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رئيس األركان اإلماراتي حضر ختام تدريبات
«درع العرب »1 -

ح�رض الفريق ال��رك��ن حمد حممد
ثاين الرميثي رئي�س �أركان القوات
امل�سلحة الإماراتية ختام املرحلة
ال��ـ��رئ��ي�����س��ي��ة ل��ـ��ت��دري��ب��ـ��ات «درع
العرب« 1-والتي نفذتها عنا�رص
من القوات امل�سلحة لكل من م�رص
وال�سعودية والإم���ارات والبحرين
والكويت والأردن مب�شاركة مراقبني
من الدول العربية يف قاعدة حممد
جنيب الع�سكرية مب�رص والتي �شهدها
الفريق حممد فريد رئي�س �أرك��ان
ح��رب ال��ق��وات امل�سلحة امل�رصية
والفريق الركن فهد عبدالله املطري
قائد القوات الربية ال�سعودية وعدد
من قادة القوات امل�سلحة العربية.
و�أك����د ق��ائ��د املنطقة ال�شمالية
الع�سكرية امل�رصية يف كلمة له �أن
تدريب «درع العرب  »1يعد من �أهم
التدريبات العربية امل�شرتكة التي
�ساهمت يف نقل وتبادل اخلربات بني
خمتلف القوات امل�شاركة وتوحيد
املفاهيم ملواجهة التحديات التي
تتعر�ض لها املنطقة.
بد�أت املرحلة بتنفيذ عنا�رص املظالت
قفزة الأ�شقاء امل�شرتكة ب�أعالم الدول
امل�شاركة �أظهرت مدى التناغم بني
عنا�رص القوات اخلا�صة يف تنفيذ
املهام بدقة وكفاءة عالية.
وا�ستمع احل�ضور �إلى �رشح تف�صيلي
ل��ل��ف��ك��رة ال��ت��ع��ب��وي��ة والتوجيه
ال��ط��ب��وغ��رايف والتكتيكي ملنطقة
امل�رشوع .و�شملت املرحلة اخلتامية

• رئيس األركان اإلماراتي يتابع التدريبات

للتدريب تنفيذ م����شروع تكتيكي
للرماية بالذخرية احلية ملختلف
الأ�سلحة والقوات املقاتلة واملعاونة
وبح�ضور ع��دد م��ن ق���ادة القوات
امل�سلحة ملختلف الدول امل�شاركة.
وقامت املقاتالت متعددة املهام
بتنفيذ �أعمال اال�ستطالع والقذف
اجلوي �ضد مراكز املقاومة والأرتال
املتحركة للعنا�رص الإرهابية فيما
ق��ام الهليكوبرت امل�سلح امل�ضاد
للدبابات باال�شتباك وتدمري الأهداف
املعادية ،وتنفيذ �أعمال الق�صف

املدفعي �ضد جتمعات وم�صادر
النريان للعنا�رص الإرهابية.
كما مت دف��ع امل��ف��ارز امليكانيكية
وامل���درع���ة امل��دع��وم��ة بعنا�رص
امل��ق��ذوف��ات امل��وج��ه��ة امل�ضادة
للدبابات وو�سائل و�أ�سلحة الدفاع
اجلوي لال�شتباك مع الأهداف اجلوية
وا�ستكمال تطوير الهجوم وتدمري
كافة �أهداف العدو املخططة.
ومت عقد العديد من الدورات العملية
للمهند�سني الع�سكريني امل�شرتكني
من جميع الدول العربية للتدريب

على طرق مكافحة العبوات النا�سفة
وكيفية ال��ت��ع��ام��ل م��ع املكت�شف
منها ،وال��ت��ع��ري��ف باملفرقعات
و�أنواعها با�ستخدام �أح��دث �أجهزة
وو�سائل البحث والتفتي�ش للطرق
واملن�ش�آت.
ونظمت ال��ق��وات امل�شاركة ندوة
لكبار القادة ،ناق�شت العديد من
املو�ضوعات منها التحديات التي
تواجه العامل العربي من املنظور
الع�سكري وكيفية التن�سيق والعمل
امل�شرتك ملواجهة هذه التحديات.

سلطنة عمان وقطر  ...فرص اقتصادية قادمة كبيرة
قال �سفري قطر يف �سلطنة عمان علي
بن فهد الهاجري ان العالقات بني
البلدين متيزت بعمقها يف �شتى
املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية
والثقافية واالج��ت��م��اع��ي��ة ،فعلى
اجلانب ال�سيا�سي تتميز العالقات
بني البلدين بان�سجام تام ي�صل �إلى
التطابق يف معظم الق�ضايا ،فلديهما
ف��ه��م م�����ش�ترك مبني ع��ل��ى اح�ت�رام
ال��ق��وان�ين وامل��واث��ي��ق والأع����راف
الدولية والت�أكيد على ح�سن اجلوار
وعدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية
ل��ل��دول الأخ����رى ،وح��ل امل�شاكل
باحلوار �سع ًيا �إل��ى تعزيز ال�سلم
والأمن العاملي.
و�أ���ض��اف :على اجلانب االقت�صادي
وا�ضح وم�ضطر ٌد يف هذا
منو
هناك
ٌ
ٌ
املجال ،وكل متابع لهذه العالقة
يرى تطورها يف ال�سنوات الأخرية
ح��ي��ث ان��ت��ق��ل ال��ع��م��ل يف املجال
�سواء
االقت�صادي �إلى �رشاكة حقيقية
ً
كان ذلك على امل�ستوى الر�سمي �أو
م�ستوى رجال الأعمال ،وقد �أقرت
ال��ق��ي��ادت��ان ال�ساميتان ع���د ًدا من
امل�شاريع الكربى مثل م�رشوع كروة
لل�سيارات وم�رشوع تطوير وت�شغيل
حمجرين للجابرو يف منطقة خطمة

• علي الهاجري مع محرر صحافي عماني

مالحة ،وم�رشوع دي��ار ر�أ���س احلد
وهو م�رشوع �سياحي متكامل ،و�رشكة
املرية للمواد اال�ستهالكية التي بد�أت
يف التو�سع داخل ال�سلطنة حيث بد�أت
يف بناء فرعها يف العامرات و�رشكة
�أوريدو وبنك قطر الوطني ،ونتمنى
�أن ن�شهد املزيد من التطور يف هذا
املجال خ�صو�ص ًا �أن جمال العمل
وامل�شاركة بات مفتوحا بني رجال
الأع��م��ال يف البلدين حتت �إ��شراف
جمل�س رج��ال الأع��م��ال وب��دع��م من
الغرف التجارية يف البلدين.

وذك����ر ال�����س��ف�ير ب���أن��ه م��ع تطور
ال��ع�لاق��ات ب�ي�ن ال��ب��ل��دي��ن قامت
اخلطوط القطرية والطريان العماين
وطريان ال�سالم بزيادة عدد الرحالت
ال�شيء ال��ذي انعك�س �إيجا ًبا على
اجلوانب االقت�صادية وال�سياحية
واالجتماعية ،كما �أن البيانات
الإح�����ص��ائ��ي��ة تُ ظهر �أن التعاون
االقت�صادي بني البلدين قد ت�ضاعف
خ�لال الآون��ة الأخ�يرة يف كثري من
القطاعات االقت�صادية؛ فوف ًقا لبيانات
وزارة الطاقة وال�صناعة القطرية،

ف�إن الفرتة املا�ضية �شهدت ت�ضاعف
حجم التبادل التجاري ليبلغ حجم
اال�ستثمارات امل�شرتكة بني البلدين
 5٫5مليارات ريال قطري.
م��ن ن��اح��ي��ة �أخ����رى ق���ال �سعادة
ال�سفري القطري ب�أن التطور التقني
عرب الف�ضاء الإلكرتوين ُيع ّد �سالحا
موجها
ذا حدين «�سلبا �أو �إيجابا»،
ً
ر�سالة مل�ستخدميه تتمثل يف �أن يتم
ا�ستخدام هذه التكنولوجيا بطريقة
�إي��ج��اب��ي��ة ت��رب��ط �أب��ن��اء البلدين
مبحيطهم الإقليمي والعاملي على
�أ�س�س من االحرتام املتبادل والفهم
امل�شرتك وتعزيز الروابط الثنائية
وت��ق��وي��ة ان��ت��م��ائ��ه��م لثوابتهم،
و�رضورة العمل على اال�ستفادة من
هذا التطور يف تقوية �أوا�رص املحبة
والرتابط بني �شعوب العامل �أجمع
لكي ينعم اجلميع ب�أمن و�سالم يف
عامل ت�سوده احلكمة واالح�ترام،
بالإ�ضافة �إلى مواكبة امل�ستجدات
على ه��ذا ال�صعيد واال�ستعانة
بالتطور التقني يف هذه الف�ضاءات
امل��ف��ت��وح��ة فيما يفيد البلدين
من خ�لال ط��رح الأف��ك��ار املبتكرة
على ك��اف��ة الأ���ص��ع��دة واملجاالت
لال�ستفادة املثلى منها.

أبوظبي والسفارة اليابانية باإلمارات  ...تعاون مشترك
التقى مدير قطاع املهام اخلا�صة بالقيادة
العامة ل�رشطة �أب��وظ��ب��ي ال��ل��واء مبارك
عبدالله املهريي القائم بالأعمال بال�سفارة
اليابانية ل��دى الدولة �شويت�شي تاكانو
والوفد املرافق له .وجرى خالل اللقاء بحث
تعزيز التن�سيق والتعاون يف املجاالت ذات

االهتمام امل�شرتك .وثمن الوفد الزائر جهود
�رشطة �أبوظبي يف تعزيز الأمن والأمان ون�رش
الطم�أنينة يف املجتمع وتطوير العمل وفق
�أف�ضل املمار�سات املتقدمة .ح�رض اللقاء
العميد را���ش��د �سهيل نائب مدير القطاع
والعقيد عمر العفريت مدير �إدارة املن�ش�آت

الدبلوما�سية والرائد خالد اخلويطر مدير
مكتب مدير القطاع .و�ضم الوفد الزائر
امللحق الأمني بال�سفارة اليابانية النقيب
تي�سومو�سا �سايتو واخت�صا�صي �إداري فرا�س
ا�سماعيل واخت�صا�صي الق�سم القن�صلي والأمني
غازي عبدالقوي .

ولي عهد أبوظبي بحث مع رئيس الوزراء
اإليطالي التطورات اإلقليمية

لتعزيز الأمن واال�ستقرار يف
بحث ويل عهد �أبو ظبي نائب
املنطقة م�شري ًا �إل��ى �أهمية
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
ا�ستثمار الفر�ص امل�شرتكة
الإم��ارات��ي��ة ال�شيخ حممد
ودف��ع ت��ع��اون البلدين الى
بن زاي��د مع رئي�س ال��وزراء
الأم������ام ل��ب��ن��اء ��ش�راك���ات
االي��ط��ايل ج��وزي��ب��ي كونتي
اقت�صادية وا�ستثمارية .
الق�ضايا االقليمية والدولية
و�شدد على حر�ص الإم��ارات
ذات االهتمام امل�شرتك.
على تعزيز وتنمية عالقات
وذكرت وكالة انباء الإمارات
التعاون والعمل والتن�سيق
«وام» يف بيان �أن ذلك جاء
امل�����ش�ترك م��ع اي��ط��ال��ي��ا يف
خالل ا�ستقبال ال�شيخ حممد
خمتلف الق�ضايا التي تهم
ب��ن زاي��د يف ق�رص الرئا�سة
البلدين متطلعا الى �أن ت�سهم
يف �أبوظبي لكونتي والوفد
ال��زي��ارة يف دع��م ودف���ع ما
امل���راف���ق ل���ه ال����ذي ي���زور
ت�شهده العالقات الثنائية
الإمارات حاليا.
ووفق البيان ثمن ال�شيخ حممد
م��ن تطور ومن��و يف خمتلف
بن زايد اجلهود االيطالية يف
امل�سارات واملجاالت.
عقد قمة «ب��ال�يرم��و» لدعم
وا�ستعر�ض اجلانبان الق�ضايا
• الشيخ محمد بن زايد
اجلهود ال�سيا�سية يف ليبيا
املتعلقة باجلهود املبذولة
وامل�ساهمة ال�شخ�صية لرئي�س الوزراء االيطايل يف ملكافحة االرهاب والتطرف وحتقيق الأمن واال�ستقرار
هذا اجلانب.
والتنمية م�ؤكدين ��ضرورة تر�سيخ قيم الت�سامح
و�أكد توجهات الإمارات وعملها مع الأ�صدقاء وجهودها واحلوار وال�سالم بني �شعوب العامل كافة.

اإلمارات والسودان وقعتا مذكرة تفاهم
بشأن تعزيز العالقات الثنائية
وقعت االمارات وال�سودان مذكرة
تفاهم ب�ش�أن تعزيز العالقات
الثنائية القائمة والتعاون بني
البلدين.
وذك��رت وكالة �أنباء الإم��ارات
«وام» يف ب��ي��ان �أن اجلانبني
«اع�����رب�����ا خ��ل��ال امل���ذك���رة
ع��ن رغبتهما ب ��إن�����ش��اء �آلية

للم�شاورات ال�سيا�سية يف اطار
اداركهما �أهمية تن�سيق العالقات
الثنائية ذات االهتمام امل�شرتك
بني البلدين».
وا���ض��اف البيان �أن الطرفني
اتفقا على عقد م�شاورات ب�ش�أن
الق�ضايا الثنائية وت��ب��ادل
وجهات النظر ح��ول الق�ضايا

االقليمية والدولية على �أ�سا�س
منتظم».
ووق��ع م��ذك��رة التفاهم ك��ل من
م�ساعد وزير اخلارجية والتعاون
الدويل الإماراتية ل�ش�ؤون حقوق
الإن�سان والقانون الدويل احمد
اجلرمن ووكيل وزارة اخلارجية
ال�سودانية يا�رس خ�رض.

البحرين تفتح آفاق ًا من التعاون
مع شنغن الصينية

�أكد ال�شيخ ه�شام بن عبدالرحمن
لتمتعها باقت�صاد واع��د فمملكة
�آل خليفة حم��اف��ظ العا�صمة
ال��ب��ح��ري��ن ت ��ؤم��ن �أ���ش��د االمي��ان
البحرينية املنامة تطلع مملكة
ب�سيا�سة ال��ت��ق��ارب م��ع ال�صني
البحرين �إل��ى فتح �آف��اق وا�سعة
خ�صو�ص ًا يف املجالني االقت�صادي
وجديدة من التعاون والتن�سيق
والتجاري».
واال�ستفادة مما و�صلت �إليه مدينة
ي ��أت��ي ذل��ك على هام�ش زي��ارة
�شنغن ال�صينية من تقدم وازدهار
وف��د مكون من ع��دد من اجلهات
احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ص��ة ملدينة
واهتمام فالبحرين متتلك العديد
�شنغن بجمهورية ال�صني ال�شعبية
من املقومات التي تعطيها متيزها
برئا�سة حمافظ العا�صمة ،يف
على م�ستوى املنطقة اخلليجية.
�إط���ار جولة ترويجية ينظمها
جاء ذلك خالل اجتماع عقده نائب
جم��ل�����س التنمية االقت�صادية
عمدة مدينة �شنغن ال�صينية «اي
وت��ه��دف �إل��ى تعزيز العالقات
�سويفانغ» على �رشف ال�شيخ ه�شام
االقت�صادية والتعاون اال�ستثماري
بن عبدالرحمن �آلِ خليفة حمافظ
• الشيخ هشام آل خليفة
بني البلدين ،وذلك انطالق ًا من
حمافظة العا�صمة رئي�س الوفد
م��ذك��رة التفاهم امل��وق��ع��ة بني
البحريني الزائر للمدينة ح�رضه
خالد الرميحي الرئي�س التنفيذي ملجل�س التنمية حمافظة العا�صمة ومدينة �شنغن ال�صينية �سبتمرب
االقت�صادية و�سفري مملكة البحرين لدى ال�صني انور .2016
العبدالله ،و�سمري نا�س رئي�س جمل�س �إدارة غرفة جدير بالذكر ان حمافظ العا�صمة قد �ألقى كلمة يف
جت��ارة و�صناعة البحرين ،باال�ضافة الى ح�ضور اعمال منتدى بحرين� -شنغن االقت�صادي الذي يعترب
حدث ًا بارز ًا لت�سليطه ال�ضوء على م�ستوى التعاون
م�س�ؤويل القطاع احلكومي واخلا�ص من اجلانبني.
و�أ�ضاف املحافظ يف ت�رصيح له« :جمهورية ال�صني االقت�صادي بني البلدين كما يهدف ال��ى ت�شارك
ال�شعبية تعترب من الدول الكربى التي لها دورها املعلومات وت�أ�سي�س قنوات ات�صال حول الفر�ص
الريادي وت�أثريها الفاعل يف ال�ساحة العاملية االقت�صادية واال�ستثمارية املتاحة.

