية �لربيطانية �إم.�آي- 6، وبرنار �إمييه 
م��دي��ر �مل��دي��ري��ة �ل��ع��ام��ة ل��الأم��ن �خل��ارج��ي بفرن�شا، ع��ن �حل��اج��ة �مللحة 
�أك��رث على مكافحة  رك��زو�  �لعام،  ه��ذ�  �لإره���اب. ويف  لزيادة تعاونهم �شد 
حماولت زعزعة ��شتقر�ر �لدميقر�طيات �لأوروب��ي��ة.             )�لتفا�شيل 

مريكل ��شتعر�شت �ملخالب �لوروبية �شد تر�مب

ــة  ــط ــل ــس ــ� الـــبـــ�ـــســـري: ال
غــايــة يــــومــــا  ـــن  ـــك ت مل 

•• اخلرطوم-وكاالت:

ق����ال �ل��رئ��ي�����ص �ل�������ش���ود�ين عمر 
�لب�شري، �أم�ص، �إن �حلكم »مل يكن 
ي��وم��ا غ���اي���ة« ل���دي���ه، م�����ش��ري� �إىل 
�أزمته  من  »�شيخرج  �ل�شود�ن  �أن 
وكالة  �أوردت  �أكرث قوة”، ح�شبما 

�ل�شود�ن لالأنباء )�شونا(.
و�أو����ش���ح �ل��ب�����ش��ري يف ك��ل��م��ة �أم���ام 
جمل�ص �شورى �حلركة �لإ�شالمية 
»�ل�شلطة  �أن  �لقومي،  �ل�شود�نية 
غاية من  يوما  يكونا  و�حلكم مل 
جمتمع  لبناء  و�شيلة  بل  �لغايات 
�لدين و�لأخالق و�لعلم و�ملعرفة، 
بالرتكيز على �جلانب �لروحي«.

»م���ا مير  �أن  �إىل  �ل��ب�����ش��ري  ول��ف��ت 
�أزم������ات  م����ن  �لآن  �ل���������ش����ود�ن  ب����ه 
وم�شاعب هو �بتالء�ت وحمطات 
�أكرث  منها  �شيخرج  للتمحي�ص 

قوة«.

عريقات: خمطط اإ�سرائيلي-اأمريكي لتدمري ال�سلطة الفل�سطينية
•• رام اهلل-وكاالت:

�شائب  �لفل�شطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �شر  �أم��ني  ق��ال 
�إ�شر�ئيل لالقتطاع من رو�تب �لأ�شر  �إن تخطيط  عريقات، �م�ص �لأح��د، 
�لإ�شر�ئيلي  �مل��خ��ط��ط  م��ن  ج���زء  �مل��ق��ا���ش��ة،  �أم�����و�ل  م��ن  �ل�����ش��ه��د�ء،  وذوي 
�لأمريكي �لذي يهدف لتدمري �ل�شلطة �لفل�شطينية، بالتز�من مع ف�شل 

قطاع غزة عن �ل�شفة، وهذ� �ملخطط هو »�شفقة �لقرن«.
�م�ص  �لر�شمية  و�أ�شاف عريقات، يف ت�شريحات لإذ�ع��ة »�شوت فل�شطني« 
�لأحد، �أن �إ�شر�ئيل �شُت على هذه �خلطوة، بعدما تنكرت جلميع �لتفاقيات 
�لبيوت  وه��دم  �مل�شتوطنات،  وتكثيف  �مليد�نية  �لإع��د�م��ات  وبعد  �ملوقعة، 
و�لتطهري �لعرقي، موؤكد�ً �أن ما تقوم به �إ�شر�ئيل، هو ��شتمر�ر يف تدمري 
�ل�شلطة. وتابع، »ُتقتحم ر�م �هلل ونابل�ص، بالإ�شافة �إىل �لغتيالت وح�شار 

قطاع غزة، هذ� جزء للمخطط �لهادف لتدمري �ل�شلطة �لفل�شطينية.

اختيار املر�ّشح خالل املوؤمتر القادم للحزب:
نداء تون�س يتجه لال�ستنجاد 

بال�سب�سي يف الرئا�سية
•• الفجر - تون�ص - خا�ص

د �ملدير �لتنفيذي حلركة ند�ء تون�ص حافظ قائد  �أكرّ
�ل�شب�شي، �أنرّ قو�عد �حلزب ل يرون حالرّ �شوى تر�شيح 
‘’لأنرّه  رئا�شية جديدة  لعهدة  �ل�شب�شي  قائد  �لباجي 
�شمانة لل�شعب �لتون�شي يف ظلرّ �لظروف �ل�شتثنائية 
خ ب�شفة  ر بها �لبالد فالدميقر�طية مل ترت�شرّ �لتي مترّ

نهائية وهناك خما�ص �شيا�شي وفق قوله.

وقال يف حو�ر ل�شحيفة �ل�شروق �ملحلية، �أم�ص �لأحد، 
�ملوؤمتر  خ��الل  حهم  مر�شرّ �شيحددون  �مل��وؤمت��ري��ن  �إنرّ 

�لقادم للحزب.               )�لتفا�شيل �ص13(

هل يكون �لب يف جندة �بنه؟
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�سد وحممد بن زايد ي�سهدان افتتاح معر�س »اآيدك�س«

و�ل���ب���ح���ري���ة و�جل�����وي�����ة و�ل����ق����و�ت 
ب��ع��م��ل من�شق  �خل��ا���ش��ة و�لأم���ن���ي���ة 
�مليلي�شيات  مع  للتعامل  ومتز�من 
ع��دو�ين خطري  تقدم  �أي  و�إحباط 
�إىل  �أن تتطور  ب�شرعة وكفاءة قبل 
�ملنطقة  على  خطر�  ي�شكل  تهديد 

ع�شكرية خطرية كما تقوم بتهريب 
ويتم  �لبحر  ط��ري��ق  ع��ن  �لأ�شلحة 
�أن����ف����اق حتت  ت��خ��زي��ن��ه��ا يف ���ش��ب��ك��ة 
�إطالق  مبنطقة  مت�شلة  �لأر�����ص 

�شو�ريخ بعيدة �ملدى .
�مل�شلحة  �ل������ق������و�ت  وت�������ش���ت���خ���دم 

�ل�������ش���ي���خ ح����م����د�ن ب����ن حم���م���د بن 
دبي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د 
�ل�����ش��ي��خ ع���م���ار ب����ن حميد  و����ش���م���و 
و�شمو  عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي 
�ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد 
�ل�شرقي ويل عهد �لفجرية و�شمو 

ل���ل���ت�������ش���دي ل����ل����ع����دو وم����ن����ع����ه من 
�شيناريو  وت�شمن  �أه��د�ف��ه  حتقيق 
م�شلحة  ميلي�شيات  ل��ق��ي��ام  وه��م��ي��ا 
ع�شكرية  ق��اع��دة  على  بال�شتيالء 
مهجورة بالقرب من م�شتودع �ألغام 
جتهيز�ت  �مليلي�شيات  هذه  ومتتلك 

�أ�شلحة  ، كما تقوم بال�شيطرة على 
ومعد�تهم  و�آل��ي��ات��ه��م  �مليلي�شيات 
�لأمن و�ل�شتقر�ر وتقدمي  و�إع��ادة 
لقاطني  و�لإن�شاين  �لطبي  �لدعم 

�ملنطقة .
�شمو   .. �لف��ت��ت��اح  م��ر����ش��م  ح�����ش��ر 

�ل�شديقة تقنيات حديثة ومتطورة 
معززة بالو�قع �لفرت��شي و�لذكاء 
�ل�شطناعي و�لروبوتات و�ت�شالت 
لتحديد  �ل�شناعية  �لأق��م��ار  ع��رب 
وتقوم   . �مليلي�شيات  موقع وحت��رك 
وحد�ت خمتلفة من �لقو�ت �لربية 

•• اأبوظبي -وام:

�شهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�ص  �آل م��ك��ت��وم  ب��ن ر����ش��د 
�ل����دول����ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص �ل������وزر�ء 
و�شاحب  �هلل«  »رع�����اه  دب���ي  ح��اك��م 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نائب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 
وم���ع���ايل �ل�����ش��ي��خ��ة ح�����ش��ي��ن��ة و�جد 
بنغالدي�ص  رئي�شة وزر�ء جمهورية 
�ل�شعبية ومعايل �إبر�هيم كا�شوري 
فوفانا رئي�ص وزر�ء غينيا وفخامة 
ر�شتم نور علي ميننيخانوف رئي�ص 
وفخامة  ت���ت���ار����ش���ت���ان  ج���م���ه���وري���ة 
رئي�ص  قاديروف  رم�شان  �لرئي�ص 
جمهورية �ل�شي�شان و�أولياء �لعهود 
�لر�شمي  �لف��ت��ت��اح  م��ر����ش��م  �م�����ص 
�لدفاع  وموؤمتر  معر�ص  لفعاليات 
 14 �ل���  �آيدك�ص« بدورته   « �ل��دويل 
�لوطني  �أبوظبي  �أر���ص مركز  على 
للمعار�ص و�لذي يقام حتت رعاية 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة �لقائد 
حفظه   « �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى 

�هلل » .
بال�شالم  �لح����ت����ف����ال  و�����ش���ت���ه���ل 
�لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة  �لوطني 
�ملتحدة بعدها �شكلت جمموعة من 
�لطائر�ت �لع�شكرية علم �لإمار�ت 
فرقة  وقدمت  �لحتفال،  �شماء  يف 
 ، ت��ر�ث��ي��ة  ل��وح��ة  �ل�شعبية  �ل��ف��ن��ون 
با�شتخد�م  مو�شيقي  عر�ص  تالها 
�لأوك�شرت�  �ل�شالح قامت به فرقة 
�لع�شكرية جلمهورية �أرمينيا نالت 

�إعجاب و��شتح�شان �حل�شور.
�شيناريو  ت���ق���دمي  ج�����رى  ب���ع���ده���ا 
لعملية ع�شكرية وهمية �شارك فيه 
عدد من �لوحد�ت �لع�شكرية �لربية 
و�جلوية و�لبحرية ��شتعملت فيها 
متطورة  و�أمنية  ع�شكرية  تقنيات 

ر��شد  ب��ن  �شعود  ب��ن  ر����ش��د  �ل�شيخ 
و�شمو  �لقيوين  �أم  عهد  ويل  �ملعال 
�شقر  بن  �شعود  بن  حممد  �ل�شيخ 
�خليمة  ر�أ����ص  عهد  ويل  �لقا�شمي 
�آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  و�شمو 
�حل���اك���م يف منطقة  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل 
�ل��ظ��ف��رة وم���ع���ايل �ل���دك���ت���ورة �أمل 
�ملجل�ص  رئي�شة  �لقبي�شي  ع��ب��د�هلل 
�ل��وط��ن��ي �لحت����ادي و���ش��م��و �ل�شيخ 
طحنون بن حممد �آل نهيان ممثل 
�ل��ع��ني و�شمو  م��ن��ط��ق��ة  �حل���اك���م يف 
نهيان  �آل  حممد  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ 
�آل  حممد  بن  �شرور  �ل�شيخ  و�شمو 
ز�يد  بن  �ل�شيخ هز�ع  و�شمو  نهيان 
�ملجل�ص  رئ��ي�����ص  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
و�شمو  �أب��وظ��ب��ي  لإم���ارة  �لتنفيذي 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  عي�شى  �ل�شيخ 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  ن��ه��ي��ان  �ل�شيخ  و���ش��م��و 
نهيان رئي�ص جمل�ص �أمناء موؤ�ش�شة 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان لالأعمال 
�خلريية و�لإن�شانية و�لفريق �شمو 
�آل نهيان  ز�ي����د  ب��ن  ���ش��ي��ف  �ل�����ش��ي��خ 
وزير  �ل���وزر�ء  جمل�ص  رئي�ص  نائب 
�لد�خلية و�شمو �ل�شيخ من�شور بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة و�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��ام��د  �ل�شيخ 
�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  دي����و�ن  رئ��ي�����ص 
�آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  و�شمو 
و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ن��ه��ي��ان 
�ل�����دويل و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ال��د بن 
جمل�ص  رئ���ي�������ص  ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي������د 
للرعاية  �لعليا  ز�يد  موؤ�ش�شة  �إد�رة 
�لإحتياجات  وذوي  �لإن�������ش���ان���ي���ة 
�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  و���ش��م��و  �خل��ا���ش��ة 
نهيان  �آل  خ��ل��ي��ف��ة  ب����ن  ����ش���ل���ط���ان 
�ل�����ش��م��و رئي�ص  م�����ش��ت�����ش��ار ���ش��اح��ب 
بن  من�شور  �ل�شيخ  و�شمو  �ل��دول��ة 
وعدد  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
من وزر�ء �لدفاع وقادة �لأرك��ان يف 

�لدول �ل�شقيقة و�ل�شديقة. 

اأكدا اأن االإمارات بجهود واأفكار كوادرها الوطنية �شتكون من بني الدول املتقدمة يف ال�شناعات الدفاعية

حممد بن را�سد وحممد بن زايد يد�سنان ناقلة اجلنود املدرعة »الوح�س«
•• اأبوظبي-وام:

�آل مكتوم  د�شن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�ص  رئي�ص  �لدولة  رئي�ص  نائب 
�آل  ز�ي��د  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  »رع��اه �هلل« و�شاحب 
للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
بن  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور  �مل�شلحة 
ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي و �شمو �ل�شيخ من�شور بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء وزير �شوؤون 
�لرئا�شة .. ناقلة �جلنود �ملدرعة »�لوح�ص« �لتي تعر�ص 
لأول مرة من خالل معر�ص �لدفاع �لدويل » �آيدك�ص« 
وهي من ت�شنيع و�إنتاج �شركة كاليد��ص �لوطنية �لتي 
تعر�ص هذه �لناقلة �لربمائية كنموذج ل�شناعة وطنية 

و�عدة باأيدي وخرب�ت وطنية 100 يف �ملائة .

�ل�شناعة  ب��ه��ذه  �إع��ج��اب��ه��م��ا  ع��ن  �شموهما  �أع����رب  وق���د 
�لو�عدة و�أكد� �أن دولة �لإمار�ت بجهود و�أفكار كو�ردها 
�لوطنية �شتكون من بني �لدول �ملتقدمة يف �ل�شناعات 

�لع�شكرية �لدفاعية.
و بارك �شموهما �جلهود �لتي تقوم بها �شركة كاليد��ص 
�أجل �لإرتقاء ب�شناعتنا  �لوطنية و�لقائمون عليها من 
�لع�شكرية �لوطنية �إىل م�شتويات متقدمة ت�شتطيع يف 

�مل�شتقبل مناف�شة �ل�شركات �لعاملية يف هذ� �مل�شمار.
حممد  ف��ار���ص  �مل�شت�شار  معايل  م��ن  �شموهما  و��شتمع 
�ل��ن��اق��ل��ة وطاقتها  م��ه��م��ات  ح���ول  ���ش��رح  �إىل  �مل���زروع���ي 
تدريعا  �أك���رث  تعترب  و�ل��ت��ي  �جل��ن��ود  م��ن  �ل�شتيعابية 
كاليد��ص  �شركة  �أن  �إىل  .. م�شري�  �لعامل  على م�شتوى 
بد�أت �أي�شا ت�شنيع نوع جديد من �لطائر�ت �لتدريبية 

ومكافحة �لإرهاب.
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 

رئي�س كو�سوفا باليوم الوطني لبالده
•• اأبوظبي-وام:

�إىل  تهنئة  برقية  �لدولة »حفظه �هلل«  رئي�ص  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  بعث �شاحب 
فخامة ها�شم تات�شي رئي�ص جمهورية كو�شوفا، وذلك مبنا�شبة �ليوم �لوطني لبالده.

كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �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 برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�ص ها�شم تات�شي.
�آل  ز�يد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �آل مكتوم و�شاحب  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  وبعث �شاحب 

نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل معايل ر�مو�ص هارديناي رئي�ص وزر�ء جمهورية كو�شوفا.

امل�ساواة بني املراأة والرجل حمور موؤمتر احلوكمة املوؤ�س�سية الأربعاء املقبل فى دبي
•• دبي -وام:

تنظم �لإد�رة �لعامة لالإقامة و�شوؤون �لأجانب بدبي �لأربعاء 
�ل��ث��ان��ي��ة مل��وؤمت��ر �حل��وك��م��ة �ملوؤ�ش�شية  �ل����دورة  �مل��ق��ب��ل يف دب���ي 
“ �لتو�زن بني �جلن�شني” وذلك لبحث  2019 حتت �شعار 
تعزيز �مل�شاركة �ملجتمعية حول ق�شايا �لتو�زن بني �جلن�شني 
و�لعمل على �شد هذه �لفجوة من خالل �أفكار مبتكرة وحلول 

فعالة توؤدي �إىل حتقيق �لتغري �لإيجابي �ملن�شود.
وقال �شعادة �للو�ء حممد �أحمد �ملري مدير عام �لإد�رة �لعامة 
لالإقامة و�شوؤون �لأجانب بدبي �أن تنظيم �ملوؤمتر ياأتي بهدف 

تبادل �لأفكار و�خلرب�ت و�لتعريف باإد�رة �حلوكمة و�أهميتها 
يف �لعمل �ملوؤ�ش�شي ...مو�شحا �أن �مل�شاو�ة بني �ملر�أة و�لرجل 
هو �ملحور �لذي يقوم عليه �ملوؤمتر وينطوي ذلك على حتقيق 
م�شاركة كاملة وعادلة للرجال و�لن�شاء يف موؤ�ش�شات �لدولة 
مما  �ل��ق��ر�ر  �شنع  وم��ر�ك��ز  �لقيادية  �ملنا�شب  ت��ويل  �شاماًل 
يحقق �لهدف �لعام لدولة �لإم��ار�ت باأن تكون �شمن �أف�شل 

دول �لعامل بحلول 2021 .
و�أ����ش���اف �ل���ل���و�ء �مل����ري �ن ن��خ��ب��ة م��ن �مل��خ��ت�����ش��ني و�خل����رب�ء 
�إد�رة  �مل��وؤمت��ر  خ��الل  �شيناق�شون  �ل��ق��ر�ر  و�شناع  و�مل�شوؤولني 
�لفعالة  للحوكمة  �لرئي�شية  و�مل��ب��ادىء  مب�شاركة  �حلوكمة 

و�ل�شفافية  و�لنز�هة  و�مل�شوؤولية  و�مل�شاءلة  �لقيادة  يف  �ملتثلة 
و�مل��ر�أة وجمال�ص  �لقيادية و�لفروقات بني �لرجل  و�ل�شفات 
يف  �ل���ت���و�زن  جمل�ص  ودور  �جلن�شني  ب��ني  و�ل���ت���و�زن  �لد�رة 
وتفعيل  �ملوؤ�ش�شات  يف  �لقيادية  �ملنا�شب  يف  �ل��ت��و�زن  حتقيق 
�ىل  ��شافة  �جلن�شني  بني  �ل��ت��و�زن  لتحقيق  �لقيادة  عن�شر 
جهاز  يعترب  حيث  �لرقابي  بالعمل  يخت�ص  فيما  �مل�شوؤولية 
�لد�خلي  و�ل�شبط  �ل��رق��اب��ة  ع��ن  �مل�����ش��وؤول��ة  �جل��ه��ة  �ل��رق��اب��ة 
�لقطاع  موؤ�ش�شات  مع  �لرقابة  جهاز  وعالقة  دب��ي  �إم���ارة  يف 
�أهم  وه��و  �لنز�هة  حم��ور  على  �ل�شوء  و�شي�شلط  �حلكومي 

مبادىء �حلوكمة.

حممد بن را�سد وحممد بن زايد ي�ستقبالن القيادات ال�سيا�سية والع�سكرية وامل�ساركني يف اآيدك�س ونافدك�س

حممد بن را�سد يزور عددا من من�سات ال�سركات الوطنية و العاملية يف » اآيدك�س « 2019 

•• اأبوظبي -وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة 
رئي�ص جمل�ص �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 يف 
�ل�شيا�شية  �لقياد�ت  �أبوظبي �لوطني للمعار�ص  �لقاعة �لرئي�شية يف مركز 
�آيدك�ص«   « �ل���دويل  �ل��دف��اع  معر�شي  فعاليات  يف  و�مل�����ش��ارك��ني  و�لع�شكرية 
�لعا�شمة  يف  �م�����ص  �نطلقت  �ل��ت��ي   2019 نافدك�ص«   « �لبحري  و�ل��دف��اع 

�أبوظبي.
�إقامة �شعيدة يف ربوع بالدنا  ورحب �شموهما ب�شيوف �لدولة ومتنيا لهم 

�لتي تفتح �أبو�بها د�ئما لالأ�شقاء و�لأ�شدقاء من حول �لعامل.
ح�شر �للقاء .. �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد 
دبي و�شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان و�شمو �ل�شيخ 
حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية و�شمو �ل�شيخ ر��شد 
بن �شعود بن ر��شد �ملعال ويل عهد �أم �لقيوين و�شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود 
ز�يد  بن  �ل�شيخ حمد�ن  و�شمو  ر�أ���ص �خليمة  �لقا�شمي ويل عهد  بن �شقر 

�أمل عبد�هلل  �لدكتورة  �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة ومعايل 
�لقبي�شي رئي�شة �ملجل�ص �لوطني �لحتادي و�شمو �ل�شيخ طحنون بن حممد 
حممد  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ  و�شمو  �لعني  منطقة  يف  �حل��اك��م  ممثل  نهيان  �آل 
بن  ه��ز�ع  �ل�شيخ  و�شمو  نهيان  �آل  �شرور بن حممد  �ل�شيخ  و�شمو  نهيان  �آل 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي و�شمو �ل�شيخ 
�آل  �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان  �آل نهيان رئي�ص جمل�ص  نهيان بن ز�يد 
ز�يد  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  و�لفريق  و�لإن�شانية  �خلريية  لالأعمال  نهيان 
�آل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�شمو �ل�شيخ من�شور 

بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة و�شمو 
�لدويل و�شمو  �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون  ز�يد  �ل�شيخ عبد�هلل بن 
�أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن  �آل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص  �ل�شيخ عمر بن ز�يد 
�شلطان �آل نهيان لالأعمال �خلريية و�لإن�شانية و�شمو �ل�شيخ خالد بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�ص جمل�ص �إد�رة موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا للرعاية �لإن�شانية وذوي 
�آل مكتوم رئي�ص هيئة  �أحمد بن �شعيد  �ل�شيخ  �لإحتياجات �خلا�شة و�شمو 
دبي للطري�ن �لرئي�ص �لأعلى ملجموعة طري�ن �لإمار�ت وعدد من �ل�شيوخ 

وكبار �مل�شوؤولني �ملدنيني و�لع�شكريني.

•• اأبوظبي - وام:

�لدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ز�ر 
رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« ير�فقه ويل عهده �شمو �ل�شيخ 
�لذي   2019 �آي��دك�����ص«   « �آل مكتوم معر�ص  ر����ش��د  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��د�ن 

ي�شت�شيفه مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�ص على مدى خم�شة �أيام.
�ل�شركات  ع��دد من من�شات  توقف عند  و  �ملعر�ص  �أرج���اء  �شموه يف  وجت��ول 
�لوطنية و �لعاملية �مل�شاركة يف �حلدث �لذي ي�شنفه �ملر�قبون باأنه من بني 

�أ�شهر و�أكرب معار�ص دفاعية على م�شتوى �لعامل .
- خالل جولته  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب  و��شتمع 
�ل�شاملة يف �لقاعة رقم »3« - �إىل �شروح من �لقائمني على �أجنحة �ل�شركات 

�لوطنية و�لأجنبية �مل�شاركة يف هذ� �حلدث �لدويل و�لبالغ عددها �أكرث من 
�ألف و ثالثمائة �شركة وجهة حكومية �إمار�تية وعاملية .. ��شتمع �شموه من 
�مل�شوؤولني و�لعار�شني �إىل �آخر ما تو�شلت �إليه �لتقنيات و�لأبحاث �لع�شكرية 
�لدفاعية من مبتكر�ت و�شناعات حديثة يعر�ص بع�شها للمرة �لأوىل يف » 

�آيدك�ص » .
و�آليات  ر�د�ر متطورة جد�  �شموه نظم  �شاهدها  �لتي  �ل�شناعات  و من بني 
ع�شكرية برمائية و�أنظمة �شو�ريخ دفاعية و�أ�شلحة فردية خفيفة و كل ما 

يلزم لت�شليح �جليو�ص �لربية �ملتطورة .
�ل��وزر�ء حاكم دبي  رحب �شاحب �ل�شمو نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص 
ي�شتقطب  �لذي  �لعاملي  �لتجمع  هذ�  يف  �مل�شاركني  و�لع�شكرين  بالعار�شني 
�لدفاعية  و  �لع�شكرية  �ل�شناعات  م��ي��د�ن  يف  �ملخت�شة  �ل�شركات  ك��ربي��ات 

لالأهمية  نظر�   « �آيدك�ص  ب���«  �مل�شاركة  على  حتر�ص  باتت  �لتي  تقنياتها  و 
يف  �نطالقته  منذ  عاما  وع�شرين  خم�شة  مدى  على  �كت�شبها  �لتي  �لكبرية 

�لعام 1993 وليز�ل يتنامى دورة بعد دورة ويكت�شب �شهرة دولية �أو�شع.
و�أكد �شموه �أن �شناعة �ملعار�ص يف دولة �لإمار�ت �أ�شبحت ر�ئدة على م�شتوى 
علمية  خ��رب�ت  و�كت�شابهم  �لب�شرية  كو�درنا  كفاءة  بف�شل  و�لعامل  �ملنطقة 
�لعمل  قطاعات  من  �لكثري  يف  خ��رب�ء  �أ�شحو�  حتى  وعامليا  حمليا  وعملية 

�لوطني و�لنتاج و�لإبد�ع .
و �أعرب �شموه عن �شعادته باحت�شان عا�شمتنا �حلبيبة �أبوظبي للمهرجانات 
يعزز  مبا  وغريها  �لكبرية  و�لقت�شادية  و�ل�شياحية  �لثقافية  و�لفعاليات 
مكانة دولتنا �لعزيزة يف �لعامل و ير�شخ �شمعتها بو�شفها دولة �شالم و�نفتاح 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  نهنئ �شاحب   «  : �شموه  ق��ال  و  وت�شامح. 

�شاحب  �لعزيز  �أخ��ان��ا  و  �أنف�شنا  ونهنئ  �هلل«  »حفظه  �ل��دول��ة  رئي�ص  نهيان 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
للقو�ت �مل�شلحة على كل �لجناز�ت �حل�شارية و�لإن�شانية �لتي حققتها دولة 
�لإمار�ت ل�شعبها �لويف يف �شتى �لقطاعات وعلى خمتلف �ل�شعد .. بارك �هلل 

يف م�شريتنا م�شرية �خلري و �لعطاء و �لبناء ».
�شمو   .. �آل مكتوم يف �جلولة  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  ر�ف��ق �شاحب 
�ل�شيخ �أحمد بن �شعيد �آل مكتوم رئي�ص هيئة دبي للطري�ن �لرئي�ص �لأعلى 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  ب��ن حممد  �ل�شيخ من�شور  و�شمو  �لإم����ار�ت  ملجموعة ط��ري�ن 
مكتوم و معايل حممد بن �أحمد �لبو�ردي وزير دولة ل�شوؤون �لدفاع و�شعادة 
خليفة �شعيد �شليمان مدير عام د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة يف دبي و عدد 

من كبار �شباط وز�رة �لدفاع و�لقو�ت �مل�شلحة .
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اأخبـار الإمـارات
م�ست�سفى ال�سيخ خليفة يف اأم القيوين ا�ستقبل 60 األف مري�س يف 2018

•• اأم القيوين-وام:

�لقيوين  باأم  �لعام  �ل�شيخ خليفة  �لطو�رئ مب�شت�شفى  ق�شم  ��شتقبل 
�شهريا  حالة  �آلف   5 ب��و�ق��ع  مري�ص  �أل��ف   60 نحو  �ملا�شي  �ل��ع��ام 
�لآخ��رى و��شابات  �لطارئة  �ملر�شية  �لقلب و�حل��الت  �شملت حالت 

�حلو�دث �ملختلفة.
�مل�شت�شفى  ط��و�رئ  �إن  للم�شت�شفى  �لتنفيذي  �ملدير  دويف  ليام  وق��ال 
و�لب�شيطة  و�لعاجلة  �حل��رج��ة  للحالت  عالجا  و  ت�شخي�شا  توفر 
�لقلب  ع�شلة  �حت�شاء  حلالت  �ملبكر  و�لت�شخي�ص  و�لكبار  لالأطفال 
و�لأزمات �لقلبية مع �شرعه نقلهم �إىل �لق�شطرة �لقلبية �إىل جانب 

��شتقبال حالت �حلو�دث و�حلروق باأنو�عها كافة وغريها.
من جهته ذكر �لدكتور عبد�لقادر �لزرعوين رئي�ص �لأق�شام �جلر�حية 
ت��رتدد على طو�رئ  �لتي  �أك��رث �حل��الت  �أن  �مل�شت�شفى  و�حل���و�دث يف 
�أمر��ص �جلهاز  �أم �لقيوين حالت  م�شت�شفى �ل�شيخ خليفة �لعام يف 
و�لرت�شاح  �لقلبية  و�لأزم���ات  �لقلب  و�أم��ر����ص  و�له�شمي  �لتنف�شي 
حالت  �إىل  ��شافة  و�لنزيف  �لدماغية  �جللطات  وح���الت  �ل��رئ��وي 

�حلو�دث باأنو�عها كافة.
موؤخر�  نظم  قد  �لقيوين  �أم  يف  �لعام  خليفة  �ل�شيخ  م�شت�شفى  ك��ان 
موؤمتر “ �حلالت �لطبية �لطارئة” بح�شور �أكرث من 100 م�شارك 

من �أع�شاء �لكادر �لطبي و�لتمري�شي و�لفني يف �مل�شت�شفى.

دبي  بـ»اأمريكية«  الأول  م�سابقة  يف  درا�سية  مبنح  يفوزون  وطالبة  طالبا   15
•• دبي-وام:

�حتفلت �جلامعة �لأمريكية يف دبي �أم�ص �لول بتتويج �لفائزين يف م�شابقة 
يف  وطالبة  طالبا   15 �لتو�يل وفاز  �لثاين على  للعام  �لتي نظمتها  �لأول 
فيزياء  و�ل��ع��ل��وم،  و�لإع����الم  و�خل��ط��اب��ة  و�ل��ف��ن��ون  �لأع��م��ال  �إد�رة  مناف�شات 

وريا�شيات. 
خالل  له  كلمة  يف  �لأكادميية  �لهيئة  رئي�ص  �هلل  حب  عماد  �لدكتور  و�أ�شار 
�حلفل �إىل �أن �ختيار ��شم �مل�شابقة جاء تطبيقا ملقولة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم 
دبي “رعاه �هلل” “ �طلبو� �ملركز �لأول .. فاأنا و�شعبي نحب �ملركز �لأول “.

ولفت �إىل �أن �لفائز �لأول يف �مل�شابقة يح�شل على %100 منحة حممد بن 
ر��شد �لدر��شية و�لفائز �لثاين يح�شل على %50 منحة در��شية و�لثالث 

يح�شل على %25 منحة در��شية .
من جهتها �أكدت �شيلفي توما م�شاعد مدير �لقبول وم�شوؤولة �ملنح �لدر��شية 
يف �جلامعة حر�ص �جلامعة �لأمريكية يف دبي على ��شتقطاب �ملتميزين من 
�لطلبة ودعمهم وتطوير مهار�تهم و�شقل مو�هبهم .. م�شرية �إىل �جلامعة 
نحو  فيها  �شارك  �لتي  �مل�شابقة  تنظيم هذه  �لثاين جناحا يف  للعام  حققت 
100 طالب وطالبة من 45 مدر�شة ر�شحو� �لأو�ئل من �لطلبة للتناف�ص 
ونيل �ملنح �لدر��شية. و�ختتم �حلفل بتوجيه �ل�شكر للجان حتكيم �مل�شابقة 

و�لتهنئة للفائزين ولكل من �شاهم يف �جناح فعاليات �مل�شابقة. 

حممد بن را�سد ي�ستقبل الوزير املخت�س ب�سوؤون الدفاع العماين ووزير الدفاع الأرميني
•• اأبوظبي-وام: 

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
دب��ي »رع��اه �هلل«  �ل���وزر�ء حاكم  �ل��دول��ة رئي�ص جمل�ص  رئي�ص 
�آيدك�ص«   « �ل��دويل  �ل��دف��اع  �ل��دف��اع يف معر�ص  وز�رة  يف جناح 
ر��شد  �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن  بح�شور ويل عهده �شمو 
�آل مكتوم .. معايل �ل�شيد بدر �شعود بن حارب �لوزير �ملخت�ص 
ب�شوؤون �لدفاع يف �شلطنة عمان �ل�شقيقة و�لوفد �ملر�فق �لذي 
�شعيد  ب��ن  ق��اب��و���ص  �ل�شلطان  ج��الل��ة  حت��ي��ات  �شموه  �إىل  نقل 
�شلطان عمان ومتنياته ل�شموه وقيادتنا �لر�شيدة دو�م �ل�شحة 

و�ل�شعادة ولدولة �لإمار�ت دو�م �لتقدم و�لزدهار .
�أط��ر�ف �حلديث حول  �لعماين  و�ل�شيف  �شموه  وقد جت��اذب 

فعاليات معر�ص » �آيدك�ص« و�لأهمية �لتي يحظى بها �إقليميا 
هذ�  يف  �لدولية  �مل�شاركات  ونوعية  حجم  �إىل  بالنظر  ودوليا 

�ملعر�ص �لعاملي �لكبري .
وقد �أ�شاد معايل �ل�شيد بدر �شعود بن حارب بح�شن �ل�شتقبال 
و�لتنظيم �لذي يتميز به معر�ص » �آيدك�ص » و�لقائمني عليه 

.
كما ��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
�ل��دف��اع �لأرم��ي��ن��ي �ل��ذي �شارك  معايل ديفيد ت��ون��وي��ان وزي��ر 
 .. « �آيدك�ص   « ر�أ���ص وفد كبري يف مر��شم �فتتاح معر�ص  على 
رئي�ص  نقل حتيات  �ل��ذي  �لأرميني  بالوزير  �شموه  وقد رحب 
تعزيز  �أن  �أمله يف  .. معربا عن  �شموه  �إىل  �أرمينيا  جمهورية 
�أرمينيا على  �لإم��ار�ت وجمهورية  �لتعاون بني دولة  عالقات 

خمتلف �ل�شعد.
�لتي  �لعربية  و�ل�شيافة  �ل�شتقبال  دفء  على  �شموه  و�شكر 

حظي بها �لوفد �ملر�فق يف ربوع دولة �لإمار�ت.
ح�شر �ملقابلتني .. �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم ويل عهد دبي و�شمو �ل�شيخ �أحمد بن �شعيد �آل مكتوم 
طري�ن  ملجموعة  �لأعلى  �لرئي�ص  للطري�ن  دبي  هيئة  رئي�ص 
�لإمار�ت و�شمو �ل�شيخ من�شور بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
�لت�شامح  وزي���ر  نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  وم��ع��ايل 
ومعايل حممد بن �أحمد �لبو�ردي وزير دولة ل�شوؤون �لدفاع 
و�شعادة �لفريق حممد عبد �لرحيم �لعلي وكيل وز�رة �لدفاع 
�لت�شريفات  د�ئ��رة  عام  مدير  �شليمان  �شعيد  وخليفة  �مل�شاعد 

و�ل�شيافة يف دبي وعدد من كبار �شباط وز�رة �لدفاع . 

حممد بن زايد يد�سن العربة املحدثة » عجبان « التي تنتجها �سركة منر

�سفقات باأكرث من 4.971 مليار درهم يف اليوم الأول لـ»اآيدك�س« و»نافدك�س« 2019

•• اأبوظبي -وام:

د�شن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة.. �آلية »عجبان » �ملدرعة 447A �لتي تنتجها 

�شركة » منر » �لإمار�تية �لتابعة للموؤ�ش�شة �لعامة لل�شناعات �لع�شكرية. 
 « �ل���دويل  �ل��دف��اع  م��وؤمت��ر  و  �لتد�شني مبعر�ص  خ��الل عملية  �شموه  ر�ف���ق 

�آيدك�ص 2019 » �لذي �نطلق �أم�ص.. �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان 
نائب رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي . 

تعد �آلية عجبان �ملدرعة �جلديدة متعددة �ملهام.. ن�شخة مطورة من �شل�شلة 
�لع�شكرية  �لأدو�ر  من  و��شعة  جمموعة  لتاأدية  �شممت   « عجبان  �آل��ي��ات   «
و�حلركة  �لبقاء  على  �ل��ق��درة  م��ن  عالية  م�شتويات  يوفر  مب��ا  �ملتخ�ش�شة 

و�لقوة �لنارية. 

كمركبة  ت�شنف  �ل��ت��ي  �جل��دي��دة  عجبان  �آل��ي��ة  ق���در�ت  على  �شموه  وت��ع��رف 
�لتكوين  عالية  مدرعة  بكابينة  وتتميز  �أف��ر�د  �شبعة  تقل  ع�شكرية  تكتيكية 
وم�شممة لوحد�ت خمتلفة مثل فرق �ل�شتجابة �لتكتيكية وحر�ص �حلدود 
�ل��ت��م��رد و�ل���ق���و�ت �خل��ا���ش��ة فيما مي��ك��ن تزويدها  و�ل���ش��ت��ط��الع وم��ك��اف��ح��ة 
بنوعيات متعددة من �لأ�شلحة �خلفيفة.. كما يعمل نظام �لإطار�ت �لد�عمة 
�إ�شابتها ومتتلك  100 كيلو مرت يف حال  �أك��رث من  للم�شري  �لآلية  لقدرة 

خز�ن وقود جمهز� بنظام معاجلة ذ�تية عند حدوث �أي ثقب. 
�آليات  تقدم  وه��ي  �لوطنية  �ل�شناعات  ب��روؤي��ة  �شعادته  ع��ن  �شموه  �أع���رب  و 
�لتقنيات  ب��اأح��دث  وجم��ه��زة  ك��اف��ة  ل��الأح��د�ث  وم�شممة  متطورة  ع�شكرية 
و  �لتطوير  و  �لتحديث  و  �لبحث  مو��شلة  �أهمية  �إىل  م�شري�  �ملتقدمة.. 
�ل�شتفادة من �لعلوم و�لتجارب �ملتقدمة لتعزيز خيار�تنا يف تنويع �ل�شناعة 

�لع�شكرية �لوطنية. 

•• اأبوظبي-وام:

ملعر�ص  �ل��ر���ش��م��ي  �مل��ت��ح��دث  �حل�����ش��اين،  رك���ن حم��م��د خمي�ص  �لعميد  �أع��ل��ن 
»�آيدك�ص« عن توقيع �شفقات بقيمة جتاوزت 4 مليار�ت و971 مليون درهم 
 ،2019 و«نافدك�ص«  »�أي��دك�����ص«  معر�شي  فعاليات  م��ن  �لأول  �ل��ي��وم  خ��الل 

توزعت �لعقود �ملربمة على 15 �شركة عاملية و18 �شركة حملية. 
بحري  �ل��رك��ن  �لعقيد  بح�شور  �شحفي  م��وؤمت��ر  خ��الل  �لع���الن  ه��ذ�  ج��اء 
 “ �ل��ب��ح��ري  �ل��دف��اع  معر�ص  با�شم  �لر�شمي  �مل��ت��ح��دث  �ل��ذه��ل��ي،  نا�شر  فهد 

نافدك�ص”. 
�إن �لقيمة �لإجمالية لل�شفقات  �لعميد ركن حممد خمي�ص �حل�شاين  وقال 
3.867 م��ل��ي��ار رده����م، ت�شمنت  ب��ل��غ��ت  �ل�����ش��رك��ات �خل��ارج��ي��ة  �مل��ربم��ة م��ع 
على  م�شتحدثة  �شو�ريخ  ل�شر�ء  �لأمريكية  “ر�ثيون”  �شركة  مع  �لتعاقد 
 1.307 بقيمة  �جل��وي  و�ل��دف��اع  �جل��وي��ة  �ل��ق��و�ت  ل�شالح  �لباتريوت  نظام 
و�شر�ء قطع غيار  �شتوك” �لرو�شية ل�شيانة  “جوينت  و�شركة  مليار درهم، 
مليون   45.922 بقيمة  �شنتني  مل��دة  بانزر  ن��وع  من  �جل��وي  �ل��دف��اع  لنظام 
EM150 ل�شالح �لقو�ت �لربية  درهم ول�شر�ء �شور�يخ كورنيت من نوع 
“رمييتال”  146.920 مليون درهم، �إىل جانب �لتعاقد مع �شركة  بقيمة 
�ل�شوي�شرية لتقدمي �ملعاونة �لفنية لنظام �شكاي جارد ل�شالح �لقو�ت �لربية 
“نك�شرت �شي�شتم” �لفرن�شية لتقدمي  6.836 مليون درهم، و�شركة  بقيمة 
و�شركة  دره��م،  مليون   193.500 بقيمة  لوكلريك  للدبابة  �لفني  �ل�شناد 
و�إ�شالح  و�شيانة  غيار  قطع  ل�شر�ء  لالإلكرتونيات  �لفرن�شية  “�شفر�ن” 
ل�شالح  �شنو�ت  ثالث  ملدة   PMP-3 و�ملدرعة  لوكلريك  للدبابة  �ملناظري 
“تال�ص”  �شركة  وك��ذل��ك  دره���م،  مليون   86 بقيمة  �لعامة  �ل�شيانة  �شالح 

�لفرن�شية لتبديل �لبطاريات ومتديد �لعمر �لفرت��شي لالألغام �لهند�شية 
بقيمة 6.062 مليون درهم. 

نا�شف  ل�شر�ء  �لكورية  “هانو�”  �شركة  مع  �لتعاقد  �ل�شفقات  ت�شمنت  كما 
ب��اأن��و�ع خمتلفة  و�مل��و�ق��ع  �لأل��غ��ام  �لثغر�ت يف حقول  �فغو�ين ومكمالت فتح 
 EOSو�شركة دره����م،  م��ل��ي��ون   50.320 بقيمة  �ل��ربي��ة  �ل��ق��و�ت  ل�شالح 
 EOS RWS ن��وع  من  وبحرية  برية  �أنظمة  ل�شر�ء  للدفاع  �ل�شرت�لية 
ملدفع عيار 30 ملم ل�شالح �لقو�ت �لربية و�لبحرية، وجهاز حماية �ملن�شاآت 

و�ل�شو�حل بقيمة 1.162 مليار درهم. 
ومت �لتعاقد مع مركز �مللك عبد�هلل �لثاين للت�شميم و�لتطوير وذلك ل�شر�ء 
 204.857 بقيمة  �لربية  �لقو�ت  ل�شالح  م/د  تدريبية  وقذ�ئف  �شو�ريخ 
 Rheinmrtalll ���ش��رك��ة  م��ع  �ل��ت��ع��اق��د  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  دره����م،  م��ل��ي��ون 
لتقدمي خدمات �ل�شناد �لفني مل�شبهات �ل�شتباك  �لأملانية   Electronic
درهم،  مليون   38.700 بقيمة  �لعامة  �ل�شيانة  �شالح  ل�شالح  �لتعبوي 
ل�شالح  �ل��ر�د�ر�ت  ربط  ملنظومة  �لأمريكية لإ�شافة قدر�ت  لوكهيد  و�شركة 
�لقو�ت �لربية بقيمة 404.030 مليون درهم، و�شركة هي�شكو �لأمريكية 
 77.004 بقيمة  �لربية  �لقو�ت  ل�شالح  ومالجئ  دفاعية  حو�ئط  ل�شر�ء 
مليون درهم، و�شركة Paramount logistic ل�شر�ء 4 �آليات من نوع 
MBOM ل�شالح �لقو�ت �لربية بقيمة 10.284 مليون درهم، و�لتعاقد 
ذخائر  ل�����ش��ر�ء  �لهندية   ORDANCE FACTORY �شركة  م��ع 
بقيمة  �لربية  �لقو�ت  ل�شالح  مكمالتها  مع   MM HE  155 من نوع 

مليون درهم.   127.086
و �أ�شار �لعميد ركن حممد خمي�ص �حل�شاين �إىل �أن قيمة �لعقود �ملوقعة مع 
�ل�شركات �ملحلية و�شلت �إىل ما يقارب 1.104 مليار درهم، حيث مت �لتعاقد 

لوحد�ت  �أمنية  �أنظمة  و�شيانة  لرتكيب  �لأمنية  لالأنظمة  فهد  �شركة  مع 
لتقدمي  هالل  بن  و�شركة  دره��م،  مليون   4.210 بقيمة  �مل�شلحة  �لقو�ت 
�ل�شناد �لفني وتوريد قطع �لغيار لكا�شحات �لألغام ل�شالح �شالح �ل�شيانة 
 Emirates لعامة بقيمة 15 مليون درهم، �إىل جانب �لتعاقد مع �شركة�
Shooting Equipment ل�شر�ء �أهد�ف �لرماية �لكهربائية ل�شالح 
 IGG و���ش��رك��ة  دره����م،  م��ل��ي��ون   3.600 بقيمة  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  وح����د�ت 
مليون   42.297 بقيمة  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  وح���د�ت  ل�شالح  ذخ��ائ��ر  ل�����ش��ر�ء 
درهم و�لتعاقد مع �ل�شركة ذ�تها لتوريد وتركيب نظام �لرماية �للكرتوين 
ل�شالح �لقو�ت �مل�شلحة بقيمة 95 مليون درهم، وتوقيع عقد ل�شيانة �أجهزة 
بالإ�شافة  �ملخترب �ملركزي ل�شالح �لدفاع �لكيميائي بقيمة 5 ماليني درهم، 
�لقو�ت  وح��د�ت  ل�شالح  �لنمر  �آليات  ل�شيانة  �لنمر  �شركة  مع  �لتعاقد  �ىل 
�مل�شلحة بقيمة 7.759 مليون درهم، و�شركة Bermuda ل�شر�ء �أجهزة 
�لتدريب �لفني للكادر �لطبي �مليد�ين ل�شالح �شالح �خلدمات �لطبية بقيمة 
 Emirate General Transport 19.120 مليون درهم، و�شركة
�لغيار  قطع  وتوفري  و�لعمرة  و�لإ���ش��الح  �ل�شيانة  خدمات  على  للح�شول 
مليون   56 بقيمة  �لعامة  �ل�شيانة  �شالح  ل�شالح  �مل�شلحة  �لقو�ت  ملركبات 
Knowledge Point لتوفري كادر ب�شري متخ�ش�ص  ، و�شركة  درهم 
بكفاء�ت عالية �إ�شافة �ىل تقدمي خدمات ��شت�شارية لبناء وتطوير �لقدر�ت 

ل�شالح وحد�ت �لقو�ت �مل�شلحة بقيمة 239 مليون درهم. 
قنا�شة  بنادق  ل�شر�ء  �نرتنا�شونال  كركال  �شركة  مع  �أي�شا  �لتعاقد  وج��رى 
و�ملو�د �لفنية ل�شالح �لقو�ت �مل�شلحة بقيمة 41.656 مليون درهم ، و�شركة 
و�خلدمات  و�لطر�بيل  ولو�زمها  ع�شكرية  مالب�ص  وتوريد  ل�شر�ء   IGG
بالإ�شافة   ، درهم  مليون   300 �مل�شلحة بقيمة  �لقو�ت  �ملتعلقة بها ل�شالح 

�لفنية  �مل�شاندة  لتقدمي   Rohde& Schwar �شركة  مع  �لتعاقد  �إىل 
عن طريق توفري خرب�ء وفنيني متخ�ش�شني يف تكنولوجيا �ملعلومات ل�شالح 
 Trust �شركة  �لتعاقد مع   ، 25 مليون درهم  بقيمة  �لإلكرتونية  �حلرب 
�لتاتر�  �آل��ي��ات  غيار  قطع  وت��وري��د  ل�شياغة  �لفني  �ل�شناد  خدمات  لتقدمي 

و�لهمر ل�شالح �ل�شيانة �لعامة بقيمة 6.200 مليون درهم. 
بدوره، قال �لعقيد �لركن بحري فهد نا�شر �لذهلي، �ملتحدث �لر�شمي با�شم 
معر�ص �لدفاع �لبحري “ نافدك�ص”، �نه مت �لتعاقد مع كل من �شركة �لفتان 
ل�شناعة �ل�شفن ل�شر�ء �شفن �أبر�ر ل�شالح �لقو�ت �لبحرية بقيمة 55.521 
 80 �شفينة تدريب  ل�شر�ء   Deena Shipping مليون دره��م، و�شركة 
مرت �إ�شافة لتقدمي خدمات تدريب لطاقم �ل�شفينة ل�شالح �لقو�ت �لبحرية 
لتقدمي  ف��رج  خالد  �شركة  �إىل  بالإ�شافة   ، دره��م  مليون   99.171 بقيمة 
خدمات �لنقل �لبحري وخدمات �ل�شناد وقطع �لغيار بقيمة 9.855 مليون 
دره���م.  و ع��ن �ل�شفقات �مل��ربم��ة يف �ل��ي��وم �لأول ، ق��ال �لعميد رك��ن حممد 
�ل�شفقات  “�آيدك�ص” �إن حجم  ملعر�ص  �لر�شمي  �ملتحدث  �حل�شاين،  خمي�ص 
و�لعقود �ملربمة يف �ليوم �لأول من �ملعر�ص، و�لإقبال �لو��شع من �ل�شركات 
�ملعر�ص  بها  يحظى  �لتي  �ملتقدمة  �ملكانة  يعك�ص  �مل�شاركة  و�ملحلية  �لعاملية 
كاأحد �أكرب �ملن�شات �لعاملية �ملتخ�ش�شة لعر�ص �آخر ما تو�شلت �إليه تقنيات 
�ل�شناعات �لدفاعية و�لع�شكرية، ف�شاًل عن �مل�شاركة �لالفتة لأبرز �خلرب�ء 
و�ملتخ�ش�شني و�شناع �لقر�ر يف هذ �لقطاع �حليوي و�لهام ملو�كبة �ملتغري�ت 
�ل�شناعات  ت��ط��ور  م�شتوى  على  �ملبتكرة  و�حل��ل��ول  �جل��دي��دة  �لتكنولوجيا 
�ل�شناعية  �ل��ث��ورة  تقنيات  توظيف  �شبل  و��شت�شر�ف  و�لأم��ن��ي��ة،  �لدفاعية 
�مل�شتقبلية  �لتحديات  �لذكاء �ل�شطناعي لتحويل  �لر�بعة خا�شة يف جمال 

�إىل فر�ص و�جناز�ت و�مل�شاهمة يف تعزيز �ل�شلم و�لأمن �لدوليني”. 

•• اأبوظبي-وام:

قام �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء 
وزير �لد�خلية �م�ص » �لأح��د » بجولة يف معر�ص و موؤمتر �لدفاع �لدويل 
�ل�شركات  �أج��ن��ح��ة  م��ن  ع���دد�  �شملت  �لأول  ي��وم��ه  يف   «  2019 �آي��دك�����ص   «

�لوطنية و�لعاملية �مل�شاركة. و �طلع �شموه على �أحدث ما تعر�شه �ل�شركات 
من �أجهزة و معد�ت متطورة و ��شتمع �إىل �شرح موجز من �لعار�شني عما 

جمالت  يف  ومبتكر�ت  تقنيات  من  �ملبتكرة  و  �مل��ط��ورة  م�شاريعها  به  تتميز 
من  �لدفاعية  �ل�شناعات  قطاع  �إليه  تو�شلت  ما  و�آخ��ر  �لع�شكري  �لت�شنيع 

�لعار�شني حول  �لأحاديث مع  �شموه  وتبادل  تكنولوجيا ومعد�ت متطورة. 
حديثة  تقنية  وم��ع��د�ت  و�آل��ي��ات  وتقنيات  منتجات  م��ن  يقدمونه  م��ا  �أه���م 
متطورة ومبتكرة يف �ملعر�ص و�لتي ت�شمل �أخر ما تو�شلت �إليه �لتكنولوجيا 
و  �ملحاكاة  �أنظمة  و  �ل�شطناعي  �ل��ذك��اء  تقنيات  على  معتمدة  �لع�شكرية 

�لتقنيات �ملتطورة لتخزين وحتليل �ملعلومات.

�سيف بن زايد يزور معر�س« اآيدك�س 2019 « 
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اأخبـار الإمـارات

قام بجولة يف معر�س » اآيدك�س 2019 «

حممد بن زايد: الإمارات ت�سهد تقدما مهمًا يف جمال ال�سناعات الع�سكرية الدفاعية

حممد بن زايد يلتقي رئي�سة وزراء بنجالدي�س وعددا من وزراء الدفاع وكبار امل�سوؤولني امل�ساركني يف » اآيدك�س 2019 «

باملجالت �لدفاعية و�لع�شكرية من 
�لعامل لتبادل �خلرب�ت  �أنحاء  كل 
�ملخت�شني  ب��ني  �ل��ن��ظ��ر  ووج���ه���ات 
و�خلرب�ء و�شناع �لقر�ر و�ملعنيني 
مب��ج��الت �لأم���ن و�ل��دف��اع لبحث 
و�لتحديات  �مل���خ���اط���ر  م���و�ج���ه���ة 

�ل����دف����اع  وم�����وؤمت�����ر  م���ع���ر����ص  �أن 
�لدويل » �آيدك�ص« يعد �أحد �أهم و 
�أكرب �ملعار�ص �ملخت�شة يف �ملجالت 
�لتكنولوجيا  و�أن��ظ��م��ة  �ل��دف��اع��ي��ة 
�إىل  �لعامل.. م�شري�  �لع�شكرية يف 
�أنه يج�شد �ملكانة �لدولية �ملتميزة 

عاملية لل�شركات �ملخت�شة مبجالت 
منتجاتها  �أح���دث  لعر�ص  �ل��دف��اع 
للمعنيني  وي��ت��ي��ح  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة.. 
�لإطالع على �لتوجهات �لدفاعية 
�جلديدة �لتي تنتمي �إىل مد�ر�ص 
ع�����ش��ك��ري��ة خم��ت��ل��ف��ة يف �ل���ع���امل. و 

�لفرن�شية   « ن����اف����ال   « و����ش���رك���ة 
وتطوير  �ن���ت���اج  يف  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
هالكون   « و�شركة  بحرية  �أنظمة 

لالأنظمة ».
و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان بهذه �ملنا�شبة.. 

�لعامل..  ي�شهدها  �ل��ت��ي  �ل��ع��دي��دة 
�شركات  ب��ني  �حل����و�ر  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�ل��دف��اع و�حل��ك��وم��ات ح��ول �أف�شل 
�لقدر�ت  وت��ع��زي��ز  �ل��ت��ع��اون  ���ش��ب��ل 
قال  و  �ملختلفة.  للدول  �لدفاعية 
�آيدك�ص » يوفر من�شة  �إن »  �شموه 

�ل��ت��ي حت��ظ��ى ب��ه��ا دول���ة �لإم�����ار�ت 
تنظيم  يف  �مل����ت����ح����دة  �ل����ع����رب����ي����ة 
�لدولية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  و����ش��ت�����ش��اف��ة 

وفق �أعلى �ملعايري �لعاملية.
�لو��شعة  �مل�شاركة  �إىل  �شموه  ونوه 
�ملخت�شة  �ل�����ش��رك��ات  و  ل��ل��ج��ه��ات 

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  قام �شاحب 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي������د  ب����ن 
�لأعلى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  �أب���وظ���ب���ي 
للقو�ت �مل�شلحة بجولة تفقدية يف 
�لدويل  �ل��دف��اع  وم��وؤمت��ر  معر�ص 
�ل��  ب���دورت���ه   «  2019 �آي��دك�����ص   «
�م�ص يف مركز  �نطلقت  �لتي   14

�أبوظبي �لوطني للمعار�ص.
�جل��ول��ة عدد�  ���ش��م��وه خ���الل  وز�ر 
�لوطنية  �ل�����ش��رك��ات  �أج��ن��ح��ة  م��ن 
�لفعاليات  يف  �مل�شاركة  و�ل��دول��ي��ة 
و�ل��ت��ي ت��ع��ر���ص �أح����دث م��ا تو�شل 
�لدفاعية  �ل�شناعات  ق��ط��اع  �إل��ي��ه 
من تكنولوجيا ومعد�ت متطورة.. 
عقد  ف���ر����ص  ت���وف���ري  ج���ان���ب  �إىل 
�جلهات  خم��ت��ل��ف  ب���ني  ����ش���ر�ك���ات 
�ل�شركات  ك���ربي���ات  و  �مل�������ش���ارك���ة 
و  �لقطاع.  يف  �ملتخ�ش�شة  �لعاملية 
�لدول  م��ن ممثلي  ���ش��م��وه  ت��ع��رف 
معرو�شات  ع���ل���ى  �ل�������ش���رك���ات  و 
�أجنحتها و�أهم منتجات و�بتكار�ت 
و�لع�شكري  �ل��دف��اع��ي  �ل��ت�����ش��ن��ي��ع 
دفاعية  تكنولوجية  �أن��ظ��م��ة  م��ن 
تو�شلت  م��ا  �آخ���ر  جت�شد  متطورة 

�إليه �ل�شركات �لوطنية و�لعاملية.
كل  �أجنحة  �شموه  جولة  و�شملت 
�لعامة  �لإم�����ار�ت  موؤ�ش�شة  م���ن.. 
وجمموعة  �لدفاعية  لل�شناعات 
ل�شناعات  �لفرن�شية   « تالي�ص   «
وجمموعة  و�ل�����دف�����اع  �ل����ط����ري�ن 
�لفرن�شية   « ���ش��اف��ر�ن   « ���ش��رك��ات 
معد�ت  ���ش��ن��اع��ة  يف  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
�ل���ط���ري�ن و���ش��رك��ة » ب���ي �أي�����ه �إي 
و�شركة  �ل�����ش��ع��ودي��ة   « ���ش��ي�����ش��ت��م��ز 
�ليرتونيكا و�شركة » �م بي دي �يه 
�ل�شو�ريخ  ب�شناعة  �ملتخ�ش�شة   «

�أ�شاد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
نهيان..مب�شتوى  �آل  ز�ي�����د  ب���ن 
 « يف  �مل�شاركة  �لوطنية  �ل�شركات 
�أن دولة  2019 » موؤكد�  �آيدك�ص 
ت�شهد  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
�ل�شناعات  جم��ال  يف  هاما  تقدما 
بف�شل  �ل���دف���اع���ي���ة  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
قيادة  �لذي تقدمه  �لكبري  �لدعم 
�ل���دول���ة ل��ه��ذه �ل�����ش��ن��اع��ات �شمن 
�لوطني  ل��الأم��ن  �ل�شاملة  روؤيتها 
�لقدر�ت  تعزيز  على  تقوم  و�ل��ت��ي 
عن  و�أع���رب  �لوطنية..  �لدفاعية 
�لعاملة  �لوطنية  بالكو�در  فخره 
�لدفاعية  �ل�����ش��ن��اع��ات  جم���ال  يف 
ع��ل��ى �لرت����ق����اء بهذه  وق���درت���ه���م 
�لذي  �مل�����ش��ت��وى  �إىل  �ل�����ش��ن��اع��ات 

تطمح �إليه �لقيادة.
و�أ�شاف �شموه �إن معر�ص » �آيدك�ص 
» ي�شهد تطور� وتقدما كبريين يف 
كل دورة من دور�ت��ه على م�شتوى 
و�لدول  �ل�شركات  وع��دد  �لتنظيم 
�لفعاليات  ون���وع���ي���ة  �مل�������ش���ارك���ة 
�لكو�در  دور  ي��وؤك��د  م��ا  �مل�شاحبة 
�ملعر�ص  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
�شدورنا  يثلج  م��ا  وه��و  وك��ف��اءت��ه��ا 
�أبنائنا  ب��اإم��ك��ان��ات  ث��ق��ت��ن��ا  وي���ع���زز 
وقدرتهم  �مل����ج����الت  خم��ت��ل��ف  يف 
�لطموحة  �لأه���د�ف  حتقيق  على 
�حلا�شر  يف  �ل���ت���ن���م���ي���ة  خل���ط���ط 

و�مل�شتقبل.
ر�فق �شموه خالل �جلولة.. معايل 
خلدون خليفة �ملبارك رئي�ص جهاز 
�ل�شوؤون �لتنفيذية و�شعادة حممد 
مبارك �ملزروعي وكيل ديو�ن ويل 
�لفريق  ���ش��ع��ادة  و  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د 
بن  �شيف  عي�شى  مهند�ص  �ل��رك��ن 
رئي�ص  ن���ائ���ب  �مل�����زروع�����ي  ع���ب���الن 

�أركان �لقو�ت �مل�شلحة.

•• اأبوظبي - وام:

نهيان ويل  �آل  ز�ي��د  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  ��شتقبل �شاحب 
�� يف مركز  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
ووزر�ء  �لوفود  روؤ�شاء  من  ع��دد�   �� للمعار�ص  �لوطني  �أبوظبي 
فعاليات  يف  للم�شاركة  حاليا  �ل��ب��الد  ي����زورون  �ل��ذي��ن  �ل��دف��اع 
�لتي   «  2019 �آي��دك�����ص   « �ل���دويل  �ل��دف��اع  وم��وؤمت��ر  معر�ص 

�نطلقت �م�ص.
رئي�شة  و�ج��د  ح�شينة  �ل�شيخة  معايل   .. �شموه  ��شتقبل  فقد 

وزر�ء جمهورية بنجالدي�ص �ل�شديقة .
�لبلدين  بني  و�لتعاون  �ل�شد�قة  عالقات   .. �جلانبان  وبحث 
�ملتبادلة  م�شاحلهما  يحقق  مبا  �أو�شع  �آف��اق  �إىل  دعمها  و�شبل 

�لهتمام  ذ�ت  �لق�شايا  م��ن  ع���دد  ����ش��ت��ع��ر����ص  �إىل  �إ���ش��اف��ة   ..
�شموه  ��شتقبل  كما   . ب�شاأنها  �لنظر  وجهات  وتبادل  �مل�شرتك 
���� معايل ديفيد تونويان وزي��ر دف��اع جهورية  ك��ال على ح��ده   ����
�شربيا  جمهورية  دفاع  زير  فولني  �لي�شكندر  ومعايل  �أرمينيا 
ومعايل  �ليونان  دفاع  وزير  �بو�شتولكي�ص  �يفانتو�ص  ومعايل 
�جلي�ص  �أرك���ان  رئي�ص  �ل��دف��اع  وزي��ر  نائب  قايد  �أحمد  �لفريق 
وتبادل  بال�شيوف  �شموه  ورحب  �جلز�ئري.  �ل�شعبي  �لوطني 
معهم �لأحاديث حول عالقات �ل�شد�قة و�لتعاون �لقائمة بني 
يتعلق  فيما  خا�شة  وبلد�نهم  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة 

باجلو�نب �لع�شكرية و�لدفاعية مبا يحقق �مل�شالح �مل�شرتكة.
وجرى خالل �للقاء�ت تبادل �لأحاديث حول فعاليات معر�ص 
عاملية  باعتباره من�شة   « �آي��دك�����ص   « �ل���دويل  �ل��دف��اع  وم��وؤمت��ر 

وملتقى  �مل��ت��ط��ورة  و�لع�شكرية  �لدفاعية  �لأن��ظ��م��ة  ع��ر���ص  يف 
وم�شانع  �شركات  لكربى  و�لتجارب  �خلرب�ت  وتبادل  لالأفكار 

�لدفاع �لعاملية.
و�أعرب �شيوف �لدولة عن �شعادتهم بح�شور �فتتاح » �آيدك�ص 
�لع�شكريني  و�خل����رب�ء  �ل��ق��ادة  ي�شتقطب  �ل���ذي   «  2019
�لدفاعية  �لتقنيات  �شناعة  يف  �ملخت�شة  �لعاملية  و�ل�شركات 
 .. �ملجال  هذ�  يف  ومنتجاتها  �بتكار�تها  �أب��رز  لعر�ص  �حلديثة 
�ملبذولة  �جل��ه��ود  توحيد  لبحث  من�شة  ت��وف��ريه  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
م��ن خم��ت��ل��ف �ل��ق��ط��اع��ات �حل��ي��وي��ة �مل��خ��ت�����ش��ة ب��ه��دف تطوير 
�ل�شالم  و�إر�شاء  ت�شهم يف حتقيق  �أمنية ودفاعية  ��شرت�تيجات 
�لعاملي �ملن�شود .. م�شيدين مب�شتوى تنظيم �حلدث وفق �أعلى 

�ملعايري �لعاملية.

حممد بن زايد: طلبة الإمارات املبتعثون يج�سدون الوجه احل�ساري للدولة والقيم الأ�سيلة ل�سعبها 
•• اأبوظبي-وام:

ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك��د 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �أن طلبة  عهد 
�لوجه �حل�شاري  �إىل �خل��ارج يج�شدون  �ملبتعثني  �لإم��ار�ت 
لدولة �لإمار�ت وما يتحلى به �شعبها من قيم وعاد�ت �أ�شيلة 
�لتو��شل �لذين  �أنهم �شفر�ء �لوطن وج�شور  �إىل  .. م�شري� 
�لنبيلة  �لإن�����ش��ان��ي��ة  و�ل��ق��ي��م  �ملحبة  م��ع��اين  �أ���ش��م��ى  ين�شرون 
�لتي ��شتلهمها �أبناء �لإمار�ت من �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن 
ر��شخا  ث��ر�ه - ف�شارت نهجا  �آل نهيان - طيب �هلل  �شلطان 

ونرب��شا ي�شيء طريقهم. 

�شباب  ملتقى  ف��ع��ال��ي��ات  �ن��ط��الق  مبنا�شبة   - ���ش��م��وه  وق���ال 
�إن وطننا  ل��ن��دن -  �ل��ع��امل��ي حت��ت رع��اي��ة �شموه يف  �لإم����ار�ت 
يعقد على �ل�شباب �ملتميز �أمثالكم �آمال كبرية و كلنا ثقة يف 
�أجل  �لتخ�ش�شات من  �لعلمي يف خمتلف  �لتفوق  حتقيقكم 
�أبناء �لوطن يف رفد م�شرية  �أ�شقائكم من  �لإ�شهام مع بقية 

بناء دولة �لإمار�ت وتقدمها و�زدهارها. 
متابعة  و  �ملبتعثني  بطلبتها  �ل��دول��ة  �ه��ت��م��ام  �شموه  و�أك���د 
�لقيادة �حلكيمة على توفري  �لتعليمية و حر�ص  �أو�شاعهم 
�ل�شبل و �لو�شائل كافة �لتي ت�شاعدهم على بذل مزيد من 
�جلهد و�ملثابرة لتحقيق �أهد�فهم يف �حل�شول على �ل�شهاد�ت 

�لعلمية خلدمة �لوطن و�مل�شاهمة يف دعم م�شرية �لوطن. 

م�شريتهم  يو�كبو�  ب��اأن  �أب��ن��اءن��ا  نو�شي   «  : �شموه  �أ���ش��اف  و 
�لدول  وت��زده��ر  �لأمم  ترتقي  و�لأخ����الق  فبالعلم  �لعلمية 
�أم��ان��ة وم�شوؤولية  ك��ل منكم  �لإم����ار�ت يحمل  �أب��ن��اء  �أن��ت��م   ..
يف  �لتوفيق  لكم  متمنني  مكانتها  و  ��شمها  على  �حل��ف��اظ 

حتقيق طموحاتكم«. 
ي�شارك يف �مللتقى - �لذي تنظمه �ملوؤ�ش�شة �لحتادية لل�شباب 
بالتعاون مع �شفارة دولة �لإم��ار�ت يف �ململكة �ملتحدة - 20 
وزي����ر� وم�����ش��وؤول �إم��ار�ت��ي��ا ب��ه��دف ت��ع��زي��ز م�����ش��ارك��ة �ملبتعث 
�لعاملية  �لإمار�تي حول �لعامل و بناء جيل ملم بالتوجهات 
�لإم���ار�ت  �شباب  جلميع  متثيلية  من�شة  �إن�����ش��اء  خ��الل  م��ن 

�ملبتعثني �إىل �خلارج. 
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اأخبـار الإمـارات
حممد ال�سرقي: الإمارات حققت اإجنازات كبرية على طريق تطوير �سناعاتها الع�سكرية

•• الفجرية-وام:

�ل�����ش��رق��ي ويل ع��ه��د �لفجرية  ب��ن ح��م��د  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د  ث��م��ن �شمو 
�لدويل  �لدفاع  ملعر�ص  �لر�شيدة  �لقيادة  توليه  �لذي  �لكبري  �لدعم 
» �آي��دك�����ص« يف دورت���ه �ل��� 14 وم��ع��ر���ص �ل��دف��اع �ل��ب��ح��ري »نافدك�ص 
دورت��ه �ل� 5 �للذين �نطلقا على �أر���ص مركز �أبوظبي  يف   «  2019

�لوطني للمعار�ص �م�ص.
�أه��م��ي��ة �مل��ع��ر���ص، ك��و�ح��د م��ن �أكرب  �ل��ف��ج��رية  و�أك���د �شمو ويل عهد 
�أحدث  ��شتعر��ص  يف  �لدفاعية..  بال�شناعات  �ملتخ�ش�شة  �ملعار�ص 
�ل�شلحة و�ل�شناعات �لع�شكرية �لدفاعية، و �لطالع على ما بلغته 

كونه  عن  ف�شاًل  �ملجال،  هذ�  يف  تطور  من  �لع�شكرية  �لتكنولوجيا 
�شمو  و�أ�شاد  �مل�شاركني فيها.  و�لتجارب بني  لتبادل �خلرب�ت  من�شة 
�آي��دك�����ص« يف  يلعبه«  �ل��ذي  ب��ال��دور  �ل�شرقي  ب��ن حمد  �ل�شيخ حممد 
تعزيز �و��شر �ل�شد�قة بني �لدول �مل�شاركة، وتر�شيخ مكانة �لإمار�ت 
�ل�شالم  �إر�شاء  �إىل  �ل�شاعية  �لعامل  دول  �ملتحدة يف مقدمة  �لعربية 
و�أمنها  �ملنطقة  دول  ����ش��ت��ق��ر�ر  ���ش��م��ان  يف  ج��ه��وده��ا  ودع���م  �ل��ع��امل��ي، 
لل�شركات  �لإم��ار�ت  ملجل�ص  �ملتميز  باحل�شور  م�شيد�  �ل�شرت�تيجي 

�لدفاعية يف �ملعر�ص.
و�عترب �شموه �أن �لإمار�ت حققت �إجناز�ت كبرية على طريق تطوير 
�ملو�طنة  �لكفاء�ت  على  بالعتماد  وجنحت،  �لع�شكرية،  �شناعاتها 

ببنية حتتية حديثة  لكيان ع�شكري قوي معزز  بالتاأ�شي�ص  �ملتميزة، 
لتبوئ  ب���دوره  مهد  مم��ا  �مل��ت��ط��ورة،  �ل�شطناعي  �ل��ذك��اء  وبتقنيات 
�لإمار�ت مكانة مهمة على خارطة �مل�شهد �لدفاعي �لع�شكري �لعاملية. 
و�شكر �شمو ويل عهد �لفجرية �لقائمني على �ملعر�ص جلهودهم يف 
�أح��دث ما تو�شلت  �لكبري وجناحهم يف تقدمي  تنظيم هذ� �حل��دث 
يف  �لر�بعة  �ل�شناعية  �ل��ث��ورة  ظ��ل  يف  �لع�شكرية  �لتكنولوجيا  �إل��ي��ه 
هذه �لدورة، م�شدد�ً على �أهمية �حلفاظ على �لتطور �لذي ي�شهده 
�ملعر�ص دورة بعد �أخرى، من حيث �لتنظيم وعدد �لوفود �لع�شكرية 
و�لتجهيز�ت  للمعد�ت  �مل�شنعة  �لكربى  �لعاملية  و�شركات  �لرفيعة 

�لع�شكرية �لدفاعية.

هزاع بن زايد: اآيدك�س ونافدك�س 
يجمعان العامل يف الإمارات

•• اأبوظبي-وام:

�أكد �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي 
 «  2019 »نافدك�ص  �لبحري  و�ل��دف��اع  �آيدك�ص«   « �ل��دويل  �لدفاع  معر�شي  �أهمية 
�للذين ت�شت�شيفهما يف �أبوظبي حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل 
نهيان رئي�ص �لدولة »حفظه �هلل«. وقال �شموه - مبنا�شبة �نطالق �ملعر�شني �م�ص يف 
مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�ص - �إنه حدث �قت�شادي وتكنولوجي وع�شكري فريد 
يجمع �لعامل جمدد�ً يف �لإمار�ت، حيث كربى �ل�شركات و�أف�شل �ملمار�شات و�لعقول 

ت�شهم يف ر�شم حا�شر وم�شتقبل �ل�شناعات �لدفاعية وعالقتها بتطور �لدول.

هزاع بن زايد يفتتح معر�س الدفاع البحري »نافدك�س« 2019 

�لدفاع  م��ع��ر���ص  �أه��م��ي��ة  ن��ه��ي��ان  �آل 
من�شة  »ن�����اف�����دك�����������ص«  �ل����ب����ح����ري 
�لبحرية  �لأنظمة  لعر�ص  �إ�شافية 
ملتقى  يف  �مل����ت����ط����ورة  وم���ع���د�ت���ه���ا 
�إىل  م�شري�   .. مميز  عاملي  �شناعي 
ك���غ���ريه من  �ل��ب��ح��ري  �ل��ق��ط��اع  �أن 

نهيان عدد� من �ل�شركات �لعار�شة 
وت���ع���رف م���ن مم��ث��ل��ي��ه��ا ع��ل��ى �أه���م 
�لقطع �لبحرية و�أحدث ما �أنتجته 
وب���ر�م���ج بحرية  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م���ن 

متطورة.
وت�����ب�����ادل ����ش���م���وه �لأح�������ادي�������ث مع 

و�ملعد�ت  �لع�شكرية  �ملنظومات  يف 
و�لأج�����ه�����زة �خل���ا����ش���ة يف جم���الت 

�لدفاع �لبحري.
�لدفاعية  بال�شناعات  �شموه  و�أ�شاد 
وتتطور  ت��ن��م��و  �ل���ت���ي  �لإم����ار�ت����ي����ة 
�حلكيمة  �ل����ق����ي����ادة  دع�����م  ب��ف�����ش��ل 

�شركات عار�شة من �أربع دول وذلك 
وهي  �مل���ع���ر����ص  يف  �لأوىل  ل��ل��م��رة 
�ل�شعودية  �لعربية  و�ململكة  �ل�شني 
كوريا  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة  وت���اي���الن���د 

�جلنوبية.
�آل  ز�يد  �ل�شيخ هز�ع بن  �شمو  وز�ر 

تطور�  ي�شهد  �لآخ���رى  �لقطاعات 
�لبتكار�ت  ح��ي��ث  م���ن  م��ت�����ش��ارع��ا 
�ملتقدمة  و�لتكنولوجيا  �حل��دي��ث��ة 
�لبقاء  ل��ل��م��ه��ت��م��ني  ي���ت���ي���ح  ومب������ا 
�أح���دث  ع��ل��ى  �إط����الع م�شتمر  ع��ل��ى 
�مل�شتخدمة  و�لتقنيات  �ل��ت��ط��ور�ت 

حول  �ل�شركات  وممثلي  �لعار�شني 
م�شاركاتهم خالل �ملعر�ص و�أهميته 
يف ت��ب��ادل �خل���رب�ت و�ل��ت��ج��ارب مع 
بقية �مل�شاركني و�لعار�شني يف �إنتاج 

�ملنظومات �لع�شكرية و�لأمنية.
ز�يد  ب��ن  ه���ز�ع  �ل�شيخ  �شمو  �أك���د  و 

•• اأبوظبي-وام:

ز�يد  ب��ن  ه���ز�ع  �ل�شيخ  �شمو  �فتتح 
�ملجل�ص  رئ��ي�����ص  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
معر�ص  �أبوظبي  لإم��ارة  �لتنفيذي 
�ل�����دف�����اع �ل����ب����ح����ري« ن���اف���دك�������ص » 
مع  بالتز�من  يقام  �ل��ذي   2019
�لدويل  �ل��دف��اع  م��وؤمت��ر  و  معر�ص 
�ل��ذي �نطلقت   2019  « �آيدك�ص   «
�أبوظبي  م��رك��ز  يف  �م�����ص  فعالياته 

�لوطني للمعار�ص.
�ملعر�ص  يف  ب��ج��ول��ة  ���ش��م��وه  ق����ام  و 
ت��ف��ق��د خ��الل��ه��ا ع�����دد� م���ن �لقطع 
�ل��ع�����ش��ك��ري��ة �ل��ب��ح��ري��ة �مل�����ش��ارك��ة يف 
�مل��ع��ر���ص �ل����ذي ت�����ش��ارك ف��ي��ه �أكرث 
 23 من  عار�شة  �شركة   100 من 
�لقطع  متنوعة من  بت�شكيلة  دول��ة 
�لبحرية ما بني �لفرقاطات و�شفن 
�لإم��د�د و�شفن نقل �جلنود �إ�شافة 
�لألغام  قن�ص  عمليات  �شفن  �إىل 
�لبحرية و�شفن �لدوريات �لبحرية 

و�ل�شو�حل.
م�شاركة  �ل�������دورة  ه����ذه  ���ش��ه��دت  و 

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��رئ��ا���ش��ة 
رئي�ص  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
متابعة  و  �هلل«  »ح��ف��ظ��ه  �ل����دول����ة 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
نافدك�ص  م��ع��ر���ص  يف  ت�����ش��ارك  و   .
�ل�شركات  م����ن  ك���وك���ب���ة   2019
بال�شناعات  �ملتخ�ش�شة  �لوطنية 
�شركة  �أب������رزه������ا  م����ن  �ل���دف���اع���ي���ة 
�لع�شكرية،  لل�شناعات  �لإم������ار�ت 
ملعر�شي  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي  �ل�����ش��ري��ك 
 ،2019 ون����اف����دك���������ص  �أي����دك���������ص 
بالإ�شافة �إىل �شركة �أبوظبي لبناء 
ملعر�ص  �لرئي�شي  �ل�شريك  �ل�شفن 

نافدك�ص 2019.
م���ن ج��ان��ب��ه��م �أك����د �ل��ع��ار���ش��ون �أن 
معر�ص  يف  وجتربتهم  م�شاركتهم 
و�لفعاليات  و�مل���ع���ار����ص  �آي���دك�������ص 
تعزيز  �أ���ش��ه��م��ت يف  ل���ه  �مل�����ش��اح��ب��ة 
و�ل�شركات  �لعمالء  م��ع  تو��شلهم 
�لدفاع  ب�شوق  و�ملهتمني  �لأخ����رى 

�ملتنامي يف �ملنطقة.

البواردي يبحث التعاون الدفاعي مع عدد من �سيوف اآيدك�س 2019
•• اأبوظبي -وام:

�م�ص  �لدفاع  ل�شوؤون  دولة  وزير  �لبو�ردي  �أحمد  بن  ��شتقبل معايل حممد 
�آيدك�ص  معر�ص  �شيوف  �لع�شكريني  �مل�شوؤولني  و  �ل��دف��اع  وزر�ء  من  ع��دد� 
2019 �لذي �نطلقت فعالياته �م�ص.  فقد ��شتقبل معاليه مبكتبه مبعر�ص 

�آيدك�ص بح�شور �شعادة مطر �شامل �لظاهري وكيل وز�رة �لدفاع “ كال على 
�ل��دف��اع �لبيالرو�شي ومعايل  �أن��دري��ا ر�ف��ك��وف وزي��ر  “ معايل �لفريق  ح��ده 
�ل�شناعات  للجنة  �ل��دول��ة  وزي���ر  �لك�شاندروفيت�ص  روم���ان  غولوفت�شينكو 
لوز�رة  �لدولة  وزيرة  د�ريو�شاك  جينفيف  ومعايل  بيالرو�شيا  يف  �لع�شكرية 
�ملكلف  �ملغربي  �لدفاع  وزي��ر  لوديي  عبد�للطيف  ومعايل  �لفرن�شية  �لدفاع 

وم��ع��ايل ع��ب��د�ل��ك��رمي �ل��زب��ي��دي وزي����ر �ل���دف���اع �ل��ت��ون�����ش��ي، وم��ع��ايل ع�شكر 
جوماغالييف نائب رئي�ص �لوزر�ء ووزير �ل�شناعات �لع�شكرية �لكاز�خ�شتاين 
�لإيطايل.  و رحب معاليه بال�شيوف و  �لدفاع  و�أجنلو توفالو وكيل وز�رة 
�أ�شاد  فيما  بلد�نهم  و  �لإم���ار�ت  دول��ة  بني  �لقائمة  �لتعاون  بعالقات  �أ���ش��اد 
�ليوبيل  ب��ذك��رى  مهنئني  تنظيمه  وم�شتوى  �آي��دك�����ص  مبعر�ص  �ل�شيوف 

�لف�شي للمعر�ص. 
جرى خالل �للقاء�ت ��شتعر��ص عالقات �لتعاون و�شبل تعزيزها خا�شة يف 
�ملجال �لدفاعي وتبادل وجهات �لنظر حول عدد من �لق�شايا ذ�ت �لهتمام 
وز�رة  يف  و�مل�شوؤولني  �ل�شباط،  كبار  م��ن  ع��دد  �ل��ل��ق��اء�ت  ح�شر  �مل�����ش��رتك.  

�لدفاع و�أع�شاء �لوفود �ملر�فقة لل�شيوف. 

رئي�س اأركان القوات امل�سلحة ي�ستقبل عددا من �سيوف ايدك�سقائد القوات الربية ي�ستقبل وزير الدفاع الوطني الكوري

وزير بريطاين لـ»وام«: عالقتنا بالإمارات ا�سرتاتيجية ونتعاون �سويًا ملكافحة الإرهاب

•• اأبوظبي-وام: 

�لقو�ت  قائد  �لعامري  �شالح  حممد  �شالح  �لركن  �ل��ل��و�ء  �شعادة  ��شتقبل 
�لربية مبكتبه مبعر�ص �لدفاع �لدويل “ �آيدك�ص ٢٠١٩ “ معايل جيونغ كيو 

نغدو وزير �لدفاع �لوطني �لكوري و�لوفد �ملر�فق له. 

وجرى خالل �للقاء بحث �أوجه �لتعاون �لع�شكري و�ل�شبل �لكفيلة بدعمها 
وتطويرها بني �لبلدين �ل�شديقني. 

�إىل ذلك قام �شعادة �للو�ء �لعامري بجولة على عدد من �لأجنحة �مل�شاركة 
على معرو�شاتها  “للتعرف   2019 “ �آيدك�ص  �ل��دويل  �لدفاع  يف معر�ص 

و�أحدث ما و�شلت �إليه �شركات �لت�شنيع �لع�شكري. 

•• اأبوظبي -وام:

�أركان  رئي�ص  �لرميثي،  ث��اين  حممد  حمد  �لركن  �لفريق  معايل  ��شتقبل 
  ،“  019?2 “ �يدك�ص  �ل��دويل  �لقو�ت �مل�شلحة مبكتبه يف معر�ص �لدفاع 
�لفريق  �لبيالرو�شي و  �لدفاع  �ن��دري ر�فكوف وزير  �لفريق  كال على حدة 
رحيل �شريف قائد قو�ت �لتحالف �لإ�شالمي و �لفريق �ول �نزو فيت�شاريل 

رئي�ص �أركان �لدفاع �لإيطايل.
دولة  ب��ني  تربط  �لتي  �لتعاون  ع��الق��ات  ��شتعر��ص  �ل��ل��ق��اء�ت  خ��الل  ج��رى 
�لإمار�ت و�لدول �ل�شيوف خا�شة ذ�ت �ل�شلة بال�شوؤون �لع�شكرية و�لدفاعية 

و�شبل تعزيزها وتنميتها مبا يخدم �مل�شلحة �مل�شرتكة.
�لدفاعية  �ملعار�ص  ه��ذه  تنظيم مثل  �أهمية  ح��ول  �لأح��ادي��ث  تبادل  كما مت 
“�يدك�ص”  �لدفاع �لدويل  �ملتخ�ش�شة عامليا ويف مقدمتها �شل�شلة معار�ص 
باعتبارها �أحد �أهم �مللتقيات �لعاملية ل�شوؤون �لدفاع و�لت�شليح، وم�شدر� مهما 
و�مل�شاركني  �لعار�شني  �أع��د�د  تز�يد  ظل  يف  و�لع�شكرية  �لدفاعية  للمعرفة 
ذوي �ل�شناعات �لتقنية �لرفيعة، �إىل جانب تو�جد ح�شد من �شناع �لقر�ر 
و�ملخت�شني و�ملهتمني يف �شوؤون �لدفاع ومنظومات �ل�شالح �لذين يوفر لهم 
معر�ص �لدفاع �لدويل “�يدك�ص” من�شة مهمة لطرح �لنظريات �لع�شكرية 

�حلديثة و�لتعرف على �آخر �مل�شتجد�ت �ملتعلقة بالعلوم �لع�شكرية �لعاملية.

•• اأبوظبي - وام: 

�أن  �لربيطانية  �ل��دف��اع  وز�رة  يف  دول���ة  وزي���ر  �أن����درو  �شتيو�رت  م��ع��ايل  �أك���د 
و��شرت�تيجية  تاريخية  بعالقات  ترتبطان  �ملتحدة  و�ململكة  �لإم��ار�ت  دولة 
م�شرتكة متتد لعقود من �لزمن وهناك حر�ص على تعزيزها وتنميتها يف 
�أ�شكال  كافة  ملكافحة  �شوياً  يعمالن  �لبلدين  �أن  �إىل  م�شري�ً  �ملجالت  �شتى 

و�شور �لتطرف و�لإرهاب. 
وقال معاليه يف حو�ر مع وكالة �أنباء �لإمار�ت “و�م” على هام�ص �نطالق 
�ملتحدة  �ململكة  �أن   .. ”2019 “�أيدك�ص  �ل���دويل  �ل��دف��اع  معر�ص  �أع��م��ال 
�لقادمة  �لع�شر  �ل�شنو�ت  خالل  �لع�شكري  للتطوير  طموحة  خطة  �أطلقت 

�لدفاع �لربيطانية  ��شرتليني لتطوير منظومة  186 مليار جنية  بقيمة 
�لل��ك��رتوين و�شناعة  �لأم��ن  �لرتكيز على  �لع�شكرية مع  �مل��ع��د�ت  ب��اأح��دث 

�لف�شاء وعدد من �ملجالت. 
و�أ�شاف معاليه �أن هناك فر�شا عديدة �أمام �ل�شركات �لإم��ار�ت �لر�ئدة يف 
�ل�شناعات �لدفاعية للتقدم بعطاء�ت يف عملية تطوير �ملنظومة �لدفاعية 

�لتي �أطلقتها �ململكة. 
�ل�شر�كة بني  �إن  ق��ال معاليه  �لإم����ار�ت..  دول��ة  �مل�شرتك مع  �لتعاون  وع��ن 
�مل��ت��ز�ي��دة �لتي  ع��ل��ى �لأه��م��ي��ة  �مل��ج��الت م���وؤك���د�ً  �ل��ط��رف��ني ت�شمل خمتلف 
وجه  على  �لإم���ار�ت  ودول��ة  ع��ام  ب�شكل  �ملنطقة  �إىل  �ملتحدة  �ململكة  توليها 

�خل�شو�ص. 

ال�سودان ت�سارك بـ 124 منتجا وخدمة 
خالل معر�سي اأيدك�س و نافدك�س 2019

•• اأبوظبي -وام:

ي�شارك �ل�شود�ن للمرة �لر�بعة على �لتو�يل يف 
معر�شي “�أيدك�ص” و”نافدك�ص” بجناح خا�ص 
�ل�شناعات  ذ�ت  �لع�شكرية  �ملنتجات  من  وع��دد 
م��ن��ت��ج��ا وخ����دم����ة فى   124 ت�����ش��م��ل  �مل��ح��ل��ي��ة 
جمالت �لدروع و�لدبابات و�ملدفعية و�لذخائر 
و�ملهمات و�خلدمات وكذلك بالقو�رب و�لكثري 
من �خلدمات �لتي تقدم يف جمال �ملقدر�ت من 

حيث بناء �لقو�عد �لبحرية و�جلوية.
�لتعاون  م���دي���ر  ع��ث��م��ان حم���م���ود  ع��ل��ي  وق�����ال 

�خل����ارج����ي و�مل���ت���ح���دث �ل��ر���ش��م��ي ب��ا���ش��م هيئة 
�لت�شنيع �حلربي �ل�شود�ين يف ت�شريح لوكالة 
�ل�شود�ين  �جل��ن��اح  �ن  “و�م”  �لم�����ار�ت  �أن��ب��اء 
�مل�شلحة  �ل����ق����و�ت  دور  ع��ل��ى  �ل�������ش���وء  ي�����ش��ل��ط 
و�لإقليمية  �لعاملية  وم�شاركاتها  �ل�����ش��ود�ن��ي��ة 
من  ع��دد� كبري�ً  يعر�ص  كما  وم�شرية تطورها 
و�لأ�شلحة  �لذخائر  ت�شمل  �لدفاعية  �ملنتجات 
�خل��ف��ي��ف��ة و�مل��ت��و���ش��ط��ة و�ل��������دروع و�ل���دب���اب���ات 
�لقتالية و�ملركبات و�لقو�رب �لبحرية للتدخل 
�ملتوفرة  و�لإمكانات  للخدمات  �إ�شافة  �ل�شريع 

بال�شود�ن.

قائد القوات اجلوية ي�ستقبل 
عددا من �سيوف ايدك�س

•• اأبوظبي-وام:

حممد  نا�شر  �إبر�هيم  طيار  �لركن  �للو�ء  ��شتقبل 
�ل��ق��و�ت �جل��وي��ة و�ل��دف��اع �جل���وي، يف  �لعلوي، قائد 
مكتبه مبعر�ص �أيدك�ص �م�ص، كاًل على حدة معايل 
ج��ي��وجن كيونغدو وزي���ر �ل��دف��اع �ل��وط��ن��ي �ل��ك��وري و 
�لدفاع  �أرك���ان  رئي�ص  فيت�شاريل  �ي��ن��زو  �ول  �لفريق 
�ليطايل و �شعادة ح�شني بجي�ص �ل�شفري �لندوني�شي 
�ل����دول����ة و �ل�����ش��ي��دة ه���اي���دي غ���ر�ن���ت مدير  ل����دى 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  �لدفاع  تكنولوجيا  �م��ن  وكالة 
لوزير  �ول  م�شاعد  ز�كر�شكي  جنيفر  و  �لمريكية 
�أوجه  �للقاء�ت بحث  . ومت خالل  �لمريكي  �لدفاع 
�لتعاون �لثنائي و�ل�شبل �لكفيلة بدعمها وتطويرها 

بني دولة �لإمار�ت وهذه �لدول �ل�شديقة.
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•• حتقيق-رم�صان عطا:

�ل�شمو  �����ش����اح����ب  رع�����اي�����ة  حت�����ت 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�هلل”  “حفظه  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������ص 
�أبوظبي  م��رك��ز  يف  �أم�������ص  �ن��ط��ل��ق 
فعاليات  ل���ل���م���ع���ار����ص  �ل����وط����ن����ي 
“�آيدك�ص  �لدويل  �لدفاع  معر�شي 
�لبحري  و�ل������دف������اع   ”2019
وت�شتمر   ”2019 “نافدك�ص 
�ل�����ش��ه��ر �جل�����اري  21 م����ن  ح���ت���ى 
تو�شل  ما  �أح��دث  ��شتعر��ص  ويتم 
�لدفاعية  �ل�شناعات  ق��ط��اع  �إل��ي��ه 
متطورة  وم��ع��د�ت  تكنولوجيا  من 
�شر�كات �شخمة بني  وكذلك عقد 
خمتلف �جلهات �مل�شاركة وكربيات 

�ل�شركات �لعاملية �ملتخ�ش�شة يف 
�لقطاع. 

و�شجل �ملعر�ص هذ� �لعام م�شاركة 
عدد كبري من �ل�شركات �لعاملية مبا 
ور�يثيون  مارتن  لوكهيد  ذل��ك  يف 
وب��وي��ن��غ ورو����ش���ت���ك وت��ال��ي�����ص �إىل 
جانب نخبة من �ل�شركاء �ملحليني 
لل�شناعات  �لإم�����ار�ت  �شركة  مثل 
�لع�شكرية، و�شركة تو�زن �لقاب�شة، 

و�شركة �أبوظبي لبناء �ل�شفن. 
طيف  م�������ش���ارك���ة  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
و�خلرب�ء  �لقر�ر  �شناع  من  و��شع 
�ل�شناعات  و�ملتخ�ش�شني يف قطاع 

�لدفاعية.
وي����اأت����ي ت��ن��ظ��ي��م �مل���ع���ر����ص يف ظل 
ي�شهدها  م�شتقرة  غ��ري  �ل��ظ��روف 
�ل��ي��وم و�ل���ذي يتطلب من  �ل��ع��امل 
�لقائمني على هذ� �لقطاع تطوير 
ت��ق��ن��ي��ات ت�����ش��اع��د ع��ل��ى �حل����د من 
�ملخاطر �ملحتملة وكذلك مو�جهة 
ي�شهدها  �لتي  �ملتغرية  �لتحديات 
�جلهود  توحيد  خ��الل  من  �لعامل 
�لقطاعات  خمتلف  م��ن  �مل��ب��ذول��ة 
تطوير  بهدف  �ملخت�شة  �حليوية 
��شرت�تيجات �أمنية ودفاعية ت�شهم 
�لعاملي  �ل�شالم  و�إر���ش��اء  حتقيق  يف 

�ملن�شود. 
و�أك����د م��ع��ايل �ل��ل��و�ء �ل��رك��ن طيار 
رئي�ص  �مل�����زروع�����ي  خ���ل���ف  ف����ار�����ص 
ملعر�شي  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة 

ونافدك�ص«  “�آيدك�ص 
�حلالية  �ل����������دورة  �أه����م����ي����ة  ع���ل���ى 
“�أيدك�ص”  �لدويل  �لدفاع  ملعر�ص 
�لف�شي  ب��ال��ي��وب��ي��ل  حتتفل  ك��ون��ه��ا 
لن��ط��الق��ت��ه��ا ك���و�ح���دة م���ن �أك���رب 
�مل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف جمال  �مل���ع���ار����ص 
ومن�شة  �ل���دف���اع���ي���ة،  �ل�����ش��ن��اع��ات 
و�أهم  �ل���ق���ر�ر  ���ش��ن��اع  ف��ي��ه��ا  يلتقي 
�خلرب�ء و�ملتخ�ش�شني يف �لقطاع. 
�لقيادة  دور  ع��ل��ى  م��ع��ال��ي��ه  و�أث���ن���ى 
م�������ش���رية هذ�  دع�����م  �ل���ر����ش���ي���دة يف 
�ملعر�ص منذ �نطالقته ليكون �أحد 
�ملخ�ش�شة  �لعاملية  �ملن�شات  �أك��رب 
و�ل�شناعات  �لتكنولوجيا  لعر�ص 
�ل��ع�����ش��ك��ري��ة، وك��ذل��ك ع��ل��ى دعمها 
�ملو�طنة  ل���ل���ك���ف���اء�ت  �مل���ت���و�����ش���ل 
ق����ادة لقطاع  ل��ي��ك��ون��و�  وت��اأه��ي��ل��ه��م 
�لذي  �لأمر  �لع�شكرية،  �ل�شناعات 
يعزز من �لبنية �لتحتية �لدفاعية 
�أهم  خارطة  على  وي�شعها  للدولة 
�لدول �مل�شنعة و�ملطورة للدفاعات 

�لع�شكرية على م�شتوى �لعامل.
و�شريكز �ملعر�ص يف ن�شختة �لر�بعة 
ع�����ش��رة ع��ل��ى ����ش��ت��ع��ر����ص �أح����دث 
�لتكنولوجيا  �إل���ي���ه  ت��و���ش��ل��ت  م���ا 
�ل�شناعة  �لثورة  �لع�شكرية يف ظل 
�ملحوري  ل���ل���دور  ن���ظ���ر�ً  �ل���ر�ب���ع���ة، 

بهذ�  �ل��ن��ه��و���ص  ت��ل��ع��ب��ه يف  �ل�����ذي 
على  بالعتماد  �حل��ي��وي،  �ل��ق��ط��اع 
�ل�شطناعي  �ل�����ذك�����اء  ت���ق���ن���ي���ات 
و�لتقنيات  �مل����ح����اك����اة  و�أن����ظ����م����ة 
وحتليل  ل����ت����خ����زي����ن  �مل�����ت�����ط�����ورة 
�ملعلومات، ما ي�شهم يف تعزيز �أمن 
كونها  و�ل���دول  �لأف����ر�د  و��شتقر�ر 
ت��ت��ج��اوز ك��ل م��ا ه��و ب�����ش��ري وتقلل 
من ن�شبة �لأخطاء �ملحتملة وتوفر 
�حللول �لأمثل لكل �ل�شيناريوهات 

�ملحتملة.
وي���ن���ط���ل���ق �مل���ع���ر����ص ل����ه����ذ� �ل���ع���ام 
�لعار�شني  م��ن   1310 مب�شاركة 
�مل��ح��ل��ي��ني و�ل���دول���ي���ني م��ق��ارن��ة ب� 
�ل�شابقة  �ل��ن�����ش��خ��ة  يف   1235
�لكلية  �مل�شاحة  �رت��ف��اع  جانب  �إىل 
�ألف   168 �إىل  لت�شل  للعرو�ص 
م��رتب��ع م��رب��ع م��ق��ارن��ة م��ع 133 
 ،2017 �لعام  �أل��ف مرت مربع يف 
مم����ا ي��ج��ع��ل��ه��ا �ل��ن�����ش��خ��ة �لأك�����رب 
م��ن �مل��ع��ر���ص م��ن��ذ �ن��ط��الق��ت��ه عام 

.1993
م�����ن ج���ان���ب���ه ق������ال ح���م���ي���د مطر 
�لتنفيذي  �ل���رئ���ي�������ص  �ل���ظ���اه���ري 
ل�شركة �أبوظبي �لوطنية للمعار�ص 

“�أدنيك« 
لها:  �لتابعة  �ل�شركات  وجمموعة 
توفري  ع��ل��ى  ح��ري�����ش��ون  ن��ح��ن   “
للم�شاركني  �ل���دع���م  و����ش���ائ���ل  ك���ل 

حيث  �مل�����ع�����ر������ص،  يف  �ل�����دول�����ي�����ني 
�لأجنبية  �ل�شركات  ن�شبة  و�شلت 
ن�شبة تعد  باملئة، وهي   85% �إىل 
�ملعار�ص  �شناعة  قطاع  يف  �لأع��ل��ى 
جانب  �إىل  �ل���دف���اع���ي���ة،  �ل���دول���ي���ة 
�لتي  �ملحلية  �ل�شركات  من  كوكبة 
 15 �إىل  م�شاركتها  ن�شبة  و�شلت 
�ل�شركات،  جم���م���وع  م���ن  ب���امل���ائ���ة 
�إمارة  روؤي���ة  حتقيق  يف  ي�شهم  مم��ا 
�ل�شناعات  �أبوظبي لتطوير قطاع 
�لدولة،  يف  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��دف��اع��ي��ة 
�لقطاعات  �أب���رز  �أح���د  يعد  و�ل���ذي 
�أبوظبي  خطة  عليها  رك���زت  �ل��ت��ي 
للعام  �لق����ت���������ش����ادي����ة  وروؤي�����ت�����ه�����ا 

.»2030
و�أ�شار �لظاهري �إىل �لعو�مل �لتي 
�لذي  �ل��ك��ب��ري  �ل��ن��ج��اح  ور�ء  ت��ق��ف 
�لوطنية  �أب��وظ��ب��ي  �شركة  حققته 
تنظيمها  يف  للمعار�ص”�أدنيك” 
تتمثل  و�ل��ت��ي  “�آيدك�ص”  ملعر�ص 
�مل�شتمر  �لر�شيدة  �لقيادة  دع��م  يف 
بها  تتمتع  �لتي  �ملرموقة  و�ملكانة 
�لوثيق  �لتعاون  �لإم��ار�ت، وكذلك 
مع �لقو�ت �مل�شلحة وكافة �ل�شركاء 
�لقدر�ت  �إىل  بالإ�شافة  �ملحليني، 
�ل�شباب  بها  يتميز  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رية 
�ملو�طن و�لتي �أهلته يف لقيادة فرق 
�لعمل �ملنظمة لهذ� �حلدث �لهام، 
�لتي  �ملتطورة  �مل��ر�ف��ق  عن  ناهيك 

�لوطني  �أبوظبي  مركز  بها  يتميز 
للمعار�ص.

ومن جانبه قال �للو�ء �لركن طيار 
ن��ائ��ب رئي�ص  �ل��ب��ل��و���ش��ي،  �إ���ش��ح��اق 
ملعر�شي  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة 

�أيدك�ص ونافدك�ص 2019: 
�لكبريين  �ملعر�شني  تنظيم  »ياأتي 
�مل�شاحب  �ل��دويل  �لدفاع  وموؤمتر 
ومتغري�ت  ظ����روف  ظ���ل  يف  ل��ه��م��ا 
معقدة  وج��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي��ة  دول����ي����ة 
ف��ر���ش��ت��ه��ا �ل���ت���ح���دي���ات �جل���دي���دة 
�ل�شناعية  �ل���ث���ورة  ع���ن  �ل��ن��اج��م��ة 
�لتكنولوجي  و�ل���ت���ط���ور  �ل���ر�ب���ع���ة 
و�لتقني �لهائل �لذي �شهده �لعامل، 
�لقر�ر  دف����ع ���ش��ن��اع  �ل����ذي  �لأم�����ر 
�ل�شرت�تيجيات  يف  �لنظر  لإع���ادة 
�لدفاعية �لتقليدية وتطوير جيل 
جديد من �ل�شرت�تيجيات �لأمنية 
جمابهة  على  �ل��ق��ادرة  و�لدفاعية 
“من هذ�  �ل��ت��ح��دي��ات«. و�أ����ش���اف: 
�ملنطلق تربز �أهمية موؤمتر �لدفاع 
�لدويل 2019 �مل�شاحب ملعر�شي 
�أيدك�ص ونافدك�ص، مبا يقدمه من 
�أن  �شاأنها  م��ن  وتو�شيات  نقا�شات 
ق��ادرة على  �إي��ج��اد حلول  ت�شهم يف 
�لثورة  وتاأثري  خمرجات  ��شتيعاب 
و�ل�شتفادة  �ل��ر�ب��ع��ة،  �ل�شناعية 
ركائز  و���ش��ع  يف  للم�شاهمة  منها 

�لأمن و�ل�شلم �لدوليني«.

و�أ����ش���ار �ل��ل��و�ء ط��ي��ار دك��ت��ور ه�شام 
�حللبي، �مل�شت�شار باأكادميية نا�شر 
�لع�شكرية، وع�شو �ملجل�ص �مل�شري 
�أهمية  �خل����ارج����ي����ة،�إىل  ل��ل�����ش��وؤون 
�لوقت  يف  �ل��دف��اع��ي��ة  �ل�����ش��ن��اع��ات 
�حلا�شر بالن�شبة للدول يف �شباقها 
نحو �لت�شليح، م�شيد� بالدور �لذي 
�قت�شاد  �لإم���ار�ت يف جم��ال  تلعبه 
و�ملعار�ص  ع����ام  ب�����ش��ك��ل  �مل���ع���ار����ص 

�لدفاعية ب�شكل خا�ص.
معر�ص  �أن  ع��ل��ى  �حل��ل��ب��ي  و�أك������د 
م�شتوى  على  �لأك��رب  ُيَعد  �أيدك�ص 
�لعامل من حيث �لتجمع �لع�شكري 
و�ل�شركات  �ل����دول  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
جتمع  “ ه��و  م�شيفا  و�خل������رب�ء؛ 
ع����امل����ي ه�������ام ل���ت���ل���ك �مل���ن���ظ���وم���ات 
�لدفاعية« وتابع: “هذه �لفعاليات 
�لكربى تخلق تناف�شية بني جميع 
�ل�شركات لعر�ص �أحدث منتجاتها 
�ل�شناعية يف هذ� �ملجال، م�شيفا: 
ل����ل����دول  ث���م���ي���ن���ة  ف����ر�����ش����ة  “هى 
و�ل�شركات ملعرفة تطور�ت �لت�شليح 
هذ�  مع  �لتو��شل  لأن  �لدفاعية؛ 
�ل���ع���دد م���ن �ل�����ش��رك��ات و�لط�����الع 
على منتجاتهم يتطلب وقتا كبري� 
وجهد� م�شاعفا، وهو ما يخت�شره 
�ملعر�ص �لذي يتمتع بثقل كبري يف 

�لعامل«.
ن��ادر �أحمد �حل��م��ادي رئي�ص  وق��ال 

�إن  �أب��وظ��ب��ي  ط��ري�ن  �إد�رة  جمل�ص 
معر�ص �لدفاع �لدويل “�أيدك�ص« 

�لعاملية  �لفعاليات  �أه���م  �أح���د  يعد 
�لدولة  ت�����ش��ه��ده��ا  �ل���ت���ي  �ل����ر�ئ����دة 
وي��ق��دم ف��ر���ش��ا ف��ري��دة م��ن نوعها 
�ل�شناعات  ق��ط��اع  م���ع  ل��ل��ت��و����ش��ل 
�أحد  �ليوم  و�ل��ذي ميثل  �لدفاعية 
�لقت�شادي  �لنمو  حم��رك��ات  �أه���م 
�أف�����ش��ل �ملهار�ت  م��ن خ���الل ج���ذب 
�أهميًة  ت�����ش��ك��ل  �ل���ت���ي  و�خل�������رب�ت 
�لبتكار  عمليات  ل�شتمر�ر  حيوية 
و�لنمو يف دولة �لإمار�ت و�لعامل .

ونوه �إىل �أن �شركة طري�ن �أبوظبي 
�لدعم  خ��دم��ات  ت��وف��ري  يف  ت�شاهم 
من  لل�شركاء  و�للوج�شتي  �لفني 
عمليات  و�إد�رة  ط���ائ���ر�ت  ���ش��ي��ان��ة 
�لإ�شعاف  وخدمة  و�لإنقاذ  �لبحث 
�إ�شافة  �لطبي  و�لإخ����الء  �جل���وي 
ريا�ص  وقال  �لتدريب.  �إىل خدمة 
�ل�شرت�تيجي  �خل��ب��ري  ق��ه��وج��ي، 
ملوؤ�ش�شة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل���ع���ام  �مل���دي���ر 
���ش��ار حدثاً  �أي��دك�����ص  �إن  �إي��ن��غ��م�����ا: 
�لعامل؛  ح���ول  �ل�����ش��رك��ات  تنتظره 
حيث �إن كل �شركة عاملة يف جمال 
�لربية  و�لأم��ن و�خلدمات  �لدفاع 
ترتقب  و�ل����ب����ح����ري����ة،  و�جل�����وي�����ة 
�لتي  �أيدك�ص  فعاليات  يف  �مل�شاركة 
ل�شتعر��ص  ع���ام���ني  ك����ل  ت��ع��ق��د 
عن  و�لبحث  �لت�شنيعية  قدر�تها 

زبائن وم�شرتين ملنتجاتها.
يعد  �أي��دك�����ص  �أن  قهوجي  و�أ���ش��اف 
من �أكرب �ملعار�ص �لعاملية يف جمال 
�ل��دف��اع و�أك��رثه��ا حجماً من حيث 

توقيع �لعقود.
�أيدك�ص  �أن  �إىل  ق��ه��وج��ي  و�أ����ش���ار 
ت����ط����ور�ت  م�����ع  ي���ع���ق���د   2019
وت����غ����ري�ت ت�����ش��ه��ده��ا �مل��ن��ط��ق��ة، يف 

مقدمتها �حلرب على �لإرهاب.
�لناحية  �أن  ق���ه���وج���ي  و�أو������ش�����ح 
�لت�شليح  وب�����ر�م�����ج  �ل����دف����اع����ي����ة 
ت�����ش��ه��د ن��ق��ل��ة ك���ب���رية م����ع دخ����ول 
لقطاع  �ل����ش���ط���ن���اع���ي  �ل������ذك������اء 
وتاأثريه  �ل��دف��اع��ي��ة،  �ل�����ش��ن��اع��ات 
للجيو�ص  �لع�شكرية  �لعقيدة  على 
�أن  �إىل  و�آل���ي���ات ت��دري��ب��ه��ا، م�����ش��ري�ً 
تبحث  ح���ال���ي���اً  ج��م��ي��ع �جل���ي���و����ص 
للتعليم  ق���اب���ل���ة  م���ن���ظ���وم���ات  ع����ن 
بعد  ع��ن  �لت�شيري  ولي�ص  �ل��ذ�ت��ي، 
خمتلفة  قطاعات  يف  وذل��ك  فقط، 
و��شتخد�مات متعددة تتز�يد يوماً 

بعد �آخر.
�لتو�تي،  �لعميد علي  ق��ال  ب��دوره، 
�ل�شعودي،�إن  �ل��ع�����ش��ك��ري  �خل��ب��ري 
�أي��دك�����ص يدخل يف ب��اب �لإم����د�د�ت 
�لدفاع  لقطاع  �لعاملية  �للوج�شتية 
مثالية  كمن�شة  بالإمار�ت  و�أ�شاد   ،
لتنظيم هذ� �حلدث، وقدرتها على 
و�إج��ر�ء عمليات  �لوفود  ��شت�شافة 

�لفح�ص و�لختبار يف بيئة عاملية.
�لعربية  �مل��م��ل��ك��ة  �أن  �إىل  ون������وه 
�ل�شعودية ودولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة وقعتا تكاماًل ��شرت�تيجياً 
 20 �مل�����ج�����الت ع����رب  يف خم���ت���ل���ف 
م�����ب�����ادرة م����ن ���ش��م��ن��ه��ا �ل���ت���ع���اون 

و�لتكامل �لع�شكري.
�ل�شيد،  ن��ور  قالت  �خ��ر،  �شياق  ويف 
�شركة  ل������دى  �ل���ع���م���ل���ي���ات  م����دي����ر 

�لقو�رب«:  ل�شناعة  “�ملر�كب 
يف  ’�ملر�كب‘  م�����ش��ارك��ة  »ت�����ش��ل��ط 
�لعام  ل��ه��ذ�  ’نافدك�ص‘  م��ع��ر���ص 
�ل�����ش��وء ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �ل��ت��ع��اون مع 
يف  �ل��ر�ئ��دة  و�ل�����ش��رك��ات  �ملوؤ�ش�شات 
قطاع �لدفاع لدمج �لتقنيات �لتي 
�لعاملي  �حل�شور  تعزيز  يف  ت�شهم 
لدولة �لإم���ار�ت يف جم��ال تقنيات 
�لعر�ص  وي�شكل  �لذ�تية.  �لقيادة 
فعاليات  خ�����الل  ن���ق���دم���ه  �ل�������ذي 
ثقافة  ع����ن  م����ث����اًل  ’نافدك�ص‘ 
�شركتنا  تنتهجها  �ل��ت��ي  �لب��ت��ك��ار 
لتحقيق �لتميز و�لتنوع. ويتما�شى 
�لتعاون �لوثيق مع �أبرز �لالعبني 
�ملتمثلة  روؤي���ت���ن���ا  م���ع  �ل���ق���ط���اع  يف 
�لدفاعية،  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  ب��ت��ح��دي��ث 
جهودنا  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  ي�شلط  ك��م��ا 
�لر�مية لتطبيق �أحدث �لبتكار�ت 
يف جمال �لقو�رب من دون �شائق«.

�لرئي�ص  �����ش����ب����اغ،  ك������رمي  وق�������ال 
“د�رك  مل���ج���م���وع���ة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
من�شة  ي���ع���د  ماتر”:�يديك�ص 
م���ه���م���ة ل���ل���ق���اء ك����ب����ار �ل�������ش���رك���ات 
و�ل���ق���ادة �ل��ع�����ش��ك��ري��ني م���ن جميع 
�لأفكار  ل��ت�����ش��ارك  �ل���ع���امل،  �أن���ح���اء 
�أب�����رز �ل��ت��ح��دي��ات �لتي  وم��ن��اق�����ش��ة 
ت�����و�ج�����ه م���ن���ظ���وم���ات �ل�����دف�����اع يف 
�مل��ن��ط��ق��ة، وذل����ك يف وق���ت حتر�ص 
�ملنطقة  �لإم���ار�ت ودول  دول��ة  فيه 
على  �ملتنامية  �لق��ت�����ش��ادي��ات  ذ�ت 
����ش��ت��ع��د�د قو�تها  ج��اه��زي��ة ومت����ام 
�ل���دف���اع���ي���ة وم���و�ك���ب���ت���ه���ا لأح�����دث 
�حلديثة  و�لأن����ظ����م����ة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات 

�لعاملية 
�ل���ذك���ي �جلديد  �ل��ه��ات��ف  وي�����ش��ك��ل 
�ل�����ذي   ،KATIM® R01
يف  ن����وع����ه  م����ن  ه����ات����ف  �أول  ي���ع���د 
�أمنية  مب��و����ش��ف��ات  يتمترّع  �ل��ع��امل 
�أق�شى  يقاوم  قوي  وت�شميم  فائقة 
ثمرًة  �ملبتكر  �مل��ي��د�ن��ي��ة  �ل��ظ��روف 
ومعرفتنا  �ل���ط���وي���ل���ة  خل���رب�ت���ن���ا 
�لت�شالت  جم����ال  يف  �ل���و�����ش���ع���ة 
�لآمنة، كما يلبي توقعات وتطلعات 
�لهو�تف مبا يف ذلك تقدمي  �شوق 
�إذ  ����ش���ل�������ش���ة.  جت����رب����ة م�������ش���ت���خ���دم 
ج��م��ع��ن��ا ن��خ��ب��ة م���ن �مل��ب��ت��ك��ري��ن يف 
�ل��ق��ط��اع ل��ل��ع��م��ل م���ع���اً ع��ل��ى و�شع 
ل  حتمرّ ع��ل��ى  ق����ادر  ه��ات��ف  ت�شميم 
قطاع  يف  �مليد�نية  �لظروف  �أق�شى 
وخدمات  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �خل����دم����ات 
و�لتعدين  و�لإن���������ش����اء  �ل����ط����و�رئ 
و�ل��ن��ق��ل وغ���ري ذل���ك م��ن قطاعات 

�لطاقة و�لنفط و�لغاز.«
ع���دد من  تنظيم  �مل��ع��ر���ص  و���ش��ه��د 
�ل��ع��رو���ص �ل��دف��اع��ي��ة �حل��ي��ة �لتي 
خمتلفة  ����ش���ي���ن���اري���وه���ات  حت���اك���ي 
�شنوف  خم���ت���ل���ف  ب����ا�����ش����ت����خ����د�م 
�إىل  بالإ�شافة  و�مل��ع��د�ت،  �لأٍ�شلحة 
ت��وف��ري �ل�����ش��رك��ات �ل��ع��ار���ش��ة لعدد 
من �ملن�شات �لتفاعلية �لتي متكن 
�لتقنيات  ت���وظ���ي���ف  م����ن  �ل��������زو�ر 
�حل���دي���ث���ة ل��ت��ج��رب��ة �ل���ع���دي���د من 
�لأبعاد  ثالثية  و�لعرو�ص  �ملعد�ت 

وغريها.

» يتالأالأ يف ن�شخته الرابعة ع�شرة «

اأكرب جتمع للتكنولوجيا القتالية واخلربات الع�سكرية باآيدك�س 2019 
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حميد الظاهري: اأهم عوامل النجاح دعم القيادة الر�شيدة واملكانة املرموقة التي تتمتع بها االإمارات
اإ�شحاق البلو�شي: التو�شيات ت�شهم يف اإيجاد حلول ال�شتيعاب خمرجات وتاأثري الثورة ال�شناعية الرابعة
ه�شام احللبي: الفعاليات الكربى تخلق تناف�شية بني جميع ال�شركات لعر�س اأحدث منتجاتها ال�شناعية

احمد احلمادي: املعر�س يقدم فر�شا فريدة من نوعها للتوا�شل مع قطاع ال�شناعات الدفاعية
ريا�س قهوجي: اأيدك�س اأكرب املعار�س العاملية يف جمال الدفاع واأكرثها حجمًا من حيث توقيع العقود
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اأخبـار الإمـارات

الياه �سات تدر�س ت�سنيع اأقمار �سناعية جديدة
•• اأبوظبي - وام:

تدر�ص �شركة “�لياه �شات” ت�شنيع �أقمار �شناعية جديدة لتغطية نطاق 
�إط��ار حر�شها على حتقيق م�شتهدفات” مئوية  �لأ���ش��و�ق يف  �أو���ش��ع من 
�لإمار�ت 2071 “ وفقا ل �شلمان �آل علي نائب رئي�ص تنفيذي �لأعمال 

�لتجارية �لياه للخدمات �حلكومية يف �ل�شركة . 
يف  �ل�شركة  م�شاركة  هام�ص  على  )و�م(  ل���  ت�شريحات  يف  علي  �آل  وق��ال 
�إنطلقت  �ل���ذي   ”2019 “�آيدك�ص  �ل���دويل  �ل��دف��اع  وم��وؤمت��ر  معر�ص 
تقدم  �شناعية  �أقمار   5 حالياً  متتلك  �شات”  “�لياه  �إن  �م�ص  فعالياته 
حلول �لت�شالت �لف�شائية �ملتكاملة و�مل�شممة لتلبية �ملتطلبات �لأمنية 

�ملتحركة  للهو�تف  �خلدمات  وتوفري  �لع�شكرية  و�ملوؤ�ش�شات  للحكومات 
على م�شتوى �لعامل. 

و�أ�شاف �أن “�لياه �شات” تقدم جمموعة و��شعة من �خلدمات ت�شمل �لبث 
�لتلفزيوين من خالل “ياه ليف” و�لتي يفوق عدد م�شاهدي �لقنو�ت 
�لتلفزيونية عربها عدد 61 مليون م�شاهد بالإ�شافة �إىل “ياه كليك” 

خدمة �لإنرتنت �لف�شائية �لأوىل على م�شتوى �لقارة �لإفريقية. 
وقال �شلمان �آل علي �إن �ل�شركة وبعد جناح عملية �لإ�شتحو�ذ على �شركة 
“�لرثيا” متكنت من توفري خدمات مطورة لعمالئها ت�شمل �لت�شال 
مبا يتعدى جمال �لب�شر و�لتتبع من خالل توظيف خربة وقدر�ت �لياه 

�شات و�لرثيا يف ت�شغيل خدمات �لت�شالت �لف�شائية. 

و�أو�شح �آل علي �أن �ل�شركة ت�شتعر�ص خالل �مل�شاركة يف معر�ص وموؤمتر 
2019” �أحدث تقنيات �لت�شالت �لف�شائية  “�آيدك�ص  �لدفاع �لدويل 
�حلكومية و�لع�شكرية و�لتجارية حيث تعر�ص �ل�شركة يف جناحها هاتف 
“ثريا x5” �أول هاتف ذكي يعمل بالأقمار �ل�شناعية يف �لعامل ويعمل 
بنظام ت�شغيل �أندرويد ومقاوم للغبار و�ل�شدمات ويوفر �لهاتف �ت�شال 
تغطية  ع��ن  �لبعيدة  �لنائية  و�ملناطق  �ل��رتح��ال  �أث��ن��اء  وب�شيطاً  �شريعاً 
�لتطوير  قيد  �ل�شركة جهاز� جديد�  ي�شم جناح  كما   ، �لذكية  �لهو�تف 
�ل�شناعية  �لأقمار  عرب  لالت�شال  وي�شتخدم  ��شرت�لية  �شركة  قبل  من 
�ل�شيار�ت  يف  تركيبه  من  متكن  حديثة  تكنولوجيا  ��شتخد�م  خالل  من 

و �ل�شفن و �لطائر�ت. 

وقال �آل علي :حتر�ص �شركة “ �لياه �شات” ب�شورة م�شتمرة على �لت�شاور 
و�ملنتجات  �لتقنيات  �أف�شل  وت��وف��ري  لإي��ج��اد  �لتكنولوجيا  �شركات  م��ع 
م��ن �أج���ل خ��دم��ة �ل��ع��م��الء ب�شكل �أف�����ش��ل لف��ت��ا �إىل �أن���ه ب��اإط��الق �لقمر 
�شات  �لياه  ل�شركة  �لتجارية  �لتغطية  3 تو�شع نطاق  �لياه  �ل�شطناعي 
لي�شمل 20 �شوًقا �إ�شافية لت�شل �إىل %60 من �شكان �لقارة �لإفريقية 

و�أكرث من %95 من �شكان �لرب�زيل. 
جتدر �لإ�شارة �إىل �أن “�لياه �شات” توفر حلوًل متعددة �لأغر��ص ت�شمل 
�لإنرتنت �لف�شائي و�لبث �لتلفزيوين و�لت�شالت �لف�شائية �ملخ�ش�شة 
للقطاعات �حلكومية يف �ل�شرق �لأو�شط و�إفريقيا و�أوروبا وو�شط وجنوب 

غرب �آ�شيا. 

»اأيدك�س 2019« .. روؤية اإماراتية لتعزيز ال�سلم والأمن الدوليني
•• اأبوظبي -وام:

»�أيدك�ص  �ل��دويل  �ل��دف��اع  تاريخ معر�ص  �لأك��رب يف  �ل���دورة  �أع��م��ال  �نطلقت 
لتعزيز  �لر��شخ  ونهجها  روؤيتها  على  �لإمار�ت  دولة  توؤكد  ومعها   »2019
�ل�شلم و�لأمن �لدوليني .. فهذ� �حلدث �لعاملي �لأبرز يف قطاع �ل�شناعات 
�لت�شامح  وطن  يحملها  �لتي  �ل�شالم  لر�شالة  حقيقة  ترجمة  هو  �لدفاعية 
�أمن و��شتقر�ر  �ل�شناعة غايتها �شون  �أن هذه  للعامل و�لذي يوؤكد خاللها 

و�ل�شعوب وحماية �مل�شرية �لتنموية للدول ومكت�شباتها.
و�أكد م�شاركون يف معر�ص �لدفاع �لدويل “�أيدك�ص 2019” �أن هذ� �حلدث 
وخارجها  �لدولة  د�خل  من  عار�شاً   1310 �لذي يحظى مب�شاركة  �لعاملي 
يحمل �لعديد من �لر�شائل �لهامة �لتي توؤكد عليها دولة �لإمار�ت حا�شنة 

�أبرز �ملعار�ص �لدفاعية يف �لعامل.
وقالو� �إن تعزيز �ل�شلم و�لأمن �لدوليني هو ر�شالة �إمار�تية توؤكد من خالل 
“�أيدك�ص” على �أهمية �أن ي�شطلع �جلميع بها م�شريين �إىل �أن دولة �لإمار�ت 

من �لدول �لر�ئدة يف دعم جهود �ملجتمع �لدويل لإحالل �ل�شتقر�ر و�ل�شالم 
يف �لعامل ومبادر�تها يف هذ� �ل�شدد و��شحة للعيان.

وقال �للو�ء نا�شر علي حممد رئي�ص جمل�ص �إد�رة �شركة �أبوزعبل لل�شناعات 
�لدفاعية �ملتخ�ش�شة بجمهورية م�شر �لعربية �إن “�يدك�ص 2019” ي�شكل 
من�شة مثالية لعر�ص �أبرز ما تو�شلت �إليه �لتكنولوجيا �حلديثة يف جمال 
�ل�شناعات �لدفاعية م�شري�ً �إىل �أن فر�شة مثالية لل�شركات �لعربية و�لعاملية 
�أجل تبادل �خلرب�ت و�لتجارب وعقد �ل�شر�كات �لتي يكون  و�لإقليمية من 

هدفها يف �ملقام �لأول تر�شيخ دعائم �ل�شلم و�ل�شتقر�ر �لدوليني.
�أن دول���ة �لإم����ار�ت دول���ة خ��ري و���ش��الم وم��ب��ادر�ت��ه��ا لتعزيز �ل�شلم  و�أ���ش��اف 
و�لأمن و�لدوليني و��شحة للعيان فالدعم �لذي قدمته مل�شر ��شون �منها 
و��شتقر�رها تاريخي م�شري� �إىل �أنها توؤكد من خالل ��شت�شافها لهذ� �حلدث 
وتبني  �لدفاعية  �ل�شناعات  ه��ذه  تطوير  من  �لأ�شا�شي  �لهدف  �أن  �لعاملي 
�حللول �لتكنولوجية �ملتطورة هو حماية �ل�شعوب و�شون �أمنها و��شتقر�رها. 
من جانبه قال فالدميري يو�شيف مدير �شركة �نورد ديتك�شن �ملتخ�ش�شة يف 

�ل�شناعات �لع�شكرية �إن هذ� �ملعر�ص ي�شكل من�شة مثالية من �أجل تالقي 
�أكرب �شركات �ل�شناعات �لدفاعية يف �لعامل لعقد �ل�شركات وتبادل �خلرب�ت 
�لقطاع  هذ�  يف  �حلديثة  �لتكنولوجيا  �إليه  تو�شلت  ما  �أب��رز  على  و�لتعرف 

بالعامل.
و�أكد �أن �ل�شناعات �لدفاعية هدفها تعزيز �ل�شلم و�لأمن �لدوليني و�شون 
��شتقر�ر �ل�شعوب م�شري�ً �إىل �أن دولة �لإمار�ت �حلا�شنة لهذ� �حلدث �لعاملي 
ل تدخر جهد�ً يف حتقيق هذ� �لهدف وتوؤكد من خالل هذ� �حلدث �لعاملي 
�إىل جنب مع خمتلف دول �لعامل من �أجل تر�شيخ �ل�شالم  �أنها تعمل جنباً 

�لعاملي وحماية �أمن و��شتقر�ر �ل�شعوب.
دولة  �أن  �ل�شينية  نورنكو  �شركة  يف  �لت�شويق  م��دي��ر  ز�ه���و  ي��ان  ج��ي  وق���ال 
�لإمار�ت توؤدي دور�ً ��شرت�تيجياً لتعزيز �ل�شلم و�لأمن �لعاملي م�شري�ً �إىل �أن 
موقعها �ل�شرت�تيجي كحلقة و�شل بني �ل�شرق و�لغرب يعزز من هذ� �لدور 
و �أهمية هذ� �حلدث �لذي ت�شارك فيه خمتلف دول �لعامل وتبحث خاللها 

م�شتجد�ت هذه �ل�شناعة �لهامة.

وتوجه بال�شكر �إىل دولة �لإمار�ت على تنظيم معر�ص �أيدك�ص 2019 موؤكد�ً 
�أن هذ� �حلدث �لعاملي �ل�شخم يحمل عدد�ً من �لدللت و�لر�شالة �ل�شامية 
�لتي توؤكد �أن دولة �لإمار�ت حتمل ر�شالة �شالم وخري للعامل �أجمع ويدلل 

�أي�شا على قيم �لت�شامح و�لتعاي�ص �مل�شرتك �لر��شخة يف دولة �لإمار�ت.
و�لدفاع   2019 �أيدك�ص  �لدويل  �لدفاع  فعاليات معر�شي  �ليوم  و�نطلقت 
�جلاري  �ل�شهر  م��ن   21 حتى  ت�شتمر  و�ل��ت��ي   2019 نافدك�ص  �ل��ب��ح��ري 
�لدفاعية  �ل�شناعات  قطاع  �إليه  تو�شل  ما  �أح��دث  ��شتعر��ص  �شيتم  حيث 
من تكنولوجيا ومعد�ت متطورة وكذلك عقد �شر�كات �شخمة بني خمتلف 

�جلهات �مل�شاركة وكربيات �ل�شركات �لعاملية �ملتخ�ش�شة يف �لقطاع.
�ملحليني  �ل��ع��ار���ش��ني  م��ن   1310 مب�شاركة  �ل��ع��ام  ل��ه��ذ�  �مل��ع��ر���ص  وينطلق 
و�لدوليني مقارنة ب� 1235 يف �لن�شخة �ل�شابقة �إىل جانب �رتفاع �مل�شاحة 
�لكلية للعرو�ص لت�شل �إىل 168 �ألف مرتبع مربع مقارنة مع 133 �ألف 
�ملعر�ص منذ  �لأك��رب من  �لن�شخة  2017 مما يجعلها  �لعام  مرت مربع يف 

�نطالقته عام 1993.

خالل م�شاركتها يف فعاليات نافدك�س 2019

املراكب الإماراتية تك�سف عن تقنيات فائقة التطور للمراكب امل�سلحة ذاتية القيادة عرب عرو�س مبا�سرة
•• اأبوظبي-الفجر: 

ل�شناعة  “�ملر�كب  ك�������ش���ف���ت 
�لإمار�تية  �ل�����ش��رك��ة  �لقو�رب”، 
�إن��ت��اج �لقو�رب  �ل��ر�ئ��دة يف جم��ال 
عالية �لأد�ء وتوفري �أنظمة �لقيادة 
تقنياتها يف  �أح����دث  ع��ن  �ل��ذ�ت��ي��ة، 
�شائق  دون  م���ن  �ل����ق����و�رب  جم����ال 
فعاليات  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا  خ�����الل 
معر�ص �لدفاع �لبحري ’نافدك�ص 
2019‘، �لذي يقام بني 21-17 
فرب�ير �جلاري يف “مركز �أبوظبي 
)�أدن���ي���ك(.  للمعار�ص”  �ل��وط��ن��ي 
�أبوظبي  “روؤية  م���ع  و�ن�����ش��ج��ام��اً 
�لقت�شادية 2030” �لر�مية �إىل 
�لدفاع،  وق��ط��اع  �لقت�شاد  تعزيز 
عدد  م��ع  بالتعاون  �ل�شركة،  تقوم 
�لقطاع،  يف  �ل��الع��ب��ني  �أب�����رز  م���ن 
ب��ع��ر���ص �أف�����ش��ل �ب��ت��ك��ار�ت��ه��ا �شمن 

�أحدث  لتطبيق  �ل��ر�م��ي��ة  جهودنا 
�ل��ق��و�رب من  �لبتكار�ت يف جم��ال 

دون �شائق”.
فعاليات  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا  وخ����الل   
تعر�ص  �أي�����������ش�����اً،  ’نافدك�ص‘ 
من  �جل��دي��د  ق��ارب��ه��ا  “�ملر�كب” 
طر�ز AHM11USV �لبالغ 
للمرة  وذل�����ك  م�����رت�ً   11 ط���ول���ه 
ويتكون  ت�����ش��ن��ي��ع��ه.  م��ن��ذ  �لأوىل 
و�أنظمة  �لهيكل  م��ن  �ل��ق��ارب  ه��ذ� 
 MAP نظام  جانب  �إىل  �ل��دف��ع، 
و�حلا�شل  �لذ�تية  للقيادة   Pro
ع��ل��ى ب�����ر�ءة �خ������رت�ع، ف�����ش��اًل عن 
م��ن�����ش��ة لإط�����الق �ل�����ش��و�ري��خ من 
طورتها  و�لتي   MILAS ط��ر�ز 
��شيل�شان‘.    ج��ي  ج��ي  ’�أي  ���ش��رك��ة 
 MILAS ومت تطوير منظومة 
�ل���������ش����اروخ����ي����ة م����ت����ع����ددة �مل����ه����ام 
�لبحرية  �لتهديد�ت  �شد  للدفاع 

حمطة �لقيادة و�لتحكم من طر�ز 
C2-20، وذلك با�شتخد�م تقنية 
باأنظمة  �خلا�شة   MAP Pro
�لعر�ص  وخ��الل  �لذ�تية.  �لتحكم 
نظام  يتوىل  �ملبا�شر،  �لتو�شيحي 
نقل  ع���م���ل���ي���ة   MAP Pro
�ملوؤ�شر�ت �خلا�شة باملحرك، و�إد�رة 
�مل�شاهد  وع��ر���ص  �ل���ق���ارب،  م�����ش��ار 
على  �مل��ث��ب��ت��ة  ب��ال��ك��ام��ري�  �مللتقطة 
�شا�شات  وق������ر�ء�ت  �ل���ق���ارب،  م���ن 
�ل��������ر�د�ر، وت���ق���دمي ت��ن��ب��ي��ه��ات عن 
�لقارب  ت��ع��رت���ص  �ل��ت��ي  �ل��ع��ق��ب��ات 
و�شيتوج  �حلقيقي.  �ل��وق��ت  خ��الل 
من  مدفٍع  بت�شغيل  �حلي  �لعر�ص 
على  م��ث��ب��ت   STAMP ط�����ر�ز 
م��ن �ل��ق��ارب، و�ل���ذي مت تطويره 
�لوثيق بني �شركة  �لتعاون  بف�شل 
و�شركة  ��شيل�شان‘  ج��ي  ج��ي  ’�أي 

“�ملر�كب”.

و�ل��ذي يحمل  �ملعر�ص  جناحها يف 
.B-038 لرقم�

وتنظم �ل�شركة خالل �ملعر�ص عدد�ً 
من �لعرو�ص �حلية ت�شتعر�ص من 
�أب�����رز م��ن��ت��ج��ات��ه��ا، وعلى  خ��الل��ه��ا 
 AHM13USV ر�أ�شها قارب 
طوله  ويبلغ  و�مل�شلح  �لقيادة  ذ�تي 
13 مرت. وميثل هذ� �لقارب �أحد 
�ملنتجات �لتي جاءت ثمرة للتعاون 
’�حلارب  �شركة  م��ع  �لأم���د  ط��وي��ل 
�ملتخ�ش�شة  �لإم���ار�ت���ي���ة  مارين‘ 
حاوية  وت�شم  �ل��ق��و�رب.  بت�شنيع 
�شمن  �ملعرو�شة  �لبحري  �ل�شحن 
للقيادة  حمطة  “�ملر�كب”  جناح 
�لقارب  ت�شغيل  ب��ه��دف  و�ل��ت��ح��ك��م 
يبعد  �ل���ذي  غنتوت  مر�شى  د�خ���ل 
“مركز  ع�����ن  ك����ي����ل����وم����رت�ً   70
للمعار�ص”.  �ل��وط��ن��ي  �أب���وظ���ب���ي 
ويتم �لتحكم بالقارب عن بعد عرب 

ويف هذ� �ل�شياق، قالت نور �ل�شيد، 
�شركة  ل������دى  �ل���ع���م���ل���ي���ات  م����دي����ر 
�لقو�رب”:  ل�����ش��ن��اع��ة  “�ملر�كب 
يف  ’�ملر�كب‘  م�����ش��ارك��ة  “ت�شلط 
�لعام  ل��ه��ذ�  ’نافدك�ص‘  م��ع��ر���ص 
�ل�����ش��وء ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �ل��ت��ع��اون مع 
يف  �ل��ر�ئ��دة  و�ل�����ش��رك��ات  �ملوؤ�ش�شات 
�لتقنيات  ل���دم���ج  �ل����دف����اع  ق���ط���اع 
�حل�شور  ت��ع��زي��ز  يف  ت�����ش��ه��م  �ل��ت��ي 
جمال  يف  �لإم���ار�ت  لدولة  �لعاملي 
وي�شكل  �ل��ذ�ت��ي��ة.  �ل��ق��ي��ادة  تقنيات 
�ل����ع����ر�����ص �ل�������ذي ن���ق���دم���ه خ���الل 
عن  م���ث���اًل  ’نافدك�ص‘  ف��ع��ال��ي��ات 
تنتهجها  �ل���ت���ي  �لب���ت���ك���ار  ث��ق��اف��ة 
و�لتنوع.  �لتميز  لتحقيق  �شركتنا 
وي��ت��م��ا���ش��ى �ل���ت���ع���اون �ل���وث���ي���ق مع 
�أب������رز �ل���الع���ب���ني يف �ل���ق���ط���اع مع 
�لتقنيات  بتحديث  �ملتمثلة  روؤيتنا 
�لدفاعية، كما ي�شلط �ل�شوء على 

م�سوؤولون لـ»وام«:»اآيدك�س ونافدك�س 2019« �سهادة 
دولية على تفوق ال�سناعة الع�سكرية الإماراتية

•• اأبوظبي-وام:

�لدويل  �لدفاع  معر�شي  �أن  ع�شكريون  م�شوؤولون  �أك��د 
»�آيدك�ص 2019 » و�لدفاع �لبحري »نافدك�ص« ميثالن 
�لع�شكرية  �ل�شناعة  تفوق  على  ج��دي��دة  دول��ي��ة  �شهادة 
�لفعاليات  �أكرب  �أحد  �ملعر�شني  �أ�شبح  حتى  �لإمار�تية 
�لدفاعية  �ل�����ش��ن��اع��ات  ق��ط��اع  يف  �ملتخ�ش�شة  �ل��ع��امل��ي��ة 
و�لأم���ن���ي���ة وم��ق�����ش��د� لأب�����رز ���ش��ن��اع �ل���ق���ر�ر و�خل����رب�ء 

و�ملتخ�ش�شني يف هذ� �لقطاع �حليوي.
 « »و�م  �لإم�����ار�ت  �أن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  ت�شريحات  يف  وق��ال��و� 
 2019 ونافدك�ص  »�آيدك�ص  معر�شي  �فتتاح  مبنا�شبة 
�أ�شبحت  �إن �ل�شناعات �لدفاعية �لإمار�تية و�لأمنية   «
�ملناف�شة عامليا ملا تتمتع به من كفاءة عالية  قادرة على 
من  مطلبا  جعلتها  تناف�شية  و�أ���ش��ع��ار  متقنة  وج����ودة 
�ل�����ش��رك��ات �ل��ع��امل��ي��ة �ل��ت��ي �أب���رم���ت �ل��ع��دي��د م��ن �لعقود 

و�لتفاقيات.
�ملزروعي  خلف  فار�ص  طيار  �لركن  �للو�ء  معايل  وق��ال 
رئي�ص �للجنة �لعليا �ملنظمة ملعر�شي »�آيدك�ص ونافدك�ص 
جديدة  دولية  �شهادة  ميثالن  �ملعر�شني  �إن   «  2019
�إىل  م�شري�  �لإمار�تية..  �لع�شكرية  �ل�شناعة  قوة  على 
�أهم �لفعاليات �لعاملية  �أ�شبحا من  �أن هذين �ملعر�شني 
و�لأمنية  �ل��دف��اع��ي��ة  �ل�شناعات  ق��ط��اع  يف  �ملتخ�ش�شة 
�لفاعلة  �ل�شر�كات  لعقد  ��شرت�تيجية  من�شة  بتقدمي 
�لدفاع  بقطاع  �ملعنيني  ب��ني  �لتو��شل  ق��ن��و�ت  وتعزيز 

�لبحري و�جلوي و�لربي.
و�أ����ش���اف م��ع��ال��ي��ه �أن م��ع��ر���ش��ي �آي��دك�����ص ون��اف��دك�����ص يف 
و��شعة من كربيات  م�شاركة  ي�شهد�ن  �حلالية  دورتهما 
�شركات �لدفاع و�لأمن �لعاملية ونخبة من �لقادة و�شناع 
�لقر�ر و�خلرب�ء مما يوؤكد على �ملكانة �ملتنامية ملعر�شني 
و��شتك�شاف  مناق�شة  يف  �ل��ف��اع��ل  ودوره���م���ا  �ل��ك��ب��ريي��ن 
و�لأمن  �ل��دف��اع  جم��الت  يف  �لتقنية  �لبتكار�ت  �أح��دث 

و�لذكاء �ل�شطناعي.
و�أ�شار معاليه �إىل �أن �ملعر�شني �شاهما يف تقدمي نافذة 
�لدفاع  جمال  يف  �ملحلية  و�ل�شناعات  لل�شركات  مثالية 
تناف�شيتها  ورفع  �ملبتكرة  �لبحرية  و�ل�شناعات  و�لأمن 
�خلارطة  على  ح�شورها  تعزيز  يف  ي�شاهم  مب��ا  عامليا 
وذلك  و�لأم��ن  �لدفاع  �شناعات  يف  و�لعاملية  �لإقليمية 
بو�قع  للنهو�ص  �ل��ر���ش��ي��دة  قيادتنا  لتطلعات  حتقيقا 

وم�شتقبل قطاع �ل�شناعات �لدفاعية يف �لدولة.

من جانبه قال �شعادة �للو�ء �لركن طيار �إ�شحاق �شالح 
ملعر�شي  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  رئي�ص  نائب  �لبلو�شي 
مدى  على  �شاهما  �ملعر�شني  �إن  ونافدك�ص«  »�آي��دك�����ص 
�ل�شنو�ت �ملا�شية يف دعم روؤية �أبوظبي 2030 يف تعزيز 
��شتقطاب  خالل  من  �لنفطية  غري  �ملحلية  �ل�شناعات 
وخدمات  ت��ق��ن��ي��ات  يف  �ملتخ�ش�شة  �ل�����ش��رك��ات  ك��ربي��ات 
�لدفاع و�لأم��ن �جل��وي و�ل��ربي و�لبحري �لأم��ر �لذي 
�نعك�ص �إيجابيا على �ل�شناعات �ملحلية غري �لنفطية.. 
ت�شكل  ل����«�آي���دك�������ص«  �حل��ال��ي��ة  �ل������دورة  �أن  �إىل  م�����ش��ري� 
باليوبيل  �لحتفال  ت�شادف  كونها  ��شرت�تيجية  �أهمية 
�ل��ف�����ش��ي ل��ت��اأ���ش��ي�����ص �مل��ع��ر���ص ف�����ش��ال ع��ن ت��رك��ي��زه على 
�لر�بعة و�لذكاء �ل�شطناعي  �ل�شناعية  �لثورة  تقنيات 
�إليه  تو�شلت  ما  �أح��دث  على  على  �ل�شوء  ت�شليط  عرب 
�لتقنيات و�لبتكار�ت �لعاملية يف هذين �ملجالني �للذين 
خالل  و�لأمنية  �لدفاعية  م�شتقبل  مالمح  �شري�شمان 

�ل�شنو�ت �ملقبلة.
من جانبه قال حميد مطر �لظاهري �لرئي�ص �لتنفيذي 
ل�شركة �أبوظبي �لوطنية للمعار�ص »�أدنيك« وجمموعة 
ونافدك�ص«  »�آيدك�ص  معر�شي  �أن  لها  �لتابعة  �ل�شركات 
يف  �ملتخ�ش�شة  �مل��ع��ار���ص  �أك���رب  ك��اأح��د  مكانتهما  ر�شخا 
�لإقليمي  �ل�شعيدين  على  �لدفاعية  �ل�شناعات  قطاع 
و�ل������دويل و���ش��اه��م��ا وب�����ش��ك��ل ف��اع��ل يف �إظ���ه���ار �جلهود 
�لدفاعية  قدر�تها  تعزيز  يف  �ل��دول��ة  قبل  من  �ملبذولة 
�أبوظبي يف  �إم��ارة  ف�شال عن دورهما يف تكري�ص مكانة 
وتاأ�شي�ص  �ملتخ�ش�شة  �لعاملية  �ملعار�ص  وتنظيم  �شناعة 
��شتثمار�ت ��شرت�تيجية يف جمالت �ل�شناعات �لدفاعية 

و�لتكنولوجيا �ملتطورة.
و�أ�شار �لظاهري �إىل دور �لتعاون و�لتن�شيق �ملتبادل بني 
خمتلف �للجان �ملتخ�ش�شة حتت �إ�شر�ف �لقيادة �لعامة 
للمعار�ص  �لوطنية  �أبوظبي  و�شركة  �مل�شلحة  للقو�ت 
و�خر�جهما  �ملعر�شني  فعاليات  ل�شت�شافة  »�أدن��ي��ك« 
ب��ال�����ش��ك��ل �لأم���ث���ل �ل����ذي ي��ل��ي��ق مب��ك��ان��ة دول����ة �لإم�����ار�ت 
كبار  من  �لآلف  تو�فد  ي�شهد�ن  �ملعر�شني  �أن  خا�شة 
�لعامل  �أن��ح��اء  جميع  م��ن  �ل��ق��ر�ر  و���ش��ن��اع  �ل�شخ�شيات 
�لقطاعني  يف  »�أدن���ي���ك«  ���ش��رك��اء  �إىل  بال�شكر  متوجها 
ولكافة  للمعر�شني  �لر�شميني  و�لرعاة  و�خلا�ص  �لعام 
من  بذلوها  ملا  و�خل��ا���ص  �لعام  �لقطاعني  يف  �ل�شركاء 
جهود خالل �لفرتة �ملا�شية جلعل �لدورة �حلالية �أكرث 

متيز�.

رو�سيا تعفي مواطني الإمارات من تاأ�سرية الدخول اعتبارا من اأم�س 
•• اأبوظبي-وام:

�لإم���ار�ت من  دول��ة  �لإحت��ادي��ة مو�طني  �أعفت جمهورية رو�شيا 
حملة جو�ز�ت �ل�شفر �لعادية من تاأ�شرية �ل�شفر �مل�شبقة.

و�أع��ل��ن��ت وز�رة �خل��ارج��ي��ة و�ل��ت��ع��اون �ل���دويل، �أن���ه و�ع��ت��ب��ار�ً من 
�إىل  �ل�شفر  �لإم��ار�ت  باإمكان مو�طني دولة  �م�ص �لأحد �شيكون 
�شدر  وقد  م�شبقة.  تاأ�شري�ت  بدون  �لإحتادية  رو�شيا  جمهورية 
قر�ر �لإعفاء، بناًء على �لإتفاقية �لتي مت توقيعها يف مدينة كاز�ن 
�آل نهيان وزير  �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد  �لرو�شية، بح�شور �شمو 
�لتجارة  وزي��ر  مانتوروف،  ودين�ص  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية 
و�ل�شناعة يف جمهورية رو�شيا �لحتادية يف 6 يوليو 2018، و 
مبوجبها مت �لإعفاء �ملتبادل لكل �جلو�ز�ت من متطلبات تاأ�شرية 
�لدخول ملو�طني دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ومو�طني رو�شيا 
�شعادة  �لدولة  �آن��ذ�ك من جانب  �لحتادية. وقد وقع �لتفاقية 
مع�شد حارب �خلييلي �شفري �لدولة لدى رو�شيا �لحتادية ومن 
�جلانب �لرو�شي �شعادة �لك�شندر يفيموف �شفري رو�شيا �لحتادية 
�مل��زروع��ي، وكيل وز�رة  �أحمد �شاري  �ل��دول��ة. و ق��ال �شعادة  ل��دى 
باإعفاء  �لرو�شية  �حلكومة  قر�ر  �إن  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية 

ثمرة  �مل�شبقة هو  �ل�شفر  تاأ�شري�ت  �لإم���ار�ت من  دول��ة  مو�طني 
لتخاذ  �لرو�شية  �حلكومة  �شجعت  �لتي  �لعو�مل  من  ملجموعة 
�لإمار�ت  دول��ة  �شك مكانة  دون  تعك�ص من  و�لتي  �مل��ب��ادرة،  ه��ذه 
�شبكة  وم��ت��ان��ة  وق���وة  �ل����دويل،  �مل�شتوى  على  �ل��ق��وي��ة  و�شمعتها 
تاأتي يف �شوء تنامي  �ملبادرة  �أن هذه  �لدولية. و��شاف  عالقتها 
�لعالقات �لثنائية بني دولة �لإمار�ت ورو�شيا �لإحتادية، و�شوف 
تفتح �آفاقا جديدة و و��شعة ملو�طني �لدولة لل�شياحة و�ل�شتثمار 
و�لتجارة و �لتبادل �لثقايف«.و �إعفاء مو�طني �لدولة من تاأ�شرية 
مكانة  ويعك�ص  �إيجابي،  م��ردود  له  �لإحت��ادي��ة  رو�شيا  جمهورية 
�لإم��ار�ت على �ل�شاحة �لدولية، وما تتمتع به من �حرت�م وثقة 
وتعزيز  �لعالقات معها،  توثيق  رو�شيا، ورغبتها يف  وخا�شة من 
منافذها  فتح  خ��الل  م��ن  �مل��ج��الت  جميع  يف  �مل�شرتكة  �مل�شالح 
مبادرة  وت��ع��ت��رب  م�شبقة.  ت��اأ���ش��رية  دون  م��ن  �لإم�����ار�ت  مل��و�ط��ن��ي 
�حلكومة �لرو�شية باإعفاء مو�طني دولة �لإمار�ت من تاأ�شري�ت 
�لتي  �لإجن��از�ت  �إىل قائمة  ي�شاف  �إجن��از�ً مهماً  �مل�شبقة  �ل�شفر 
حققتها �لدبلوما�شية �لإمار�تية بقيادة �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن 
ز�يد �آل نهيان كما جاء هذ� �لقر�ر ترجمة للعالقات �لتاريخية 
خمتلف  يف  �مل�شرتك  �ل��ت��ع��اون  �أ�ش�ص  على  بنيت  و�ل��ت��ي  �ل��ق��وي��ة، 

�لعالقات  و�أقيمت  و�لتجارية.  و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  �ملجالت 
�لحتادية  رو�شيا  جمهورية  �لإم����ار�ت  دول��ة  ب��ني  �لدبلوما�شية 
دولة  و�ف��ت��ت��ح��ت   ،1971 ع���ام  يف  حينها  �ل�شوفييتي  �لإحت����اد 
1987، و�فتتحت جمهورية  �شفارتها يف مو�شكو عام  �لإم��ار�ت 
رو�شيا �لإحتادية �شفارتها يف �أبوظبي عام 1986. ويف دي�شمرب 
بجمهورية  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  �عرتفت   ،1991
وترتبط  �ل�شوفييتي.  لالإحتاد  وريثة  كدولة  �لإحت��ادي��ة  رو�شيا 
�لدولتان �ل�شديقتان مع بع�شهما بعالقات �قت�شادية وجتارية 
قوية ومتنامية با�شتمر�ر، حيث بلغ حجم �لتبادل �لتجاري غري 
 -2.527  2017 ل��ع��ام  �لإم����ار�ت ورو���ش��ي��ا  دول���ة  ب��ني  �لنفطي 
ز�رو  �لذين  �لرو�ص  �ملو�طنني  عدد  وبلغ  �أمريكي.   دولر  مليار 
فيما  ز�ئ��ري��ن،   -579،608  2017 �ل��ع��ام  �لإم����ار�ت يف  دول���ة 
�لعام  خ��الل  رو�شيا  ز�رو�  �ل��ذي��ن  �لإم��ار�ت��ي��ني  �ل�شياح  ع��دد  بلغ 
ز�ئر. وبلغ عدد �لرحالت �جلوية �لأ�شبوعية   -1،085  2016
ها �لناقالت �لوطنية �لإمار�تية،  ُت�شريرّ 84 رحلة،  بني �لبلدين 
حيث تقوم �لإحتاد للطري�ن بت�شيري  7 رحالت ركاب، وطري�ن 
�لإمار�ت  28 رحلة ركاب، وفالي دبي  35 رحلة ركاب، و�لعربية 

للطري�ن  14 رحلة ركاب.

نائب الرئي�س التنفيذي: انرتنا�سيونال جولدن جروب تعتزم اإطالق خمترب 
لالبتكار يف العلوم والتكنولوجيا الدفاعية يف اأبوظبي

•• ابوظبي –الفجر: 

نائب  �لبلو�شي  قال خليفة حممد 
�ل��رئ��ي�����ص �ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة “ 
�آي  ج��روب  جولدن  �نرتنا�شيونال 
�مل��ج��م��وع��ة تركز  “ �إن  ج���ي ج����ي  
�ل�شناعي  و�ل��ذك��اء  �لب��ت��ك��ار  على 
�لمار�تيني  �مل��ه��ن��د���ش��ني  وت��اأه��ي��ل 
�لت�شنيع  ق�����ط�����اع  يف  ل���ل���ع���م���ل 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع �شركات  �ل��ع�����ش��ك��ري 
م���ن ج���ن���وب �ف��ري��ق��ي��ا و�ل����ولي����ات 
�لأوروبية.   �ل��دول  وبع�ص  �ملتحدة 
وذكر يف موؤمتر �شحايف ظهر �م�ص 
�لح����د �ن �مل��ج��م��وع��ة ���ش��وف تربم 
�ليوم �لثنني يف جناحها مبعر�ص 
هامة  �ت��ف��اق��ي��ة   2019 �ي��دك�����ص 
�ل�شينية  �ل�����ش��ن��اع��ات  ���ش��رك��ة  م���ع 
على  تن�ص  )نوكينكو(  �ل�شمالية 
�لقو�ت  �ل�شرت�تيجي مع  �لتعاون 
خمترب  لإن�شاء  �لإمار�تية  �لربية 
�لعلوم  ق���ط���اع���ات  يف  ل���الب���ت���ك���ار 
و�لذي  �ل��دف��اع��ي��ة  و�لتكنولوجيا 
جي  �أي  مدينة  يف  �فتتاحه  �شيتم 

�ل���ت���ع���اون تطوير  ن��ط��اق  وي�����ش��م��ل 
و�ختبار  �مل��ح��ل��ي��ة،  �ل��دف��اع  �أن��ظ��م��ة 
�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ملحلية،  �لأن��ظ��م��ة 
�ملعرفة  ون���ق���ل  �خل�������رب�ت  ت����ب����ادل 

�لتكنولوجية.
وقال “ توفر �أنظمة �ملخترب �ملزمع 
�ن�شاءه يف �بوظبي نطاقات بحثية 
وفنية منا�شبة لحتياجات �لقو�ت 
�لإمار�ت،  �لربية يف دولة  �مل�شلحة 
ك����م����ا وت�����وف�����ر ك����اف����ة �مل���ع���ل���وم���ات 
ذ�ت  �لتكنولوجيا  بعامل  �ملخت�شة 
يقوم  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم����ن  �ل�����ش��ل��ة. 
�ملخترب بدر��شة �لتطبيق �لهند�شي 
و�لبتكار �لتكنولوجي �مل�شتخدم يف 

ت�شنيع �ملنتج �لنهائي.
“توفر  ق���ائ���ال  ت�����ش��ري��ح��ه  وخ���ت���م 
�ملتطلبات �لالزمة  �لتفاقية كافة 
�بتد�ء  �ملطلوبة،  �ملنتجات  لتطوير 
عملية  و�إد�رة  �ملنتج،  ت�شميم  م��ن 
�ملعرفة،  ونقل  و�لتطوير  �لبحث 
ومر�قبة  �لتجميعي،  �لإنتاج  �إد�رة 
�ملتقدمة  �ل��دول��ي��ة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

و�در�جها وتطبيقها حملياً.” 

�إىل تنمية م�شتوى �لبحث �لعلمي 
�شمن  �أ���ش��ا���ش��ي��ة  كمهمة  و�مل���ع���ريف 
للتحول  �ل�شاملة  �لوطنية  روؤيتها 
عام  بحلول  و�لتكنولوجي  �لعلمي 

.٢٠٢٠
�لتفاقية  �لنقاب عن هذه  وك�شف 
�ل����ت����ي ����ش���ي���ت���م  �ب����ر�م����ه����ا �ل���ي���وم 
�لتعاون  مبد�أ  على  تن�ص  �لثنني 
و�ل�����ش��ف��اف��ي��ة ب���ني ك��اف��ة �لأط�����ر�ف 

ج���ي �ل�����ش��ن��اع��ي��ة مب��ج��م��ع ت����و�زن 
�ل�شناعي يف �بوظبي . 

وو����ش���ف م�����ش��ارك��ة �مل��ج��م��وع��ة يف 
�لدويل  �ل��دف��اع  موؤمتر  و  معر�ص 
“�يدك�ص” 2019  بانها �ل�شخم 

منذ تا�شي�شها عام 2003 . 
�لبلو�شي  حم��م��د  خ��ل��ي��ف��ة  وذك�����ر 
ت��ن��درج �شمن  �ن ه���ذه �لت��ف��اق��ي��ة 
�لر�مية  �لم����ار�ت  دول���ة  �شيا�شات 

ب��امل�����ش��ارك��ة يف جمالت  و�لل���ت���ز�م 
�ل���ب���ح���ث و�ل����ت����ط����وي����ر �ل���دف���اع���ي 
�لع�شكرية  �مل�������ع�������د�ت  جل����م����ي����ع 
و�لأنظمة لت�شمل �أنظمة �لأ�شلحة 
�لع�شكرية  و�مل����ع����د�ت  �ل��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة 
ا  �أي�شً وت�شمل  �لذكية،  و�ل��ذخ��رية 
ب���دون ط��ي��ار و�ملركبات  �ل��ط��ائ��ر�ت 
و�ملركبات  ماأهولة  �لغري  �لأر�شية 
ماأهولة.  �لغري  �ل�شطحية/�ملائية 

�ل�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  �لأن�������ش���ط���ة 
على  �لرتكيز  يتم  �لأو���ش��ط، حيث 
ور�د�ر�ت  �لبحرية  �ملالحة  �أنظمة 
�مل��ر�ق��ب��ة و�لت�������ش���الت. وم���ن هذ� 
�ملنتجات  ����ش���وق  ت��ل��ع��ب  �مل��ن��ط��ل��ق، 
لتحقيق  حم��وري��اً  دور�ً  �لدفاعية 
�ملنطقة  �لق��ت�����ش��ادي يف  �لزده����ار 

�مل�شممة  �حل���ل���ول  �إح������دى  وه����ي 
و�ملن�شات  ل��ل�����ش��ف��ن  خ�������ش���ي�������ش���اً 
�ل�����زو�رق �حلربية  �ل��ب��ح��ري��ة م��ث��ل 

�ل�شريعة وقو�رب خفر �ل�شو�حل.
�مل�شاريع  �أن  �إىل  �لأب��ح��اث  وت�شري 
متثل  �ل��دف��اع��ي  باملجال  �ملرتبطة 
�إج�����م�����ايل  م������ن   60% ح���������و�يل 

خرب�تها  �إىل  و��شتناد�ً  م�شتقباًل. 
ت��زي��د ع��ن عقد م��ن �لزمن،  �ل��ت��ي 
“�ملر�كب” بتحقيق  جنحت �شركة 
من���ٍو لف���ت يف �ل��ق��ط��اع م��ن خالل 
على  لعمالئها  �خل��دم��ات  ت��وف��ري 
�ل�����ش��ع��ي��دي��ن �لإق��ل��ي��م��ي و�ل����دويل 

بف�شل ح�شورها �لعاملي �ملميز.
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•• راأ�ص اخليمة -وام:

���ش��ه��د ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ �شعود 
�ل��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و �ملجل�ص  ب���ن ���ش��ق��ر 
�لأع���ل���ى ح���اك���م ر�أ�������ص �خل��ي��م��ة �م�ص 
توقيع عدد من �لتفاقيات ومذكر�ت 
ر�أ�ص  حكومة  ب��ني  �مل�شرتك  �لتفاهم 
�خليمة وحمافظة �قمول بجمهورية 
كاز�خ�شتان تهدف �إىل تعزيز �لتعاون 
�آفاق  وفتح  �لطرفني  ب��ني  و�ل�شر�كة 
خمتلف  يف  �مل�����ش��رتك  للعمل  ج��دي��دة 

�لقطاعات.
جاء ذلك خالل ��شتقبال �شموه �م�ص 
ب��ق�����ش��ره مب��دي��ن��ة ���ش��ق��ر ب���ن حممد 
م�����ورز�ل�����ني حمافظ  م���ال���ك  م���ع���ايل 
منطقة �أقمول بجمهورية كاز�خ�شتان 

�مل�شوؤولني  ك���ب���ار  م���ن  وف����د  ي���ر�ف���ق���ه 
ورجال �لأعمال.

ورح����ب ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و ح��اك��م ر�أ����ص 
و�لوفد  �مل���ح���اف���ظ  مب���ع���ايل  �خل��ي��م��ة 
�أهمية  ����ش���م���وه  م�����وؤك�����د�   .. �مل�����ر�ف�����ق 
�لتي  �ل���ق���ائ���م���ة  �ل���ق���وي���ة  �ل����ع����الق����ات 
وجمهورية  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  ت���رب���ط 
ك���از�خ�������ش���ت���ان يف خم��ت��ل��ف �مل���ج���الت 
و�لثقافية  و�لق��ت�����ش��ادي��ة  �ل�شيا�شية 

و�ل�شتثمارية.
وب��ح��ث ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و ح��اك��م ر�أ����ص 
�لكاز�خ�شتاين  و�مل�������ش���وؤول  �خل��ي��م��ة 
�لثنائية  و�لتعاون  �ل�شد�قة  عالقات 
�ل�شديقني  �ل��ب��ل��دي��ن  ب��ني  �مل�����ش��رتك��ة 
�لهتمام  ذ�ت  �ل��ق�����ش��اي��ا  خم��ت��ل��ف  يف 
�مل�شرتك .. معربا �شموه عن ترحيبه 

ب��ات��ف��اق��ي��ات �ل��ت��ع��اون ب��ني �إم����ارة ر�أ�ص 
تاأتي  �لتي  �قمول  وحمافظة  �خليمة 
�لقائمة  �ل��ع��الق��ات  لتعزيز  كو�شيلة 
وجمالت  �لقت�شادية  �لقطاعات  يف 

�خلربة.
من جانبه �أ�شاد معايل مالك مورز�لني 
مب�شتوى �لعالقات �ملميزة �لتي جتمع 
دولة �لإمار�ت وجمهورية كاز�خ�شتان 
و�لتي �شهدت �آفاقا جديدة يف �ل�شنو�ت 
�لأخرية يف خمتلف �لقطاعات ل�شيما 
و�لتجاري  �لق��ت�����ش��ادي  �جل���ان���ب  يف 
يعك�ص  م��ا  �شهد من��و� ملحوظا  �ل��ذي 
ما و�شلت �إليه �لعالقات بني �لبلدين 
بالتقدم  م�شيد�  متقدمة..  مل�شتويات 
ر�أ�ص  �إم����ارة  ت�شهده  �ل���ذي  و�لزده����ار 
�خليمة ودولة �لإم��ار�ت ب�شكل عام يف 

كافة �ملجالت.
�للقاء بح�شور �شاحب  وجرى خالل 
�لقا�شمي  ���ش��ق��ر  ب���ن  ���ش��ع��ود  �ل�����ش��م��و 
عدد  توقيع  م��ورز�ل��ني  مالك  ومعايل 
من �لتفاقيات بني هيئة مناطق ر�أ�ص 
وغرفة  “ر�كز”  �لقت�شادية  �خليمة 
جت�����ارة ر�أ������ص �خل��ي��م��ة وب��ل��دي��ة ر�أ�����ص 
�لتجارة  �خل��ي��م��ة م��ن ج��ه��ة وه��ي��ئ��ات 
و�ل�شتثمار ورو�د �لأعمال يف حمافظة 

�قمول من جهة �أخرى.
ون�������ش���ت �لت����ف����اق����ي����ات ع���ل���ى ت���ب���ادل 
�خل����رب�ت و�ل��ف��ر���ص �ل���ش��ت��ث��م��اري��ة يف 
�ل�شناعة و�لنقل و�خلدمات  قطاعات 
وتو�شيع  و�لتكنولوجيا  �للوج�شتية 
�لأن�شطة  �لعمل فى خمتلف  جمالت 
و�ل�شتثمارية  و�لتجارية  �لقت�شادية 

�لر�شمية  �ل����وف����ود  زي�������ار�ت  وت����ب����ادل 
ورجال �لأعمال و�مل�شاركة يف �ملعار�ص 
ت�شجيع  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
خمتلف  يف  �لطرفني  ب��ني  �ل�شتثمار 
�مل�����ج�����الت �ل�������ش���ن���اع���ي���ة و�ل����زر�ع����ي����ة 

و�لتجارية.
�خليمة  ر�أ������������ص  �إم������������ارة  وت����رت����ب����ط 
وكاز�خ�شتان بعالقات �قت�شادية كبرية 
�شركة   50 م���ن  �أك����رث  ح��ي��ث مت��ت��ل��ك 
كاز�خ�شتانية رخ�شا جتارية للعمل يف 
ر�أ�ص �خليمة وتعد كاز�خ�شتان خام�ص 
�أك��رب �شوق لل�شياحة يف �لإم��ارة حيث 
27،168 ز�ئ��ر من  �ل���زو�ر  بلغ ع��دد 

كاز�خ�شتان يف عام 2018 
و�أق������ام ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و ح���اك���م ر�أ�����ص 
�خليمة ماأدبة غد�ء على �شرف �لوفد 

�لز�ئر.
ح�شر �للقاء و�ملاأدبة �ل�شيخ �أحمد بن 
�إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  �لقا�شمي  �شقر 

هيئة مناطق ر�أ�ص �خليمة �لقت�شادية 
بن  �شعود  بن  خالد  و�ل�شيخ  “ر�كز” 
�إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  �لقا�شمي  �شقر 

�شركة جزيرة �ملرجان وروؤ�شاء ومدر�ء 
�لدو�ئر �حلكومية بالإمارة وعدد من 

كبار �مل�شوؤولني.

حاكم راأ�س اخليمة ي�سهد توقيع اتفاقيات تعاون مع حمافظة اقمول الكازاخ�ستانية

حاكم ال�سارقة يعزي الرئي�س امل�سري 
يف �سحايا الهجوم الإرهابي ب�سيناء

•• ال�صارقة -وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي 
ع�شو �ملجل�ص �لأعلى حاكم �ل�شارقة برقية تعزية �إىل فخامة 
عبد �لفتاح �ل�شي�شي رئي�ص جمهورية م�شر �لعربية �ل�شقيقة. 
و �أعرب �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة يف برقيته عن خال�ص 
�لذي  �لإرهابي  �لهجوم  �شحايا  يف  مو��شاته  �شادق  و  تعازيه 
�أ�شفر عن �شقوط عدد  �أمنية �شمال �شيناء و  ��شتهدف نقطة 

من �ل�شحايا و�مل�شابني من رجال �لأمن.

حاكم اأم القيوين يعزي الرئي�س امل�سري 
فى الهجوم الإرهابى �سمال �سيناء 

•• اأم القيوين -وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعال ع�شو �ملجل�ص �لعلى حاكم �م �لقيوين 
برقية تعزية �ىل فخامة �لرئي�ص عبد�لفتاح �ل�شي�شى رئي�ص جمهورية م�شر �لعربية 
�ل�شقيقة ، عرب فيها عن خال�ص تعازية و�شادق مو��شاته فى �شحايا �لهجوم �لرهابى 
من  ع��دد  �شقوط  عن  و��شفر  �لول  �م�ص  �شيناء  �شمال  �منية  نقطة  ��شتهدف  �ل��ذى 

�ل�شحايا و�مل�شابني من رجال �لمن .
كما بعث �شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد �ملعال ويل عهد �م �لقيوين بربقية تعزية 

مماثلة �ىل فخامة �لرئي�ص عبد�لفتاح �ل�شي�شى رئي�ص جمهورية م�شر �لعربية .

حاكم اأم القيوين يعزي فى 
وفاة علي امللعاي الكتبي

•• اأم القيوين-وام:

قدم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعال ع�شو �ملجل�ص �لعلى حاكم �أم 
�لقيوين و�جب �لعز�ء فى وفاة �ملغفور له علي �شعيد �مللعاي �لكتبى . و�عرب 
�شموه خالل زيارته جمل�ص �لعز�ء مبنطقة �لعوير فى دبى عن خال�ص تعازية 
ومو��شاته لخوة و�بناء و��شرة �لفقيد �شائال �لعلي �لقديوؤ �ن يتغمده بو��شع 
رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم �هله وذويه �ل�شرب و�ل�شلون. ر�فق �شموه 
�ل�شيخ ماجد بن �شعود بن ر��شد �ملعال رئي�ص جمل�ص �مناء موؤ�ش�شة �شعود بن 
ر��شد �ملعال لالأعمال �خلريية و�لن�شانية و�شعادة ر��شد حممد �حمد مدير 

�لت�شريفات بالديو�ن �لمريى باأم �لقيوين.

ي�ساركون  املدار�س  طلبة  من   700
مبهرجان الفيزياء املمتع 2019 بال�سارقة

•• ال�صارقة-وام:

���ش��ارك م��ا ي��ق��ارب م��ن 700 ط��ال��ب وط��ال��ب��ة م��ن 35 مدر�شة 
�ل�شارقة  يف  �لأمريكية  �جلامعة  يف  �شر�كة  برنامج  �أع�شاء  من 

مبهرجان �لفيزياء �ملمتع 2019 �لذي نظمته �جلامعة.
ي��ه��دف �مل��ه��رج��ان �إىل ت��ق��ري��ب �مل�����ش��اف��ات ب��ني طلبة �مل���د�ر����ص و 
وتقدمي  �لفيزياء  جم��ال  يف  و�لت�شويق  �ملتعة  �إظهار  و  �جلامعة 
فر�شة تعليمية للطلبة للتعرف على تركيب �لأ�شياء يف حياتنا 
وطريقة عملها. وتناف�ص طلبة �ملد�ر�ص من خالل 55 م�شروعا 

للح�شول على �ملر�تب �لأوىل �شمن فئتي �لفيزياء و�لف�شاء.

•• دبي - حم�صن را�صد:

�لنطاق  م��دي��رو  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  وج��ه��ت 
و�ملد�ر�ص �حلكومية و�خلا�شة على م�شتوى �لدولة 
بعدم �ل�شماح لأي معلم من خارج �ملدر�شة بالدخول 
��شتالم  ب��ع��د  �إل  ل��ل��ط��ل��ب��ة  و�ل���ت���دري�������ص  ل��ل�����ش��ف��وف 
�ملعلم  موقف  يو�شح  ر�شمي  م�شتند  �ملدر�شة  �إد�رة 

�لقانوين.
ح�شلت  �ل�����ش��اأن  ب��ذل��ك  تعميماً  �ل�����وز�رة  و�أ����ش���درت 
ن�شخة منه حددت فيه �لجر�ء�ت و  “�لفجر” على 

�حلالت �ملعتمدة �لتي ي�شمح فيها للمعلم بالتدري�ص 
وه���ي ت��ق��دمي �مل��ع��ل��م لإ���ش��ع��ار م��ب��ا���ش��رة معلم تعيني 

جديد �أو كتاب ت�شهيل مهمة نقل �أو �نتد�ب.
طلب  �ج���ر�ء�ت  ��شتكمال  �أي�شاً  �حل��الت  وت�شمنت 
م��ع��ل��م م���ن خ����ارج �مل�����الك، وذل����ك م���ن خ���الل بو�بة 
علم لأجل �لإم��ار�ت من قبل مدير �لنطاق ومدير 

�ملجل�ص �لتعليمي .
�لتعليمات  ب��ع�����ص  تعميمها  م��ع  �ل������وز�رة  و�أرف���ق���ت 
�خلا�شة مبعلمي �لحتياط  “من خارج �ملالك” جاء 
يف مقدمتها �للتز�م بجميع �لتعليمات و�لتوجيهات 

ل��ن��ظ��ام معلمي  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ب��ال��الئ��ح��ة  �ل��������و�ردة 
�لحتياط  ودليل ��شتخد�م علم لأجل �لإمار�ت.

و�أفادت باأنه عند �حلاجة ل�شد �شاغر معلم من خارج 
�ملدر�شة يفرت�ص �أن يكون �شد �ل�شاغر يف بد�ية �لأمر 
�أمكن و�ذ� تعذر ذلك  �إن  من خالل معلمي �ملدر�شة 
فاإن مدير �ملدر�شة عليه رفع �حلالة بخطاب ر�شمي 
�لثبوتية  �لأور�ق  �رف��اق  �ملدر�شية مع  �إد�رة  من قبل 
�لالزمة �إن وجدت مثل �إجازة �ملعلم �لأ�شا�شي ملدير 

�لنطاق .
و�شددت على �شرورة �نتظار �لرد من مدير �لنطاق 

باآليات �لتغطية حيث ميكن ملدير �لنطاق �ل�شتفادة 
�أو  نف�شه  �لنطاق  د�خ��ل  �ملعلمني  م��ن  �ل��زي��اد�ت  م��ن 

باملجل�ص �لتعليمي ل�شد �لعجز.
�لنطاق  م��دي��ر  ع��دم متكن  ح��ال  �أن���ه يف  �إىل  ولفتت 
�ملدر�شة  �إد�رة  �شي�شل  معلم،  توفري  من  �ملجل�ص  �أو 
“�مييل” ر�شمي عن طريق �ملجل�ص �لتعليمي �لتابعة 
�إمكانية �لدخول على بو�بة علم  �ملدر�شة يو�شح  له 
لأجل �لإم��ار�ت و�ل�شتعانة مبعلم من �لبو�بة وفق 

�ملادة �ملحددة.
�أو  �أن��ه  يف ح��ال ح�شول مدير �ملدر�شة  و�أ���ش��ارت �إىل 

�لرو�شة على مو�فقة ر�شمية من قبل �إد�رة �ملجل�ص 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي ب��ت��وف��ري م��ع��ل��م م���ن خ�����ارج �مل�����الك ف���اأن 
من  معلم  طلب  خ��الل  م��ن  فقط  ت��ك��ون  �ل�شتعانة 
بو�بة علم لأجل �لمار�ت  و�أردفت باأنه يف تلك �حلالة 
�مل�شتحقات  دف��ع  وعملية  �لكرتوين  �لطلب  �شيكون 
�ل��ب��و�ب��ة ول��ن تكون  �ل��ك��رتون��ي��ة م��ن خ��الل  �شتكون 
هناك حاجة لرفع �أور�ق خا�شة مبعلم خارج �ملالك 
من قبل �إد�ر�ت �ملد�ر�ص و�لريا�ص .  و�شددت �لوز�رة 
على عدم �ل�شماح بتوظيف �أي معلم من خارج �ملالك 
نهائياً وحتديد�ً من خالل �لرجوع لأ�شماء �ملعلمني 

�ملدرجة يف قو�ئم �لحتياط �لقدمية حيث �شتتحمل 
بعد  للمعلم  �ملالية  �مل�شتحقات  دفع  �ملد�ر�ص  �إد�ر�ت 
جميع  تخ�ص  �ل�شابقة  �لتعليمات  �أن  موؤكدة   ، ذلك 

�ملو�د �لدر��شية دون ��شتثناء.
من�شقي  م��ع  �لتن�شيق  عند  �أن���ه  �ل����وز�رة  و�أو���ش��ح��ت 
ق�شم �للغة �لإجنليزية و �لرتبية �لريا�شية و علوم 
�أو  د�ئ��م��ة  �شو�غر  ل�شد  معلمني  لتوفري  �حل��ا���ش��وب 
موؤقته وبعد �حل�شول على �إفادة ر�شمية من قبلهم 
بتوفري �لبديل مبعلم خارج مالك لبد من �ر�شال 

خطاب ر�شمي ملدير �لنطاق يفيد بذلك .

•• اأبوظبي-الفجر: 

ن��ظ��م��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �أب��وظ��ب��ي من 
حملة  �ل��ع��ام��ة  �ل�����ش��ح��ة  �إد�رة  خ���الل 
تعريف  ��شتهدفت  وتوعوية  تفتي�شية 
�لتجارية  و�ملحال  �ل�شركات  �أ�شحاب 
�لنظافة  ب��ق��و�ع��د  �لل���ت���ز�م  ب��اأه��م��ي��ة 
�ل�شحة  م��ع��اي��ري  وت��ط��ب��ي��ق  �ل���ع���ام���ة، 
�أث��ن��اء م��ز�ول��ة �ل��ب��ي��ع، وذل���ك يف �شوق  
يف  و�لأ�شماك  و�لفو�كه  �خل�شر�و�ت 

منطقة مدينة ز�يد باأبوظبي.
من جانبه �أكد �لدكتور �شعيد حممد 
�إد�رة �ل�شحة  قرو��ص �لرميثي مدير 
�أن  �أب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  يف  �لعامة 
ه����ذه �حل��م��ل��ة ت��ع��ك�����ص �ل����ت����ز�م د�ئ����رة 
و�لبلديات  �ل���ع���م���ر�ين  �ل��ت��خ��ط��ي��ط 
�ل�شحية  �مل���ع���اي���ري  ت���وف���ري  ب��اأه��م��ي��ة 
وتاأتي  �ملتميزة،  �جل���ودة  ذ�ت  �ل��ع��ام��ة 
�ن���ط���الق���اً م���ن ح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى �شحة 
�لتميز  �مل�شتهلكني، وحتقيق  و�شالمة 
�خل���دم���ات وخا�شة  �أف�����ش��ل  ب��ت��ق��دمي 

�ملتعلقة ب�شحة �لأفر�د.
�لتفتي�ص  ف��رق  �أن  �لرميثي  و�أ���ش��اف 
خالل �حلملة ركزت على توعية مالك 
و�لفو�كه  �خل�������ش���ر�و�ت  ب��ي��ع  حم����ال 
و�لأ�شماك و�لعاملني فيها مبتطلبات 

�ل�شحة و�ل�شالمة و�لبيئة، ودعوتهم 
�لعامة،  �لنظافة  مبتطلبات  لاللتز�م 
و�مل�شاهمة مع جهود �لبلدية بحماية 
�مل��ظ��ه��ر �ل���ع���ام، وت���وف���ري ب��ي��ئ��ة ت�شوق 
�شحية ومريحة لأفر�د �ملجتمع، ومت 
تو�فرها  �لو�جب  باملعايري  تعريفهم 
يف حم��ال��ه��م، وك��ي��ف��ي��ة �ل��ت��خ��ل�����ص من 
�آم���ن���ة غ���ري �شارة  ب���ط���رق  �مل��خ��ل��ف��ات 

بالبيئة و�ل�شحة و�ملظهر �لعام.
و�أو�شح �أن �حلملة �أ�شفرت كذلك عن 
�ملخالفني  ب��ح��ق  �إن������ذ�ر�ً   37 حت��ري��ر 
تطبيقاً  �ل�����ش��ح��ي��ة  ل���ال����ش���رت�ط���ات 
ب�شاأن   2012 ل�شنة   2 رقم  للقانون 

و�ل�شحة  �لعام  �ملظهر  على  �حلفاظ 
�أبوظبي،  �إم���ارة  يف  �لعامة  و�ل�شكينة 
�ملخالفة  ق��ي��م��ة  ت��ب��ل��غ  ذل���ك  وب��ح�����ش��ب 
1000 دره��م يف ح��ال مل تتم  �ملالية 

�إز�لة �أ�شباب �لإنذ�ر. 
�لتفتي�ص جميع  ف��رق  �أز�ل���ت  وك��ذل��ك 
�مل���و�د �مل��خ��زن��ة خ���ارج �مل��ح��ال بطريقة 
�لتخزين  ل������ش�����رت�ط�����ات  م���ن���اف���ي���ة 
�ل�شحية، ومتت �إعادة تنظيف �ل�شوق 
�لبلدية،  �إ������ش�����ر�ف  حت����ت  ب���ال���ك���ام���ل 
مر�قبة  ت��و����ش��ل  �لبلدية  �أن  م�����ش��ري�ً 
للتاأكد  �مل�����ش��ت��م��رة  وم��ت��اب��ع��ت��ه  �ل�����ش��وق 
و�ملحال  و�لتجار  �لبائعني  �لتز�م  من 

�خلا�شة  و�ملتطلبات  �ل�شروط  بكافة 
و�ملعايري  و�لنظافة،  �لعامة  بال�شحة 
�لوقائية �لتي ت�شاهم يف �حلفاظ على 

�شالمة و�شحة �أفر�د �ملجتمع. 
 و�أ�شار مدير �إد�رة �ل�شحة �لعامة �إىل 
��شتمر�ر �لبلدية مبثل هذه �جلولت 
و�لتوعوية،  �ل��ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة  �مل��ي��د�ن��ي��ة 
�أو جت��اوز�ت من  �أي خمالفات  ور�شد 
�خلدمات  ب���ج���ودة  �لإ�����ش����ر�ر  ���ش��اأن��ه��ا 
مب�شتوى  �أو  �مل�شتهلكني،  �إىل  �ملقدمة 
تر�شيخاً  وذل�����ك  �ل���ع���ام���ة،  �ل��ن��ظ��اف��ة 
متطلبات  حتقيق  يف  ل�شرت�تيجيتها 

�ل�شحة و�ل�شالمة لأفر�د �ملجتمع.

•• دبي –الفجر: 

عبد�هلل  �ل�����ش��ي��خ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
�آل نهيان، وزي��ر �خلارجية  بن ز�ي��د 
و�ل��ت��ع��اون �ل����دويل، رئ��ي�����ص جمل�ص 
�نطلقت  �لإم�����ار�ت،  موؤ�ش�شة  �إد�رة 
�لر�عي  ز�ي��د بدبي  �م�ص يف جامعة 
�ل�شابعة  �لن�شخة  لفعاليات  �مل�شيف 
دبي  يف  نفكر  بالعلوم  معر�ص  م��ن 
�لإم����ار�ت،  موؤ�ش�شة  تنظمه  و�ل���ذي 
�لتي  �ملُ�شتقلة  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
�لقطاعني  م���ع  ب��ال�����ش��ر�ك��ة  ت��ع��م��ل 
�مل�شوؤولية  لرت�شيخ  و�خلا�ص  �لعام 
�ل�شباب،  ك��ف��اء�ت  ورف���ع  �ملجتمعية 
�لرتبية  وز�رة  م��ع  بالتعاون  وذل��ك 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م ك�����ش��ري��ك ����ش��رت�ت��ي��ج��ي و 
350 مت�شابق ومت�شابقة  مب�شاركة 
و�جلامعات  �مل���د�ر����ص  خُم��ت��ل��ف  م��ن 
�مل���ع���ر����ص  �ن����ط����ل����ق  �لإم����������������ارة.  يف 
ب��ح��ل��ت��ه �جل���دي���دة ه���ذ� �ل���ع���ام حتت 
�شعار”�شبعة �إمار�ت، �شبعة فعاليات 
فعاليات  ت��و���ش��ع��ت  ح��ي��ث  مبهرة” 
يف  ُنفكر  بالعلوم  ومعر�ص  ُم�شابقة 
عام 2019 لت�شل �إىل جميع �أنحاء 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملُتحدة على 
�أن تقام فعاليات �ملعر�ص يف  خمتلف 
�ملزيد  �ل���دول���ة لك��ت�����ش��اف  �إم�������ار�ت 
يف  و�ملُبتكرين  �ل�شابة  �مل��و�ه��ب  م��ن 
بالعلوم  م��ع��ر���ص  ي��ه��دف  �ل���دول���ة. 
�إىل  �ل�������ش���اب���ع���ة  ن�����ش��خ��ت��ه  ن��ف��ك��ر يف 
�ل��و���ش��ول لأك���رب ع���دد م��ن �ل�شباب 

�ل��ذي��ن ت����رت�وح �أع��م��اره��م ب��ني 15 
دولة  �أن���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف  ���ش��ن��ة  و35 
�لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �ملُ��ت��ح��دة وذلك 
م�شرية  يف  و�إ���ش��ر�ك��ه��م  لإل��ه��ام��ه��م 
�لتنمية عن طريق ت�شميم وتطوير 
لحتياجات  ت�����ش��ت��ج��ي��ب  �ب���ت���ك���ار�ت 
�إحلاًحا، كما يهدف  �لأكرث  �ملُجتمع 
بفعالية  �ملُ�شاركة  من  متكينهم  �إىل 
من�شة  وت��وف��ري  �لرقمية  �ل��ث��ورة  يف 
�ل�شباب  وت�شجيع  لالبتكار  ُمالئمة 
�لعلوم  على خ��و���ص غ��م��ار جم���الت 
و�لطاقة  و�لب��ت��ك��ار  و�لتكنولوجيا 
�ملجالت  م���ن  وغ���ريه���ا  و�ل���ط���ري�ن 
�شت�شت�شيف  ك��م��ا  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة. 
فعاليات  �ن���ط���الق  خ��ل��ي��ف��ة  ج��ام��ع��ة 
يوم  �أبوظبي  �لعا�شمة  يف  �ملعر�ص 
يف  �ن��ط��الق��ه��ا  ق��ب��ل  ف���رب�ي���ر   24
3 م���ار����ص ويف  �ل�����ش��ارق��ة يف  �إم������ارة 
ر�أ���ص �خليمة يوم 10 مار�ص ثم يف 
ُينهي  �أن  قبل  مار�ص   17 �لفجرية 
�إمار�تي  يف   2019 لعام  فعالياته 
 21 ي�����وم  �ل���ق���ي���وي���ن  و�أم  ع���ج���م���ان 
معر�ص  وي�����ش��م   .2019 م���ار����ص 
�لوطنية  نفكر  ب��ال��ع��ل��وم  وم�شابقة 
علمياً،  م�شروعاً   700 �ل��ع��ام   ه��ذ� 
�شارك يف �إجنازها �أكرث من 1850 
�لدولة  م�شتوى  على  و���ش��اب��ة  ���ش��اب��اً 
و�ن�������ش���م���ت ه�����ذه �مل�������ش���روع���ات �إىل 
�إ����ش���ر�ف 450 من  �ملُ�����ش��اب��ق��ة حت��ت 
خمتلف  من  و�لأكادمييني  �ملُعلمني 
�مل���وؤ����ش�������ش���ات �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف دول����ة 

�لإمار�ت �لعربية �ملُتحدة.
�ملُ�شابقة   حت��ك��ي��م  جل���ن���ة  ����ش���ت���ق���وم 
و�مل��وؤل��ف��ة م��ن �أك��رث م��ن 81 خبري�ً 
و�أ�شتاذ�ً جامعياً من جامعات  علمياً 
ر�ئدة  وخا�شة  حكومية  وموؤ�ش�شات 
و�لتكنولوجيا  �ل���ع���ل���وم  ق���ط���اع  يف 
مب����ر�ج����ع����ة وت���ق���ي���ي���م �مل�������ش���روع���ات 
لختيار �لفائزين يف ُكل �إمارة ومن 
�شمن  �لنهائية  �لنتائج  �إع���الن  ث��م 
ح��ف��ل خ��ا���ص م��ن �مل��ق��رر �إق��ام��ت��ه يف 
وق��ت لح��ق م��ن ع��ام 2019. عرب 
طحنون  بن  �شلطان  �ل�شيخ  معايل 
ملوؤ�ش�شة  �ملنتدب  �لع�شو  نهيان،  �آل 
للقيادة  �ُشكره  جزيل  عن  �لإم���ار�ت 
�لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة  �لر�شيدة 
�ملُتحدة و�لتي ُتقدم دعًما ل حمدود 
�لبتكار  ع��ق��ل��ي��ة  وت��ر���ش��خ  ل��ل�����ش��ب��اب 
و�لإب��������د�ع يف �ل�����ش��ب��اب �لإم����ار�ت����ي، 
�شرح  ُنفكر  بالعلوم  معر�ص  وع��ن 
�لع�شر  ع��ومل��ة  قائاًل:”�إن  معاليه 
�حلديث جعلت من جمالت �لعلوم 
و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �أح���د �أه���م جمالت 
�ل���در�����ش���ة و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى �لإط�����الق 
�لإم�����ار�ت  م��وؤ���ش�����ش��ة  يف  عملنا  ل����ذ�، 
بالعلوم  برنامج  تو�جد  تعزيز  على 
ُنفكر يف جميع �أنحاء دولة �لإمار�ت 
حول  �لوعي  لبناء  �ملُتحدة  �لعربية 
�أهمية جمالت �لعلوم و�لتكنولوجيا 
وت�شجيع  و�ل��ري��ا���ش��ي��ات  و�لهند�شة 
�لنخر�ط  م��ن  ومتكينهم  �ل�شباب 
يف هذه �ملجالت، ف�شاًل عن ت�شجيع 

و�ملوؤ�ش�شات  �خلا�ص  �لقطاع  �شركاء 
�ملتخ�ش�شة يف �لعلوم و�لتكنولوجيا 
�ملُبتكرين  �لتو��شل مع �شبابنا  على 
�ملزيد من �لفر�ص لتحقيق  و�إتاحة 
تطلعاتهم �لعلمية. » ويجدر بالذكر 
ُيعقد  ن��ف��ك��ر  ب��ال��ع��ل��وم  م��ع��ر���ص  �ن 
�لرعاة  بالتعاون مع عدد كبري من 
وُهم  �ل�شرت�تيجيني  �لرعاة  منهم 
�أوك�شيدنتال للبرتول، توتال، �أدنوك 
بالإ�شافة �إىل ر�عي �لطاقة موؤ�ش�شة 
�لإمار�ت للطاقة �لنووية �أما قائمة 
ُرعاة �حلدث فتمتد لت�شمل م�شرف 
�أبوظبي �لإ�شالمي، بي بي، دولفني 
حمد�ن  موؤ�ش�شة  �ملحدودة،  للطاقة 
بن ر��شد �آل مكتوم لالأد�ء �لتعليمي 
ب��ي��ب�����ش��ي��ك��و، وكالة  ���ش��رك��ة  �مل��ت��م��ي��ز، 
�لإمار�ت للف�شاء و�شركة هانيويل.

ي�����ش��م �مل���ع���ر����ص ع������دًد� ك���ب���رًي� من 
م�شاريع �ل�شباب من طالب �ملد�ر�ص 
و�جل����ام����ع����ات و�ل����ت����ي ت��ت��ن��اف�����ص يف 
وهي  �لعلمية  �لقطاعات  من   11
�أنظمة �ملو��شالت و�شالمة �لطرق، 
�أنظمة �ل�شالمة، �لأنظمة �ل�شحية 
�لتطبيقية،  �ل���ع���ل���وم  و�ل���ط���ب���ي���ة، 
�لأنظمة  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة،  �ل��ك��ي��م��ي��اء 
�ل�شطناعي،  و�ل�����ذك�����اء  �ل���ذك���ي���ة 
�ل�شناعية  �لأن��ظ��م��ة  �ل���روب���وت���ات، 
�لطاقة  يف  �لبتكار�ت  و�مليكانيكية، 
و��شتد�مة  �لغذ�ئي  �لأم��ن  و�لبيئة، 
�أ�شحاب  ل��ف��ائ��دة  و�لأن��ظ��م��ة  �مل��ي��اه 

�لهمم.

•• اأبوظبي-وام:

ك�شفت �شركة �أبوظبي للخدمات �لعامة 
“ م�شاندة “ عن �إجناز %72.9 من 
�أطفال  رو�شتي  م�شروع  تنفيذ  �أعمال 
�لفالح  منطقة  يف  �ل��ث��ام��ن��ة  �مل��رح��ل��ة 
�شمن برنامج مد�ر�ص �مل�شتقبل وذلك 
بالتعاون مع د�ئرة �لتعليم و�ملعرفة . 
�أنها ت�شيد  “ �إىل  “ م�شاندة  و�أ���ش��ارت 
�لرو�شتني على م�شاحة بناء �إجمالية 
11 �ألف مرت مربع بتكلفة  تقارب �ل� 
دره�����م، موؤكدة  م��ل��ي��ون   85 ب����  ت��ق��در 
على  �مل�����ش��روع��ني  تنفيذ  يف  ح��ر���ش��ه��ا 
�لبيئية  �ل�شتد�مة  متطلبات  مر�عاة 
�لطاقة  م��������و�رد  ع���ل���ى  و�مل���ح���اف���ظ���ة 
�آل  �شالح  �ملهند�ص  و�أو���ش��ح  �ملتعددة. 
علي مدير �إد�رة م�شاريع �لتعليم يف “ 

م�شاندة “ �أن �لعمل بامل�شروعني ياأتي 
�مل�شتقبل  م���د�ر����ص  ب��رن��ام��ج  �إط����ار  يف 
�ملمار�شات  �أف�����ش��ل  م��ع  ي��ت��و�ف��ق  �ل���ذي 
ت�شميم  حيث  من  �شو�ء  و�ملو��شفات 
متعددة  و�لقاعات  �ملدر�شية  �ل�شفوف 
�ل�شتخد�م �أو من حيث �لبيئة �ملنا�شبة 

مع  ت��ت��و�ف��ق  �ل��ت��ي  للتعليم  و�جل���اذب���ة 
�آل  ولفت  �مل�شتقبل.  �أجيال  �حتياجات 
علي �إىل �أن �مل�شروعني مت ت�شميمهما 
للتقييم  ��شتد�مة  نظام  ملعايري  وفقا 
�مل�شتد�مة  للمباين  لوؤلوؤتني  بدرجة 
�لتخطيط  د�ئ��������رة  م����ن  و�مل�������ش���ن���ف���ة 

�ل��ع��م��ر�ين و�ل��ب��ل��دي��ات و�ل��ت��ي ت�شهم 
يف رف����ع ك���ف���اءة �ل����ش���ت���خ���د�م، ك��م��ا مت 
�لتاأكيد على �للتز�م مبطابقة جميع 
�مل��و�د و�مل��ع��د�ت و�لأج��ه��زة �مل�شتخدمة 
لأح�������دث م���و�����ش���ف���ات �ل����ش���ت���د�م���ة . 
�أن رو���ش��ة �لأط��ف��ال �لأوىل  �إىل  ون��وه 

44.4 مليون  �ل�  تقارب  بتكلفة  تنفذ 
�آلف   5 ب���  ت��ق��در  م�شاحة  على  دره���م 
م��رت م��رب��ع وت��ت��ك��ون م��ن مبنى ي�شم 
 18 على  يحتوي  فقط  �أر�شيا  طابقا 
ف�شال در��شيا يت�شع لعدد 360 طالبا 
وطالبة �إ�شافة �إىل مبنى �لإد�رة وبهو 
ل�شرت�حة �لطالب ومكاتب �جلهازين 
�لإد�ري و�لتعليمي وم�شاحات لالألعاب 
وم�شطحات خ�شر�ء �إىل جانب مو�قف 
�أن  �إىل  و�أ���ش��ار  لل�شيار�ت و�حل��اف��الت. 
�لرو�شة �لثانية تنفذ �أي�شا يف منطقة 
�لفالح على م�شاحة تبلغ 5 �آلف مرت 
مليون   40.8 ت��ق��ارب  بتكلفة  م��رب��ع 
�أر�شي فقط  وتتكون من طابق  درهم 
يحتوي على 18 ف�شال در��شيا يت�شع 
ل��� 360 ط��ال��ب��ا وط��ال��ب��ة �إ���ش��اف��ة �إىل 
مبنى �لإد�رة وبهو ل�شرت�حة �لطالب 

وم��ك��ات��ب �مل��در���ش��ني وم�����ش��اح��ات لعب 
خارجية وم�شطحات خ�شر�ء ومو�قف 
�أو�شحت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن  ل���ل�������ش���ي���ار�ت. 
�ملهند�شة �إميان �ملرزوقي مديرة �إد�رة 
بالإنابة  و�ل�شالمة  و�ل�شحة  �لبيئة 
برنامج  �أن  و�ملعرفة  �لتعليم  د�ئ��رة  يف 
م���د�ر����ص �مل�����ش��ت��ق��ب��ل ي��و����ش��ل �إجن����ازه 
�شمن �خلطط �لطموحة يف �ل�شتثمار 
�لمثل لإن�شاء مد�ر�ص متكاملة وفقا 
ود�عمة  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل���ع���اي���ري  لأف�������ش���ل 

خل��ط��ط �ل����د�ئ����رة يف ج��ع��ل �مل���د�ر����ص 
مركز� لأعد�د جيل و�عد متعلم وتعزز 
�حلادي  �لقرن  م��ه��ار�ت  �لطلبة  ل��دى 
و�لتفكري  �لب���ت���ك���ار  يف  و�ل��ع�����ش��ري��ن 
مد�ر�ص  كونها  �إىل  م�شرية  �لإبد�عي، 
من  �ملحلي  �ملجتمع  تخدم  جمتمعية 
خ���الل ت��وف��ري ب��رن��ام��ج م��ت��ك��ام��ل من 
ت�شتهدف  �ل��ت��ي  �ملجتمعية  �لأن�����ش��ط��ة 
�شاعات  بعد  �لأم����ور  و�أول��ي��اء  �لطلبة 
�ملرزوقي  ول��ف��ت��ت  �ل���در�����ش���ي.  �ل���ي���وم 

56 مدر�شة يف  �إن�شاء  �أن��ه قد مت  �إىل 
مقعد   64،740 ت�شتوعب  �لإم�����ارة 
�مل�شتقبل  م����د�ر�����ص  ب���رن���ام���ج  ���ش��م��ن 
�لتنموية  �خلطط  مع  تتو�كب  و�لتي 
وم�شاريع �لإ�شكان �لإمار�تي بالإ�شافة 
�إىل �أنه مت فيها مر�عاة كافة متطلبات 
وممار�شة  �لدر��شية  و�ملناهج  �لتعليم 
عن  ف�شال  �لال�شفية  �لأن�شطة  كافة 
ثقافة  تعزز  م�شتد�مة  مد�ر�ص  كونها 

�لوعي �لبيئي لدى �لطلبة.

حددت االإجراءات واحلاالت املعتمدة

الرتبية: ل ي�سمح لأي معلم بالتدري�س اإل بعد تو�سيح موقفه القانوين

بهدف احلفاظ على �شحة و�شالمة اأفراد املجتمع

بلدية مدينة اأبوظبي تراقب تطبيق ال�سرتاطات ال�سحية يف �سوق 
اخل�سراوات والفواكه والأ�سماك باأبوظبي وحترر 37 اإنذارًا

»م�ساندة« تنجز %72.9 من م�سروع رو�ستي اأطفال منطقة الفالح 

انطالق فعاليات معر�س بالعلوم ُنفكر 2019 يف اإمارة دبي 
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان-وام: 

�أث���ن���ى ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع��م��ار ب���ن حميد 
رئي�ص  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
جهود  ع����ل����ى  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �مل���ج���ل�������ص 
�لرت�ث  جمعية  �إد�رة  على  �لقائمني 
�إجن���ازه من خطط  �لعمر�ين وم��ا مت 
وم�����ش��اري��ع ت��ر�ث��ي��ة ت��ع��زز م��ن م�شرية 
�ل��ع��ط��اء و�ل��ن��ه�����ش��ة �حل�����ش��اري��ة �لتي 
تعي�شها دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�حلفاظ  يف  �جلمعية  ب��دور  م�شيد�   ..
و�لرت�ثية  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  �مل���ب���اين  ع��ل��ى 
يف  ت�شب  �لتي  و�أن�شطتها  و�إجناز�تها 

�شالح تنفيذ �أهد�فها .
ج�����اء ذل�����ك ع���ق���ب �ط������الع ����ش���م���وه يف 
م��ك��ت��ب��ه ب����دي����و�ن �حل���اك���م ع��ل��ى �شري 
و�إجن�������از�ت جمعية  و�أه������د�ف  �ل��ع��م��ل 
�ل���رت�ث �ل��ع��م��ر�ين خ��الل زي���ارة وفد 

ر�شاد  �ملهند�ص  برئا�شة  �جلمعية  من 
حممد بوخ�ص و�لأع�شاء �أحمد �شيف 
�أح���م���د حممود  �مل���ه���ريي و�مل��ه��ن��د���ص 
و�ملهند�ص بدر �لعلي و�ملهند�شة �شذى 

�ملال.
جمل�ص  و�أع�����ش��اء  رئي�ص  �شموه  وح��ث 
من  م��زي��د  ب���ذل  ع��ل��ى  �جلمعية  �إد�رة 
�جلهد يف �لفرتة �ملقبلة للو�شول �إىل 
�لعاملية  و�مل��ع��اي��ري  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل 
يف جم���ال �مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �ل����رت�ث يف 
�ملحافظة  يف  و�مل�����ش��اه��م��ة  �لم��������ار�ت 
ع��ل��ى �مل����و�ق����ع �ل��ت��اري��خ��ي��ة و�مل������وروث 
�أنحاء  ���ش��ت��ى  يف  و�ل���ع���م���ر�ين  �ل��ث��ق��ايف 
ون�شر  وت���اأه���ي���ل���ه  وت��وث��ي��ق��ه  �ل����دول����ة 
�ل��وع��ي �ل��رت�ث��ي يف خ��الل �لعمل مع 
و�لدولية  �مل��ح��ل��ي��ة  �جل���ه���ات  خم��ت��ل��ف 
�مل��ه��ت��م��ة ب����ال����رت�ث و�لع����ت����م����اد على 
مع  �جلهود  وتن�شيق  �جلماعي  �لعمل 

�ملتخ�ش�شني بالرت�ث �لعمر�ين .
يتم  م��ا  �أن  �للقاء  خ��الل  �شموه  و�أك���د 
وتر�ثية  حيوية  م�شاريع  من  تنفيذه 
يرجع  عليها  و�مل��ح��اف��ظ��ة  وت��اري��خ��ي��ة 
�لقيادة  ل���ت���وج���ي���ه���ات  ف���ي���ه  �ل��ف�����ش��ل 
كبري�  �هتماما  ت��ويل  �ل��ت��ي  �لر�شيدة 
و�مل��وروث �حل�شاري  و�ل��رت�ث  بالإثار 
�أن  �إىل  م�����ش��ري�  �لم���������ار�ت..  ل���دول���ة 
ت��ل��ك �مل�������ش���اري���ع �ل���رت�ث���ي���ة ت�����ش��ه��م يف 
وعدد  �ل�شياحية  �لتنمية  حجم  زي��ادة 
�لم����ار�ت  ت�شهدها  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ائ��ح��ني 
عامة و�مارة عجمان خا�شة. و��شتمع 
�شموه من رئي�ص و �أع�شاء �لوفد �إىل 
�شرح و�ف عن م�شروع متحف �ل�شاعر 
�لت�شاميم  على  و�طلع  �خل�شر  ر��شد 
و  �مل��ت��ح��ف  وروؤي����ة  للم�شروع  �مل��ب��دئ��ي��ة 
�حت�شان  �م��ارة عجمان يف  دور  �إب���ر�ز 
و  �لع�شرين  �لقرن  بد�ية  يف  �ل�شعر�ء 

دور �ل�شاعر ر��شد �خل�شر و�لحتفال 
و�أر�شفة  وت���وث���ي���ق  �ل�����ش��ع��ري  ب����اإرث����ه 
�أ�شعاره وت�شجيع �ملوهوبني على تنمية 
م���ه���ار�ت���ه���م �ل�����ش��ع��ري��ة و�ل���ب���ح���ث عن 
�لدو�وين �ملطبوعة لل�شاعر ومناق�شة 
�لندو�ت  خ��الل  م��ن  �ل�شعر  م�شتقبل 

و�ملحا�شر�ت.
و�ط���ل���ع ���ش��م��وه ك��ذل��ك ع��ل��ى �خلطط 
ومنها  للجمعية  �مل�شتقبلية  و�مل�شاريع 
و�إ�شد�ر  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  �مل��ب��اين  ت��رم��ي��م 
م���و����ش���وع���ة �مل�����ب�����اين �ل���ت���اري���خ���ي���ة يف 
�لرت�ث  ج��ائ��زة  وتخ�شي�ص  �لم���ار�ت 
�ل��ع��م��ر�ين وت��ن��ظ��ي��م م��وؤمت��ر �ل���رت�ث 
ل��ت��دوي��ن قاعدة  �ل��ع��م��ر�ين و�ل�����ش��ع��ي 
بيانات �مل��و�ق��ع �لث��ري��ة و�ل��رت�ث��ي��ة يف 

�لمار�ت.
��شتعر�ص �للقاء �أهم �أهد�ف �جلمعية 
باأهمية  �ل���وع���ي  ن�����ش��ر  يف  و�مل��ت��م��ث��ل��ة 

�لعمر�ين  �ل��������رت�ث  ع���ل���ى  �حل����ف����اظ 
وت��وف��ري �آل��ي��ة ل��ل��ت��ع��اون ب��ني �جلهات 
�ملهتمة  �لعامة  و�ملوؤ�ش�شات  �لر�شمية 
و  �مل�����ش��ورة  وت��ق��دمي  عليه  باملحافظة 
�لدولة  يف  �ملعنية  للجهات  �ل�شت�شارة 
�لأثرية  �مل��و�ق��ع  �حل��ف��اظ على  ب�����ش��اأن 
و�لتوجيه  و�ل��ت��اري��خ��ي��ة  و�ل���رت�ث���ي���ة 
�لرت�ث  على  للحفاظ  �ل�شرت�تيجي 
�لتاريخية  �ملباين  وحتديد  �لعمر�ين 
و�مل����و�ق����ع  �مل���ن���اط���ق  وت���اأه���ي���ل  و�إد�رة 
�ل��ت��اري��خ��ي��ة و�إع��������ادة �إح����ي����اء �حل���رف 
وتطوير  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة  و�ل�������ش���ن���اع���ات 
�أهد�ف  يخدم  مبا  �لتنظيمي  �لهيكل 
�جلمعية . و�أكد �ملهند�ص ر�شاد بوخ�ص 
رئي�ص جمل�ص �إد�رة �جلمعية م�شاهمة 
�جل��م��ع��ي��ة ح��ال��ي��ا يف ح��ف��ظ �مل�����وروث 
�أنحاء  ���ش��ت��ى  يف  و�ل���ع���م���ر�ين  �ل��ث��ق��ايف 
�لدولة و �لتي متتلك �أكرث من ثالثة 

وتاريخي  �أث���ري  م��وق��ع  و500  �آلف 
و�ملحافظة عليها كونها �أمانة يف عناقنا 
 “ �جلمعية  روؤي���ة  �إىل  م�شري�  جميعا 
“ �لتي  م�شتقبلية  ب��روؤي��ة  ح��ي  ت���ر�ث 
على  �حل��ف��اظ  يف  للم�شاهمة  ت��ه��دف 
وتاأهيله  وتوثيقه  �لعمر�ين  �ل���رت�ث 

ون�شر �لوعي �لرت�ثي .

حاليا  ت�����ش��ه��د  �جل��م��ع��ي��ة  �إن  و�أ����ش���اف 
ن�شاطا و فعاليات متنوعة تربز دورها 
�ملحا�شر�ت  وت�شمل  �مل�شمار  ه��ذ�  يف 
و�ل�������ن�������دو�ت �ل���ع���ل���م���ي���ة و�ل�������زي�������ار�ت 
و�لرحالت �مليد�نية للمو�قع �لرت�ثية 
�لعمل  ور�����ص  �ىل  �إ���ش��اف��ة  و�لث���ري���ة 
و�ل�����دور�ت �ل��ت��دري��ب��ي��ة و�إ����ش���د�ر كتب 

ومن�شور�ت تعنى بالرت�ث �لعمر�ين .
و�أع����رب رئ��ي�����ص و�أع�����ش��اء �ل��وف��د على 
�شمو  ل�شتقبال  وتقديرهم  �شكرهم 
�ل�شتماع  و  ل��ه��م  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل 
وقيمها  ور�شالتها  �جلمعية  روؤي��ة  �إىل 
و�أهد�فها  و��شرت�تيجيتها  وخططها 

وم�شاريعها �مل�شتقبلية .

•• راأ�ص اخليمة- الفجر:

ت����و������ش����ل����ت ف����ع����ال����ي����ات م���ه���رج���ان 
�لثاين  لليوم  �لإبتكاري  �لكورني�ص 
،و�لذي يقام حتت رعاية �شمو �ل�شيخ 
حممد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي 
ويل عهد ر�أ�ص �خليمة للفرتة من 
�جلاري،  فري�ير   21 ولغاية   15
للمجل�ص  �لعامة  �لأمانة  وتنظمه 
وباإ�شر�ف   ، ب����الإم����ارة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
م��ب��ا���ش��ر م��ن ق��ب��ل �ل��ق��ي��ادة �لعامة 
ل�شرطة ر�أ�ص �خليمة.   حيث �أ�شاد 
�شلطان  بن  �شامل  �ملهند�ص   �ل�شيخ 
�لطري�ن  د�ئ����رة  رئ��ي�����ص  �لقا�شمي 
باملهرجان  �خل��ي��م��ة  ب��ر�أ���ص  �مل���دين 
�جلهات  �أجنحة  يف   جولته  خ��الل 
�إبتكار�ت  حت���وي  و�ل��ت��ي  �مل�����ش��ارك��ة 
�لتي  و�خلا�شة  �حلكومية  �جلهات 
ت�شارك يف �ملهرجان ، و قال: �إن هذ� 
�ملهرجان �لذي يعقد خالل “�شهر 
�لدولة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �لإبتكار” 
للحركة  ر�ئ�����ع  مت��ث��ي��ل  �إل  م���اه���و 
�لإم����ار�ت،  ت�شهدها  �ل��ت��ي  �لعلمية 
�لتي  �ل��ر���ش��ي��دة  حكومتنا  ب��ج��ه��ود 
ترعى �لعلم و�لعلماء، وما �لإحتفال 
ذلك  عن  �شورة  �إل  �لإبتكار  ب�شهر 
�لتي  �لكرمية  و�لرعاية  �لإهتمام 
م�شيد�ً  �ل����وط����ن،  لأب����ن����اء  ت��ول��ي��ه��ا 
بدعم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود 
�ملجل�ص  ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  بن 
“رعاه  �خليمة  ر�أ���ص  حاكم  �لأعلى 
و�ملتميزين.  ل��ل��م��ب��دع��ني  �هلل” 
�ملعرو�شة  �مل�����ش��ارك��ات  �إن  و�أ����ش���اف 
ت��ن��م ع���ن �إب������د�ع ومت���ي���ز ك���ب���ري، ما 
يوحي �أن هناك جيل من �ملبدعني 

ب���ني �ط���ي���اف ���ش��ب��اب��ن��ا �لإم����ار�ت����ي 
ب���ه ون��ع��ت��ز، ونعول  �ل����ذي ن��ف��ت��خ��ر 
�لوطن.و��شفا  لبناء  �لكثري  عليه 
و�لريا�شية  �ل��ف��ن��ي��ة  �ل���ع���رو����ص 
جميلة  باإنها  للمهرجان  �مل��ر�ف��ق��ة 
و�شيقة، وبخا�شة �لعر�ص �لبحري 
“فالي  ف��ري��ق  ق��دم��ه  �ل���ذي  �ملميز 
بورد” �لدويل و�لذي ي�شم كل من 
بطل �لعامل باألعاب )فري �شتايل( 
ر��شد �ملال و�لبطل مانع �ملرزوكي، 
و�للذ�ن قدما عر�شا ر�ئعا بحركات 
�شعار  خاللها  من  رفعو�  بهلو�نية 

مهرجان  �لكورني�ص �لإبتكاري.    
و����ش��ت��م��ل��ت ف��ع��ال��ي��ات �مل��ه��رج��ان يف 
ي���وم���ه �ل���ث���اين ع��ل��ى ف���ق���ر�ت فنية 
جمموعة  قدمها  خمتلفة  وعلمية 

م���ن ط��ل��ب��ة �مل����د�ر�����ص �مل�����ش��ارك��ة يف 
��شتملت  ك��م��ا  �لإب��ت��ك��ار،  م��ه��رج��ان 
ق�شرية  لأف��������الم  ع����رو�����ص  ع���ل���ى 
وطرق  �لإبتكار  م�شامينها  حتمل 
كلمة  وتلتها  �لعمل،  يف  �ملبتكرين 
د�ئ���رة �خل��دم��ات بر�أ�ص  مدير ع��ام 
�حلمادي  �أح��م��د  �ملهند�ص  �خليمة 
و�ل���ت���ي �أ����ش���اد ف��ي��ه��ا  ب��ال��دع��م �لال 
�ل�شمو  ق��ب��ل  �شاحب  حم���دود م��ن 
�لقا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  �ل�شيخ 
حاكم  �لأع�����ل�����ى  �مل���ج���ل�������ص  ع�������ش���و 
عموماً  للمبدعني  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����ص 
منهم  و�مل��ب��ت��ك��ري��ن  ول��ل��م��ت��م��ي��زي��ن 
�لرعاية  ،وث��م��ن   على وج��ه خا�ص 
�ل���ك���رمي���ة ل���ل���م���ه���رج���ان  م����ن قبل 
�شمو  �خل���ي���م���ة  ر�أ���������ص  ع���ه���د  ويل 

�شقر  بن  �شعود  بن  حممد  �ل�شيخ 
بتكرمي  كلمته  وخ��ت��م  �ل��ق��ا���ش��م��ي،، 
�مل���ب���ت���ك���ري���ن م����ن م���وظ���ف���ي د�ئ�����رة 
باإبتكار�تهم  �مل�����ش��ارك��ني  �خل��دم��ات 
ب���امل���ه���رج���ان . وم������ن ج���ه���ت���ه ذك���ر 
�لطنيجي  �هلل  عبد  يو�شف  �لر�ئد 
للمهرجان،  �ملنظمة  �للجنة  رئي�ص 
عرو�شاً  تلقت  �مل��ه��رج��ان  �إد�رة  �إن 
كثرية من قبل �جلهات �لتعلميمة 
�مل��ت��م��ث��ل��ة مب���د�ر����ص م��ن��ط��ق��ة ر�أ����ص 
للم�شاركة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �خل���ي���م���ة 
عديدة  ب���اإب���ت���ك���ار�ت   ، ب���امل���ه���رج���ان 
�لعلوم  ف��روع  خمتلف  يف  لطلبتها 
�لدولة،  م���د�ر����ص  ت��در���ص يف  �ل��ت��ي 
�جلهات  من  طلبات  �ىل  بالإ�شافة 
�خلا�شة و�لتي تتمثل بالكافرتبات 

�لأخ���رى، ما  و�ملطاعم و�خل��دم��ات 
ي��دل��ل ع��ل��ى جن����اح �مل���ه���رج���ان منذ 
�ملحكمة  �خلطة  بو��شطة  بد�ياته 
�لتي مت �شياغتها ، ومنها �ل�شدى 
�ل���و�����ش���ع ل��ل��م��ه��رج��ان يف �لإع�����الم 
عملية  م��ن  �شهل  م��ا  عامة  ب�شورة 
م�شامني  ع��ل��ى  �جل��م��ه��ور  ت���ع���رف 
�ملهرجان، و�خلدمات �ملقدمة فيه.   
�لثاين  �ل��ي��وم  ف��ع��ال��ي��ات  و��شتملت 
وثقافية  ع��ل��م��ي��ة  م�����ش��اب��ق��ات  ع��ل��ى 
متنوعة بالإ�شافة للعرو�ص �لفنية 
�حل���ي���ة ل���ل���م�������ش���ارك���ني، وم���ن���ه���ا ما 
�ملختلطة”  “خت  مدر�شة  قدمته 
م���ن ع��ر���ص ت���ر�ث���ي ���ش��ي��ق وجميل 
متثل بلوحة تر�ثية قدمها �أطفال 
�مل���در����ش���ة، ت��ع��رب ع���ن ت����ر�ث �لأب����اء 
�شوق  �ىل  و�لأج����د�د،ي����الإ�����ش����اف����ة 
�لإمار�تية  و�لأط��ع��م��ة  للمنتجات 
�ملطبخ  ت������ر�ث  ع����ن  ت���ع���رب  و�ل����ت����ي 
ومات�شارك  �ل���ع���ري���ق،   �لإم����ار�ت����ي 
ب���ه �جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة �لأخ�����رى 
و�لإ�شالحية  �لعقابية  كاملوؤ�ش�شة 
عر�شت  و�ل����ت����ي  �خل���ي���م���ة  ب����ر�أ�����ص 
م�شغولت يدوية خمتلفة لنزلئها، 
�لكورني�ص  مهرجان”  �أن  وي��ذك��ر 
فعالياته  ب��د�ت  �ل��ذي  �لإبتكارى” 
ب����ر�أ�����ص   2-15 �جل���م���ع���ة  ع�������ش���ر 
21 من  ل��غ��اي��ة  ي�����ش��ت��م��ر  �خل��ي��م��ة 
فرب�ير �حلايل، ليتو��شل يف �إمارة 
�أخ�����رى م���ن �إم������ار�ت �ل���دول���ة على 
�لإبتكار”  “�شهر  فعاليات  هام�ص 
�لبالد،  م�شتوى  ع��ل��ى  ي��ق��ام  �ل���ذي 
�لإبتكار�ت  و  �لإب���د�ع���ات  ولعر�ص 
�ملختلفة �لتي جتود بها عقول �أبناء 

�لإمار�ت.

•• العني - الفجر

�ملحالت  لو�جهات  تفتي�شية  حملة  م��وؤخ��ر�َ  �لعني  مدينة  بلدية  نفذت 
و�ملر�كز �لتجارية، و�لتي تهدف للمحافظة على �ملظهر �لعام  للمدينة 
، و �لق�شاء على م�شوهات و�جهات �ملحالت مبا ل يتنا�شب مع �ملعايري 
و�ملو�شفات �ملعتمدة من قبل �جلهات �ملعنية ،  كالإعالنات �لقدمية  و 

�لعرو�ص �لرتويجية للب�شائع . 
 و�شملت �حلملة زيارة  �أكرث من 200 حماَل ومركز�ً جتارياَ مبختلف 
على  و�لتفتي�ص  �ل��رق��اب��ة  �إد�ر�ت  ���ش��ددت  حيث   ، �ل��ع��ني  مدينة  مناطق 

فيما   ، للو�جهات   �مل��ح��ددة  باملعايري  �مل��ح��الت  �أ�شحاب  �ل��ت��ز�م  ���ش��رورة 
و�أ�شدرت من جهتها 89 �إجر�ًء ت�شحيحياً  من خالل حترير �لإنذ�ر�ت 
و �ملخالفات  للمحال �ملخالفة .    و�أو�شحت جلنة ت�شيري �أعمال �لرقابة 
و�لتفتي�ص  ، تاأتي حملة �لرقابة على لوحات �ملحالت �لتجارية ، لتاأكيد 
�شرورة مر�عاة �لبعد �جلمايل للو�جهات من خالل �حلفاظ على �شكلها 

ومظهرها ، مبا يعك�ص �لتطور �حل�شاري و�لع�شري ملدينة �لعني . 
و�ملر�كز  �ملحالت  و�ج��ه��ات  على  �لتفتي�شية  حمالتها  �لرقابة  وجت��ري 
و  للمدينة  �ل��ع��ام  �ملظهر  على  �ملحافظة  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  و  �لتجارية 
و�جهة  على  �مل��ح��الت  �أ���ش��ح��اب  ي�شعها  �ل��ت��ي  �مل�����ش��وه��ات  على  �لق�شاء 

وتهدف   ، �ملعتمدة  و�ملو�شفات  �ملعايري  تتنا�شب مع  و�لتي ل  حمالتهم 
فرتتها  �نتهت  �لتي  �لرتويجية  و�لعرو�ص  �لإعالنات  �إز�ل��ة  �إىل  �أي�شا 
�أف��ر�د �ملجتمع �شحية  �لرتويجية للب�شائع و�لتنزيالت  بحيث ل يقع 
هذه �لإعالنات .  كما و�شهدت جهود  �حلملة  خمتلف قطاعات ومناطق 
مدينة �لعني  حيث �شددت �إد�ر�ت �لرقابة و�لتفتي�ص على �شرورة �لتز�م 
�لرقابة  �إد�ر�ت  و�ت��خ��ذت   ، �مل��ح��ددة  باملعايري  �مل��ح��ال   �أ���ش��ح��اب  جميع 
�ملخالفات  �شد  و  �لإن����ذ�ر�ت  �إج��ر�ء�ت��ه��ا من خ��الل حترير  و�لتفتي�ص  
�مل�شوهات  �ملخالفة لت�شحيح  باإمهال �ملحالت  ، فيما قامت   �ملخالفني. 

مبا يتنا�شب مع �لقو�نني �ملعمول بها .

حفاظَا على البعد اجلمايل و احل�شاري للمدينة

بلدية مدينة العني تنفذ حملة تفتي�سية على 200 حماًل ومركزًا جتاريَا

•• اأبوظبي -وام:

حممد  ب��ن  خ��ال��د  �ل�شيخ  �شمو  �شهد 
�للجنة  رئ��ي�����ص  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن 
�لتنفيذي  �ملجل�ص  ع�شو  �لتنفيذية 
�لر�شمي  �لإط����الق  �أب��وظ��ب��ي،  لإم����ارة 
�حلكومية  �أب��وظ��ب��ي  خ��دم��ات  مل��ر�ك��ز 

�إمارة �أبوظبي. “مت” يف 
 “ “ مت  وق��د ق��ام �شموه بزيارة مركز 
مدينة  يف  �لو�قعة  �لفر�شان  قرية  يف 
خليفة ير�فقه.. معايل جا�شم حممد 
بوعتابه �لزعابي رئي�ص مكتب �أبوظبي 
�ل�شيخ عبد�هلل بن  �لتنفيذي ومعايل 
حممد �آل حامد رئي�ص د�ئرة �ل�شحة 
ومعايل �شيف حممد �لهاجري رئي�ص 
و�شعادة  �لإق��ت�����ش��ادي��ة  �لتنمية  د�ئ���رة 
عام  مدير  �ل�شعدي،  رو�شة  �لدكتورة 
�لذكية،  و�خل���دم���ات  �لأن��ظ��م��ة  هيئة 
�جلهات  �لعموم من خمتلف  وم��در�ء 

�حلكومية يف �لإمارة.
و�أكد �شمو �ل�شيخ خالد بن حممد بن 
ز�يد �آل نهيان �أن �إطالق مر�كز “ مت” 
�أبوظبي ميثل مرحلة جديدة من  يف 
�ل��ري��ادة يف ت��ق��دمي خ��دم��ات حكومية 

�ملتعاملني  ت��وق��ع��ات  ت�����ش��ب��ق  م��ب��ت��ك��رة 
�لذي  �ل�شاملة  �لتنمية  م�شار  وتخدم 
تنتهجه دولة �لإمار�ت بقيادة �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 

رئي�ص �لدولة “حفظه �هلل«.
بافتتاح  �ل��ي��وم  “�شررنا  �شموه  وق���ال 
يعك�ص  ريادي  كم�شروع  “مت”،  مر�كز 
�لروؤية �مل�شتقبلية لالإمارة لتعزيز دور 
�ل��رق��م��ي و�ل��ع��م��ل �حلكومي  �ل��ت��ح��ول 
�أبوظبي،  �إم����ارة  م�شرية  يف  �مل�����ش��رتك 
�ل�شيخ  له  �ملغفور  ونهج  روؤي��ة  وير�شخ 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان “طيب �هلل 
�خلدمات  �أف�����ش��ل  ت��ق��دمي  “يف  ث����ر�ه 
و�ملقيمني،  ل��ل��م��و�ط��ن��ني  �حل��ك��وم��ي��ة 
وت���وف���ري ���ش��ب��ل �ل����ر�ح����ة ك���اف���ة لهم، 
و�لزده����ار،  �ل��ت��ق��دم  م�شرية  ملو��شلة 
�إىل  و�لتطوير  �لتنمية  عجلة  ودف���ع 

�لأمام«.
�أبوظبي  �إم���ارة  “ ت�شري  �شموه  وذك��ر 
وفق  �مل�شتقبل  نحو  مت�شارعة  بخطى 
�لر�شيدة  قيادتنا  وتوجهات  تطلعات 
لتوفري �جليل �جلديد من �خلدمات 
�حل��ك��وم��ي��ة، �إمي��ان��ا ب��اأه��م��ي��ة توظيف 
�أد�ة  باعتبارها  �لرقمية  �لتكنولوجيا 

لتحقيق رفاهية �ملجتمع وتعزيز جودة 
حياة �لأف��ر�د، و�ليوم ي�شعدنا حتقيق 

هذه �لروؤية على �أر�ص �لو�قع«.
و�أ�شاف �شموه “نبارك �جلهود �ملبذولة 
من قبل موؤ�ش�شاتنا �حلكومية لإجناح 
�مل����ر�ك����ز، ون��ح��ث �جلهات  ع��م��ل ه����ذه 
�أب���وظ���ب���ي على  �إم������ارة  �حل��ك��وم��ي��ة يف 
تكثيف هذه �جلهود وم�شارعة �خلطى 
ل�شم جميع خدماتها وقنو�تها حتت 
�أبوظبي  خ���دم���ات  م��ن��ظ��وم��ة  م��ظ��ل��ة 

�حلكومية �ملوحدة«.
قال معايل جا�شم حممد  من جهته، 
قيادتنا  “حر�شت  �ل��زع��اب��ي  بوعتابه 
�لإمكانات  ت�����ش��خ��ري  ع��ل��ى  �ل��ر���ش��ي��دة 
مكانة  تعزز  �أن  �شاأنها  من  �لتي  كافة 
�إمارة �أبوظبي بني �حلكومات �لعاملية. 
�حلكومية  موؤ�ش�شاتنا  تثبت  و�ل��ي��وم 
يف �لإم��ارة �أنها مو�شع ثقة ملا و�شلت 
�إليه من م�شتويات متقدمة يف طريقة 
ت��ق��دمي خ��دم��ات��ه��ا. ومت��ث��ل منظومة 
طريقة تقدمي  يف  نوعية  “مت” نقلة 
ب��ذل��ك مثال  لنكون  �خل��دم��ات،  ه��ذه 
�ملتكامل  �حل��ك��وم��ي  للعمل  ي��ح��ت��ذى 
وفق روؤية و��شحة يحققها عمل جاد 

�جلهات  جميع  �إجن����ازه  يف  وي��ت�����ش��ارك 
�حلكومية دون ��شتثناء«.

وذكر معاليه “�عتنت منظومة خدمات 
حكومة �أبوظبي �ملوحدة “مت” برحلة 
بغ�ص  للنهاية  �ل��ب��د�ي��ة  م��ن  �ملتعامل 
�ل��ن��ظ��ر ع���ن �جل��ه��ة �حل��ك��وم��ي��ة �لتي 
تقدم �خلدمة، وركزت على “�لرحالت 
ما  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل  ل��ت��ق��دم  �ملتكاملة” 
لتقدميها  بالإ�شافة  توقعاته،  يفوق 
ك���ف���اءة  وذ�ت  خم�����ش�����ش��ة  خ�����دم�����ات 
�ملتعاملني  �ح��ت��ي��اج��ات  ت��ل��ب��ي  ع��ال��ي��ة 
متا�شيا  وق�����ت،  �أ����ش���رع  ويف  ب�����ش��ه��ول��ة 
�لتحول  وت�����رية  ت�����ش��ري��ع  ج���ه���ود  م���ع 
�لرقمي وتعزيز ريادة �لإم��ارة يف بناء 
�قت�شاد معريف م�شتد�م«. من ناحيته 
حامد  �آل  عبد�هلل  �ل�شيخ  معايل  ق��ال 
ي�شاف  باإجناز جديد  �ليوم  “نحتفي 
�حلافلة  �أبوظبي  �إىل م�شرية حكومة 
بالريادة و�لتميز، و�شعيها �لدوؤوب يف 
للخدمات  �مل�شتقبلي  �لنموذج  حتقيق 
و�لذي  �أبوظبي،  �إم���ارة  يف  �حلكومية 
من  �حليوية  �لقطاعات  كل  يت�شمن 
و�أ�شرة  وترفيه  و�شحة  وتعليم  �شكن 
�أبوظبي  حكومة  ت��ق��وم  حيث  وع��م��ل. 

م��ن خالل  �ملجتمع  �ل��ي��وم مب�����ش��ارك��ة 
خدمة  وم��رك��ز  و�ح���دة  رقمية  من�شة 
متكاملة  خ���دم���ات  ي���ق���دم���ان  م���وح���د 
وتر�شخ  �ملتعاملني  �ح��ت��ي��اج��ات  تلبي 
وتوؤ�ش�ص  �ل��ذك��ي��ة  �حل��ك��وم��ة  م��ف��ه��وم 
جاذبة  و�قت�شادية  جمتمعية  لبيئات 
�لأ���ش��ع��دة.«. وذك��ر معاليه  على كافة 
و�خلدمات  �لأنظمة  هيئة  “متكنت 
باإطالق  �لزمن  �خت�شار  من  �لذكية 
“مت”  خم�شة مر�كز لتقدمي خدمات 
تاأ�شي�ص  ح��ي��ث مت  و�ح����دة،  خ��ط��وة  يف 
�أب��وظ��ب��ي ومركزين  ث��الث��ة م��ر�ك��ز يف 
يف �لعني و�لظفرة لتكون هذه �ملر�كز 
�لو�جهة  ل��ت��وح��ي��د  �ن��ط��الق��ة  ن��ق��ط��ة 
كل  للمتعامل  تقدم  �لتي  �حلكومية 
نافذة  يف  �حل��ك��وم��ة  م��ن  يحتاجه  م��ا 

موحدة«.
حممد  �شيف  معايل  �أ�شاد  جانبه  من 
�لهاجري، مبنظومة “مت” وما متثله 
تناف�شية  م��ن  ت��ع��زز  نوعية  نقلة  م��ن 
�لعاملي  �مل�شتوى  على  �أبوظبي  �إم���ارة 
يف قطاع �لأعمال، لفتا �إىل �أنها توفر 
�ل��ك��ث��ري م���ن �ل���وق���ت و�جل���ه���د و�مل����ال 
�إقامة  على  وت�شجع  �مل�شتثمرين  على 

�لأعمال وجذب �ل�شتثمار�ت، و�لعمل 
�لقت�شادية،  �ل���ف���ر����ص  زي������ادة  ع��ل��ى 
�أبوظبي  مكانة  تر�شيخ  يف  ي�شهم  مما 
ك���ع���ا����ش���م���ة ل���ل���ت���ن���وع �لق����ت���������ش����ادي، 
�مل�شتقبل.  ول�شناع  ل��ل��رو�د  وحا�شنة 
و���ش��دد م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى ����ش���رورة تعاون 
تبني  يف  لالإ�شر�ع  �حلكومية  �جلهات 
“مت” كونها جت�شد  �جلهات ملنظومة 
�حلكومي،  �ل���ع���م���ل  ك����ف����اءة  م���ف���ه���وم 
متنوع  �ق��ت�����ش��اد  خ��ل��ق  يف  و���ش��ت�����ش��ه��م 
�حلكومية  �خل��دم��ات  جاذبية  بف�شل 
جهتها  من  للم�شتثمرين.  وت�شهيلها 
�أك���������دت �����ش����ع����ادة �ل�����دك�����ت�����ورة رو����ش���ة 

�ل�شعدي - بهذه �ملنا�شبة - �أن �لهيئة 
ت��ع��م��ل ب��وت��رية م��ت�����ش��ارع��ة وف���ق روؤى 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وت��وج��ي��ه��ات 
عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�مل�شلحة ، لتعزيز ريادة �إمارة �أبوظبي 
�لتكنولوجي.  �لب���ت���ك���ار  جم�����ال  يف 
�ملتعاملني  على  �لرتكيز  فكر  وتعزيز 
�لعمل  ���ش��ل��ب  و���ش��ع��ه��م يف  و����ش���رورة 
وبينت  �أول��وي��ات��ه.  و�شمن  �حل��ك��وم��ي 
�لتحول  �أج��ن��دة  تطبيق  مي��ك��ن  “ل 
بعني  �لأخ������ذ  دون  ب��ن��ج��اح  �ل���رق���م���ي 
�ملتعاملني �حلالية  �لعتبار �شلوكيات 

و�ملحتملة م�شتقبال وتعزيز �ل�شر�كات 
علينا  ب��اأ���ش��ره.  �جل��ه��از �حلكومي  م��ع 
ومبتكرة  ج���دي���دة  �أ���ش��ال��ي��ب  ت��ط��ب��ي��ق 
طموحات  وح���ج���م  و�ق���ع���ن���ا  ت��ن��ا���ش��ب 
�لهيئة  يف  �ع��ت��م��دن��ا  ول���ذ�  قياد�تنا? 
تطبيق  ل�شمان  ��شرت�تيجيات  ع��دة 
ي�شمن  مدرو�ص  ب�شكل  �لأجندة  هذه 
جناحها، فقد �شممنا مر�كز مت ب�شكل 
�لتدريجي  �مل��ت��ع��ام��ل��ني  حت���ول  ي��دع��م 
و���ش��ن��ق��وم بتكثيف  �ل��ذك��ي��ة،  ل��ل��ق��ن��و�ت 
�لتدريب ملوظفي “مت” �لذين �شتزيد 
مهامهم �لتخ�ش�شية كلما ز�دت ن�شبة 

�لتحول �لرقمي للمتعاملني«.

خالد بن حممد بن زايد ي�سهد الإطالق الر�سمي ملراكز »مت« يف اأبوظبي

•• اأم القيوين- الفجر :

�ختتم  �أم�ص موؤمتر “ �حلالت �لطبية �لطارئة” �لذي 
�أم �لقيوين �حد  نظمه م�شت�شفى �ل�شيخ خليفة �لعام يف 
فندق فريمونت  �هلل يف  �ل��دول��ة حفظه  رئي�ص  م��ب��ادر�ت 
�لطبي  �لكادر  �ع�شاء  من   100 �كرث  بح�شور  عجمان 
�مل�شت�شفى كما ح�شره عدد�ً من  و�لتمري�شي و�لفني يف 
يف  وخ��ا���ش��ة  حكومية  م�شت�شفيات  م��ن  �لطبية  �ل��ك��و�در 
ليام  �ل�شيد  للم�شت�شفى  �لتنفيذي  �ملدير  وذك��ر  �لدولة. 
دويف �ن طو�رئ �مل�شت�شفى ��شتقبلت يف �لعام �ملا�شي نحو 
و�لتي  �شهرياً   حالة  �آلف   5 وبو�قع  مري�شاً  �لف   60
ت�شمل حالت �لقلب و�حلالت �ملر�شية  �لطارئة �لأخرى 
�أن طو�رئ   �إىل  �ملختلفة. ولفت دويف  و��شابات �حل��و�دث 
�حلرجة  �حل����الت  وع����الج  ت�شخي�ص  ي��وف��ر  �مل�شت�شفى 
و�لت�شخي�ص  و�ل��ك��ب��ار،  لالطفال  و�لب�شيطة  و�لعاجلة 
�لقلبية  و�لزم���ات  �لقلب  ع�شله  �حت�شاء  حل��الت  �ملبكر 
مع �شرعة نقلهم �يل �لق�شطرة �لقلبية، و��شتقبال حالت 
�حل�����و�دث و�حل�����روق ب��ك��اف��ة �ن��و�ع��ه��ا وت��ق��دمي �لنعا�ص 
و�لعالج �ل�شريع مع �لت�شخي�ص �ملبكر با�شتعمال �حدث 
ومقطعية  �شينية  ��شعة  من  �لت�شخي�شية  �ل�شعة  �ن��و�ع 
و�لرنني �ملغناطي�شي. من جهته ذكر �لدكتور عبد�لقادر 

�أن �كرث  �لزرعوين رئي�ص �لق�شام �جلر�حية و�حل��و�دث 
�حلالت �لتي ترتدد على طو�رئ م�شت�شفى �ل�شيخ خليفة 
�جلهاز  �م��ر����ص  ح���الت  يف  تتمثل  �لقيوين  �م  يف  �ل��ع��ام 
و�لزمات  �لقلب  �مر��ص  وح��الت  و�له�شمي،  �لتنف�شي 
�لقلبيه و�لرت�شاح �لرئوي، وحالت �جللطات �لدماغية 
�نو�عها.  بكافه  �حل���و�دث  ح��الت  �ىل  ��شافة  و�ل��ن��زي��ف، 
و�أك����د �ل��دك��ت��ور ع��ب��د�ل��ق��ادر �ل���زرع���وين رئ��ي�����ص �لق�شام 
 100 �أكرثمن   �شهده  �ملوؤمتر  �ن  �جلر�حية و�حل��و�دث 
�ملركزة،  و�لعناية  �لطو�رئ،  ق�شم  �أخ�شائي   من  �شخ�شاً 
و�لباطنية، و�لتخدير، وغطى مو��شيع عدة �أبرزها عالج 
�ملنتظمة،  غ��ري  �لقلب  و�شربات  �لقلب  �حت�شاء  ح��الت 
وح���الت �خل��ل��ل يف ت���و�زن �ل�����ش��و�ئ��ل و�لم����الح �ملوجودة 
و�للتهابات،  �لعدوى  من  �لناجتة  و�ل�شدمة  باجل�شم، 
�لنزيف  وح��الت  �لدماغي،  و�ل�شلل  �مل��خ  نزيف  وح��الت 
�ملعوي، وحالت �مر��ص �جلهاز �لتنف�شي �حلاده، �خللل 
و��شاف  �حل���ادة.  وم�شاكلها  �ل�شماء  �ل��غ��دد  �ف����ر�ز�ت  يف 
متميزة   طبية  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  �ىل  ي��ه��دف  �مل��وؤمت��ر  �أن 
خليفة  �ل�شيخ  م�شت�شفى  يف  �ملختلفة   �لطارئة  للحالت 
وذلك  �لعمرية،  �لفئات  خمتلف  من  �لقيوين  �أم  �لعام- 
ملقدمي  و�لعملية  �لعلمية  �مل��ه��ار�ت  تطوير  خ��الل  م��ن 

�لرعاية �ل�شحية يف ق�شم �لطو�رئ .

ويل عهد عجمان يطلع على اأهداف وم�ساريع واإجنازات جمعية الرتاث العمراين

راأ�س اخليمة توا�شل االحتفاء باملبتكرين يف مهرجان الكورني�س

�سامل بن �سلطان: املهرجان يعك�س احلركة العلمية بالإمارات

طوارئ خليفة العام ي�ستقبل 60 األف 
حالة ويعقد موؤمتر »احلالت الطبية «
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•• اأبوظبي-الفجر: 

تعرفت د�ئرة تنمية �ملجتمع – �أبوظبي 
موؤ�ش�شة  تقدمها  �لتي  �خلدمات  على 
وذلك  و�لأطفال،  �لن�شاء  لرعاية  دبي 
خالل زيارة قام بها وفد من �لد�ئرة 
برئا�شة معايل �لدكتور مغري خمي�ص 
�ملجتمع،  تنمية  د�ئرة  رئي�ص  �خلييلي 
ي��ر�ف��ق��ه ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور ف��ه��د مطر 
�ملجتمع،  تنمية  د�ئ��رة  وكيل  �لنيادي 
وع����دد م���ن �ل���ق���ي���اد�ت �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف 

�لد�ئرة.
وكان يف ��شتقبال معاليه لدى �لزيارة 
ب���ن دروي�ص  �أح���م���د  ����ش���ع���ادة  ك���ل م���ن 
�ملهريي، رئي�ص جمل�ص �إد�رة موؤ�ش�شة 
دب�����ي ل���رع���اي���ة �ل���ن�������ش���اء و�لأط�����ف�����ال، 
�لعام  �ملدير  �لب�شطي  عفر�ء  و�شعادة 
�لإد�ر�ت  مدر�ء  من  وعدد  للموؤ�ش�شة، 

و�مل�شوؤولني يف �ملوؤ�ش�شة.
على  زيارتها  خ��الل  �ل��د�ئ��رة  لعت  و�طرّ
دبي  موؤ�ش�شة  تقدمها  �لتي  �خلدمات 
ل��رع��اي��ة �ل��ن�����ش��اء و�لأط�����ف�����ال، �جت���اه 
��شتقبالها،  يتم  �لتي  �ملعنرّفة  �حل��الت 
ع��ل��ى حد�،  ح��ال��ة  ك��ل  در����ش��ة  وكيفية 
�آليات  �إ�شافة �إىل �لتعرف على كيفية 
�لتعامل مع حالت �شحايا �لعنف من 
�لن�شاء و�لأطفال وغريهم من �لفئات 

�خلا�شة.
�لهيكلة  ع��ل��ى  �ل���د�ئ���رة  ت��ع��رف��ت  ك��م��ا 
�خل��ا���ش��ة ب��امل��وؤ���ش�����ش��ة، و�آل���ي���ات تقدمي 
�إ����ش���اف���ة �إىل  �خل����دم����ات ل���ل���ح���الت، 
و�ملبادر�ت  و�لرب�مج  �ل�شرت�تيجيات 
�ل���ت���ي ت��ع��م��ل ع��ل��ي��ه��ا ل�����ش��م��ان توفري 
للن�شاء  �ل��ك��ام��ل��ة  و�ل��وق��اي��ة  �حل��م��اي��ة 
و�لأط����ف����ال �ل���ذي���ن ي��ت��م �إي���و�ئ���ه���م يف 
مغري  �لدكتور  معايل  و�أك��د  �ملوؤ�ش�شة 
�ملجتمع،  تنمية  د�ئرة  رئي�ص  �خلييلي 
�أن �لقيادة �لر�شيدة يف دولة �لإمار�ت 

�لهتمام  ك��ام��ل  و�لطفل  �مل���ر�أة  ت��ويل 
بدورهما  �إمي����ان����اً  وذل�����ك  و�ل���ع���ن���اي���ة، 
�لتنمية  ع��م��ل��ي��ة  يف  و�مل����ه����م  �ل���ك���ب���ري 
ت�شهدها  �ل��ت��ي  و�مل�����ش��ت��د�م��ة  �ل�شاملة 
ب����الدن����ا يف ك����اف����ة �مل������ج������الت. وق����ال 
“تبذل �جلهات �حلكومية،  �خلييلي: 
�ل��رب��ح��ي��ة، جهود�ً  غ���ري  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�ملجتمع  ووقاية  حماية  �جت��اه  حثيثة 
من كافة �ملظاهر �ل�شلبية �لتي تظهر 
تتبناها  �لتي  �مل��ب��ادر�ت  به، من خالل 
خلدمة  عليها  تعمل  �ل��ت��ي  و�خل��ط��ط 
تاأتي  هنا  وم��ن  �ملجتمع.  �أف���ر�د  كافة 
�شرورة تعزيز وعي كافة �لأطر�ف يف 
�ملجتمع باأهمية �لتعامل �ل�شليم �جتاه 
كون  �لأ���ش��رة،  تو�جه  �لتي  �لتحديات 
�شحي  ملجتمع  �ل��ن��و�ة  ل  ت�شكرّ �لأ���ش��رة 
�أف��ر�ده.« و�أ�شاف  منتج حا�شٍن لكافة 
�ملر�أة  �أن  �ملجتمع،  تنمية  د�ئ��رة  رئي�ص 
�لأم���ث���ل���ة يف  �أروع  ���ش��رب��ت  ب���الدن���ا  يف 
�لتميز و�لريادة، وذلك بف�شل بر�مج 
حكومتنا  �أطلقتها  �لتي  �مل��ر�أة  متكني 

�لر�شيدة، �إمياناً منها بالدور �ملحوري 
�مل�شتقبل،  �أج���ي���ال  ت��رب��ي��ة  يف  ل��ل��م��ر�أة 
و�ل��ع��م��ل ب��ك��ل ج���ٍد و�إخ���ال����ص لتعزيز 
مكانة �لدولة. و�أ�شاد �خلييلي بالدور 
�لن�شاء  لرعاية  دب��ي  ملوؤ�ش�شة  �ملتميز 
غري  م��وؤ���ش�����ش��ة  ب�شفتها  و�لأط����ف����ال، 
ربحية تقوم برعاية �لن�شاء و�لأطفال 
م���ن ���ش��ح��اي��ا �ل��ع��ن��ف �لأ�����ش����ري، �شوء 
�لإجتار  و�شحايا  �لأط��ف��ال،  معاملة 
ب��ال��ب�����ش��ر. م�����ش��دد�ً ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ن�شر 
�لن�شاء  جت��اه  �لعنف  بق�شايا  �ل��وع��ي 
�جتثاث هذ�  و�لعمل على  و�لأط��ف��ال، 
�ملمار�ص  و�لعنف  �لتمييز  م��ن  �ل��ن��وع 
بحقهما. ومن جهته �أكد �شعادة �أحمد 
رئي�ص جمل�ص  �مل��ه��ريي،  دروي�����ص  ب��ن 
�لن�شاء  ل��رع��اي��ة  دب���ي  م��وؤ���ش�����ش��ة  �إد�رة 
�لقيادة  و�إهتمام  روؤي��ة  �أن  و�لأط��ف��ال، 
و�لطفل،  �مل������ر�أة  ب��ق�����ش��اي��ا  �ل��ر���ش��ي��دة 
ملختلف  توفره  �ل��ذي  �لكبري  و�ل��دع��م 
جعل  �لق�شايا،  بهذه  �ملعنية  �جلهات 
م��ن دول���ة �لإم�����ار�ت من��وذج��اً م�شرفاً 

�ملر�أة،  �إح��رت�م ومتكني  يحتذى به يف 
�لرعاية  من  م�شتوى  �أف�شل  وتوفري 
ل��ل��ط��ف��ل وح����م����اي����ة ح����ق����وق����ه. وق����ال 
�ملهريي: “وجود �لعديد من �جلهات 
�لقائمة على توفري �لرعاية و�حلماية 
دولة  يف  و�لأط���ف���ال  للن�شاء  و�ل��دع��م 
باأن  و��شحة  �شورة  يعطي  �لإم���ار�ت، 
�لأ�شرة ب�شكل عام و�لإهتمام بالإن�شان 
تاأتي  خا�ص  ب�شكل  وتعليمه  وتن�شئته 
�لدولة، �شو�ء من  �أولويات  ر�أ���ص  على 
بتوفري  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي  خ����الل �جل���ان���ب 
�لقو�نني و�لت�شريعات �لتي من �شاأنها 
�أو من  �مل��ر�أة و�لطفل،  حماية ورعاية 
بتقدمي  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �جل���ان���ب  خ����الل 
كافة �شبل �لدعم للجهات �ملعنية بهذ 
�إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  ��ن  وث��مرّ �مل��ج��ال«. 
موؤ�ش�شة دبي لرعاية �لن�شاء و�لأطفال، 
د�ئرة  تبذلها  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رية  �جل��ه��ود 
تعزيز  يف  – �أبوظبي،  �ملجتمع  تنمية 
م���ك���ان���ة دول�������ة �لإم������������ار�ت يف جم���ال 
�إىل  م�شري�ً  و�لطفل،  باملر�أة  �لإهتمام 

باملجتمع يف  �ملعنية  �أن جميع �جلهات 
�لبع�ص  ل بع�شها  �لإم��ار�ت تكمرّ دول��ة 
وت�شرتك يف نف�ص �لهدف وهو حتقيق 
�لتميرّز و�ل��ري��ادة ل��دول��ة �لإم����ار�ت يف 
هذ� �ملجال وتوفري �أف�شل م�شتوى من 

�حلياة �لكرمية لأبناء هذ� �لوطن.
����ش���ع���ادة عفر�ء  �أك������دت  وم����ن ج��ه��ت��ه��ا 
�ل��ب�����ش��ط��ي، م��دي��ر ع���ام م��وؤ���ش�����ش��ة دبي 
لرعاية �لن�شاء و�لأطفال �أن �لو�شول 
�إىل ما حققته دولة �لإمار�ت يف جمال 
للعديد من  بات هدفاً  و�لطفل  �مل��ر�أة 
و�ل����ع����امل، وذلك  �مل��ن��ط��ق��ة  �ل�����دول يف 
بف�شل دعم و�إهتمام �لقيادة �لر�شيدة 
�جلهات  �أم��ام  �لعقبات  كافة  وتذليلها 
�لعاملة يف هذ� �ملجال لتحقيق �لهدف 
�ملن�شود. وقالت �لب�شطي: “�إن �لتعاون 
بني خمتلف �جلهات �ملعنية باملجتمع 
وغريها من �ملجالت، هو منهج ر��شخ 
يف دولة �لإمار�ت، و�شع �أ�ش�شه �لقيادة 
�لطريق  �أن  على  بالتاأكيد  �لر�شيدة 
للو�شول للتميز و�لريادة يف �أي جمال 
خمتلف  بني  و�لتكامل  بالتعاون  يبد�أ 
�جلهات �ملعنية و�لعمل �مل�شرتك حتت 
ر�ية حب �لإمار�ت، وهذه �لزيارة �لتي 
�شعدنا بها تعد و�حدة من مظاهر هذ� 
�لتعاون«. و�أ�شارت مدير عام موؤ�ش�شة 
�أن  �إىل  �لن�شاء و�لأطفال  دبي لرعاية 
�لطفل يف دول��ة �لإم��ار�ت بات يحظى 
و�حلماية  �لرعاية  م�شتويات  باأعلى 
و�لإهتمام، كما باتت �ملر�أة تتقلد �أعلى 
�مل��ن��ا���ش��ب وي��ك��ف��ل ل��ه��ا �ل��ق��ان��ون كافة 
�لقيادة  دع��م  بف�شل  وذل���ك  �حل��ق��وق، 
�لبارزة  �جل��ه��ود  بف�شل  ث��م  �لر�شيدة 
�لتي تقوم بها خمتلف �جلهات �لعامة 
د�ئرة  بينها  وم��ن  �ملجتمع،  جم��ال  يف 
تنمية �ملجتمع - �أبوظبي �لتي تطمح 
�ملوؤ�ش�شة لتعزيز تعاونها معها خلدمة 

�أبناء جمتمع دولة �لإمار�ت.

•• دبي-وام:

�لر�بعة  �ل����دورة  فعاليات  تنطلق 
ومعر�ص  م��وؤمت��ر  م��ن  و�لع�شرين 
دب���������ي �ل��������������دويل ل����ل���������ش����ي����دل����ة و 
 “  2019 “ دوف��ات  �لتكنولوجيا 
 28 �إىل   26 م��ن  �ل��ف��رتة  خ���الل 
فرب�ير �جلاري مبركز دبي �لدويل 
للموؤمتر�ت و�ملعار�ص وذلك حتت 
�آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو 
مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية 

رئي�ص هيئة �شحة دبي.
�حل���دث  ي�����ش��ت��ق��ط��ب  �أن  وي���ت���وق���ع 
 500 �ألفا و   27 �أك��رث  ه��ذ� �لعام 
ز�ئر وم�شارك من 75 دولة حول 
متحدثا   130 جانب  �إىل  �لعامل 
م����ن ع����م����د�ء �ل���ك���ل���ي���ات و�أ����ش���ات���ذة 
وروؤ�شاء  و��شت�شاريني  �جل��ام��ع��ات 
جمعيات �شيدلنية وخمت�شني يف 

جمال �شناعة �لأدوية و �ل�شيدلة 
من د�خل �لدولة وخارجها.

بفر�شة  �مل���������ش����ارك����ون  وي���ح���ظ���ى 
م���ا تو�شلت  �آخ�����ر  ع��ل��ى  �لط������الع 
�إليه �لأبحاث و�لتقنيات �لذكية يف 
جمال �لطب و �ل�شيدلة من خالل 
22 ور�شة عمل و143 حما�شرة 

و 700 مل�شق تعليمي.
�ل�شيد  ع����ل����ي  �ل�����دك�����ت�����ور  وق��������ال 
�لعلمية  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ص  ح�����ش��ني 
�إن  “دوفات”  وم��ع��ر���ص  مل���وؤمت���ر 
ق��ط��اع �مل��ن��ت��ج��ات �ل��دو�ئ��ي��ة ي�شهد 
�لإم����ار�ت  دول���ة  من��و� ملحوظا يف 
�ملتالحقة  ل���ل���ت���ط���ور�ت  ن��ت��ي��ج��ة 
تقدمي  و����ش���ب���ل  �مل����ج����ال  ه������ذ�  يف 
�جلديدة  و�لتكنولوجيات  �لعالج 
عن  ف�شال  �لقطاع  يف  �مل�شتخدمة 
ح��ج��م �لإن���ف���اق �مل��ت��ز�ي��د يف جمال 
�إىل  ..م�����ش��ري�  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة 
�أنه يف ظل �رتفاع تكاليف �لرعاية 
�ل�شركات  �أ����ش���ب���ح���ت  �ل�����ش��ح��ي��ة 
�ل�شيدلة  جم�����الت  يف  �ل��ع��ام��ل��ة 
و�ل����������������دو�ء ت����ب����ح����ث ع������ن ح���ل���ول 
تقدما  �أك���رث  وخ��دم��ات  ومنتجات 
�ل�شوق  �حتياجات  لتلبية  و�بتكار� 

�ملتغرية .

•• الفجرية-وام:

ل�شرطة  �ل���ع���ام���ة  �ل���ق���ي���ادة  ن��ظ��م��ت 
�ل�����ش��ن��وي �لثاين  �مل��ل��ت��ق��ى  �ل��ف��ج��رية 
 “ ���ش��ع��ار  2019 حت���ت  مل��ن��ت�����ش��ب��ي��ه��ا 
م�شتد�مة  وري���ادة  �إيجابية  مو�طنة 
مد  على  حر�شها  �إطار  يف  “ وذلك 
�أو��شر  وت��ع��م��ي��ق  �ل��ت��و����ش��ل  ج�����ش��ور 
�لعالقات �لجتماعية بني �ملوظفني 
يف  �لوظيفية  م�شتوياتهم  ملختلف 

�لعمل.
من  �لعديد  �إق��ام��ة  �مللتقى  وت�شمن 
�لريا�شية  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �لأن�����ش��ط��ة 
مثل كرة �لطائرة ولعبة �شد �حلبل 

تر�ثية  وم�شابقات ثقافية وفعاليات 
�شارك فيها �ل�شباط و�شف �ل�شباط 
و�لأف��ر�د �إىل جانب �لعاملني و�أبناء 
�ملوظفني. و�أكد �شعادة �للو�ء حممد 
ق��ائ��د عام  �لكعبي  غ���امن  ب��ن  �أح��م��د 
�شرطة �لفجرية �أهمية �مللتقى �لذي 
�لفجرية  ���ش��رط��ة  منت�شبي  ي��ج��م��ع 
برفقة  �أ���ش��ري��ة  �جتماعية  �أج���و�ء  يف 
�ليومي  �لعمل  روتني  خارج  �أبنائهم 
بهدف بث روح �لتاآلف و�لتقارب بني 

�لقيادة �لعليا و�ملوظفني.
حممد  �ل��ل��و�ء  �شعادة  �مللتقى  ح�شر 
ق��ائ��د عام  �لكعبي  غ���امن  ب��ن  �أح��م��د 
�شرطة �لفجرية و�لعميد حممد بن 

�لعام  �لقائد  ن��ائ��ب  �لطنيجي  ن��اي��ع 
�ليماحي  حم��م��د  ح��م��ي��د  و�ل��ع��م��ي��د 
�ل�شرطية  �ل��ع��م��ل��ي��ات  ع�����ام  م���دي���ر 
و�لعميد دكتور �شليمان �شعيد عبيد 
�ملر�شدي مدير عام �ملو�رد و�خلدمات 
وروؤ�شاء  �لإد�ر�ت  وم���در�ء  �مل�شاندة 

�لأق�شام ومنت�شبي �لقيادة �لعامة.
قائد  ���ش��ع��ادة  ك��رم  �مللتقى  خ��ت��ام  ويف 
�لقائد  نائب  م��ن  ك��ال  �ل�شرطة  ع��ام 
�لعام ومدير عام �لعمليات �ل�شرطية 
وم����دي����ر ع������ام �مل���������و�رد و�خل����دم����ات 
�مل�����ش��ان��دة و�مل�����ش��ارك��ني �ل��ف��ائ��زي��ن يف 
و�لثقافية  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �مل�����ش��اب��ق��ات 

و�جلهات �ملتعاونة يف �إجناح �مللتقى.

•• عجمان ـ الفجر 

�أك����د م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ �ل��دك��ت��ور ماجد 
�لديو�ن  رئ��ي�����ص  �لنعيمي  �شعيد  ب��ن 
�لأمريي بعجمان �أن �لبتكار يف دولة 
�لمار�ت �أ�شبح عالمة مميزة وحدثاً 
وطنياً يحتل �أولويات حكومة �لإمار�ت 
�لحتادية  �حلكومية  �جلهات  وكافة 
�خلا�ص  �لقطاع  وموؤ�ش�شات  و�ملحلية 
 ، �ملجتمع  و�أف��ر�د  وخمتلف موؤ�ش�شات 
م�شري� �إىل �أن �لمار�ت مت�شي قدما 
بكل  �ل�شنوي  �حل��دث  ه��ذ�  يف تطبيق 
متيز و�بد�ع ، فمن خالل هذ� �لتوجه 
�أ�شبحت �لإم��ار�ت ت�شاهم بفاعلية يف 
يعود  �ل��ذي  �حل�����ش��اري  �لتقدم  �شنع 
بالنفع و�لفائدة عليها وعلى �لآخرين 

قيادتها  وبتوجيهات  �لإم����ار�ت  لأن   ،
�لنموذج  �ل���ي���وم  �أ���ش��ب��ح��ت  �ل��ر���ش��ي��دة 
و�لتقدم  �ل��ري��ادة  و�ل��ق��دوة يف حتقيق 
وكل  ل�شعبها  �أف�شل  م�شتقبل  و�شنع 
�ملقيمني و�لر�غبني يف �ل�شتفادة من 

عطاءها �لالحمدود.
ج����اء ذل����ك خ����الل �ف��ت��ت��اح��ه معر�ص 
نظمته  �ل������ذي  و�بتكار”  “�شحة 
�شعار  حت��ت  �لطبية  عجمان  منطقة 
حمد  بح�شور   ، لل�شحة”  “�بتكر 
ترمي �ل�شام�شي مدير منطقة عجمان 
�ل��ط��ب��ي��ة وع������دد م����ن �مل�������ش���وؤول���ني يف 
ومب�شاركة   ، �لطبية  عجمان  منطقة 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات �لأكادميية  م��ن ع��دد م��ن 

و�ل�شحية بعجمان.
وزر�ة  بجهود  �لنعيمي  ماجد  و�أ���ش��اد 

�مل��ج��ت��م��ع ومنطقة  ووق���اي���ة  �ل�����ش��ح��ة 
�لفعالة  بامل�شاهمة  �لطبية  عجمان 
، وقال  ل��الب��ت��ك��ار  ���ش��ه��ر �لم������ار�ت  يف 
معر�ص  ت�شمنها  �لتي  �لفعاليات  �إن 
�ل�شحة و�لبتكار وم�شاركة �لقطاعني 
�ملعر�ص  ه��ذ�  يف  و�خل��ا���ص  �حلكومي 
وغ�����ريه م���ن �ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل���ت���ي تقام 
خالل �شهر �لمار�ت لالبتكار ت�شاهم 
على  وم�شاعدتهم  �ملبتكرين  �إلهام  يف 
تطوير حلول غري م�شبوقة ت�شهم يف 
�لعمل  م�شرية  ودع��م  �ملجتمع  متكني 
�حلكومي، مبا ي�شهم يف تعزيز مكانة 

�لإمار�ت مركز�ً عاملياً لالبتكار.
من جانبه قال حمد ترمي �ل�شام�شي 
�إن   : �لطبية  عجمان  منطقة  مدير 
���ش��ه��ر �لب��ت��ك��ار �أ���ش��ب��ح ح��دث��ا وطنيا 

ي��رتب��ع ع��ل��ى �أج���ن���دة �ل���دول���ة يهدف 
�مل��ب��ت��ك��ري��ن لي��ج��اد حلول  �ل��ه��ام  �إىل 
�ملجتمع  مت���ك���ني  يف  م�����ش��ب��وق��ة  غ����ري 
ودعم م�شرية �لعمل �حلكومي ، حيث 
تعزيز  يف  و�لتطبيق  �لتوجه  ي�شاهم 
مكانة �لإم��ار�ت على حمتلف �ل�شعد 
لذلك   ، و�لعاملية  و�لقليمية  �ملحلية 
�ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  ت��ويل 
�هتماما خا�شا  �لوطني  �حل��دث  ه��ذ� 
�لبتكار  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �ط����الق  ف��ت��م 
�جندتها  �شمن   2021 –  2019
مل�����ش��ت��ق��ب��ل �ل���رع���اي���ة �ل�����ش��ح��ي��ة حتت 
�شعار “ريادة يف �بتكار .. نظام �شحي 

مبو��شفات عاملية«.
بدورها قالت �لدكتورة نوره �ل�شام�شي 
رئي�ص ق�شم �ل�شرت�تيجية و�مل�شتقبل 

قاطرة �لتقدم  يعد  �لبتكار  �أن  “مبا 
و�لولوج �إىل �لتقدم فاإن ��شرت�تيجية 
ترتكز  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة 
ر�أ����ص  ت�����ش��م��ل:  ع��ل��ى خم�شة مم��ك��ن��ات 
مال ب�شري لتطوير �مكانيات �لبتكار 
لتبادل  من�شة  و�ن�����ش��اء   ، و�ل��ب��ح��وث 
وز�رة  ت��ع��م��ل  وك���ذل���ك   ، �مل���ع���ل���وم���ات  
لت�شهيل  �مل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة  �ل�����ش��ح��ة 
ط���رق ���ش��رف �ل��ت��م��وي��ل ل��الب��ت��ك��ار يف 
و�شول   ، �لطبية  ومناطقها  �ل���وز�رة 
�لتطور�ت  من  �لق�شوى  لال�شتفادة 
�مل��ت��ق��دم��ة ع���رب بناء  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 

�شر�كات لدعم �لبتكار و�لبحوث«.
�قامة  “ياأتي  �ل�����ش��ام�����ش��ي  و����ش��اف��ت 
معر�ص �ل�شحة و�لبتكار كمبادرة من 
للم�شاهمة  �لطبية  عجمان  منطقة 

�لبتكار  ���ش��ه��ر  �ث�������ر�ء  يف  �ل���ف���ع���ال���ة 
ب�شورة  �أه��د�ف��ه  حتقيق  على  و�لعمل 
�يجابيا  تفاعال  ، وقد وجدنا  و�قعية 

و�لأكادميية  �ل�شحية  �ملوؤ�ش�شات  من 
�مل��ع��ر���ص ، حيث  ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف ه���ذ� 
�شاهمت 20 جهة يف �ملعر�ص وقامت 

يف  ت�شاهم  و�ب��ت��ك��ار�ت  ب��ر�م��ج  بعر�ص 
تعزيز �لبتكار وبناء م�شتقبل م�شرق 

لأفر�د �ملجتمع«.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�خ��ت��ت��م وف����د م���ن وك���ال���ة �لإم�������ار�ت 
ولية  �إىل  �لر�شمية  زيارته  للف�شاء 
ج��ن��وب �أ���ش��رت�ل��ي��ا - �أدي��الي��د، و�لتي 
14 و15 فرب�ير،  ��شتمرت ليومني 
ت��وج��ه��ا ب��ت��وق��ي��ع م��ذك��رة ت��ف��اه��م مع 
بهدف  �لأ���ش��رت�ل��ي��ة،  �لف�شاء  وك��ال��ة 
وتبادل  �مل�����ش��رتك  �ل���ت���ع���اون  ت��ع��زي��ز 
�لبحوث  ب����ر�م����ج  ودع������م  �خل�������رب�ت 

�لف�شائية بني �جلانبني.
ووقع �لتفاقية كل من �شعادة �ملدير 
�لعام �لدكتور �ملهند�ص حممد نا�شر 
�لأحبابي، ممثاًل عن وكالة �لإمار�ت 
مورفيت  �أن��ت��وين  و�ل�شيد  للف�شاء، 
ع���ن وكالة  �ل���وك���ال���ة  رئ��ي�����ص  ن���ائ���ب 
مقر  يف  وذل��ك  �لأ�شرت�لية،  �لف�شاء 
مبنطقة  �لأ�شرت�لية  �لف�شاء  وكالة 
ل����وت ف���ورت���ني يف م��دي��ن��ة �أدي���الي���د، 
�أ�شرت�ليا،  ج���ن���وب  ولي�����ة  ع��ا���ش��م��ة 
�مل�شوؤولني من  كبار  �لتوقيع  وح�شر 

كال �لوكالتني.

وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ت��وق��ي��ع �مل���ذك���رة، قال 
�شعادة �لدكتور �ملهند�ص حممد نا�شر 
�لتفاقية  ه���ذه  “تاأتي  �لأح���ب���اب���ي: 
لتوؤكد على �لعالقات �ل�شرت�تيجية 
ب���ني دول�����ة �لإم���������ار�ت و�أ����ش���رت�ل���ي���ا، 
وي�����ش��ع��دن��ا �ل��ت��ن�����ش��ي��ق و�ل���ت���ع���اون مع 
وك���ال���ة �ل��ف�����ش��اء �لأ����ش���رت�ل���ي���ة �لتي 
ت�����ش��ارك��ن��ا �ل�����ش��غ��ف ن��ف�����ش��ه يف جمال 
�أ�شا�شيني يف  لنكون لعبني  �لف�شاء، 

جمتمع �لف�شاء �لدويل«. 
وكالة  يف  “�إننا  �لأح��ب��اب��ي:  و�أ���ش��اف 
باأهمية  ن���وؤم���ن  ل��ل��ف�����ش��اء  �لإم�������ار�ت 
�مل��ث��م��ر يف قطاع  �ل������دويل  �ل���ت���ع���اون 
و�أن ذلك ين�شجم  �لف�شاء، خ�شو�شاً 
ن�شبح  �أن  وروؤي��ت��ن��ا يف  ر���ش��ال��ت��ن��ا  م��ع 
ماً يف هذ�  من بني �لدول �لأكرث تقدرّ

�لقطاع«.
�أنتوين  �ل�����ش��ي��د  ق����ال  ج��ان��ب��ه  وم����ن 
�لف�شاء  وكالة  رئي�ص  نائب  مورفيت 
هذه  ت���وق���ي���ع  “�إن  �لأ�����ش����رت�ل����ي����ة: 
�لتفاقية مع وكالة �لإمار�ت للف�شاء 
وكالة  م�����ش��رية  خ��ط��وة مهمة يف  ه��و 

تنمية  �أجل  من  �لأ�شرت�لية  �لف�شاء 
مب�شاعدة  ل��دي��ه��ا  �ل��ف�����ش��اء  ���ش��ن��اع��ة 
دول���ة ل��ه��ا ح�����ش��وره��ا و�جن��از�ت��ه��ا يف 

هذ� �ملجال«.
هو  “�لف�شاء  م���ورف���ي���ت:  و�أ�����ش����اف 
�لعمل  و�إن  �مل�شتقبل،  جل��ي��ل  �مل��ل��ه��م 
�لذين  �ل�شرت�تيجيني  �ل�شركاء  مع 
يعملون على ��شتك�شاف مو�رد جديدة 
عن  للبحث  بالإ�شافة  �لأر����ص،  على 
حدود جديدة يف جمرتنا �شي�شاعدنا 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ���ش��ن��اع��ة �ل��ف�����ش��اء يف 
لنكون يف طليعة  �مل�شتقبل، ويدعمنا 
ف�شائية  بر�مج  متتلك  �لتي  �ل��دول 

متقدمة«.
وت��خ��ل��ل �ل���زي���ارة ع���دد م��ن �ملحطات 
�لدكتور  �شعادة  �ألقى  حيث  �لهامة، 
�لأحبابي  ن��ا���ش��ر  حم��م��د  �مل��ه��ن��د���ص 
�لإم����ار�ت للف�شاء  ع��ام وك��ال��ة  مدير 
ك��ل��م��ة خ���الل ح��ف��ل ت��خ��ري��ج �لدفعة 
�ل����در������ش����ات  ل�”برنامج  �ل���ث���ام���ن���ة 
�لف�شائية” �لتابع للجامعة �لدولية 
بال�شر�كة مع  و�لتي تنظمه  للف�شاء 

جامعة جنوب �أ�شرت�ليا.
و�جل����دي����ر ب���ال���ذك���ر �أن�����ه ي�������ش���ارك يف 
�لف�شائية”  �ل���در�����ش���ات  “برنامج 
�أربعة من مهند�شي �لقطاع �لف�شائي 
�حلو�شني،  حمدة  وه��م  �لإم��ار�ت��ي��ني 
�لكربي،  �ل��ك��ن��دي، وحم��م��د  ول��ول��وة 
وع���ب���د�هلل �ل���ظ���اه���ري، وذل����ك بدعم 
ورعاية من وكالة �لإمار�ت للف�شاء،  
�لعاملي  �لربنامج  هذ�  �جتازو�  حيث 

�ل�شهري بجد�رة.
وقال �لأحبابي يف كلمته خالل حفل 
ل�”برنامج  �لثامنة  �لدفعة  تخريج 
“�أفخر  �لف�شائية”:  �ل���در�����ش���ات 
عن  ومُمِثاًل  اً  �إمار�تيرّ مو�طناً  بكوين 
للف�شاء” بح�شور  �لإمار�ت  “وكالة 
“برنامج  يف  �ملُ�شاركني  تخريج  حفل 
مع  خا�شة  �لف�شائية”،  �ل��در����ش��ات 
وجود �لطالب �لإمار�تيني �ملبتعثني 
للف�شاء،  �لإم������ار�ت  وك��ال��ة  ب��رع��اي��ة 
وعبد�هلل،  وحم��م��د  ول���ول���وة  ح��م��دة 
ي��و����ش��ل��و� م�شرية  �أن  ن��اأم��ل  و�ل��ذي��ن 
ل  �شت�شكرّ �لتي  و�إجن��از�ت��ه��م  جناحهم 

�ملو�طنني  جل��م��ي��ع  �إل����ه����ام  م�������ش���در 
ي��ت��ط��لرّ��ع��ون ب�شغف  �مل��وه��وب��ني مم���ن 
و�ل�شعي  �لف�شاء،  قطاع  دخ��ول  �إىل 
م و�زده������ار �لإم�����ار�ت  م��ن �أج����ل ت��ق��درّ

و�لإن�شانية«.
�ل�����در�������ش�����ات  “برنامج  وُي����ع����ت����رب 
�لعاملية  �ل���رب�م���ج  م��ن  �لف�شائية” 
�ل�����ش��ه��رية، و�ل����ذي ي��ق��ام ع��ل��ى مدى 
�أدي����الي����د  م���دي���ن���ة  يف  �أ����ش���اب���ي���ع   5
على  �لربنامج  وي��رك��ز  ��ة،  �لأ���ش��رت�ل��يرّ
�شقل خ���رب�ت وم��و�ه��ب �ل��ط��الب يف 
قطاع �لف�شاء، كما يتيح لهم فر�شة 
ف��ه��ٍم �أ���ش��ا���ش��ي��ات ه����ذ� �ل���ق���ط���اع، مبا 
وخدمات  وتطبيقات  ع��ل��وم  ذل��ك  يف 
�لف�شائية،  �لنظم  �لف�شاء، وهند�شة 
و�ل�شيا�شات  �لف�شائية،  و�لتقنيات 
�لعامة يف �لف�شاء، وم�شاريع �لتجارة 
بالف�شاء،  �ملرتبطة  �لأع��م��ال  وري��ادة 
ودر��شات  �لف�شائية،  �مل�شاريع  و�إد�رة 
�لتنظيمية يف  و�لت�شريعات  �لقو�نني 

�لف�شاء. 
ك����م����ا ت���خ���ل���ل �ل�������زي�������ارة ع����������دد�َ من 

�ل��ه��ام��ة، ح��ي��ث �لتقى  �لج��ت��م��اع��ات 
نا�شر  حم���م���د  �ل����دك����ت����ور  �����ش����ع����ادة 
�لإمار�ت  وكالة  عام  مدير  �لأحبابي 
مار�شال  �شتيفن  �شعادة  مع  للف�شاء 
رئي�ص حكومة ولية جنوب �أ�شرت�ليا، 
�آخر  ����ش��ت��ع��ر����ص  �ل��ل��ق��اء  ومت خ���الل 
�لف�شاء  ق����ط����اع  يف  �مل�������ش���ت���ج���د�ت 
بني  �مل�شتقبلية  و�خلطط  �لإم��ار�ت��ي 

�جلانبني.
ك���م���ا �ل���ت���ق���ى ����ش���ع���ادت���ه �أي���������ش����اً مع 
رئي�ص  ل���ي���ود  دي��ف��ي��د  �ل��ربوف��ي�����ش��ور 

بحث  ومت  �أ�شرت�ليا،  جنوب  جامعة 
�شبل �لتعاون �لأكادميي بني �جلامعة 
و�جلامعات  �لف�شاء  �أبحاث  ومر�كز 

�لإمار�تية.
و�ختتم وفد وكالة �لإمار�ت للف�شاء 
هاملتون  م��در���ش��ة  ب���زي���ارة  ج��ول��ت��ه 
�أدياليد جنوب  للتعليم �لف�شائي يف 
�أ�شرت�ليا، لبحث �آلية تطوير وتعزيز 
�لتعاون �لعلمي بني �جلانبني، حيث 
قد  للف�شاء  �لإم�����ار�ت  وك��ال��ة  ك��ان��ت 
�أر�شلت �لعام �ملا�شي عدد�ً من �لطلبة 

�ملبادئ  من  جمموعة  على  للتدريب 
و�لتقنيات �لف�شائية يف هاملتون.

وك����ال����ة  �أن  ب�����ال�����ذك�����ر  و�جل�������دي�������ر 
وقعت  ق��د  ك��ان��ت  للف�شاء  �لإم�����ار�ت 
م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع ح��ك��وم��ة جنوب 
 ،2018 ف�����رب�ي�����ر  يف  �أ�����ش����رت�ل����ي����ا 
�مل�����ش��رتك يف  �ل��ت��ع��اون  �أط���ر  لتحديد 
و�ل�شتخد�م  �ل���ش��ت��ك�����ش��اف  جم����ال 
وتبادل  �خل��ارج��ي،  للف�شاء  �ل�شلمي 
�ملعلومات و�خلرب�ت و�لبحث �لعلمي 

وتكنولوجيا �لف�شاء.

•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير 
�لت�شامح بق�شره �م�ص بح�شور معايل �لدكتورة �أمل 
�لإحتادي  �لوطني  �ملجل�ص  رئي�شة  �لقبي�شي  عبد�هلل 
معاىل  برئا�شة  �ل�شعودي  �ل�شورى  جمل�ص  �أع�شاء   ..
�أب��ر�ه��ي��م �آل  �ل�شيخ �ل��دك��ت��ور ع��ب��د�هلل ب��ن حممد ب��ن 
��شتعر��ص  �للقاء  خ��الل  مت  �مل��ر�ف��ق.  و�ل��وف��د  �ل�شيخ 
ع��الق��ات �لأخ����وة و �ل�����ش��د�ق��ة ب��ني دول���ة �لإم�����ار�ت و 

جميع  يف  �لتعاون  و�آف���اق  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة 
�مل��ج��الت ع��ام��ة و�مل��ج��ال �ل��ربمل��اين ب�شكل خ��ا���ص. و 
�للقاء  خ��الل   - مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  �أك��د 
�لظاهري  �شبيب  �أح��م��د  �شعادة  �أي�شا  ح�شره  �ل��ذي 
�لأمني �لعام للمجل�ص �لوطني �لحتادي و�أع�شاء من 
�ملجل�ص - �أهمية تعزيز �لتعاون �مل�شرتك بني �لبلدين 
من  �نطالقا  �ل��ربمل��اين  �مل��ج��ال  يف  خا�شة  �ل�شقيقني 
�لعالقات �ملتميزة �لتي تربطهما معربا عن �أمله بفتح 

�آفاق جديدة من �لتعاون يف خمتلف �ملجالت.

نهيان بن مبارك ي�ستقبل وفد جمل�س 
ال�سورى ال�سعودي 

ماجد النعيمي يفتتح معر�س »�سحة وابتكار« لطبية عجمان

يف زيارة ناجحة اإىل جنوب اأ�شرتاليا

وكالة الإمارات للف�ساء توقع مذكرة تفاهم مع وكالة الف�ساء الأ�سرتالية 

�سرطة الفجرية تنظم امللتقى ال�سنوي الثاين ملنت�سبيها

انطالق » دوفات 2019 « يف 
دبي 26 فرباير 

خالل زيارة اإىل مقر املوؤ�ش�شة

دائرة تنمية املجتمع تتعرف على اخلدمات التي تقدمها »دبي لرعاية الن�ساء والأطفال«
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ل �لإع��الم يف ليبيا  �شجبت منظمة مر��شلون بال حدود �لأح��د حتورّ
�لعالم  و�شائل  جتاه  �لعد�ء  “بلغ  حيث  م�شتحيلة”،  �شبه  “مهمة 

و�ل�شحافيني حد�ً خطري�ً«.
يف  “�لو�شع �ملقلق حلرية �لإعالم”  ثت �ملنظمة يف بيان عن   وحتدرّ
�لتي   2011 �شباط/فرب�ير   17 لثورة  �لثامنة  �لذكرى  يف  ليبيا، 
�أطاحت بنظام معمر �لقذ�يف. وقالت مر��شلون بال حدود �إن “و�شع 
�لليبي  �ملركز  بيان م�شرتك مع  ماأ�شوياً”، يف  �أ�شبح  �لإع��الم  حرية 

حلرية �ل�شحافة. 
 ،2011 منذ  �لأق��ل  على  �شحافيا   19 قتل  فقد  �لبيان،  وبح�شب 
لوكالة  �شحافياً  ر�ً  م�����ش��ورّ يعمل  �ل��ذي  خليفة  ب��ن  د  “حممرّ �آخ��ره��م 
�أ�شو�شيتد بر�ص”، وقتل يف 19 كانون �لثاين/يناير 2019 “عندما 

ي مو�جهات بني ميلي�شيات يف طر�بل�ص«. كان ُيغطرّ
“هذ� �لعام، �لعديد من  لت  �أنها �شجرّ  و�أ�شافت مر��شلون بال حدود 
حالت �لختفاء و�لختطاف و�لتعذيب”، م�شتنكرًة مرور “�جلر�ئم 
�ملجرمني  و�إف�����الت  �لإع�����الم يف �شمت”  �ل��ف��اع��ل��ني يف جم���ال  ���ش��درّ 

“�لكامل من �لعقاب«.
�لبالد  �أغرقت  �لتي  �ل�شيا�شة و�لأمنية  وي�شتفيد هوؤلء من �حلالة 
هذ�  يف  �ل�شلطة  حكومتان  وتتنازع   .2011 ع��ام  منذ  �لفو�شى  يف 
�لبلد �لغني بالنفط، �لأوىل هي حكومة �لوفاق �لتي ت�شكلت �أو�خر 
عام 2015 باتفاق رعته �لأمم �ملتحدة ومقرها طر�بل�ص، و�لثانية 
بقيادة  “�جلي�ص �لوطني �لليبي”  مو�زية يف �ل�شرق وحتظى بدعم 

�مل�شري خليفة حفرت.

�أد�نت منظمة �لتعاون �لإ�شالمي، �لهجوم �لإرهابي �لذي ��شتهدف 
�أم�ص �لول �أحد �لرتكاز�ت �لأمنية يف �شمال �شيناء.

�أحمد �لعثيمني،  �لعام للمنظمة �لدكتور يو�شف بن  و�أعرب �لأمني 
موؤكد�  �مل�����ش��ري��ة  وللحكومة  �ل�شحايا  لأ���ش��ر  ت��ع��ازي��ه  خ��ال�����ص  ع��ن 
جمهورية  جانب  �إىل  ووقوفها  �لإ�شالمي  �لتعاون  منظمة  ت�شامن 
�أمنها  زعزعة  ي�شتهدف  �ل��ذي  �لإره���اب  مو�جهة  يف  �لعربية  م�شر 
ملو�جهة  �إج����ر�ء�ت  م��ن  تتخذه  م��ا  جلميع  وم�شاندتها  و��شتقر�رها 
خم��ط��ط��ات �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات و�جل���م���اع���ات �لإره���اب���ي���ة ح��م��اي��ة لالأمن 

و�ل�شتقر�ر، وحفاظاً على �شالمة مو�طنيها.

�علنت �ل�شويد ��شتدعاء �شفريها يف غو�تيمال للت�شاور يف �شتوكهومل، 
يف  �ل�شيا�شي  “�لو�شع  ب�  مدفوعة  �ل��ق��ر�ر  �تخذت  �نها  �ىل  م�شرية 

�لبالد و�لعالقات �لثنائية«.
وقالت وزيرة �خلارجية �ل�شويدية مارغوت فال�شرتوم يف بيان “�أردنا 
ورد� على �شوؤ�ل لوكالة فر�ن�ص  �أن نعرب عن موقف من غو�تيمال”. 
بر�ص، رف�شت وز�رة �خلارجية �ل�شويدية �إعطاء مزيد من �لتفا�شيل. 
�شفري  غو�تيمال  �أمهلت  عندما  �لبلدين  بني  �لعالقات  وت��ده��ورت 
خريف  منذ  �ملن�شب  ه��ذ�  ي�شغل  �ل��ذي  كومبا�ص  �أن��دي��ر���ص  �ل�شويد 

2017، ثالثني يوما ملغادرة �لبالد.
م�شاركة  من  ��شتيائها  عن  تعبري�  �خلطوة  بهذه  غو�تيمال  وقامت 
�ل�شويد يف �للجنة �لدولية لالأمم �ملتحدة حول �ل�شجون يف غو�تيمال 
من �أجل �لتحقيق يف �لف�شاد و�جلرمية �ملنظمة يف هذ� �لبلد �لو�قع 
يف �أمريكا �لو�شطى. و�أبلغ رئي�ص غو�تيمال جيمي مور�لي�ص �لأمم 
�لف�شاد  �لثاين/يناير  غنهاء مهمة بعثة مكافحة  �ملتحدة يف كانون 
�لعام حول  �لنائب  2007 وعملت مع مكتب  ب��د�أت عملها يف  �لتي 

ق�شايا تتعلق بالف�شاد و�جلرمية �ملنظمة.
تغيري  �شتوكهومل  م��ن  غ��و�ت��ي��م��ال  طلبت   ،2018 م��اي��و  �أي����ار  ويف 
للبالد.  �لد�خلية  �ل�شوؤون  يتدخل يف  كومبا�ص  �ن  �ل�شفري، معتربة 

وقد �تهمته بالقول �إن جمتمع غو�تيمال بحد ذ�ته فا�شد.
وكومبا�ص م�شوؤول �شابق يف �لأمم �ملتحدة يقف ور�ء ت�شريب تقرير 
�شري لالمم �ملتحدة حول “جتاوز�ت جن�شية على �طفال” قام بها 
جنود فرن�شيون يف �لقو�ت �لدولية” يف جمهورية �إفريقيا �لو�شطى. 
وقد �شلمه �ىل �لق�شاء �لفرن�شي يف متوز/يوليو 2014، معترب� �ن 

�لأ�مم �ملتحدة تتاأخر يف �لتحرك.

عوا�صم

طرابل�س

الريا�س

�ستوكهومل

باري�س حتذر من الت�سحية بالأكراد ال�سوريني 
 •• باري�ص-اأ ف ب:

حذرت وزيرة �جليو�ص �لفرن�شية فلور�ن�ص باريل �لحد من جعل �لكر�د 
د�ع�ص  تنظيم  على  حلفائهم  م��ع  �لن��ت�����ش��ار  يو�شكون  �ل��ذي��ن  �ل�����ش��وري��ني 
�ل�شوري. وكتبت باريل يف مقال ن�شرته  جدد� للنز�ع  “�شحايا”  �لإرهابي 
“�عالن �لن�شحاب �لمريكي )من �شوريا( خلط  �شحيفة لو باريزيان �أن 
�شيف�شي«.  م���اذ�  �ىل  �لن  حتى  يعلم  �أح���د  ل  �ملنطقة.  يف   )...( �لور�ق 
و��شافت “من و�جبنا �لقيام بكل �شيء لتفادي جعل )عنا�شر( قو�ت �شوريا 
�لذي  �لعربي  �ل��ك��ردي  �لتحالف  �ىل  �إ���ش��ارة  يف  �شحايا”،  �لدميوقر�طية 
�لوليات  بقيادة  �ل��دويل  �لتحالف  من  جوي  باإ�شناد  د�ع�ص  تنظيم  يقاتل 
تتجاوز م�شاحتها ن�شف  بقعة ل  �ملتطرفون حما�شرين يف  وبات  �ملتحدة. 
كيلومرت مربع يف قرية �لباغوز �ل�شورية قرب �حلدود �لعر�قية. ولكن بعد 
ح�شم هذه �ملعركة و�لن�شحاب �لمريكي �لفعلي، �شي�شبح �لكر�د مهددين 

يف �شكل مبا�شر بتدخل ع�شكري تركي يف �شمال �شرق �لبالد.
�لدميوقر�طية،  �شوريا  ق��و�ت  �لر����ص،  على  “�شركاءنا  �أن  ب��اريل  وتابعت 
�لمريكية  �لدفاع  وز�رة  وطلبت  بالكثري«.  لهم  ندين  �إننا  �لكثري.  �أعطو� 
�أمن  �شوريا ل�شمان  يف �شمال �شرق  “قوة مر�قبني”  ت�شكيل  من حلفائها 
�لك���ر�د، لكن ه��ذ� �لطلب مل يلق جت��اوب��ا خ��الل م��وؤمت��ر ميونيخ لالمن 
�جلمعة. وقال م�شدر حكومي فرن�شي لفر�ن�ص بر�ص �إن �ع�شاء �لتحالف 
يرف�شون هذ� �لمر مبديا �أ�شفه ل”�شيا�شة �لمر �لو�قع” �لتي تنتهجها 
و��شنطن. و�عترب �مل�شدر �أن “�حلل �لبديل هو �تفاق بني �لنظام �ل�شوري 
و�لكر�د. لكن هذ� لن يتم بال�شرورة، فدم�شق تريد ��شتعادة �شيادتها. من 
هنا �أهمية �لرو�ص يف �للعبة«. كذلك، حذرت باريل يف مقالها من �أي تقارب 
مع دم�شق علما بان �لرئي�ص ب�شار �ل�شد ��شتعاد �ل�شيطرة على ق�شم كبري 

من �لر��شي �ل�شورية بدعم رو�شي و�ير�ين.

يحتجز االأكراد مئات من املتطرفني االأجانب 

عودة الدواع�س اإىل بلدانهم ق�سية �سعبة

متدد هيئة حترير ال�شام مل يكن مبثابة �شدفة  

خطة اأردوغان يف اإدلب.. رق�س مع الذئب ولعب مع احلمل
•• لندن-وكاالت:

حذر �ل�شحايف �أحمد �أبو دوح يف �شحيفة “�إندبندنت” 
�شمال  يف  �إدل��ب  مدينة  تعر�ص  خطر  من  �لربيطانية 
�شوريا �إىل �لنفجار جمدد�ً، بعدما جنحت هيئة حترير 
�ل�شام �ملنبثقة من تنظيم �لقاعدة يف تثبيت جذورها، يف 
�لكربى للحفاظ  �لقوى  �شيا�شي وت�شابق  خ�شم جمود 

على م�شاحلها. 
ويف �شرق �شوريا، يو�جه تنظيم د�ع�ص �شاعاته �لأخرية 
من  �مل��دع��وم��ة  �لدميقر�طية  �شوريا  ق���و�ت  �إط��ب��اق  م��ع 

�لوليات �ملتحدة على من تبقى من مقاتليه. 
للمعار�شة يف  و�لوحيد  �لأخ��ري  �ملعقل  �إدل��ب  و�أ�شبحت 
قو�ت  بهجوم   2018 يف  توقعات  و���ش��ادت  �لبلد،  ه��ذ� 
�لرئي�ص �ل�شوري ب�شار �لأ�شد على �ملنطقة. لكن �ملنطقة 
�شوت�شي  �تفاق  بعد  حمتملة،  �إن�شانية  كارثة  من  جنت 
ل��وق��ف �ل��ن��ار رع��ت��ه رو���ش��ي��ا وتركيا  �ل���ذي �شمل �ت��ف��اق��اً 

و�إير�ن يف �شبتمرب)�أيلول( من �لعام �ملا�شي. 
�ل�شام  حترير  هيئة  عمدت  �لأخ���رية،  �لأ�شهر  ويف  لكن 
�ملحافظة  يف  �لأخ���رى  �لإ���ش��الم��ي��ة  �لف�شائل  قمع  �إىل 
و���ش��ي��ط��رت ع��ل��ى �ل��ط��رق �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة. ومب��وج��ب �تفاق 
�ل�شام  نزع �شالح هيئة حترير  �شوت�شي كان على تركيا 
حدود�ً  تركيا  وتت�شارك  �خل��ل��ف.  �إىل  مقاتليها  ودف���ع 

طويلة مع حمافظة �إدلب. 

�إخفاق  �أن  �إىل  لفت  دوح  �أب��و  ولكن   .. تركيا  اإخفاق 
ت��رك��ي��ا ك���ان و����ش��ح��اً م��ن��ذ مت���دد ه��ي��ئ��ة حت��ري��ر �ل�شام. 
يف  �أردوغ���ان  طيب  رجب  �لرئي�ص  ��شرت�تيجية  وت�شتت 
�شوء خماوفه �لأمنية من �ملقاتلني �لأك��ر�د يف �شوريا، 

ومل يلتزم مبا تعهد به يف �تفاق �شوت�شي. 
�إدلب  على  ت�شيطر  �لتي  �مل�شلحة  �جلماعة  ف��اإن  وهكذ� 
وما  �ملتطرفني.  من  وع�شابة  مارقة  جماعة  هي  �لآن 
يزيد �لقلق هو �جلهود �لتي تبذلها هيئة حترير �ل�شام 

�إىل  كو�شوفو  مو�طني  من   300 توجه  كو�شوفو:   -
�شوريا و�لعر�ق، ما ز�ل 145 منهم ن�شفهم من �لن�شاء 

و�لأطفال، هناك.
ومبوجب قانون جديد، ميكن �أن يحكم على �جلهاديني 
وقد  عودتهم.  بعد  �شنو�ت  وع�شر  خم�ص  بني  بال�شجن 
ملكافحة  ب��رن��ام��ج  لتنفيذ  �إم��ام��ا  ع�شرين  ن��ح��و  �خ��ت��ري 

�لتطرف يف �ل�شجون.

ن�شاء  فيهم  مب��ن  م��و�ط��ن��ا   145 �ل��ت��ح��اق  األبانيا:   -
و2014.   2012 بني  �جلهاديني  مبناطق  و�أط��ف��ال، 

وقد تاأكدت وفاة 23 منهم بينما عاد 45.
على  تن�ص  �لتطرف  ملكافحة  بر�مج  �ل�شلطات  طبقت 
م�����ش��اع��د�ت �ق��ت�����ش��ادي��ة. و���ش��درت ع��ق��وب��ات و�شلت �إىل 

�ل�شجن 18 عاما بحق من جندو� �ملتطرفني.
�مل��غ��ارب��ة يف �شفوف  ع���دد  ق���در   ،2015 �مل��غ��رب: يف   -
�جل��م��اع��ات �مل��ت��ط��رف��ة يف �ل���ع���ر�ق و���ش��وري��ا ب��اأك��رث من 

.1600
عند عودتهم، يتم ب�شكل منهجي توقيفهم وحماكمتهم 
و�شجنهم. وتر�وح �لعقوبات بال�شجن بني ع�شر �شنو�ت 

••باري�ص-اأ ف ب:

�ملتطرفني  مو�طنيها  ع���ودة  م�شكلة  ع��دة  دول  ت��و�ج��ه 
�ل�شقوط  �إع���الن  م��ع  و�ل��ع��ر�ق  �شوريا  قاتلو� يف  �ل��ذي��ن 

�لو�شيك لتنظيم د�ع�ص �لإرهابي.
تغريدة  تر�مب يف  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�ص  دعا  وقد 
م�شاء �ل�شبت �لدول �لأوروبية وخ�شو�شا بريطانيا، �إىل 
�ملعتقلني يف �شوريا، حمذر�  �إع��ادة وحماكمة مو�طنيها 

من �أن �لوليات �ملتحدة قد ت�شطر “لالإفر�ج عنهم«.
�ملتطرفني  م���ن  م���ئ���ات  ���ش��وري��ا  �لأك�������ر�د يف  وي��ح��ت��ج��ز 
�لأجانب، يبلغ عددهم نحو 800 على �لأرجح ي�شافون 

�إىل �لن�شاء غري �ملقاتالت و�لأطفال.
وم����ن �ل�����دول �مل��ع��ن��ي��ة ب����اإع����ادة ه�����وؤلء ت��ون�����ص و�ملغرب 
فرن�شا  وك���ذل���ك  �أول،  ورو����ش���ي���ا  وت��رك��ي��ا  و�ل�����ش��ع��ودي��ة 

وبريطانيا و�أملانيا وبلجيكا.

قو�ت  �ل��ك��ردي  �ل��ع��رب��ي  �لتحالف  يحتجز  فرن�شا:   -
130 رج��ال و�م����ر�أة وطفال.  ���ش��وري��ا �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة 
250 رجال مل يعتقلو� يف �شوريا وكذلك  وهناك نحو 

ن�شاء و�أطقال. وقتل �أكرث من 300 جهادي فرن�شي.
تريد باري�ص جتنب �نت�شارهم وتنوي ��شتعادة مو�طنيها 
�مل���وج���ودي���ن يف ����ش���وري���ا، ل��ك��ن ط��ب��ي��ع��ة �ل��ع��م��ل��ي��ة تبقى 

غام�شة.

400 مقاتل بلجيكي  �أك��رث من  �أ�شل  - بلجيكا: من 
 150 ك��ان ح���و�ىل   ،2012 ���ش��وري��ا منذ  �إىل  ت��وج��ه��و� 
نهاية  �ل��ع��ر�ق��ي��ة يف  �ل�����ش��وري��ة  �مل��ن��ط��ق��ة  ن��ا���ش��ط��ني يف 
ولدو�  وفتى  طفال   160 ه��وؤلء  �إىل  ي�شاف   .2018

لزوجني �أحدهما على �لأقل بلجيكي.
ت�شهيل  ت��ري��د  �ل�شلطات  �أن  �ل��ر���ش��م��ي  �مل��وق��ف  وي��وؤك��د 
�شنو�ت  ع�شر  عن  �أعمارهم  تقل  �لذين  �لأط��ف��ال  ع��ودة 
�شرط �إثبات �أن �أحد �لأبوين بلجيكي. وتقول �حلكومة 
على  حالة  كل  بدر��شة  نقوم  �لآخ��ري��ن،  �ىل  “بالن�شبة 

حدة«.

- اأملانيا: عاد ثلث �ملتطرفني �لذين �شافرو� �إىل �شوريا 
�أو �لعر�ق ويبلغ عددهم �أكرث من 1050 جهاديا، �إىل 

�أملانيا.
�لأمل��ان مبن  �ملو�طنني  “كل  �أن  �لر�شمي  �ملوقف  ويوؤكد 
لهم  يحق  د�ع�����ص  تنظيم  مل�شلحة  قاتلو�  �ل��ذي��ن  فيهم 

�لعودة �إىل �أملانيا”. 
�لر�أي  د�خ��ل  لي�ص هناك ج��دل حقيقي  �لآن  لكن حتى 

�لعام يف هذ� �ل�شاأن.

�أ�شل  وم��ن   2018 حزير�ن/يونيو  يف  بريطانيا:   -
�لعر�ق  �إىل  ذه��ب��و�  ب��ري��ط��اين  ج��ه��ادي   900 ح����و�ىل 
و�شوريا، عاد نحو 400 معظمهم من �لن�شاء و�لأطفال. 
بريطانيا  وتطبق  منهم.   �أرب��ع��ني  �لق�شاء  لح��ق  وق��د 

�أي�شا بر�مج ملعاجلة �لتطرف.
�ل�شلطات  ق����درت  �مل���ا����ش���ي،  �ل��ث��اين/ي��ن��اي��ر  ك���ان���ون  يف 
�ل��ربي��ط��ان��ي��ة مب��ئ��ت��ني ع����دد �ل��ربي��ط��ان��ي��ني �ل���ذي���ن ما 
م�شوؤول  وو���ش��ف  و�ل��ع��ر�ق.  �شوريا  يف  موجودين  ز�ل���و� 
“بالتهديد  م��وؤخ��ر�  ه���وؤلء  ع��ودة  �لإره���اب  يف مكافحة 

�لرئي�شي«.

رو�شي  م���و�ط���ن   4500 ح�����و�ىل  ت���وج���ه  رو���ش��ي��ا:   -
كما قالت  �لإرهابيني”،  “�إىل جانب  للقتال يف �خلارج 

�ل�شتخبار�ت �لرو�شية مطلع 2018.
بع�ص  يف  مت�شاربة  �أرق��ام��ا  �لرو�شية  �ل�شلطات  وت���ورد 
��شرت�تيجية  وتق�شي  �لعائدين.  ه���وؤلء  ع��ن  �لأح��ي��ان 
�لكرملني بقتلهم يف �مليد�ن. لكن رو�شيا ت�شعى �إىل �إعادة 

�أبناء �جلهاديني.
���ش��ار�ت��وف��ا وه���ي و�ح����دة م��ن م�شت�شار�ت  وق��ال��ت خ���د� 
�لرئي�ص �ل�شي�شاين رم�شان قديروف �ملكلف هذه �ملهمة 
�إن مئتي �مر�أة وطفل على �لأقل �أعيدو�، بينما ما ز�ل 

حو�ىل 1400 طفل عالقني هناك.

لتفاق  �لتو�ش����ل  �إىل  ن�ش�����مة،  ماليني   3 يقي����م  �أي��ن 
�شوت�شي. 

ومع ذلك، يقول �أبو دوح فاإن �حتمال متدد هيئة حترير 
�ل�شام مل يكن �شدفًة، و�أن �أردوغان �عتمد ��شرت�تيجية 
و�للعب مع �حلمالن.  �لذئاب،  �لرق�ص مع  جتمع بني 
يطالبها  �ل��ذي  �شوت�شي  باتفاق  نف�شها  تركيا  و�أل��زم��ت 
لهجوم  جتنباً  �إدل��ب  عن  �لإ�شالمية  �ملجموعات  باإبعاد 

من قو�ت �لأ�شد.
م�شلحته  م���ن  �أن  �أردوغ��������ان  ي����رى  رمب����ا  �مل��ق��اب��ل  ويف 
جماعة،مهما  م��ع  �لأم���د  طويلة  ب��ع��الق��ات  �لح��ت��ف��اظ 

كانت خطرية، رمبا ت�شكل عازًل بني تركيا و�شوريا. 

لكت�شاب نوع من �ل�شرعية. وهذ� �لف�شيل �مل�شنف على 
�ملتحدة،  و�ململكة  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  �لإره���اب  لو�ئح 
وقدم  �إدل���ب،  يف  و�لطاقة  �لتعليم،  �إد�رة  جزئياً  يتوىل 

�قرت�حات لرو�شيا وتركيا.

يو�ش����ح  ذل�����ك،  وم����ع    .. واحل��م��الن  ال��ذئ��اب  ب��ني 
بوت�������ني  فالدميري  �لرو�ش�����ي  �لرئي�ص  على  �أن  �لكاتب 
و�أردوغ������ان �أن يدرك���ا �أن �ملوق��������ع �لق������وي لهيئة حترير 
�ل�ش�����ام، ق�������د يوؤدي �إىل �ش������ن �لقو�ت �ملو�لي�����ة لالأ�ش������د 
هجوماً، ويف �شبتمرب )�أيلول( �ملا�شي، دفعت �ملخ�����اوف 
وحميطها  �إدل�����ب  منطق������ة  يف  �إن�شانية  كارث�����ة  م��ن 

عرب  و�لتهريب  �لف�شاد  على  �لت�شديد  �شيتم  �نه  �ي�شا  �حلكومة 
�لقطاع �خلا�ص للنظر يف رفع  ل��ق��اء�ت مع  و�أع��ل��ن عن  �حل���دود. 
�حلد �لأدنى لالأجور. و�كد �شيان �ي�شا “ندين �لت�شرف �لقبيح 

للمو�طن �لذي لطخ علم بلد �شديق هو �لوليات �ملتحدة«.
�حرقو�  �لعا�شمة  يف  تقاطع  على  حمت�شدون  متظاهرون  وك��ان 

علما �مريكيا، منددين بتدخل و��شنطن يف �ل�شيا�شة �لهايتية.
�ملدن  يف  �لتظاهر�ت  تز�يدت  �شباط/فرب�ير،  من  �ل�شابع  ومنذ 
�لرئي�شية �لتي حلقت بها �أ�شر�ر مادية كبرية. وطالب �ملحتجون 
�لرئي�ص  با�شتقالة  �لأح��ي��اء،  �أفقر  من  �كرثيتهم  تتحدر  �لذين 
توقف  على  �أ�شبوع  من  �أك��رث  وبعد  �ملعي�شية.  �لظروف  وحت�شني 
�ل�شبت.  �لهدوء  بع�ص  برن�ص  �أو  بور  �لعا�شمة  �شهدت  �لأن�شطة، 

وحاول �لنا�ص طو�ل �لنهار �لتزود باحلاجيات �ل�شرورية.
من  جمموعات  وج��ه��ت  �ل����وزر�ء،  رئي�ص  كلمة  �نتظار  دون  وم��ن 
�لحد  �لعا�شمة  �لتظاهر�ت يف  �ىل  �لدعو�ت  �ملعار�شة عدد� من 

و�لثنني.

•• بور او برن�ص-اأ.ف.ب:

�أعلن رئي�ص �لوزر�ء �لهايتي جان هرني �شيان تد�بري �قت�شادية 
طارئة من بينها �إجر�ء�ت �شارمة يف �لإد�ر�ت و�لت�شدي للتهريب 
�لبالد  ت�شل  �ل��ت��ي  �لح��ت��ج��اج��ات  لتهدئة  و�ل��ف�����ش��اد، يف حم��اول��ة 
�إحر�ق  �ل���وزر�ء  رئي�ص  �نتقد  �أخ���رى،  �ي��ام. من جهة  ع�شرة  منذ 
“ت�شرف  �أن���ه  م��ع��ت��رب�  �لعا�شمة  يف  �أم��ريك��ي  لعلم  متظاهرين 

قبيح” �شد “بلد �شديق«.
وقال رئي�ص �ل��وزر�ء �إن “�لقر�ر �لأول هو �قتطاع 30 باملئة من 
�لقيام  �إىل  و�ل��ربمل��ان  �لرئا�شة  ودع���وة  �ل����وزر�ء،  رئي�ص  ميز�نية 
باخلطوة ذ�تها«. و��شاف يف كلمة بثها �لتلفزيون �لر�شمي م�شاء 
�ل�شبت “يتعني �أي�شا �شحب جميع �لمتياز�ت غري �ل�شرورية من 
و�لرحالت  و�لهاتف  �لبنزين  كم�شاريف  �ل��دول��ة،  موظفي  كبار 
خطابه  ويف  �مل�شت�شارين«.  و�أع���د�د  �خل���ارج  �ىل  �ل�شرورية  غ��ري 
�لكريول، �و�شح رئي�ص  ��شتمر حو�ىل ع�شرين دقيقة بلغة  �لذي 

من  �أك���رث  �أوق���ف   2018 منت�شف  وح��ت��ى  �شنة.  و15 
مئتي “عائد” و�أحيلو� على �لق�شاء.

- تون�س:  توجه بني ثالثة �آلف وخم�شة �آلف تون�شي 
للقتال يف �شفوف �ملتطرفني يف �شوريا و�لعر�ق وكذلك 

ليبيا.
وي��ث��ري م��و���ش��وع ع����ودة �جل��ه��ادي��ني �ىل ت��ون�����ص جدل 
�لباجي قائد  �لتون�شي  �لرئي�ص  �لبالد. وقال  و��شعا يف 
يريدون  مقاتلون  هناك  كان  “�ذ�  �أنه  موؤخر�  �ل�شب�شي 
�لعودة لتون�ص فالد�شتور يفر�ص قبول كل �لتون�شيني، 

ولكن يجب �ن ميرو� عرب �لق�شاء و�حتمال �ل�شجن«.
ول ترغب �حلكومة �لتون�شية يف ت�شهيل عودتهم بينما 
قبول  على  ين�ص  �لد�شتور  ب��اأن  موؤخر�  �ل�شب�شي  �شرح 
�أن ميرو� عرب �لق�شاء وعلى  كل �ملو�طنني، لكن يجب 

�لأرجح �ل�شجن.

تنظيم  �إىل  �ندوني�شيا   590 �ن�شم  اإندوني�شيا:   -
د�ع�ص وما ز�لو� موجودين يف �شوريا بح�شب �حلكومة 

�لإندوني�شيا �لتي مل تذكر �أي �أرقام عن �لعر�ق.

�خلطورة  �أن  �إىل  �لكاتب  ولفت    .. القاعدة  منوذج 
تكمن يف �أن �ل�شيا�شة �لناعمة لرتكيا، ت�شاهم عن ق�شد 
تنظيم  م��ن  تاأ�شي�ص من��وذج  �أخ���رى، يف  ب��اأي طريقة  �أو 
�لف�شائل  تتفتت  بينما  و�ق��ع��اً،  �أم��ر�ً  �شوريا  يف  �لقاعدة 
�إ���ش��م��اع ���ش��وت��ه��ا من  �إىل  ت�����ش��ع��ى  �أو  �مل��ق��ات��ل��ة �لأخ�����رى 

�خلارج. 
و�إذ� مل ُيو�جه هذ� �لأمر، فاإن من �شاأن ذلك �أن يف�شي 
�إىل ميلي�شيا �شبيهة بحزب �هلل يف �شمال �شوريا. وعلى 
فاإن  ل��ب��ريوت،  �جلنوبية  �ل�شاحية  يف  �هلل  ح��زب  غ��ر�ر 
معظم  ع��ل��ى  �شيطرتها  �أح��ك��م��ت  �ل�����ش��ام  حت��ري��ر  ه��ي��ئ��ة 

منطقة �إدلب. 
�شيا�شية”.  “ذر�عاً  �أن�شاأت لها  �أي�شاً  وعلى غر�ر �حلزب 
لل�شيعة  عليها  �ملتنازع  �ملظلة غري  �هلل  ح��زب  ب��ات  وكما 
�لثمانينات،  يف  �أم��ل  حركة  على  �لتغلب  بعد  �ل�شيا�شية 
برزت هيئة حترير �ل�شام بعد معارك طاحنة مع ف�شائل 

�شنية مناف�شة، لتب�شط نفوذها يف �ملنطقة. 

تكت�شب  تركيا  �أن  �لكاتب  ور�أى  ه�ّس..  تركي  نفوذ 
ح�شاب  على  �لنظر  ق�شرية  تكتيكات  باتباع  ه�شاً  نفوذ�ً 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ���ش��ب��ورة ب��ع��ي��دة �مل������دى، وع���ل���ى ح�شاب 
�ل��ع��الق��ات �ل��ودي��ة م��ع رو���ش��ي��ا. وم���ن �مل��وؤك��د �أن بوتني 
بفاعلية مع  �لتعامل  �أردوغ��ان يف  �إخفاق  �شيغ�شب من 

هيئة حترير �ل�شام. 
ومن �شمن �للعبة �لأو�شع، و�إذ� كان �أردوغان يريد دعم 
�أن  ف��اإن عليه  �أك��ر�د �شوريا،  ��شرت�جتيته �شد  بوتني يف 
�أدت جهود  و�إذ�  �إدلب.  �ملت�شددين يف  �لإ�شالميني  ي�شلم 
�أن  عليه  �إدل���ب،  يف  �لإ���ش��الم��ي  �لنفوذ  ك�شر  �إىل  بوتني 

ي�شع حد�ً للتورط �لرتكي �لغام�ص يف �شوريا.
وي��ب��دو �أن���ه يحظى ب��دع��م ع��رب��ي يف ه���ذ� �مل�����ش��ع��ى، لكن 
�خلوف �أن تكون هيئة حترير �ل�شام حت�شنت �إىل �حلد 
�لذي �شي�شعب معه �إقتالعها من دون �أن يت�شبب ذلك 

يف �شرر بالغ لكل �ملتورطني يف هذ� �مل�شعى.

�لقو�ت  لبقاء  �ل�شياق، ومل تعد ثمة حاجة  يتفق مع ما يقوله يف هذ� 
�لأمريكية يف �ملنطقة.

انت�شار كبري
يف  و�ملتمثلة  بها  �لقيام  تر�مب  يعتزم  �لتي  �خلطوة  �إن  �شتينت  وتقول 
�لن�شحاب من �شوريا تعترب �نت�شار�ً كبري�ً للرئي�ص بوتني، لأنها تعزز 

جهوده جلعل رو�شيا �لو�شيط �لقوي �جلديد يف �ل�شرق �لأو�شط. 
ولكنها تلفت �إىل �أن �لوجود �لرو�شي مكان �لوليات �ملتحدة يف �ل�شرق 
�لأو�شط، يكلف مو�شكو �لكثري على �مل�شتويني �لقت�شادي و�لع�شكري، 
رغم جناح بوتني يف �إعادة �إر�شاء دور بالده لعباً رئي�شياً يف �ملنطقة يف 

�لأعو�م �لثالثة �ملا�شية.
وتن�شب �لكاتبة �إىل م�شوؤول �إ�شر�ئيلي كبري قوله �إن �ل�شيا�شة �لرو�شية 

•• عوا�صم-وكاالت:

�ل�شرق  ع��ل��ى  ب��وت��ني  ل��ف��الدمي��ري  �ل��ك��ب��ري  “�لهجوم  ع��ن��و�ن��ه  م��ق��ال  يف 
كتبت �لأ�شتاذة �جلامعية �أجنيال �شتينت يف مقال ب�شحيفة  �لأو�شط”، 
بدول  عالقاتها  بتعزيز  م�شغولة  رو�شيا  �أن  جورنال”  �شرتيت  “وول 
من  بعد حتررها  �ملتحدة،  �ل��ولي��ات  فيها حلفاء  �لأو���ش��ط، مبا  �ل�شرق 
�ملتحدة يف  �لوليات  �لذي ترتكه  �لفر�غ  �ل�شوفياتية، ويف ظل  �حلقبة 
عن  �أع��رب  بوتني  فالدميري  �لرو�شي  �لرئي�ص  �أن  �إىل  ولفتت  �ملنطقة. 
�شروره عندما �أعلن نظريه �لأمريكي دونالد تر�مب يف دي�شمرب)كانون 

�لأول( �ملا�شي، عزمه على �شحب �لقو�ت �لأمريكية من �شوريا. 
�ملا�شي عن  �لعام  �ل�شنوي يف نهاية  �ُشئل يف موؤمتره �ل�شحايف  وعندما 
�أج��اب باأنه  �إحل��اق �لهزمية بد�ع�ص يف �شوريا،  تقييم تر�مب �ملتمثل يف 

يف �ل�شرق �لأو�شط تعترب عدو�نية ومرنة ومعروفة بحدودها.  وتقول 
�أوباما  ب���ار�ك  �إد�رت���ي  �ملتحدة يف ظ��ل  �ل��ولي��ات  ت��ردد  ��شتغل  �إن بوتني 
بعد هجمات  �ملنطقة  �ملرت�مي يف  �ملتحدة  �لوليات  وتر�مب من وجود 
مو�جهة  على  خا�شًة  تر�مب  تركيز  �أن  كما   ،2001 �شبتمرب)�أيلول( 
�لنفوذ �لإير�ين �أعطى بوتني �ملجال ملتابعة روؤيته عرب �شيا�شة بر�غماتية 

قائمة على �مل�شالح.

حديث مع اجلميع
وت�شري �لكاتبة �إىل �أن رو�شيا هي �لقوة �لأجنبية �لكربى �لوحيدة �لتي 

تتحدث �إىل جميع �لأطر�ف �لفاعلة �لرئي�شية يف �ملنطقة.
و�إذ تلفت �لكاتبة �إىل �أن رو�شيا بد�أت تعود �أدر�جها �إىل �ل�شرق �لأو�شط، 
بعد �أن تر�جع دورها فيه  منذ 1989 بعد �نهيار �لحتاد �ل�شوفييت، 

�إل �أنها ر�أت �أن �لنفوذ �لرو�شي �جلديد يف �ملنطقة يعترب من �لإجناز�ت 
�شر�كته  �إىل  �إ�شافًة  بوتني،  يتبعها  �لتي  �خلارجية  لل�شيا�شة  �لرئي�شية 

�جلديدة مع �ل�شني يف عهد �لرئي�ص �شي جني بينغ.

اأمريكا الالعب االأهم
�لأكرث  �خلارجي  �لالعب  لت��ز�ل  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �أن  �لكاتبة  وتوؤكد 

�أهمية يف �ل�شرق �لأو�شط، ومن �ملرجح �أن تبقى كذلك لبع�ص �لوقت. 
و�لع�شكرية  �لقت�شادية  تعاين من حمدودية مو�ردها  رو�شيا  ولت��ز�ل 
�إىل  ذهابهم  بعد  �مل�شلمني  �شكانها  م��ن  عنا�شر  تطرف  م��ن  وخم���اوف 
نيكونوف،  فيات�ش�شالف  قال  وكما  �لأو�شط.  �ل�شرق  يف  �لقتال  ميادين 
ع�شو جمل�ص �لدوما �لرو�شي: “هدفنا �لرئي�شي يف �شوريا، �لتاأكد من 

�أن مو�طنينا �لذين ذهبو� �إىل هناك  لن يعودو� �أبد�ً«.

يكلفها الكثري على امل�ستويني القت�سادي والع�سكري .. عودة رو�سيا اإىل ال�سرق الأو�سط من الباب الكبري

تدابري م�سددة يف هايتي لتهدئة الحتجاج  
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عربي ودويل

 2013 ف��رب�ي��ر   10 �إل��ي��ه م��ن��ذ 
�ليوم  ر����ش���م���ي���ا  م��ط��ل��ب��ا  �أ����ش���ب���ح 
ملوؤمتر  دع���ت  �لأط������ر�ف  ك���ل  و�أن 

دميقر�طي.
و�أكد �أن “ تون�ص يف خطر و�لو�شع 
دقيق” و�أن��ه “ مل ير �أح��د� وقف 
�ل��ن��ه�����ش��ة و�أوق����ف����ه����ا عند  ����ش���درّ 
هو  “�ملطلوب  �أن  م��ربز�  حدها” 
م�شلحة  لأن  �ليد  وم��د  �لتجمع 

�لبالد يف �مليز�ن«.
�أن������ه مت �حل����دي����ث مع  و�أو������ش�����ح 
للموؤمتر  �لإع������د�د  جل��ن��ة  رئ��ي�����ص 
زور  �شاهد  يكون  ب��األ  تعهد  و�أن���ه 
ودعم  �للجن���ة  “دع�م  �إىل  د�ع��ي��ا 

��شتقر�رها«.
نق�شي  “لن  بلحاج  م��ن��ذر  وت��اب��ع 
قيادة  دور  ع��ن  مت�شائال  �أحد�” 
�مللفات  ع���دي���د  يف  ت���ون�������ص  ن������د�ء 
�ل���������رد على  ع����ل����ى غ���������ر�ر ع��������دم 
�إنه  ق��ال  عندما  �لغنو�شي  ر����ش��د 
�حل���زب �حل��اك��م �إىل ج��ان��ب عدم 
�لرقاب  م���در����ش���ة  �إىل  ل  �ل���ت���ح���ورّ
ملفات �جلهاز  وع��دم �خلو�ص يف 
و�لغرفة  �ل�شري وم�شطفى خذر 

�ل�شود�ء.
ولفت �إىل �أنه يتم طرد �أو جتميد 
�لند�ء  قيادة  مع  يختلف  من  كل 
قائد  ح���اف���ظ  �إىل  �إ������ش�����ارة  يف   (
�شنة  مت  ب��اأن��ه  م��ذك��ر�  �ل�شب�شي( 
2012 منع رئي�ص �حلزب �آنذ�ك 
طرد  م��ن  �ل�شب�شي  قائد  �لباجي 
وفق  �ل��ط��رد  لأن  �لقياديني  �أح��د 

تعبريه يهدم ول يبني.

تراجع النداء
�حللقة �جلديدة من  وتاأتي هذه 
در�ما ند�ء تون�ص يف وقت �أظهرت 
ل�’’�شيغما  در��شة  �آخر  �إح�شائيات 
حلركة  ه����ام  م  ت���ق���درّ كون�شاي’’ 
تون�ص يف  ن��د�ء  وت��ر�ج��ع  �لنه�شة 
�لنتخابات  يف  �ل��ت�����ش��وي��ت  ن��و�ي��ا 

�لت�شريعية.
وجاءت �لنه�شة يف �ملرتبة �لأوىل 
نو�يا  ث��ل��ث  ع��ل��ى  ح�����ازت  �أن  ب��ع��د 
فا�شل   33 ب��ن�����ش��ب��ة  �ل��ت�����ش��وي��ت 
ل  ت��ون�����ص حت�شرّ ن����د�ء  ب��امل��ائ��ة،   3
على  ب��امل��ائ��ة،   5 فا�شل   15 على 
�لتيار  م����ن  ن���ق���اط  خ��م�����ص  ب���ع���د 
�لدميقر�طي �لذي جاء يف �ملرتبة 
ويف  ب��امل��ائ��ة،   10 بن�شبة  �ل��ث��ال��ث��ة 
�ل�شعبية  �جلبهة  �لر�بعة  �ملرتبة 
ب��امل��ائ��ة فاحلزب   9 ف��ا���ش��ل   8 ب���� 
6 فا�شل 5  �ل��د���ش��ت��وري �حل���ررّ ب��� 

باملائة.
م رئي�ص  ا يف �لرئا�شية فقد تقدرّ �أمرّ
بن�شبة  �ل�شاهد  يو�شف  �حلكومة 
ليحتلرّ  ب���امل���ائ���ة   7 ف���ا����ش���ل   30
يف  �شعيرّد  وقي�ص  �لأوىل،  �ملرتبة 
 5 فا�شل   12 ب���  �لثانية  �مل��رت��ب��ة 
�ل�شب�شي  ق��ائ��د  فالباجي  ب��امل��ائ��ة، 
�ل����ذي ح���لرّ يف �مل��رت��ب��ة �ل��ث��ال��ث��ة ب� 
10 فا�شل 8 باملائة ، ثمرّ �ملن�شف 

�ملرزوقي ر�بعا بن�شبة  9 باملائة.
�أنرّ  �أي�������ش���ا،  �لآر�ء  ���ش��رب  و�أظ���ه���ر 
�لت�شويت  ع���ن  �ل����ع����زوف  ن�����ش��ب��ة 
ظ��لرّ��ت م��رت��ف��ع��ة، ح��ي��ث �أٌق������ررّ ربع 
بعد  يقررو�  مل  �أنرّهم  �مل�شتجوبني 
�إن كانو� �شي�شوتون �أم ل يف حال 

توجهو� �إىل �شناديق �لقرت�ع.

و�أ�����ش����اف “مل �أت����دخ����ل ي���وم���ا يف 
ت�شمية وزير �أو عمدة �أو معتمد �أو 
م�شوؤول �أو مدير عام من عائلتي 

�أو �أقاربي«.

»تخريب«
جتميد  ق�����ر�ر  ع��ل��ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه  ويف 
�ل���ع���ام للحزب  ��ق  �مل��ن�����شرّ ن�������ش���اط  
�للجنة  و�إحالته على  بلحاج  ر�شا 
ح���اف���ظ قائد  ق�����ال  �ل���ق���ان���ون���ي���ة، 
عن  ف����اع  �ل����درّ “ميكنه  �ل�����ش��ب�����ش��ي 
نف�شه ونحن لن نقوم بثلبه مثلما 
من  �شئمو�  �لتون�شيني  لأنرّ  فعل 

�لثلب و�ل�شر�عات«.
����ش��ت��ق��ال من  ب��ل��ح��اج  �أنرّ  و�أو����ش���ح 
“تون�ص  ن ح����زب  ك����ورّ ث���م  �ل���ن���د�ء 
�لبلدية  �لنتخابات  وبعد  �أورّل” 
ل حزبه على ‘�شفر فا�شل’  حت�شرّ
على غ��ر�ر �أح��ز�ب �أخ��رى �ن�شقت 
ت  ��ه مترّ �أنرّ عن ند�ء تون�ص، متابعا 
�إع��ادت��ه جم���دد� �إىل �حل���زب رغم 

�لرف�ص �لكبري لعودته.
 4 �أنرّ  �إىل  �لب���ن  �ل�شب�شي  ول��ف��ت 
20 فقط  �أ����ش���ل  م���ن  �أ���ش��خ��ا���ص 
ر�شا  ع������ودة  يف  ي���رغ���ب���ون  ك����ان����و� 
د� على �أنرّه من توىلرّ  بلحاج، م�شدرّ
�إق��ن��اع ق��ي��ادة �حل���زب رغ���م رف�ص 
�لقر�ر  ل���ه���ذ�  م��ن��ه��م  ك��ب��ري  ع����دد 
ب�����ش��ب��ب �ل�������ش���غ���وط���ات �ل���ت���ي قام 
قياد�ت  م��ن  كبري  ع��دد  لدفع  بها 

�حلزب للخروج من �لند�ء.
�لتجميد  ق�����ر�ر  �أنرّ  �إىل  و�أ�����ش����ار 
�لقانونية  �للجنة  على  و�لإح��ال��ة 
يف �إطار �لقانون �لد�خلي للحزب 
لجتماعات  ب��ل��ح��اج  ق��ي��ادة  �شببه 
م����و�زي����ة ب���ه���دف ت���خ���ري���ب ن����د�ء 
د� على �أنرّه مل يعلمه  تون�ص، م�شدرّ
بهذه  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��دي��ر  ب�شفته 
باإعالم  يقم  مل  كما  �لجتماعات 
“وبذلك و�شعنا  �ملكتب �ل�شيا�شي 
كقيادة �شورية للحزب وتوىلرّ هو 

�لقيام باأعمال فرديرّة«.
له  ك����ان  ب��ل��ح��اج  ر����ش���ا  �أنرّ  وت���اب���ع 
ويف  �مل��وؤمت��ر  جل��ن��ة  يف  �شلبي  دور 
�لوقوف ور�ء حمالت �لتحري�ص 
قام  “�إذ  و�لإع������الم،  �ل�����ش��ح��ف  يف 
ن���ا وهدفه  ����ش���درّ ت�����ش��وي��ه  ب��ح��م��ل��ة 
�ل��رئ��ي�����ش��ي �إز�ح���ت���ي م���ن �حل���زب، 
�لفي�شل  �ل��ق��ادم هو  �مل��وؤمت��ر  لكن 
وللموؤمترين  بالنتائج  و�شرن�شى 
�لنتخابات”  ع��رب  ط��ردي  ��ة  ح��ريرّ

ح�شب تعبريه.
�للجنة  رئ���ي�������ص  �أنرّ  �إىل  ي�������ش���ار 
�مل�شتقلة لإع��د�د موؤمتر  �لوطنية 
ند�ء تون�ص �لنتخابي ر�شا �شرف 
ت�شريح  يف  �أك���د  �أن  �شبق  �ل��دي��ن، 
�إذ�ع����ي �جل��م��ع��ة، وج���ود جتاذبات 
تون�ص،  ن��������د�ء  ت���ه���م  ����ش���ي���ا����ش���ي���ة 
وحماولت لإقحام �أع�شاء �للجنة 
�شلب هذه �ل�شر�عات و�لت�شوي�ص 

على �شري �لإعد�د للموؤمتر.
وب���نيرّ ر���ش��ا ���ش��رف �ل��دي��ن حر�ص 
�مل���ح���اف���ظ���ة على  �ل���ل���ج���ن���ة ع���ل���ى 
عن  مبناأى  و�لبقاء  ��شتقالليتها 

هذه �لتجاذبات.

مولود ا�شطناعي
مع  ب�����ش��ر�ع��ه  مت�شل  ���ش��ي��اق  ويف 
تون�ص  ن���د�ء  يف  �ل�شابق  �ل��ق��ي��ادي 

ي��و���ش��ف �ل�����ش��اه��د، ���ش��ك��ك حافظ 
جناح  �إمكانية  يف  �ل�شب�شي  قائد 
�ملح�شوب  تون�ص”  “حتيا  ح���زب 
يو�شف  �حل���ك���وم���ة  رئ���ي�������ص  ع���ل���ى 
�ل�����ش��اه��د، م�����ش��دد� ع��ل��ى �أن�����ه ت�م 
�ل��دول��ة يف م�شار  �أج��ه��زة  ت�شخري 
����ش���اه���م يف  ذل�����ك  و�ن  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه 
�ل��ت��ح��اق ك���و�در ج��دي��دة باحلزب، 
بالهام من  ع��ودة عدد و�شفه  ويف 

�لند�ئيني للحزب  .
و�أ�����ش����اف ق���ائ���د �ل�����ش��ب�����ش��ي �لب���ن 
ُم��ت��ح��دث��ا ع��ن ح���زب حت��ي��ا تون�ص 
يف  �عتمادها  وق��ع  �لتي  “�لكيفية 
�أجهزة  بت�شخري  �حل��زب  تاأ�شي�ص 
عدد  ع�������ودة  يف  ����ش���اه���م  �ل�����دول�����ة 
ويف  للحركة  �لند�ئيني  م��ن  ه��ام 
�لتحاق كو�در جديدة بند�ء تون�ص 
وقريبا �شرتون �شخ�شيات وطنية 
تلتحق باحلزب لأن �جلميع يعلم 
�أنرّ �لأحز�ب �لتي ُتولد يف ظروف 
�حلر�ك  ع��ن  وبعيد�  ��شطناعية 
�ل�شيا�شي بتناق�شاته وحيويته، ل 

ميكن �أن تعي�ص طويال«.
مبني  ح��زب  تون�ص  “حتيا  وت��اب��ع 
ع���ل���ى �أف�����ك�����ار و����ش���خ�������ش���ي���ات من 
�ل��ن��د�ء، و�ل��ت��ج��ارب �ل��ت��ي خرجت 
م���ن ن����د�ء ت��ون�����ص مل ت��ن��ج��ح، ول 
�شتنجح  �لتجربة  ه��ذه  �ن  �أعتقد 
�شلب  من  �مل��ول��ودة  �مل�شاريع  .ك��ل 

�أع�����ش��اء �ملكتب  ب��ب��ادرة م��ن بع�ص 
�لتنفيذي �لذي عقد �آخر �جتماع 
له يوم 21 �شبتمرب 2014 وهو 
�ل�شرعية وله �شرعية �لتاأ�شي�ص«.

ن��دوة �شحفية  و�أ���ش��اف بلحاج يف 
�ملكتب  �أع�������ش���اء  ب��ع�����ص  ع���ق���ده���ا 
�لتنفيذي للند�ء على غر�ر منذر 
بلحاج علي وعبد �ل�شتار �مل�شعودي 
ت�شيري  ت��ف��وي�����ص  ن��ق��رتح  “نحن 
�إىل  �إع��د�د �ملوؤمتر  �حل��زب للجنة 
�إىل  م�شري�  �ملوؤمتر”  حني �جناز 
�حلالية  �لت�شيريية  “�لهيئة  �أن 
قانونا”،  �ل�����ش��الح��ي��ة  م��ن��ت��ه��ي��ة 
�لت������ف������اق مع  �أن��������ه مت  م������وؤك������د� 
للموؤمتر  �لإع����د�د  جلنة  رئي�ص 
ر���ش��ا ���ش��رف �ل���دي���ن ع��ل��ى توزيع 
�لن�����خ�����ر�ط�����ات ب�����ش��ك��ل ق���ان���وين 

و�شفاف ».
�ت���خ���اذ  �إىل  “تو�شلنا  وت����اب����ع 
ي�شبح  �أن  وه��ي  تاريخية  ق���ر�ر�ت 
يف  جماعيا  م�ش�روعا  �ل�شمل  ملرّ 
ت��ون�����ص وم�������ش���روع���ا وط��ن��ي��ا على 
م�شتوى جتميع �لعائل����ة �لوطنية 
باعتبار  ي���ده  �جل��م��ي��ع  مي���د  و�أن 
تون�ص  ن���د�ء  ح��رك��ة  م�شلحة  �أن 
مد  تقت�شي  �ل���وط���ن  وم�����ش��ل��ح��ة 

�ليد«.
و�أ�شار �إىل �أن مطلب عقد موؤمتر 
�لدعوة  �ل����ذي مت��ت  دمي��ق��ر�ط��ي 

�ل�شحفية ملا ي�شمي مببادرة “مل 
مغادرة  ����ش���رورة  ع��ل��ى  �ل�شمل” 
حافظ قائد �ل�شب�شي حتى موعد 

موؤمتر �لند�ء.
�ملمكن  غ���ري  “من  ب��ل��ح��اج  وق����ال 
ر�أ���ص �حل��زب نو�ب  �أن يكون على 

فا�شدين لديهم �شبهات ف�شاد«.
بحركة  �ل���ق���ي���ادي  ق����ال  ح���ني  يف 
ن����د�ء ت��ون�����ص م��ن��ذر ب��ل��ح��اج �أم�ص 
�لأحد “ �إنه مت �قرت�ح مبادرة ملرّ 
�شمل �لعائلة �لند�ئية دون �إق�شاء 

�حلكومات ل ميكن �أن حتقق �أية 
نابعة  وغ��ري  فوقية  لأن��ه��ا  نتائج 
�ل�شعب،  �إر�دة  وم��ن  �لقو�عد  من 
يدعو  م��ا  ي��وج��د  ل  �حلقيقة  ويف 
�مل���و�ط���ن���ني لل���ت���ف���اف ح����ول هذ� 

�حلزب وللت�شويت له«.
ح��زب حتيا  “�جتماعات  �أنرّ  و�أك��د 
�لولة  �شعبية لن  تون�ص مل تكن 
و�ل����وزر�ء ه��م م��ن ����ش��رف��و� عليها 
 ، لتاأثيثها”  �مل���و�ط���ن���ني  ودع�����و� 
مبني  “�مل�شروع  �أن  على  م�شدد� 

�جلمهورية  رئ��ي�����ص  م��ع��اد�ة  ع��ل��ى 
وعلى  �ل�شب�شي”  ق��ائ��د  �ل��ب��اج��ي 
مل  و�نه”  تون�ص”  ن���د�ء  م��ع��اد�ة 
يقدم لل�شعب �أية بر�مج �جتماعية 

�أو �قت�شادية«.
ي�شار �إىل �نه من �ملنتظر �أن يعلن 
على  �ملح�شوب  تون�ص  حتيا  ح��زب 
�ل�شاهد ، خالل �أيام قليلة قائمة 
و�لقيادة  و�شعار �حلزب  موؤ�ش�شيه 
عقد  موعد  على  ع��الوة  �لوقتية 

موؤمتره �لنتخابي .

مبادرة مّل ال�شمل
يف �ملقابل ويف �شياق مبادرة م�شادة 
ر�شا  قال  �لب��ن،  �ل�شب�شي  لقيادة 
ند�ء  حلركة  �لعام  �ملن�شق  بلحاج 
طرف  من  موؤخر�  �ملجمد  تون�ص 
 ، �لأح��د  �أم�ص  �لت�شيريية  �لهيئة 
�أ�شر  �ل�شب�شي  قائد  “حافظ  �إن 
وبالنتقال  وب����احل����زب  ب���ال���ب���الد 

�لدميقر�طي«.
�إعالمي  ت�شريح  يف  بلحاج  و�أك���د 
ع���ل���ى ه���ام�������ص ح�������ش���وره �ل���ن���دوة 

اق�������������������رتاح 
تفوي�س ت�شيري 
ح���زب ال��ن��داء 
اإع��داد  للجنة 
اإىل  امل����وؤمت����ر 
ح�����ني اإجن������از 
ه�����ذا االأخ�����ري

قائد  ح��اف��ظ 
ال�������ش���ب�������ش���ي: 
ال�شاهد  ح��زب 
ُول��������������������د يف 
ظ�������������������روف 
 . . عية �شطنا ا
ول�������ن ي��ن��ج��ح

ال�ساهد الأّول 
الرئا�سية،  يف 
ـــي  ـــاج ـــب وال
ال�سب�سي  قائد 
ــة  ــب ــرت امل يف 
ـــة ـــث ـــال ـــث ال

تون�س: تغيري احلكومة قبل 
النتخابات غري ُم�ستبعد

كل  م��ع  �لت�شاور  ب�شدد  “نحن  �لغنو�شي  ر����ش��د  �لنه�شة  حركة  رئي�ص  ق��ال 
�لأطر�ف حول ما �إذ� كانت �حلكومة �لقائمة �ليوم هي �لتي �شتقود �لنتخابات 
�أم �شيقع تغيري حكومي لقيام حكومة تكنوقر�ط �أو حكومة �نتخابات«. ونقلت 
�إذ�عة جوهرة �ف �م �أم�ص �لأحد 2019 عن �لغنو�شي �إ�شافته خالل �إ�شر�فه 
على �جتماع لتجديد هياكل �حلركة مبحافظة �ملن�شتري، “�أن فر�شية تغيري 
�ل�شديق  �أحمد  �أك��د  جانبه  من  م�شتبعدة«.  غري  �لنتخابات  قبل  �حلكومة 
�لقيادي يف �جلبهة �ل�شعبية �أن �جلبهة �شتعر�ص مبادرتها �ل�شيا�شية على بقية 
�إ�شقاطها  ولي�ص  �حلكومة  ��شتقالة  لفر�ص  و�لدميقر�طية  �لتقدمية  �لقوى 
�لقت�شادي.  �لنهيار  �إيقاف  �أهمها  حم��ددة  مهام  لها  توكل  حكومة  وتعيني 
كما ندد يف ت�شريحه على هام�ص �إجتماع �شعبي للجبهة يف تون�ص �لعا�شمة، 
حزبه  خلدمة  �ل��دول��ة  لو�شائل  �ل�شاهد  يو�شف  �حلكومة  رئي�ص  با�شتعمال 

على حد تعبريه. “حتيا تون�ص”، 

اختيار املر�ّشح خالل املوؤمتر القادم للحزب:

نداء تون�س يتجه لال�ستنجاد بال�سب�سي يف الرئا�سية...
•• الفجر - تون�ص - خا�ص

قائد  حافظ  تون�س  ن��داء  حلركة  التنفيذي  املدير  اأّك��د 
تر�شيح  �شوى  حاّل  ي��رون  ال  احل��زب  قواعد  اأّن  ال�شب�شي، 
‘’الأّنه  جديدة  رئا�شية  لعهدة  ال�شب�شي  قائد  الباجي 
�شمانة لل�شعب التون�شي يف ظّل الظروف اال�شتثنائية التي 

نهائية  ب�شفة  ترت�ّشخ  مل  فالدميقراطية  البالد  بها  مّتر 
وهناك خما�س �شيا�شي” وفق قوله.

االأحد،  اأم�س  املحلية،  ال�شروق  ل�شحيفة  حوار  يف  وقال 
القادم  املوؤمتر  خالل  مر�ّشحهم  �شيحددون  املوؤمترين  اإّن 
اإليه  املوّجهة  االتهامات  عن  �شوؤال  على  وردا  للحزب. 
بخ�شو�س �شعيه اإىل الوراثة وا�شتغالل ا�شم والده لقيادة 

اأوائل  من  كان  اأّن��ه  ال�شب�شي  قائد  حافظ  اأج��اب  احل��زب، 
املنادين بتكوين احلزب وهو من اقرتح ا�شم “نداء تون�س”، 
“ثقة النا�س  اأّن والده لن يوّرثه من�شبه الأّن  م�شّددا على 

واالنتخابات هما الفي�شل«.
وتابع “ال ميكن احلديث عن توريث يف ظّل نظام دميقراطي 
تعي�شه تون�س اليوم، خالل بداية جتربتي مل يكن الباجي 

قائد ال�شب�شي رئي�س اجلمهورية فهل كوين ابنه اأ�شبحت 
يف  تدّخله  تون�س  لنداء  التنفيذي  املدير  ونفى  تهمة؟«. 
ويو�شف  ال�شيد  احلبيب  ال�شابق  احلكومة  رئي�س  عمل 
اأّي  لنا  ليقّدم  بال�شيد  ل  اأت�شّ “مل  قائال،  حاليا  ال�شاهد 
اأو م�شلحة �شخ�شية وحزبنا  مل يكن بحاجة اإىل  امتياز 

التدّخل يف الت�شميات الأّن لدينا االأغلبية«.

�ل�شاهد يت�شدر نو�يا �لت�شويت يف �لرئا�شية

موؤمتر �لند�ء .. جزء من �مل�شكل �أم من �حلل؟

�لد�شتوري �حلر يتموقع يف �ل�شباق �لنتخابيمنذر بلحاج علي: ملرّ �ل�شمل هو �حلل

هل يكون �لب يف جندة �بنه

تقدم كبري للنه�شة يف �لت�شريعية

�شرب اأراء: ُثلث نوايا الت�شويت للنه�شة، تراجع غري م�شبوق للنداء، تقدم التيار، وعودة الد�شاترة

�ل�شديق: �جلبهة تطالب با�شتقالة �حلكومة
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العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�يليت وي للعقار�ت ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1371545 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد ب�شام عبد�لرحمن %4٩
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة هدى بطي خليفة حممد �ملحريبي %5١
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد ب�شام عبد�لرحمن 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد�لعزيز علي ح�شن علي �حلو�شني
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

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

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/زون  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�شبي�ص للتجهيز�ت �لطبية
رخ�شة رقم:CN 2118893 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جاليز 

و�ل لل�شيانة �لعامة
رخ�شة رقم:CN 2231995 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لفار�ص 

للوكالت �لتجارية
رخ�شة رقم:CN 2411557 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18 

اإع����������الن
تيك  �ل�ش�����ادة/�شوبرمي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لعمال �ملعد�ت �لكهروميكانيكية ذ.م.م
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2174920 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�لرحمن عبد�لكرمي حممد عبد�لكرمي �ل�شحي %5١

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل علي حممد يري �ملن�شوري 

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

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

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جولدن 

بري لتجارة �ملالب�ص
رخ�شة رقم:CN 1709279 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18 

اإع����������الن
�شركة  �لنفط-  ملعد�ت حقول  �ل�ش�����ادة/�مو�شكو  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�شخ�ص �لو�حد ذ.م.م رخ�شة رقم:1494344 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عمر رفيق حممد رفيق %4٩

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/يو�شف عامر حممد باقرين �حل�شرمي من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ يو�شف عامر حممد باقرين �حل�شرمي من ١٠٠% �ىل %5١

تعديل لوحة �لعالن/ �جمايل من م�شاحة ١*١ �ىل ١*١
تعديل �شكل قانوين/من �شركة �ل�شخ�ص �لو�حد ذ.م.م �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/ �مو�شكو ملعد�ت حقول �لنفط- �شركة �ل�شخ�ص �لو�حد ذ.م.م

IMMUSCO OIL FIELD EQUIPMENT- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�ىل/�مو�شكو ملعد�ت حقول �لنفط ذ.م.م
 IMMUSCO OIL FIELD EQUIPMENT LLC

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

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/هوني�شت خلدمات �لطباعة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1170167 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حمد�ن �شامل حمد ر��شد �لنعيمي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حمد�ن �شامل حمد ر��شد �لنعيمي من ١٠٠% �ىل %5١
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد نو�ز بانول كاندي %4٩

تعديل ر�أ�ص �ملال/من null �ىل ١5٠٠٠٠
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/ هوني�شت خلدمات �لطباعة
HONEST TYPING SERVICES

�ىل/هوني�شت خلدمات �لطباعة ذ.م.م
 HONEST TYPING SERVICES LLC

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

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم فوديز �فينيو 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1035893 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حمد عبد�هلل جمعه وليد حربو�ص ١٠٠%
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف خالد �حلريز عو�ص جعفر �لعامري 
فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18 

اإع����������الن
لالملنيوم  �شندة  �بو  �ل�ش�����ادة/حمل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب و�لزجاج رخ�شة رقم:1025700 
تعديل وكيل خدمات/ طالل �شعيد مبارك بو�شنده �ملحريبي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة نا�شر حممود حمبوب علي ١٠٠%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف طالل �شعيد مبارك  بو�شنده �ملحريبي 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حمبوب علي �شودري �لم دين

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

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

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/��شتوديو 

�لروله
رخ�شة رقم:CN 1117696 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�ص �لرخ�شة 
و�ن  بال�ص  �لتجاري  بال�شم   CN رقم:2657905 
�لرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  و�لت�شوير  للطباعة 

و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقا
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فا�شل �لقبي�شي لنقل �لركاب باحلافالت 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �ملوؤجرة رخ�شة رقم:1530534 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة فاطمة �شعيد طحنون �ليماحي ١٠٠%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف فا�شل حممد خمي�ص قريو�ص �لقبي�شي
تعديل ر��ص �ملال/من null �ىل 5٠٠٠٠

تعديل لوحة �لعالن/ �جمايل من م�شاحة ١*١ �ىل ١*١
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�ص �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/ فا�شل �لقبي�شي لنقل �لركاب باحلافالت �ملوؤجرة
FADHEL ALQUBAISI TRANSPORT PASSENGERS BY BUS LEASED

�ىل/�لعو��شف لنقل �لركاب باحلافالت �ملوؤجرة- �شركة �ل�شخ�ص �لو�حد ذ.م.م
 ALEAWASIF TRANSPORT PASSENGERS BY BUS LEASED- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون ق�شر �مللكات لل�شيد�ت- فرع ١ 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1025666-1 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد حمد �شليمان �ل�شام�شي %5١

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ماريا عبد�هلل حممد عبد�هلل فاروقي من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ ماريا عبد�هلل حممد عبد�هلل فاروقي من ١٠٠% �ىل %4٩

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف هيثاء خلفان مو�شى �لهاملي
تعديل ر�أ�ص �ملال/من null �ىل ١5٠٠٠٠

تعديل ر�أ�ص �ملال من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل لوحة �لعالن/ �جمايل من م�شاحة ١*١ �ىل ١*١

تعديل ��شم جتاري من/ �شالون ق�شر �مللكات لل�شيد�ت- فرع ١
QUEENS PALACW LADFIES SALON

�ىل/�شالون رويال كوين لل�شيد�ت ذ.م.م
ROYAL QUEEN LADIED SALON LLC

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

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بيت �حلكيم لالع�شاب �لطبيعية

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2079733 
تعديل لوحة �لعالن/ �جمايل من م�شاحة ٠.8٠*3 �ىل ١*١

تعديل ��شم جتاري من/ بيت �حلكيم لالع�شاب �لطبيعية
BAIT AL HAKEEM NATURAL HERBS

�ىل/كورباك�ص للمقاولت �لعامة و�لكهروميكانيكية
KORBAX GENERAL CONTRACTING AND ELECTROMECHANICAL

تعديل عنو�ن/ Building Name من �ىل ٢5٠4٠6
رميله  حمد  مبارك  �ل�شيد  بناية  من   Building Owner Name عنو�ن/  تعديل 

�لعامري و�خرون �ىل جاوبال �يك�ص للعقار�ت ذ.م.م
Floor من- �ىل UNIT TYPE /تعديل عنو�ن

تعديل ن�شاط/��شافة �ملقاولت �لكهربائية )4٢٢٠٩٠4(
تعديل ن�شاط/��شافة �ملقاولت �مليكانيكية )4٢٢٠٩٠3(

تعديل ن�شاط/��شافة مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4١٠٠٠٠٢(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �لتو�بل و�لبهار�ت- بالتجزئة )47٢١٠3٠(

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

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18 

اي اند اي هاير للمقاولت وال�سيانة العامة- 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 2019/02/11 بحل وت�شفية �شركة
اي اند اي هاير للمقاوالت وال�شيانة العامة - ذ م م 

بالرقم �لقت�شادية-�بوظبي  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�شادرة 
مطالبة  �و  �عرت��ص  �ي  لدية  من  فعلى   CN-1970653
 026716055 رقم  هاتف  �ملعني  �مل�شفى  مكتب  �إىل  �لتقدم 
بالنادي  �بوظبي   53181 �ص.ب   026716054 فاك�ص 
مكتب   )7( �لطابق  �جلنيبي  عبد�هلل  �شعيد  بناية  �ل�شياحي 
مدة  خالل  وذلك  �لثبوتيه،  �مل�شتند�ت  و�إح�شار   )705( رقم 

�أق�شاها 45 يوما من تاريخ هذ� �لعالن.

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18 

جوبينات الفنية للمقاولت العامة- ذ.م.م
قر�ر  مبوجب  �نه  �حل�شابات-  لتدقيق  دلتا  مكتب  يعلن 
�جلمعية �لعمومية غري �لعادية بتاريخ 2019/02/04 بحل 

وت�شفية �شركة
جوبينات الفنية للمقاوالت العامة - ذ.م.م

بالرقم �لقت�شادية-�بوظبي  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�شادرة 
مطالبة  �و  �عرت��ص  �ي  لدية  من  فعلى   CN-1099684  
  037378999 رقم  هاتف  �ملعني  �مل�شفى  مكتب  �إىل  �لتقدم 
�لعني  مدينة   –  202075 �ص.ب    037378989 فاك�ص 
�ل�شحي و�خرون  بناء عبد �هلل حممد علي  – �شناعية هيلي 
مكتب رقم )3( و�إح�شار �مل�شتند�ت �لثبوتيه، وذلك خالل مدة 

�أق�شاها 45 يوما من تاريخ هذ� �لعالن

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لربزة للرقاق و�لكرك 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1242395 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة خالد علي خمي�ص �شعيد �لعرميي ١٠٠%
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�ص �لرخ�شة 
رقم:CN 1110448 بال�شم �لتجاري حمل رمال �لبو�دي 
للمالب�ص �جلاهزة بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة 

�لو�شع كما كان عليه �شابقا.
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

�شبيد كار للنقليات �لعامة وقطر �ل�شيار�ت
 رخ�شة رقم:CN 1141634  قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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عربي ودويل
�لوليات  �شو�ًء من قبل  و�أن ت�شبح قوية مبا يكفي ل�شد تدخالت خارجية، 
�ملتحدة �أو من �جلارة �ل�شرقية، �إير�ن.  ويلفت �لباحثان �إىل حر�ص بغد�د، بعد 
�ن�شحاب �أمريكا يف 2011، على تو�زن حذر، حمافظة على عالقات �شد�قة 
م��ع و��شنطن وط��ه��ر�ن، و�ل���ش��ت��ف��ادة م��ن ك��ل ط���رف.  ويف ه��ذ� �ل�شياق، قال 
�إذ�  ولكن  �لعر�ق،  �لأمريكي يف  �لع�شكري  �لوجود  “ل نحب  �شيا�شي عر�قي: 
خرج �لأمريكيون فجاأًة، �شتمالأ �إير�ن �لفر�غ«.  ومن خلف �أبو�ب مغلقة، يو�فق 
على ذلك �لر�أي معظم �ل�شا�شة �لعر�قيني، لدرجة �أنه حتى �حلركة �ل�شدرية، 
نارياً، ومقاومة م�شلحة لالحتالل  �لتنظيم �لذي لطاملا تبنى خطاباً قومياً 
�لأمريكي، �أ�شرت على وجوب تر�فق �لدعو�ت خلروج �أمريكا مع خروج جميع 
�لقو�ت �لأجنبية من �لعر�ق، مبا فيها �لقو�ت �لإير�نية. ولكن، وفق ما يلفت 
�إليه �لباحثان، ل ي�شتطيع �ل�شدريون و�آخرون �إعالن هذ� �ملوقف �لعملي، ما 
مل تتجنب �لوليات �ملتحدة �إعطاء �لنطباع باأن �لعر�ق ميثل جزء�ً من حمور 
�لرئي�ص  رف�ص  لذلك،  وتبعاً  لإ�شر�ئيل.   وم���و�ٍل  لإي���ر�ن،  معار�ص  �أمريكي 
�لعر�قي برهم �شالح وجهة نظر تر�مب وو�شف ما قاله ب� “غريب” وحذر 

�لوليات �ملتحدة من “�إثقال كاهل �لعر�ق بق�شاياكم �خلا�شة«. 

تعليقات تر�مب غري مفيدة، وتعك�ص هو�شاً م�شلاًل باإير�ن، وتوحي باأن �لعر�ق 
لي�ص �أكرث من بيدق يف �ل�شيا�شة �لأمريكية �شد �إير�ن. 

و�عترب �لباحثان �أن تبني مثل ذلك �خلطاب ي�شمم عالقات و��شنطن ببغد�د، 
�مل��ت��ح��دة يف منطقة ت�شيق  �ل��ولي��ات  ن��ف��وذ  �آخ���ر م��و�ق��ع  �أح���د  �أ�شبحت  �ل��ت��ي 

ب�شر�كات خمتلة وغري مثمرة. 
2003، و�لحتالل  وح�شب �لباحثني، فتح غزو �لوليات �ملتحدة للعر�ق يف 
�لعربي،  �لعامل  قلب  �لإ�شالمي يف  و�لتطرف  �لطائفية  �أم��ام  �لباب  �لكارثي، 

ف�شاًل عن م�شاعدة �إير�ن على تو�شيع �شلطتها. 
ومال تز�ل �ملنطقة، و�لعامل �أجمع، يعاين من تلك �لنتائج. ولكن، رغم ذلك 
�لتاريخ �مل�شني، تو��شل �لقيادة �لعر�قية �نفتاحها على عالقات ديبلوما�شية 

�لباحثني  لأح��د  زي��ارة  �أمني. ويف  دع��ٍم  على  �أمريكا ف�شاًل عن ح�شولها  مع 
�أخري�ً لبغد�د، �لتقى فيها بقادة �شيا�شيني من خمتلف �ألو�ن �لطيف �ل�شيا�شي، 
مبن فيهم منتقدون لل�شيا�شة �لأمريكية يف �لعر�ق، عرب عدد من �لقادة عن 
لتطوير  جهودها  يف  �لعر�قية  للحكومة  دعمها  و��شنطن  مو��شلة  يف  �أملهم 

موؤ�ش�شات �أمنية، و�إن�شاء موؤ�ش�شات عامة. 
ويقول �لباحثان �إن �ملعلومات �ل�شتخبار�تية �لأمريكي ة تكت�شب �أهمية بالغة 
��شطناعية،  �أق��م��ار  �شور  توفري  �آخ��ر  م�شدر  لأي  ميكن  ل  لأن��ه  للعر�قيني، 

ومر�قبة ملر�بط جديدة حمتملة، رمبا ي�شكلها د�ع�ص. 
ويرى زعماء عر�قيون �أنه، بف�شل م�شاعدة �أمريكية يف حماربة �لإرهاب وجمع 
��شتخبار�تية، ت�شتطيع �حلكومة �لعر�قية �لق�شاء على متمردين،  معلومات 

•• وا�صنطن-وكاالت:

تطبيقاً لقر�ر �لرئي�ص �لأمريكي دونالد تر�مب، تو�شك �لقو�ت �لأمريكية يف 
متهيد�ً  �أفغان�شتان،  ملغادرة  �أخ��رى  قو�ت  وت�شتعد  �لبالد،  مغادرة  على  �شوريا 
لن�شحاب كامل منها على �لأرجح، يف ظل ��شتمر�ر حمادثات �ل�شالم مع حركة 

طالبان. 
يف  ثالثة  حلقة  على  يركز  تر�مب  �أن  ب��د�  �جل��اري،  فرب�ير)�شباط(   2 ومنذ 

�ل�شر�ع يف �ملنطقة، �لعر�ق. 
ولكن عو�شاً عن �حلديث عن خف�ص �لقو�ت زعم تر�مب، يف لقاء تلفزيوين مع 
�أن على �لقو�ت �لأمريكية  برنامج “في�ص ذ� ني�شن” على قناة “�شي بي �إ�ص”، 

�لبقاء يف �لعر�ق، لي�ص فقط ملحاربة د�ع�ص، بل” ملر�قبة �إير�ن«.
ما  �إي���ر�ن يف  ن�شاطات  �شرت�قب  �ل��ع��ر�ق  �لأمريكية يف  �ل��ق��و�ع��د  ب��اأن  و�أوح���ى 

يتعلق” باأ�شلحة نووية �أو �أ�شياء �أخرى«.
ويقول مايكل وحيد هانا، زميل بارز لدى معهد �شنت�شري لالأبحاث، وزميله 
�إن  بولي�شي”  “فورين  جملة  يف  كامباني�ص،  ثانا�شي�ص  و�ل�شحايف  �لباحث 

االإدارة االأمريكية بحاجة الإعادة تاأطري موقفها 

ا�سرتاتيجية الرئي�س الأمريكي يف العراق فا�سلة

�أ�شاف:  بايدن  جو  �أن  درج��ة  �إىل 
لأننا  ق��ري��ب��اً  ���ش��ن��ع��ود   ، “�أعدكم 

نحتاجكم كما حتتاجوننا«.

هو  ب��و���ش��وح  �ملعلن  هدفهم  و�ن   
�لهجمات  و�شجب  و�إحباط  ك�شف 

على �مل�شار �لنتخابي.
�لنتخابات  حملة   ، �لربيك�شيت 
 2016 �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة 
�ل���ف���رن�������ش���ي���ة  �لن������ت������خ������اب������ات   ،
هذه  كل   ،  2017 ع��ام  و�لأملانية 

�ل�شتحقاقات..
�أزعجها  ن���ظ���ره���م،  وج���ه���ة  م����ن   
�ل��ت��دخ��ل �خل����ارج����ي، ����ش���و�ء كان 
�شبكات  ط����رف  م���ن  �أو  رو����ش���ي���ا، 
�ليمني �لأمريكي يف �أوروبا �لذي 
لدونالد  �ل�شابق  �مل�شت�شار  يحاول 

تر�مب توحيده.

، �ملناخ ،  ، �لتجارة  �إي��ر�ن ، �شوريا 
�لعمل �ملتعدد �لأط��ر�ف: مل تكن 
�ملو��شيع قليلة لإد�نة �شلوك �إد�رة 
�شخطهم  �لأوروب���ي���ون  ُي��خ��ف��ي  ل 
م�شطلحات  خرجت  وق��د  عليها. 
�ل�شرت�تيجي”،  �لتنا�شق  “عدم 
�ح����رت�م  و”عدم  و”�لبتز�ز”، 
يف بع�ص �لأحيان، من  �حللفاء”، 

�أفو�ه كبار �مل�شوؤولني.
�أجن��ي��ال م��ريك��ل �لتي  على غ���ر�ر 
�عتربت �أنرّ �لدفع باجتاه م�شادقة 
�لحتاد �لأوروبي بدعم من فرن�شا 
��شتري�د  ب�����ش��اأن  و���ش��ط  ع��ل��ى ح��ل 
خط  م�شروع  عرب  �لرو�شي  �لغاز 
ُيعدرّ  ل   ،  2 �شرتمي  ن��ورد  �أنابيب 
�لو�جبات  م��ن  �لتن�شل  ب��اب  م��ن 
ل��ك��ن ه���ذ� مل  كحليف لأم��ري��ك��ا . 
�لأمريكي  �ل��رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب  مي��ن��ع 
م��اي��ك ب��ن�����ص م���ن �ل��ت��ه��دي��د: “ل 
يف  حلفائنا  �أم���ن  ���ش��م��ان  ميكننا 
ي��ع��ت��م��دون على  �إذ� ظ��ل��و�  �ل��غ��رب 
�إىل م�شادر  �إ���ش��ارة  يف   ، �ل�شرق” 

�لطاقة �لرو�شية .
م�شوؤولون  ب�����ش��دة  �أد�ن�����ه  م��وق��ف 
ي�شاركون  �آخ�������رون  �أم���ري���ك���ي���ون 
نائب  ح������اول  وق�����د  �ل�����ن�����دوة.  يف 
�ل��رئ��ي�����ص �ل�����ش��اب��ق ج���و ب���اي���دن ، 
ووزي����ر �خل��ارج��ي��ة �ل�����ش��اب��ق جون 
�لنو�ب  جمل�ص  ورئي�شة   ، ك��ريي 

طماأنة   ، بيلو�شي  نان�شي  �حلالية 
�ل���ر�أي لي�ص  ب��اأنرّ ه��ذ�  حماوريهم 
�لأمريكان..  �أغلبية  نظر  وجهة 

م�شاألة “التدخل” الرو�شي
»�نها فر�شة فريدة لفر�ص �ل�شك 
�أن يغريرّ  يف �ق��رت�ع رئي�شي ميكن 
�لقوى يف �لربملان ل�شالح  ميز�ن 
رو�شيا”، يوؤكد م�شوؤول فرن�شي يف 
�جلائزة  �أملانيا  “ومتثل  ميونيخ. 
ي�شبف   ، �لعام”  ه���ذ�  �ل���ك���ربى 
خبري فرن�شي عمل على �لتالعب 
للرو�ص،  “بالن�شبة  باملعلومات. 
بال�شرورة  ل��ي�����ش��ت  ن��ي��ت��ه��م  ف�����اإن 
�شندوق  ن��ت��ي��ج��ة  ع��ل��ى  �ل���ت���اأث���ري 
�لت�شكيك  يكفي  و�إمن��ا  �لق���رت�ع، 
فر�ن�شو�  ي�شيف  نتائجها”،  يف 
�خلا�ص  �مل�����ش��ت�����ش��ار   ، ه���اي���زب���ورغ 

�لإ�شرت�تيجية،  �لأبحاث  ملوؤ�ش�شة 
�مل�شارك با�شتمر�ر يف هذ� �ملوؤمتر 
للق�شايا  �مل��خ�����ش�����ص  �ل�������ش���ن���وي 

�لدفاعية و�جلغر��شيا�شية.
�لإ�شارة  �حل��ذر من  »لكن، يجب   
�لأوروب������ي  �ل���ع���ام  �ل������ر�أي  �أن  �إىل 
للهجمات  �حل�����ش��ا���ش��ي��ة  ����ش���دي���د 
و�إل  �لجتماعية،  �ل�شبكات  على 
�شيئة  ف��ك��رة  �شيعطي  ذل���ك  ف����اإن 
�لدميقر�طي”،  ���ش��م��ودن��ا  ع���ن 
ي��ق��ول ث���ريي دي م��ون��ت��ب��ريي��ال ، 
للعالقات  �لفرن�شي  �ملعهد  رئي�ص 
من  “�إنه  م�����ش��ي��ف��ا  �ل����دول����ي����ة، 
�لكبري،  و�لن��ت��ق��ا���ص  �لخ���ت���ز�ل 
�إع��ادة كل �شيء �إىل  �أن ن�شعى �إىل 

�لأ�شر�ر �لرو�ص«. 
�أما رئي�ص �لدبلوما�شية �لرو�شية 
فقد   ، لف���روف  �شريغي   ، نف�شه 
ت�����ش��اءل ع��ن ه��ذ� �مل��و���ش��وع علنا ، 
�أخ��رى كل �لتهامات  وكن�ص مرة 
�لآن  لها حتى  �ل��رتوي��ج  �ل��ت��ي مت 
يف  �ل���رو����ش���ي  “�لتدخل”  ح����ول 
م��ن خالل  �أوروب���ا  يف  �لنتخابات 
�ل���ت���ذك���ري مب����وق����ف �ل����غ����رب من 
يوغو�شالفيا خالل حرب �لبلقان 
حدود”،  ب���ال  �ل��ن��ات��و  “تو�شيع   ،
يتحررو�  باأن  �لأوروبيني  مطالبا 
ر  ومررّ �لأمريكية.   �لو�شاية  من 
باملنا�شبة �ن “رو�شيا تريد �أوروبا 
قوية وم�شتقلة”، مما �أثار �رتياب 

�حل�شور.

ال�شني اأي�شا يف مرمى النار
ف��ق��ط يف مرمى  ت��ك��ن رو���ش��ي��ا  مل 
ميونيخ.  يف  �لأوروب����ي����ني  ن����ري�ن 
�ل�شينيني،  ����ش��ت��ه��د�ف  مت  ف��ق��د 
وب�����ش��ك��ل خ��ا���ص م��ل��ف �ل��ل��ح��ظ��ة ، 
يثري  �لتي  ه��و�وي،  �شركة  ق�شية 
�لتوتر�ت بني بكني و�لغرب. فمنذ 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  طلبت   ، �أ�شهر 

�أنحاء  ج��م��ي��ع  يف  ح��ل��ف��ائ��ه��ا  م���ن 
د مبعد�ت  �ل����ت����زورّ رف�������ص  �ل���ع���امل 
هو�وي  �شركة  قبل  م��ن  م�شنرّعة 
�خلام�ص  �جل��ي��ل  �شبكة  لتثبيت 
�لت�شالت  من  �جلديد  )�جليل 
ا جديدة  �لهاتفية �لتي توفر فر�شً
�لكيانات  ب��ني  �لبيني  للتو�شيل 

�لهياكل و�ل�شبكات(.
 ، �لأم��ري��ك��ي��ة  للمخابر�ت  ووف��ًق��ا 
فاإن �جليل �خلام�ص �لذي توفره 
لأجهزة  �شي�شمح  ه���و�وي،  �شركة 
على  بالتج�ش�ص  �ل�شينية  �لأم��ن 
ح����دود  ب��ال  �مل��ج��ه�����������������زة،  �مل���ر�ف���ق 
�ل�شيني  �ل���ق���ان���ون  �أن  خ���ا����ش���ة 
�جلديد يلزم �شركات �لتكنولوجيا 
�لأجهزة  م��ع  بالتعاون  �ملتقدمة 

�لأمنية. 
وقد �أكمل م�شوؤول كبري يف وز�رة 
�خل��ارج��ي��ة ه���ذ� �لأ���ش��ب��وع جولة 
�أوروبية كربى لإقناع �لأوروبيني 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  م��ع  بالتن�شيق 

حول هذ� �ملو�شوع.
�ل����وف����د  �ع�����ت�����رب   ، م���ي���ون���ي���خ  يف 
ننتظر  مل  ب����الده  �أنرّ  �ل��ف��رن�����ش��ي 
ل��ل��ح��ذر م��ن �شركة  �لأم��ري��ك��ي��ني 
�أجهزة  لحظت  وه��ك��ذ�،  ه���و�وي. 
�أن  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة  �ل����ش���ت���خ���ب���ار�ت 
بعد  �لإف���ري���ق���ي،  �لحت������اد  �إد�رة 
�ملجتمع  ق���ب���ل  م�����ن  جت���ه���ي���زه���ا 
بياناتها.  ، متت قر�شنة  �ل�شيني 
�أم������ا ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل��ربي��ط��ان��ي��ني ، 
�لنظام  يف  “عيوًبا”  وج��دو�  فقد 
�لذي �ختربوه طيلة �شت �شنو�ت 
ب��ا���ش��ت��خ��د�م �أج���ه���زة ه�����و�وي �أقل 

“ل ميكننا  �خلام�ص.  من �جليل 
خطر  �أن  �لآن  ب��ع��د  ن�����ش��م��ن  �أن 
كما  �نخف�ص”،  ق���د  �ل��ق��ر���ش��ن��ة 
جاء يف �أحدث تقرير ملركز تقييم 
�ململكة  يف  �لإل����ك����رتوين  �لأم������ن 

�ملتحدة.
�شاخر�:  فرن�شي  م�شدر  وي��ق��ول 
�أن  �لأف�����ش��ل  ك���ل �لأح�������و�ل،  “يف 
�شي�شكو  ���ش��رك��ة  علينا  تتج�ش�ص 
�ص  تتج�شرّ �ن  م���ن  �لأم���ري���ك���ي���ة، 
مع  ه��������ذ�  وي����ت����ف����ق  هو�وي”. 
ت�شخي�ص مبعوث وز�رة �خلارجية 
�أبعاد  “�إن  �مل���ل���ف:  ب��ه��ذ�  �مل��ك��ل��ف 
�جل��ي��ل �خل��ام�����ص �إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ، 
و�ل�شني لي�شت �أي بلد ، �إنها نظام 
ل�شلطات  وج��ود  ل  حيث  ت�شلطي 
ذ�ت  ق�شائية  معاجلة  �أو  م�شادة 

م�شد�قية ».
ب  كذرّ  ، �ملوؤمتر   ومن على من�شة 
مدير �ل�شوؤون �لدولية يف �حلزب 
جيه  ي��ان��غ   ، �ل�شيني  �ل�����ش��ي��وع��ي 
ت�����ش��ي ، ج��م��ي��ع ه���ذه �لدع������اء�ت: 
تطالب  ل  �ل�شينية  “�لقو�نني 
يف  برجميات  برتكيب  �ل�شركات 
�أجهزتها ميكنها جمع �ملعلومات”، 
�أو  ت��ف��ا���ش��ي��ل  ي��ق��دم  �أن  دون  ق���ال 

يكون �أكرث دقة.

انتقاد ترامب 
يف جميع املوا�شيع

�ملتحدة  �ل�����ولي�����ات  ك����ان����ت  ك���م���ا 
ب��زع��ام��ة دون���ال���د ت���ر�م���ب، حمل 
�مل�شاحات  جميع  يف  ق��وي��ة  �إد�ن�����ة 
ميونيخ،  يف  ل���ل���ح���و�ر  �مل��ف��ت��وح��ة 

على هام�س موؤمتر االأمن يف ميونيخ:

يف مواجهة اأمريكا ورو�سيا وال�سني، اأوروبا تخرج خمالبها
حماية االنتخابات االأوروبية يف مايو القادم من التدخل اخلارجي 

مايك بن�س: ل ميكننا �سمان اأمن حلفائنا 
يف الغرب اإذا ظلوا يعتمدون على ال�سرق

من االختزال ال�شعي اإىل اإعادة 
كل �شيء اإىل االأ�شرار الرو�س

 لفروف يكن�س كل التهامات حول 
»التدخل« الرو�سي يف النتخابات يف اأوروبا

الغرب يتهمها بالتج�س�س عرب �سركة 
هواوي، ال�سني تكّذب  جميع الدعاءات

 اأمريكا ترامب حمل اإدانة قوية يف جميع 
امل�ســاحات املفتوحـة للحـوار يف ميونيــخ

خالف �أمريكي �أوروبي معلن

قدم فولفغانغ �إي�شنغر �لتقرير �ل�شنوي ملوؤمتر ميونيخ لالأمن

تباين يف �لت�شخي�ص و�لر�ء

موؤمتر لت�شريح �دو�ء �لعامل

لفروف ينفي �لتهامات

مريكل ��شتعر�شت �ملخالب �لوروبية �شد تر�مب

•• الفجر -  فران�صوا كليمن�صو 
 ترجمة خرية ال�صيباين

يتحدثون معا مرة واحدة فقط يف ال�شنة. يف العام 
دائرة  رئي�س   ، كال  برونو  عرّب   ، ميونيخ  يف  املا�شي 
واأليك�س يونغر   ، اال�شتخبارات االحتادية االأملانية 
الع�شكرية الربيطانية  ، رئي�س جهاز اال�شتخبارات 
العامة  املديرية  مدير  اإمييه  وبرنار   ،6 اإم.اآي- 
لالأمن اخلارجي بفرن�شا، عن احلاجة امللحة لزيادة 
تعاونهم �شد االإرهاب. ويف هذا العام، ركزوا اأكرث على 
مكافحة حماوالت زعزعة ا�شتقرار الدميقراطيات 
يف  �شاركوا  الذين  لل�شحفيني  ُي�شمح  االأوروب��ي��ة.ال 
تعليقاتهم،  ن�شر  باإعادة  االإعالمية  االإحاطة  هذه 
اإال اأّن ما ُي�شتنتج من خطاباتهم، هو اأنه �شتتم تعيئة 
مبادرة  اأي  الإحباط  القادمة  االأ�شهر  يف  خدماتهم 

ت�شتهدف االنتخابات االأوروبية يف مايو ..
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العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�وروما للزهور و�لهد�يا 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2488118 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ثمره عبد�هلل ح�شني �لقحطاين ١٠٠%
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ين�شاب 

لاللكرتوميكانيك و�ل�شيانة �لعامة
رخ�شة رقم:CN 1150840 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ليو� لال�شتثمار �لتعليمي 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:1794326 
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة ١*١ �ىل ١*١
تعديل ��شم جتاري من/ ليو� لال�شتثمار �لتعليمي ذ.م.م 

LIWE EDUCSTION INVESTMENT LLC

�ىل/ليو� للتعليم ذ.م.م
LIWA EDUCATION LLC

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مدر�شة �ل�شاد �لهندية

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1779871 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة م�شلم �شامل م�شلم بن حم �لعامري %5٠

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�حمد مهنا �لنوبي �ملحرمي  من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �حمد مهنا �لنوبي �ملحرمي من ١٠٠% �ىل %5٠

تعديل لوحة �لعالن/ �جمايل من م�شاحة ١*١ �ىل ١*١
تعديل ر�أ�ص �لنال من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/ مدر�شة �ل�شاد �لهندية
AL SAAD INDIN SCHOOL

�ىل/مدر�شة �ل�شاد �لهندية ذ.م.م
AL SAAD INDIN SCHOOL LLC

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

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18 

اإع����������الن
للهو�تف  �ملرخانية  �شباب  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �ملتحركة  رخ�شة رقم:1259383 
تعديل لوحة �لعالن/ �جمايل من م�شاحة ١*3.6٠ �ىل ١*١

تعديل نوع �لرخ�شة/من جتارية �ىل حرفية
تعديل ��شم جتاري من/ موؤ�ش�شة �شباب �ملرخانية للهو�تف �ملتحركة

SHABAB AL MARKHANIYAH MOBILE PHONES

�ىل/موؤ�ش�شة �شباب �ملرخانية لت�شليح �للكرتونيات
SHABAB AL MARKHANIYA ELECTRONIC REPAIRING EST

تعديل ن�شاط/��شافة ��شالح �لجهزة �للكرتونية �ملنزلية )٩5٢١٠٠١(
تعديل ن�شاط/��شافة ��شالح �ل�شاعات )٩5٢٩٠٠١(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �لهو�تف �ملتحركة- بالتجزئة )474١٠١١(
تعديل ن�شاط/حذف ��شالح �لهو�تف �ملتحركة )٩5١٢٠٠٢(

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

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم:  83٠٠6
با�ش��م:    �إيفو بابليكا�شنز ليمتد 

وعنو�نه: 3٠ كليفالند �شرتيت، لندن دبليو ١  بي 5 �ف �ف، �ململكة �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات  

�أية  �ملرئية عرب  و/�أو  �ل�شوتية  �لت�شجيالت   للتنزيل؛  �لقابلة  �لإكرتونية  �ملطبوعات 
ناقالت  �لت�شجيل؛  �شابقة  و�لكا�شيت  �لفيديو  و�شر�ئط  و�ق��ر����ص  ��شرطة  و��شطة؛ 

�لت�شجيالت �ملرئية؛ وت�شجيالت �لأفالم.
�لو�ق�عة بالفئة:  ٩

بتاريخ:  ٢٠١٩/٠٢/١١ و�مل�شجلة حتت رقم 83٠٠6 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 

 ٢٠٢6/٠7/ ٢٢ وحتى تاريخ:  �حلماية يف  ٢٢ /٠7/٢٠١6  
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  فرباير 2019 العدد 12558 

  منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 3٠6٢44:بتاريخ: ٢٠١٩/٠٢/١4
باإ�شم : مطعم �أورجانو 

وعنو�نه:  �ص.ب ١7٢٢٠٩ ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�شورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43
�لفنادق   ، �لفنادق   ، �لكافترييات   ، �ملقاهي   ، �ملوؤقتة  �لإقامة  �أماكن   ، و�مل�شروبات  �لأطعمة  توفري  خدمات 
�ملوؤقتة  �ملطاعم   ، �خلفيفة  �لوجبات  مطاعم   ، �لذ�تية  �خلدمة  مطاعم   ، �ملطاعم   ، )موتيالت(  �ل�شغرية 
، خدمات �حلجوز�ت  للعطالت  �إقامة  �أماكن  توفري   ، و�ل�شر�ب  بالطعام  �لتزويد   ، )�لكانتينات(  �ملتنقلة  �أو 
و�حلجز للمطاعم و�أماكن �لإقامة �ملوؤقتة للعطالت ، مكاتب تاأمني �لإقامة )�لفنادق و�لُنزل( ، تاأجري �أماكن 

�لإقامة �ملوؤقتة ، بيوت �ل�شياح ، حجز �لفنادق.
�أ�شود  مميز  بخط  �لإجنليزية   باللغة   WEIRDOUGH كلمة  عن  عبارة  �لعالمة  �لعالمة:  و�شف 
�لربتقايل  ب��الأل��و�ن  لوجه  كرتوين  ر�شم  �شكل  على   O �ل  وح��رف  بطريقة مميزة  �لأ�شفر  باللون  حم��دد 
و�لأ�شود و�لأبي�ص يف �أعاله خم�شة خطوط باللون �لأ�شفر و�لعالمة باأكملها د�خل م�شتطيل باللون �لأ�شود 

حتتها نف�ص �لعالمة بالأبي�ص و �لأ�شود.
�ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 3٠ يوما من  تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  فرباير 2019 العدد 12558 

EAT 131574

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  فرباير 2019 العدد 12558 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  فرباير 2019 العدد 12558 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  فرباير 2019 العدد 12558 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  فرباير 2019 العدد 12558 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  فرباير 2019 العدد 12558 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  فرباير 2019 العدد 12558 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  فرباير 2019 العدد 12558 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  فرباير 2019 العدد 12558 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  فرباير 2019 العدد 12558 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  فرباير 2019 العدد 12558 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  فرباير 2019 العدد 12558 

العدد 12558 بتاريخ 2019/2/18   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/382  جتاري جزئي

م.م.ح وميثلها مديرها  �أفريكا  �أن��د  ي��وروب  �أ�شيا   -٢ �ملدعي عليه / ١-دج��اجن يل  �ىل 
ليو - ب�شفتها  �ملدعي /يا  �ن  �مل�شئول دج��اجن يل جمهول حمل �لقامة مبا  ومالكها 
مديرة �شركة توب درمي لل�شياحة و�ل�شفر �ص.ذ.م.م وميثله:ب�شار عبد�هلل علي �بر�هيم 
مببلغ  عليهما  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  �مل�شايبة 
وقدره )١4٠٠٠٠( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة ٩% من تاريخ 
لها  كفالة.وحددت  بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �لتحويل 
جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق:٢٠١٩/3/6 �ل�شاعة:٠8:3٠ �ص بالقاعة:ch1.C.14  لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

�ل�شطرجن  �حت��اد  �إد�رة  جمل�ص  عقد 
�لدكتور  برئا�شة  �ل���دوري  �جتماعه 
عبد�لعزيز  وح�شور  �ملعيني  �شرحان 
�خلوري نائب رئي�ص �حتاد �ل�شطرجن 
�لعام  �لأم���ني  عبد�لرحيم  وم��ه��دي 
وف���وزي���ة عبا�ص  ل���الحت���اد  �مل�����ش��اع��د 
�لفنية  �للجنة  رئي�ص  �مل��ايل  �لأم���ني 
نائب  �خل�������وري  وط�������ارق  ب����الحت����اد 
رئي�ص �للجنة �لفنية وه�شام �لطاهر 
ع�شو�  ع���ب���د�ل���رح���م���ن  وع�����ب�����د�هلل 
وحممد  �لحت���������اد،  �إد�رة  جم��ل�����ص 
ع����ب����د�هلل �مل����دي����ر �ل���ف���ن���ي ل���الحت���اد. 
و�ع����ت����م����د �لج����ت����م����اع م����وع����د عقد 
لالحتاد  �لعادي  �لعمومية  �جلمعية 
بتاريخ 28 مار�ص �ملقبل، كما ناق�ص 
�لجتماع عدد من �لأم��ور �لفنية يف 
رئي�ص  كاأ�ص  بطولة  نتائج  مقدمتها 
�لفردية  �لإم����ار�ت  وبطولة  �ل��دول��ة 
ل��ل�����ش��ط��رجن �خل���اط���ف، ون��ت��ائ��ج درع 
�ل��ت��ف��وق �ل��ع��ام ون��ت��ائ��ح �أف�����ش��ل لعب 
 ،2018 �لريا�شي  للمو�شم  ولعبة 
�ملو�شم  ختام  حفل  �لحت��اد  و�شيقيم 
�شهر  خ��الل   2018 لعام  �لريا�شي 
ت��ك��ل��ي��ف مهدي  �مل��ق��ب��ل، ومت  م���ار����ص 
عملية  على  ب��الإ���ش��ر�ف  عبد�لرحيم 
�لإع������د�د ل��ل��ح��ف��ل. و�ع��ت��م��د �لحت���اد 
�لوطني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  وف�����د  ت�����ش��ك��ي��ل 
�مل�شارك يف بطولة �لفرق �لعربية يف 
تون�ص �ل�شهر �ملقبل برئا�شة �لدكتور 
�لنعيمي  وه�����دى  �مل��ع��ي��ن��ي  ���ش��رح��ان 
�ل�شيد�ت و�لالعبني،  ملنتخب  �إد�ري��ة 
نعمان وعمر�ن  جا�شم �حلو�ر وعمر 
ومعهم  �ل�شدر�ين  وعمار  �حلو�شني 
�ملدرب ق�شطنطني لند�، و5 لعبات 
ن��ع��م��ان وو�ف���ي���ة دروي�ص  �أم���ن���ة  ه���ن 
وع��ائ�����ش��ة ����ش���رح���ان وي��ا���ش��م��ني علي 
ورو����ش���ة �ل�����ش��رك��ال وم��ع��ه��م �مل����درب 

و�لرت.

يف �لوقت �لذي قرر �حتاد �ل�شطرجن 
ع���دم جت��دي��د ع��ق��د �لأ���ش��ت��اذ �لدويل 
مدرب  مو�شكالينكو  فيكتور  �لكبري 
�للجنة  وتكليف  �لنا�شئني،  منتخب 

�لفنية بالبحث عن مدرب عاملي.
ووجه �لدكتور �شرحان �ملعيني رئي�ص 
و�إىل  �لأع�����ش��اء  �إىل  �ل�شكر  �لحت���اد 
و�لأندية  لالحتاد  �لد�عمني  جميع 
�ل�شريك �ل�شرت�تيجي على ما حققه 
�لحتاد خالل عام 2018، و�ملكا�شب 
�أبرزها  كانت  و�لتي  و�لفنية  �لإد�رة 
ميد�لية   46 على  �لحت���اد  ح�شول 
و�لقارية  �لعاملية  �مل�شاركة  يف  ملونة 
�أب����رزه����م ح�����ش��ول �شامل  و�ل��ع��رب��ي��ة 
للرجال  �لعرب  بطولة  عبد�لرحمن 
وو�شوله  �ل��ع��امل  لبطولة  و�ل��ت��اأه��ل 
�لعامل  ع���ل���ى   70 �ل��ت�����ش��ن��ي��ف  �إىل 
وكذلك عمر�ن �حلو�شني �لذي جنح 
يف �لفوز بامليد�لية �لف�شية يف بطولة 

�آ�شيا �لغربية و�ملوهوبة �لقادمة بقوة 
�حلمادي  ر��شد  �لإم���ار�ت  ل�شطرجن 
�ل����ذي �أح�����رز �مل��ي��د�ل��ي��ة �ل��ذه��ب��ي��ة يف 
بطولة �آ�شيا �لغربية حتت 6 �شنو�ت، 
وك���ذل���ك ح��ق��ق��ت ف��ت��ي��ات �لإم�������ار�ت 
�لعديد من �لإجناز�ت �أبرزهم رو�شة 
�لعامل  م���د�ر����ص  ب��ط��ول��ة  �ل�����ش��رك��ال 

وو�فية دروي�ص بطولة �لعرب.
�أن  �ملعيني  �شرحان  �لدكتور  و�أو�شح 
كبري  �إد�ري����ة  مكا�شب  حقق  �لحت���اد 
�أبرزهم  �لر�شيدة  �لقيادة  من  بدعم 
ف���وز و�ح��ت��ف��اظ �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
�لحت���اد  ب��رئ��ا���ش��ة  ن��ه��ي��ان  �آل  خليفة 
�لآ����ش���ي���وي ل���ل���دورة �جل���دي���دة وفوز 
�لحتاد  برئا�شة  �ملعال  �شعود  �ل�شيخ 
�حتفاظ  و�أي�����ش��اً  لل�شطرجن  �لعربي 
�لعامة  ب���الأم���ان���ة  �ل���ط���اه���ر  ه�����ش��ام 
��شتمر�ر  و�أي�شا  �لآ�شيوي،  لالحتاد 
�لعربي  ل���الحت���اد  �ل��ع��ام��ة  �لأم����ان����ة 

ح�شني  يف  �مل���ت���م���ث���ل���ة  ب��������الإم��������ار�ت، 
�ل�شام�شي �أمني عام �لحتاد. و�أ�شاف: 
مهدي  ت��وىل  �ل���دويل  �مل�شتوى  على 
�لقو�نني  جلنة  رئا�شة  عبد�لرحيم 
رئا�شة  و�أي�������ش���ا  �ل�������دويل  ل����الحت����اد 
�لآ�شيوي  �لحت����اد  يف  �حل��ك��ام  جل��ن��ة 
وح�������ش���ول ���ش��ل��ط��ان �ل���ط���اه���ر على 
يف  �لفنية  �للجنة  م�شت�شار  من�شب 
�لحتاد �لدويل ورئي�ص جلنة �حلكام 
�ملرزوقي  و�شعود  �لعربي،  �لحتاد  يف 
ع�شو� يف جلنة �لفعاليات يف �لحتاد 
�لدويل وطالل �لزعابي رئي�ص جلنة 
لالحتاد  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي  �لتخطيط 
رئي�ص  �ل����زرع����وين  �ل��ع��رب��ي وخ���ل���ود 
�لعربي  ل��الحت��اد  �لن�شائية  �للجنة 
وعمر نعمان ع�شو �للجنة �لقانونية 
�ملازمي  وم��ل��ي��ح��ة  �ل��ع��رب��ي  ل��الحت��اد 
ع�شو جلنة �لتخطيط �ل�شرت�تيجي 

لالحتاد �لعربي

•• دبي- الفجر:

�����ش����ارك ن���ح���و �أل������ف م����ن ط��ل��ب��ة 11 
م���در����ش���ة م���ن ج��م��ي��ع �أن����ح����اء دب����ي يف 
ب���رن���ام���ج �مل����د�ر�����ص �ل�����ش��ري��ك��ة �ل���ذي 
�أط��ل��ق��ت��ه  ب��ط��ول��ة ����ش���وق دب����ي �حلرة 
ل��ل��ت��ن�����ص، ل��ال���ش��ت��ف��ادة م��ن �حل����دث يف 
ت��ع��زي��ز ري��ا���ش��ة �ل��ت��ن�����ص يف �ل���دول���ة، 
�أجو�ء  لعي�ص  فر�شة  �لأط��ف��ال  ومنح 
مناف�شات �لتن�ص �لعاملية، و�إ�شر�كهم يف 
�حلدث من خالل عدد من �لفعاليات 
ذلك  يف  مبا  و�لأك��ادمي��ي��ة،  �لريا�شية 
ب��ي م��ورغ��ان �ملخ�ش�شني  ي��وم��ي ج��ي 

لالأطفال.
�شبقت  �لتي  �لقليلة  �لأ�شابيع  وخالل 
متيمتي  ز�رت  �ل���ب���ط���ول���ة،  �ن���ط���الق 
�حلدث »�آي�ص« و»�آنيت« طلبة �ملد�ر�ص 
�مل�شاركني يف �لربنامج �أثناء جل�شاتهم 
و�ملدربني،  �مل��ع��ل��م��ني  م��ع  �ل��ت��دري��ب��ي��ة 
�لبطولة،  كاأ�ص  �جلميع  �شاهد  حيث 
ومت دعوة مد�ر�ص �لربنامج للم�شاركة 
م��ورغ��ان لالأطفال  ب��ي  يف يومي ج��ي 
�أ�شبوعي  �إثنني من  كل  يقاما  �للذين 
و�ل���رج���ال.  وحقق  �ل�����ش��ي��د�ت  بطولة 
عامه  يف  �ل�شريكة  �مل���د�ر����ص  ب��رن��ام��ج 
�ل��ث��اين جن��اح��اً ك��ب��ري�ً، وه��ذ� م��ا �أكده 
�لتاريخ  ق�شم  رئي�ص  ر���ش��ورث،  ماثيو 
و�ل�شيا�شة يف مدر�شة كلية دبي )دبي 
�أوقاتاً  طلبتنا  �أم�����ش��ى   “ ك��ول��ي��دج(: 
خالل  م��ن  �مل��ا���ش��ي،  �خلمي�ص  ر�ئ��ع��ة 

قابلة  م��الع��ب  على  �لتن�ص  مم��ار���ش��ة 
�لبطولة،  متيمتي  ب�شحبة  للنفخ، 
ون�شكر  �حل��دث،  كاأ�شي  على  و�طلعو� 
�لفر�شة  ه��ذه  �إت��اح��ة  على  �ملنظمني 

لطلبتنا.« 
للمد�ر�ص  �ل����دع����وة  ُوج���ه���ت  ك���ذل���ك 
�شن  ب��ني  �أط��ف��ال  لرت�شيح  �ل�شريكة 
�ملر��شل  بربنامج  ليلتحقو�   18-11
لهم  �ل��ف��ر���ش��ة  ���ش��ت��ت��اح  �إذ  �ل�����ش��غ��ري، 
�ل�شحفية  �مل���وؤمت���ر�ت  يف  للم�شاركة 
�لتي جتري يف ختام �ملباريات، وتوجيه 
�شوؤ�ل �إىل �إحدى �لالعبات �أثناء �إجر�ء 
�ملر��شل  �شيحظى  كما  معها،  �ملقابلة 
مع  ���ش��ورة  �لتقاط  بفر�شة  �ل�شغري 

�أو�لالعبة و�لقيام بجولة يف  �لالعب 
مركز �لبطولة �لإعالمي.

�ل���ع���ام،  ل���ه���ذ�  ويف م����ب����ادرة ج����دي����دة 
من  ط���ال���ب   500 ن���ح���و  ���ش��ي�����ش��ارك 
�لأكادمييات �ملنت�شبة ل� تن�ص �لإمار�ت 
حيث  �ل�شباب،  تن�ص  �أكادميية  يوم  يف 
�شتتاح لهم فر�شة �مل�شاركة يف جل�شات 
تن�ص تدريبية، و�لتفاعل مع عدد من 

جنوم �لتن�ص.
�لبطولة:  مدير  تهلك،  �شالح  وق��ال 
هذ� �لعدد �لكبري  نرى  �أن  “ي�شعدنا 
�مل�����ش��ارك��ني يف فعاليات  �ل��ط��الب  م��ن 
�ل��ب��ط��ول��ة وب��ر�جم��ه��ا، ق��ب��ل �نطالق 
�حلدث وبعده، �لأمر �لذي ي�شاهم يف 

تعزيز تو�جد هذه �للعبة يف �ملنطقة، 
كل  جديدة  فعاليات  ب��اإدر�ج��ن��ا  ونعتز 

عام لدعم بر�جمنا.«
 ت���ق���ام ب����ط����ولت ����ش���وق دب�����ي �حل����رة 
�شوق  وتنظمها  متلكها  �لتي  للتن�ص، 
رع����اي����ة �شاحب  دب�����ي �حل�������رة، حت����ت 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل 
م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئ��ي�����ص �ل��دول��ة رئي�ص 
دب��ي. وي�شتهل  �ل���وزر�ء حاكم  جمل�ص 
�حلدث ببطولة �ل�شيد�ت �لتي تنطلق 
23 م��ن ذ�ت  17 ف��رب�ي��ر وح��ت��ى  يف 
�لتي  �ل��رج��ال  بطولة  تليها  �ل�شهر، 
تنطلق �جلمعة 25 فرب�ير وحتى 2 

مار�ص �ملقبل. 

حت���ت رع���اي���ة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
ر�أ�ص  عهد  ويل  �لقا�شمي  �شعود  بن 
بطولة  مناف�شات  تنطلق  �خليمة، 
�ل���دول���ي���ة ملحرتيف  ر�أ�������ص �خل��ي��م��ة 
�جل��وج��ي��ت�����ش��و �ع����ت����ب����ار�ً م����ن 22 
�شت�شتمر  و�ل��ت��ي  �جل����اري،  ف��رب�ي��ر 
م��ن��اف�����ش��ات��ه��ا ع��ل��ى م����د�ر ي��وم��ني يف 
ر�أ�ص  مبنطقة  �لريا�شية  �ل�شالة 

�خليمة �لتعليمية.
وت�����ت�����ي�����ح �ل�����ب�����ط�����ول�����ة ل����الع����ب����ني 
�جلن�شيات  خمتلف  من  و�لالعبات 
�شمن  ليتناف�شو�  ف��ي��ه��ا،  �مل�����ش��ارك��ة 
و�لأ�شاتذة  و�لكبار  �لنا�شئني  فئات 
با�شتثناء  �لأحزمة،  �أل��و�ن  مبختلف 
�أو�شحت  �إذ  �لأب����ي���������ص،  �حل��������ز�م 
�ل��ل��ج��ن��ة �ل��ف��ن��ي��ة لحت����اد �لإم�����ار�ت 
للجوجيت�شو �أن بطولة ر�أ�ص �خليمة 
هي  �جلوجيت�شو  ملحرتيف  �لدولية 
�لتي  �لبطولت  �شمن  بطولة  �أول 
�أق��ام��ه��ا �لحت���اد �ل��ت��ي ل��ن تت�شمن 

فئة �حلز�م �لأبي�ص. 
وت��ت��ي��ح �ل��ب��ط��ول��ة ل��الع��ب��ني فر�شة 
�لنقاط  م��ن  �مل��زي��د  �حل�����ش��ول على 
�ملعتمد  ت�شنيفهم  ���ش��رتف��ع  �ل��ت��ي 
و�ل��ذي �شيعزز فر�ص  من �لحت���اد، 
�لتتويج  م��ن�����ش��ة  �إىل  �ل����و�����ش����ول 
�لريا�شي  �ملو�شم  ختام  يف  �لنهائية 
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�لبطولة  م��ن  �لأول  �ل��ي��وم  وي�شهد 
بدلة”  “دون  �لالعبني  مناف�شات 
�شتجري يف  فيما  �لفئات،  يف جميع 
�لالعبني  مناف�شات  �ل��ث��اين  �ل��ي��وم 
�لفئات  ج��م��ي��ع  يف  “بالبدلة” 
�ملناف�شات  �شتتوزع  كما   و�لأوز�ن. 
و����ش���ي���ق���وم على  �أب�������ش���ط���ة،   5 ع���ل���ى 

حتكيمها 10 حكام.
�خليمة  ر�أ����������ص  ب���ط���ول���ة  وت���ع���ت���رب 
�جلوجيت�شو  مل���ح���رتيف  �ل���دول���ي���ة 
�ل��ت��ي ينظمها  �ل�����ش��اد���ش��ة  �ل��ب��ط��ول��ة 
�لعام  للجوجيت�شو  �لإم���ار�ت  �حت��اد 
 –  2018 �مل��و���ش��م  �شمن  �جل���اري 
2019، وتعد هذه �لبطولة و�حدة 
م��ن �أه����م و�أق�����وى �ل��ب��ط��ولت �لتي 

يقيمها �لحتاد.

ت���و����ش���ي���ع ح�������ش���ور ري���ا����ش���ة 
اجلوجيت�شو يف الدولة

ع�شو  �لبطر�ن  يو�شف  �ل�شيد  ق��ال 
�لإم���������ار�ت  �حت������اد  �إد�رة  جم��ل�����ص 
�لبطولة  ه��ذه  “�إن  للجوجيت�شو: 
هي و�حدة من �أهم �لبطولت �لتي 
تقام على �أر�ص �لدولة، �إذ �أنها تفتح 
�لإم���ار�ت  �مل��ت��و�ج��دي��ن يف  لالعبني 
فيها  للم�شاركة  جم���اًل  �ل�شمالية 
ريا�شة  ح�شور  تو�شيع  على  وتعمل 
على  وب���ط���ولت���ه���ا  �جل���وج���ي���ت�������ش���و 

فاإن  وكذلك،  �لدولة.  �إم��ار�ت  كافة 
يف  كبري�ً  دور�ً  تلعب  �لبطولة  ه��ذه 
�لفرق و�لالعبني يف  ق��در�ت  تعزيز 
تتيح لهم فر�شة  �أنها  �إذ  �لإم���ار�ت، 
�لدوليني  �مل���ح���رتف���ني  م��ن��اف�����ش��ة 
ومتكنهم  م�����ش��ت��وي��ات��ه��م  ب��اخ��ت��الف 
بثقة  �ملقبلة  �لبطولت  خو�ص  من 

�أكرب«.
و�أ�شاف �لبطر�ن: “نو��شل جهودنا 
لتعزيز ��شرت�تيجية �حتاد �لإمار�ت 
ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و �ل���ت���ي ت���ه���دف �إىل 
ت�شجيع خمتلف فئات �ملجتمع على 
لت�شبح  �جلوجيت�شو  ريا�شة  تبني 
ن��ه��ج ح��ي��اة ب��ني �لأج���ي���ال مبختلف 
لينعك�ص ذلك على مكانة  �أعمارهم 
عا�شمة  مبثابتها  �لإم�����ار�ت  دول���ة 

لهذه �لريا�شة �لعاملية«.
و�أ�شار �لبطر�ن �إىل �أن �لدعم �لكرمي 
�لذي توليه �لقيادة �لر�شيدة وعلى 
ر�أ�شها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، 
لريا�شة  �لأول  و�ل���ر�ع���ي  �ل���د�ع���م 

جناح  يف  �ل�شبب  ه��و  �جلوجيت�شو، 
�ل���ب���ط���ولت �ل���ت���ي ن��ظ��م��ه��ا �لحت����اد 
منذ بد�ية �لعام �جلاري حتى �لآن، 
موؤكد�ً على ��شتمر�ر �حتاد �لإمار�ت 
تطوير  على  بالعمل  للجوجيت�شو 
جمتمع  وتنمية  �لالعبني  مهار�ت 
�لدولة  يف  �جل��وج��ي��ت�����ش��و  ري���ا����ش���ة 

وخارجها.

ا�شتعدادًا  مكثفة  ت��دري��ب��ات 
للبطولة

وق��ال م��درب ن��ادي �ل��وح��دة: “بذل 
لعبونا �لكثري من �جلهد و�لوقت 
�لتي  �ل��ب��ط��ول��ة  ل���ه���ذه  �����ش���ت���ع���د�د�ً 
�لبطولت  �أه���م  م��ن  و�ح���دة  تعترب 
يخ�شعون  �أن��ه��م  �إذ  م�شريتهم،  يف 
ب�����ش��ك��ل يومي،  م��ك��ث��ف��ة  ل��ت��دري��ب��ات 
�لتدريبات  نركز خالل هذه  ونحن 
�لأخطاء  ملعرفة  م�شاعدتهم  على 
يعيدون  ل  ح��ت��ى  يرتكبونها  �ل��ت��ي 
�لبطولة  �أب�����ش��ط��ة  ع��ل��ى  ت���ك���ر�ره���ا 
لرفع  �لنقاط  من  �ملزيد  ليك�شبون 
هذه  يف  �مل�شاركة  وتعد  ت�شنيفهم، 

�لبطولة فر�شة ر�ئعة لهم ليتمكنو� 
حقيقية  م��ن��اف�����ش��ات  خ���و����ص  م����ن 
قدر�تهم  �خ��ت��ب��ار  ع��ل��ى  ت�����ش��اع��ده��م 
�أبوظبي  ب��ط��ول��ة  �مل�����ش��ارك��ة يف  ق��ب��ل 

�لعاملية ملحرتيف �جلوجيت�شو«.
“�إن   :777 ن�����ادي  م�����درب  وق�����ال 
ه����ذه �ل��ب��ط��ول��ة ق��ري��ب��ة ج�����د�ً من 
ب��ط��ول��ة �أب��وظ��ب��ي �ل��ع��امل��ي��ة ملحرتيف 
�أهم  �جل��وج��ي��ت�����ش��و، و�ل���ت���ي ت��ع��ت��رب 
حدث يف جدول �أبطال �جلوجيت�شو 
 –  2018 �ل���ري���ا����ش���ي  ل��ل��م��و���ش��م 
يف  �ل��الع��ب��ني  وم�����ش��ارك��ة   ،2019
ب��ط��ول��ة ر�أ�����ص �خل��ي��م��ة و�ل��ن��ج��اح يف 
�مل��ي��د�ل��ي��ات فيها  �مل��زي��د م��ن  ح�شد 
ت�شنيفهم  رف�����ع  م����ن  ���ش��ي��م��ك��ن��ه��م 
و���ش��ق��ل م���ه���ار�ت���ه���م ل��ي�����ش��ل��و� �إىل 
ب��ط��ول��ة �أب��وظ��ب��ي �ل��ع��امل��ي��ة ملحرتيف 
�جل���وج���ي���ت�������ش���و وه������م ع���ل���ى �أك���م���ل 

��شتعد�د خلو�ص حتدياتها«. 
ويف �ل�شياق ذ�ته، قالت مدربة نادي 
بطريقة  �ل��ت��ف��ك��ري  “�إن  �ل���وح���دة: 
�ملناف�شات  ��شرت�تيجية عند خو�ص 
ه��و و�ح����د م��ن �أه����م �مل���ه���ار�ت �لتي 

�شيفوز  �ل��الع��ب  ك���ان  �إذ�  م��ا  حت���دد 
و�إن هذه  �أم��ام خ�شمه،  �شيخ�شر  �أم 
و�حدة من �أهم �ملهار�ت �لتي عملنا 
�لالعبني  ل��دى  �شقلها  على  بجد 
�لقوة  �أن  �إذ  �ل��ب��ط��ول��ة،  ه���ذه  ق��ب��ل 
�جل�شدية وحدها ل تكفي لينت�شر 
�لالعب يف مناف�شات �جلوجيت�شو«. 

»ب�شاط الت�شامح«
و�شتزين مبادرة “ب�شاط �لت�شامح” 
�ل����ت����ي �أط���ل���ق���ه���ا �حت�������اد �لإم���������ار�ت 
�جلاري،  �لعام  مطلع  �جلوجيت�شو 
�إمار�ة  �أر�ص  �لت�شامح،  بعام  �حتفاًء 
ر�أ���ص �خليمة للمرة �لأوىل يف هذه 

�لبطولة.
�لت�شامح”  “ب�شاط  و�شيكون ظهور 
�لدولية  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����ص  ب��ط��ول��ة  يف 
�خلام�ص  هو  �جلوجيت�شو  ملحرتيف 
�لعام  ب����د�ي����ة  م���ن���ذ  �ل����ت����و�يل  ع���ل���ى 
�جل�������اري، وذل�����ك ب��ع��د �إط����الق����ه يف 
ملحرتيف  �لدولية  �لفجرية  بطولة 
�أم  ب����ط����ول����ة  ث�����م  �جل����وج����ي����ت���������ش����و، 
�ل�شيد�ت، ثم  �لإم��ار�ت جلوجيت�شو 

�لدولة  رئي�ص  نائب  كاأ�ص  ببطولة 
بطولة  �أر���ص  م��رور�ً  للجوجيت�شو، 
�لتحدي للجوجيت�شو، وو�شوًل �إىل 

بطولة ر�أ�ص �خليمة. 

 -  2018 مو�شم  بطوالت  باقي 
2019

�لدولية  ر�أ�ص �خليمة  ويلي بطولة 
نهائي  �جل���وج���ي���ت�������ش���و  مل�����ح�����رتيف 
�لدولة  رئي�ص  ن��ائ��ب  ك��اأ���ص  بطولة 
مار�ص،  من  �لثاين  يف  للجوجيت�شو 
و�لنهائية  �لثالثة  �جلولة  تليه  ثم 
من بطولة �أم �لإمار�ت للجوجيت�شو 
يف 29 مار�ص، ليتم �ختتام مناف�شات 
�ملو�شم �لريا�شي 2018 - 2019 
كاأ�ص  �لنهائية من بطولة  باجلولة 
����ش���اح���ب �ل�����ش��م��و رئ���ي�������ص �ل���دول���ة 

للجوجيت�شو يف 30 مار�ص.

ال�شركاء اال�شرتاتيجيون
�ل�شركاء  ي��و����ش��ل  ج��ان��ب��ه��م،  وم���ن 
�ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ون و�لإع���الم���ي���ون 
�لبطولت  ملختلف  �ل��دع��م  ت��ق��دمي 
و�مل��ن��اف�����ش��ات، ح��ي��ث حت��ظ��ى بطولة 
�ل���ف���ج���رية �ل���دول���ي���ة ب���دع���م كبري 
�أبوظبي لالإعالم  و��شتثنائي، وهم، 
�ل�شريك �لإعالمي �لر�شمي، وباملز 
�ل�شرت�تيجي،  �ل�شريك  �لريا�شية 

�ل���ع���ق���اري���ة وهي  �إع�����م�����ار  و����ش���رك���ة 
�لع�شرية،  �حل��ي��اة  �أ�شاليب  م��ط��ور 
م���وت���ورز لند  �ل��ط��اي��ر  �إىل ج��ان��ب 
�حل�شري،  �ل�شيار�ت  �شريك  روڤر 
�لريا�شية  �أب����وظ����ب����ي  وق������ن������و�ت 
�لر�شمية  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل��ق��ن��اة  وه���ي 
وهو  �لإ�شالمي  �أبوظبي  وم�شرف 
�ل�����ش��ري��ك �مل��ا���ش��ي، و���ش��رك��ة برتول 
�شريك  وه����ي  �ل��وط��ن��ي��ة  �أب���وظ���ب���ي 
�حلكومي  و�ل�������ش���ري���ك  �ل����ط����اق����ة، 
و�شركة  �ل��د�خ��ل��ي��ة،  ب����وز�رة  �ملتمثل 
�ل�شحية  ل���ل���خ���دم���ات  �أب����وظ����ب����ي 
�لرعاية  ���ش��ري��ك  وه���ي  “�شحة” 
�ل�شركاء  ج���ان���ب  �إىل  �ل�����ش��ح��ي��ة، 
بدولفني  و�مل��ت��م��ث��ل��ني  �ل��ذه��ب��ي��ني 
للطاقة، و�آفاق �لإ�شالمية للتمويل، 
و�مل�شعود لل�شيار�ت، و�شركة �أبوظبي 
�لذ�تية،  ل��الأن��ظ��م��ة  �ل���ش��ت��ث��م��اري��ة 
�لعاملية لالأملنيوم ود�ئرة  و�لإمار�ت 
جانب  �إىل  هذ�  و�ل�شياحة،  �لثقافة 
�ل�شركاء �لد�عمني �أبرزهم �ل�شريك 
�ل�شقر  جم��م��وع��ة  وه����و  �ل��ف�����ش��ي 
�مل���ت���ح���دة وج����ري����دة �لحت�������اد وهي 
�لتي  �لر�شمية  �ل��ع��رب��ي��ة  �جل��ري��دة 
و�لهتمام  �لوعي  زي��ادة  �إىل  تهدف 
�ملحلي و�لعاملي بهذه �لريا�شة، مبا 
ي�شمن �إطالع �جلماهري على كافة 

�لتطور�ت و�مل�شتجد�ت و�لنتائج.

حتت رعاية حممد بن �شعود القا�شمي

بطولة راأ�س اخليمة الدولية ملحرتيف اجلوجيت�سو تنطلق اجلمعة املقبل
اأول بطولة يف املو�شم ال تت�شمن مناف�شات احلزام االأبي�س

الالعب���ون يخ�شع���ون لتدريب���ات مكثف����ة ا�شتع����دادًا للبطول����ة 
البطران: البطولة تو�شع ح�شور ريا�شة اجلوجيت�شو يف الدولة لت�شمل كافة اإماراتها

 األف طفل ي�ساركون يف فعاليات 
بطولة �سوق دبي احلرة 

منتخبنا الوطني لل�سطرجن ي�سارك يف بطولة الفرق العربية بتون�س

الفجر الريا�ضي
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�شباقي دبي للقو�رب  �إقامة مناف�شات  �لغاء  �إىل  �لأح��و�ل �جلوية  �أدت 
ريغاتا  و�شباب” ودبي جونيور  “نا�شئني  22 قدما  �ملحلية  �ل�شر�عية 
ك���ان م��ن �ملقرر  “نا�شئني” و�ل��ل��ذي��ن  �ل�����ش��ر�ع��ي��ة �حل��دي��ث��ة  ل��ل��ق��و�رب 
فعاليات  �شمن  جمري�  �شو�طئ  يف  �ل�شبت  �لأول  �أم�ص  ي��وم  �إقامتهما 

�ملو�شم �لريا�شي �لبحري يف دبي 2019-2018.
�لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل  دب��ي  ن��ادي  �ملنظمة يف  �للجنة  و�أخ��ط��رت 
�إ�شعار  جميع �مل�شاركني يف �ل�شباقني بعدم �رتياد �لبحر حلني و�شول 
وحدوث  �ل��ري��اح  �شرعات  تر�جع  يف  �أم��ال  �لباكر  �ل�شباح  منذ  ر�شمي 
لفئات  خ�ش�شا  و�للذين  �حل��دث��ني  �إق��ام��ة  م��ن  ميكن  ن�شبي  ��شتقر�ر 

�ل�شباب و�لنا�شئني و�ل�شغار.
وقال هزمي حممد �لقمزي مدير �إد�رة �ل�شباقات يف نادي دبي �لدويل 
موعد  حتديد  على  �شتعمل  �ملنظمة  �للجنة  �أن  �لبحرية  للريا�شات 
و�خلتامية  �لثالثة  �جل��ول��ة  �شباق  وخا�شة  �ل�شباقني  لإق��ام��ة  قريب 
و�ملخ�ش�ص  ق��دم��ا   22 �ملحلية  �ل�شر�عية  ل��ل��ق��و�رب  دب��ي  بطولة  م��ن 
�أن  “8-21 �شنة” و�لنا�شئني”8-16 �شنة” و�أ�شاف  �ل�شباب  لفئتي 
 4.7 “ليزر  �حلديثة  �ل�شر�عية  للقو�رب  ريغاتا  جونيور  دبي  بطولة 
بالتعاون  جديد  بحلة  تقام  و�لتي  و�لنا�شئني  لالأ�شبال  و�وبتم�شت” 
مع نادي دبي لزو�رق �ل�شاطئ “دو�شك” �شوف ت�شهد 4جولت �شتقام 

�ملوؤجل يف مار�ص  �ل�شباق  �شيعاد جدولة  �ملقبلة حيث  �لفرتة  تباعا يف 
�أو �إبريل  و �لأمر نف�شه  ينطبق على �شباق �لقو�رب �ل�شر�عية �ملحلية 

قدما.  22
للريا�شات  �ل��دويل  دب��ي  ن��ادي  يف  �ملنظمة  �للجنة  �أن  �لقمزي  وك�شف 
تنظيم  �أج��ل  من  �ملقبلة  �لفرتة  يف  كبري  حتد  �أم��ام  �شتكون  �لبحرية 
�لريا�شي  �ملو�شم  �شباقات  حدثا متنوعا حتى موعد م�شك ختام   12
�لبحري 2018-2019 �شباق �لقفال �لتا�شع و�لع�شرين �شهر �إبريل 

�ملقبل.
“دو�شك” ويف مبادرة تعاون جديدة  وكان نادي دبي ل��زو�رق �ل�شاطئ 

لل�شر�عية  ريغاتا  جونيور  دبي  بطولة  جولت  �أوىل  ل�شت�شافة  مقر� 
لتاأهيل   2002 عام  منذ  �لنادي  ينظمها  “نا�شئني” و�لتي  �حلديثة 
جنوم �مل�شتقبل يف هذه �لريا�شة حيث جتمع �أكرث من 30 مت�شابقات 
�لثقايف  �حل��م��ري��ة  ن���ادي  بينها  م��ن  �ل���دول���ة  �أن���دي���ة  مي��ث��ل��ون خمتلف 
لل�شر�عية  ر�أ�ص �خليمة  ونادي  �ل�شاطئ  لزو�رق  دبي  ونادي  �لريا�شي 
ينظم  �أن  �ملنتظر  وم��ن  �ملقيمة.  �جلاليات  �أب��ن��اء  م��ن  وع��دد  �حلديثة 
�لنادي �شباق �جلولة �لأوىل من بطولة دبي جونيور ريغاتا لل�شر�عية 
لزو�رق  دب��ي  ن���ادي  مقر  يف  �ملقبل  �جلمعة  ي��وم  “نا�شئني”  �حلديثة 

�ل�شاطئ ومب�شاركة كبرية مرتقبة من ع�شاق هذه �لريا�شة.

الأحوال اجلوية تلغي �سباقي دبي للقوارب ال�سراعية املحلية 22 قدما ودبي جونيور ريغاتا

�ل�شبت  �لأول  �أم�����ص  م�شاء  �ختتمت 
�لعاملية  �لأل���ع���اب  ب��ط��ول��ة  ف��ع��ال��ي��ات 
و�لبرت  �حل���رك���ي���ة  �لإع����اق����ة  ل�����ذوي 
�ل�شارقة  ��شت�شافتها  �لتي   ،2019
منذ 11 حتى 16 فرب�ير �جلاري، 
ب��ح�����ش��ور �ل�����ش��ي��خ ���ش��ق��ر ب���ن حممد 
�ل�شارقة  جمل�ص  رئ��ي�����ص  �لقا�شمي 
بن  �شلطان  و�شعادة طارق  �لريا�شي 
�ل��ل��ج��ن��ة �لعليا،  ن��ائ��ب رئ��ي�����ص  خ���ادم 
ورئي�ص �للجنة �لتنفيذية للبطولة، 
ورودي فان دن �أبيلي، رئي�ص �لحتاد 
�حلركية  �لإع��اق��ة  لريا�شة  �ل���دويل 
ع����دد من  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة  و�ل���ب���رت، 
�لإعالم  و�شائل  وممثلي  �مل�شوؤولني 

�ملحلية و�لعربية.
و�شكر �شعادة طارق �شلطان بن خادم 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ص �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��ي��ا خالل 
كلمة �ألقاها نيابة عن �ل�شيخ �شلطان 

�للجنة  رئي�ص  �لقا�شمي،  �أحمد  بن 
�لوفود  و�أع�������ش���اء  روؤ�����ش����اء  �ل��ع��ل��ي��ا، 
�لريا�شية  و�لحت��������اد�ت  و�ل���ل���ج���ان 
م�شري�ً  و�لدولية،  و�لعربية  �ملحلية 
�إىل دوره����م وج��ه��وده��م �ل��ك��ب��رية يف 
�لتنظيم  �ل���دورة، على �شعيد  جن��اح 
و�مل����ي����د�ل����ي����ات و�لأرق������������ام �ل����ت����ي مت 
حت��ق��ي��ق��ه��ا. و�أو�����ش����ح ب���ن خ�����ادم �أن 
رعاية  حت��ت  �أق��ي��م��ت  �ل��ت��ي  �لبطولة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  م��ن  ك��رمي��ة 
�لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي 
ع�شو �ملجل�ص �لأعلى حاكم �ل�شارقة 
�شاهمت بتعزيز مهار�ت 555 لعباً 
�شيما  ل  دول������ة،   50 م���ن  ولع���ب���ة 
�أبطال �لإمار�ت �لذين ح�شدو� 71 
22 ميد�لية  بينها  ميد�لية ملونة، 
ذهبية، ومنحت �لعديد منهم فر�شة 
�لتاأهل �ىل بطولة �لألعاب �لبار�ملبية 

يف طوكيو 2020، كما كانت �ملحطة 
�لالعبني  من  للم�شتجدين  �لأوىل 

يف م�شريتهم �لريا�شية.  
و�خ���ت���ت���م ب���ن خ������ادم  ك��ل��م��ت��ه ب�شكر 
و�ملوؤ�ش�شات  و�جل���ه���ات  �مل��ت��ط��وع��ني، 
و�لهيئات �حلكومية و�خلا�شة، �لذين 
�لتظاهرة  ه���ذه  �إجن����اح  يف  ���ش��اه��م��و� 
على  �ل�����رع�����اة  و�إىل  �ل���ري���ا����ش���ي���ة، 
�حل�شاري  ودوره���م  �ملتميز  دعمهم 
تليق  مب�شتويات  �لبطولة  �إظهار  يف 
مب��ك��ان��ة �إم����ارة �ل�����ش��ارق��ة، لف��ت��اً �إىل 
�ل���دورة  ل��ه��ذه  بختامها  �لإم�����ارة  �أن 
�لثانية  ل��ل��م��رة  ����ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا  �ل��ت��ي 
يف ت���اري���خ���ه���ا، ت���ط���وي ���ش��ف��ح��ة من 
و�شعت  �ل��ت��ي  �مل�����ش��رق��ة،  �شفحاتها 
ب���ه يف مقدمة  �لإن�������ش���ان و�لرت����ق����اء 
توجيهات  مع  �ن�شجاماً  �لأول��وي��ات، 
�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 

ع�شو  �لقا�شمي،  حممد  بن  �شلطان 
�ملجل�ص �لأعلى حاكم �ل�شارقة.

دن  ف�����ان  رودي  ت���ق���دم  ج���ان���ب���ه  م����ن 
�أب����ي����ل����ي، رئ���ي�������ص �لحت��������اد �ل�����دويل 
و�لبرت  �حل��رك��ي��ة  �لإع��اق��ة  لريا�شة 
�ل�شارقة  لإم�����ارة  �جل��زي��ل  ب��ال�����ش��ك��ر 
للبطولة  �ملتميزة  ��شت�شافتها  على 
حيث ��شتهل كلمته بال�شكر ل�شاحب 
بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ملجل�ص  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي،  حم��م��د 
�لأعلى، حاكم �ل�شارقة، على جهوده 
�شعيد  ع��ل��ى  و�مل��ل��م��و���ش��ة  �ل���ك���ب���رية 
�لعاقات،  ذوي  �لريا�شيني  رع��اي��ة 
وت��وج��ي��ه��ات��ه ودع���م���ه �ل����ذي ك���ان له 
هذ�  ��شت�شافة  ع��ل��ى  �ل��ك��ب��ري  �لأث����ر 

�حلدث �لريا�شي �ملتميز. 
وت����وج����ه رئ���ي�������ص �لحت��������اد �ل�����دويل 
و�لبرت  �حل��رك��ي��ة  �لإع��اق��ة  لريا�شة 

�أحمد  ب��ن  �شلطان  لل�شيخ  بال�شكر 
�ملنظمة  �للجنة  رئ��ي�����ص  �ل��ق��ا���ش��م��ي، 
ل��ل��ب��ط��ول��ة جل���ه���وده ودعمه  �ل��ع��ل��ي��ا 
�حلثيث ومتابعته �ملتو��شلة، و�شعادة 
طارق �شلطان بن خادم، نائب رئي�ص 
�للجنة  ورئ���ي�������ص  �ل��ع��ل��ي��ا،  �ل��ل��ج��ن��ة 
قدمه  م��ا  على  للبطولة  �لتنفيذية 
من دعم وم�شاندة طيلة �أيام �حلدث، 
ك��م��ا ���ش��ك��ر �مل���ت���ط���وع���ني، و�لإع������الم 
�أ�شهم  �ملحلي �لذي قدم عماًل كبري�ً 
يف �إجناح �لبطولة، لفتاً �إىل �أن �إمارة 
�ل�شارقة قدمت على مدى �شتة �أيام 
دولية  مب�شاركة  ريا�شية،  تظاهرة 
50 دولة ميثلها  �إىل  و��شعة و�شلت 

555 لعباً ولعبة.
و�لالعبات  �ل��الع��ب��ني  �أب��ي��ل��ي  وه��ن��اأ 
على �أد�ئهم �ملتميز، وعلى �لإجناز�ت 
�لبطولة  �أن  م��وؤك��د�ً  حققوها،  �لتي 

مناف�شاتها  يف  وق���وي���ة  ث��ري��ة  ك��ان��ت 
�لتي ك�شفت عن �لعديد من �ملو�هب 
�لذي  بالفتتاح  �أ�شاد  و�لأبطال، كما 
قدمته �إمارة �ل�شارقة للحدث �لذي 

و�شفه بالأكرث من ر�ئع. 
وت��ف�����ش��ل �ل�����ش��ي��خ ���ش��ق��ر ب���ن حممد 
�ل�شارقة  جمل�ص  رئي�ص  �لقا�شمي، 
�ل��ري��ا���ش��ي، ي��ر�ف��ق��ه ���ش��ع��ادة طارق 
���ش��ل��ط��ان ب���ن خ����ادم يف خ��ت��ام �حلفل 
�مل�شاركة،  �ل���وف���ود  روؤ����ش���اء  ب��ت��ك��رمي 
�أ�شهمت  �ل��ذي��ن  �ل��د�ع��م��ني  و�ل��رع��اة 
ج���ه���وده���م يف �ث�������ر�ء ه�����ذ� �حل����دث 
تكرمي  قائمة  و�شملت  �ل��ري��ا���ش��ي.  
�لرعاة كل من: �لر�عي �لذهبي �لتي 
ت�����ش��م، ه��ي��ئ��ة �مل��ن��ط��ق��ة �حل����رة ملطار 
�ل�شارقة �لدويل، وم�شرف �ل�شارقة 
�لعقارية،  تالل  و�شركة  �لإ�شالمي، 
ممثلني،  �ل�شرت�تيجني  و�ل�شركاء 

و�ل�شياحي  �لتجاري  �لإمن���اء  بهيئة 
�لدويل،  �ل�شارقة  ومطار  بال�شارقة، 
و�لناقل �لر�شمي مو��شالت �ل�شارقة، 
وموؤ�ش�شة  �لإع����الم����ي،  و�ل�����ش��ري��ك 
�ل�شارقة لالإعالم، �إىل جانب �لرعاة 
�لعامة،  �لأ�شغال  كد�ئرة  �مل�شاركني 

�لريا�شي،  �ل��ث��ق��ايف  �ل���ذي���د  ون�����ادي 
بال�شارقة،  �لأم��ري��ك��ي��ة  و�جل��ام��ع��ة 
و�شرطة  �لطبية،  �ل�شارقة  ومنطقة 
�ل�شارقة،  مدينة  وبلدية  �ل�شارقة، 
�لطبعي  للعالج  ثومبي  م�شت�شفى 

و�إعادة �لتاأهيل.

كرمت روؤ�شاء وفود االأندية والرعاة وال�شركاء يف احلفل اخلتامي 

ال�سارقة ت�سدل ال�ستار على بطولة الألعاب العاملية لذوي الإعاقة احلركية والبرت 2019

•• العني - الفجر

حتت رعاية �شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�ص جمل�ص �أمناء موؤ�ش�شة 
�خلريية  لالأعمال  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د 
�أبوظبي  جمل�ص  رئي�ص  و�لإن�شانيرّة 
�لريا�شي تو��شلت لليوم �لثاين على 
�لتو�يل مناف�شات بطولة )�لت�شامح( 
�لهمم  �أ�شحاب  لرماية  �لعامل  كاأ�ص 
�لر�بع  للعام  تنظمها  �لتي   2019
ع��ل��ى �ل���ت���و�يل م��وؤ���ش�����ش��ة ز�ي����د �لعليا 
للرعاية �لإن�شانيرّة وذوي �لحتياجات 
فرب�ير،   24 حتى  وت�شتمر  �خلا�شة 
وذل����ك ع��ل��ى م��ي��د�ن �ل��رم��اي��ة بنادي 
�لعني للفرو�شية و�لرماية و�جلولف 
مناف�شات  يف  ي�شارك  �ل��ع��ني.  مدينة 
�لبطولة �لتي تقام للعام �لر�بع على 

وللمرة  �ل��دول��ة  �أر����ص  �ل��ت��و�يل على 
�لأو�شط  �ل�شرق  منطقة  يف  �لر�بعة 
و���ش��م��ال �إف��ري��ق��ي��ا �أك�����رث م���ن 440 
ولعبة  لع���ب  منهم220  م�����ش��ارك 
�لوفود  وروؤ���ش��اء  مدربيهم  ير�فقهم 
و�لذي تخطى عددهم 220 م�شارك 
قار�ت  دولة من خمتلف  ميثلون47 
�ل����ع����امل. ي��ت��ن��اف�����ص �لأب����ط����ال يف27 
و�ل�شيد�ت  ل��ل��رج��ال  م��ن��ه��ا  م�����ش��اب��ق��ة 
ناري  و�لبندقية  �مل�شد�ص  بني  تتنوع 
و���ش��غ��ط �ل���ه���و�ء مل�����ش��اف��ات و�أو����ش���اع 
رماية  ف��ئ��ة  �إىل  �إ����ش���اف���ة  خم��ت��ل��ف��ة، 
�مل�شجلة  �لأرق������ام  وت���وؤه���ل  �لأط���ب���اق 
يف  للم�شاركة  �أ�شحابها  باملناف�شات 
�ل��ب��ار�مل��ب��ي��ة طوكيو  �لأل����ع����اب  دول�����ة 
2020، وتخ�شع �ملناف�شات للتحكيم 
لرماية  �ل�������دويل  �لحت�������اد  ورق����اب����ة 

�ملعاقني لالإ�شر�ف على �شري �لبطولة 
ونتائجها.

حممد بن خليفة يرحب بامل�شاركني
بن خليفة  �ل�شيخ حممد  �شمورّ  رحب 
رئ��ي�����ص جمل�ص  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن 
�إد�رة نادي �لعني للفرو�شية و�لرماية 
مناف�شات  يف  ب��امل�����ش��ارك��ني  و�جل��ول��ف 
جميعاً  ل����ه����م  ومت�����ن�����ى  �ل����ب����ط����ول����ة 
�ل�شتمتاع باإقامتهم يف مدينة �لعني 

ودولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
ه يف ر�شالة �إىل �مل�شاركني  و�أ�شاف �شمورّ
بكتيب �لبطولة: ياأتي �هتمامنا بهذ� 
�لتز�منا  عن  ليعربرّ  �ل�شنوي  �حل��دث 
�لرماية.  ري��ا���ش��ة  بتعزيز  �حلقيقي 
لهذه  و�شيكون  كان  �لو�قع، طاملا  ويف 
�لريا�شة دوًر� بارًز� يف �إثارة �حلما�ص 
وت�شجيع  �لوطني  �لع��ت��ز�ز  وتر�شيخ 

�ملزيد من �لأ�شخا�ص على تبني �لروح 
ا فيما  �حلقيقية للريا�شة، وخ�شو�شً
يتعلق بال�شعي نحو �لنجاح و�لتفاعل 
�ل�شفات  و�ك���ت�������ش���اب  �لآخ����ري����ن  م���ع 
لتحقيق  و�ملهمة  �ملطلوبة  �ل�شخ�شية 

م�شتقبل م�شرق وباهر.
بن خليفة  �ل�شيخ حممد  �شمورّ  وق��ال 
فيه  �شك  نهيان: مما ل  �آل  ز�ي��د  بن 
�أننا على موعد جديد مع نخبة من 
�ل��ع��رو���ص �ل��ري��ا���ش��ي��ة �مل��ت��ن��وع��ة �لتي 
بد�يتها  م��ن  �ملناف�شة  ه��ذه  تتخلرّلها 
�لبطولة،  مناف�شات  �خ��ت��ت��ام  وح��ت��ى 
ع���ن خ��ال�����ص �م��ت��ن��ان �شموه  م���ع���رب�ً 
بذلوه من  ما  للجميع على  وحتياته 
�أثمر  فائق  وتعاون  و�إ�شهامات  جهود 
و�لرتقاء  �ملناف�شة  م�شتوى  رفع  عن 
ك��ل��م��ت��ه دعا  خ���ت���ام  مب��ع��اي��ريه��ا. ويف 

�لتحلي  �إىل  �مل�شاركني  جميع  ه  �شمورّ
�ل��ري��ا���ش��ي��ة وم���ب���ادئ �للعب  ب���ال���روح 
�لفر�شة  ه�����ذه  و�غ���ت���ن���ام  �ل��ن��ظ��ي��ف 

لتوطيد �لعالقات فيما بينهم 
�لجناز�ت  وحتقيق  �لإر�دة  فر�شان   
�لكمايل  �إ�شماعيل  �هلل  عبد  ح��ر���ص 
�أ�شحاب  ل��ق��ط��اع  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر 
�لعليا  ز�يد  مبوؤ�ش�شة  بالإنابة  �لهمم 
�للجنة  رئ��ي�����ص  �لإن�����ش��ان��ي��ة  ل��ل��رع��اي��ة 
لعبي  �أزر  �شد  على  �ملنظمة  �لعليا 
بامليد�ليات  للفوز  �لوطني  منتخبنا 
ولتحقيق �ملزيد يف �ملناف�شات �ملتبقية 
و�ل�شعي  �لتتويج،  ملن�شات  للو�شول 
ن��ح��و حت��ق��ي��ق �إجن�����از ج��دي��د ي�شاف 
�ل���ه���م���م يف  �أ����ش���ح���اب  �إىل جن����اح����ات 
�لإقليمية  �لريا�شية  �ملناف�شات  كافة 

و�لدولية.  

للفرو�شية  ال���ع���ني  ن�����ادي  ���ش��ك��ر 
والرماية واجلولف

�لعني  ن�����ادي  �إىل  ب��ال�����ش��ك��ر  وت���وج���ه 
على  و�جلولف  و�لرماية  للفرو�شية 
�د�رة  قبل  من  �ملبذولة  �جلهود  كافة 
للم�شاهمة  �لعاملني  وك��اف��ة  �ل��ن��ادي 
ب�شورة  وخروجها  �لبطولة،  بنجاح 
�لعربية  �لم������ار�ت  ل���دول���ة  م�����ش��رف��ة 
�ل�شابقة  �لأع���و�م  غ��ر�ر  على  �ملتحدة 
م�شري�ً   ،2018 و2017،   2016
تبذل جمهود�ت  �لنادي  �إد�رة  �أن  �إىل 
�لرماية  ميادين  كافة  لتهيئة  كبرية 
�مل�شاركني  �لأبطال  مع  تتنا�شب  لكي 
�أ�شحاب  باملناف�شات كونهم من فئات 
بجهود  ن�شيد  جم��ه��ود  وه���و  �ل��ه��م��م، 
على  �ل��ع��ام��ل��ني  وك��اف��ة  �ل��ن��ادي  �إد�رة 
�لقيام به.   و�أ�شاف �أن هذه �لبطولة 

متثل فر�شة جيدة لالعبينا لتحقيق 
ل�شجل  ت�������ش���اف  ج����دي����دة  �جن��������از�ت 
للرماية  ملنتخبنا  �حلافل  �لبطولت 
ول�شيما منت�شبي موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا 
للرعاية �لإن�شانية وذوي �لحتياجات 
قيا�شية  �رق��ام  يحمل  �ل��ذي  �خلا�شة 
عاملية، وميتلك �أرقام قيا�شية �أ�شيوية 
ولتحقيق  �لريا�شة،  تلك  يف  متميزة 
طوكيو  دورة  �إلأى  �ل��ت��اأه��ي��ل  �رق�����ام 
�ل��ب��ار�مل��ب��ي��ة، ولك��ت�����ش��اب �مل���زي���د من 
�خلرب�ت  وتبادل  و�لحتكاك  �خلربة 
من لعبي �لدول �ملتقدمة يف مثل تلك 
�ملناف�شات، ودعا كافة �شر�ئح �ملجتمع 
�لأبطال.    ه���وؤلء  وت�شجيع  دع��م  �إىل 
يف  �لو��شعة  �مل�شاركة  �لكمايل:  وق��ال 
تاريخ  يف  �لأك���رب  تعد  �لتي  �لبطولة 
تلك �ملناف�شات وتناف�ص �بطال �للعبة 

�لعامل  �أنحاء  خمتلف  من  �ملعروفني 
“ ���ش��ه��ادة جناح  �لعليا  “ ز�ي���د  متنح 
جديدة بف�شل �ل�شمعة �ملرموقة �لتي 
باتت حتظى بها �لبطولة �لتي حققت 
�ل�شابقة،  �لأع���و�م  جن��اح كبري خ��الل 
و�هتماماً  ن��وع��ي��ة  �إ����ش���اف���ة  وت�����ش��ه��د 
�لدولية  �لحت����اد�ت  قبل  م��ن  ك��ب��ري�ً 
ز�يد  م��وؤ���ش�����ش��ة  �إىل  م�����ش��ري�ً  �مل��ع��ن��ي��ة، 
�لعليا للرعاية �لإن�شانية وبتوجيهات 
وباإ�شر�ف ومتابعة �شمورّ �ل�شيخ خالد 
رئ��ي�����ص جمل�ص  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن 
�لإد�رة  تقدم يف كل منا�شبة ريا�شية 
دولية ت�شت�شيفها دلياًل على متيزها 

يف �لتنظيم و�لإعد�د.
االأمل يف امليداليات

و�أعرب عن �أمله يف �أن يتمكن �أبطال 
�لنادي من �لتتويج بعدد من 

حممد بن خليفة بن زايد اآل نهيان يوجه ر�شالة ترحيب اإىل امل�شاركني

اليوم الثاين من مناف�سات كاأ�س العامل لرماية اأ�سحاب الهمم 2019 يتوا�سل يف مدينة العني

�شاه  �دم   / �مل�����دع�����و  ف���ق���د 
�حل���م���ي���د ب����ري حم���م���د بري 
�ل��ه��ن��د   �جلن�شية   ، حم��م��د 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������و�ز   -
من   )8485291K(
يجده عليه �لت�شال بتليفون 

رقم  0504915827

فقدان جواز �سفر
توفيق  /  علي  �ملدعو  فقد 
�لردن   ، ن���و�����ش���ره  ح�����ش��ن 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
)P042737( من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم  

0565993833

فقدان جواز �سفر
ج�������و�ن   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
زهاجن  ، �ل�شني   �جلن�شية 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
 )9 5 3 0 2 9 6 E B (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

 0557340098

فقدان جواز �سفر
�مل���دع���و/ ر�����ش���ده �ني�ص  ف��ق��د 
باك�شتان     ، �ح��م��د  �ن��ي�����ص  ب��ن 
�شفره رقم  �جلن�شية - ج��و�ز 
)1710652( يرجى ممن 
يعرث عليه ت�شليمه بال�شفارة 
مركز  �ق��رب  �و  �لباك�شتانية 

�شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
ف����ق����د �مل�������دع�������و/ رون�����ال�����ني 
�لفلبني   ، �وردن��اري��و  مارويل 
�شفره رقم  �جلن�شية - ج��و�ز 
يرجى   )EC0259233(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�شفارة �لباك�شتانية �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
فقد �ملدعو / مامني جاكوب 
�لهند     ، ه��ات��ه��ي��ل  ف��ات��اي��وز 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )L9524369( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0522834606

فقدان جواز �سفر
�شاكو  /�ن����درو�����ص  �مل���دع���و  ف��ق��د 

م��ام��ني م��ام��ني ج��اك��وب ، �لهند   

�جل��ن�����ش��ي��ة - ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 

يجده  م��ن   )2778405N(

ع��ل��ي��ه �لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  

0522834606

فقدان جواز �سفر
جورج  ليجا   / �مل��دع��و  فقد 
�لهند     ، ج�����ورج  ف��ارغ��ي�����ص 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )H3592955( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0522834606

فقدان جواز �سفر

فقدان �شهادةاأ�شهم
فقد �ملدعو/ خليفة �شلطان ح�شن حممد بن �شفو�ن  

�شهادة رقم 10206525  وعددها 151 �شهم ، رقم �مل�شاهم 
�ل�شالمي. �بوظبي  �شادرة من م�شرف   ADIB1077659
و �شهادة رقم 1125483  وعددها 272 �شهم ، رقم �مل�شاهم 
كابيتال. �لو�حة  �شركة  من  �شادرة   OILC11100760

وعلى من يجدهما �لت�شال بالرقم 0559000087 
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ت��ع��ر���ش��ت �آم�����ال ري����ال م���دري���د يف 
�لدرجة  دوري  لقب  على  �ملناف�شة 
�لقدم  ل���ك���رة  �لإ����ش���ب���اين  �لأوىل 
ل�شربة قوية بعد هزمية مفاجئة 
2-1 �أمام جريونا �إذ �أهدر تقدمه 
يف  هدفني  لي�شتقبل  �شيفه  �أم���ام 

�ل�شوط �لثاين .
و�ت�شع �لفارق �إىل ت�شع نقاط بني 
ريال مدريد �لذي تر�جع للمركز 
�لثالث وغرميه بر�شلونة �ملت�شدر 

بعد 24 مبار�ة.
�أن ري��ال يف طريقه لنت�شار  وب��د� 

�لأول  �ل�������ش���وط  �أن���ه���ى  �أن  ب��ع��د 
ب�����ه�����دف من  م����ت����ق����دم����ا 

��������ش�������رب�������ة ر�أ��������������ص 
�لو�شط  ل����الع����ب 

كا�شيمريو.
ل��ك��ن ج���ريون���ا، �لذي 

�أي  ي���ح���ق���ق  مل 
ف������������������وز 

�ل��دوري ه��ذ� �لعام قبل مبار�ة  يف 
�ليوم، �نتف�ص يف ��شتاد �شانتياجو 

برنابيو بعد �ل�شرت�حة.
من  ���ش��ت��و�ين  كري�شتيان  وت��ع��ادل 
65 ثم  رك��ل��ة ج����ز�ء يف �ل��دق��ي��ق��ة 
بورتوجي�ص  ك��ري�����ش��ت��ي��ان  �ن���ت���زع 
�لفوز بعد ع�شر دقائق من �شربة 

ر�أ�ص قريبة �ملدى.
وت����ع����ر�����ص ق����ائ����د ري�������ال م���دري���د 
����ش���ريج���ي���و ر�م�����و������ص ل���ل���ط���رد يف 
�لدقيقة 89 وكاد زميله �حلار�ص 
تيبو كورتو� ي�شجل هدف �لتعادل 
وتقدم  حني ترك مرماه 
�شدد  لكنه  للهجوم 
ك���رة ب��ر�أ���ش��ه مرت 
�لقائم  ب�����ج�����و�ر 
�ل���ل���ح���ظ���ات  يف 

�لأخرية.

�ل��ب��ول��ن��دي كري�شتوف  �مل��ه��اج��م  ت��اب��ع 
ب��ي��ات��ي��ك ت��األ��ق��ه م��ع ف��ري��ق��ه �جلديد 
ميالن وقاده �ىل �لفوز على م�شيفه 
�ملركز  يف  و�لب��ت��ع��اد   ،1-3 �أت��الن��ت��ا 
�ل���ر�ب���ع يف �ل�����دوري �لإي���ط���ايل لكرة 

�لقدم.
رحيل  ل���ت���ع���وي�������ص  ق�����دوم�����ه  وب����ع����د 
�إىل  هيغو�ين  غونز�لو  �لأرجنتيني 
ت�شل�شي �لإنكليزي يف كانون �لثاين- 
 23“ بياتيك  �شجل  �مل��ا���ش��ي،  يناير 
يف  ن��اب��ويل  م��رم��ى  يف  عاما” ثنائية 

مرمى  يف  وهدفا  �لكاأ�ص،  نهائي  ربع 
�ل�شبت  ثنائيته  قبل  وكالياري  روم��ا 

على �أر�ص �أتالنتا.
ورفع ميالن، حامل �للقب 18 مرة، 
 24 م���ن  ن��ق��ط��ة   42 �إىل  ر����ش���ي���ده 
�أتالنتا  �أم��ام  نقاط   4 بفارق  مبار�ة، 
جاره  خلف  و�ح��دة  ونقطة  �خلام�ص 
�للدود �نرت �لذي ي�شتقبل �شمبدوريا 

.
�ل�����ش��وي�����ش��ري رمي���و فرويلر  و�ف��ت��ت��ح 
لكن   ،”33“ لت���الن���ت���ا  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل 

بياتيك عادل قبل �لدخول �ىل غرف 
“طائرة”  ت�����ش��دي��دة  م���ن  �مل���الب�������ص 
�أط��ل��ق��ه��ا ب��ي�����ش��ر�ه م��ن ز�وي����ة �شيقة 

.»1-45“
ت��ق��دم �لرتكي  �ل��ث��اين،  �ل�����ش��وط  ويف 
ه���اك���ان ج��ال��ه��ان �أوغ���ل���و مل��ي��الن من 
ت�شديدة قوية ر�ئعة من خارج �ملنطقة 
“55”، قبل �أن يح�شم بياتيك �ملبار�ة 
�إثر ركنية “61”، ر�فعا ر�شيده �إىل 
مع ميالن  مباريات   5 يف  �أهد�ف   6

بعد قدومه من جنوى.

�أول لعب ي�شجل يف  بياتيك  و�أ�شبح 
ل��ه م��ع ميالن  م��ب��اري��ات  ث���الث  �أول 
�شباط-  يف  ب��ال��وت��ي��ل��ي  م���اري���و  م��ن��ذ 

فرب�ير 2013.
وح��ي��ت �جل��م��اه��ري ه��د�ف��ه��ا �جلديد 
بوم  ب���وم  ب���وم  “بياتيك!  ل��ه  ب��ال��غ��ن��اء 
باأهد�فه  لحتفاله  �إ���ش��ارة  يف  بوم!”، 

وهو ميثل دور مطلق �لنار.
ورفع بياتيك ر�شيده هذ� �ملو�شم �إىل 
�لدوري  24 مبار�ة يف  17 هدفا يف 

بني جنوى وميالن.

�ملخ�شرم  ق����اد  ث���ان���ي���ة،  م����ب����ار�ة  ويف 
�لر�بع  كالياري  بافوليتي  ليوناردو 
بارما  �شيفه  ع��ل��ى  �ل��ف��وز  �إىل  ع�شر 
“66 و85”  2-1 بت�شجيله ثنائية 
�ل�شلوفاكي  ب���ه���دف  ت����اأخ����ره  ق��ل��ب��ت 
وك�����ان   .»40“ ك���وت�������ش���ك���ا  ي����������ور�ي 
�فتتح  و�مل��ت�����ش��در  �ل��ب��ط��ل  يوفنتو�ص 
�مل���رح���ل���ة �جل��م��ع��ة ب���ف���وز ك��ب��ري على 
�أب�����رز  ويف  -3�شفر.  ف����روزي����ن����وين 
مباريات �لأحد، يلعب نابويل �لثاين 

مع تورينو �لثامن.

�أطلق نادي مان�ش�شرت �شيتي لكرة �لقدم برناجًما جديًد� يف دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة لت�شجيع �لفتيات �ل�شغري�ت على ممار�شة لعبة كرة �لقدم.

وياأتي �لربنامج �شمن مبادرة »Same Goals« �لتي �أطلقها �لنادي حول 
�لعامل، حيث ي�شتمر حتى نهاية �ملو�شم.

ودبي،  �أبوظبي  تعمل يف كل من  �لتي  �لقدم،  لكرة  �ل�شيتي  وتتوىل مد�ر�ص 
�لإ�شر�ف على هذه �ملبادرة، حيث تهدف �حل�ش�ص �لتدريبية �شمن مبادرة 
�للعبة،  ملمار�شة  �لفر�ص  من  �ملزيد  �لفتيات  منح  �إىل   Same Goals

و�إلهام �جليل �لقادم لعبات كرة �لقدم من �لفتيات.

 و�نطلقت �ملبادرة من نادي �لقو�ت �مل�شلحة يف �أبوظبي، حيث ح�شرت �أكرث 
و�للعب  �ملهار�ت  حتدي  يف  للم�شاركة  �جلن�شيات  خمتلف  من  فتاة   75 من 

�شمن بطولة م�شغرة.
�أول مدربة كرة  �لإم��ار�ت قد �شمت  �لقدم يف  لكرة  �ل�شيتي  وكانت مد�ر�ص 
نادي  �ل�شابقة يف  �ل��الع��ب��ة  ت�����ش��ارين،  �إي��ل��ي  وه���ي  ط��و�ق��م��ه��ا،  �ل��ق��دم �شمن 
على  �مللقاة  بامل�شوؤوليات  �شعادتها  على  �أك��دت  �لتي  حيث  �شيتي،  مان�ش�شرت 
عاتقها يف �أول �شل�شلة من �حل�ش�ص �لتدريبية �لتي تتوىل �لإ�شر�ف عليها: 
�أعد�د كبرية من �لفتيات من خمتلف �جلن�شيات  مل�شاهدة  بال�شعادة  “ �أ�شعر 

قدر  م�شتوياتهن  بتطوير  وي��رغ��ن  بها  ويتعلقن  �ل��ق��دم  ك��رة  وه��ن مي��ار���ص 
�ل��ذي حتققه  �لنجاح  م��دى  مان�ش�شرت عن  �شمعنا يف مدينة  لقد  �لإم��ك��ان. 
 Same مد�ر�ص �ل�شيتي لكرة �لقدم يف دولة �لإمار�ت، ومن خالل برنامج
�أننا �شن�شتقطب �أعد�ًد� �أكرب من لعبات كرة �لقدم من  �شك  فال   ،Goals
�لفتيات، وهو �أمر ر�ئع بالتاأكيد«.  و�أ�شافت: “�أما بالن�شبة يل على �مل�شتوى 
فاأنا  �لإم���ار�ت،  �إىل  مان�ش�شرت  من  ت�شل  مدربة  �أول  وباعتباري  �ل�شخ�شي، 
بالن�شبة لهن  �لإط���الق  �أن��ه ل حو�جز على  �لفتيات  ل��ه��وؤلء  �أوؤك���د  �أن  �أري��د 
�لر�ئع  �ل�شخ�شية. و�شيكون من  عند ممار�شة كرة �لقدم وحتدي قدر�تهن 

وللم�شاركة  مهار�تهن«.   وتطور  تقدمهن  ومتابعة  �لفتيات  ه��وؤلء  تدريب 
�إىل  يتطلعن  �للو�تي  �لفتيات  على  يجب   ،SameGoals# م��ب��ادرة  يف 
ممار�شة كرة قدم، �أو يرغن بتجربتها للمرة �لأوىل، ن�شر فيديو على تويرت 
هدف،  ت�شجيل  يتم  �أن  وميكن  �شده(.   )�أو  هدف  ت�شجيل  مع  �إن�شتغر�م  �أو 
�لأف�شلية  مع  �ل��ك��ر�ت،  من  ن��وع  �أي  وبا�شتخد�م  مكان  �أي  يف  �لكرة،  �شد  �أو 
��شتخد�م  م��ع  �لفيديو  حتميل  ويجب  و�ب��ت��ك��اًر�.  �إب��د�ًع��ا  �لأك���رث  للم�شاركة 
�لو�شم #SameGoals و�لإ�شارة �إىل @ManCity، و�شيقوم �لنادي 

باإر�شال كرة قدم حتى تتمكن �لفتيات من �ل�شتمر�ر مبمار�شة �للعبة.

نـــادي مان�س�ستـــر �سيتـــي لكـــرة القـــدم يطلـــق حملـــة �ساملـــة
 يف الإمـــارات لت�سجيـــع الفتيـــات علـــى ممار�ســـة اللعبـــة 

وحامل  �ملت�شدر  بر�شلونة  م��ن  ك��ل  حقق 
�ملو�شم  و�تلتيكو مدريد و�شيفه يف  �للقب 
�مل��ا���ش��ي ف����وز� ���ش��ع��ب��ا يف �مل��رح��ل��ة �ل����� 24 
م��ن �ل����دوري �لإ���ش��ب��اين ل��ك��رة �ل��ق��دم قبل 
ويوفنتو�ص  �لفرن�شي  لليون  مو�جهتما 

�إلإيطايل على �لتو�يل �لأ�شبوع �ملقبل يف 
ذهاب ثمن نهائي دوري �أبطال �أوروبا.

بر�شلونة  ت��خ��ط��ى  �لأوىل،  �مل���ب���ار�ة  يف 
ت���ع���ادلت���ه �ل���ث���الث���ة �لأخ��������رية مع 

و�تلتيك   ”2-2“ ف��ال��ن�����ش��ي��ا 
“�شفر-�شفر”  ب���ل���ب���او 

ومع  �ل����������دوري،  يف 
ريال  غ��رمي��ه 

كاأ�ص  ن��ه��ائ��ي  ن�����ش��ف  “1-1” يف  م��دري��د 
بالنف�ص  �لثقة  بع�ص  و����ش��ت��ع��اد  �إ���ش��ب��ان��ي��ا، 
بفوزه على �شيفه بلد �لوليد -1�شفر من 
ركلة جز�ء لنجمه 
�لأرج����ن����ت����ي����ن����ي 
ل��������ي��������ون��������ي��������ل 
و�أر�ح  م��ي�����ش��ي. 
�إرن�شتو  �مل���درب 
ف�������ال�������ف�������ريدي 
�ل���������������ذي 
م����دد 

حتى  �إ�شافيا  مو�شما  عقده  �لأ�شبوع  ه��ذ� 
�آخر،  �إمكانية �لتمديد ملو�شم  مع   2020
ثالثة لعبني �أ�شا�شيني هم لعبا �لو�شط 
و�لرب�زيلي  ر�كيتيت�ص  �ي��ف��ان  �ل��ك��رو�ت��ي 
�لأوروغوياين  و�ملهاجم  كوتينيو  فيليبي 
جهودهم  م��ن  لال�شتفادة  �شو�ريز  لوي�ص 
يف �ملبار�ة �شد ليون، ودفع بالغاين كيفن-

�ألينيا و�لفرن�شي  بر�ن�ص بو�تنغ وكارلي�ص 
ملعب  على  منهم.  ب��دل  دميبيلي  عثمان 
كامب نو، �شمد بلد �لوليد �شاحب �ملركز 
طويال  نقطة”  ع�شر”26  �خل���ام�������ص 
لرب�شلونة  �ل��ه��ج��وم��ي��ة  �لأم���������و�ج  �أم�������ام 
ب���ق���ي���ادة م��ي�����ش��ي، ب���الع���ت���م���اد ع��ل��ى دف���اع 
�شلب ومهاجم و�حد �شريح مل ي�شتطع 
�لأملاين  تهديد مرمى م�شيفه وحار�شه 
ب����دوره،  �شتيغن.  ت��ري  م���ارك-�أن���دري���ه 
�إنهاء  عن  �لكاتالوين  �لعمالق  عجز 
هجمة و�حدة بال�شكل �ملطلوب حتى 
ج��اء �ل��ف��رج م��ن رك��ل��ة ج���ز�ء عندما 
�ملنطقة  د�خ��ل  بيكيه  ج��ري�ر  �شقط 
�إثر تدخل من جانب ميت�شل �نربى 
مفتتحا  ب��ن��ج��اح  �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ل��ه��ا 
ر�شيده  ر�ف��ع��ا   ”43“ �لت�شجيل 
ترتيب  ����ش���د�رة  يف  ه��دف��ا   22 �إىل 
�لثاين،  �ل�����ش��وط  ويف  �ل���ه���د�ف���ني. 
ح���رم ح��ار���ص ب��ل��د �ل��ول��ي��د ج���وردي 
ما�شيب �لت�شيلي �أرتورو فيد�ل من 
�إ�شافة �لهدف �لثاين عندما خرج 
ت�شديد  م��ن  ميكنه  ومل  مل��الق��ات��ه 
و�نفرد  �لت�شلل  ك�شر  بعدما  �ل��ك��رة 
�شو�ريز  ل��ك��رة  ت�����ش��دى  ث��م   ،”55“
�لذي  مي�شي  �ىل  فارتدت  بو�تنغ  بديل 
�شيطر عليها  لكن �حلار�ص  بقوة  �عادها 
على  ���ش��و�ري��ز  وح�����ش��ل   .»65“ جم����دد� 
�إ�شقاطه  �إث��ر  لرب�شلونة  ثانية  ج��ز�ء  ركلة 
من قبل كيكو �نربى لها مي�شي وت�شدى 
�لذي  �لأرجنتيني  �إىل  لتعود  ما�شيب  لها 
تابعها بر�أ�شه لكن �حلار�ص كان حا�شر� 
م���رة ث��ان��ي��ة ح��ارم��ا �إي����اه م��ن تعزيز 
�شد�رته “86«. وجنح ما�شيب يف 
�لأخرية  �ل��دق��ائ��ق 
حرمان  يف 

مي�شي 

و�شو�ريز وكذلك كوتينيو �لذي نزل بدل 
من دميبيلي، من �أكرث من فر�شة �شانحة 
للت�شجيل، فكان �لثالثة يف طليعة مهنئيه 
ب��ع��د �مل���ب���ار�ة ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �ل���ذي قدمه. 
نقطة   54 �إىل  ر���ش��ي��ده  بر�شلونة  ورف���ع 
�تلتيكو  على  ن��ق��اط  �شبع  ب��ف��ارق  متقدما 
�أي�شا على  �لذي فاز بهدف وحيد  مدريد 
م�شيفه ر�يو فايكانو يف “دربي” �لعا�شمة 
ف���اي���ك���ا����ص، �شجله  �ل�����ش��غ��ري ع��ل��ى م��ل��ع��ب 
بت�شديدة  غ��ري��زم��ان  �أن���ط���و�ن  �ل��ف��رن�����ش��ي 
�رت��ط��م��ت مب���د�ف���ع وخدعت  �أك���روب���ات���ي���ة 
دمييرتيف�شكي  �شتويل  �ملقدوين  �حلار�ص 
يف  هدفا   12 �إىل  ر�شيده  ر�ف��ع��ا   ،”74“
11 م��ب��ار�ة يف  �آخ��ر  �أه���د�ف يف  �لليغا و9 
�ملركز  �أتلتيكو  و�نتزع  �مل�شابقات.  خمتلف 
�لثاين موقتا، وتقدم بفارق نقطتني على 
�ل��ذي ي�شت�شيف غد�  ج��اره ري��ال م��دري��د 
فايكانو  ر�ي��و  ر�شيد  وق��ف  فيما  ج��ريون��ا، 
�ل��ث��ام��ن ع�شر  �مل��رك��ز  ن��ق��ط��ة يف   23 ع��ن��د 
�أول  �ملو�شم  نهاية  يف  �شاحبه  يكون  �ل��ذي 
وكان  �ل��ث��ان��ي��ة.  �ل���درج���ة  �إىل  �ل��ه��اب��ط��ني 
�أتلتيكو باأم�ص �حلاجة �إىل �لفوز ل�شتعادة 
�أمام ريال  �لثقة بعد خ�شارتني متتاليتني 
قبل   ”3-1“ وريال  “�شفر1-”  بيتي�ص 
�لأربعاء  �لإي���ط���ايل  ي��وف��ن��ت��و���ص  م��و�ج��ه��ة 
�أبطال  دوري  نهائي  ثمن  ذه��اب  يف  �ملقبل 
مرتوبوليتانو.  و�ن���د�  ملعبه  على  �أوروب���ا 
�آخ������ر خم�ص  �ل����ر�ب����ع يف  �ل����ف����وز  و����ش���اع���د 
مباريات بني �لفريقني يف �لدوري �أتلتيكو 
يف ��شتعادة �ملركز �لثاين ولو ل� 24 �شاعة، 
فيما يعود �آخر فوز لر�يو فايكانو �ىل 10 
�شباط- فرب�ير 2013 وكان على ملعبه. 
�لأف�شل  �ل���ط���رف  ف��اي��ك��ان��و  ر�ي�����و  وك�����ان 
يف �ل��ل��ق��اء وه�����دد �أك�����رث م���ن م����رة مرمى 
�ل��ذي �شنحت له فر�شة و�ح��دة يف  �شيفه 
�لدقيقة �لثانية �إثر عر�شية من �لفرن�شي 
نيغيز  ل�شاوول  ر�أ�شية  ومتابعة  غريزمان 
دمييرتيف�شكي.  �حل����ار�����ص  �أح�������ش���ان  يف 
ت�شل�شي  �لقادم من  �لفارو مور�تا  و�رتكب 
�لإنكليزي على �شبيل �لإعارة و�لذي لعب 
يف م��رك��ز ر�أ�����ص �حل��رب��ة ب���دل م��ن دييغو 
ك��و���ش��ت��ا، �أخ��ط��اء ك��ث��رية ووق���ع يف م�شيدة 
�لت�شلل عدة مر�ت، ومل تكن له �إل حماولة 
و�حدة يف بد�ية �ل�شوط �لأول من متريرة 
عر�شية لغريزمان تابعها بر�أ�شه بني يدي 
�حلار�ص. وكانت �لفر�شة �حلقيقة �لأوىل 
يف �للقاء لر�يو عندما جنح قائده �أدريان 
�إمباربا يف �جلهة �ليمنى و�شدد كرة ز�حفة 

�ل�شلوفيني  �تلتيكو  ح��ار���ص  عليها  �رمت��ى 
“25«. و�شدد  �أوب��الك و�أز�ل خطرها  يان 
�ل���الع���ب ن��ف�����ش��ه ك����رة ق��وي��ة �ث����ر متريرة 
لها  متقنة من ر�وول دي توما�ص ت�شدى 
“34”، ومرر  �إىل ركنية  �أوبالك وحولها 
خطرة  عر�شية  لوي�ص  فيليبي  �لرب�زيلي 
�أم���ام �مل��رم��ى م��رت م��ن �جلميع �إىل خارج 

�مللعب “37«. 
�ل�شوط  زم��ن  م��ن  �شاعة  رب��ع  م��رور  وبعد 
لأتلتيكو  �لأرجنتيني  �مل��درب  دف��ع  �لثاين، 
دييغو �شيميوين بكو�شتا بدل من فيتولو، 
و�ل���ف���رن�������ش���ي ت���وم���ا����ص ل���ي���م���ار ب�����دل من 
على  �لإبقاء  مع  كوريا  �أنخل  �لأرجنتيني 
م���ور�ت���ا، ل��ك��ن �ل�����ش��ي��ط��رة و�ل��ت��ه��دي��د بقيا 
توما�ص  دي  ر�وول  وك�شر  فايكانو.  لر�يو 
�أر�شلها  بينية  ك���رة  م��ن  �لت�شلل  م�شيدة 
�ليخاندرو غالفيز، وتدخل �أوبالك وحول 
عك�ص  وعلى   .»68“ ركنية  �إىل  ت�شديدته 
يف  لعبيه  بخرية  �أتلتيكو  جنح  �ملجريات 
مور�تا  من  خلفية  متريرة  بعد  �لت�شجيل 
بطريقة  �ل��ك��رة  تابع  �ل��ذي  غريزمان  �ىل 
�لز�وية  ����ش��ف��ل  يف  ����ش��ت��ق��رت  �أك���روب���ات���ي���ة 
�لفيديو  �إىل  �ل���ه���دف  و�ح���ت���اج  �ل��ي��م��ن��ى، 
للتاأكد م��ن ع��دم وج��ود م��ور�ت��ا يف موقف 

ت�شلل “74«.
دمييرتيف�شكي  باحلار�ص  م��ور�ت��ا  و�ن��ف��رد 
�ل������ذي جن����ح يف خ���ط���ف �ل����ك����رة م����ن على 
ق���دم���ه وح���رم���ه م���ن �إ����ش���اف���ة ه����دف ثان 
�ملد�فع  �أوب��الك  وح��رم   ،”83“ لل�شيوف 
�ل�شنغايل عبد �لالي با �لذي تابع بر�أ�شه 
�لتعادل  �إدر�ك  كرة من خو�شيه بوزو، من 
على  �شو�شييد�د  ري��ال  وتغلب   .»1-90“
�شجلها  نظيفة  بثالثية  ليغاني�ص  �شيفه 
ميكل �ويارثابال”50 و59” و�لرب�زيلي 
�ملركز  �إىل  و�نتقل   ،”75“ ويليان جوزيه 
 29 م��ق��اب��ل  34 نقطة  ب��ر���ش��ي��د  �ل�����ش��اب��ع 

للخا�شر.
و�كت�شح ليفانتي م�شيفه �شلتا فيغو 1-4، 
موقتا  ع�شر  �حل���ادي  �مل��رك��ز  �إىل  متقدما 
بر�شيد 30 نقطة. و�شجل خو�شيه لوي�ص 
 ”40“ و62” وك��وك��ي   20“ م��ور�ل��ي�����ص 
ليفانتي،  وبورخا مايور�ل “89” �أهد�ف 
جز�ء”  رك��ل��ة  م��ن   88“ منديز  وب��ر�ي�����ص 
�ملعار  �ل��ذي خ�شر جهود  �شلتا فيغو  ه��دف 
حديثا من ريال بيتي�ص، �جلز�ئري ريا�ص 
مبار�ة  �أول  يف  �حلمر�ء  بالبطاقة  بودبوز 
ر�شيده عند 24 نقطة يف  “49” ووقف 

�ملركز �ل�شاد�ص ع�شر.

قبل مواجهتي ليون ويوفنتو�س 

فـــوز �سعـــب لرب�سلونـــة واأتلتيكـــو يف الليغـــا 
ريال مدريد يتعر�س لهزمية 

�سادمة اأمام جريونا 

عدَّ و�لد �لنجم �لرب�زيلي نيمار مهاجم باري�ص �شان جرمان �لفرن�شي، �أن �لتقارير 
�ل�شحافية �لتي تلمح �إىل �إمكانية عودة �أغلى لعب يف �لعامل �إىل فريقه �ل�شابق 
بر�شلونة �لإ�شباين ل تعدو كونها “كذبة«. وقال �لو�لد �لذي يتوىل �أي�شا �إد�رة 
�أعمال �لالعب، يف ت�شريحات �لأحد لربنامج “تيليفوت” عرب قناة “تي �أف 1” 
�لفرن�شية، �إن �لتقارير عبارة عن “كذبة، ل يوجد �أي �ت�شال مع بر�شلونة” حامل 
�للقب ومت�شدر ترتيب �لدوري �لإ�شباين لكرة �لقدم. و�شدد على �أن “�شخ�شني 
يف �إمكانهما �لتحدث عن نيمار: �أنا وهو. �أي منا مل يتحدث عن نية للعودة �إىل 
بر�شلونة. هذه كذبة«. وتابع “بر�شلونة ناٍد كبري وكنا �شعد�ء جد� فيه ي�شتحيل 

ترك لعب مثله خارج د�ئرة هذه �ل�شائعات “يف �شوق �لنتقالت””، م�شيفا “هذه 
�ل�شائعات متتعنا جد�”، وموجها �نتقاد�ت لل�شحافيني �لذين يروجون لها. و�أكد 
�أن “�مل�شتقبل هو يف باري�ص، �حلا�شر هو يف باري�ص”، مع �إ�شارته يف �لوقت ذ�ته 
�إىل �أنه “من �ل�شعب �حلديث عن �مل�شتقبل لأن يف كرة �لقدم، كل �شيء ميكن �أن 
يتغري يف �أي حلظة«. و�أ�شبح �ملهاجم �لدويل �لرب�زيلي �أغلى لعب يف �لعامل يف 
�شيف �لعام 2017، عندما دفع نادي �لعا�شمة �لفرن�شية قيمة �لبند �جلز�ئي 
مليون   222 لقاء  �شفوف  �إىل  و�شمه  �لكاتالوين،  �لنادي  مع  عقده  يف  �ل��و�رد 
يورو. ويغيب نيمار عن �شفوف فريقه يف �لفرتة �لر�هنة ب�شبب �إ�شابة تعر�ص 

لها يف م�شط �لقدم، يف تكر�ر لإ�شابة مماثلة �أبعدته نحو ثالثة �أ�شهر عن �لفريق 
يف �ملو�شم �ملا�شي. و�شدد و�لد نيمار على �شرورة “�أن يحمي �لتحكيم �لالعبني”، 
�مل�شكلة«.  بحقهم” “...” هو  ترتكب  “�لتي  �لأخ��ط��اء  �حت�شاب  “عدم  �أن   ً� ع���ادرّ
و�أعلن �لنادي يف �أو�خر كانون �لثاين- يناير �أن نيمار �شيغيب عن �ملالعب لع�شرة 
�أ�شابيع، ما يعني عدم م�شاركته يف �لدور ثمن �لنهائي لدوري �أبطال �أوروبا �شد 
�أولد  ملعب  على  ذهابا  �لباري�شي  �لفريق  وف��از  �لإنكليزي.  يونايتد  مان�ش�شرت 
ملعبه  على  �حلمر”  “�ل�شياطني  وي�شتقبل  �ملا�شي،  �لأ�شبوع  -2�شفر  تر�فورد 

بارك دي بر�ن�ص يف �ل�شاد�ص من �آذ�ر- مار�ص يف �لإياب.

والـــد نيمـــار: عودتـــه اإلـــى بر�سلونـــة كذبـــة 

بياتيـــك يتابـــع تاألقـــه ويقـــود ميـــالن 
اإلـــى فـــوز جديــــد 

الفجر الريا�ضي



عّذبت ر�سيعتها بـ3 اأفعال �سيطانية
باأنها  �تهمتها  �إ�شطنبول  من  �م���ر�أة  �لرتكية،  �ل�شلطات  �عتقلت 
جمجمتها،  بك�شر  ت��ارة  �لر�شيعة،  طفلتها  تعذيب  يف  "تفننت" 
وتارة بحقنها مبادة تنظيف مبي�شة، وتارة �أخرى بحقنها ب�شائل 

�شابوين، وفقا ملا ذكرته �شحيفة "ديلي حرييت".
و�أو�شحت �شرطة �إ�شطنبول �أنها �عتقلت �لأم �إيليف، بعد �أن عذبت 
�بنتها �إيولول مري�ي، �لبالغة من �لعمر 18 �شهر�، بو��شطة حقنها 

مبادة كيماوية ت�شتخدم يف �لتنظيف و�لتبيي�ص و�شائل �شابوين.
وقالت �لأم، �لتي ك�شف عن ��شمها �لأول، و�حلرف �لأول من ��شم 
لذلك  �أحبها  �أن  �أ�شتطع  "مل  لل�شرطة  ك��اي،  �إيليف  وهو  عائلتها، 

فعلت ذلك بهدف قتلها".
�أفيجالر  منطقة  من  وه��ي  �لأم،  �أن  �لرتكية  �ل�شرطة  و�أو�شحت 

قرب ��شطنبول، مار�شت �لتعذيب بحق �بنتها طو�ل �شهور.
ويف �إحدى �ملر�ت، ��شطر �لزوج �إىل �لتنقل بابنته �شحية �لتعذيب 
من م�شت�شفى لآخر، حني بد�أ �لدم ي�شيل من �أذنيها و�أ�شفل �لبطن، 

وكان عمرها �شهر و�حد فقط حينذ�ك.
وف�����ش��ل �لأط���ب���اء يف حت��دي��د طبيعة �لأع���ر�����ص �ل��ت��ي ت��ع��اين منها 

�لطفلة �لر�شيعة، و�شبب �ملر�ص �لذي يت�شبب بالنزيف �لدموي.
ويف و�قعة �أخرى، ��شتجوبت �ل�شرطة �لأم عندما مت نقلت �لطفلة 
�لر�شيعة �إىل �مل�شت�شفى �أول مرة، حني كان عمرها 9 �شهور فقط، 

حيث تبني �أنها م�شابة بك�شور يف �جلمجمة.
بعدهما  �شر�حها  �أط��ل��ق  لكن  م��رت��ني،  �مل����ر�أة  �ل�شلطات  و�عتقلت 

لنق�ص �لأدلة". "نظر� 
�إىل  حتويلها  ومت  �عتقلت  �لأم  �إن  تركية  �إع���الم  و���ش��ائ��ل  وق��ال��ت 

�ل�شجن بعد �عرت�فها بجر�ئمها "�لنكر�ء".
�لطفلة  لها  �لتي تعر�شت  �لتعذيب  �لرغم من كل جل�شات  وعلى 
�أخذت تتح�شن  و�حلقن باملبي�شات و�شائل �ل�شابون، فاإن �شحتها 

موؤخر�، بح�شب و�شائل �لإعالم �ملحلية.

الكامريات تر�سد حادثا مروعا
�أظ��ه��رت ل��ق��ط��ات ف��ي��دي��و ح��ادث��ا م��روع��ا وق���ع يف م��دي��ن��ة �شنغهاي 
�ل�شينية، طارت فيه �شيارة بي�شاء �للون للحظات، قبل �أن تنقلب 

مر�ت عدة.
�ل�شائق، بتهمة  �أن �ل�شرطة �عتقلت  �إعالم حملية  و�أوردت و�شائل 

�لقيادة �خلطرة �لتي عر�شت �لكثريين للخطر.
و�أ�شيب �ل�شائق بجروح طفيفة، فيما و�شفت حالة �شديقه �لذي 

كان معه بال�شيارة باخلطرية.
وتر�شد �للقطات �لتي ن�شرها مكتب �لأمن �لعام يف �شنغهاي �شيارة 
بي�شاء ت�شري ب�شرعة جنونية، وهي تخرتق �حلو�جز �لتي تف�شل 
�شارعا فرعيا عن �شارع رئي�شي، ثم تنقلب مر�ت عدة يف �ل�شارع ذي 

�لجتاهني، متجاوزة �حلد �لفا�شل بينهما.
"يان" يف بد�ية �لتحقيق  ف نف�شه با�شم  �ل�شائق �لذي عررّ وحاول 
�لتمل�ص من �مل�شوؤولية، قائال �إن �ل�شائق هرب من �ملكان، غري �أن 
�ل�شلطات مل تقتنع. وجلاأت �ل�شلطات �إىل فح�ص ت�شجيل كامري�ت 
�أجرت  �حل��ادث، كما  بعد  �ملكان  يغادر  �أح��د� مل  �أن  �ملر�قبة، لتجد 
�أك��رب من  كميات  تناول  �أن��ه  لتجد  فيه،  للم�شتبه  �لكحول  فح�ص 
�ل�شائق  "يان" باأنه كان يقود  �أقر  �لنهاية،  به. ويف  �مل�شموح  �حلد 
�شعيد�  كنت  للتو.  ج��دي��دة  �شيارة  ��شرتيت  "لقد  م�شيفا  ثمال، 
�أقل �شديقي �إىل منزله،  �أن  �أريد  وتناولت بع�ص �مل�شروبات. كنت 

لكنني مل �أكن على در�ية بحركة �ملرور و�ل�شيارة �جلديدة".
�ل�شائق  م��ن  �لقيادة  رخ�شة  ب�شحب  �ل�شينية  �ل�شلطات  و�أم���رت 
�نتظار  �لحتياطي، يف  ي��ز�ل قيد �حلب�ص  وه��و ل  �شنو�ت،   5 مل��دة 

حماكمته بتهمة �لقيادة �خلطرة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

م�سابقة لالأبناء ت�سعل قتال �سوارع بني الآباء
يعملها �ل�شغار ويقع فيها �لكبار.. هذ� حال ما حدث �أثناء م�شابقة للم�شارعة �حلرة ��شت�شافتها مدر�شة كيمربيل 
�لثانوية يف و�شكون�شن �لأمريكية. فخالل �لنز�ل بني تلميذين، �أطلقت �إحدى �لأمهات بع�ص �ل�شباب �لبذيء جتاه 
خ�شم �بنها، �لأمر �لذي �أدى �إىل �ندلع معركة جماعية يف مدرجات �ل�شالة �لريا�شية �ملدر�شية كما �أظهرت لقطات 
فيديو. وتظهر �للقطات �مل�شورة للحادثة جمموعة من �لآباء يتد�فعون ويدفعون بع�شهم بع�شا على �ملدرجات قبل 

�أن ينتقلو� �إىل �أر�ص �ل�شالة �لريا�شية، كما ذكرت �شحيفة "نيويورك بو�شت" �لأمريكية.
�إىل  �أدى  �ل��ذي  �لأم��ر  بع�شهم،  و�شتم  �شب  �ملتخا�شمني يف  �مل�شارعني  وعائالت  �لآب��اء  ب��د�أ  �ملعركة عندما  وب��د�أت 

م�شاجرة قبل �نتهاء �ملبار�ة بني �لتلميذين، وفقا لتقرير لل�شرطة.
و�أدى �ل�شجار �إىل تدخل �ل�شرطة �لتي �أجرت حتقيقات ب�شاأن �ل�شجار "�لأبوي".

يف  وق��ال  �ملدر�شية،  �مل�شابقة  يف  و�لفو�شى  �ل�شجار  �أث���ارو�  �لذين  لالآباء  �إن���ذ�ر�ت  �ل�شرطة  وجهت  �لتحقيق  وبعد 
تقريرها �إن �لآباء دخلو� يف �شجار لفظي وج�شدي.

و�تهمتها  عاما(،   33( هاميل  ك�شاندر�  و��شمها  �مل�شابقة  يف  �مل�شاركني  �لتالميذ  �أحد  و�ل��دة  �إىل  �ل�شرطة  و�أ�شارت 
بال�شلوك �ملثري لال�شطر�ب.

عاما(،  فولكمان )33  نيكول  وزوجته  عاما(  فولكمان )39  �شانون  كل من  �إىل  �لتي وجهت  �ملماثلة  �لتهمة  وهي 
�للذين �تهما �أي�شا بالعتد�ء بال�شرب. وحظي �ل�شجار باهتمام و�شائل �لإعالم لأول مرة عندما ن�شر �لفيديو على 

موقع تويرت يف وقت �شابق من هذ� �لأ�شبوع.   
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مزرعة ح�سي�س  �سخمة داخل منزل
و�إنتاج  "�لقنب"،  �حل�شي�ص  نباتات  من  �ملئات  نبات  �شري" لزر�عة  م�شنع 
�ملخدر�ت، �أُن�شئ حتت �أر�ص منزل �شكني، لكن �ل�شلطات �لربيطانية عرثت 

عليه موؤخر�، وفق ما نقلت �شحيفة "�إندبندنت".
وخالل حملة �شنتها �ل�شرطة يف مدينة وولفرهامبتون، مت �كت�شاف �ملئات 

من نباتات �لقنب د�خل غرف يف خمباأ حتت �لأر�ص.
وقالت �شرطة و�شت ميدلندز، �إنها عرثت على �أكرث من 250 نبتة قنب يف 

غرفة بنيت خ�شي�شا حتت مبنى موجود يف حديقة خلفية لأحد �ملنازل.
�لنباتات، ومر�وح  �أ�شو�ء ت�شاعد على زر�عة  �ل�شرية على  �لغرفة  و�حتوت 

و�أجهزة تدفئة، وكانت جميعها خمباأة خلف حائط خ�شبي.
ويف بيان، و�شفت �ل�شرطة �مل�شنع �ل�شغري باأنه "متطور". وقالت �ملفت�شة 
�شتيفاين فوربر: "كانت �لنباتات خمفية ب�شكل جيد، لكن �ل�شباط ت�شرفو� 

بناء على �شكوكهم و�كت�شفو� م�شنع �لقنب".
وجاءت �حلملة، بعد �أن �أ�شدرت �ل�شرطة مذكرة تفتي�ص، �إثر تلقيها تقارير 
�ل�شرطة على  رجال  �لتفتي�ص، عرث  يزرع هناك. وخالل  �لقنب  باأن  تفيد 
"منزل  يف  بحثهم  يكملو�  �أن  قبل  �لرئي�شي،  �مل��ن��زل  د�خ��ل  قنب  نبتة   20

�حلديقة"، ويعرثو� على �مل�شنع �ل�شري.
عاما،  و41   57 �لعمر  من  يبلغان   ، رجلني  على  �لقب�ص  �ل�شرطة  و�ألقت 
لال�شتباه يف زر�عتهما للقنب و�إنتاجهما �ملخدر�ت، ويجري ��شتجو�بهما يف 
�حلجز. و�أ�شافت �ملفت�شة فوربري: "لن يتم �لت�شامح مع �ملخدر�ت، لأنها ل 

تدمر حياة �لنا�ص فح�شب، بل ميكن �أن توؤدي �إىل مزيد من �جلر�ئم".
مناطقهم  يف  �مل��خ��در�ت  ب�شاأن  خم��اوف  لديه  �شخ�ص  �أي  "نحث  وتابعت: 
و�آذ�ننا  �أع��ي��ن��ن��ا  ي��ك��ون �جل��م��ه��ور  �أن  ن��ح��ت��اج  ب��ذل��ك.  �إب��الغ��ن��ا  ع��ل��ى  �ملحلية 

مل�شاعدتنا يف مكافحة هذه �لق�شية ".

اأمطار تقتل ن�سف مليون بقرة يف اأيام
�أدت �أم���ط���ار غ���زي���رة، ه��ط��ل��ت ع��ل��ى �جل����زء �ل�����ش��م��ايل �ل�����ش��رق��ي م��ن ولية 
غطى  "فايندرز"،  بنهر  هائل  في�شان  حدوث  �إىل  �لأ�شرت�لية،  كوينزلند 
"نظام طق�ص" خا�ص  مناطق �شا�شعة على جانبيه، بل وعمل على تطوير 

به.
و�أ�شارت �ل�شلطات يف ولية كوينزلند �إىل �أن �لفي�شان على جانبي �لنهر 
�متد على م�شافة 60 كيلومرت�، وذلك خالل �أ�شابيع قليلة، وفقا ملا ذكرته 
�شحيفة مريور �لربيطانية. وجلاأت �ل�شلطات �إىل ن�شر قو�ت من �جلي�ص 
�لأ�شرت�يل يف �ملنطقة للتعامل مع �لفي�شانات، �لتي و�شفت باأنها "حتدث 
مرة و�حدة يف �لقرن". و�أظهرت �شور بالأقمار �ل�شناعية، ن�شرتها وكالة 
�لهائل  �حلجم  ع��ن  وك�شفت  �ملنكوبة،  �ملنطقة  نا�شا،  �لأم��ريك��ي��ة  �لف�شاء 
يف  ح�شابها  على  كوينزلند  يف  �جلوية  �لأر���ش��اد  د�ئ��رة  وكتبت  للفي�شان، 

تويرت تقول "في�شان هائل لدرجة �أنه �شنع طق�شه �خلا�ص به".

هل حتتاج اإىل فح�س 
هرمون الغدة الدرقية؟

ل ي��زي��د ح��ج��م �ل��غ��دة �ل��درق��ي��ة عن 
ب��و���ش��ت��ني، ل��ك��ن ت��اأث��ريه��ا ك��ب��ري على 
���ش��ح��ة �لإن�������ش���ان، ف��ال��ه��رم��ون �لذي 
وج��زء من  كل ع�شو  يحتاجه  تفرزه 
�إىل  �ل��غ��ذ�ء  بتحويل  ل��ي��ق��وم  �جل�����ش��م 
ي�����ش��اع��د هرمون  وب���ال���ت���ايل  ط���اق���ة. 
�ل��غ��دة �ل��درق��ي��ة ع��ل��ى ���ش��ب��ط حر�رة 
�جل�����ش��م، و���ش��رع��ة دق���ات �ل��ق��ل��ب، كما 

يوؤثر �أي�شاً على وظائف �لدماغ.
وع��ن��دم��ا ي��ق��ل �إن���ت���اج ه��رم��ون �لغدة 
�ل��درق��ي��ة ي��ت��ب��اط��اأ �جل�����ش��م، وحتدث 
عليك  �لأع������ر��������ص  م����ن  جم���م���وع���ة 
�إجر�ء  تتطلرّب  لأن��ه��ا  ل��ه��ا،  �لن�����ش��ات 
فح�ص �لغدة �لدرقية، وهي: �لدو�ر، 
و�ل��ت��ع��ب، و�ك��ت�����ش��اب �ل�����وزن، وب���روده 

�ليدين، وجفاف �لب�شرة.
�أن  �ل��ب��د�ي��ة  �لإن�����ش��ان يف  وق��د يعتقد 
�لتغذية،  �شوء  نتيجة  �لأعر��ص  هذه 
بل �إنها �أعر��ص �شائعة لدى كثري من 
60، لذلك قد يلتب�ص  �لن�شاء بعد �ل� 
�لأم��ر حتى على بع�ص �لأط��ب��اء فال 
لذلك،  �ل��درق��ي��ة.  �ل��غ��دة  فح�ص  يتم 
على  ه��ارف��ارد  تو�شيات جامعة  حتث 
�إجر�ء فح�ص هرمون �لغدة �لدرقية 
ل��ل��ن�����ش��اء �ل���الت���ي ت�����ش��ت��ك��ني م���ن هذه 
�لأعر��ص �أو بع�شها بغ�ص �لنظر عن 
�إىل  �لطبية  �لتقارير  وت�شري  �ل�شن. 
�أن �ملر�أة عر�شة مل�شاكل �لغدة �لدرقية 
�أكرث من �لرجل مبعدل يرت�وح بني 
5 �إىل 8 مر�ت. و�أن �مر�أة من بني كل 
مب�شكلة  ت�شاب  �لعامل  حول  ن�شاء   8
يف �ل���غ���دة �ل���درق���ي���ة م����رة و�ح�����دة يف 
باملائة   60 �أن  �لأخطر  لكن  حياتها. 
�لدرقية  �لغدة  �أعر��ص  لديهم  ممن 
ر  ل ينتبهون �إليها يف �لبد�ية، ويتاأخرّ
ت�شخي�ص �حلالة حتى �إجر�ء فح�ص 

�لدم �خلا�ص بهرمون هذه �لغدة.

جرح ودماء وحم�س نووي 
يف جرمية التاجني امللكيني

قطع  �شرقة  يف  �لرئي�شي  به  �مل�شتبه  �ع��رتف 
�أثرية جنائزية ملكية من كاتدر�ئية �شويدية، 
قطع  على  �لنووي،  حم�شه  على  �لعثور  بعد 
�نت�شلت يف وقت �شابق من �ل�شهر �جلاري من 

�شلة قمامة، �شمال �شتوكهومل.
�جلمعة،  وبثت قناة "�إ�ص يف تي" �ل�شويدية، 
�ل�شويدي  عن  نقال  �شتوكهومل  حمكمة  من 
�إن���ه جرح  �ل��ب��ال��غ م��ن �لعمر 22 ع��ام��ا ق��ول��ه 
مكان  من  و�شعار�  تاجني  �أخ��ذ  عندما  نف�شه 
غربي  �شرتينغن�ص،  ك��ات��در�ئ��ي��ة  يف  عر�شهم 
�ل�شرطة  وق��ال��ت  يوليو.   31 ي��وم  �لعا�شمة، 
�ل�شويدية �إن �لدماء �لتي وجدت على �ثنني 
م��ن �ل��ق��ط��ع �مل�����ش��روق��ة، وع���رث عليها ي���وم 5 

فرب�ير، متاثل حم�شه �لنووي.
كارل  للملك  �مللكية  �ل�شعار�ت  قيمة  وتقدر 
 1611 ع���ام  م��ن  كري�شتينا  و�مل��ل��ك��ة  �ل��ت��ا���ش��ع 
ماليني   7( ك����رون����ا  م���ل���ي���ون   65 ب����ح����و�يل 

دولر(.

ت�سع 7 توائم يف ولدة 
طبيعية نادرة

6 �إناث وذكر و�حد و�شعتهم �مر�أة عر�قية يف حالة ولدة 
دياىل  بعقوبة مبحافظة  تو�ئم يف  ل�شبعة  ن��ادرة  طبيعية 

�شرقي �لعر�ق.
وجاء يف بيان �شادر عن �ملتحدث با�شم د�ئرة �ل�شحة يف 
 25 �لعمر  م��ن  �لبالغة  �لأم،  �شحة  �أن  دي��اىل  حمافظة 
�ل�شبعة  و�ل��ت��و�ئ��م  هويتها،  ع��ن  يك�شف  مل  و�ل��ت��ي  ع��ام��ا، 

جيدة.
و�أ�شارت تقارير �إىل �أن حالة �لولدة �ل�شباعية هذه، رمبا 

تكون �أول حالة من نوعها يف �لعر�ق.
�إنه  فا�شل،  يو�شف  �ل�شبعة،  �ل��ت��و�ئ��م  و�ل���د  �ل���زوج  وق���ال 
وزوجته مل يخططا لإجناب عائلة كبرية، م�شري� �إىل �أن 

عدد �أفر�د �أ�شرته من �ل�شغار و�شل �إىل 10 �لآن.
د�ئ��رة �شحة  �ل�شبعة، على ح�شاب  للتو�ئم  ون�شرت �شور 

دياىل يف في�شبوك، وتبني �أنهم ب�شحة جيدة.
تو�ئم،   6 ولدة  بعد  �ل�شباعية هذه  �ل��ولدة  وتاأتي حالة 
�إن��اث و3 ذك��ور، لم��ر�أة لبنانية و�شعتهم يف م�شت�شفى   3

جامعة �لقدي�ص جورج يف لبنان.
ي�شار �إىل �أن �حلالة �لوحيدة �لأخرى يف �لعامل لولدة 7 
تو�ئم ظلو� على قيد �حلياة كانت يف مدينة دي مونيه يف 

ولية �أيو� �لأمريكية يف �لعام 1997.
 وح�����ش��ل �ل�����و�ل�����د�ن ك��ي��ن��ي وب���وب���ي م���اك���ويف ع��ل��ى منح 
�لرئي�ص  ب��ه��م��ا  و�ت�����ش��ل  م��ال��ي��ة وع��ي��ن��ي��ة،  وم�������ش���اع���د�ت 
مقدمة  و��شت�شافتهم  كلينتون،  بيل  �آن���ذ�ك  �لأم��ريك��ي 

�لرب�مج �ل�شهرية �أوبر� وينفري.

م�سروبات الطاقة حتطم اأ�سنان �ساب
حتطمت �أربع من �أ�شنان طالب بريطاين و�أ�شيبت �أخرى 

باأ�شر�ر بعد �أن �أفرط يف تناول م�شروبات �لطاقة.
بايرن،  فيني  �ل�شاب،  ب��اأن  ميل"  "ديلي  �شحيفة  وتفيد 
21 �شنة، كان يتناول يف �لأ�شبوع  و�لذي يبلغ من �لعمر 
ل��رت�ت يف  �لطاقة )نحو ثالثة  45 علبة من م�شروبات 
�ل��ي��وم(. و�ع��ت��ق��د �ل�����ش��اب ب���اأن ه��ذه �مل�����ش��روب��ات �شتجعله 
در��شته  يف  �لنجاح  على  وت�شاعده  د�ئ��م،  ن�شاط  حالة  يف 

�جلامعية.
وبعد م�شي �شبعة �أ�شهر على �لإفر�ط يف تناول م�شروبات 
�لطاقة، تك�شرت �أربع من �أ�شنانه �لأمامية عندما حاول 

ق�شم تفاحة.
�أ�شنانه  �أن جميع  و�ت�شح عند مر�جعته طبيب �لأ�شنان، 
ت�شررت، و��شطر �لطبيب �إىل و�شع 24 ح�شوة وتركيب 

�أ�شنان �شناعية.
كما ت�شري �ل�شحيفة �إىل �أن �ل�شبب يف ما ح�شل يعود �إىل 
�حتو�ء هذه �مل�شروبات على ن�شبة عالية من �ل�شكر، حيث 
�أن ن�شف لرت منها يحتوي على 54 غر�ما من �ل�شكر، يف 
�مل�شموح بها لل�شخ�ص ل تزيد عن  �ل�شكر  �أن كمية  حني 

30 غر�ما يف �ليوم. عار�شة تقدم زيا ملاري كاترانتز خالل عر�س لالأزياء يف اأ�شبوع لندن للمو�شة.    رويرتز

وفاة هتلر ال�سا�سة 
عن عمر 77 عاما

قال وكيل �أعمال �ل�شوي�شري برونو 
غانز �إن �ملمثل، �لذي ��شتهر بتج�شيد 
فيلم"�ل�شقوط"،  يف  هتلر  �شخ�شية 
تويف يف منزله مبدينة زيوريخ، عن 

77 عاما.
وقدم غانز �أدو�ر� يف �ل�شينما و�مل�شرح 
و�لتلفزيون يف �أملانيا، لأكرث من 50 
عاما. وقال وزير �خلارجية �لأملاين 
�أحد  "رحل  تغريدة  يف  ما�ص  هايكو 
�أهم ممثلي ع�شرنا و�أعماله باقية. 
و�أ�شدقاء  لأ����ش���رة  ب��ال��ع��ز�ء  ن��ت��ق��دم 
برونو غانز". ون�شاأ غانز يف زيوريخ 
�ل�شتينيات  �أو�ئل  �شوي�شر� يف  وترك 
ل���ل���وق���وف ع���ل���ى خ�����ش��ب��ة �مل�������ش���رح يف 
�أملانيا. وكان جت�شيد غانز ل�شخ�شية 
هتلر يف فيلم "�ل�شقوط" عام 2004 
�أد�ها �ملمثل  �أ�شهر �لأدو�ر �لتي  �أحد 

�لر�حل.
تر�شح  �ل�������ذي  �ل���ف���ي���ل���م  وي����ت����ن����اول 
جل��ائ��زة �أو���ش��ك��ار �لأي����ام �لأخ����رية يف 
خندق  يف  ق�شاها  �لتي  هتلر،  حياة 
ب��رل��ني.  و���ش��ور غانز هتلر على  يف 
جمنون  رج�����ل  ه��ي��ئ��ة  يف  �ل�����ش��ا���ش��ة 
و�ه������م ك���ث���ري �ل���������ش����ر�خ، ول���ك���ن���ه يف 
�لأبوة  �شفات  يحمل  نف�شه  �ل��وق��ت 
�لرعا�ص  �ل�شلل  مر�ص  من  ويعاين 
جت�شيد  و�أ����ش���ب���ح  )ب���ارك���ن�������ش���ون(. 
يف  ب����ارزة  ع��الم��ة  لل�شخ�شية  غ��ان��ز 
�أدو�ر�  غانز  وق��دم  �ل�شينما.  ت��اري��خ 
فاو�شت  مثل  كال�شيكية  م�شرحية 
وهاملت، كما ظهر يف �أفالم �شهرية 
مثل )ذ� ريدر( "�لقارئ" و)ذ� تري 

�أوف ليف( "�شجرة �حلياة".
وتزوج غانز مرة و�حدة و�نف�شل عن 
زوجته �لتي �أجنب منها ولد�. وكان 
يعي�ص يف زيوريخ وبرلني وفيني�شيا.

توت عنخ اآمون.. لعنة »امللك الولد« وق�س�س البكترييا واليورانيوم
"لعنة  ق�شة   2018 عام  �أنتج  وثائقي  فيلم  تناول 
22 عامل  وفاة  �إىل  �أدت  �إنها  قيل  �لتي  �لفر�عنة"، 
�آثار، �شاركو� يف فتح قرب �لفرعون �ل�شاب توت عنخ 

�آمون، يف ظروف غام�شة.
�ل�شاب كان  �ل��ف��رع��ون  ق��رب  ف��اإن  �ل��رو�ي��ة  وبح�شب 
�أن دخل علماء  "تفجرت" وقت  يحتوي على لعنة 
�آم���ون بحثا ع��ن حمتوياته،  �لآث���ار ق��رب ت��وت عنخ 
و�أث����رت ع��ل��ى ع��ل��م��اء �لآث����ار وت�شببت ب��وف��ات��ه��م يف 

ظرف �شنو�ت قليلة.
وك����ان �ل��ف��رع��ون ت���ون ع��ن��خ �آم������ون، �أح����د فر�عنة 
فرتة  خ��الل  حكمت  �لتي  ع�شرة،  �لثامنة  �لأ���ش��رة 
فاإنه  �لوثائقي،  للفيلم  ووفقا  �حلديثة".  "�ململكة 
منذ فتح �لقرب، قبل نحو 95 عاما، على يد عامل 
�لآثار �لإجنليزي و�خلبري يف علم �مل�شريات، هو�رد 
ك��ارت��ر، ول����ورد ك��ارن��ارف��ون، �ل���ذي ع���رف بتمويله 
�آمون، تالحقت  بعثات ��شتك�شاف مقربة توت عنخ 

�لأحد�ث �ملثرية �إىل درجة �لرعب.
���ش��ارك��و� يف  قلة مم��ن  �أن  �ل��وث��ائ��ق  �لفيلم  ويك�شف 
�كت�شاف قرب �لفرعون �لذي تويف وهو يف �لع�شرين 

22 منهم  و�أن  �لعمر، ظلو� على قيد �حلياة،  من 
توفو� يف ظروف غام�شة.

�أمازون،  �إن��ت��اج  من  وه��و  �لوثائقي،  �لفيلم  ويزعم 
�لفر�عنة"  "لعنة  �أن  �لولد"  �مللك  "قرب  وبعنو�ن 

قد تكون �ل�شبب يف وفاة هوؤلء.
�لعلماء  �أنها ل تفرق بني  �لتي يبدو  �للعنة  وهذه 
حتى  �أو  �ملر�ص  �أو  �حل��ظ  �شوء  ت�شبب  و�لل�شو�ص 

�ملوت ملن حتل عليه.
ك��ارت��ر عن  ك�شف  ع��ن��دم��ا  ف��اإن��ه  �ل��ف��ي��ل��م،  وبح�شب 
�حلفرة �ملوؤدية للقرب، �شاأله لورد كارنارفون �إذ� ما 
كان يرى �شيئا، فجاء رد كارتر �مل�شهور "نعم �أ�شياء 

ر�ئعة".
باللغة  م���ك���ت���وب���ة  ل��ع��ن��ة  ع���ل���ى  ع����رث  �أن������ه  وي����زع����م 
�ل���ه���ريوغ���ل���ي���ف���ي���ة ع���ل���ى ل�����وح م����ن �ل����ط����ني تقول 
يعكر  �ل�شامني كل من  بجناحية  �ملوت  "�شي�شرب 

�شفو �مللك".
�آم��ون تويف  5 �شهور من فتح قرب ت��وت عنخ  وبعد 
مع  وت��ر�ف��ق��ت  ع��ام��ا،  �ل��ل��ورد ك��ارن��ارف��ون ع��ن 95 

وفاته �نطفاء كل �لأ�شو�ء و�لأنو�ر يف �لقاهرة.

ليدي غاغا حت�سل على و�سمني 
�حلب  عيد  ي��وم  جديدين  و�شمني  ع��ن  غاغا   �لعاملية  ليدي  �لفنانة  ح�شلت 
�لتو��شل  مو�قع  �أح��د  على  �خلا�ص  لهما عرب ح�شابها  و�شور  فيديو  ون�شرت 

�لجتماعي و�شكرت خبري �لتاتو �لذي حفرهما لها.
وظهرت غاغا يف �ل�شورة وهي جتل�ص على �لأر�ص ول ترتدي �شيًئا من �لأعلى، 
وظهر و�شمها �جلديد �لذي �متدرّ من �أ�شفل �إىل �أعلى ظهرها على �شكل وردة، 
وقد ُكتب على طول جذعها ��شم �لأغنية �لفرن�شية "la vie en rose" و�لتي 

تعني "�حلياة �ملُزهرة".
 la vie en غنرّت  لأنرّها  وذل��ك  بالترّحديد،  �لو�شم  هذ�  على  غاغا  �ختيار  وقع 
يحقق  ز�ل  ما  �لذي   ،"A star is born" ل م�شهٍد لها من فيلم rose يف �أورّ

جناحا كبري�ً
و�إىل جانب و�شم �لوردة، ح�شلت ليدي غاغا على و�شٍم �آخر حفرته على يدها، 

.GAGA جاء على �شكل نوتاٍت مو�شيقية، ترجمتها ُتعطي حروف ��شمها


