
�لمنامة-)د ب �أ(:

 اأعلن���ت مملكة البحرين ، ام�س ال�س���بت، عن 

اإحباط عمليت���ني اإرهابيتني لتفجري جهازين 

لل�رصاف الآيل.

وجاء يف بيان ل���وزارة الداخلية اأنه "يف �إطار 

اجلهود الأمني���ة املبذولة حلفظ الأمن ، متكنت 

الأجه���زة الأمني���ة املعني���ة وبالتع���اون مع 

جهاز املخاب���رات الوطني من اإحباط عمليتني 

اإرهابيتني ، ا�ستهدفتا تفجري جهازين لل�رصاف 

الآيل تابعني لأحد البنوك الوطنية يف منطقتي 

النعيم وجدحف�س مبحافظة العا�سمة ، بعدما 

متكنت ف���رق اإبطال املتفجرات من التعامل مع 

عبوتني متفجرتني، مت و�سعهما يف املوقعني 

بتوقيت���ني خمتلفني م���ن �س���باح الأربعاء 3 

)�سباط( فرباير 2021 تنفيذا لغر�س اإرهابي".

واأ�ساف البيان: "بعد تاأمني املوقعني ، وقيام 

طواقم م����رصح اجلرمية واملخت���رب اجلنائي 

واجلهات املخت�س���ة الأخرى باإجراء املعاينة 

ورفع الأدلة املادية، مت مبا�رصة اأعمال البحث 

والتحري ، والتي اأ�سفرت عن القب�س على عدد 

من امل�س���تبه بارتكابه���م الواقعتني ، فيما ل 

تزال اأعمال البحث والتحري، جارية".

واأو�س���ح البيان اأن التحري���ات الأولية اأفادت 

ب���اأن "العمليتني مت تنفيذهما من خالل توزيع 

الأدوار بني املذكورين بعد الإعداد لهما بالتفاق 

والتخطيط والتنفيذ بني عدد منهم" .

وق���د با�رصت الإدارة العامة للمباحث والأدلة 

اجلنائية، اتخاذ الإجراءات القانونية املقررة 

، لإحالة املقبو�س عليهم اإىل النيابة العامة، 

وفقا للبيان.

اأبوظبي-وام:

 تلقى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 

نهيان ويل عهد اأبوظب���ي نائب القائد الأعلى 

للقوات امل�س���لحة ام�س ال�سبت ات�سال هاتفيا 

من دولة عمران خ���ان رئي�س وزراء جمهورية 

باك�ستان الإ�سالمية ال�س���ديقة .. بحثا خالله 

العالقات الثنائية و�سبل دعمها وتنمية اآفاقها 

على خمتلف امل�ستويات.

دبي-وام:

تكت�س���ي اأ�س���هر املعامل العمرانية البارزة يف 

الإم���ارات والع���امل العرب���ي بالل���ون الأحمر 

ا�س���تعداداً لدخول م�س���بار الأمل، اأول م�س���بار 

عربي ل�ستك�ساف الكواكب، مدار اللتقاط حول 

الكوكب الأحمر يوم التا�س���ع من فرباير 2021، 

وذلك احتفاًء بنجاح امل�س���بار يف الو�سول اإىل 

هذه املرحلة من رحلته ب���ني الأر�س واملريخ 

بعد حوايل �س���بعة اأ�س���هر م���ن انطالقه نحو 

الف�ساء اخلارجي، وتتويجًا للرحلة التاريخية 

لأول مهمة عربية اإىل الف�س���اء العميق و�سوًل 

اإىل الكوكب الأحمر.

ويف ه���ذه اللحظة التاريخية لقطاع الف�س���اء 

الإمارات���ي والعرب���ي، تتزين مع���امل عمرانية 

وثقافية و�س���ياحية بارزة يف دول���ة الإمارات 

العربي���ة املتحدة بالل���ون الأحمر؛ لون كوكب 

جماهريي���ة  ت�س���امن  ر�س���الة  يف  املري���خ، 

وموؤ�س�س���ية مع فريق عمل م����رصوع الإمارات 

ل�ستك�ساف املريخ "م�سبار الأمل".

لندن-)د ب �أ(:

 احتفلت امللكة اإليزابيث الثانية بالذكرى ال�69 على اعتالئها 

العر�س بدون الكثري من ال�س���خب ام�س ال�س���بت، وابتعدت عن 

العامة يف قلعة ويند�سور جراء جائحة فريو�س كورونا.

وجاء على ح�س���اب العائلة امللكية عرب تويرت: "يف هذا اليوم 

يف 1952 اعتلت امللكة العر�س يوم وفاة والدها امللك جورج 

ال�س���اد�س". على مدار الثالثة عقود املا�س���ية، توجهت امللكة 

اإىل �ساندرينجهام يف �رصق اإجنلرتا لالحتفال بعيد امليالد مع 

الأ�رصة ثم اأقامت هناك حتى الذكرى ال�س���نوية يف ال�س���اد�س 

من �س���باط/فرباير. غري اأن اجلائحة عرقلت هذا التقليد وق�ست 

امللك���ة اأغلب فرتة اجلائحة يف ويند�س���ور م���ع الأمري فيليب 

حماطة مبجموعة �سغرية من العاملني ذي الثقة .

توفى والدها امللك جورج ال�س���اد�س يف ال�ساد�س من �سباط/

فرباير يف �ساندرينجهام، لت�سبح اإليزابيث ،التي كانت حينها 

يف اخلام�سة والع�رصين من العمر ، ملكة البالد.

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها را�ضــد بن عوي�ضة  سنة ١٩٧٣م

القاهرة-وام:

 يعقد جمل�س جامعة الدول العربية على امل�س���توى الوزاري 

دورة غ���ري عادي���ة يوم غد "الثن���ني" مبقر الأمان���ة العامة 

للجامعة برئا�س���ة م����رص الرئي�س احل���ايل للمجل�س لبحث 

تعزيز الت�س���امن العربي والتاأكيد على الثوابت جتاه الق�سية 

الفل�سطينية.

وقال ال�س���فري ح�س���ام زكى الأمني العام امل�س���اعد للجامعة 

العربية يف ت�رصيح له ام�س ال�سبت اإن جمل�س اجلامعة على 

م�ستوى وزراء اخلارجية العرب �سيبحث �سبل تعزيز الت�سامن 

والعمل العربي امل�س���رتك يف مواجهة الأخط���ار والتحديات 

امل�س���رتكة التي ت�ستهدف الأمن القومي العربي والتاأكيد على 

الثوابت جتاه الق�سية الفل�سطينية وتطوراتها.

درجات الحرارةمواقيت ال�ضالة اأبوظبي 17/28 دبي 17/28 ال�سارقة 18/29 عجمان 27 /14 اأم القيوين 27 /13 راأ�س اخليمة 25 /14 الفجرية 18/26 العني 16/28 ليوا 15/29  ال�سلع 13/27  �لفجر 5.43 الظهر 12.39   الع�رص 3.49  املغرب 6.15 الع�ساء 7.30

الهاي/القد�س-)د ب اأ(:

 مهدت املحكمة اجلنائية الدولية الطريق 

لإجراء حتقيق���ات اأولية يف جرائم حرب 

الفل�س���طينية  الأرا�س���ي  حمتمل���ة يف  

املحتلة.

وق�س���ت املحكمة يوم اجلمعة يف لهاي 

ب���اأن للمحكم���ة ولي���ة ق�س���ائية على 

املناطق التي احتلتها اإ�رصائيل منذ عام 

1967، مثل ال�س���فة الغربي���ة مبا فيها 

القد�س ال�رصقية وقطاع غزة.

واأ�س���افت املحكم���ة اأن ه���ذا �سي�س���مح 

باإمكانية اتخاذ جراءات ق�س���ائية �س���د 

ال�سباط الإ�رصائيليني.

»الجنائية الدولية« تفتح 

�لطريق �أمام رفع ق�ضايا 

�ضد �إ�ضر�ئيليين
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بغداد-)د ب اأ(:

اأكد الرئي�س العراقي برهم �س���الح، ام�س  ال�س���بت، اأن 

احلاجة ل تزال قائمة يف موا�سلة احلرب على الإرهاب، 

َد عل���ى اأن الإبادة اجلماعية التي ح�س���لت  فيما �س���دَّ

لالإيزيديني يف اآب/اأغ�سط�س 2014 ينبغي اأن ل تتكرر.

 وذكر املكت���ب الإعالمي للرئا�س���ة العراقية يف بيان 

تلقته وكالة الأنباء العراقية )واع(، اأن "�سالح �سدََّد يف 

كلمة له خالل مرا�سم دفن عدد من ال�سحايا الإيزيديني 

يف قرية كوجو يف �سنجار، اأُلقيت بالنيابة عنه من قبل 

م�ست�سار الرئي�س ل�سوؤون الإيزيديني �سكفان مراد، على 

اأن الإبادة اجلماعية التي ح�س���لت لالإيزيديني يف اآب/

اأغ�س���ط�س 2014 ينبغي اأن ل تتكرر وذلك عرب ت�رصيع 

قوانني �س���ارمة للحدِّ من الإرهاب والعنف والكراهية 

�س���د اأي مواطن اأو جمموعة عرقي���ة اأو اإثنية اأو قومية 

اأو دينية.

�لرئي�س �لعر�ق��ي: �لحاجة ال تز�ل قائمة 

في مو��ضلة �لحرب على �الإرهاب
بذك��رى  تحتف��ل  �إليز�بي��ث  �لملك��ة 

�عتالئها �لعر�س

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب غداً

»طالع �ص3«

مقدي�ضو-)د ب �أ(:

 قال الرئي�س ال�سومايل حممد عبد اهلل فرماجو 

ام�س ال�سبت اإن النتخابات ال�سومالية العامة 

الت���ي كان من املقرر اإجراوؤه���ا يف الثامن من 

�سباط/ فرباير �ستتاأجل بعد انهيار املحادثات 

بني �سا�سة بارزين.

واأ�س���اف فرماجو اأمام الربمل���ان يف اجتماع 

طارئ، اإنه مت اإحباط حماولت اإجراء انتخابات.

وميكن اأن يوؤدي هذا اجلمود اإىل اأزمة �سيا�س���ية 

يف الدول���ة التي متزقه���ا ال�رصاعات يف القرن 

الإفريقي.

و�س���يظل فارماجو، الذي تنتهي وليته ر�سميا 

يف غ�سون �ستة اأيام، رئي�سا حتى يتم التفاق 

على موعد جديد لعقد النتخابات. وتعهد باأنه 

لن يكون هناك فراغ يف ال�سلطة يف البالد. 

»تتمة  �ص8«

»تتمة  �ص8«

�لبحرين: �إحباط عمليتين 
�إرهابيتين لتفجير جهازين 

لل�ضر�ف �الآلي 

»تتمة  �ص8«

اإمارات الدولة والريا�ض والمنامة والكويت والقاهرة وبغداد 
وعمان تحتفي باأول مهمة عربية ال�شتك�شاف المريخ

تاأجيل �النتخابات في �ل�ضومال و�ضط �نهيار 
�لمحادثات �ل�ضيا�ضية

رئي�س �لحكومة �النتقالية يوؤكد تم�ضكه بمبد�أ �ل�ضفافية 
ومنع �الإق�ضاء و�لتهمي�س

اأدي�س اأبابا-وكالت:

حمل وزير املياه والري الإثيوبي �سلي�سي بقلي، م�رص وال�سودان، 

م�س���ئولية عدم التو�سل لتفاق ب�ساأن �س���د النه�سة، معتربا اأن 

اأدي�س اأبابا "مرنة جدا" باملفاو�سات.

واعت���رب بقلي، ال�س���بت، خالل موؤمتر �س���حفي يف اأدي�س اأبابا، 

اأن القاهرة واخلرطوم تتخذان م�س���ارا يعطل املفاو�سات التي 

ت�سعى اإثيوبيا اإىل اإنهائها ب�سكل مر�س جلميع الأطراف.

واأ�س���اف، وفق ما اأفاد مرا�س���لنا، اأن "اإثيوبيا غري معنية بف�سل 

الأطراف يف التو�سل اإىل اتفاق ب�ساأن �سد النه�سة خالل اجلولت 

املا�سية،

اإثيوبيا: تعطيل مفاو�ضات �ضد النه�ضة 

لي�س م�ضوؤوليتنا

محمد بن زايد يتلقى ات�شااًل هاتفيًا من 
رئي�ض وزراء باك�شتان

الريا�س-)د ب �أ(:

ال�س���عودي  العام  النائب  دعا 

املعج���ب،  �س���عود  ال�س���يخ 

من�س���وبي النياب���ة العامة اأن 

يراع���وا الختالف���ات الثقافية 

لل�سياح  الفكرية  واملرجعيات 

ح�س���بما  للمنطقة،  والزائرين 

اأفادت �سحف �س���عودية ام�س 

�ل�سبت.

وحث النائب العام ال�س���عودي 

من�سوبي النيابة العامة: "على 

م�ساعفة اجلهود لتطوير الأداء 

مل�ستهدفات  حتقيقًا  الوظيفي 

"على  روؤية اململك���ة"، موؤكداً 

اأع�ساء النيابة العامة وقيادات 

رجال الأم���ن يف لقاءاته بهم 

التعاون فيم���ا بينهم حتقيقًا 

للعدالة الناجزة".

وكانت اململكة حتذر �س���ابقا 

ال�س���ياح الذي���ن يزورونها من 

ارتكاب جملة من املخالفات.

ويف عام 2019، ن�رصت الهيئة 

العام���ة لل�س���ياحة وال���رتاث 

الوطني ال�سعودية لئحة موؤلفة 

من 19 نقطة يرى فيها القانون 

ال�س���عودي خمالف���ة يف حال 

قام ال�س���ياح بها. كما ف�سلت 

الهيئة الغرامات املتعلقة بهذه 

النقاط.

�لنائب �لعام �ل�ضعودي: ر�عو� �الختالفات �لثقافية 
و�لفكرية لل�ضياح و�لز�ئرين

اأبوظبي-وام:

 اختتم املنتدى العاملي لالأخوة الإن�سانية الذي 

نظمته وزارة الت�سامح والتعاي�س بالتعاون مع 

اللجنة العليا لالأخوة الإن�سانية �سمن اأن�سطة 

مهرجان الأخوة الإن�سانية جل�سات اأم�س الأول، 

مب�س���اركة فاعلة من قيادات ب���الأمم املتحدة 

واملنظم���ات الدولية وجامعة ال���دول العربية 

وقيادات من اأكرث من 25 دولة عربية واأجنبية.

و�س���هدت اجلل�س���ات تنوع���ا كب���ريا يف طرح 

الق�سايا املتعلقة بتطبيق مبادئ وثيقة الأخوة 

الإن�س���انية التي اأطلقته���ا اأبوظبي عام 2019 

برعاية كرمية من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�س���لحة ، باعتبارها منطلقا 

»تتمة  �ص8«لكافة النقا�سات.

�إ�ضادة عالمية بالتجربة �الإمار�تية في مجال 
�لتعاي�س و�الأخوة

ختام جل�ضات منتدى الأخوة الإن�ضانية .. 

طرابل�س-)د ب �أ(:

 اأكد رئي�س احلكوم���ة النتقالية يف ليبيا عبد احلميد دبيبة 

على مت�س���كه مببداأ ال�س���فافية والو�س���وح ومنع الإق�س���اء 

والتهمي�س ودعم اأدوات احلكم املحلي واإ�س���اعة ثقافة حرية 

الراأي والتعبري، ونبذ خطاب الكراهية والتحري�س.

و�سدد دبيبة يف كلمة م�س���جلة له م�ساء ام�س ال�سبت، على 

التزامه بتوثيق عالقات التعاون مع الدول ال�سقيقة وال�سديقة، 

وتطوير عالقات الأخوة مع دول اجلوار يف كنف الحرتام، مبا 

يخدم امل�سلحة الوطنية وحتقيق م�ستهدفات املرحلة وتعزيز 

ال�س���يادة على القرار الوطني، داعيا كافة الدول دون ا�ستثناء 

لتكون �رصي���كا يف حتقيق ال�س���تقرار يف املنطقة من خالل 

امل�س���اهمة يف وجود ليبيا كدولة م�س���تقرة �سيا�سيا واأمنيا 

واقت�ساديا.

الجي�س الوطني الليبي »يهنئ ويبارك« بانتخاب ال�ضلطة التنفيذية الجديدة

»تتمة  �ص8«

»تتمة  �ص8«

»تتمة  �ص8«

وزيرة ال�سالم يف اثيوبيا
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 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

 áÄæ¡J »à«bôH ,¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi

 ,¿QOQCG  Góæ«°SÉL  ‹É©e  ¤EG  Úà∏KÉ‡

.Góæ∏jRƒ«f AGQRh á°ù«FQ

:ΩGh-»HO

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ócCG 

 …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ »HO ó¡Y ‹h ,Ωƒàµe

 ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ájDhQ ¿CG

 ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ádhódG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  Ωƒàµe  ∫BG

 AGQh  âfÉc  ,  "ˆG  √ÉYQ"  »HO  ºcÉM  AGQRƒdG

 »ŸÉY  »LƒdƒæµJ  ™ªà›  QÉgORGh  ¢ù«°SCÉJ

 24h ácöT 1600 øe ÌcCG º°†j »HO ‘ ºî°V

 áæjóe øe kÉbÓ£fG º¡dÉªYCG ¿ƒ°SQÉÁ ±Îfi ∞dCG

 øe kÉeÉY 20 QGóe ≈∏Y âæµ“ »àdG âfÎfEÓd »HO

 ‘ É«Lƒdƒæµà∏d …Qƒfi õcôªc É¡àfÉµe ï«°SôJ

 á°ü°üîàŸG á«ŸÉ©dG õcGôŸG ºgCG óMCGh ,á≤£æŸG

.∫ÉéŸG Gòg ‘

 É¡àÄ«H ôjƒ£J ‘ Iôªà°ùe »HO ¿CG √ƒª°S í°VhCGh

 äÉcöûdG  AGƒ°S  ∫ÉªYCÓd  áªYGódGh  áHPÉ÷G

 äÉcöûdGh  ∫ÉªYC’G  OGhQ  hCG  ,iÈµdG  á«ŸÉ©dG

 Æƒ∏Hh ìÉéædG ¤EG á«YÉ°ùdG á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG

 »àdG ájƒ≤dG á«æ≤àdG á«æÑdG ¿CG kÉgƒæe ,á«ŸÉ©dG

 ≈∏Y  â∏ªYh  ,Ió«©H  IÎa  òæe  »HO  É¡à°SQCG

 É¡æµ“ ,á«°VÉŸG äGƒæ°ùdG QGóe ≈∏Y Égôjƒ£J

 äÉ°ù°SDƒeh äÉcöûdG äÉ©∏£J á«Ñ∏Jh áÑcGƒe øe

 ΩÉéMCG ähÉØJh É¡JÉ°ü°üîJ ´ƒæJ ≈∏Y ∫ÉªYC’G

.É¡dÉªYCG

 øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN ∂dP AÉL

 ¢ù°SDƒe ,±hQhO πaÉH ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

 »HO øe òîàJ »àdG á«ªbôdG "ΩGôé«∏«J" á°üæe

 20 á«bƒ°ùdG É¡àª«b RhÉéàJh ,É¡d kÉ«ŸÉY kGô≤e

 570  É¡«eóîà°ùe  OóY  ≈£îàjh  ,Q’hO  QÉ«∏e

 AÉ≤∏dG ∫ÓN √ƒª°S ±qô©J å«M ,Ωóîà°ùe ¿ƒ«∏e

 øe  ¬à≤≤M  Éeh  ,á°üæŸG  •É°ûf  πª o›  ≈∏Y

 ,Iõ«Lh IÎa ∫ÓN É¡°ü°üîJ ∫É› ‘ õ«“

 á∏MôŸG  ∫ÓN  É¡dÉªYCG  ôjƒ£àd  É¡JÉ©∏£Jh

.á∏Ñ≤ŸG

 ™æ°üJ É«LƒdƒæµàdG " ..»HO ó¡Y ‹h ƒª°S ∫Ébh

 ‘ ÚÑYÓdG  ºgCG  ™e »HO ácGöTh ..πÑ≤à°ùŸG

 øëfh ..¬fiÓe π«µ°ûJ ‘ ÉgQhO Rõ©J ´É£≤dG

 ´É£≤dG Gòg ≈∏Y ÚªFÉ≤dG AÉ≤d ≈∏Y ¿ƒ°üjôM

 øµÁ »àdG πÑ°ùdG ≈∏Y ±ô©àdGh ¢TÉ≤æ∏d º¡ŸG

 º¡H Éæ©ªéj …òdG AÉqæÑdG ¿hÉ©àdG òNCG É¡dÓN øe

 øe ójõŸG ≥«≤– ≈∏Y Ú©J ≈bQCG äÉjƒà°ùe ¤EG

."ácÎ°ûŸG äÉMÉéædG

 øe  ójó©dG  ∫ƒ°UƒH  ôîØf  "  ..√ƒª°S  ±É°VCGh

 øe kÉbÓ£fG á«ŸÉ©dG ¤EG  É«LƒdƒæµàdG äÉcöT

 ≥«≤ëàd  πãeC’G  áÄ«ÑdG  É¡«a  äóLh »àdG  »HO

 ÒaƒJ ≈∏Y ôµÑe âbh òæe Éæ∏ªY ó≤a ..É¡JÉMƒªW

 ..⁄É©dG  ‘  É¡d  Ò¶f  óL oh  Éªq∏b  ∫ÉªYCG  áÄ«H

 äÉMÉ‚ ¤EG ÉæFÉcöûH π°üJ äGRÉ‚G áé«àædGh

 ™«°SƒJ ≈∏Y º¡JóYÉ°ùe ≈∏Y πª©fh É¡H õà©f

."»HÉéjE’G ÉgôKCG ≥«ª©Jh É¡bÉ£f

 ΩGôé«∏«J ¢ù°SDƒe ,±hQhO πaÉH ÜôYCG ,¬ÑfÉL øe

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ájDhôd √ôjó≤J ≠dÉH øY

 Gòg  äôªKCG  »àdGh  Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi

 ,ájƒ«◊ÉH  ¢†HÉædG  »LƒdƒæµàdG  ™ªàéŸG

 äÉ°ù°SDƒe »HO É¡H §«– »àdG IÒÑµdG ájÉYôdGh

 øª°V É¡«a á∏eÉ©dG äÉcöûdGh ¢UÉÿG ´É£≤dG

.É¡æe á«LƒdƒæµàdG Éª«°S’ äÉ°ü°üîàdG ∞∏àfl

 äôqah  á«∏Ñ≤à°ùe  áæjóe  »HO  "  ±hQhO  ∫Ébh

 á«æH ∫ÓN øe ,áÄ°TÉædG äÉcöû∏d É kHPÉL É kNÉæe

 É¡∏©L  Ée  ,áfôe  äÉ©jöûJh  IQƒ£àe  á«à–

 ,äÉ«°ùæ÷G  ∞∏àfl øe  ÖgGƒª∏d  kÉª¡e  kGõcôe

 »àdGh ,äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl ‘ áÄ°TÉædG äÉcöû∏dh

."á«ŸÉ©dG ƒëf »HO øe kÉbÓ£fG ƒªædG ¤EG íª£J

 »gh  ,"ΩGôé«∏«J"  »eóîà°ùe  OóY  ≈£îàjh

 ,Ωóîà°ùe ¿ƒ«∏e 570 ,á∏°SGôª∏d á«ªbQ á°üæe

 ‘ Ωóîà°ùe  ¿ƒ«∏e  100 áaÉ°VEG  øe  âæµ“h

 ÌcCG  ÚH  É¡Ø«æ°üJ  ”h  ,»°VÉŸG  ôjÉæj  ô¡°T

 øeh ,⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y kÓ«ª– äÉ°üæe 10

 Ωóîà°ùe QÉ«∏e ¤EG Égƒeóîà°ùe π°üj ¿CG ™bƒàŸG

.2022 ΩÉY ∫ƒ∏ëH kÉjô¡°T §°ûf

 á«°VÉŸG  äGƒæ°ùdG  ∫ÓN äó¡°T  »HO  ¿CG  ôcòj

 øe â›O »àdG ájQÉ«∏ŸG äÉ≤Ø°üdG øe á∏°ù∏°S

 äÉcöT ™e É¡dÉªYCG iÈc á«ŸÉY äÉcöT É¡dÓN

 äÉMÉ‚ ≥«≤– øe âæµ“h ,»HO øe â≤∏£fG

 äÉcöT  É¡æeh  ⁄É©dG  QÉ¶fCG  É¡«dEG  âHòL

."Ωƒc.¥ƒ°S"h ,"Ëôc"h ,"∫õ«HhO"

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ,¢TÉÑZ ô≤°U ‹É©e åëH 

 ô≤e  ‘ ¬FÉ≤d  ∫ÓN  ,…OÉ–’G  »æWƒdG

 ‹É©e  ,»HóH  ¢ù∏éª∏d  áeÉ©dG  áfÉeC’G

 ñƒ«°ûdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÉcÉ°Sƒd .ΩCG å«æ«c

 äÉbÓY  õjõ©J  πÑ°S  ..É«æ«c  ájQƒ¡ªéH

 øe  ,ÚÑfÉ÷G  ÚH  ÊÉŸÈdG  ¿hÉ©àdG

 ≥«°ùæàdG  õjõ©Jh  äGQÉjõdG  ∫OÉÑJ  ∫ÓN

 äGP  ÉjÉ°†≤dG  ∞∏àfl  ∫É«M  QhÉ°ûàdGh

 iód  ájƒdhCG  πµ°ûJh  ∑Î°ûŸG  ΩÉªàg’G

 ºYOh π«©ØJ ó«©°U ≈∏Y Éª«°S ’ ,øjó∏ÑdG

.ÚÑfÉ÷G ÚH á«FÉæãdG äÉbÓ©dG

 ¥ÒÑdG á°ûFÉY øe πc IOÉ©°S AÉ≤∏dG ö†M

 óªMCGh  »HÉYõdG  ìÉØch »∏«∏©dG  AGôØYh

 ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG …OÉª◊G ¿ÉfóYh »ë°ûdG

 ábGó°üdG áæ÷ AÉ°†YCG …OÉ–’G »æWƒdG

 ö†M  Éªc  á«≤jôa’G  äÉfÉŸÈdG  ™e

 »ª«©ædG  ôªY  QƒàcódG  IOÉ©°S  AÉ≤∏dG

 …OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éª∏d ΩÉ©dG ÚeC’G

 ΩÉ©dG  ÚeC’G  »£°ùÑdG  AGôØY  IOÉ©°Sh

.¢ù∏éŸÉH ÊÉŸÈdG ∫É°üJÓd óYÉ°ùŸG

 ¢ù«FQ ‹É©Ã ¢TÉÑZ ô≤°U ‹É©e ÖMQh

 ¬d ≥aGôŸG óaƒdGh ,»æ«µdG ñƒ«°ûdG ¢ù∏›

 øjó∏ÑdG ÚH Iõ«ªàŸG äÉbÓ©dÉH Égƒæe

 ΩÉY á«°SÉeƒ∏HódG äÉbÓ©dG Ú°TóJ òæe

 ‘ Oô£°†ŸG ƒªædG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,1982

.ájOÉ°üàb’G äÉbÓ©dG

 äGQÉjõdG  √òg  πãe  á«ªgCG  ¬«dÉ©e  ócCGh

 ‘  º¡°ùJ  »àdG  ,á«FÉæãdG  äGAÉ≤∏dGh

 ∫OÉÑJh  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  õjõ©J

 ∑Î°ûŸG  πª©dG  äÉ«dBG  π«©ØJh  äGÈÿG

 õjõ©J á«ªgCG ‹G GÒ°ûe ,äÉfÉŸÈdG ÚH

 ÚÑfÉ÷G ÚH ÊÉŸÈdG ¿hÉ©àdG äÉbÓY

 á«∏©ØdG  äGAÉ≤∏dG  hCG  äGQÉjõdG  ∫ÓN øe

 äÉ«dÉ©ØdG  ¢ûeÉg  ≈∏Y  hCG  á«°VGÎa’Gh

 ,‹hódG ÊÉŸÈdG OÉ–’G πãe á«fÉŸÈdG

 iDhôdG  ó«MƒJh  ≥«°ùæJ  ‘  º¡°ùj  É‡

 äGP  ÉjÉ°†≤dG  ∞∏àfl  ∫É«M  ∞bGƒŸGh

 ∫OÉÑJ  ≈∏Y  πª©dGh  ,∑Î°ûŸG  ΩÉªàg’G

 ±QÉ©ŸGh  Ió«÷G  äÉ°SQÉªŸGh  äGÈÿG

.á«fÉŸÈdG

 á«ª«∏bE’G ÉjÉ°†≤dG øe GOóY AÉ≤∏dG ∫hÉæJh

 ádhO ÚH ∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP á«dhódGh

 á«°†b á°UÉN É«æ«c ájQƒ¡ªLh äGQÉeE’G

 ‹É©e  QÉ°TCG  å«M  ,±ô£àdGh  ÜÉgQE’G

 äGQÉeE’G  ádhO  Oƒ¡L  ‹G  ¢TÉÑZ  ô≤°U

 Oƒ¡L  ÈY  IôgÉ¶dG  √òg  áëaÉµe  ‘

 Rõ©j  ÉÃh  ,áaÉc  ó©°üdG  ≈∏Y  á∏eÉµàe

 áëaÉµe ¿CG GócDƒe ,Ú«dhódG º∏°ùdGh øeC’G

 íeÉ°ùàdG ÇOÉÑe öûfh ±ô£àdGh ÜÉgQE’G

 äÉjƒdhCG  øe  »g  QGô≤à°S’Gh  ∫GóàY’Gh

.äGQÉeE’G ádhO

 πª©dG õjõ©J á«ªgCG ≈∏Y ¬«dÉ©e Oó°Th

 »ª«∏bE’G  Újƒà°ùŸG  ≈∏Y  ∑Î°ûŸG

 ,»eÓ¶dG  ôµØdG  á¡LGƒŸ  »ŸÉ©dGh

 ,±ô£àdGh  ÜÉgQE’G  ™HÉæe  áHQÉfih

 ≥«≤–  ¤EG  á«eGôdG  Oƒ¡÷G  ºYOh

 …OÉ°üàb’G  √ÉaôdGh  áeGóà°ùŸG  á«ªæàdG

.⁄É©dG ≥WÉæe ∞∏àfl ‘ »YÉªàL’Gh

 òæe  äGQÉe’G  ádhO  ¢UôM ¬«dÉ©e  ócCGh

 ÉfhQƒc  ¢ShÒa  áëFÉL  QÉ°ûàfG  äÉjGóH

 Üƒ©°T  ™e  ¿hÉ©àdGh  øeÉ°†àdG  ≈∏Y

 á«ŸÉ©dG  Oƒ¡÷G  ‘ IóYÉ°ùŸGh  ⁄É©dG

 ádhO  âeõàdG  Gòd  ,AÉHƒdG  øe  ájÉbƒ∏d

 ,™«ªé∏d  ¿ƒ©dG  ój  Ëó≤àH  äGQÉeE’G

 Ëó≤Jh  ,áëFÉ÷G  äÉ«YGóJ  á¡LGƒe  ‘

 ≥∏£æe  øe  áKÉZE’Gh  ºYódG  ¬LhCG  áaÉc

 ∞«Øîà∏d  ;»ŸÉ©dG  ¿hÉ©àdGh  øeÉ°†àdG

.¢ShÒØ∏d á«Ñ∏°ùdG äÉ«YGóàdG øe

 »æWƒdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ‹É©e ¢Vô©à°SGh

 ‘  ¬àªgÉ°ùeh  ¢ù∏éŸG  QhO  …OÉ–’G

 Égó¡°ûJ  »àdG  á∏eÉ°ûdG  á«ªæàdG  IÒ°ùe

 ôjƒ£J  ≈∏Y  πª©dG  ∫ÓN  øe  ádhódG

 á«°SÉeƒ∏HódGh »©jöûàdGh »HÉbôdG √QhO

 äGQƒ£J øe çóëj Ée áÑcGƒŸ á«fÉŸÈdG

.ÉjƒªæJ ÉLPƒ‰ âJÉH »àdG ádhódG ‘

 ÉcÉ°Sƒd .ΩCG å«æ«c ‹É©e ócCG ¬ÑfÉL øe

 É«æ«c ájQƒ¡ªéH ñƒ«°ûdG ¢ù∏› ¢ù«FQ

 øjó∏ÑdG  §HôJ  »àdG  äÉbÓ©dG  á«ªgCG

 õjõ©J  á«ªgCGh  ,Ú≤jó°üdG  ÚÑ©°ûdGh

 ,ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG

 »àdG  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  Iƒb  ¤EG  Éàa’

.É«æ«ch äGQÉeE’G ádhO ÚH §HôJ

 ∞bGƒª∏d  √ôjó≤J  øY  ¬«dÉ©e  ÈYh

 ÉjÉ°†≤dG  ‘  äGQÉe’G  ádhód  á«HÉéjE’G

 ‘ ÉHÉéjEG º¡°ùJ »àdG ÉgOƒ¡Lh ,á«dhódG

 º¡°ùJ ¿CG É«æªàe ‹hódG QGô≤à°S’G ≥«≤–

 äÉbÓ©dG ôjƒ£Jh á«ªæJ ‘ IQÉjõdG √òg

 äGQÉeE’G  ádhO  §HôJ  »àdG  á«FÉæãdG

 äÉbÓ©dGh ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ É«æ«ch

 …OÉ–’G »æWƒdG ¢ù∏éŸG ÚH á«fÉŸÈdG

 ídÉ°üe  Ωóîj  Éª«a  »æ«µdG  ¿ÉŸÈdGh

.Ú≤jó°üdG ÚÑ©°ûdGh ÚàdhódG

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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:åMÉÑdG º∏≤H
ó«ªM ¬∏dG óÑY ∫OÉY

»æWƒdG Ωƒ«dÉH Góæ∏jRƒ«æd áeÉ©dG áªcÉëdG ¿ƒÄæ¡j ójGR øH óªëeh ¬ÑFÉfh ádhódG ¢ù«FQ

»ªdÉ©dG zΩGôé«∏«J{ ≥«Ñ£J ¢ù°SDƒe πÑ≤à°SG
»ŸÉ©dG zΩGôé«∏«J{ ≥«Ñ£J ¢ù°SDƒe ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN óªfi øH ¿GóªM

iôÑµdG á«ªdÉ©dG äÉcô°û∏d áHPÉédG É¡àÄ«H ôjƒ£J »a »HO QGôªà°SG ócDƒj óªëe øH ¿GóªM

á«fÉªdôÑdG äÉbÓ©dG õjõ©J πÑ°S »æ«µdG ñƒ«°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ™e åëÑj ¢TÉÑZ ô≤°U

 á«fhôàµdE’G ºFGôédG áëaÉµe
  OÉ°ùØdG áHQÉëeh

 iöûÑdG  ÚeC’G  óªfi  QƒàcódG  øe  kÓc  ∑QÉ°T

 »FÉæ¡dG óªM º«gGôHEG ¢Sóæ¡ŸG QƒàcódGh ,Üƒéfi

 ∞«dCÉJ ‘ ó«ªM ˆGóÑY ∫OÉY »ÁOÉcC’G åMÉÑdGh

 ádGó©dG  Iõ¡LCG  QhOh  á«fhÎµdE’G  ºFGô÷G  ÜÉàc

  – OÉ°ùØdG áëaÉµe ÜÉàch ,É¡à¡LGƒe ‘ á«FÉæ÷G

 äGQÉeE’G ádhO äÉ≤«Ñ£J – ájÉbƒdG ÒHGóJh Ωƒ¡ØŸG

.ÉLPƒ‰CG IóëàŸG á«Hô©dG

 ¢û«©f ÉæfCG í°Vƒjh ,∫ƒ°üa 7 ‘ ∫hC’G ÜÉàµdG ™≤j

 äÉ«fhÎµdE’G É«LƒdƒæµJ ∫É› ‘ IQƒK ÈcCG Ωƒ«dG

 ô£NCG ≈∏Y πÑ≤e ⁄É©dG ¿CG ócDƒŸG øeh ,ä’É°üJ’Gh

 á«ŸÉ©dG  áÄ«ÑdG  Qƒ£J  π°†ØH  ,Ωƒ«dG  √ó¡°ûf  É‡

 É¡«a  ¢û«©j  »àdG  ,äÉeƒ∏©ª∏d  á«dÉ©dG  á«æ≤à∏d

 √ò¡d  Qƒëªc  ‹B’G  Ö°SÉ◊Éa  ,öUÉ©ŸG  ¿É°ùfE’G

 øjOÉ«ŸG  ≈∏Y  kGöUÉb  ¬eGóîà°SG  ó©j  ⁄  áÄ«ÑdG

 kGöüæY  íÑ°UCG  πH  ,áàëÑdG  á«HÉ°ù◊Gh  á«ª∏©dG

 Ωƒ≤j »àdG á£°ûfC’Gh äÓeÉ©ŸG áaÉc ‘ kÉ«°SÉ°SCG

 Iõ¡LCG øe AGóàHGh ,Oôa πc IÉ«M ¢ù“h ¿É°ùfE’G É¡H

 ,á«Ñ£dG  π«dÉëàdG  ,∫ƒªëŸG  ∞JÉ¡dG  ,‹B’G  AGóædG

 IQÉéàdG  ,‹B’G  ±öüdG  äÉbÉ£H  ,áMGô÷G  äGó©e

 πFÉ°Sh ,á«fhÎµdE’G ÜGƒHC’Gh óYÉ°üŸG ,á«fhÎµdE’G

 á«dÉŸG  äÉ°ù°SDƒŸG  ,á«FÉ°†ØdG  äÉÑcôŸG  ,π≤ædG

 QÉeódG  áë∏°SCG  ≈∏Y  ºµëàdG  áª¶fCGh  ,á«aöüŸGh

 äÉ«æÑdG áæª«g â– ¿B’G âëÑ°UCG ,ÉgÒZh ,πeÉ°ûdG

 ¿EG .‹B’G Ö°SÉ◊G áfÉ≤Jh äÉeƒ∏©ŸG º¶æd á«àëàdG

 ≈∏Y ±ô©àdGh á«fhÎµdE’G ºFGô÷G •É‰CG ‘ åëÑdG

 ÚfGƒ≤dG ôjƒ£J ≈∏Y óYÉ°ùj É¡JÉgÉŒGh ÉgOÉ©HCG

 ≈∏Y óYÉ°ùj Éªc ábÓ©dG äGP á«∏µ°ûdGh á«Yƒ°VƒŸG

 πØµj  ÉÃ á«ªbôdG  áæ«ÑdG  óYGƒb  ôjƒ£Jh  á©LGôe

 »FÉæ÷G ∫ó©dG ≥«≤–h á«dÉ©dG äÉ«æ≤àdG áÑcGƒe

.∑GQOEGh »Yh øY

 ∫hÉæàjh  ,∫ƒ°üa  5  ‘  ™≤«a  ÊÉãdG  ÜÉàµdG  ÉeCG

 äÉ©ªàéŸG  QGô≤à°SG  ≈∏Y  á qª÷G  OÉ°ùØdG  ôWÉfl

 É¡àª¶fCGh ájOÉ°üàb’G É¡JÉ°ù°SDƒe ¢†jƒ≤Jh ,É¡æeCGh

 º«≤dG ‘ »Ñ∏°ùdG ÉgôKCGh ,á«°SÉ«°ùdG É¡JÉ«æHh á«dÉŸG

 É‡ ,¿ƒfÉ≤dG IOÉ«°Sh IGhÉ°ùŸGh ádGó©dGh á«bÓNC’G

 èeGôHh §£N ábÉYEGh áeÉ©dG á≤ãdG áYõYR ¤EG …ODƒj

.áeGóà°ùŸG á«ªæàdG

 ‘  øªµJ  ’  OÉ°ùØdG  IQƒ£N  ¿CG  ÜÉàµdG  í°Vƒjh

 ¢†©Ñ∏d  ´höûe  ÒZ  kÉÑ°ùc  ÖÑ°ùj  kÉWÉ°ûf  ¬fƒc

 ¬fƒc ‘ k’hCG á«≤«≤◊G IQƒ£ÿG øªµJ πH ,Ö°ùëa

 ⁄ ¬fCÉH kÉ«fÉKh áª¶æŸG áÁô÷G Qƒ°U øe IQƒ°U

 ÒHGóJh ÚfGƒ≤H ¬à¡LGƒe øµÁ kÉ«∏fi kÉfCÉ°T ó©j

 ™«ªL  ¢ù“  á«dhO  IôgÉX  íÑ°UCG  πH  ,IOhófi

 äÉjƒà°ùŸG  ≈∏Y ájOÉ°üàb’G  º¶ædGh  äÉ©ªàéŸG

 ,á«fÉWöS äÉµÑ°T ‘ öûàæJh á«dhódGh á«ª«∏bE’G

 á«eƒµ◊G ôFGhódG ‘ IOhófi ÒZ äÉMÉ°ùe »£¨àd

 äGP á«dhódGh á«ª«∏bE’G äÉª¶æŸGh ¢UÉÿG ´É£≤dGh

 π©éj  É‡ ,πjƒªàdG  QOÉ°üeh  OÉ°üàb’ÉH  ábÓ©dG

 kGôeCG  Oƒ¡÷G  ôaÉ°†Jh  ‹hódGh  »ª«∏bE’G  ¿hÉ©àdG

 á«ªgCG ∞YÉ°†àJh ,IôgÉ¶dG √òg á¡LGƒŸ kÉjQhöV

 äCGôW »àdG äGóéà°ùª∏d ´ƒ°VƒŸG Gòg ‘ åëÑdG

 âJÉH »àdG áª¶æŸG áÁô÷Gh OÉ°ùØdG Ö«dÉ°SCG ≈∏Y

 πX  ‘  øjó°ùØŸG  ºYOh  OÉ°ùØdG  ÜÉÑ°SCÉH  IRõ©e

 Ió≤©ŸG ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG º¶æd »æ≤àdG Qƒ£àdG

 á«dÉŸG äÉ«∏ª©dG á≤MÓe Ö©°üdG øe π©Œ »àdG

 ΩGôLE’G  äÉHÉ°üYh øjó°ùØŸG  ÚH ∫GƒeC’G  ∫hGóJh

 çƒëÑdG  ≈∏Y  õ«cÎdG  Ö∏£àj  ∂dP  πc  .º¶æŸG

 áaô©ŸG º«ª©Jh »YƒdG öûf ±ó¡à°ùJ »àdG á«ª∏©dG

 ádGó©dG Iõ¡LCG ìÓ°UEGh á«aÉØ°ûdG äÉeƒ≤e õjõ©Jh

 OQGƒŸÉH É¡ªYOh , iôNC’G ádhódG Iõ¡LCGh á«FÉæ÷G

 øjódG ÇOÉÑeh º«≤dÉH áæ°üëŸGh á∏gDƒŸG ájöûÑdG

.á∏°VÉØdG ¬bÓNCGh ∞«æ◊G

 kGô≤e »HO øe òîàj ≥«Ñ£àdG

 RhÉéàJ á«bƒ°ùdG ¬àª«bh k É«ªdÉY

Q’hO  QÉ«∏e  20

 äÉcô°T øe ójó©dG ∫ƒ°UƒH ôîØf 

 k ÉbÓ£fG á«ªdÉ©dG ≈dEG É«LƒdƒæµàdG

»HO øe

 ´É£à°SG zΩGôé«∏«J{ ≥«Ñ£J 

 »a Ωóîà°ùe ¿ƒ«∏e 100 áaÉ°VEG

Ωóîà°ùe ¿ƒ«∏e 570 ¬jódh ôjÉæj

»æ«µdG ñƒ«°ûdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ™e ¬JÉãMÉÑe ∫ÓN ¢TÉÑZ ô≤°U

Ωƒ«dG ™bƒàªdG ¢ù≤£dG 

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¢ù≤£dG ¿ƒµj ¿CG OÉ°UQCÓd »æWƒdG õcôŸG ™bƒàj 

 kÉfÉ«MCG ºFÉZ ¤EG kÉ«FõL ÉªFÉZh GÈ¨e óMC’G Ωƒ«dG

 π«“h  ,á«Hô¨dGh  á«∏MÉ°ùdG  ≥WÉæŸG  ¢†©H  ≈∏Y

 kÓ«d  ÉÑWQh  ,∞«Ø£dG  ¢VÉØîfÓd  IQGô◊G  äÉLQO

 ,á«∏NGódG ≥WÉæŸG ¢†©H ≈∏Y ÚæKE’G óZ ìÉÑ°Uh

.kÉfÉ«MCG §°ûæJ ,áYöùdG ádóà©e ¤EG áØ«ØN ìÉjôdGh

 - 15 / á«böT á«dÉª°T - á«böT á«HƒæL ìÉjôdG

.¢S/ºc 35 ¤EG π°üJ 25

 óŸG çóëj Éª«a §°Sƒàe »Hô©dG è«∏ÿG ‘ êƒŸG

 23:06 óæY ÊÉãdG óŸGh 08:27 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G

 óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh 16:25 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G Qõ÷Gh..

 ÉØ«ØN êƒŸG ¿ƒµj ¿ÉªY ôëH ‘h . 02:31 áYÉ°ùdG

 ÊÉãdG óŸGh 19:37 óæY ∫hC’G óŸG çóë«°S Éª«a

 áYÉ°ùdG  óæY  ∫h’G  Qõ÷Gh..  06:01  áYÉ°ùdG  óæY

. 00:52 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh 12:15



:ΩGh-»HO

 ‘ IRQÉÑdG á«fGôª©dG ⁄É©ŸG ô¡°TCG »°ùàµJ

 ôªMC’G  ¿ƒ∏dÉH  »Hô©dG  ⁄É©dGh  äGQÉeE’G

 QÉÑ°ùe ∫hCG ,πeC’G QÉÑ°ùe ∫ƒNód kGOGó©à°SG

 •É≤àd’G  QGóe  ,ÖcGƒµdG  ±É°ûµà°S’  »HôY

 ôjGÈa øe ™°SÉàdG Ωƒj ôªMC’G ÖcƒµdG ∫ƒM

 ‘  QÉÑ°ùŸG  ìÉéæH  kAÉØàMG  ∂dPh  ,2021

 ÚH ¬à∏MQ øe á∏MôŸG √òg ¤EG ∫ƒ°UƒdG

 øe ô¡°TCG á©Ñ°S ‹GƒM ó©H ïjôŸGh ¢VQC’G

 kÉéjƒàJh  ,»LQÉÿG  AÉ°†ØdG  ƒëf  ¬bÓ£fG

 ¤EG  á«HôY  áª¡e  ∫hC’  á«îjQÉàdG  á∏Mô∏d

.ôªMC’G ÖcƒµdG ¤EG k’ƒ°Uh ≥«ª©dG AÉ°†ØdG

 AÉ°†ØdG ´É£≤d á«îjQÉàdG á¶ë∏dG √òg ‘h

 á«fGôªY ⁄É©e øjõàJ ,»Hô©dGh »JGQÉeE’G

 äGQÉeE’G ádhO ‘ IRQÉH á«MÉ«°Sh á«aÉ≤Kh

 Öcƒc ¿ƒd ;ôªMC’G ¿ƒ∏dÉH IóëàŸG á«Hô©dG

 ájÒgÉªL  øeÉ°†J  ádÉ°SQ  ‘  ,ïjôŸG

 äGQÉeE’G ´höûe πªY ≥jôa ™e á«°ù°SDƒeh

."πeC’G QÉÑ°ùe" ïjôŸG ±É°ûµà°S’

 ádhódG  ‘  ä’É°üJG  ÊÉÑe  áaÉc  øjõàJh

 »°ùàµj  »HO  ‘h  .ôªMC’G  ÖcƒµdG  ¿ƒ∏H

 ™æ°U øe ⁄É©dG ‘ AÉæH ∫ƒWCG áØ«∏N êôH

 Üô©dG  êôHh  ,á«îjôŸG  ¿GƒdC’ÉH  ¿É°ùfE’G

 ¬ª«ª°üàH Ò¡°ûdG  »ŸÉ©dG  ¥óæØdG  ,GÒªL

 ™bGƒdGh äGQÉeE’G ádhO çGôJ øe º¡∏à°ùŸG

 á«ŸÉ©dG ájô≤dGh ,è«∏ÿG πMÉ°S ±ÉØ°V ≈∏Y

 ÉgQÉÑàYÉH óMGh ¿Éµe ‘ ⁄É©dG ™ªŒ »àdG

 º°†J  IôµàÑe  á«≤jƒ°ùJh  á«¡«aôJ  á¡Lh

 ≈æÑe  ∂dòch  ,⁄É©dG  ∫hO  Ö∏ZC’  áëæLCG

 ºgCG øe óMGƒc ¬àd’óH »ŸÉ©dG ‹ÉŸG õcôŸG

 ,⁄É©dGh á≤£æŸG ‘ ∫ÉªYC’Gh ∫ÉŸG õcGôe

 ¬≤jÈH "»HO RGhôH" º¡∏ŸG Êƒ≤jC’G AÉæÑdGh

 Êƒ≤jC’G ≈æÑŸGh ,≥aC’G ≥fÉ©j …òdG »ÑgòdG

 ¬fƒc ¬àjõeQh ¬J’’O πµH πÑ≤à°ùŸG ∞ëàŸ

 »àdG  äGQÉeE’Gh  »HO  äGRÉ‚EG  ≈∏Y  ógÉ°T

 "GƒjO"`d »°ù«FôdG ≈æÑŸGh ,πÑ≤à°ùŸG ≥Ñ°ùJ

 ∫É›  ‘  á«ŸÉ©dG  äGRÉ‚E’G  áÑMÉ°U

 áWöûd  áeÉ©dG  IOÉ«≤dG  ô≤eh  ,áeGóà°S’G

 √òg πµa ,…ƒ«◊G ¬©bƒeh PÉNB’G ¬ª«ª°üàH

 øjõàà°S "É«fódG áfGO" ‘ ÉgÒZh ⁄É©ŸG

 ºYO ≈∏Y kGó«cCÉJ áÑ°SÉæª∏d ôªMC’G ¿ƒ∏dÉH

 ™jQÉ°ûŸ IóYGƒdG á«∏Ñ≤à°ùŸG á«é«JGÎ°S’G

 ±É°ûµà°SG ´É£b ‘ äGQÉeE’G ádhO äGQOÉÑeh

 á£ÑJôŸG äGQÉµàH’Gh äÉYÉæ°üdGh AÉ°†ØdG

 ™e ácGöûdÉHh É¡JÉ°ù°SDƒe OGóàeG ≈∏Y ¬H

.É¡«a äÉYÉ£≤dG áaÉc

 ó¡°ûJ  ,»Hô©dG  ⁄É©dG  iƒà°ùe  ≈∏Yh

 á«HôY  º°UGƒY  ‘  IRQÉH  á«fGôªY  ⁄É©e

 ‘ ,ôªMC’G  ¿ƒ∏dÉH  É¡JÉ¡LGh  IAÉ°VEG  IóY

 »°ü°üîàdG á≤£æe ‘ "¿hR GP" É¡àeó≤e

 õcôeh  ,¢VÉjôdG  ájOƒ©°ùdG  áª°UÉ©dÉH

 áª°UÉ©dG  ‘  »ŸÉ©dG  …QÉéàdG  øjôëÑdG

 ‘  âjƒµdG  êGôHCGh  ,áeÉæŸG  á«æjôëÑdG

 ‘  IôgÉ≤dG  êôHh  ,á«àjƒµdG  áª°UÉ©dG

 ‘ ÊÉehôdG ìöùŸGh ,ájöüŸG áª°UÉ©dG

 »bGô©dG ∞ëàŸGh ,¿ÉªY á«fOQC’G áª°UÉ©dG

 á«bGô©dG  áª°UÉ©dG  ‘  ∫ƒe  OGó¨H  êôHh

 á«HôY á«FÉ°†a áª¡e ∫hC’ kÉªYO ∂dPh OGó¨H

 ïjôŸG ±É°ûµà°S’ áaOÉg á«îjQÉJ á«ª∏Y

 ‘  á«Hô©dG  äÉªgÉ°ùŸG  ºNR  IOÉ©à°SGh

 IÒ°ùeh  Ωƒ∏©dGh  É«LƒdƒæµàdGh  QÉµàH’G

.á«fÉ°ùfE’G IQÉ°†◊G

 »HO ÊÉÑeh ⁄É©e RôHCG »°ùàµJ ,kÓ«°üØJh

 øH óªfi õcôe ∂dP ‘ ÉÃ ôªMC’G ¿ƒ∏dÉH

 ∞ëàeh  ,OÉ–’G  ∞ëàeh  ,AÉ°†Ø∏d  ó°TGQ

 »HO  õcôeh  ,»HO  ∞ëàeh  ,πÑ≤à°ùŸG

 ,»ŸÉ©dG  IQÉéàdG  õcôeh  ,»ŸÉ©dG  ‹ÉŸG

 ,ó°TGQ  øH  óªfi  áÑàµeh  ,2020ƒÑ°ùcEGh

 ,á«ŸÉ©dG  ájô≤dGh  ,»HO  áWöT  á«ÁOÉcCGh

 áWöûd áeÉ©dG IOÉ«≤dG ≈æÑeh ,»HO RGhôHh

 ,á«FÉæ÷G ádOCÓd áeÉ©dG IQGO’G ≈æÑeh ,»HO

 ¥ô£dG  áÄ«gh  ,»HO  áWöT  •ÉÑ°V  …OÉfh

 ,á«FÉŸG  »HO  IÉæb  ⁄É©eh  äÓ°UGƒŸGh

."GƒjO" »HO √É«eh AÉHô¡c áÄ«gh

 ,õfõ«°S  Qƒa  ôªMC’G  ¿ƒ∏dÉH  øjõàJ  Éªc

 ¿ƒJGÒ°Th  ,»HO  êÉJh  ,»HO  Ójô¨fÉ°Th

 »HO ƒ«∏HOh ,ÉæjQÉe ¢ù«∏H Ωƒ«æ«∏«eh ,ófGôL

 ¥OÉæah ,¿Gó«ŸGh ,ƒjQh ,¿Gh Éjó«eh ,á∏îædG

 QƒN ÉfÉJhQ QóæÑdGh ,»à«°S ∫ÉØ«à°ùa »HO

 Ωƒ«æ«∏«eh ,äGQÉeE’G  ∫ƒe ¿ƒJGÒ°Th  ,»HO

 »HO ¢ù«∏H IÉ«Mh ,¢ùàjÉg AÉ°TÈdG ¢ù«∏H

 GOÉeGQ  áëæLCGh  ,»HO ƒdƒH ƒcQÉeh ,GÒªL

 ófGôLh  ,¢ùfójõjQ  ¢ûà«H  GÒªL  ΩÉgóæjh

 »HO  ¢ù«∏H  IÉ«Mh  ,»HO  ôH  Qƒ«°ù∏°ùcG

 ,¿ƒµ«∏«°ù∏d »HO áMGh ójQ ¿ƒ°ùjOGQh ,ábôdG

 GPh  ,º«°ùædG  GÒªL  ¥óæah  ,∫ƒe  π«îfh

 ,RôJGhƒ∏H ‘ á∏¶ŸG AGƒ°VCGh ,â«fÓH øjôL

 ,∑hh  »à«°S  ‘ OQÉØ«dƒH  ´QGƒ°T  AGƒ°VCGh

.∑GhCG ËÉJ áëæLCGh ¥óæahh

 ¿ƒ∏H  ⁄É©ŸG  RôHCG  »°ùàµJ  ,»ÑXƒHCG  ‘h

 ,πeC’G QÉÑ°ùe áª¡Ÿ kÉªYO ôªMC’G ÖcƒµdG

 ,äGQÉeE’G  öübh  ,øWƒdG  öüb  É¡æeh

 ≈æÑŸ  Ò¡°ûdG  º∏©ŸGh  ,áØ«∏N  á©eÉLh

 ‘ "∑ƒfOCG" á«æWƒdG »ÑXƒHCG ∫hÎH ácöT

 OƒbƒdÉH OhõàdG äÉ£fih ,¢û«fQƒµdG á≤£æe

 ‹ÉŸG  »ÑXƒHCG  õcôeh  ,ácöû∏d  á©HÉàdG

 ,ÉæjQÉŸG  ∫ƒeh  ,¢SÉj  IôjõLh  ,»ŸÉ©dG

 öùLh  ,Ú©dG  ájó∏Hh  ,»ÑXƒHCG  ájó∏Hh

.ójGR øH ´Gõg OÉà°Sh ,ójGR ï«°ûdG

 á©HÉàdG IRQÉÑdG ⁄É©ŸG ∑QÉ°ûJ ábQÉ°ûdG ‘h

/  ôjƒ£àdGh  QÉªãà°SÓd  ábQÉ°ûdG  áÄ«¡d

 IôjõL Ö£bh º∏©dG IôjõL ≈æÑeh ,/¥höT

 ∑ƒfOCGh ,Ëôe IôjõLh ,áªµ◊G â«Hh ,º∏©dG

 √òg ‘ πeC’G QÉÑ°ùe IÒ°ùe ºYO ‘ í∏jƒe

 áª¡e  ∫hCG  ´höûe  øe  áª°SÉ◊G  á∏MôŸG

.ïjôŸG Öcƒc ƒëf á«HôY á«FÉ°†a

 ÊÉÑŸG  ¿GQóL  ¢ùµ©J  ,IÒéØdG  ‘h

 á«fGôª©dG  ⁄É©ŸG  äÉ¡LGhh  á«îjQÉàdG

 ,IÒéØdG  á©∏b  øe  πc  ‘  ôªMC’G  ¿ƒ∏dG

 IÒéØdGh  ,ájóÑdG  óé°ùeh  ,IÒéØdG  êôHh

 QGhO  ¤EG  öü≤dG  QGhO  øe  ´QGƒ°ûdGh  ,∫ƒe

.∑ƒfOCG á£fih ,IÒéØdG ájó∏H

 áMÉ«°ùdG áÄ«g á¡LGh øjõàJ ,¿ÉªéY ‘h

 IôFGO ≈æÑeh ,»KGÎdG »◊Gh ,ôªMC’G ¿ƒ∏dÉH

 ï«°ûdG  öùL ™WÉ≤Jh ,§«£îàdGh  ájó∏ÑdG

 ,Ωƒàµe ï«°ûdG öùL ™WÉ≤Jh ,ó°TGQ øH ó«ªM

.AGQhõdG ∑ƒfOCGh ,á°VhôdG öùL ™WÉ≤Jh

 ¿ƒ∏dÉH  ⁄É©e  »°ùàµJ  ,áª«ÿG  ¢SCGQ  ‘h

 πeC’G QÉÑ°ùe OGó©à°SG ™e øeGõàdÉH ôªMC’G

 á©∏b  ∂dP  ‘ ÉÃ  ,»ª∏©dG  √QGóe  ∫ƒNód

 ¢SCGQ ≥WÉæe áÄ«g ô≤eh ,á«îjQÉàdG ájÉ°V

 ,áª«ÿG  ¢SCGQ  áaôZh  ,ájOÉ°üàb’G  áª«ÿG

 ájó∏Hh  ,»æWƒdG  áª«ÿG  ¢SCGQ  ∞ëàeh

 áWöûd áeÉ©dG IOÉ«≤dG ô≤eh ,áª«ÿG ¢SCGQ

 ,AGôª◊G  Iôjõ÷Gh  ,∑ƒfOCGh  ,áª«ÿG  ¢SCGQ

 ‘ IógÉ°ûŸG á°üæeh ,º°SGƒ≤dG ¢û«fQƒch

 IôjõL …ôJ πHO ¿ƒà∏«g ¥OÉæah ,¢ù«L πÑL

 ÜÉH ¢Sƒ°ùµjQh ,õcGQ ¢Sƒ°ùµjQh ,¿ÉLôŸG

 QÉæŸG  ≈°û‡h  ,ÉjQƒà°SCG  ±hódGhh  ,ôëÑdG

.∫ƒe

 ⁄É©dGh  äGQÉeE’G  ádhO  ¿Éµ°S  ÖbÎjh

 √QGóe  ¤EG  πeC’G  QÉÑ°ùe  ∫ƒ°Uh  »Hô©dG

 É¡∏«Hƒ«H äGQÉeE’G ádhO ∫ÉØàMG ™e øeGõàdÉH

 ¢ù«°SCÉJ ≈∏Y kÉeÉY Ú°ùªN Qhôeh »ÑgòdG

 á«YƒædG á«FÉ°†ØdG áª¡ŸG ó©J Éª«a ,OÉ–’G

 Ióe ‘ É¡Yhöûe RÉ‚EGh á«°SÉ«≤dG É¡eÉbQCÉH

 IóLGƒàŸG ∫hódG øe ÉgÒ¨H áfQÉ≤e Iõ«Lh

 ,AÉ°†ØdG  áYÉæ°U  ´É£b  ‘  Oƒ≤Y  òæe

 "π«ëà°ùe A»°T ’" QÉ©°ûd kÉ«∏ªY kGó«°ùŒ

 ¤EG  á«YÉ°ùdG  äGQÉeE’G  ádhO  √ÉæÑàJ  …òdG

 ÖgGƒŸGh äGAÉØµdG Úµ“h IOÉjôdGh õq«ªàdG

 ´É£b  ‘  á«Hô©dGh  á«æWƒdG  á«HÉÑ°ûdG

.¢UôØdÉH A»∏ŸG AÉ°†ØdG

 ,»Hô©dG ⁄É©dG OGóàeG ≈∏Y ÚjÓŸG ™∏£àjh

 ∫ƒ°Uh  á¶◊  ¤EG  ,ÜÉÑ°ûdG  áÄa  á°UÉNh

 Öcƒc  ∫ƒM  √QGóe  ¤EG  "πeC’G  QÉÑ°ùe"
 Gƒ©HÉJ  ¿CG  ó©H  ,ΩÉªàgGh  ÖbÎH  ïjôŸG

 ÚH á«HôY á«FÉ°†a áª¡e ∫hCG Ωó≤J ∞¨°ûH

 ≈∏Yh ô¡°TCG á©Ñ°S ióe ≈∏Y ïjôŸGh ¢VQC’G

 ïjQÉJ øe kGQÉÑàYG äCGóH πMGôe áà°S OGóàeG

 AÉ°†ØdG  ƒëf  ¬∏ªM  …òdG  ñhQÉ°üdG  ´ÓbEG

 ≈àMh  2020  ƒ«dƒj  20  Ωƒj  »LQÉÿG

 áLô◊G á∏MôŸG √òg È©j ¿CG Ú∏eBG ,Ωƒ«dG

 ¿ƒ«∏e 493 áaÉ°ùe ∫OÉ©J »àdG ¬à∏MQ øe

 á«ª∏©dG ¬àª¡e AóHh √QGóe ∫ƒNód Îeƒ∏«c

 687 …hÉ°ùj πeÉc »îjôe ΩÉ©d ôªà°ùJ »àdG

.»°VQC’G Ëƒ≤àdÉH kÉeƒj

 øe ∫hC’G çóë∏d Ú©HÉàŸG Qƒ¡ªL ÖbÎjh

 Ú°üàîŸGh OGôaC’G iƒà°ùe ≈∏Y ,kÉ«HôY ¬Yƒf

 á«ÁOÉcC’G äÉ°ù°SDƒŸGh AÉª∏©dGh ÚãMÉÑdGh

 ∞∏àfl  ÈYh  ,Qƒ¡ª÷G  áeÉYh  á«ª∏©dGh

 äÉëØ°Uh  á«ªbôdGh  á«eÓYE’G  äÉ°üæŸG

 á∏MôŸG  ∫ƒ°üa  ,»YÉªàL’G  π°UGƒàdG

 á∏ãªàŸGh  á«FÉ°†ØdG  áª¡ŸG  øe  áLô◊G

 »àdGh ,»ª∏©dG QGóŸG ¤EG  ∫ƒNódG á∏MôÃ

 AÉ£HEG  "πeC’G  QÉÑ°ùe"  ≈∏Y  É¡«a  ÖLƒàj

 áYÉ°ùdG ‘ Îeƒ∏«c ∞dCG 121 øe ¬àYöS

 »JGP πµ°ûH áYÉ°ùdG ‘ Îeƒ∏«c ∞dCG 18 ¤EG

.»°ùµ©dG ™aódG äÉcôfi ÈY

 ïjôŸG ±É°ûµà°S’ äGQÉeE’G ´höûe ó©jh

 ,ôªMC’G ÖcƒµdG á°SGQód »HôY ´höûe ∫hCG

 ÚjÓŸG äÉÄe ∫ÉeBG §fi ƒg πeC’G QÉÑ°ùeh

 ƒgh  .  "á«eÓ°SEGh  á«HôY"  ádhO  56  øe

 »ª∏Y  Qƒ°†M  π«é°ùàd  ìƒªW  ´höûe

 ±É°ûµà°SG ∫É› ‘ ±qöûe »HôY »ãëHh

 πeC’G  QÉÑ°ùe  ∫ƒ°Uh  óæYh  ,ïjôŸG  Öcƒc

 ádhO  ¿ƒµà°S  ïjôŸG  QGóe  ¤EG  ìÉéæH

 Gòg ≥≤– ⁄É©dG ‘ ádhO ¢ùeÉN äGQÉeE’G

 »ª∏©dG É¡Yhöûe øª°V ,»îjQÉàdG RÉ‚E’G

 Gògh  .ïjôŸG  Öcƒc  ±É°ûµà°S’  »YƒædG

 äÉMƒªWh äÉ©∏£J πqãÁ »JGQÉeE’G OƒLƒdG

.äGQÉeE’G ádhO

 ΩÉY πµ°ûH ájöûÑdG  ´höûŸG Gòg Ωóîjh

 ™°†jh  ,¢UÉN  πµ°ûH  »ª∏©dG  ™ªàéŸGh

 ¬KÉëHCG ∫ÓN øe É¡©ªéj »àdG äÉeƒ∏©ŸG

 ∫hÉæàe ‘ πHÉ≤e ¿hO øe ïjôŸG Öcƒc ‘

 çÉëHCG õcôeh á«ª∏Y á°ù°SDƒe 200 øe ÌcCG

 äGQÉeE’G  ´höûe ï°Sôj Éªc ,⁄É©dG  ∫ƒM

 ádhódG  ÜÉÑ°T  ΩÉªàgG  ïjôŸG  ±É°ûµà°S’

 äÉ«°VÉjôdGh Ωƒ∏©dG á°SGQód »Hô©dG ⁄É©dGh

 ,É¡«a ¢ü°üîàdGh É«LƒdƒæµàdGh á°Sóæ¡dGh

 ±É°ûµà°S’  äGQÉeE’G  ´höûe  º¡°ùj  Éªc

 á«dÉY  á«JGQÉeEG  QOGƒc  AÉæH  ‘  ïjôŸG

 AÉ°†ØdG  É«LƒdƒæµJ  ∫É›  ‘  IAÉØµdG

 .á«FÉ°†ØdGh  á«ª∏©dG  çÉëHC’Gh  QÉµàH’Gh

 ìƒª£dG  »ª∏©dG  ´höûŸG  Gòg  º¡°ùj  Éªc

 ôjƒ£J  ‘  ájQòL  ä’ƒ–  çGóMEG  ‘

 ‘ »Hô©dG  ⁄É©dGh  äGQÉeE’G  ádhO  äGQób

 á«YÉæ°üdGh á«°Sóæ¡dG á«àëàdG ≈æÑdG ∫É›

.á«ãëÑdGh á«ª∏©dGh

 ÖFÉædG ,»∏Y øH óªMCG QƒàcódG ∫Éb ∂dP ¤EG

 ‘  »°ù°SDƒŸG  ∫É°üJÓd  ¢ù«Fô∏d  ∫hC’G

 Éfó©°ùjh Éæaöûj"  .."ä’É°üJG  áYƒª›"
 ∫É°üJ’G  ∂jöT  ¿ƒµf  ¿CG’  ä’É°üJG  ‘  ‘

 ádhód  »îjQÉàdG  ∫ƒ°UƒdG  á∏ª◊ »ª°SôdG

 QÉÑ°ùe ÈY ïjôŸG Öcƒµd Üô©dGh äGQÉeE’G

 kÉ©«ªL Éæd IôîØe RÉ‚E’G Gòg ó©j PEGh ,πeC’G

 Üô©dGh äGQÉeE’G ádhód ¥ƒÑ°ùe ÒZ RÉ‚EGh

 äGQÉeE’G  ádhO  ÖgP  øe  ±hôëH  √ô£°ùJ

 Gòg πMGôe ∫GƒW IAÉØch óéH â∏ªY »àdG

 ájDhôdG  πeC’G  QÉÑ°ùe  ¢ùµ©jh  .´höûŸG

 ‘ Ió«°TôdG IOÉ«≤∏d áÑbÉãdGh á«aGöûà°S’G

 ó«°ùŒ ƒgh IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO

 ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG º∏◊ »©bGh

 äÓMQ ¿EG " : ∫Éb ÉeóæY "√GôK ˆG Ö«W"
 ¬Lh  ≈∏Y  ¿É°ùfEG  πc  É¡H  ôîØj  AÉ°†ØdG

 ¬JQóbh  ˆÉH  ¿ÉÁE’G  ó°ùŒ É¡fC’  ,¢VQC’G

 kÉª«¶Y kGQhO Éæd ¿CÉH kÉHôY Éæfƒc ô©°ûf øëfh

."çÉëHC’G √òg ‘h ´höûŸG Gòg ‘

 …ôŸG áØ«∏N ˆG óÑY ≥jôØdG ‹É©e ócCGh

 IOÉ«≤dG  ¢UôM ,»HO  áWöûd  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG

 ‘  ácQÉ°ûŸG  ≈∏Y  »HO  áWöûd  áeÉ©dG

 á≤∏©à oŸG á°UÉN IóFGôdG á«æWƒdG äGQOÉÑŸG

 ádhód  ÒÑµdG  »æWƒdG  çó◊Gh  RÉ‚E’ÉH

 QÉÑ°ùe" ÜGÎbG ™e IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

 ó©H ôªMC’G ÖcƒµdG ¤EG ∫ƒ°UƒdG øe "πeC’G

 ïjQÉàdG ¬¶Øë«°S RÉ‚EG π«é°ùàd á∏«∏b ΩÉjCG

.ÖgP øe Qƒ£°ùH

 áeÉ©dG IOÉ«≤dG ácQÉ°ûe ¿CG ¤EG ¬«dÉ©e QÉ°TCGh

 á«FÉæãà°S’G  IQOÉÑŸG  ‘  »HO  áWöûd

 »JCÉJ  "ôªMC’G  ¿ƒ∏dÉH  äGQÉeE’G  IQOÉÑe"
 äGQOÉÑŸG áaÉc ºYO ≈∏Y É¡°UôM QÉWEG ‘

 kÉ«dÉY ‹É¨dG øWƒdG º°SG ™aôJ »àdG á«æWƒdG

 áfÉµŸG  RÈlJh  ,»ŸÉ©dG  iƒà°ùŸG  ≈∏Y

 AÉæHCG  É¡d  π°Uh  »àdG  ábƒeôŸGh  á«ª∏©dG

 Ωƒ∏Y  É¡æeh  Ωƒ∏©dG  ∞∏àfl  ‘  øWƒdG

 ÒZ π«ëà°ùŸG ¿CÉH ⁄É©∏d ócDƒJh ,AÉ°†ØdG

 á«YÉ°ùdG äGQÉeE’G ádhO ¢SƒeÉb ‘ OƒLƒe

 ¤EG Ió«°TôdG É¡JOÉ«b äÉ¡«LƒJ π°†ØH kÉªFGO

 ¿CGh ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ ábÉÑ°S ¿ƒµJ ¿CG

.á«FÉæãà°S’Gh á«YƒædG äGRÉ‚E’G ≥≤–

 ¤EG øWƒdG AÉæHCG áaÉc ™∏£àj " ¬«dÉ©e ∫Ébh

 ¤EG πeC’G QÉÑ°ùe ∫ƒ°Uƒd á«îjQÉàdG äÉ¶ë∏dG

 ,…QÉ÷G ô¡°ûdG øe ™°SÉàdG ‘ ôªMC’G ÖcƒµdG

 ,RÉ«àeÉH kÉ«æWhh kÉ«îjQÉJ ¿ƒµ«°S Ωƒ«dG Gògh

 ¿CG ‘ RGõàY’Gh ôîØdÉH ójGR AÉæHCG ¬«a ô©°ûj

 ¤EG π°üJ á«eÓ°SEGh á«HôY ádhO ∫hCG ¿ƒµf

 ¬d QƒØ¨ŸG º∏M ≥≤ëf ¿CGh ,ôªMC’G ÖcƒµdG

 ˆG Ö«W" ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG

 ádÉch AGÈNh »°Sóæ¡e ≈≤àdG ÉeóæY "√GôK

 ≥«≤– ÈY ∂dPh "É°SÉf " á«µjôeC’G AÉ°†ØdG

."kGóL ΩÉ¡dG »æWƒdG RÉ‚E’G Gòg

 ÉæFÉæHCG  Oƒ¡éH  ôîØfh  õà©f  "  ∫Ébh

 ,πeC’G  QÉÑ°ùe  ‘  Ú∏eÉ©dGh  Ú°Sóæ¡ŸG

 ,á«îjQÉàdG äÉ¶ë∏dG È°üdG ÆQÉØH ô¶àæfh

 …OÉjCG  ≈∏Y  ó°ûf  »HO  áWöT  ‘  øëfh

 kGôNP º¡àeóa º¡JGRÉ‚EÉH ôîàØfh ÉæHÉÑ°T

 ºµMÉ‚  ¢ü°üb  kÉªFGO  ô¶àæfh  ...øWƒ∏d

 øWƒdG º°SG AÓYEGh ,kÉ«ŸÉYh kÉ«HôY ºcõ«“h

 ‘  GƒªgÉ°ùJ  ¿CGh  ,kÉ«dÉY  äGQÉeE’G  ‹É¨dG

."Ió«°TôdG ÉæJOÉ«b äÉ©∏£J äÉ≤«≤–

 ájó∏H  ΩÉY  ôjóe  ,…ôLÉ¡dG  OhhGO  ∫Ébh

 ±É°ûµà°S’  äGQÉeE’G  ´höûe  ¿CG  "  »HO

 π°üj ¿CG πÑb í‚ ,"πeC’G QÉÑ°ùe" ïjôŸG

 ,ôªMC’G  ÖcƒµdG  ∫ƒM  √QGóe  ¤EG  QÉÑ°ùŸG

 ¿GóLhh ¢SƒØf ‘ IójóL áaÉ≤K ¢SôZ ‘

 ƒg º∏©dG  ¿CG  ÉgOÉØe  ,øWƒdG  äÉæHh  AÉæHCG

 ,¬d ∞≤°S ’ ÉæàdhO ìƒªW ¿CGh ,πÑ≤à°ùŸG

 ádhO ∫hCG ÉæëÑ°UCGh ,AÉ°†ØdG ¥ÎNG Éeó©H

 Éªc ,ÖcGƒµdG ±É°ûµà°SG ‘ íéæJ á«HôY

 »Ø°ûµà°ùe …OÉf ‘ kGƒ°†Y ÉæàdhO âëÑ°UCG

."§≤a ∫hO 7 º°†j …òdG ,ïjôŸG

 ,ïjôŸG  ¤EG  äGQÉeE’G  ∫ƒ°Uh  ¿EG  ±É°VCGh

 RÉ‚E’G  Gòg ≥≤– ⁄É©dG  ‘ ádhO  ™HGôc

 ≈∏Y  IÒÑc  á«dhDƒ°ùe  »≤∏j  ,»îjQÉàdG

 .Ωó≤àdG  IÒ°ùe  á∏°UGƒŸ ,áeOÉ≤dG  ∫É«LC’G

 ¬à∏MQ  ìÉéæH  π°UGƒj  QÉÑ°ùŸG  ¿CG  å«M

 ∂dòH kÓé°ùe ,ôªMC’G ÖcƒµdG ¤EG á«îjQÉàdG

 ádhO  äGRÉ‚EG  πé°S  ‘  IójóL  á£fi

.AÉ°†ØdG ¤EG ¢VQC’G øe óàªŸG ,äGQÉeE’G

 QÉÑ°ùe áª¡e ¿EG " »HO ájó∏H ΩÉY ôjóe ∫Ébh

 ÖcƒµdG ∫ƒM √QGóe ¤EG π°ü«°S …òdG ,πeC’G

 kÉeÉY Ú°ùªÿ äóàeG á∏MQ êƒàJ ,ôªMC’G

 äGRÉ‚E’Gh ,ÚµªàdGh AÉæÑdGh ¢ù«°SCÉàdG øe

 OÉ–’G ¿ÓYEG òæe ,äGQÉeE’G ádhód áªcGÎŸG

 Ú°ùªÿ  ájGóH  kÉ°†jCG  ó©Jh  ,1971  ΩÉY

 áªFÉ≤dG ,á«YƒædG äGRÉ‚E’G øe iôNCG kÉeÉY

 ä’É› ‘ QÉµàH’Gh áaô©ŸGh º∏©dG ≈∏Y

 ,√É£îàfh ,π«ëà°ùŸG É¡«a ióëàf ,IójóL

 ±ô©J  ’  Éæàdhóa  ,¢Uôa  ¤EG  ¬dƒëfh

 ’h É¡°ùØæd ≈°VôJ ’ ÉæJOÉ«bh ,π«ëà°ùŸG

."∫hC’G õcôŸÉH ’EG É¡Ñ©°ûd

 ,ïjôŸG ¤EG πeC’G QÉÑ°ùe ∫ƒ°Uh" ±É°VCGh

 ,»ÑgòdG É¡∏«Hƒ«H ádhódG ∫ÉØàMG ™e øeGõàdÉH

 ∑Éæ¡a ,á∏Ñ≤ŸG kÉeÉY Ú°ùªî∏d ájGóH Oô›

 ∂dPh ,áaÉc ä’ÉéŸG ‘ áMƒªW ™jQÉ°ûe

 ,á∏gDƒe á«æWh QOGƒc Éæjód íÑ°UCG ¿CG ó©H

 ‘ IOÉ«≤dG ìƒªWh ájDhQ ≥«≤– ≈∏Y IQOÉb

 πµ°ûH ƒªæjh ™°Sƒàj …òdG ,»FÉ°†ØdG ´É£≤dG

."IóYGƒdG äÉYÉ£≤dG øe √ÒZh ,ΩGóà°ùe

 á£∏°ùd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ,…ÒeCG ±QÉY ∫Ébh

 Ωƒ«dG  ¬éàf  "  »ŸÉ©dG  ‹ÉŸG  »HO  õcôe

 –  AÉ°†ØdG  OÉ°üàbG  ¤EG  á°üNÉ°T  ¿ƒ«©H

 ÉæàeƒµM ¬àdqƒM …òdG »∏Ñ≤à°ùŸG OÉ°üàb’G

 ™bGh ¤EG áHôŒh º∏M Oô› øe Ió«°TôdG

 ¬Lh Ò«¨J ‘ ºgÉ°ùà°S á©°UÉf á≤«≤Mh

 ÒN ¬«a ÉŸ á«©ªàéŸGh ájOÉ°üàb’G IÉ«◊G

 ïjôŸG ¤EG πeC’G QÉÑ°ùe ∫ƒ°Uh ™e .⁄É©dG

 ‘ QGôªà°S’Gh Ωõ©dG ¬©e Oóéàj ,ìÉéæH

 äGQÉeEÓd á«ŸÉ©dG á«æWƒdG äGRÉ‚E’G ≥«≤–

 »bÓàd  á«aGô¨÷G  ÉgOhóM  â£îJ  »àdG

 Éfó©°ùjh .πeC’G ∫ÓN øe AÉ°†ØdG ‘ ⁄É©dG

 á«îjQÉàdG á«æWƒdG á∏ª◊G øe AõL ¿ƒµf ¿CG

 ‘ √QGóe ¤EG πeC’G QÉÑ°ùe ∫ƒ°UƒH ∫ÉØàMÓd

 Iõ«‡ áª«b ÉæàcQÉ°ûŸ å«M ,ïjôŸG Öcƒc

 õcôŸG  ájDhQ  ≥«≤– ‘ ÉæJÉ©∏£J  ÖcGƒJ

 πÑ≤à°ùŸ äGQÉeE’G ádhOh »HO IOÉ«≤d ‹ÉŸG

."⁄É©dGh á≤£æŸG ‘ ‹ÉŸG ´É£≤dG

 »Hó`d ÜóàæŸG ƒ°†©dG ,∂dÉŸG ódÉN ∫Ébh

 IójóL  Iqôe  äGQÉeE’G  ó©à°ùJ  "  á°†HÉ≤dG

 ÜGÎbG ™e ôNBG  »îjQÉJ RÉ‚EÉH AÉØàMÓd

 √òg ‘h ,ïjôŸG Öcƒc øe πeC’G  QÉÑ°ùe

 ÖqbÎf  ôîØdG  ≈∏Y  áã pYÉÑdG  äÉ¶ëq∏dG

 AGƒd  â– AÉ°†ØdG  ÈY ôgÉH  ìÉ‚ RGôMEG

 áª«µ◊G ÉæJOÉ«≤H ¿hQƒîa øëfh ,ÉæàdhO

 á«é«JGÎ°S’G  É¡àjDhôH  âYÉ£à°SG  »àdG

 øëf Égh ,kÉæµ o‡ π«ëà°ùŸG øe π©Œ ¿CG

 .ìÉéæH á qª¡ŸG √òg ∫ÉªàcG ∞¨°ûH ô¶àæf

 ∑QÉ°û of  ,áª«¶©dG  Iƒ£ÿG Gò¡H ∫ÉØàMÓdh

 IAÉ°VEG ÈY ïjôŸG ¤EG Üô©dG á∏ªM ‘ Ωƒ«dG

 k’ÉØàMG  ôªMC’G  ¿ƒq∏dÉH  IRQÉÑdG  ÉæŸÉ©e

 GÒªL Üô©dG êôH É¡«a ÉÃ ÖcƒµdG ¿ƒ∏H

 äqÓ¶ peh â«fÓH øjôL GPh á«ŸÉ©dG ájô≤dGh

 ÈY kÉ°†jCGh ,á¡LƒdG ‘ IóLGƒàŸG RôJGhƒ∏H

 ÉæJÉ°TÉ°T ≈∏Y á«∏YÉØqàdG á∏ª◊G OGƒe ¢VôY

 áæjóeh ΩÓYEÓd »HO áæjóe ‘ IöûàæŸG

 ’h  áaô©ª∏d  »HO  ™ª›h âfÎfEÓd  »HO

 ÅWÉ°T øcÉ°ùeh RôJGhƒ∏Hh ¢ûà«H GPh Òe

 ∑QÉH ¢ùcƒHh ∞« q°ùdGh /QBG »H »L/ GÒªL

 ∂dPh ,2h 1 ∑hh »à«°Sh êó«∏«a â∏JhCG GPh

 IQOÉÑŸG √ò¡d Éfôjó≤Jh Éfôîa ≈∏Y kGó«cCÉJ

 ‘  ÉæJÉHÉ°ùM  Ωóîà°ùæ°S  Éªc  .á«æWƒdG

 áYƒªéŸG ÈY »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉ q°üæe

 »YƒdG ™aôd ,Ú©HÉàŸG ±’BG ∂∏à“ »àdGh

.πeC’G QÉÑ°ùe á∏MQ ∫ƒM

 ∫hCG ºYO ‘ ÉfQhóH ¿hQƒîa ∂°TÓHh øëf

 ™∏£àfh  AÉ°†ØdG  ±É°ûµà°S’ á«HôY áª¡e

 ÉæàeC’  ôNBG  RÉ‚EÉH  ∫ÉØàM’G  ¤EG  kÉeób

."áª«¶©dG

 AÉaöûdG  óªfi  »∏Y  óªfi  ‹É©e  ócCGh

 ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG IôFGO ¢ù«FQ …OÉª◊G

 πeC’G QÉÑ°ùe ∫ƒ°Uh RÉ‚EG ¿CG ,»ÑXƒHCG ‘

 π¶«°S  ïjôŸG  Öcƒc  QGóe  ¤EG  ìÉéæH

 ïjQÉJ  ‘  ábQÉa  áeÓYh  áÄ«°†e  á£≤f

 ≥jôa  Oƒ¡L  âLƒJ  å«M  á«Hô©dG  áeC’G

 äGQÉeE’G IQób ¢ùµ©j ôgÉH ìÉéæH πª©dG

 RÉ‚EG  ≈∏Y  »eÓ°SE’Gh  »Hô©dG  ÚŸÉ©dGh

 Ée GPEG áª¡e á«ª∏Y äGõØbh áªî°V ™jQÉ°ûe

 äÉfÉµeE’Gh äGQó≤dÉH á≤ãdGh ájDhôdG äôaƒJ

 π¶«°S  πeC’G  QÉÑ°ùªa  .ájöûÑdG  äÉbÉ£dGh

 á≤£æŸG  ÜÉÑ°T  πµd  ™«é°ûJh  πeCG  Qó°üe

 ≥«≤ëàd ó¡÷Gh πª©dG øe ójõŸG ∫òH ≈∏Y

.π«ëà°ùe ¬fCG ¿hó≤à©j GƒfÉc Ée

 QÉÑ°ùŸ …OÉ°üàb’G  óFÉ©dGh  ôKC’G  ¿EG  ∫Ébh

 á£°ûfC’  Gõcôe  äGQÉe’G  øe  π©éj  πe’G

 ∫ÓN  øe  ∂dP  í°†àj  å«M  AÉ°†ØdG

 22 áª«≤H ´É£≤dG Gòg ‘ ádhódG äGQÉªãà°SG

 á°ü°üîàe ácöT 50 AGƒàMGh ºgQO QÉ«∏e

 ádhódG  êQÉNh  πNGO  AÉ°†ØdG  ´É£b  ‘

 Ωƒ≤j ádhódG ‘ AÉ°†ØdG ´É£b ¿G ¤G GÒ°ûe

 ∫ƒ∏M »æÑJ ≈∏Y óªà©J á«°SÉ°SCG õFÉcQ ≈∏Y

 á©HGôdG  á«YÉæ°üdG  IQƒãdGh  É«LƒdƒæµàdG

 ÉgÒZh  äÉJƒHhôdGh  »YÉæ£°U’G  AÉcòdGh

 IOÉ«b É¡JOóM á«é«JGÎ°SG äÉ¡LƒJ »gh

 á«∏Ñ≤à°ùŸG É¡àjDhQ øª°V äGQÉe’G áeƒµMh

.áeOÉ≤dG ΩÉY Ú°ùªÿG óYƒd

 ¢Sóæ¡e 200 `H ¿hQƒîa " ¬«dÉ©e ±É°VCGh

 áYÉæ°U  ≈∏Y  øWƒdG  AÉæHCG  øe  á°Sóæ¡eh

 ∫É«LCÓd  ôîa  Qó°üe  º¡a  ,RÉ‚E’G  Gòg

 ≥«≤ëàd  IójóL  ¥Ó£fG  á£≤fh  ,áeOÉ≤dG

 áfÉµe  õjõ©Jh  »ª∏©dG  ¥ƒØàdG  øe  ójõŸG

 º¡a .Ωó≤àŸG ⁄É©dG ∫hO ÚH äGQÉeE’G ádhO

 AÉ°†ØdG AÉª∏Y øe ójóL π«L IO’ƒH GhöûÑj

 º¡FÓeR ÖfÉéH ¿ƒ©«£à°ùj øjòdG Ú«æWƒdG

 ∫ƒ∏M OÉéjEG  øe  ⁄É©dG  ∫hO  ∞∏àfl øe

 áYÉæ°Uh AÉ°†ØdGh ¢VQC’G ≈∏Y ÉæJÉjóëàd

."ájöûÑ∏d π°†aCG πÑ≤à°ùe

 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ,»°ùeÉ°ûdG  óªMCG  ∫Ébh

 RÉ‚EG Gòg " ™jRƒà∏d ∑ƒfOCG ácöûd áHÉfE’ÉH

 §∏°ùjh  ,äGQÉeE’G  ádhód  áÑ°ùædÉH  º«¶Y

 ±öûà°ùj …òdG IOÉ«≤dG ÒµØJ ≈∏Y Aƒ°†dG

 ÜÉÑ°ûdG º¡∏jh ,QÉµàHÓd ≈©°ùjh πÑ≤à°ùŸG

 øe ó©HCG ƒg Éeh AÉª°ùdG Æƒ∏H ≈∏Y º¡ãëjh

."∂dP

 áÑ°SÉæŸG √ò¡H ∫ÉØàM’ÉH ôîàØf ":±É°VCGh

 áMGh ôLÉàeh áeóÿG äÉ£fi øe OóY ‘

 ¿ƒµf  ¿CGh  ,OÓÑdG  AÉëfG  ™«ªL ‘ ∑ƒfOCG

."∫ÉØàM’G äÉ«dÉ©a øe G kAõL

 ¢ù«FQ »HÉÑMC’G óªfi ìÓa ‹É©e ∫Ébh

 ó«°ûf " »ÑXƒHCG ‘ π≤ædGh äÉjó∏ÑdG IôFGO

 AÉ°†Ø∏d  äGQÉeE’G  ádÉch  ÊÉØàH  Ωƒ«dG

 π«Ñ°S  ‘  É¡dòÑJ  »àdG  áã«ã◊G  Oƒ¡÷Gh

 ,¢Sƒª∏e  ™bGh  ¤EG  ÉæJÉMƒªW  πjƒ–

 ádhódG  ÉgQÉÑàYÉH  ÉæàeCG  IOÉjQ  ï«°SôJh
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دبي-وام:
اأع�ساء الفريق العلمي مل�سبار  اأكد   
مدار  لدخول  ي�ستعد  ال��ذي  الأم��ل 
اأن  املريخ  كوكب  ح��ول  اللتقاط 
املهمة  عمر  من  احلا�سمة  اللحظات 
املريخية لبدء مهامه العلمية �ستبداأ 
بعد 3 اأيام حني يبا�رش امل�سبار من 
�رشعته  اإبطاء  عملية  نف�سه  تلقاء 
الهائلة يف الف�ساء العميق من 121 
األف   18 اإىل  �ساعة  كيلومرت/  األ��ف 
وحيدة  فر�سة  يف  �ساعة  كيلومرت/ 

لدخول مداره العلمي بنجاح.
ومن املرتقب اأن يدخل م�سبار الأمل 
املريخ  كوكب  حول  اللتقاط  مدار 
دولة  بتوقيت   7:42 ال�ساعة  عند 
الإمارات من م�ساء بعد غد الثالثاء 9 
فرباير 2021 تتويجا جلهود 7 �سنوات 
التي  وال�ستعدادات  التح�سريات  من 
اأجنزها م�رشوع الإمارات ل�ستك�ساف 
املريخ ومتهيدا للمرحلة الأخرية من 

رحلته وهي املرحلة العلمية.
اأثناء الإحاطة  الفريق العلمي،  واأكد 
التي  والأخ��رية  الثالثة  الإعالمية 
نظمها م�رشوع الإمارات ل�ستك�ساف 
مقر  يف  الأمل"  "م�سبار  امل��ري��خ 
يف  للف�ساء  را�سد  بن  حممد  مركز 
وبح�سور  بدبي،  اخلوانيج  منطقة 
واملواقع  وال�سحف  الإعالم  و�سائل 
اأن  والإقليمية،  املحلية  الإخبارية 
اجلميع م�ستعد لبدء تلقي وتخزين 
وحتليل البيانات العلمية فور دخول 

امل�سبار اإىل مدار اللتقاط بنجاح.
التي  العلمية  الإحاطة  يف  وحتدث 
جرت بالتعاون مع املكتب الإعالمي 
من  ك��ل  الإم����ارات  دول���ة  حلكومة 
نائب  املطرو�سي،  ح�سة  املهند�سة 
العمليات،  ل�سوؤون  امل�رشوع  مدير 
احلمادي،  اأحمد  عمران  واملهند�س 
العلمية،  البيانات  مركز  فريق  قائد 
اأجهزة  وخالد حممد بدري، مهند�س 
لالأ�سعة  الطيفي  املقيا�س   – علمية 
حتت احلمراء، ونورة �سعيد املهريي، 

حملل بيانات علمية.
العلمي  الفريق  اأع�ساء  واأج��م��ع 
جاهزيته  بكامل  اأنه  على  للم�سبار 
فور  العلمية  البيانات  تلقي  لبدء 
جناح امل�سبار يف حماولته امل�سريية 
الأحمر،  الكوكب  لدخول مداره حول 
وذلك من خالل ثالثة اأجهزة علمية 
مبتكرة، يحملها امل�سبار على متنه 
الرقمية  ال�ستك�ساف  كامريا  هي 
بالأ�سعة  الطيفي  واملقيا�س   EXI
واملقيا�س   EMIRS احلمراء  حتت 
الطيفي بالأ�سعة ما فوق البنف�سجية 

.EMUS
�سورة  نقل  الأجهزة  هذه  وت�ستطيع 
وطبقات  املريخ  مناخ  عن  �ساملة 
اأكرث  كونه  املختلفة،  اجلوي  غالفه 
�سبها  ال�سم�سية  املجموعة  كواكب 

بالأر�س.
 اآالف االختبارات

 وقالت املهند�سة ح�سة املطرو�سي، 
ن��ائ��ب م��دي��ر امل�����رشوع ل�����س��وؤون 
يعلقها  كبرية  "اآمال  العمليات: 
والعلماء  العربي  العلمي  املجتمع 
العلمية  وامل���راك���ز  واجل��ام��ع��ات 
العامل  حول  والبحثية  والأكادميية 
ل�ستك�ساف  الإم��ارات  م�رشوع  على 
�سيكون  الأم��ل  م�سبار  لأن  املريخ، 
للعامل  مفتوحة  علمية  ن��اف��ذة 
غري  حيوية  علمية  معلومات  على 
لكوكب  الغالف اجلوي  م�سبوقة عن 

املريخ".
واأ�سافت: "بنجاح امل�سبار يف دخول 
مدار اللتقاط �سيبداأ مهامه العلمية 
يف ر�سد كل ما يتعلق بكيفية تغري 
طق�س املريخ على مدار اليوم، وبني 
بالإ�سافة  املريخية  ال�سنة  ف�سول 
الطبقة  تال�سي  اأ�سباب  درا�سة  اإىل 
للمريخ،  اجل��وي  للغالف  العليا 
طبقات  بني  العالقة  تق�سي  وكذلك 
والعليا  ال��دن��ي��ا  اجل���وي  ال��غ��الف 
اجلوية  الظواهر  ومراقبة  للكوكب، 
على �سطحه وبذلك يقدم اأول �سورة 

�ساملة للغالف اجلوي للمريخ".

واأعربت املطرو�سي عن اأملها يف اأن 
للم�سبار  التاريخية  الرحلة  تتكلل 
التي امتدت حوايل 7 اأ�سهر بالنجاح 
لأنها �ستعود على املعرفة الب�رشية 
ب�سكل  والف�ساء  الأحمر  الكوكب  عن 

عام بفوائد علمية م�سهودة.
 يف خدمة العلم

عمران  املهند�س  قال  جانبه  من   
مركز  فريق  قائد  احل��م��ادي،  اأحمد 
البيانات العلمية اإن اللحظات التي 
ت�سبق جناح امل�سبار يف دخول مدار 
يف  جدا  حا�سمة  �ستكون  اللتقاط 
م�سرية م�رشوع الإمارات ل�ستك�ساف 
املريخ التي امتدت حلوايل 7 اأعوام 
 1000 من  اأك��رث  لأن  ج��دا،  حا�سمة 
البيانات �سيجمعها  جيجابايت من 
العلمي  مداره  دخول  بعد  امل�سبار 
يف  لي�سعها  العلمية  مهامه  وبدء 

خدمة املجتمع العلمي العاملي.
امل�سبار  اأن  اإىل  احل��م��ادي  ولفت 
على  اجل��وي��ة  ال��ظ��واه��ر  �سيحلل 
العوا�سف  مثل  الأح��م��ر  الكوكب 
الغبارية، وتغريات درجات احلرارة، 
اإىل جانب درا�سة تنوع اأمناط املناخ 
تبعا لت�ساري�سه املتنوعة، والك�سف 
تاآكل  وراء  الكامنة  الأ�سباب  عن 
اأي  عن حتليل  ف�سال  املريخ،  �سطح 
احلايل  الطق�س  بني  تربط  عالقات 

والظروف املناخية قدميا للكوكب.
واأكد اأن فريق مركز البيانات العلمية 
ال�ستعداد  اأمت  على  الأم��ل  مل�سبار 
ل��ب��دء ت��ل��ق��ي وحت��ل��ي��ل وت��خ��زي��ن 

فور  العلمية  والبيانات  املعلومات 
العلمية  ملهامه  امل�سبار  مبا�رشة 
الكوكب  حول  مداره  دخوله  مبجرد 

الأحمر.
 اأجهزة متطورة

مهند�س  ب��دري،  حممد  خالد  وقال   
الطيفي  املقيا�س  علمية–  اأجهزة 
لالأ�سعة حتت احلمراء: " يقوم جهاز 
حتت  بالأ�سعة  الطيفي  املقيا�س 
الغالف  بدرا�سة   EMIRS احلمراء 
للمريخ يف نطاقات  ال�سفلي  اجلوي 
وتوفري  احل��م��راء،  الأ���س��ع��ة حت��ت 
معلومات من الغالف اجلوي ال�سفلي 
بالتزامن مع مالحظات  العلوي  اإىل 
واملقيا�س  ال�ستك�ساف  كامريا  من 
الطيفي بالأ�سعة ما فوق البنف�سجية.

على  الثالث  اجلهاز  مهام  وعر�س 
الطيفي  املقيا�س  وهو  امل�سبار  منت 
البنف�سجية  ف��وق  م��ا  ب��الأ���س��ع��ة 
EMUS الذي يك�سف الطول املوجي 
ويحدد  البنف�سجية،  فوق  لالأ�سعة 
اأك�سيد  اأول  وت��ن��وع  وف���رة  م��دى 
الغالف  يف  الأك�سجني  و  الكربون 
زمنية  ن��ط��اق��ات  ع��ل��ى  احل����راري 
الرتكيب  ويح�سب  مو�سمية،  �سبه 
املتغرية  الن�سب  و  الأبعاد  ثالثي 
لالأك�سجني والهيدروجني يف الغالف 
يف  التغري  ن�سب  ويقي�س  اخلارجي، 

الغالف احلراري.
اأن  ب��دري  خالد  املهند�س  واأ�ساف 
دخوله  ح��ال  �سيتكمن  امل�سبار 
فهم  تكوين  بدء  من  اللتقاط  مدار 

الغالف  حول  العلماء  لدى  اأف�سل 
ومكوناته  الأحمر  للكوكب  اجل��وي 
وف�سوله اإ�سافة اإىل تتبع �سلوكيات 
الهيدروجني  ذرات  خ��روج  وم�سار 
ت�سكل  وال��ت��ي  والأوك�����س��ي��ج��ني، 
الوحدات الأ�سا�سية لت�سكيل جزئيات 
املاء، الذي هو اأ�سا�س مقومات وجود 

احلياة على اأي كوكب".
 فهم املكونات

 بدورها، قالت نورة �سعيد املهريي، 
مييز  ما  "اإن  علمية:  بيانات  حملل 
الف�سائية  املهام  عن  الأمل  م�سبار 
مناخ  بدار�سة  قامت  التي  ال�سابقة 
املريخ هو مدارة العلمي الفريد فهو 
قريب جدا من خط الإ�ستواء للكوكب 
يف  �سيكون  اأن��ه  يعني  ما  الأحمر 
بعد  على  الكوكب  من  نقطة  اأق��رب 
بعد  على  نقطة  واأبعد  كم   20،000
التقاط  من  و�سيمكننا  كم..   43،000

الت�ساري�س الكاملة للمريخ".
جهاز  مهام  اأن  املهريي  واأو�سحت 
هي  الرقمية  ال�ستك�ساف  كامريا 
الغالف  من  ال�سفلى  الطبقة  درا�سة 
اجلوي للكوكب الأحمر ب�سكل مرئي، 
الدقة للمريخ،  والتقاط �سور عالية 
للماء  ال��ب�����رشي  العمق  وق��ي��ا���س 
املتجمد يف الغالف اجلوي، وقيا�س 
�سور  وتقدمي  الأوزون،  وف��رة  مدى 
الغالف  ملتقطة عرب  للمريخ  مرئية 

اجلوي.
 ح�ضور علمي عربي

 وي�سكل م�رشوع الإمارات ل�ستك�ساف 

اآمال  حمط  الأمل"  "م�سبار  املريخ 
عربية  دولة   56 من  املاليني  مئات 
يف  �سامل  حراك  لإحداث  واإ�سالمية 
خمتلف قطاعات �سناعة وا�ستك�ساف 

الف�ساء يف العامل العربي .
و�ستكون دولة الإمارات حال و�سول 
م��داره  اإىل  بنجاح  الأم���ل  م�سبار 
املريخ خام�س  العلمي حول كوكب 
الإجناز  هذا  حتقق  العامل  يف  دولة 
الطموح  التاريخي، �سمن م�رشوعها 
الذي ي�سجل ح�سورا علميا وبحثيا 
ا�ستك�ساف  جمال  يف  م�رشفا  عربيا 

الف�ساء.
اأول درا�سة �ساملة  و�سيقدم امل�سبار 
وطبقات  املريخ  كوكب  مناخ  عن 
غالفه اجلوي املختلفة حال و�سوله 
فرباير   9 يف  الأح��م��ر  الكوكب  اإىل 
الحتفال  مع  بالتزامن  وذلك   ،2021
باليوبيل الذهبي لقيام احتاد دولة 

الإمارات العربية املتحدة.
 الإحاطة الإعالمية.. م�ساركون.. �سري 

ذاتية
 ح�ضة املطرو�ضي

 قائد الفريق العلمي مل�ضروع 
االإمارات ال�ضتك�ضاف املريخ "م�ضبار 

االأمل".
مركز  اإىل  املطرو�سي  ان�سمت ح�سة 
كمهند�سة  للف�ساء  را�سد  بن  حممد 
م�ساعدة ملعاجلة ال�سور، ثم عملت 
على تطوير التطبيقات، حيث طورت 
�سور  لتحليل  وخوارزميات  اأدوات 

القمرين ال�سطناعيني دبي �سات-1 
ودبي �سات- 2.

مركز  يف  البتكار  جلنة  وتراأ�ست 
اإىل جانب  را�سد للف�ساء،  حممد بن 
تقارير  على  الإ�����رشاف  متابعة 
عام  ان�سمت  ثم  ال�سور،  حتليالت 
مل�رشوع  العلمي  الفريق  اإىل   2015
للعمل  املريخ  ل�ستك�ساف  الإمارات 
فوق  الأ���س��ع��ة  مطياف  اأداة  على 
و   .. للمريخ  الإماراتية  البنف�سجية 
تولت مهام نائب مدير م�رشوع القمر 
كيوب�سات،  نايف-1  ال�سطناعي 
لت�رشف فيما بعد على قيادة فريق 
البيانات العلمية والتحليل مل�رشوع 

الإمارات ل�ستك�ساف املريخ.
اأنتجت " ح�سة " خالل عملها على 
اأداة مطياف الأ�سعة فوق البنف�سجية 
والتقارير،  املن�سورات  م��ن  ع��ددا 
خ�سو�سا ما يتعلق بنماذج حماكاة 
الغالف  يف  الأك�سجني  انبعاثات 

احلراري للمريخ.
تخرجت ح�سة من اجلامعة الأمريكية 
يف ال�سارقة بدرجة بكالوريو�س يف 
ثم   ،2012 عام  الكهربائية  الهند�سة 
يف  املاج�ستري  درجة  على  حازت 

اإدارة النظم الهند�سية عام 2015.
 عمران اأحمد احلمادي قائد الفريق 
مركز  اإىل  احلمادي  عمران  ان�سم   
حممد بن را�سد للف�ساء عام 2011 
على  عمل  و  برجميات..  كمهند�س 
الأقمار  ت�سغيل  برنامج  تطوير 
"دبي  القمر  ملهمة  ال�سطناعية 

�سات 2".
تطوير  مركز  اإىل  انتقل  ذلك،  وبعد 
مركز  يف  وحتليلها  التطبيقات 
حيث  للف�ساء  را���س��د  ب��ن  حممد 
كان ع�سوا من فريق تطوير من�سة 
ال�سطناعية  الأقمار  �سور  حتليل 

ل�"دبي �سات -2".
اإىل  ان�����س��م   ،  2015 ع���ام  ويف 
ل�ستك�ساف  الإم����ارات  م�����رشوع 
ذلك  ومنذ  الأمل"  "م�سبار  املريخ 
البيانات  مركز  قائد  اأ�سبح  احلني 
مع  احل��م��ادي  وي��ت��وىل  العلمية. 
بيانات  معاجلة  م�سوؤولية  فريقه 
كان  و  ون�رشها..  واإدارت��ه��ا  املهمة 
يف  اللجان  من  العديد  يف  ع�سوا 
مبا  للف�ساء  را�سد  بن  حممد  مركز 
وجلنة  الق��رتاح��ات  ذل��ك جلنة  يف 
البتكار.. وهو حاليا ع�سو يف جلنة 
ت�سنيف البيانات يف مركز حممد بن 

را�سد للف�ساء.
وتخرج عمران احلمادي من جامعة 
يف  البكالوريو�س  بدرجة  خليفة 

هند�سة الكمبيوتر عام 2011.
 خالد حممد بدري 

  مهند�س اأجهزة علمية – املقيا�س 
الطيفي للأ�ضعة حتت احلمراء.

بدري،  خالد حممد  املهند�س  يتوىل 
الطيفي  املقيا�س  جهاز  متابعة 
لالأ�سعة حتت احلمراء EMIRS على 
منت م�سبار الأمل، وحتليل البيانات 
لفهم  اجلهاز  يقي�سها  التي  العلمية 
املريخ  مناخ  يف  الطاقة  ت���وازن 
حالة  تو�سيف  خ��الل  م��ن  احل��ايل 
اجلوي  الغالف  من  ال�سفلى  الطبقة 
التي  والعمليات  الأحمر  للكوكب 
على  النهارية  ال��دورة  على  توؤثر 

�سطحه.
 نورة �ضعيد املهريي 

نورة  تتوىل  علمية  بيانات  حملل   
املهريي، من موقعها كمحلل  �سعيد 
م�رشوع  يف  العلمية  للبيانات 
الإمارات ل�ستك�ساف املريخ "م�سبار 
العلمي  الفريق  يف  وكع�سو  الأمل" 
الظروف  تاأثريات  درا�سة  للم�رشوع 
املتغرية للطبقة ال�سفلى من الغالف 
وانعكا�ساتها  املريخ  لكوكب  اجلوي 
الفيزيائية  اخل�����س��ائ�����س  ع��ل��ى 
وذلك  الكوكب،  ل�سطح  واحل��راري��ة 
جتمعها  التي  البيانات  بتحليل 
الأجهزة املحمولة على منت امل�سبار، 
 EXI من كامريا ال�ستك�ساف الرقمية
حتت  بالأ�سعة  الطيفي  واملقيا�س 

.EMIRS احلمراء

 اال�ضتعدادات 
لمرحلة دخول 

الم�ضبار اإلى مداره 
مكتملة وترقب 
لمدى نجاحه في 

اإبطاء �ضرعته 

 عمران الحمادي: 
1000 جيجابايت 

من البيانات 
�ضيجمعها الم�ضبار 
بعد دخول مداره 

العلمي وبدء 
مهامه العلمية 

 ح�ضة المطرو�ضي: 
م�ضبار االأمل �ضيكون 

نافذة علمية 
مفتوحة للعالم على 
معلومات علمية غير 

م�ضبوقة 

 خالد بدري: 
االأجهزة المتطورة 
على متن م�ضبار 
االأمل �ضتوفر لنا 

�ضورة متكاملة عن 
مناخ المريخ 

  نورة المهيري: االأجهزة العلمية الثلثة �ضتحلل الغلف 
الجوي لكوكب المريخ ب�ضكل غير م�ضبوق 
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اأخبار الوطن
الفريق العلمي لـ»م�سبار الأمل«: 

معارف جديدة غير م�ضبوقة عن كوكب المريخ.. �ضنوافيكم 
بها قريباً

الفريــق بكامــل جاهزيتــه لبــدء تلقــي البيانــات العلميــة فــور نجــاح مهمــة الم�سبار   

لتقييم  جولة  �ضمن  كينيا  تزور  القا�ضمي  بدور 
حالة قطاع الن�ضر في مرحلة ما بعد»كورونا«

ال�ضارقة-وام:
  توا�سل ال�سيخة بدور بنت �سلطان القا�سمي 
رئي�س الحتاد الدويل للنا�رشين جولتها يف 
"كورونا"  بجائحة  املتاأثرة  الن�رش  اأ�سواق 
برئي�س  والتقت  كينيا  زارت جمهورية  حيث 
من  وع��دد  الكينيني"  النا�رشين  "جمعية 
الأ���رشار  على  لالطالع  املحليني  النا�رشين 
كينيا  يف  الن�رش  ب�سناعة  حلقت  ال��ت��ي 
العام  خالل  عليها  "كوفيد-19"  وتداعيات 
املا�سي وذلك يف اطار جهود الحتاد الدويل 
للنا�رشين لدعم مرونة قطاع الن�رش وا�ستدامته 

يف جميع انحاء العامل.
الدويل  الحتاد  لرئي�س  الزيارة  هذه  وتاأتي 
امل�رشية  للعا�سمة  زيارتها  بعد  للنا�رشين 
اجتمعت  اإذ  املا�سي  يناير  مطلع  القاهرة 
العرب"  النا�رشين  "احتاد  من  ممثلني  مع 
اأبدوا  الذين  امل�رشيني"  النا�رشين  و"احتاد 
يف  الن�رش  �سناعة  اآف��اق  اإزاء  كبريا  قلقا 

مرحلة ما بعد "كورونا". ويف كلتا الزيارتني 
عر�ست ال�سيخة بدور القا�سمي روؤية "الحتاد 
الدويل للنا�رشين" لعام 2021 الرامية لتطوير 
الن�رش  قطاع  تعزيز  اإىل  تهدف  ا�سرتاتيجيات 
العاملي و�سمان تعافيه ومتكينه من ا�ستدامة 
م�ساهمته ودوره املحوري يف تعزيز عملية 
والقت�سادات  الجتماعية  والتنمية  التعليم 
 " القا�سمي  بدور  ال�سيخة  وقالت  املعرفية. 
ك�سفت لنا هذه اجلائحة عن بع�س الق�سايا 
والتحديات الأ�سا�سية املهمة يف عامل الن�رش 
التي ما يزال تاأثريها قائما ما دفعنا اإىل اإن�ساء 
جمالت  كافة  من  خ��رباء  ي�سم  عمل  فريق 
قطاع الن�رش ويتاألف من النا�رشين واملوؤلفني 
ودور  اجلملة  وجتار  واملوزعني  والر�سامني 
بهدف  الن�رش  بعامل  واملتخ�س�سني  الطباعة 
اإ�رشاك كافة اجلهات املعنية يف ر�سم خارطة 
واأكرث  حم��ددة  خطة  وو�سع  وا�سحة  طريق 

والنجاح  التطور  على  وقدرة  وتكيفا  مرونة 
لدعم �سناعة الكتاب وحتقيق الفائدة جلميع 

الأطراف".
والتقت ال�سيخة بدور القا�سمي يف العا�سمة 
جلنة  اأع�ساء  بع�س  مع  نريوبي  الكينية 
"ال�سندوق الفريقي لالبتكار يف الن�رش" التابع 
جناجي  ولورن�س  للنا�رشين  الدويل  لالحتاد 
رئي�س "جمعية النا�رشين الكينيني" اإىل جانب 
عدد من النا�رشين الكينيني احلا�سلني على 
منحة ال�سندوق لعام 2020 ومنهم ال�سحفية 
والقا�سة الكينية ميمونة جالو التي ا�ستفادت 
من املنحة لدعم م�رشوعها الذي يحمل عنوان 
ت�سجيل  واملتمثل يف  اآفريكان"  "بوزيتيفلي 
جمموعة ق�س�س ق�سرية على �سكل حكايات 
"حكايات  بعنوان  اأج��زاء  ثالثة  يف  �سوتية 
مدينة عر�سية" والتي مت حتويلها لحقا اإىل 
فيلم �سينمائي �سي�سدر يف 13 فرباير اجلاري.



اأبوظبي ـ وام:

الدبلوما�سية  الإم���ارات  اأكادميية  تطلق 

ب���دءا م���ن الي���وم "الأح���د" حملته���ا 

ل�ستقطاب الطلب���ة اجلدد حتت �سعار " 

دبلوما�سي���و اليوبيل الذهب���ي"، تزامنا 

مع ا�ستعدادات دولة الإمارات لالحتفال 

باليوبيل الذهبي لالحتاد هذا العام.

ودعت الأكادميية، التي تعد مركزا رائدا 

لتطوير القدرات والبحوث وقيادة الفكر 

يف املجال الدبلوما�س���ي على م�ستوى 

الإماراتيني  وال�سابات  ال�سباب  املنطقة، 

م���ن اجلن�س���ني الراغب���ني بالعمل يف 

املج���ال الدبلوما�سي بالتقدم بطلباتهم 

الدرا�سات  لاللتح���اق بربنامج دبل���وم 

العليا يف الأكادميية وبدء رحلة واعدة 

تخدم وطنهم عل���ى اأف�سل وجه، خا�سة 

يف ظ���ل الدعم الذي تقدم���ه الأكادميية 

اإىل واقع  لرتجم���ة توجه���ات الدول���ة 

ملمو�س عرب التوا�سل مع الإماراتيني يف 

املجالت املتخ�س�سة من اأجل الن�سمام 

اإىل الأكادميية.

الدبلوما�سية  الإمارات  اأكادميية  وتهدف 

اإىل تنمية املجتمع الدبلوما�سي الإماراتي 

ع���رب تزويد طلبته���ا م���ن دبلوما�سيي 

امل�ستقبل باملعرف���ة واملهارات الالزمة 

لدبلوما�سية الق���رن احلادي والع�رشين، 

حي���ث ت�سته���دف حملته���ا ل�ستقطاب 

الطلبة اجلدد من خالل جمموعتني هما 

دبلوما�سيو امل�ستقبل، الذين �سين�سمون 

عقب تخرجهم اإىل كوادر وزارة اخلارجية 

الذين  واملوظف���ون  ال���دويل،  والتعاون 

تر�سحهم موؤ�س�ساته���م احلكومية و�سبه 

مهاراتهم  لتعزي���ز  �سعي���ا  احلكومي���ة 

وتزويده���م بامله���ارات الدبلوما�سي���ة 

الالزم���ة لدع���م اأعماله���م واأن�سطته���م 

التجارية ب�سكل كبري حمليا ودوليا".

ول تقت�رش مهمة الأكادميية على جتهيز 

الأكادميي���ة الدبلوما�سي���ني الطموحني 

خلدم���ة ومتثيل دولتهم عل���ى ال�ساحة 

الدولي���ة فح�سب، ب���ل تزوده���م اأي�سا 

الت���ي متكنهم  والأف���كار  بالتوجه���ات 

م���ن ا�ستك�س���اف التحدي���ات الإقليمية 

والعاملي���ة، مم���ا يعزز ويدع���م مكانة 

الدولة عامليا يف نهاية املطاف.

وت�سته���دف حمل���ة ا�ستقط���اب الطلبة 

اجلدد، الت���ي ت�ستمر حت���ى 15 مار�س 

املقبل، جميع الإماراتيني الذين ل تزيد 

اأعمارهم عل���ى 35 عاما، من احلا�سلني 

على درجة البكالوريو�س اأو ما يعادلها 

مبع���دل تراكمي يبل���غ 3.0 اأو اأكرث، اأو 

اأولئك املتوقع تخرجهم يف �سهر يونيو 

2021، وتتي���ح له���م التق���دم بطلبات 

اللتحاق بالأكادميية، يف حني يتوجب 

اأي�س���ا احل�سول على  على املتقدم���ني 

درجة 6.5 يف امتحان اللغة الإجنليزية 

" اآيلت�س " كحد اأدنى اأو اإجراء امتحان " 
اآيلت�س " خالل الفرتة املقبلة .

ويجب عل���ى املتقدمني الذك���ور توفري 

�سه���ادة ر�سمي���ة تفي���د با�ستكماله���م 

ملتطلبات اخلدمة الوطنية قبل الن�سمام 

اإىل اأكادميية الإمارات الدبلوما�سية.

وت�سجع الأكادميية الإماراتيني املهتمني 

على  الدبلوما�سي  بال�سل���ك  باللتحاق 

التقدم بطلباتهم يف الفرتة بني 7 فرباير 

اجل���اري وحتى 15 مار����س املقبل عرب 

املوقع الإلكرتوين:

./https://apply.eda.ae
وق���ال �سعادة برناردين���و ليون، املدير 

العام لأكادميية الإمارات الدبلوما�سية : 

" اإن مهمة الدبلوما�سيني تتمحور حول 
موا�سلة اإ�سافة املزيد من الزخم ملكانة 

الإم���ارات عل���ى ال�سعيدي���ن الإقليمي 

والعاملي، الأمر الذي يع���د مهما اليوم 

اأكرث م���ن اأي وقت م�سى، ف�سال عن دعم 

عاما  للخم�سني  الإم���ارات  اإ�سرتاتيجية 

املقبلة، موؤكدا اأن الدبلوما�سية ل ميكن 

اخت�ساره���ا يف ال�سيا�سة، بل تتمثل يف 

دع���م مب���ادرات ال�ستدام���ة والقت�ساد 

والف���ن والثقافة كذلك، اإ�سافة اإىل قطاع 

الف�ساء، والتي تعد كلها حيوية ل�سمان 

م�ستقبل مزدهر".

واأ�س���ار اإىل اأن دول���ة الإم���ارات تبنت 

�سيا�س���ة �سفافة قائمة عل���ى الت�سامح 

والتفاهم مع البلدان يف حميطها، معربا 

عن ثقته ب���اأن الطلبة الذين �سين�سمون 

قريب���ا اإىل الأكادميي���ة �سيتعرفون على 

كيفي���ة الرتق���اء بتلك املب���ادئ خالل 

م�سريتهم كدبلوما�سيني ناجحني.

من جانبها، قالت الدكتورة مرمي اإبراهيم 

املحمود، نائب املدير العام لالأكادميية 

: " اإن برنامج دبل���وم الدرا�سات العليا 

يف الأكادميي���ة يحظ���ى باأهمية كبرية، 

حي���ث ميكن الطلب���ة م���ن اأن ي�سبحوا 

اأف�س���ل دبلوما�سيي الغد، م�سرية اإىل اأن 

الأكادميية منذ اإن�سائها عام 2014 زودت 

الدبلوما�سي���ني الطموح���ني باملهارات 

والأدوات واملعرف���ة الالزم���ة ملواجهة 

التحدي���ات الأكرث اإحلاح���ا يف العامل، 

اإ�سافة اإىل اإعداده���م لي�سبحوا ممثلني 

متفوقني لوطنهم، حمليا وعامليا.

واأ�ساف���ت: " ت�س���كل الأكادميي���ة القوة 

الإ�سرتاتيجي���ة  للمب���ادرات  الدافع���ة 

الدولية التي ت�سع���ى اإىل تعزيز مكانة 

الإم���ارات العاملي���ة ودع���م ح�سورها 

الدبلوما�س���ي، لذلك اأ�سج���ع املواطنني 

الإماراتي���ني املوهوب���ني والطموح���ني 

اأكادميي���ة  لربنام���ج  التق���دم  عل���ى 

الإم���ارات الدبلوما�سي���ة، واأث���ق باأنهم 

�سيمتلك���ون معرفة �سامل���ة بالق�سايا 

العاملي���ة والإقليمي���ة الرئي�سي���ة بعد 

ويكت�سبون  التعليمية،  دوراتهم  اختتام 

املهارات الديناميكية املطلوبة ملواجهة 

التحديات العاملي���ة امل�ستقبلية ب�سكل 

مبا�رش.

اأبوظبيـ  الوحدة:

تعت���رب اأجنحة مهرج���ان ال�سيخ زايد 

مبثابة بوتقة ح�ساري���ة تنرث ر�سائل 

ال�سالم م���ن اأر�س الإم���ارات اإىل دول 

العامل كافة، عرب ما تقدم من منتجات 

متنوع���ة وور�س تفاعلية تعزز ر�سالة 

التثقيف���ي  التعليم���ي  املهرج���ان 

الرتفيهي، الذي يلبي اهتمامات جميع 

الأ����رش والزائري���ن من خمتلف  اأفراد 

اجلن�سيات والثقافات.

كم���ا يع���د املهرجان حمط���ة مهمة 

للتق���اء احل�س���ارات العربي���ة م���ن 

اخلليج اإىل املحي���ط، ليظهر للزائرين 

التكامل والت�سابه الكبري بني الثقافات 

والع���ادات والتقالي���د يف كافة الدول 

العربية، والذي تظهره جليًا منتجات 

وفعالياته���ا  املتنوع���ة  الأجنح���ة 

العادات والتقاليد  وا�ستعرا�سها لأبرز 

الأ�سيلة واملوروث احل�ساري  العربية 

والفكري يف البلدان امل�ساركة.

ومن امل�ساركات البارزة يف املهرجان، 

م�سارك���ة اجلناح العم���اين وما يقدم 

من منتجات تف���وح برائحة احل�سارة 

واحلي���اة العمانية، وما ت�ستهر به من 

ع���ادات وتقاليد ومنتج���ات تقليدية 

واأكالت �سعبية، حيث يت�سدر حمالت 

اجلناح حمل لعر�س منتجات الع�سل 

العمانية  واحلل���وى  العماين  اجلبلي 

باأنواعه���ا املتع���ددة الت���ي دائمًا ما 

تك���ون حا�رشة يف كاف���ة املنا�سبات 

والأعي���اد  والوطني���ة  الجتماعي���ة 

الر�سمية وخمتلف الحتفالت.

كما يعر�س عدد من املحالت جمموعة 

الدخون والعطور  كبرية ومتنوعة من 

العربية والفرن�سية واملخلطة برائحة 

واللبان  والزعف���ران  وامل�س���ك  العود 

باملحال املختلف���ة، خ�سو�سًا اللبان 

العماين ال�سه���ري مبكوناته الطبيعية 

وفوائ���ده الطبي���ة املتع���ددة، والذي 

يدخ���ل يف كثري م���ن املنتجات مثل 

الزيوت والكرميات وال�سابون والبخور 

وغريها.

ول يخلو اجلناح العماين من حمالت 

املالب����س اخلليجي���ة ب�س���كل ع���ام، 

العمانية ب�س���كل خا�س،  واملالب����س 

حي���ث تعر����س حمالت���ه جمموع���ة 

العب���اءات اخلليجي���ة  كب���رية م���ن 

الن�سائي���ة بت�ساميم ع�رشية مبتكرة، 

والإك�س�س���وارات الن�سائي���ة واحلقائب 

والأحذي���ة اجللدي���ة، بالإ�ساف���ة اإىل 

الب�سيط���ة  الهداي���ا  جمموع���ة م���ن 

واملتنوعة.

ول تقت����رش عرو�س حم���الت اجلناح 

عل���ى املنتجات التقليدي���ة، بل اهتم 

باجلان���ب الثقايف لل���زوار، وخ�س�س 

حماًل لعر����س مئات الإ�س���دارات من 

منها  الأدبي���ة،  الأجنا����س  خمتل���ف 

وكتب  والإجنليزية،  العربية  الروايات 

ال�سع���ر والرتاث، والكت���ب التاريخية 

الب�رشية  التنمي���ة  وكتب  والديني���ة، 

وتطوير ال���ذات، بالإ�ساف���ة اإىل كتب 

الإجنليزية  اللغ���ة  وتعليم  الأطف���ال 

والريا�سيات، وق�س�س اخليال العلمي، 

الرومان�سية،  الطبخ، والروايات  وكتب 

والق�س�س البولي�سية.

ومن اخلليج العربي اإىل بالد املغرب 

العربي، وم�ساركة اجلناحني اجلزائري 

بدورهما  يقدمان  الل���ذان  والتون�سي، 

اإطاللة �رشيعة ومتمي���زة على ثقافة 

وح�س���ارة وتاريخ وع���ادات وتقاليد 

البلدي���ن، وما مييزهم���ا من منتجات 

تقليدية ومالب�س واأكالت �سعبية، حيث 

اجلناحني جمموعة  تعر�س حم���الت 

كبرية من املالب�س الر�سمية واملنزلية، 

وكذل���ك البخ���ور والعط���ور العربية 

والفرن�سية واملخلط���ة، بالإ�سافة اإىل 

جمموعة من املواد الغذائية والزيوت 

والأع�س���اب الطبيعية متعددة الفوائد 

واخل�سائ�س وال�ستخدامات.

اأبوظبي ـ وام:

تنطلق غدا الإثنني افرتا�سيا فعاليات املو�سم 

الرابع م���ن �سل�سلة اأعم���ال ال�سينما العربية 

املعا����رشة »�سينمانا«الت���ي ينظمه���ا مركز 

الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي بالتعاون 

م���ع برنامج ال�سينم���ا والإع���الم اجلديد يف 

جامعتي نيويورك اأبوظبي وال�سوربون اأبوظبي.

وتاأت���ي »�سينمانا« يف اإطار فعاليات املو�سم 

ال�ساد�س ملرك���ز الفنون الذي يقام حتت �سعار 

" اجل�رش"، و�ستتيح للجماهري فر�سة امل�ساركة 
يف جل�سات نقا�س تفاعلية حول موا�سيع هذه 

الأف���الم من خالل مناق�سات مفعمة بالفكر مع 

�سانعي الأفالم.

وقال اإ�سكندر قبطي اأ�ستاذ الفنون امل�سارك يف 

ال�سينم���ا بجامعة نيويورك اأبوظبي:" ي�سعدنا 

اأن نعر�س الأفالم التي نالت ا�ستح�سان النقاد 

واحلائ���زة على جوائز والت���ي �ستخلق من�سة 

للحوار املفتوح حول الفن وال�سينما والق�سايا 

الثقافية والجتماعي���ة املتنوعة التي �سلطت 

ه���ذه الأفالم ال�سوء عليه���ا، وندعو اجلماهري 

لالن�سمام اإىل جل�سات احلوار الفرتا�سية بعد 

العر�س للتح���دث مع �سانع���ي الأفالم حول 

مو�سوعات عدة".

من جانبه قال كليو �سافنو الأ�ستاذ امل�ساعد يف 

علم الجتماع بجامعة ال�سوربون اأبوظبي " اإن 

ال�سينما تعترب من اأهم ال�سبل التي ت�ساهم يف 

تقريب النا�س م���ن بع�سهم البع�س، وي�سعدنا 

اأن نق���دم اأفالم���ا رائعة من م����رش وفل�سطني، 

بالإ�ساف���ة اإىل ثالثة اأف���الم اإماراتية ق�سرية، 

والتي �ستوؤدي اإىل حمادثات مثرية وممتعة مع 

�سانعي الأفالم وال�سيوف املميزين ".

  من جهتها، قالت رمي �سالح، املدير امل�سارك 

ل�س���وؤون العالقات اخلارجي���ة وال�رشاكات يف 

مرك���ز الفن���ون بجامعة نيوي���ورك اإن منطقة 

ال�رشق الأو�س���ط و�سمال اإفريقي���ا ت�سم ثروة 

م���ن �سانع���ي الأف���الم ال�سب���اب املوهوبني 

والذين تعك����س اأعمالهم الطبيع���ة املتنوعة 

ملنطقت����نا".
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جزيرة يا�س ت�سيء باللون الأحمر 

احتفاًء بقرب و�سول م�سبار الأمل 

اإلى كوكب المريخ

اأبوظبي ـ الوحدة:

اأ�ساءت جزيرة يا�س، الوجهة الرتفيهية الرائدة يف 

اأبوظبي، معاملها ال�سياحية باللون الأحمر احتفاًء 

بقرب و�سول م�سب���ار الأمل اإىل مداره حول كوكب 

املريخ، واملقرر بتاريخ 9 فرباير اجلاري.

وم���ع و�سول م�سبار الأم���ل اإىل وجهته يف رحلته 

التي ا�ستمرت مل���دة �سبعة اأ�سهر وعلى طول 493 

مليون كيلومرتاً، تواك���ب جزيرة يا�س هذا احلدث 

ال�ستثنائ���ي بتحوي���ل مناطق اجل���ذب الرئي�سية 

يف اجلزيرة اإىل الل���ون القرمزي مبا يف ذلك عامل 

فرياري اأبوظبي، ويا�س ووتروورلد اأبوظبي، وعامل 

وارنر براذرز اأبوظب���ي، و"كالمي اأبوظبي"، وفنادق 

يا�س ب���الزا، بالإ�سافة اإىل الحت���اد اأرينا وفندق 

دبليو اأبوظبي - جزيرة يا�س.

وجت���در الإ�سارة اإىل اأن رحلة م�سبار الأمل انطلقت 

اإىل املريخ يف يوليو 2020، حيث �ستعمل املركبة 

الف�سائية غ���ري املاأهولة بعد انتهاء رحلتها التي 

ا�ستغرق���ت �سبعة اأ�سهر، عل���ى ا�ستك�ساف الغالف 

اجلوي للكوكب الأحم���ر، وذلك ملدة �سنة مريخية 

كاملة، والتي تبلغ بح�سابات الأر�س 687 يومًا.

ال�سارقة � وام:

و�س���ع مركز �رشطة كلب���اء ال�سامل ب���اإدارة �رشطة 

املنطقة ال�رشقية بال�سارق���ة خططا وبرامج م�سبقة 

لتنظيم عملية املرور يف املدينة مبا يكفل ان�سيابية 

حرك���ة ال�سري واحلفاظ على الأم���ن وال�سالمة خالل 

الف���رتة املقبل���ة الت���ي �ست�سهد افتت���اح امل�ساريع 

التطويرية يف مدينة كلباء واملناطق ال�سياحية التي 

من املتوقع ان ت�سهد اإقباًل كبرياً من الزوار .

وقال املق���دم دكتور وليد خمي����س اليماحي رئي�س 

مركز �رشطة كلب���اء ال�سامل : عقدنا عدة اجتماعات 

تن�سيقية مع ال����رشكاء ال�سرتاتيجيني يف املنطقة 

لتحديد اخت�سا����س كل جهة بالأعم���ال امل�سرتكة 

واملرتتبة عليهم اإ�سافة اإىل تنظيم عدة حمالت اأمنية 

وور�س عمل دورية لتحقيق الأهداف املرجوة.

المو�سم الرابع من �سل�سلة »�سينمانا« ينطلق 

افترا�سياً غداً

دبي ـ وام:

قدمت هيئ���ة اآل مكتوم اخلريية دعما 

مالي���ا بقيمة 600 األف درهم ل�سالح 

�سندوق الطلبة بكليات التقنية العليا 

بهدف تعزيز جهود الكليات فى توفري 

كافة اإحتياج���ات الطلبة والطالبات 

مبا يدعم م�سريتهم الأكادميية ويعزز 

من جناحاتهم وقدراتهم على تخطي 

اأي���ه عقبات تواجه تط���ور حت�سيلهم 

العلمي.

ياأتي هذا الدعم بتوجيهات من �سمو 

ال�سي���خ حمدان بن را�س���د اآل مكتوم 

نائب حاكم دب���ي وزير املالية راعى 

هيئ���ة اآل مكتوم اخلريي���ة ومتابعة 

ال�سيخ را�سد ب���ن حمدان بن را�سد اآل 

مكتوم رئي�س جمل�س اأمناء الهيئة.

وقام �سع���ادة م���ريزا ال�سايغ ع�سو 

جمل�س اأمناء هيئة األ مكتوم اخلريية 

مدير مكتب �سم���و ال�سيخ حمدان بن 

را�س���د اآل مكتوم بت�سليم �سيك التربع 

اإىل �سع���ادة عبداللطي���ف ال�سام�سي 

مدير جممع كليات التقنية.

واأكد ال�سايغ على التعاون والتن�سيق 

مع كلية اآل مكت���وم للتعليم العايل 

الطالب���ات  لإبتع���اث  باأ�سكتلن���دا 

للم�سارك���ة ف���ى برنام���ج التعددية 

الثقافي���ة ومه���ارات القي���ادة والتي 

تنظمه���ا الكلي���ة بتوجيه���ات �سمو 

ال�سي���خ حمدان بن را�س���د اآل مكتوم 

بغر����س تاأهي���ل الطالب���ات ليك���ن 

قياديات فى امل�ستقبل.

من جانبه تقدم الدكتور عبد اللطيف 

ال�سام�س���ي بجزيل ال�سك���ر والتقدير 

ل�سم���و ال�سي���خ حمدان ب���ن را�سد اآل 

مكتوم عل���ى هذه املب���ادرة الطيبة 

والدع���م ال�سنوي ال���ذي تقدمه هيئة 

اآل مكت���وم اخلريية مب���ا ي�ساهم فى 

م�ساعدة طلبة الكليات على التح�سيل 

العلمي الأف�سل من دون اأية معوقات.

»اآل مكتوم الخيرية« تقدم دعـماً ماليـاً 

ل�سندوق الطلبة بكليات التقنية العليا

مهرجان ال�سيخ زايد محطة مهمة للتقاء الح�سارات العربية من الخليج اإلى المحيط

»الإمارات الدبلوما�سية« تطلق حملة »دبلوما�سيو 

اليوبيل الذهبي« 

م�شاركات نوعية لأجنحة ُعمان والجزائر وتون�س

خطط وبرامج م�ستقبلية لتنظيم 

المرور بكلباء 
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 وزير النقل ال�سعودي: 
ت�سغيل محطة قطار الحرمين 

بجدة قبل �سهر رم�سان
الريا�ض  )د ب اأ(- 

اأعلن وزير النقل ال�صعودي �صالح بن نا�رص 
احلرمني  قطار  حمطة  ت�صغيل  اأن  اجلا�رص، 
بجدة �صيكون قبل �صهر رم�صان املقبل اأي 

خالل �صهر ني�صان/ اأبريل املقبل.
ال�صعودية  لالإخبارية  -وفًقا  اجلا�رص  وقال 
الر�صمية  ال�صبت- اإن" عملية الإ�صالح يف 
حمطة قطار جدة ت�صري بوترية مت�صارعة"، 
م�صرًيا اإىل" اأن حمطة قطار احلرمني �صتكون 

جاهزة قبل حج هذا العام".
بجدة  احلييرمييني  قطار  حمطة  اأن  يذكر   
�صبتمرب  اأيلول/  يف  كبري  حلريق  تعر�صت 

.2019
�صعودي،  م�رصوع  ال�رصيع  احلرمني  وقطار 
عبارة عن خط �صكك حديدية كهربائي يربط 
بني منطقتي مكة املكرمة واملدينة املنورة 
خالل 120 دقيقة فقط مروًرا مبحافظة جدة، 
بطول  القت�صادية  عبداهلل  امللك  ومدينة 
450 كم، وبطاقة ا�صتيعابية تبلغ 60 مليون 
م�صافر �صنوًيا، و�رصعة ت�صغيلية ت�صل اإىل 
300 كلم/�صاعة، وتكلفة اإجمالية 63 مليار 

ريال �صعودي.

 ا�ستئناف حركة المالحة 
البحرية في ميناء جدة 

ال�سعودي بعد توقف موؤقت
الريا�ض  )د ب اأ(-

البحرية يف  ا�صتئناف حركة املالحة   مت 
بعد  ،وذلك  ال�صعودية  غرب   ، جدة  ميناء 
توقفها لفرتة ق�صرية �صباح اأم�س ال�صبت؛ 
ب�صبب حالة الطق�س. وذكرت اإمارة منطقة 
لها   بيان  تويرت- يف  –عرب  املكرمة  مكة 
ال�صبت، اأنه مت ا�صتئناف احلركة املالحية 
هييدوء حالة  بعد  وذلييك  جييدة،  ميناء  يف 
املوج وتراجع �رصعة الرياح وكانت زيادة 
�رصعة الرياح وارتفاع اأمواج البحر الحمر 
يف  ال�صبت،  �صابق   وقت  يف  ت�صببت  قد 
ميناء  يف  البحرية  املالحة  حركة  توقف 
جدة، غرب ال�صعودية . وكان املركز الوطني 
الأمطار  با�صتمرار  تنبيًها  لالأر�صاد،وّجه 
على منطقة مكة املكرمة، م�صحوبة برياح 

�صطحية وتدنٍّ يف مدى الروؤية.

الجزائر تعرب عن ا�ستعدادها للتعاون مع ال�سلطة التنفيذية الليبية الم�ؤقتة 

ترحيب عربي واإ�سالمي باختيار اأع�ساء ال�سلطة التنفيذية الموؤقتة 
الليبية

عوا�سم  )د ب اأ( – 
واأجنبية  عربية  ودول  واإ�صالمية  عربية  منظمات  رحبت   
باختيار اأع�صاء ال�صلطة التنفيذية املوؤقتة الليبية من ِقبل 

ملتقى احلوار، برعاية الأمم املتحدة.
فوز عبد  املتحدة،  الأمم  اأعلنت  اجلمعة،  �صابق  ويف وقت 
احلميد دبيبة، برئا�صة وزراء ليبيا، وحممد يون�س املنفي 
برئا�صة املجل�س الرئا�صي، خالل الت�صويت يف جنيف على 

ممثلي ال�صلطة التنفيذية املوؤقتة.
الدول  جلامعة  العامة  بالأمانة  م�صوؤول  م�صدر  واأعرب   
العربية تطلعه لأن يتم تن�صيب املجل�س الرئا�صي برئا�صة 
حممد املنفي وت�صكيل احلكومة اجلديدة برئا�صة عبداحلميد 
عبد احلميد دبيبة يف اأقرب فر�صة، حتى ت�رصع يف تويل 
والت�رصيعية  الرئا�صية  الإنتخابات  لعقد  ومتهد  مهامها 

املقررة يف نهاية العام اجلاري.
لكافة  العربية  اجلامعة  وم�صاندة  دعم  امل�صدر  وجدد   
اجلهود الوطنية املبذولة للو�صول اإىل حل نهائي ومتكامل 

للو�صع الليبي.
ودعا امل�صدر اإىل توحيد املواقف الدولية والإقليمية خلف 
جهود الت�صوية التي ترعاها البعثة الأممية يف ليبيا على 
م�صاراتها ال�صيا�صية والع�صكرية والد�صتورية والإقت�صادية 

املختلفة.
عن  الإ�صالمي  التعاون  ملنظمة  العامة  الأمانة  واأعربت 
ترحيبها بنتائج الت�صويت على ت�صكيل ال�صلطة التنفيذية 
كما  ال�صيا�صي،  احلوار  ملتقى  قبل  من  اجلديدة،  الليبية 
عربت عن اأملها يف اأن يوؤدي ت�صكيل ال�صلطة التنفيذية اإىل 

اإحالل الأمن وال�صتقرار والتنمية يف ليبيا.
ورحب الأمني العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية 
الأ�صقاء  باتفاق  احلجرف،  مبارك  فالح  نايف  الدكتور 
املتمثلة  اجلديدة  التنفيذية  ال�صلطة  باختيار  ليبيا  يف 

باملجل�س الرئا�صي ورئي�س الوزراء.
واأعرب عن "اأهمية هذه اخلطوة للو�صول اإىل احلل الدائم 
وال�صامل، مبا يحقق الأمن وال�صتقرار والتنمية يف ليبيا، 

ويلبي تطلعات وطموح ال�صعب الليبي".
ال�صلطة  انتخابات  بنتائج  العربي  الربملان  رحب  كما 
التنفيذية الليبية من قبل ملتقى احلوار ال�صيا�صي الليبي 

املنعقد اليوم يف جنيف.
وهناأ رئي�س الربملان العربي عادل بن عبدالرحمن الع�صومي 
يف بيان له اليوم ال�صعب الليبي مبنا�صبة التو�صل اإىل هذه 
جتميع  نحو  مف�صلية  مرحلة  متثل  التي  الهامة  اخلطوة 
والبناء  ال�صالم  نحو  جهودهم  وتوحيد  الليبيني  �صفوف 

والتنمية.
امل�رصية  اخلارجية  وزارة  با�صم  الر�صمي  املتحدث  وقال 
بنتائج  ُترحب  م�رص  بييالده  اإن  حافظ   اأحمد  ال�صفري 
ِقبل ملتقى  التنفيذية من  ال�صلطة  اختيار  الت�صويت على 
احلوار  ال�صيا�صي الليبي املنعقد اليوم يف جنيف برعاية 

الأمم املتحدة.
واأعرب عن التطلع اإىل العمل مع ال�صلطة الليبية املوؤقتة 
احلكومة  اإىل  ال�صلطة  ت�صليم  القادمة وحتى  الفرتة  خالل 
اأول/  كانون   24 يف  املقررة  النتخابات  بعد  امُلنتخبة 

دي�صمرب2021.
واأ�صاد املتحدث بجهود الأمم املتحدة يف رعاية العملية 
ال�صيا�صية يف ليبيا، داعيًا الأ�صقاء الليبيني اإىل ال�صتمرار 
الأطراف  العليا لبالدهم، وكذلك كافة  اإعالء امل�صلحة  يف 
لت�صوية  ال�صلمي  امل�صار  هذا  دعم  اإىل  والقليمية  الدولية 
الأزمة مبا ُي�صهم يف ا�صتعادة ال�صتقرار يف ليبيا، ويف�صي 
كافة  وخروج  �صئونها  يف  اخلارجية  التدخالت  وقف  اإىل 

املقاتلني الأجانب وفر�س �صيادة ليبيا على اأرا�صيها.
الت�صويت  بنتائج  ال�صعودية،  اخلارجية  وزارة  ورحبت 
واأعربت  اجلديدة  الليبية  التنفيذية  ال�صلطة  ت�صكيل  على 
وال�صتقرار  الأمن  اخلطوة  هذه  حتقق  اأن  يف  تطلعها  عن 
املتحدة  الأمم  جهود  على  مثنية  ليبيا،  يف  والتنمية 

املثمرة يف ذلك.
اأملها يف اأن يحافظ هذا الإجناز على  وعربت الوزارة عن 
وحدة و�صيادة ليبيا، مبا يف�صي اإىل خروج كافة املقاتلني 
التدخل  مينع  دائييم  حلل  ويوؤ�ص�س  واملرتزقة  الأجييانييب 

اخلارجي الذي يعر�س الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.
الأردنية  اخلارجية  وزارة  با�صم  الر�صمي  الناطق  واأعرب 
الفايز، عن ترحيب بالده بهذه اخلطوة  ال�صفري �صيف اهلل 
اإدارة  يف  النجاح  املوؤقتة  لل�صلطة  ومتنياتها  الإيجابية 
املرحلة النتقالية حلني اإجراء النتخابات املقررة نهاية 
العام اجلاري وت�صليم ال�صلطة اإىل احلكومة امُلنتخبة.  من 

اأع�صاء  الرتكية، باختيار  جانبها، رحبت وزارة اخلارجية 
عن  بيان  يف  معربة  الليبية،  املوؤقتة  التنفيذية  ال�صلطة 
ترحيبها باختيار القائمة الفائزة، واملكلفة باإدارة �صوؤون 

البالد ب�صكل موؤقت.
الدميقراطية  اخلطوة  "هذه  اأن  الرتكية  اخلارجية  واأكدت   
مهمة حلماية  فر�صة  تعد  الليبيون  الأ�صقاء  اتخذها  التي 
ووحدتها  اأرا�صيها  و�صالمة  وا�صتقاللها  ليبيا  �صيادة 
باأن  "تثق  تركيا  اأن  على  الييوزارة  و�صددت  ال�صيا�صية".  
الدويل لن ي�صمح هذه املرة لالأطراف املرتب�صة  املجتمع 
باإف�صاد هذه الفر�صة التاريخية باإيجاد حل �صيا�صي دائم".
الليبية  التنفيذية  ال�صلطة  بت�صكيل  ترحيبها  اإطار  ويف   
الييدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  اأعييربييت  اجلييديييدة، 
الأمن  اخلطوة  هذه  حتقق  اأن  يف  اأملها  "عن  الإماراتية 

وال�صتقرار والتنمية يف ليبيا".
 واأثنت الوزارة يف بيان على "جهود الأمم املتحدة ب�صاأن 
دولة  تعاون  موؤكدة  جديدة"،  تنفيذية  �صلطة  ت�صكيل 
الأمن  يحقق  مبا  اجلديدة  ال�صلطة  مع  الكامل  الإمييارات 

وال�صتقرار والزدهار وتطلعات ال�صعب الليبي.
 واأكدت الوزارة اأن دولة الإمارات تتطلع اإىل جناح ما تبقى 
من م�صارات برعاية بعثة الأمم املتحدة، معربة عن اأملها 
مبا  ليبيا،  ربوع  ال�صتقرار يف  الإجنيياز  هذا  يدعم  اأن  يف 

يحفظ �صيادتها الوطنية ويحقق تطلعات �صعبها.
 ورحبت وزارة اخلارجية الكويتية يف بيان لها  اجلمعة 
م�صيدة  اجلديدة،  الليبية  التنفيذية  ال�صلطة  بت�صكيل 
هذا  لبلوغ  املتحدة  الأمم  بذلتها  التي  املقدرة  باجلهود 

الهدف.

الحك�مة الفل�سطينية ت�سرع في التن�سيق مع »الجنائية«  لبدء تحقيقاتها  
المحكمة الجنائية الدولية تقر بالوالية الق�سائية 

على االأرا�سي الفل�سطينية
رام اهلل  )د ب اأ(-

الدولية  اجلنائية  املحكمة  مهدت   
الطريق لإجراء حتقيقات اأولية يف جرائم 
حرب حمتملة يف الأرا�صي الفل�صطينية 

املحتلة.
وق�صت املحكمة يوم اجلمعة يف لهاي 
على  ق�صائية  ولييية  للمحكمة  بيياأن 
منذ  اإ�رصائيل  احتلتها  التي  املناطق 
عام 1967، مثل ال�صفة الغربية مبا فيها 

القد�س ال�رصقية وقطاع غزة.
�صي�صمح  هييذا  اأن  املحكمة  واأ�صافت 
�صد  ق�صائية  اجراءات  اتخاذ  باإمكانية 

ال�صباط الإ�رصائيليني.
اإل اأن ق�صاة املحكمة اأكدوا على اأن هذا 
اأي بيان حول �رصعية  القرار ل يت�صمن 

احلدود.
للمحكمة  الييعيياميية  املييدعييييية  وحتييقييق 
اجلنائية الدولية، فاتو بن�صودا، يف طريف 
والفل�صطينيني  اإ�رصائيل  بني  ال�رصاع 
عام  منذ  حرب  جرائم  ارتكاب  ب�صاأن 

.2015
مقتنعة  اإنها   2019 يف  بن�صودا  وقالت 
بارتكاب جرائم حرب يف هذه املناطق، 
واإن هناك "اأ�صا�ًصا معقول للم�صي قدما 

يف اإجراء حتقيق".
باإقرار  الفل�صطينية  ال�صلطة  ورحبت 
بالولية  الدولية  اجلنائية  املحكمة 

الق�صائية على الأرا�صي الفل�صطينية
ال�صلطة  ال�صئون املدنية يف  وقال وزير 
الفل�صطينية ح�صني ال�صيخ على ح�صابه 
يق�صي  املحكمة  قرار  اإن  "تويرت"  على 
مبوجب  ع�صو  دولة  فل�صطني  باعتبار 
املحكمة  واخت�صا�س  رومييا  معاهدة 
بالنظر يف امل�صائل املتعلقة بالأرا�صي 
ترفعها  التي  وال�صكاوى  الفل�صطينية 
اأن  ال�صيخ  واعترب  الفل�صطينية.  ال�صلطة 

والعدالة  للحق  "انت�صار  املذكور  القرار 
واحلرية وللقيم الخالقية يف العامل".

ميين جييانييبييه، انييتييقييد رئييييي�ييس الييييوزراء 
الإ�رصائيلي بنيامني نتنياهو هذا القرار، 
املحكمة  اإن  الوزراء  رئي�س  مكتب  وقال 
اأثبتت مرة اأخرى اأنها موؤ�ص�صة �صيا�صية 

ولي�صت قانونية.
تتجاهل  املحكمة  اأن  املكتب  واأ�صاف 
بهذا  وتنتهك  احلقيقية،  احلرب  جرائم 
حق الدميقراطيات يف الدفاع عن نف�صها 

�صد الإرهاب.
ول تعرتف اإ�رصائيل باملحكمة اجلنائية 

الدولية.
الأمريكية  اخلارجية  وزارة  انتقدت  كما 
قامت  املحكمة  اأن  زاعييميية  الييقييرار، 
مبحاولت لتاأكيد الولية الإقليمية على 

"الو�صع الفل�صطيني".
واملغرتبني  اخلارجية  وزييير  ،اأعييليين   
ال�صبت  املالكي   ريا�س  الفل�صطيني 
اأنه مت ال�رصوع بالتن�صيق مع املحكمة 
يف  حتقيقاتها  لبدء  الدولية  اجلنائية 
فل�صطني.   جاء ذلك بعد اإ�صدار ق�صاة 

اأم�س  الدولية م�صاء  املحكمة اجلنائية 
ولية  لها  املحكمة  باأن  يق�صي  قرارا 
الفل�صطينية  الأرا�صي  على  ق�صائية 
مزاعم  يف  للتحقيق  الطريق  ميهد  ما 

ارتكاب جرائم حرب فيها. 
الفل�صطينية  لالإذاعة  املالكي  وقييال 
الفل�صطينية  اجلهات  اإن  الر�صمية، 
ات�صالت  الفور  على  بداأت  املخت�صة 
الدولية  اجلنائية  مع  تن�صيق  واإجراء 
الر�صمي  التحقيق  فتح  ت�رصيع  لدفع 

الفل�صطينية.  الأرا�صي  يف 
عن  ال�صادرة  القرار  اأن  املالكي  وذكر 
الدولية  اجلنائية  املحكمة  ق�صاة 
اأميييام  املييجييال  ويييتيييييح  "�صي�رصع 
اجلنائية لل�رصوع بالتحقيق يف جرائم 
وحما�صبة  ملحاكمة  و�صول  الحتالل، 

جمرمي احلرب يف اإ�رصائيل". 
بني  التوقيع  �صيتم  اأنييه  اإىل  واأ�ييصييار 
واجلنائية  الفل�صطينية  احلييكييوميية 
فرق  لإر�ييصييال  اتييفيياق  على  الييدولييييية 
بدء  مع  املحكمة  من  ر�صمية  حتقيق 
يف  الفل�صطينية  الأرا�صي  يف  عملها 

اأقرب وقت.  
ت�رصع  باأن  اأمله  عن  املالكي  واأعييرب 
يف  حتقيقاتها  يف  الدولية  اجلنائية 
اأ�رصع وقت، واأن ت�صكل اخلطوة "بع�صا 
وانت�صارا  لل�صحايا  الن�صاف  ميين 
ال�صعب  بها  يطالب  التي  للعدالة 

لفل�صطيني".  ا
ميين جييانييبييه، اعييتييرب وزييييير الييعييدل 
قييرار  ال�صاللدة  حممد  الفل�صطيني 
قانونيا  "انت�صارا  الدولية  اجلنائية 
لأنه  الفل�صطينية  للق�صية  وق�صائيا 
الدولية  القانونية  ال�صخ�صية  يج�صد 
ويييرفييع  الحييتييالل،  حتييت  لفل�صطني 
اأمام القانون الدويل  القانونية  مكانتها 

اجلنائي". 

رئي�ض الحكومة التون�سية: تاأخر اأداء اليمين الد�ستورية 
للوزراء الجدد عطل �سير الدولة

تون�ض  )د ب اأ( -
 قال رئي�س احلكومة التون�صية ه�صام امل�صي�صي  
لليمني  اجلدد  الييوزراء  اأداء  تاأخر  اإن  اجلمعة 
يف  الدولة  �صري  تعطل  يف  ت�صبب  الد�صتورية، 

ظل اأزمة اقت�صادية و�صحية متفاقمة.
مع  ود�صتورية  �صيا�صية  اأزميية  اأمييام  وتون�س 
الوزراء  ا�صتقبال  �صعيد  قي�س  الرئي�س  رف�س 
اجلدد لأداء اليمني بعد نيلهم ثقة الربملان يوم 
وجود  بدعوى  املا�صي،  ثان/يناير  كانون   26
حول  حتوم  م�صالح  وت�صارب  ف�صاد  �صبهات 

البع�س منهم.
يف  حزبني  اكرب  من  املدعوم  امل�صي�صي  وقال 
حتفظات  ت�صلني  "مل  لل�صحفيني  الربملان 
ر�صمية بخ�صو�س الوزراء.. امل�صاألة طالت ومل 
اليمني  اأداء  اىل  الوزراء  اأفهم �صبب عدم دعوة 

بعد نيلهم الثقة. هذا يعطل م�صالح البالد".
�صعوبات  تواجه  "الدولة  امل�صي�صي  وتابع 

اقت�صادية و�صحية".
قانون  اأ�صتاذ  وهو  �صعيد،  الرئي�س  ويعترب 
اإجراء  الد�صتوري  اليمني  اأن  متقاعد،  د�صتوري 
على  يعرت�س  كما  �صكليا،  ولي�س  جوهري 

اإجراءات منح الثقة لوزراء يف التعديل حكومي 
من قبل الربملان لغياب ن�س د�صتوري �رصيح 

يف ذلك.
وقال م�صدر من رئا�صة الربملان اإن هناك م�صاع 
�صيا�صية وو�صاطات لراأب ال�صدع بني الرئا�صة 
والأحزاب الداعمة للحكومة من اأجل ف�س اأزمة 
تزال  ل  الأزميية  اأن  غري  الد�صتورية"  "اليمني 

م�صتحكمة.
لأداء  موعد  حتديد  "طلبت  امل�صي�صي  وقييال 
اليمني وناأمل ال�صتجابة. الوزراء الذين عينتهم 
الوقت  حان  الد�صتورية،  �صالحياتي  مبقت�صى 

لأن يوؤدوا اليمني ويبا�رصوا مهامهم".
واأ�صاف رئي�س احلكومة "يف عدم تنظيم موكب 
ودواليب  العام  املرفق  ل�صري  تعطيل  اليمني 

الدولة".
ويف ظل غياب حمكمة د�صتورية تاأخر و�صعها 
القانون  �صنوات، طرح خرباء  نحو خم�س  منذ 
الد�صتوري بالفعل تاأويالت مت�صاربة للد�صتور. 
يف  املت�صبب  لي�س  اإنه  �صعيد  الرئي�س  وقال 

الأزمة احلالية.
ويقود امل�صي�صي حكومة تكنوقراط منذ اأيلول/

�صبتمرب 2020 و�صمل التعديل 11 وزيرا.

المغرب ي�سجل ارتفاعاً طفيفاً في اإ�سابات كورونا
الرباط -وكاالت 

يوم  املغربية،  ال�صحة  وزارة  �صجلت 
بفريو�س  جديدة  اإ�صابة   712 اجلمعة، 
�صجلت  حالة   620 من  ارتفاعا  كورونا، 

يوم اخلمي�س.
اإجمايل  ارتفع  اجلديدة،  احل�صيلة  وبهذه 

الإ�صابات يف اململكة اإىل 474379 حالة.
كما �صجلت الوزارة 17 وفاة جديدة نزول 
من 28 اأم�س مما يرفع عدد الوفيات ب�صبب 
الفريو�س اإىل 8368. واأ�صارت اإىل اأنها قامت 
بتطعيم 408235 �صخ�صا حتى م�صاء يوم 
حملة  انطالق  من  اأ�صبوع  بعد  اجلمعة 

التطعيم للوقاية من كوفيد-19.
يوم  امل�رصية  ال�صحة  وزارة  واعلنت 
جديدة  اإ�صابة   540 ت�صجيل  اجلمعة 
وذلك  وفاة  حالة  و48  كورونا  بفريو�س 
مقابل 532 اإ�صابة و52 وفاة يوم اخلمي�س.
با�صم  املتحدث  جميياهييد  خييالييد  وقيييال 
الوزارة يف بيان، اإن "اإجمايل العدد الذي 

كورونا  بفريو�س  م�رص  يف  ت�صجيله  مت 
امل�صتجد حتى اجلمعة، هو 168597 حالة 

من �صمنهم 131632 حالة مت �صفاوؤها، و 
9560 حالة وفاة".

»الجنائية  ق��رار  على  اعترا�سها  عن  تعرب  وا�سنطن 
الدولية«ح�ل وليتها على الأرا�سي الفل�سطينية

وا�سنطن -وكاالت 
اخلارجية  وزارة  اأعييليينييت 
وا�صنطن  اأن  الأمييريييكييييية 
قرار املحكمة  تعرت�س على 
ب�صاأن  الدولية  اجلنائية 
جرائم  بق�صايا  اخت�صا�صها 

على  املييحييتييمييليية  احلييييرب 
الأرا�صي الفل�صطينية.

با�صم  املييتييحييدث  وكييتييب 
نيد  الأمريكية  اخلارجية 
اأن  "تويرت"،  على  براي�س 
تعرت�س  املتحدة  "الوليات 
على قرار املحكمة اجلنائية 

الو�صع  بيي�ييصيياأن  الييدولييييية 
الفل�صطيني".

بدعم  "�صن�صتمر  واأ�ييصيياف: 
التزام الرئي�س بايدن القوي 
ذلك  اإ�رصائيل، مبا يف  باأمن 
مواجهة امل�صاعي ل�صتهداف 

اإ�رصائيل ب�صكل غري عادل".

باري�ض -وكاالت 
املناه�س  اللبناين  النا�صط  قتل  الفرن�صية  اخلارجية  وزارة  و�صفت 
لي"حزب اهلل"، لقمان �صليم، باأنه "جرمية ب�صعة" وطالبت بتحقيق 
�صفاف. وقالت املتحدثة با�صم وزارة اخلارجية، اأنيي�س فون دير مول، 
يف بيان اأ�صدرته  اخلمي�س: "فرن�صا تطالب باإثبات احلقائق بو�صوح 
بكامل  احلقيقة  اإثبات  يف  امل�صاهمة  ي�صتطيع  من  كل  ي�صهم  وباأن 

طاقته".
وكل  اللبنانية  ال�صلطات  ت�صمح  بيياأن  فرن�صا  "تتوقع  واأ�صافت: 
و�صفاف  فعال  ب�صكل  بالعمل  العدالة  لنظام  اللبنانيني  امل�صوؤولني 

دون تدخل".

فرن�سا: قتل 
النا�سط 

اللبناني 
�سليم »جريمة 

ب�سعة«
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�أخبار وتقارير
 بعثة التحاد الأوروبي تدعو   

ال�سلطات في لبنان للتحقيق 
فورا في اغتيال نا�سط

  

 
 

 حما�س ترحب بقرار 
المحكمة الجنائية اإقرار 
اخت�سا�سها على الحالة 

في الأرا�سي الفل�سطينية
غزة  )د ب اأ(-

 رحبت حركة املقاومة الإ�سالمية "حما�س"  
يف  الأوىل  التمهيدية  الدائرة  بقرار  ال�سبت 
القا�سي  اأم�س  الدولية  اجلنائية  املحكمة 
الإقليمي  اجلنائية  املحكمة  باخت�سا�س 

على احلالة يف الأرا�سي الفل�سطينية. 
اإن  تلقت   بيان �سحفي  احلركة يف  وقالت 
طريق  على  مهمة  "خطوة  املذكور  القرار 
الحتالل  �سحايا  واإن�ساف  العدالة،  اإجناز 

الإ�رسائيلي". 
"ا�ستكمال  هي  الأهم  اخلطوة  اأن  واأ�سافت 
احلرب  جمرمي  جللب  املطلوبة  اخلطوات 
ال��دول��ي��ة  امل��ح��اك��م  اإىل  الإ���رسائ��ي��ل��ي��ن 
من  اأيديهم  اقرتفته  ما  على  وحما�سبتهم 
املتوقعة  ال�سغوطات  كل  ومواجهة  جرائم، 
على املحكمة، لتاأكيد م�سداقيتها ونزاهتها". 
وطالبت حركة حما�س املجتمع الدويل بهذه 
من  الفل�سطيني  ال�سعب  بتمكن  املنا�سبة 
اإجناز حقوقه الأ�سا�سية باحلرية وال�ستقالل 

وتقرير امل�سري.

بريوت ) د ب اأ( – 
الأوروب��ي يف بريوت   دعت بعثة الحت��اد 
اجلمعة ال�سلطات اللبنانية للتحقيق فورا  

يف عملية اغتيال النا�سط لقمان �سليم.
بيان  الأوروبي يف  الحتاد  بعثة  واأعلنت 
بال�سدمة  ن�سعر  الر�سمي"  موقعها  على 
واحلزن ال�سديد جراء اغتيال لقمان �سليم، 
الذي  البارز،  ال�سيا�سي  والنا�سط  املفكر 

وجد مقتول يف جنوب لبنان" اخلمي�س.
اللبنانية  ال�سلطات  البيان"ندعو  واأ�ساف 
وتقدمي  ف���وراً  بالتحقيق  ال�����رسوع  اإىل 

املرتكبن اإىل العدالة".
يتالزم   املفجع  "اليوم  هذا  اأن  اإىل  واأ�سار 
انفجار  على  اأ�سهر  �ستة  مرور  ذكرى  مع 
اأغ�سط�س  اآب/   4 يف  املروع  بريوت  مرفاأ 

."2020

»م�سبار الأمل«.. مكت�سبات تثري م�سيرة العمل العربي الم�سترك 
بقطاع الف�ساء

اأبوظبي-وام:
 حقق م�رسوع الإمارات ل�ستك�ساف 
جمموعة  الأمل"  "م�سبار  املريخ 
�ساأنها  من  التي  املكت�سبات  من 
اأن ت�سهم يف تعزيز م�سرية العمل 
الف�ساء  بقطاع  امل�سرتك  العربي 
وبناء ذخرية من العقول العربية 
املبدعة يف هذا املجال والقادرة 
امل�ساريع  دف��ع��ة  ق��ي��ادة  على 

الف�سائية العربية بكفاءة.
يف تعزيز  الأمل"  "م�سبار  واأ�سهم 
اإقبال ال�سباب الإماراتي والعربي 
الف�ساء  قطاع  اإىل  التوجه  على 
التي  املتقدمة  العلوم  ودرا�سة 
يف  اأ�سا�سية  ركيزة  ت�سكل  باتت 
املعرفة  على  قائم  اقت�ساد  بناء 
ك��م��ا وف���ر م�����رسوع الإم�����ارات 
ل�ستك�ساف املريخ – اأول م�رسوع 
عربي ل�ستك�ساف الكوكب الأحمر 
– اأ�سا�سا لبناء �رساكات عربية - 
الف�ساء  قطاع  يف  فاعلة  عربية 
امل�ساريع  ال�ستفادة من  وتعظيم 

الف�سائية ملنطقتنا.
عوين  ال��دك��ت��ور  العميد  واأك���د 
املركز  ع��ام  م��دي��ر  اخل�ساونة 
الإق��ل��ي��م��ي ل��ت��دري�����س ع��ل��وم 
اآ�سيا  لغرب  الف�ساء  وتكنولوجيا 

وال��ذي  املتحدة  ل��الأمم  التابع 
دولة  اأن  مقره..  الأردن  ت�ست�سيف 
م�رسوعها  خ��الل  م��ن  الإم����ارات 
امل��ري��خ  ل�ستك�ساف  ال��ع��رب��ي 
اأه��داف��ا  حتقق  الأمل"  "م�سبار 
وتقدم  العربية  لالأمة  �سامية 
ا�سهاما بارزا يف جهود تعزيز منو 

الق�ساء الف�سائي العربي.

وقال خالل ندوة افرتا�سية عقدت 
ام�س ال�سبت حول م�رسوع م�سبار 
على  املهمة  وانعكا�ساته  الأم��ل 
الف�سائي  القطاع  ومنو  اإزده��ار 
اأثبت  الإمارات  دولة  اإن  العربي.. 
على  والكفاءة  القدرة  امتالكها 
ال�سرتاتيجية  روؤيتها  حتقيق 
والفلك  الف�ساء  علوم  جمال  يف 

يف  وجنحت  املختلفة  وتقنياته 
هذا  يف  هدف  من  اأك��ر  حتقيق 

ال�سدد.
الإم����ارات  دول���ة  اإن  واأ���س��اف 
اأك���ر من  اأن�����س��اء  جن��ح��ت يف 
الف�ساء  بعلوم  تعني  موؤ�س�سة 
من  ومتكنت  وتكنولوجياته 
العاملية  اخل���رات  ا�ستقطاب 

�رساكات  وبناء  املجال  هذا  يف 
ت�سنيع  اإىل  بالإ�سافة  فاعلة 
ال�سناعية  الأقمار  من  العديد 
عربية  مهمة  اأول  اإطالق  واأخريا 

املريخ. ل�ستك�ساف 
الإم���ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  وق��ال 
ال��ن��دوة..  هام�س  على  "وام" 
منبعا  ي�سكل  الأم��ل  م�سبار  اإن 
لإل��ه��ام ال�����س��ب��اب الإم���ارات���ي 
كما  �سواء  حد  على  والعربي 
يتيح نقل املعرفة واخلرات يف 
الف�ساء  وتقنيات  علوم  جمال 
للدول العربية. واأكد اأن م�رسوع 
املريخ  ل�ستك�ساف  الإم���ارات 
من��وذج��ا  ي��ع��د  الأم����ل  م�سبار 
يف  العربي  ال�سباب  لتمكن 
والتقنية  العلمية  امل��ج��الت 
كما اأنه يعد اأي�سا منوذجا رائدا 
التنمية  اه��داف  لتحقيق  اأي�سا 
ال�رساكات  وب��ن��اء  امل�ستدامة 
يف  الكفاءة  وك��ذل��ك  العاملية 
اإدارة املوارد. واأ�سار اإىل اأن هناك 
الكثري من املكت�سبات التي �سيتم 
احل�سول عليها من هذا امل�رسوع 
العام خا�سة مع اإن�ساء املجموعة 
التي  الف�سائي  للتعاون  العربية 
باتت ت�سكل نواة لتاأ�سي�س وكالة 

ف�ساء عربية.

بغداد، )د ب اأ( -
العراق  والبيئة يف  ال�سحة  وزارة  حذرت   
امل��ولت  ك��اف��ة  ب��اإغ��الق  ال�سبت  ام�����س  
واملطاعم والقاعات واملقاهي التي لتلتزم 

ب�رسوط الوقاية من فريو�س كورونا. 
اأن��ه مت  ال��وزارة يف بيان �سحفي  واأك��دت 
والإج���راءات  ال��ق��رارات  من  »ع��دد  اتخاذ 
جائحة  انت�سار  من  للوقاية  الإح��رتازي��ة 
كورونا، منها التوجيه بغلق كافة املولت 

و-كافة  واملقاهي  والقاعات  واملطاعم 
لتلتزم  التي  اخل�سو�سية  الدرو�س  معاهد 

بالجراءات الوقائية«. 
واأ�ساف البيان »كما مت اتخاذ  الإجراءات 
العامة  ال�سحة  قانون  وح�سب  القانونية 
لتلتزم  ال��ت��ي  الأه��ل��ي��ة  امل��دار���س  بحق 
بالتعليمات التي قد تؤدي اإىل زيادة عدد 
اجلامعات  الوزارة  طالبت  كما  الإ�سابات، 
لأي  ال�سماح  بعدم  وامل��دار���س  والكليات 
بدون  املدار�س  اأو  للكليات  الدخول  طالب 

ارتداء الكمامات« .
منذ  العراقية  امل�ست�سفيات  و�سجلت   
الأ�سبوع  املا�سي زيادة يف عدد الإ�سابات 
كان  اأن  بعد  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س 
خالل  تدنيا  �سجلت  قد  الإ�سابة  معدلت 

الأ�سهر املا�سية.
جلنة  اأن  والبيئة  ال�سحة  وزارة  ولوحت 
ال�سالمة الوطنية الوزارية يف العراق رمبا 
حظر  اإج���راءات  فر�س  اإع��ادة  اإىل  ت�سطر 
ب��الإج��راءات  الل��ت��زام  يتم  م��امل  التجوال 

الوقائية للحد من انت�سار فريو�س كورونا
 واأعلنت وزارة ال�سحة والبيئة يف العراق  
جديدة  1660اإ�سابة  ت�سجيل  عن  ال�سبت 
اإجمايل  لريتفع  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س 
عدد الإ�سابات يف العراق اإىل627 الفا و418 
اأ�سابة. واأو�سح بيان وزارة ال�سحة والبيئة 
�سجلت  الوزارة  وخمترات  م�ست�سفيات  اأن 
موزعة  وفيات  و8حالت  �سفاء  1020حالة 
على حمافظات بغداد وال�سليمانية ودهوك 

وكربالء وبابل.

ال�سعودية تعرب عن تطلعها للعمل مع وا�سنطن 
ل�سون الأمن وال�ستقرار في المنطقة

الريا�س  )د ب اأ(-
 اأع����رب وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 
بن  في�سل  الأم��ري  ال�سعودي 
تطلع  بن عبداهلل عن  فرحان 
الوليات  مع  للعمل  اململكة 
امل��ت��ح��دة ل�����س��ون الأم����ن 

وال�ستقرار يف املنطقة.
وذك�����رت وك���ال���ة الن��ب��اء 
"وا�س"  الر�سمية  ال�سعودية 
ام�س   �سباح  مبكر  وقت  يف 
اخلارجية  وزي��ر  ان  ال�سبت 
ات�ساًل  تلقى،  ال�����س��ع��ودي 
من  اجلمعة،  م�ساء  هاتفيًا 
الأمريكي  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر 
بلينكن  اأن���ت���وين  اجل���دي���د 
العالقات  خالله"  ا�ستعر�سا 
بن  ال�سرتاتيجية  التاريخية 
البلدين ال�سديقن، بالإ�سافة 
ال��ق�����س��اي��ا  م���ن  ع����دد  اإىل 
امل�سرتك".  اله��ت��م��ام  ذات 
بن  الوزير  اإن  وقالت"وا�س" 
فرحان "هناأ نظريه الأمريكي 
املن�سب  توليه  مبنا�سبة 
تطلع  "عن  معراً  اجلديد"، 
الوليات  مع  للعمل  اململكة 
التحديات  ملواجهة  املتحدة 
امل�����س��رتك��ة و���س��ون الأم���ن 

وال�ستقرار يف املنطقة".
ات�سال وزير اخلارجية  وياأتي 
ال�سعودي  بنظرية  الأمريكي 
بعد �ساعات من اإعالن الرئي�س 
الأمريكي جو بايدن تاكيده على 
ال�سعودية،  دعم  ال�ستمرار يف 
وقال  التهديدات.  مواجهة  يف 

�سحفي  موؤمتر  خالل  بايدن، 
يوم  اخلارجية  وزارة  مقر  يف 
دعم  اإنهاء  قرر  اإنه  اخلمي�س، 
للعمليات  املتحدة  الوليات 
القتالية يف اليمن، واإنه وجه 
الأو�سط  ال�رسق  ل�سوؤون  فريقه 
مباحثات  اإح��ي��اء  ب��اإع��ادة 

واأع��رب��ت  اليمن.  يف  ال�سالم 
اململكة العربية ال�سعودية، عن 
ترحيبها مبا جاء يف خطاب 
الرئي�س الأمريكي، ب�ساأن اليمن، 
معربة عن تطلعها للعمل مع 
اإدارته للتو�سل اإىل حل �سيا�سي 

�سامل يف اليمن.

الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بال�سلطة 
التنفيذية الليبية الجديدة

نيويورك -وكالت 
اأنطونيو  املتحدة  الأمم  ع��ام  اأم���ن  رح��ب 
احل��وار  ملتقى  اأع�ساء  باختيار  جوتريي�س، 
موحدة  تنفيذية  ل�سلطة  الليبي  ال�سيا�سي 

موؤقتة.
ال�سحفين  مع  ودعا جوتريي�س - يف حديثه 
مركز  نقله  ح�سبما  بنيويورك،  الدائم  باملقر 
الإلكرتوين   موقعه  على  املتحدة"  "الأمم  اأنباء 
والليبين  امللتقى  اأع�ساء  "جميع   - ال�سبت 
واأ�سحاب امل�سلحة الدولين اإىل احرتام نتائج 
املتحدة  الأمم  التزام  على  موؤكدا  الت�سويت"، 
بلد  لبناء  جهوده  يف  الليبي  ال�سعب  بدعم 
يف  ت�سري  "ليبيا  اإن:  قائال  ومزدهر،  م�سامل 

الجتاه ال�سحيح".
الأع�ساء  املتحدة  ل��الأمم  العام  الأم��ن  وهّناأ 
ورئي�س  الرئا�سي  املجل�س  يف  اجلدد  الثالثة 
يف  النجاح  كل  لهم  ومتنى  املعن،  ال��وزراء 
البالد فيما تبقى من املرحلة  وليتهم لقيادة 
الوطنية  النتخابات  ت�سبق  التي  التح�سريية 

يف 24 دي�سمر 2021.
قد  اجل��دي��دة  احلكومة  يف  املر�سحون  وك��ان 
وبرملانية  رئا�سية  انتخابات  باإجراء  تعهدوا 
يف 24 دي�سمر على األ يخو�سوها كمر�سحن، 
وتخ�سي�س 30% من املنا�سب احلكومية املهمة 

للن�ساء.
"اأرحب  العام:  الأم��ن  قال  ال�سياق،  هذا  ويف 
بهذه التعهدات التي قطعتها ال�سلطة التنفيذية 
التعددية  تعك�س  حكومة  لت�سكيل  اجلديدة 
ال�سيا�سية والتمثيل اجلغرايف والتزامها باإ�رساك 

املنا�سب  يف  الن�ساء  من   %30 عن  يقل  ل  ما 
التنفيذية، وكذلك �سمان م�ساركة ال�سباب".

وجميع  اجل��دي��دة  التنفيذية  ال�سلطة  ودع��ا 
اإىل  املعنين  الليبين  امل�سلحة  اأ�سحاب 
الزمنية  واجل���داول  امل��ب��ادئ  على  املوافقة 

املحددة يف خريطة طريق تون�س.
احل��وار  ملتقى  اأع�����س��اء  جوتريي�س  و�سكر 
"بهذه  القيام  يف  تكاتفهم  على  ال�سيا�سي 
عن  معربا  بنجاح"،  التاريخية  امل�سئولية 
ل�ست�سافة  ال�سوي�رسية  للحكومة  تقديره 
ملتقى احلوار ال�سيا�سي الليبي ولأع�ساء م�سار 
برلن على دعمهم امل�ستمر، وملمثلته اخلا�سة 
التزامها  على  ويليامز  �ستيفاين  بالإنابة 
احلوار  ت�سهيل  يف  الدوؤوبة  وجهودها  القيادي 

الليبي .

 ال�سحة العراقية تحذر بت�سديد اإجراءات اإغلق مالم يتم اللتزام 
بال�سروط الوقائية �سد كورونا

تظاهرات حا�سدة في تون�س و�سط انت�سار اأمني 
كثيف

تون�س -وكالت 
اإىل  التون�سين  اآلف  توافد 
يف  بورقيبة  احلبيب  �سارع 
بك�سف  للمطالبة  العا�سمة، 
العام  الأم��ن  اغتيال  حقيقة 
الوطنين  حل���زب  ال�����س��اب��ق 
�سكري  املوحد  الدميقراطين 
بلعيد ، وحما�سبة املتورطن، 

و�سط انت�سار اأمني كثيف.
الهتافات  ت�����س��اع��دت  ك��م��ا 
ب��اإ���س��الح  اأي�����س��ا،  مطالبة 
يف  القت�سادية  الأو����س���اع 
ال��ب��الد، واإط���الق ���رساح الذي 
الحتجاجات  خالل  اعتقلوا 
املا�سي.  ال�سهر  املعي�سية 
مطالبة  الأ���س��وات  وتعالت 
ب��امل��ح��ا���س��ب��ة، واحل���ري���ة، 
النظام". من ناحية  و"اإ�سقاط 
الطاقة يف  وزارة  قالت  اخرى 
البنزين  لرت  �سعر  اإن  بيان 
اإىل  دينار   1.915 من  �سريتفع 
تون�س  قل�ست  دينار.   1.955
اأ�سعار  املا�سي  ال��ع��ام  يف 
نزلت  اإذ  م��رات،  ثالث  الوقود 
ال�سوق  يف  النفط  اأ���س��ع��ار 
�سندوق  وح���ذر  ال��ع��امل��ي��ة. 

من  ال�سهر  هذا  ال��دويل  النقد 
قد  امل���ايل  تون�س  عجز  اأن 
من  باملئة  ت�سعة  يتجاوز 
اإذا  الإجمايل  املحلي  الناجت 
اإ�سالحات  احلكومة  تطبق  مل 

على  ال�سيطرة  منها  �رسورية 
دعم الطاقة.

م�ساعب  ت��ون�����س  ت���واج���ه 
اإذ  م�سبوقة،  غري  اقت�سادية 
املايل 11.5% من  العجز  بلغ 

يف  الإجمايل  املحلي  الناجت 
يف  م�ستوى  اأعلى  وهو   ،2020

قرابة اأربع عقود.
 2021 ميزانية  وت�ستهدف 
خف�س العجز املايل اإىل %6.6.

موريتانيا ت�سيد باختيار �سلطة انتقالية جديدة 
في ليبيا

نواك�سوط  )د ب اأ(-
باختيار  ال�سبت  ام�س  موريتانيا  اأ���س��ادت 
موؤقتة  انتقالية  ل�سلطة  الليبية  الأط���راف 
حدا  ت�سع  انتخابات  اإجراء  اإىل  البالد  �ستقود 

للمواجهات امل�سلحة والنق�سامات.
اإن  املوريتانية  اخلارجية  لوزارة  بيان  وقال   
بن  التاريخي  بالتفاق  ت�سيد   " موريتانيا: 
اإليه خالل  التو�سل  الذي مت  الليبين  الأ�سقاء 
اأ�سفر  والذي  جنيف  فى  املنعقد  ليبيا  منتدى 
عن اختيار �سلطة انتقالية توؤمن خروج ليبيا 

من اأتون املواجهات امل�سلحة والنق�سامات".
لهذا  دعمها  موريتانيا  اأكدت  البيان،  وبح�سب 

اأن يحقق تطلعات  امل�سار ولكل ما من �ساأنه 
وال�ستقرار،  الأمن  اإىل  ال�سقيق  الليبي  ال�سعب 
وجلهود  و�سيادته  اأر���س��ه  وح��دة  وي�سمن 
للتو�سل  املنظمة  بذلتها  التي  املتحدة  الأمم 
الف�سائل  من  مندوبون  وك��ان  التفاق.  لهذا 
املتناف�سة يف ليبيا قد انتخبوااجلمعة رئي�س 
وزراء موؤقتا وجمل�سا رئا�سيا من ثالثة اأع�ساء 
لقيادة البالد حتى انتخابات 24 كانون اأول/
اإدارة موحدة  انتخاب  دي�سمر املقبل. ويهدف 
ا�ستمر  ال��ذي  ليبيا  يف  النق�سام  اإنهاء  اإىل 
لأكر من خم�س �سنوات، حيث تدير حكومتان 
متناف�ستان وف�سائل م�سلحة تابعة لهما اأجزاء 

خمتلفة من البالد.

نواك�سوط  )دب ا( -
ل��الأم��ن  ال��ع��ام��ة  الدارة  ق��ال��ت 
اأوقفت  اإنها  مبوريتانيا  الوطني 
�رسطيا قام ب�سفع طالب جامعي 
لطلبة  احتجاج  تفريق  اأث��ن��اء 
واإدارة  للمحا�سبة  العايل  املعهد 
نواك�سوط  بالعا�سمة  املوؤ�س�سات 

.
اأ�سدرته  لل�رسطة  بيان  واأو�سح 
فيديو  مقطع  حول  اجلمعة  م�ساء 
ي�سفع  وه��و  ع��ن��ا���رسه��ا  لأح���د 
للمحا�سبة  العايل  باملعهد  طالبا 
تداوله  مت  املوؤ�س�سات  وت�سيري 

 " اأن  �سباط/فراير  الثالث  يف 
الوطني  لالأمن  العامة  الإدارة 
الفيديو  مقطع  على  الطالع  بعد 
خاطئا  ال�رسطي  ت�رسف  اعترت 
توقيف  لعقوبة  الآن  يخ�سع  وهو 
اإنها  المن  اإدارة  وقالت  �سارم". 
من  الرغم  على  ال�رسطي  عاقبت 
حماولة تريره لت�رسفه مبا وجه 
ب�سفته  لفظية  اإه��ان��ات  من  له 
عام  ب�سكل  ولقطاعه  ال�سخ�سية 
والتي تكررت خالل اأيام الإ�رساب.

فيها  تتم  م��رة  اول  ه��ي  وه���ذه 
اأو  عمله  خالل  امن  رجل  معاقبة 

لقيامه بالعتداء على مواطن.

توقيف 
�شرطي 

موريتاني 
بعد اعتدائه 
على طالب 

جامعي
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محمد بن زايد يتلقى 

وا�ص���تعر�ض اجلانبان خالل االت�ص���ال 

جممل التطورات التي ت�صهدها ال�صاحتان 

االإقليمية والدولية .. اإ�ص���افة اإىل تكثيف 

اجله���ود والتع���اون يف مواجه���ة خطر 

االإرهاب وم���ا ميثله م���ن تهديد لالأمن 

واال�ص���تقرار االإقليم���ي. وناق�ض �ص���موه 

ودولة رئي�ض الوزراء الباك�صتاين تطورات 

» جائحة كوفيد - 19 » واأهمية التعاون 

والتن�صيق بني دول العامل للت�صدي لها و 

احتواء اآثارها.

اإثيوبيا:   تعطيل

الت���ي كان يرعاها االحتاد االإفريقي«.

وتابع اأن االأعمال الهند�ص���ية يف بناء 

�صد النه�صة و�ص���لت اإىل 91%، بينما 

بلغت ن�ص���بة البن���اء الكلية %78.3، 

م�ص���را اإىل اأن اإثيوبيا �ص���تبداأ عملية 

امل���لء الثانية ل�ص���د النه�ص���ة خالل 

االأ�ص���هر القليلة املقبلة. كان الرئي�ض 

امل�رصي عبد الفتاح ال�صي�ص���ي قد اأكد 

قبل اأي���ام رف�ض ب���الده »اأي عمل اأو 

اإج���راء مي�ض بحقوق م����رص يف مياه 

النيل«، م�ص���ددا على »حتمية بلورة 

اتفاق قانوين ملزم و�ص���امل بني كافة 

االأط���راف املعنية، يتناول ال�ص���واغل 

امل�رصية ب�صاأن �صد النه�صة«.

رئي�س الحكومة 

وتقدم دبيبة بالتهنئة لكل الليبيني على 

التوافق على خارطة طريق �صيا�ص���ية 

جديدة، لكي تكون م�صارا الإنهاء النزاع 

اأ�ص����ض  والو�ص���ول النتخاب���ات على 

دميقراطي���ة تنهي املراح���ل االنتقالية 

وحالة االن�صداد ال�صيا�صي واالنق�صامات 

الت���ي انهك���ت الدولة الليبي���ة »وفق 

تعبره«.

 كما تقدم رئي����ض احلكومة االنتقالية 

بال�ص���كر ل���كل م���ن �ص���اهم يف ه���ذا 

اال�صتحقاق، وعلى راأ�ص���هم بعثة االأمم 

املتحدة للدعم يف ليبيا واأع�صاء ملتقى 

احلوار ال�صيا�صي الليبي.

وقال دبيبة: »اإن فوزنا يتجاوز م�صاألة 

انت�صار قائمة بذاتها اإىل ما هو اأكرب، اإذ 

ميثل رمزية النت�ص���ار الوحدة الوطنية 

ومل ال�ص���تات وبناء ال�ص���الم وحتقيق 

الدميقراطية املن�صودة«. واأ�صاف دبيبة: 

»لقد تر�صحت ملن�صب رئي�ض احلكومة 

الأنني على يقني اأننا قادرون ب�ص���واعد 

�صبابنا ون�ص���ائنا ورجالنا على الرقي 

بالوطن ومعي�صة املواطن، وطي �صفحة 

املا�صي، والتاأ�صي�ض لدولة امل�صتقبل«.

وتابع دبيب���ة قائال : »�ص���اأكون على 

ا�صتعداد لال�صتماع للجميع والعمل مع 

اجلميع باخت���الف اأفكارهم ومكوناتهم 

واأطيافهم ومناطقهم م���ن اأجل الوطن، 

واأعتق���د اأن الوط���ن ي�ص���تحق منا هذا 

التعاون«.

واأكد دبيب���ة التزامه التعاون باإيجابية 

مع املجل�ض الرئا�ص���ي وكل موؤ�ص�صات 

الدولة ال�صيادية من اأجل رفع املعاناة 

عن املواطن وحت�ص���ني جودة اخلدمات، 

وفق قوله، و�ص���دد على حر�صه االإيفاء 

بالتزاماتهم جتاه اال�صتحقاق االنتخابي 

والد�ص���توري كما تن����ض عليه خارطة 

طريق املرحلة التمهيدية، م�ص���را اإىل 

�صعيهم لدعم دور املراأة واإتاحة الفر�صة 

اأمام ال�صباب لالإ�ص���هام يف جهود بناء 

الدولة.

 وخت���م دبيبة كلمته بالقول: »يا اأبناء 

�صعبنا، اإن الف�صل يف هذه املرحلة لي�ض 

خيارا، فالوطن اأمانة ال�ص���هداء واالأبرار 

واالآباء املوؤ�ص�ص���ني، ونحن م�ص���وؤولون 

عنها جميعا. علي���ه ادعو اجلميع دون 

ا�ص���تثناء اإىل االلتف���اف حول احلكومة 

وبداية العم���ل اجلاد الإعادة بناء البالد 

على اأ�ص���ا�ض �ص���لب يرتقي لطموحات 

وت�صحيات ال�صعب الليبي«.

 ورحب���ت القيادة العامة ملا ي�ص���مى 

باجلي�ض الوطني الليبي باتفاق االأطراف 

الليبية خالل ملتقى احلوار ال�صيا�ص���ي 

يف جنيف على انتخاب �صلطة تنفيذية 

جديدة، ودعت اجلميع مل�ص���اعدة هذه 

ال�صلطة حتى ي�صل ال�صعب الليبي ملوعد 

االنتخاب���ات يف كانون اأول/دي�ص���مرب 

املقبل دون اأي تاأخر اأو عرقلة. 

 وقال الناطق الع�صكري با�صم ما ي�صمى 

باجلي�ض الوطني الليب���ي اللواء اأحمد 

امل�صماري ب�صاأن ت�صكيل �صلطة �صيا�صية 

جدي���دة: »اإن القي���ادة العامة للقوات 

امل�صلحة تبارك وتهنئ ال�صعب الليبي  

بنتائج ملتقى احلوار ال�صيا�صي الليبي 

برعاي���ة بعثة االأمم املتحدة يف ليبيا ، 

وعلى اجلهود املتوا�صلة واحلقيقية التي 

بذلتها ال�صيدة �صتيفاين وليامز ممثلة 

االأم���ني العام لالأمم املتح���دة باالإنابة 

التي اأدت النتخاب ال�ص���لطة التنفيذية 

اجلديدة التي يتطلع اإليها كل الليبيني«.

واأ�ص���اف امل�ص���ماري عرب بيان م�صور 

بثته القن���اة الليبية الر�ص���مية: »اأن 

القي���ادة العام���ة تتق���دم بالتهنئ���ة 

لل�صخ�ص���يات التي و�صفتها بالوطنية 

والت���ي مت انتخابه���ا ل�ص���غل مه���ام 

املجل�ض الرئا�صي الدكتور حممد يون�ض 

املنفي ورئي�ض احلكومة الوطنية ال�صيد 

عبداحلميد دبيبة«.

الرئي�س العراقي: 

 لطوي �صفحة موؤملة من معاناة �صعبنا 

من االإرهاب والقتل اجلماعي والتهجر 

وال�رصب باالأ�ص���لحة الكيمياوية وحرق 

وتدمر القرى واالأرياف«. 

َد �صالح: »�رصورة اإن�صاف ال�صحايا،  واأكَّ

والعمل حمليًا ودوليًا وباأق�صى اجلهود 

م���ن اأج���ل الك�ص���ف عن م�ص���ر باقي 

املختطف���ني وحتري���ر االأحي���اء منهم، 

واإن�صاف ال�ص���حايا وذويهم مبا يحقق 

لهم العدال���ة والكرامة، واإع���ادة االأمن 

واال�صتقرار اإىل �صنجار وتنظيم اإدارتها«. 

وتاب���ع الرئي����ض العراق���ي قائ���ال اإن 

»احلاج���ة ال تزال قائمة يف موا�ص���لة 

وبالتن�ص���يق  االإره���اب،  احلرب عل���ى 

م���ع التحالف الدويل من اأجل الق�ص���اء 

عل���ى اخلاليا النائم���ة وبع�ض مالذات 

االإرهابي���ني التي حت���اول زعزعة اأمن 

وا�صتقرار البالد«.

تاأجيل االنتخابات

واإىل جان���ب ع���دم اليقني ال�صيا�ص���ي، 

اأ�صولية  يكافح ال�ص���ومال حركة مترد 

وجائحة كورونا.

وي�ص���عى فارماجو اإىل اإع���ادة انتخابه 

ملدة اأربع �صنوات اأخرى. وب�صبب نق�ض 

املوارد واملخاوف االأمنية، ال ي�ص���تخدم 

ال�صومال نظام الت�صويت املبا�رص. وبدال 

من ذلك، ينتخ���ب 51 جممعا انتخابيا 

يختارهم زعماء الع�صائر نواب الربملان 

الذين ينتخبون رئي�صا بدورهم.

اإ�شادة عالمية 

خمتل���ف  يف  امل�ص���اركون  وطال���ب 

اجلل�ص���ات باأهمي���ة اأن يك���ون هناك 

تع���اون دويل ونيات دولية �ص���ادقة 

من اأجل عامل اأكرث عدالة واإن�ص���انية، 

كما دع���ا املنت���دى اإىل تفعيل القيم 

االإن�ص���انية للق�ص���اء على العن�رصية 

والتع�صب العرقي والديني.

واأ�ص���اد ع���دد كب���ر من امل�ص���اركني 

جم���ال  يف  االإماراتي���ة  بالتجرب���ة 

التعاي����ض والعم���ل االإن�ص���اين على 

امل�ص���توى ال���دويل وم���ا حتتويه من 

ثراء ونوايا �ص���ادقة لدعم االإن�صانية، 

موؤكدي���ن اأنها تعترب منوذجا فريدا يف 

هذا االجتاه.

من جانبه اأ�ص���اد معايل ال�صيخ نهيان 

بن مب���ارك اآل نهيان وزير الت�ص���امح 

الدولي���ة  بالقي���ادات  والتعاي����ض 

والعربية واملحلية التي حر�صت على 

واأثرت جل�صاته  امل�ص���اركة باملنتدى 

باأف���كار واأراء وجت���ارب مهمة، ميكن 

اال�ص���تفادة منها والبن���اء عليها يف 

املرحل���ة املقبلة، موؤك���دا اأن املنتدى 

مل يكن فق���ط احتفاال باليوم العاملي 

لالأخوة الغن�ص���انية واإمنا كان من�صة 

لتبادل االأفكار والروؤى وتوحيد اجلهود 

من اجل عمل جاد ل�ص���الح االإن�صانية 

يف كل مكان.

وقال معاليه اإن املنتدى �صلط ال�صوء 

�ص���واء على  االإماراتية  التجربة  على 

امل�ص���توى الر�صمي وال�ص���عبي، فيما 

يتعلق بق�صايا الت�ص���امح والتعاي�ض 

واالأخوة االإن�صانية، معربا عن تقديره 

للح�ص���ور الكثي���ف من جان���ب كبار 

املفكرين واملخت�ص���ني يف ال�ص���وؤون 

والدع���م  الرائ���د  وال���دور  الدولي���ة، 

الالحمدود الذي يبذله �صاحب ال�صمو 

ال�ص���يخ حممد بن زايد اآل نهيان لدعم 

ثواب���ت وثيقة االأخوة االإن�ص���انية من 

اأجل ال�ص���الم العاملي و�صعادة الب�رص 

جميعًا.

االإمارات���ي  املجتم���ع  اأن  واأو�ص���ح 

مبختلف فئاته يرتجم هذه املجموعة 

من القيم ال�ص���امية على اأر�ض الواقع 

يف حياته اليومية، واأن التنوع يف هذا 

املجتمع اأ�ص���بح من نقاط قوته لي�ض 

على امل�ص���توى االجتماعي فقط واإمنا 

على امل�ص���توى االقت�صاديا اأي�صا، واأن 

االإماراتية متث���ل فكر قيادة  التجربة 

والتزام �صعب، ونوايا حقيقة و�صادقة 

تعزز احرتام االخت���الف وقبول االآخر 

والبح���ث عن امل�ص���رتكات، والتعاون 

املثم���ر مع اجلميع، وه���و �رص جناح 

االإمارات  الت���ي تهديها  التجربة  هذه 

اإىل الع���امل لتكون منوذج���ا متكامال 

ميكن للدول وال�صعوب اال�صتفادة منه 

والبناء علي���ه، مهما اختلفت اأديانهم 

ولغاتهم واأعراقهم.

واأ�ص���ار معالي���ه اإىل اأن املنتدى قدم 

العدي���د م���ن التو�ص���يات الت���ي يف 

جممله���ا تدع���و اإىل توحي���د اجلهود 

ملواجهة التحديديات امل�ص���رة التي 

تواجه الع���امل، كما دعا لدعم الفئات 

املهم�ص���ة، وذوي الهم���م ودجمهم يف 

جمتمعاتهم.

واأكد معايل ال�ص���يخ نهيان بن مبارك 

اأهمية هذه التو�صيات والبناء عليها، 

�صواء على م�صتوى الدول اأو املنظمات 

الدولية ذات ال�صلة، معربا عن اعتزازه 

بنج���اح املنتدى يف حتقي���ق اأهدافه 

وح�صد عدد كبر من القيادات الدولية 

لتعزيز ثقافة االخوة االإن�ص���انية بني 

كافة االأمم وال�صعوب حول العامل، من 

اأجل م�ص���تقبل اأف�ص���ل ي�صمل اجلميع 

دون ا�صتثناء.

اأخ�سائيات في حماية الطفل يوؤدين 

اليمين القانونية اأمام وكيل دائرة 

يومان يف�سالن الإمارات عن دخول التاريخ كخام�س الق�ساء في اأبوظبي

دولة ت�سل المريخ
دبي-وام:

 اأ�صبحت دولة االإمارات العربية املتحدة 

على بعد يومني من كتابة اإ�صمها بحروف 

م���ن نور يف �ص���جالت تاري���خ الب�رصية 

باعتبارها خام�ض دولة يف العامل ت�صل 

بنجاح اإىل كوكب املريخ.

ويف حال جناح و�ص���ول االإم���ارات اإىل 

كوكب املريخ من املحاولة االأوىل، تكون 

الدولة حققت اإجنازاً عامليًا يفوق ن�صبة 

جناح الو�ص���ول اإىل مدار الكوكب االأحمر 

والتي ال تتعدى تاريخيًا %50.

اأنظار العالم تترقب االأمل

 وتتجه اأنظار املاليني يف دولة االإمارات 

االإ�ص���المي  والعامل  العرب���ي  والوط���ن 

واملجتم���ع العلم���ي حول الع���امل اإىل 

"م�صبار االأمل" �ص���من م�رصوع االإمارات 
ال�صتك�ص���اف املريخ الذي تف�صله يومني 

فقط عن الو�ص���ول اإىل مدار املريخ يوم 

الثالث���اء املوافق التا�ص���ع م���ن فرباير 

اجلاري عند ال�صاعة 7:42 م�صاء بتوقيت 

االإم���ارات، وذل���ك يف اأول مهمة تقودها 

دول���ة عربية اأو اإ�ص���المية ال�صتك�ص���اف 

الكواكب، وذلك و�ص���ط حالة من الرتقب 

واالنتظار مل�صر هذه املهمة التي حتمل 

معه���ا اآمال وطموحات �ص���عوب اأكرث من 

56 دولة عربية واإ�ص���المية يف الو�صول 

الأول م���رة اإىل م���دار الكوك���ب االأحم���ر، 

علمًا باأنه �ص���يكون هناك بثًا حيًا حلدث 

و�ص���ول امل�صبار عند ال�ص���اعة ال�صابعة 

م�ص���اًء تنقله حمطات التلفزيون ومواقع 

االإنرتنت ومن�صات التوا�صل االجتماعي.

تحديات المرحلة االأخيرة 

 ومع اقرتاب "م�صبار االأمل" الذي انطلقت 

رحلته الف�صائية يف الع�رصين من يوليو 

2020، قاطعًا حوايل 493 مليون كليومرت، 

من الو�ص���ول اإىل حمطته النهائية حول 

م���دار املريخ، تواج���ه الرحلة املريخية 

ذات املهمة العلمية غر امل�صبوقة عامليًا 

اأ�ص���عب مراحلها واأكرثها دقة وتعقيداً، 

وهي مرحلة الدخول اإىل مدار املريخ.

وكان امل�ص���بار ق���د اأجنز بنج���اح، منذ 

انطالق���ه قب���ل نحو 7 اأ�ص���هر من قاعدة 

تناغا�صيما اليابانية على منت ال�صاروخ 

"اإت����ض 2 اإي���ه"، مرحلتني هم���ا مرحلة 
املبكرة،  العملي���ات  ومرحلة  االإط���الق، 

وه���و االآن على و�ص���ك اإجن���از املرحلة 

الثالث���ة وه���ي "املالحة يف الف�ص���اء" 

التي ا�صتغرقت اأطول مدة زمنية، وجرت 

فيها بنجاح 3 من���اورات دقيقة لتوجيه 

امل�ص���بار ليكون يف امل�ص���ار االأكرث دقة 

للو�ص���ول اإىل وجهته، قب���ل اأن تبداأ بعد 

5 اأيام /يوم التا�ص���ع من فرباير 2021/ 

الرابعة واالأكرث �ص���عوبة ودقة  املرحلة 

وخطورة وهي مرحل���ة الدخول اإىل مدار 

املريخ، ويعقبه���ا مرحلتان هما الدخول 

اإىل املدار العلمي ثم املرحلة العلمية.

 27 دقيقة عمياء وتحكم ذاتي

وتكمن �ص���عوبة ودقة وخطورة املرحلة 

الرابع���ة من رحل���ة امل�ص���بار "مرحلة 

الدخ���ول اإىل املريخ" يف كون امل�ص���بار 

�ص���يعمل ب�ص���كل ذاتي ومن دون تدخل 

ب�رصي، بخف�ض �رصعته البالغ متو�صطها 

121 األ���ف كيلومرت يف ال�ص���اعة اإىل 18 

األف كيلومرت يف ال�صاعة خالل 27 دقيقة 

تك���ون خاللها االت�ص���االت منقطعة مع 

امل�صبار ب�ص���كل موؤقت .. والتحدي االأكرب 

يف هذه الدقائق هو تاأخر ات�صال امل�صبار 

م���ع املحطة االأر�ص���ية يف اخلوانيج يف 

دبي خ���الل هذه الف���رتة احلرجة والتي 

ت�ص���مى "الـ27 دقيقة العمياء"، حيث اأن 

امل�ص���بار يعالج كافة حتدياته يف هذه 

الفرتة بطريقة ذاتية، ويف حال تعطل اأكرث 

من اثنني من حمركات الدفع العك�ص���ية 

"دلتا يف" التي ي�ص���تخدمها امل�صبار يف 
عملية اإبطاء �رصعته، �صيت�ص���بب ذلك يف 

اأن ي�ص���يع امل�ص���بار يف الف�صاء العميق 

اأو يتحط���م ويف كلت���ا احلالتني ال ميكن 

ا�صرتجاعه.

 اإعادة فح�س االأجهزة

 ونظراً الأن هذه املرحلة تعد االأخطر يف 

مهمة امل�صبار بالكامل، فاإنه بعد اإجنازها 

بنجاح وعودة االت�صال بامل�صبار جمدداً، 

�ص���يتم اإع���ادة فح�ض واختب���ار جميع 

االأنظم���ة واالأجه���زة الفرعية للم�ص���بار 

قبل االنتق���ال اإىل املرحلتني الالحقتني 

"االنتقال اإىل املدار العلمي" ثم "املرحلة 
العلمية" التي �ص���يقوم خاللها امل�صبار 

ع���رب اأجهزت���ه العلمية بجمع واإر�ص���ال 

البيانات ح���ول الكوك���ب االأحمر، ولكل 

من ه���ذه املراح���ل طبيعتها اخلا�ص���ة 

وحتدياتها النوعية وخماطرها املتعددة 

الت���ي تتطل���ب التعامل معه���ا بكل دقة 

وكفاءة ومهارة من جانب فريق العمل.

 التوا�شل مع مركز الخوانيج 

االإم���ارات  م����رصوع  فري���ق  ويت���وىل   

االأمل"  "م�ص���بار  املري���خ  ال�صتك�ص���اف 

االت�ص���ال مع امل�ص���بار عن طريق مركز 

التحك���م االأر�ص���ي يف اخلواني���ج بدبي، 

ويكون التوا�صل مع امل�صبار بعد و�صوله 

اإىل املرحل���ة العلمية مرت���ني اإىل ثالث 

مرات اأ�ص���بوعيًا، وم���دة كل مرة 6 اإىل 8 

�ص���اعات يومي���ًا، علمًا ب���اأن التاأخر يف 

االت�ص���ال نظراً لبعد امل�صافة يرتاوح ما 

ب���ني 11 اإىل 22 دقيق���ة، وذلك الإر�ص���ال 

االأوام���ر اإىل امل�ص���بار واأجهزته العلمية، 

وكذلك ال�صتقبال البيانات العلمية التي 

يجمعها امل�ص���بار طوال �ص���نة مريخية 

كامل���ة /687 يوم���ًا بح�ص���ابات كوكب 

االأر����ض/ .. وقد مت جتهي���ز مركز التحكم 

االأر�ص���ي على اأعلى م�صتوى للقيام بهذه 

املهمة من خالل الكوادر الوطنية ال�صابة.

اإنجاز تاريخي نوعي

 وقالت معايل �صارة بنت يو�صف االأمري 

وزيرة دولة للتكنولوجيا املتقدمة رئي�ض 

جمل�ض اإدارة وكالة االإمارات للف�ص���اء : 

يعد و�صول م�صبار االأمل بنجاح اإىل هذه 

املرحلة من مهمته الف�صائية التاريخية 

ال�صتك�ص���اف املريخ اإجنازاً نوعيًا لدولة 

االإم���ارات، ومهما كان���ت نتيجة الدقائق 

احلرجة التي �ص���يواجهها امل�ص���بار قبل 

دخوله اإىل مدار االلتق���اط حول املريخ، 

فنحن فخورون بفريق العمل من الكوادر 

الوطنية ال�ص���ابة، ومبا اأجنزته �ص���واعد 

وعقول اأبناء وبن���ات الوطن حتت مظلة 

م�رصوع االإمارات ال�صتك�صاف املريخ.

واأ�ص���افت معاليه���ا : نح���ن واثقون اأن 

املريخ  ال�صتك�ص���اف  االإم���ارات  م�رصوع 

�ص���يكلل بالنج���اح،  االأم���ل"  "م�ص���بار 
وخ�صو�صًا اأنه قد متكن من تخطي العديد 

م���ن التحديات ال�ص���عبة من���ذ انطالقه 

كفكرة يف اخلل���وة الوزارية عام 2014، 

مروراً بعمليات الت�صميم والتنفيذ وبناء 

امل�صبار يف مركز حممد بن را�صد للف�صاء، 

ثم نقله ملحطة االإطالق باليابان يف ظل 

التف�صي العاملي جلائحة فرو�ض كورونا 

امل�ص���تجد "كوفيد 19" وما ترتب عليه 

من اإج���راءات احرتازية واإغالق للمطارات 

واملوان���ئ حول الع���امل، وذلك يف رحلة 

ا�صتغرقت 83 �صاعة براً وجواً وبحرا.

وقالت معاليها : كلنا ثقة يف اأن م�ص���بار 

االأم���ل �صيوا�ص���ل م�ص���رته احلافلة من 

تخطي ال�ص���عاب والتحدي���ات وحتويل 

امل�ص���تحيل اإىل ممك���ن بف�ص���ل الدع���م 

الالحمدود من القيادة الر�ص���يدة، وجهود 

اأبناء وبنات دولة االإم���ارات من الكوادر 

الوطنية ال�ص���ابة العاملة يف امل�رصوع، 

مبا يوؤدي اإىل تتويج هذه املهمة بالنجاح 

باإذن اهلل.

ح�شر التحديات والمخاطر 

بدوره، ق���ال املهند�ض عمران �رصف مدير 

املريخ  ال�صتك�ص���اف  االإم���ارات  م�رصوع 

"م�ص���بار االأمل" اإنه منذ بداية ت�ص���ميم 
وتطوير م�ص���بار االأمل ح�رص فريق العمل 

التحدي���ات واملخاطر الت���ي رمبا تواجه 

امل�ص���بار اأثن���اء رحلت���ه اإىل املريخ اأو 

عند و�ص���وله اإىل م���دار الكوكب االأحمر، 

كما و�صع الفريق �ص���يناريوهات عديدة 

للتعامل مع ه���ذه التحديات، ولكن هذا 

ال مين���ع اإمكانية تعر�ض امل�ص���بار الأية 

ظروف طارئة قد توؤثر على جناح مهمته 

اال�صتك�صافية.

واأ�ص���اف اأن اق���رتاب م�ص���بار االأمل من 

م���دار املريخ بعد 7 �ص���هور م���ن رحلته 

يف الف�ص���اء العميق، وقطع م�صافة 493 

مليون كيلوم���رت، لي�ض نهاية الرحلة بل 

هو بداية الأخطر مراحل مهمة امل�ص���بار 

واأكرثها دّقة، نظ���راً لكونها املرة االأوىل 

التي يتم فيها ا�صتخدام منظومة امل�صبار 

الذي مت ت�صنيعه بالكامل ومل يتم �رصاء 

اأي ج���زء منه، ونحن واثق���ون اأن اجلهود 

الدوؤوبة لفريق العمل على مدار 7 �صنوات 

�صتكلل بالنجاح.

 مبادرة ا�شتراتيجية 

ي�صار اإىل اأن م�رصوع االإمارات ال�صتك�صاف 

املريخ "م�صبار االأمل" مبادرة ا�صرتاتيجية 

وطنية اأعلن عنها �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

خليفة بن زايد اآل نهي���ان رئي�ض الدولة 

"حفظه اهلل" و�ص���احب ال�ص���مو ال�ص���يخ 
حممد بن را�ص���د اآل مكت���وم نائب رئي�ض 

الدول���ة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي 

"رع���اه اهلل" يف 16 يوليو 2014، لتكون 
دولة االإمارات - عند جناح مهمة م�صبار 

االأمل - خام�ض دولة يف العامل ت�صل اإىل 

النوعي  العلمي  للربنامج  املريخ تنفيذاً 

الذي متلكه ال�صتك�صاف الكوكب االأحمر.

ومت تكليف مركز حممد بن را�صد للف�صاء 

من قب���ل حكومة دولة االإم���ارات باإدارة 

وتنفيذ جميع مراحل امل�رصوع، يف حني 

تتوىل وكالة االإمارات الف�ص���اء االإ�رصاف 

العام على امل�رصوع.

وجرى اإطالق م�ص���بار االأم���ل بنجاح يف 

الع�رصي���ن من يولي���و 2020 و�ص���يقدم 

امل�ص���بار اأول درا�صة �ص���املة عن مناخ 

كوكب املري���خ وطبق���ات غالفه اجلوي 

املختلف���ة عندم���ا ي�ص���ل اإىل الكوك���ب 

االأحمر يف التا�صع من فرباير عام 2021، 

وذلك بالتزامن مع مرور خم�ص���ني عامًا 

على قيام احت���اد دولة االإمارات العربية 

املتحدة.

وتت�صمن اأهداف "م�ص���بار االأمل" - عند 

و�ص���وله بنجاح اإىل مداره حول الكوكب 

االأحمر - تقدمي �ص���ورة متكاملة للغالف 

اجلوي للمريخ للم���رة االأوىل يف تاريخ 

الب�رصي���ة، االأمر الذي �صي�ص���اعد العلماء 

على التو�ص���ل لفهم اأعمق الأ�صباب حتول 

كوكب املريخ من كوكب م�ص���ابه لكوكب 

االأر�ض اإىل كوكب ذي جو جاف وقا�ص���ي 

.. ومن �ص���اأن فهم الغالف اجلوي لكوكب 

املري���خ اأن ي�ص���اعدنا عل���ى فهم كوكب 

االأر�ض والكواكب االأخرى ب�ص���كل اأف�صل، 

وبالتايل ا�صتق�ص���اء فر����ض العي�ض يف 

الف�ص���اء اخلارج���ي وبناء م�ص���توطنات 

ب�رصية على الكواكب االأخرى.

ويجم���ع م�ص���بار االأمل اأك���رث من 1000 

غيغابايت م���ن البيان���ات اجلديدة عن 

كوك���ب املريخ، بحيث يت���م اإيداعها يف 

االإمارات  العلمي���ة يف  للبيان���ات  مركز 

و�ص���وف يقوم الفريق العلمي للم�رصوع 

بفهر�ص���ة وحتلي���ل هذه البيان���ات التي 

�ص���تكون متاحة للب�رصية الأول مرة، ليتم 

بعد ذلك م�ص���اركتها جمانًا مع املجتمع 

العلمي املهتم بعلوم املريخ حول العامل 

يف �صبيل خدمة املعرفة االإن�صانية.

وتتجلى االأهداف اال�صرتاتيجية للم�رصوع 

يف تطوير برنامج ف�ص���ائي وطني قوي، 

وبن���اء موارد ب�رصي���ة اإماراتي���ة عالية 

الف�ص���اء،  الكفاءة يف جمال تكنولوجيا 

وتطوي���ر املعرف���ة واالأبح���اث العلمية 

والتطبيقات الف�صائية التي تعود بالنفع 

عل���ى الب�رصية، والتاأ�ص���ي�ض القت�ص���اد 

م�ص���تدام مبن���ي على املعرف���ة وتعزيز 

واالرتقاء  االبت���كار،  وت�ص���جيع  التنويع 

الف�ص���اء  �ص���باق  االإمارات يف  مبكان���ة 

لتو�ص���يع نطاق الفوائ���د، وتعزيز جهود 

االإمارات يف جمال االكت�صافات العلمية، 

واإقامة �رصاكات دولية يف قطاع الف�صاء 

لتعزيز مكانة دولة االإمارات .

كم���ا يحمل م�ص���بار االأمل ر�ص���ائل فخر 

واأمل و�صالم اإىل املنطقة العربية ويهدف 

اإىل جتديد الع�رص الذهبي لالكت�ص���افات 

العربية.

اأبوظبي ـ وام:

اأدت خم�ض اأخ�ص���ائيات يف حماية الطفل اليمني 

القانوين اأمام �صعادة امل�صت�صار يو�صف �صعيد العربي 

وكيل دائرة الق�صاء يف اأبوظبي، وذلك يف اإطار تلبية 

املتطلبات القانونية لبدء ممار�صة مهامهن اخلا�صة 

بحماية الطفل وفق القانون االحتادي رقم 3 ل�صنة 

2016 يف �ص���اأن حقوق الطفل "ودمية"، والالئحة 

التنفيذية له.

وهناأ �صعادة امل�صت�صار العربي االأخ�صائيات متمنيا 

لهن النجاح والتوفيق يف اأداء عملهن ، موؤكداً اأهمية 

الدور الذي اأ�صند اإليهن وفق قانون ودمية من حيث 

التدخل الوقائي يف احلاالت التي يتبني فيها تعر�ض 

�صحة اأو �صالمة الطفل للخطر، والتدخل العالجي يف 

حاالت االعتداء، واال�صتغالل، واالإهمال مبا يقع على 

الطفل باملخالفة الأحكام القانون واللوائح والقرارات 

ال�صادرة تنفيذاً له.

واأك���د على ما يحظى به الطفل من اهتمام ورعاية 

على كافة امل�صتويات يف االإمارات وذلك �صمن منهج 

م�صتدام يرتكز اإىل بنية ت�رصيعية وتنفيذية فاعلة.

وقال وكيل دائرة الق�صاء يف اأبوظبي اإن اأخ�صائيات 

حماية الطفل خ�ص���عن يف وقت �ص���ابق لربنامج 

التاأهيل ملنح �صفة ال�صبطية الق�صائية الخت�صا�صي 

حماية الطف���ل الذي نظمت���ه اأكادميي���ة اأبوظبي 

الق�ص���ائية بالتعاون مع هيئ���ة اأبوظبي للطفولة 

املبكرة وذلك تنفيذاً لتوجيهات �صمو ال�صيخ من�صور 

بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير 

�ص���وؤون الرئا�ص���ة رئي�ض دائرة الق�صاء يف اأبوظبي 

بتوفر البنية الق�صائية والقانونية للم�صاهمة يف 

اإجناح جه���ود املجتمع نحو ايج���اد بيئة داعمة 

للطفل، وفق اأ�ص�ض علمية وخطط تدريبية ممنهجة 

مبا يعزز العدالة ال�ص���ديقة للطفل وفقًا الأف�ص���ل 

املعاير واملمار�صات.

واأو�ص���ح اأن برنام���ج التاأهي���ل ت�ص���من عددا من 

امل�ص���اقات النظرية والعملية، م���ن اأهمها تعريف 

املتدرب���ات بجوانب ال�ص���بط الق�ص���ائي واالإداري 

وفقًا لالأنظمة والقوانني يف اإمارة اأبوظبي، وتعزيز 

قدراتهن على اتخ���اذ االإجراءات الوقائية القانونية 

الهادف���ة ايل حماية الطفل من االإ�ص���اءة واالإهمال 

واال�ص���تغالل والعن���ف، وتزويده���ن باملع���ارف 

واالجتاه���ات وال�ص���لوكيات والق���درات الالزم���ة 

لال�صتجابة الحتياجات �صحايا العنف من االأطفال .

ن�شبة نجاح الو�شول اإلى مدار الكوكب االأحمر تاريخياً ال تتعدى %50

اإنجازات نوعية لـ»اأكاديمية 

بادري« خالل 2020
ال�سارقةـ  وام:

حقق���ت اأكادميية بادري للمعرفة وبن���اء القدرات - 

ال���ذراع التعليمي ملوؤ�ص�ص���ة مناء لالرتق���اء باملراأة 

- اإجن���ازات نوعية يف الع���ام 2020 من خالل منو 

اخلدم���ات التعليمية االإلكرتوني���ة يف اإطار تنظيمها 

30 ور�ص���ة عمل و5 حلقات نقا�صية �صملت جماالت 

متنوع���ة مثل تنمي���ة املهارات ال�صخ�ص���ية وريادة 

االأعمال والتطوير املهني اإ�صافة اإىل اإطالق مبادرتي 

"ب���ادري لتبادل املعرفة" االفرتا�ص���ية و"كن �رصيكًا 
للمحتوى" واإبرام �رصاكات مع 15 موؤ�ص�صة تعليمية 

حملية وعاملية.

وا�ص���تفاد من حمتوى االأكادميية - الذي قدمه نخبة 

من اخلرباء عرب من�صتها االلكرتونية املزودة باأحدث 

التقنيات واالبتكارات يف جمال التعليم الذكي- 2393 

متدربًا من طالب جامعات ورواد اأعمال وباحثني عن 

عم���ل والراغبني بتنمية مهاراتهم على امل�ص���تويني 

املهني وال�صخ�صي من جميع اأنحاء العامل.

واأكدت الدكتورة من���ى اآل علي مدير اأكادميية بادري 

للمعرفة وبناء الق���درات اأن االأكادميي���ة تتطلع اإىل 

تعزيز مكانتها كواحدة من اأف�ص���ل من�ص���ات اإن�صاء 

املحتوى يف املنطقة مبختلف التخ�ص�صات من خالل 

بناء �رصاكات فاعلة مع اأبرز املوؤ�ص�ص���ات التعليمية 

املحلية والعاملية.
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 »االقت�ساد« تطلق 
حملة توعوية 
للت�سجيل في 

االأنظمة المعتمدة 
لمواجهة غ�سل 

االأموال  
اأبوظبي  ـ وام: 

حملة  �إطللاق  عن  �القت�صاد  وز�رة  �أعلنت   
�الأعمال  قطاع  لت�صجيع  ورقابية  توعوية 
�لم�صجلة  �لمحددة  �لمالية  غير  و�لمهن 
نظام  في  �لت�صجيل  على  �الإمار�ت  دولة  في 
 "  goAML" �لمالية  �لمعلومات  وحللدة 
ونظام لجنة �ل�صلع و�لمو�د �لخا�صعة لرقابة 
�الآلي  �الإبللاغ  "نظام  و�لت�صدير  �ال�صتير�د 
لقو�ئم �لعقوبات"، و�تخاذ �لتد�بير �لمرتبطة 
مو�د  في  عليها  و�لمن�صو�ص  بالنظامين 
�لقانون �التحادي رقم 20 ل�صنة 2018 ب�صاأن 
مو�جهة جر�ئم غ�صل �الأمو�ل ومكافحة تمويل 
�لم�صروعة،  �لتنظيمات غير  �الإرهاب وتمويل 

والئحته �لتنفيذية و�لقر�ر�ت ذ�ت �ل�صلة.
و�أو�صحت �لوز�رة �أن �لت�صجيل في �لنظامين 
مجاني ويتم عبر خطو�ت ب�صيطة من خال 
�لموقع �لر�صمي لوز�رة �القت�صاد، م�صيرة �إلى 
�أن �لتاريخ �لنهائي لفترة �ل�صماح �لممنوحة 
للمن�صاآت �لم�صتهدفة للت�صجيل في �لنظامين 
تمتد حتى 31 مار�ص من �لعام �لجاري 2021.
�لمن�صاآت  تلك  تعاون  �أهمية  �لوز�رة  و�أكدت 
تجنبًا  �ل�صدد  هللذ�  في  �للللوز�رة  جهود  مع 
عليها  �لمن�صو�ص  �لمخالفات  في  للوقوع 
�لت�صجيل  يتم  �أنه  �إلى  م�صيرة  �لقانون،  في 
ونظام  �لمالية  �لمعلومات  وحدة  نظام  في 
خال  من  �لعقوبات  لقو�ئم  �الآلللي  �الإبللاغ 
https:// : لر�بطين �لتاليين على �لتو�لي�
w w w . e c o n o m y . g o v . a e /
arabic/AML/Pages/goAML-

registration.aspx
h t t p s : / / w w w . e c o n o m y .
gov.ae/arabic/AML/Pages/

. circulars-notices.aspx
�لمالية  �لمعلومات  وحللدة  نظام  ويعد 
من  يللتللم  رقللملليللة  من�صة   "goAML"
�لم�صبوهة �لمعامات  تقارير  رفع  خالها 
 Suspicious Transaction
�الأن�صطة  وتقارير   /Reports/STRs
 Suspicious Activity �لم�صبوهة 
�لمن�صاآت  قبل  من   /Reports /SARs
�لمالية ومن�صاآت �الأعمال و�لمهن غير �لمالية 
نظام  وهو  �ل�صلة،  ذ�ت  و�لجهات  �لمحددة، 
�لمالية  �لمعلومات  ت�صتخدمه وحدة  متكامل 
�لمعامات  تقارير  وتوزيع  وتحليل  تلقي  في 
وي�صتخدمه  وفاعل،  �صريع  ب�صكل  �لم�صبوهة 
حاليًا عدد كبير من وحد�ت �لمعلومات �لمالية 
على م�صتوى �لعالم، وتعتبر �الإمار�ت �أول دولة 

خليجية تطبق هذ� �لنظام �لحديث.
لقو�ئم  �الآلللي  "�الإباغ  نظام  يخت�ص  فيما 
و�لمو�د  �ل�صلع  للجنة  �لتابع  �لعقوبات" 
�لخا�صعة لرقابة �ال�صتير�د و�لت�صدير، بتلقي 
�الإلكتروني  �لبريد  عبر  �لتلقائية  �الإخطار�ت 
�لم�صجلة، ويهدف  �لمن�صاآت و�ل�صلطات  لكافة 
�لت�صجيل في هذ� �لنظام �إلى م�صاعدة �لموؤ�ص�صات 
�لمالية و�الأعمال و�لمهن غير �لمالية �لمحددة 
على تلقي معلومات محدّثة في �لوقت �لمنا�صب 
�لمحلية  �لقائمة  في  �الأ�صخا�ص  �إدر�ج  حول 
للعقوبات �لمالية �لم�صتهدفة و�لقائمة �الأممية 
�لتابعة لمجل�ص �الأمن �أو �إلغائهم من �لقو�ئم، 
وبالتالي يمّكن �لموؤ�ص�صات من �تخاذ �الإجر�ء�ت 

�لازمة وفقًا للقر�ر�ت ذ�ت �ل�صلة.

»اأبوظبي المالي« يخف�ض عموالت التداول بن�سبة تتجاوز %22 
اعتباراً من 14 فبراير

اأبوظبي  ـ وام: 
�لمالية يوم  لاأور�ق  �أبوظبي  �أعلن �صوق   
�الإجمالية  �لعموالت  خف�ص  عن  �ل�صبت 
الأن�صطة �لتد�ول على جميع �ل�صفقات �لتي 
تجري فيه �بتد�ًء من يوم �الأحد 14 فبر�ير، 
 ADX ��صتر�تيجية  �إطار  في  ذلك  ويندرج 
One لم�صاعفة �لقيمة �ل�صوقية لل�صركات 
�لمدرجة في �ل�صوق خال �ل�صنو�ت �لثاث 

�لقادمة.
وتعد هذه �لمرة �لثانية �لتي يخف�ص فيها 
عموالت  �لمالية  لللاأور�ق  �أبوظبي  �صوق 
�صمن  �لما�صيين  �لعامين  خال  �لتد�ول 
حيث  �ل�صوق؛  �صيولة  لتح�صين  جهوده 
في  �لتد�ول  عموالت  خّف�ص  �أن  له  �صبق 
 2021 غللد�ً  خطة  من  كجزء   2019 يونيو 
�لر�مية لخف�ص تكلفة ممار�صة �الأعمال في 

�الإمارة.
�صيتم خف�ص  �لجديدة،  �لمبادرة  وبموجب 
�ل�صفقات  جميع  على  �لتد�ول  عموالت 
بداًل   %0،175 لت�صبح   %22 تتجاوز  بن�صبة 
من 0،225%، و�صيتم تطبيق هيكلية �لر�صوم 

�لجديدة �عتبار�ً من �الأحد 14 فبر�ير.
عاوًة على ذلك، قرر �صوق �أبوظبي لاأور�ق 
�لمالية �عتماد خطة حو�فز لدعم �صركات 
�الأق�صى  �لحد  يكون  بحيث  �لو�صاطة 
�صنويًا  �ل�صوق  ي�صتوفيها  �لتي  للعموالت 
من �أي �صركة و�صاطة هو 20 مليون درهم و 
�لتي �صوف يتم تطبيقها على �أ�صا�ص �صنوي 
ذلك  تحقق  �لتي  �لو�صاطة  �صركات  لدعم 
�لمبلغ. و�صوف يتم �عفاء �صركة �لو�صاطة 

فترة  من  م�صتحقة  تللد�ول  عمولة  �أي  من 
��صتيفائها لهذ� �ل�صرط و حتى نهاية نف�ص 
�ل�صنة �لتي تم فيها تحقيق �لحد �الق�صى 
للعمولة �لم�صار ذكرها. وت�صب هذه �لخطة 
يرغبون  �لذين  �لم�صتثمرين  م�صلحة  في 
�ال�صتثمارية  محافظهم  وتنويع  بتو�صيع 
دون تكبد تكاليف عموالت تد�ول مرتفعة 

على �صفقاتهم.
وقال معالي محمد علي �ل�صرفاء �لحمادي، 
رئي�ص مجل�ص �إد�رة �صوق �أبوظبي لاأور�ق 
 ADX ��صتر�تيجية  ت�صاهم   " �لمالية.. 
One في تعزيز مكانتنا كو�حد من �أ�صو�ق 
�الأور�ق �لمالية �الأكثر تناف�صيًة في �لمنطقة 
ويعد خف�ص �لتكاليف �الإجمالية لعموالت 

�لمبادر�ت  �إحلللدى  �ل�صوق  فللي  �لللتللد�ول 
�لعديدة �لتي نهدف من خالها �إلى تحقيق 
�صيولة  م�صادر  جذب  في  ��صتر�تيجيتنا 
جديدة، وتوفير عر�ص قيمة جّذ�ب لعمليات 
�أبوظبي  �صوق  في  و�ال�صتثمار  �الإدر�ج 
�إيماننا  من  و�نطاقًا  �لمالية  للللاأور�ق 
لتنويع  �لم�صتمر  و�صعيها  �أبوظبي  بروؤية 
على  له  م�صتد�م  نمو  و�صمان  �قت�صادها 
�أ�صو�قنا  تطوير  �صنو��صل  �لطويل،  �لمدى 
عبر طرح مجموعة و��صعة من �لمنتجات 
�الحتياجات  تلبي  �لللتللي  و�لللخللدمللات 

�لم�صلحة". الأ�صحاب  �لمتغيرة 
تخفي�ص  في  �لجديدة  �لمبادرة  وت�صهم 
و�صعر  �ل�صر�ء  �صعر  بين  �ل�صعري  �لفارق 

�لبيع في �صوق �أبوظبي لاأور�ق �لمالية، 
تعزيز  �إلللى  بللدوره  �صيوؤدي  �لللذي  �الأمللر 
تقلبات  �ل�صوق على م�صتوى  �لتو�زن في 
ي�صّكل  مللا  مللوؤ�للصللره،  وحللركللة  �الأ�للصللعللار 
�صيولته.  لقيا�ص  فعالة  و�صيلة  بالتالي 
�لخطوة  هذه  تتز�من  ذلك،  على  عللاوًة 
�لمالية  لاأور�ق  �أبوظبي  �صوق  رغبة  مع 
�لم�صتثمرين وتلبية  �لمزيد من  في جذب 
عدد  من خال  �أف�صل  ب�صكل  �حتياجاتهم 
عالية  و�لمنتجات  �لخدمات  من  كبير 

�لجودة.
�لظاهري،  حمد  �صعيد  قال  جانبه،  من 
�لرئي�ص �لتنفيذي ل�صوق �أبوظبي لاأور�ق 
�لتد�ول  عموالت  خف�ص  �إن   " �لمالية.. 
على جميع �ل�صفقات �لتي تتم في �صوق 
�أبوظبي لاأور�ق �لمالية يدعم �الإجر�ء�ت 
م�صتثمرين  لجذب  موؤخر�ً  �تخذناها  �لتي 
يعزز  كما  �ل�صيولة،  زيادة  خطط  و  جدد 
�لخدمة  م�صتويات  �أعلى  بتقديم  �لتز�منا 

للعماء".
و�أ�صاف " �أدت مبادر�تنا لعام 2020، بما 
�ل�صوق  �صانع  خدمتي  �إطللاق  ذلك  في 
�إلى  �لمغطى،  �لمك�صوف  على  و�لبيع 
�لموؤ�ص�صات  من  �لم�صتثمرين  عدد  زيادة 
�لمالية خال  لاأور�ق  �أبوظبي  �صوق  في 
ن�صبة  رفع  �صاهم  كما  �لما�صي.  �لعام 
�ل�صركات  من  للعديد  �الأجللانللب  تملك 
�الإدر�ج  عمليات  جانب  �إلللى  �لمدرجة، 
�ل�صوقية  قيمتنا  زيللادة  في  �لجديدة، 
عام  بحلول  لم�صاعفتها  طموحنا  ودعم 

."2024

غرفة اأبوظبي تنظم ندوة حول م�ستجدات اقت�ساد 
االإمارات خالل2021

اأبوظبي  ـ وام: 
 نظمت غرفة تجارة و�صناعة 
�أبوظبي، بالتعاون مع مجل�ص 
في  �لباك�صتاني  �الأعللمللال 
�القت�صاد..  ووز�رة  �أبوظبي، 
نظرة  لتقديم  �فتر��صية  ندوة 
�لم�صتجد�ت  �أهم  حول  عامة 
مع  �الإمللللار�ت  �قت�صاد  فللي 

حلول عام 2021.
و�صلطت �لندوة - �لتي �صارك 
�لم�صوؤولين  مللن   350 فيها 
و�لمهتمين  و�لللمللعللنلليلليللن 
مختلف  من  �الأعمال  ببيئة 
 - و�لقطاعات  �لموؤ�ص�صات 
�لجديد  �لقانون  على  �ل�صوء 
لللا�للصللتللثللمللار�ت �الأجللنللبلليللة 
ي�صمح  و�للللذي  �لمبا�صرة، 
لل�صركات   ?100 بملكية 
�الأجللانللب  و�لم�صتثمرين 
بنوده  ومناق�صة   ، بالدولة 
وكيف يوؤثر ذلك على �الأعمال 

�لتجارية في �لدولة.
وقللللللال �لللصلللعلللادة مللحللمللد 
عام  مللديللر  �لمهيري  هللال 
كلمته  فللي  �أبللوظللبللي،  غرفة 
�لللنللدوة  خللال  �الفتتاحية 
�لذي  �التحادي  �لقانون  �إن 
�أ�صدره �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 
نهيان  �آل  ز�يللد  بللن  خليفة 
�هلل"،  "حفظه  �لدولة  رئي�ص 
في نوفمبر 2020، ين�ص على 
تعديل �لقيود �لمفرو�صة على 
�لملكية �الأجنبية �صمن قانون 
حيث   ، بالدولة  �ل�صركات 
يعدل �لمر�صوم �ل�صادر حديثًا 
�أحكام �لقانون �التحادي رقم 
2 لعام 2015 ب�صاأن �ل�صركات 
�لقانون  و�إلللغللاء  �لتجارية، 
 2018 لعام   19 رقم  �التحادي 
�الأجنبي  �ال�صتثمار  ب�صاأن 
�لمبا�صر �أو "قانون �ال�صتثمار 
م�صير�ً  �لمبا�صر"..  �الأجنبي 

تغيير�ت  ذلللك  ت�صمين  �إلللى 
يكون  �أن  �صرط  �إلغاء  منها 
غالبية  �لتجارية  لل�صركات 
�إمللار�تللي،  وكيل  �أو  م�صاهم 
�الأجنبية  بالملكية  و�ل�صماح 
�لد�خلية  لل�صركات  �لكاملة 
�لتجارية  �الأن�صطة  في بع�ص 
وفقا لل�صيا�صات �لتي ي�صعها 
مجل�ص �لوزر�ء ، وعندما يتم 
�إلللى  قائمة  �صركة  تحويل 
�صركة م�صاهمة عامة، يمكنها 
من   ?70 �إلللى  ي�صل  ما  بيع 
�لعام  �الكتتاب  في  �أ�صهمها 
 ?30 من  "�رتفاعًا  �ل�صلة  ذي 

�ل�صابقة.
�لتغيير�ت  هذه  �أن  و�أو�صح 
وتعك�ص  للللللغللايللة،  مللهللمللة 
للحكومة  �لم�صتمرة  �لجهود 
ت�صريعية  بيئة  لللتللطللويللر 
مو�تية للقطاعات �القت�صادية 
دولة  في  لتزدهر  �لمختلفة 
�الإمار�ت، فهناك بع�ص �لفو�ئد 
�أقوى  جذب  ومنها  �لمتوقعة، 
�لمبا�صر  �الأجنبي  لا�صتثمار 
بلليللانللات  الأحلللللدث  "وفقًا 
�الأونلللكلللتلللاد، حلليللث تللجللاوز 
�لمبا�صر  �الأجنبي  �ال�صتثمار 
�لعربية  �الإمللار�ت  �لللو�رد في 
دوالر  مليار   13.7 �لمتحدة 
، وهو  �أمريكي في عام 2019 

مجل�ص  دول  يفوق جميع  ما 
�الأخللرى  �لخليجي  �لتعاون 
�إلى  باالإ�صافة  مجتمعة"، 
�لقطاع  بين  �لمناف�صة  زيادة 
�لخا�ص، ما يوؤدي �إلى تح�صين 
ف�صا  و�لخدمات  �لمنتجات 
فر�ص  من  �لمزيد  �يجاد  عن 

�لعمل في �لقطاع �لخا�ص.
بالدولة  �لقيادة  �أن  و�أكلللد 
متعدد  �قللتلل�للصللاد�ً  �أ�للصلل�للصللت 
وديناميكيا  �ال�صتخد�مات 
�الزدهللار  على  وقللادر�  وقويا 
�لتغير�ت  عن  �لنظر  بغ�ص 
�القللتلل�للصللاديللة،  �لبيئة  فللي 
م�ص�صر� �إلى �أن دولة �الإمار�ت 
�أظهرت با�صتمر�ر قدرتها على 
�الأزمات  �ل�صمود في مو�جهة 
على  �لمختلفة  �القت�صادية 
مد�ر �لع�صرين عامًا �لما�صية، 
 19-COVID و�آخرها جائحة
تعهدت  حيث   ،  2020 فللي 
تكون  باأن  �لر�صيدة  قيادتنا 
من  �لتعافي  في  دولة  �أ�صرع 

�لوباء.
ولفت مدير عام غرفة �أبوظبي 
�إلى �أنه من �لمتوقع لدينا �أن 
ي�صهد �القت�صاد �الإمار�تي، في 
�صرعة  �لجاري،   2021 �لعام 
في ��صتعادة �لزخم و�لن�صاط 
�لتجاري و�ل�صناعي و�لمالي 

للللللدولللة، وهلللو مللا ر�أيللنللا 
ب�صائره في �لكثير من خطط 
وزيللادة  �لحكومي،  �لللدعللم 
�الإنفاق �لعام و�لثقة �لدولية 
بللاالقللتلل�للصللاد �الإمللللار�تللللي، 
�لتي  �لعو�مل  من  وغيرها 
تللعللزز مللوقللع �القللتلل�للصللاد 
محط  وتجعله  �الإمللار�تللي 
لا�صتثمار�ت  وطلب  جللذب 

�لمبا�صرة. �الأجنبية 
تقوم  �للللذي  بللالللدور  ونلللوه 
لتقديم  �أبوظبي  غرفة  بلله 
�لممكنة  �لللخللدمللات  كللافللة 
خال  مللن  �الأعللمللال  لبيئة 
�لخا�ص  �لقطاع  ت�صجيع 
م�صتمرة  خللطللو�ت  وتوفير 
لتحقيق  �للل�للصللركللات  لللدعللم 
�لم�صتد�م  �القت�صادي  �لنمو 
وبر�مج  �لتعليم  خللال  من 
مع  كثب  عن  و�لعمل  �لدعم 
�لخا�ص  �لقطاعين  من  كل 
�الأفللكللار  لللدعللم  و�لحكومي 
ومو�كبة  �لمبتكرة،  و�لحلول 
في  �أبوظبي  حكومة  روؤيللة 
لت�صهيل  �لم�صترك  �لعمل 
ممار�صتها،  وتي�صير  �الأعمال 
�ل�صاحة  �للصللهللدت  وعللللليلله 
�القللتلل�للصللاديللة �نللتللعللا�للصللًا 
جميع  في  كبير�ً  �قت�صاديًا 

�لقطاعات.

تعاون بين »غرفة« وم�سرف عجمان لدعم 
م�ساريع ال�سباب

عجمان  ـ وام: 
عجمان  و�صناعة  تللجللارة  غللرفللة  وقللعللت   
لتعزيز  عجمان،  م�صرف  مع  تعاون  �تفاقية 
�لتعاون �لم�صترك بما يخدم مجتمع �الأعمال 
�ل�صغيرة  �لم�صاريع  ويللدعللم  �الإملللارة  فللي 
و�لمتو�صطة و�لم�صاريع �البتكارية، �إلى جانب 
ت�صجيع �لم�صتثمرين �لنا�صئين من �لمو�طنين 

على تنمية �أعمالهم.
وتهدف غرفة عجمان من توقيع �التفاقية �إلى 
�إطاق "برنامج غرفة عجمان لدعم �العمال" 
لتقديم �لتمويل �لمنا�صب الأ�صحاب �لم�صاريع 
على  م�صروع  كل  در��صة  بعد  �لمو�طنين  من 
غرفة  من  متخ�ص�ص  فريق  يد  على  حللدة 
�لبرنامج  ويقدم  عجمان،  وم�صرف  عجمان 
نمو  ل�صمان  �لفنية  و�الإ�صت�صار�ت  �لتدريب 
لكل  �صاملة  جدوى  در��صة  وتوفير  �الأعمال 

م�صروع.
وقع �التفاقية في مقر غرفة عجمان �صعادة 
عبد�هلل �لمويجعي رئي�ص مجل�ص �إد�رة غرفة 
�لرئي�ص  �أملليللري  محمد  و�صعادة  عجمان 

�لتنفيذي لم�صرف عجمان.
�الإ�صتثمار�ت  تنمية  على  �التفاقية  ون�صت 

�لمحلية عبر دعم رو�د �الأعمال �لنا�صئين من 
�لمحلي  �الإقت�صاد  تنويع  بهدف  �لمو�طنين 
�لمالي  �لللدعللم  توفير  خللال  مللن  وتنميته 
و�أهمية  و�لمتو�صطة،  �ل�صغيرة  لل�صركات 
وتوفير  �لم�صروعات  در��صة  في  �لتعاون 
بال�صركات  للنهو�ص  �لازمة  �الإمكانيات 
�لنا�صئة ودعمها، �إلى جانب ت�صجيع �ل�صباب 
�لحر  �لعمل  غمار  خو�ص  على  �الإمللار�تللي 
وتوفير فر�ص مجدية ُتمكنهم من دخول �صوق 

�لم�صاريع بنجاح وتملك �لم�صروعات.
من  م�صترك  عمل  فريق  على  �لطرفان  و�تفق 
غرفة عجمان وم�صرف عجمان لعقد �للقاء�ت 
�لعامة  �الأطللر  وو�صع  �لعمل  �صير  ومتابعة 
�لقائمة  �لم�صاريع  �أ�صحاب  �إ�صتفادة  لتعزيز 
فتح  في  �لمو�طنين  من  �لر�غبين  وجللذب 

م�صاريع جديدة.
�أهمية  �لمويجعي  عللبللد�هلل  �صعادة  و�أكلللد 
مبادر�ت  الإطاق  �أ�صا�صًا  باعتبارها  �التفاقية 
�لم�صاريع  و�أ�صحاب  �الأعمال  �صباب  تدعم 
توفير  في  و�لتعاون  و�لمتو�صطة،  �ل�صغيرة 
�لم�صاريع  �أ�صحاب  ت�صجع  تمويلية  حلول 

�لمبتكرة على �لبدء بتنفيذ م�صاريعهم.

»كهرباء 
ال�سارقة« 

ترفع كفاءة 
محطة �سخ 

الزبير للمياه 
المحالة اإلى 

25 مليون 
جالون يومياً 

ال�سارقة  ـ وام: 
�ل�صارقة  وغللاز  ومياه  كهرباء  هيئة  كثفت 
م�صروع  من  �لثانية  �لمرحلة  النجاز  جهودها 
رفع كفاءة محطة �صخ �لزبير للمياه �لمحاة 
من 13.2 مليون جالون �إلى 25 مليون جالون 
في  �لعمل  ينتهي  �أن  �لمتوقع  ومللن  يوميا 
تنفيذ�  وذلك  �لمقبل  �أبريل  نهاية  �لم�صروع 
�لدكتور  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  لتوجيهات 
�لمجل�ص  ع�صو  �لقا�صمي  محمد  بن  �صلطان 
على  �لعمل  ب�صرورة  �ل�صارقة  حاكم  �الأعلى 
لتلبية  كفاءتها  ورفللع  �لم�صروعات  تطوير 

�لطلب �لمتز�يد على �لطاقة و�لمياه.
هيئة  رئي�ص  �ل�صويدي  �صعيد  �صعادة  و�أو�صح 
كهرباء ومياه وغاز �ل�صارقة �أن �لهيئة �صتكثف 
�لمحدد  �لوقت  في  �لم�صروع  الإنجاز  جهودها 
�لمقبلة  �لمرحلة  عملها خال  �إطار  في  وذلك 
على تنفيذ مجموعة من �لم�صاريع �لتطويرية 

�لمياه  و�صبكات  بخطوط  �لخا�صة  و�لتنموية 
�لكبير  �لتطور  لمو�كبة  �صعيا  �ل�صارقة  باإمارة 
وتحقيقا لخطتها �لتنموية بالتعاون مع كافة 

�لجهات �لحكومية و�ل�صركات �لمتخ�ص�صة.
و�أ�صار �إلى �أن رفع كفاءة محطة �لزبير يعد من 
�لم�صاريع �لم�صتقبلية �لتي ت�صاهم بدورها في 
وتت�صمن  �لمياه  قطاع  وكفاءة  فاعلية  تعزيز 
�لمرحلة �لثانية �إ�صافة ثاث م�صخات رئي�صية 
�لتو�صيات  من  عدد  �إلى  باالإ�صافة  للمحطة 
�أكد  جانبه  من  �لرئي�صية.  بالخطوط  للمحطة 
�أن  �لمياه  �إد�رة  مدير  �لما  ع�صام  �لمهند�ص 
�لعمل م�صتمر في �لمرحلة �لثانية من م�صروع 
رفع كفاءة محطة �لزبير لت�صل كميات �لمياه 
مليون   25 �إلى  �لمحطة  من  �صخها  يتم  �لتي 
جالون يوميا بدال من 13.2 مليون جالون بما 
كان  �لتي  �لمياه  كميات  �صعف  حو�لي  يمثل 
يتم �صخها من �لمحطة خال �لعام �لما�صي. 
�لم�صروع  من  �الأولى  �لمرحلة  �أن  �إلى  و�أ�صار 

ت�صمنت �إن�صاء محطة �صخ وخز�نا ��صتر�تيجيا 
للمياه وتم �النتهاء منها خال �لعام �لما�صي 
وبد�أت �لهيئة في تنفيذ �لمرحلة �لثانية و�لتي 
من �لمخطط �أن يتم �إنجازها قبل حلول �أ�صهر 

�ل�صيف.
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 »بريك بلك« ي�ستعر�ض 
تاأثريات اجلائحة على 

�سحن الب�سائع والدرو�ض 
امل�ستفادة

 

 دبي ـ )الوحدة(:

بلك  بريك  ومعر�ض  »م�ؤتمر  ي�ستعر�ض 
افترا�سيًا  يقام  ال��ذي  الأو���س��ط«،  ال�سرق 
تاأثيرات  ال��ج��اري،  فبراير  و10   9 ي�مي 
جائحة »ك�فيد-19« على ال�س�ق والدرو�ض 
ال�ستراتيجيات  واأهم  الأزمة  من  الم�ستفادة 
ال�س�ء  المتحدث�ن  لمعالجتها. كما �سيلقي 
على  التركيز  م��ع  المقبلة  الفترة  على 
الم�ساريع الم�ستقبلية في ال�س�ق الإقليمية.

الطاقة  وزارة  رعاية  تحت  الحدث  ويعقد 
اأن  المقرر  ومن  بالدولة،  التحتية  والبنية 
ي�سمح  الذي  التالي  الميداني  الحدث  يقام 
بالح�س�ر ال�سخ�سي للم�ساركين ي�مي 2 و3 

فبراير 2022 في دبي.
المرتبطة  العالمية  ال��ت��ح��دي��ات  ورغ���م 
ال�سرق  بلك  ب��ري��ك  اأن  اإل  بالجائحة، 
قطاع  خدمة  في  بر�سالته  ملتزم  الأو�سط 
الم�ساريع  ومعدات  العامة  الب�سائع  �سحن 
وال�سناعات الثقيلة وتعزيز نم� هذا القطاع، 
ويت�سمن الحدث هذا العام 3 جل�سات رئي�سية 
منطقة  في  التجارية  الأعمال  على  تركز 
ال�سرق الأو�سط والت�قعات لعام 2021، ودور 
المراأة في القطاع، والحاجة اإلى بناء جيل 

من ال�سباب المخت�سين والطم�حين.
 – الأع��م��ال  »م�جز  جل�سة  في  وي�سارك 
منطقة  في  والم�ساريع  الأعمال  ت�قعات 
القطاعين  من  م�س�ؤول�ن  الأو�سط«  ال�سرق 
الحك�مي والقطاع الخا�ض من بينهم �سهيل 
وزير  ال��م��زروع��ي،  فار�ض  ف��رج  محمد  بن 
الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات؛ 
اإ�سماعيل  عبدالغفار  اإ�سماعيل  والدكت�ر 
للعل�م  العربية  الأكاديمية  رئي�ض  ف��رج، 
والتكن�ل�جيا والنقل البحري، ورئي�ض ال�فد 
مجل�ض  العربية،  ال��دول  لجامعة  الر�سمي 
المنظمة البحرية الدولية؛ و�سهاب الج�سمي، 
والمحطات  للم�انئ  التجارية  الإدارة  مدير 
في م�انئ دبي العالمية - اإقليم الإمارات؛ 
بريك  في  الفعاليات  مدير  بالمير،  وب��ن 
روؤية  الجل�سة  وتقدم  الأو�سط.  ال�سرق  بلك 
المنظ�ر  من  والم�ساريع  لالأعمال  متكاملة 

الحك�مي.
من  ع���دد  ف��ي  م�����س���ؤول���ن  يناق�ض  ك��م��ا 
الحالي  ال��سع  تقييم  الكبرى  الم�ؤ�س�سات 
م�ساريع  في  الم�ستجدات  واآخ��ر  للقطاع 
التحتية،  والبنية  والغاز،  النفط  قطاعات 
من  وغيرها  المتجددة،  الطاقة  وم�سادر 

القطاعات، كما يناق�س�ن تاأثيرات جائحة 

»االتحاد للطيران«: قيود موؤقتة على الرحالت اإلى الكويت
اأبوظبي ـ )الوحدة(:

»الت��ح��اد  با�سم  متحدث  ق��ال 
قي�د  فر�ض  �سيتم  انه  للطيران« 
جديدة رحالت الناقلة اإلى الك�يت 
اعتباراً من الأحد 7 فبراير وذلك 
الأخيرة  الت�جيهات  اأعقاب  في 

ال�سادرة عن دولة الك�يت.
رداً  ال��م��ت��ح��دث  واأ�����س����اف 
ع��ل��ى ا���س��ت��ف�����س��ارات »ال��ب��ي��ان 
رحالت  "�ست�ا�سل  القت�سادي«: 
المتجهة  ل��ل��ط��ي��ران  الت���ح���اد 
عملها  الك�يت  دول��ة  وم��ن  اإل��ى 
ولكن  المقرر،  ال��ج��دول  ح�سب 
الك�يت  اإل��ى  الدخ�ل  �سيقت�سر 
الك�يتيين  الم�اطنين  على 
والأق����ارب م��ن ال��درج��ة الأول��ى 
المرافقين  المنزليين  والعمال 
الدبل�ما�سيين  الك�يتي،  لكفيلهم 

والم�سافرين في مهام دبل�ما�سية 
القطاع  م��ن  ال�سحة  وم�ظفي 
واأو�سح  والخا�ض.   الحك�مي 
التحاد  رح��الت  اأن  المتحدث 
للطيران القادمة من الك�يت اإلى 
اإلى اأن  اأب�ظبي لن تتاأثر، م�سيراً 
مع  وثيق  ب�سكل  تعمل  التحاد 
لإعالمهم  المتاأثرين  ال�سي�ف 
خطط  على  الطارئة  بالتغييرات 
�سفرهم وم�ساعدتهم في تعديلها.
اأعلنت  الإم���ارات  طيران  كانت 
قي�د  وج�د  اأي�سا  ال�سبت  ي�م  
الك�يتيين  غير  نقل  على  م�ؤقتة 
دبي  من  الج�ية  الرحالت  على 
اإلى  م�سيرة  الك�يت،  دولة  اإلى 
غير  من  م�سافرين  تقبل  لن  انها 
الك�يتيين على الرحالت من دبي 
اإلى الك�يت في الفترة من 7 اإلى 

20 فبراير 2021.

»طيران االإمارات«: قيود موؤقتة على �سفر غير الكويتيين 
من دبي اإلى الكويت

دبي ـ )الوحدة(:
قي�د  وج�د  على  الإم��ارات،  طيران  اأك��دت 
على  الك�يتيين  غير  نقل  على  م�ؤقتة 
الرحالت الج�ية من دبي اإلى دولة الك�يت
على  ن�سرته  تحديث  في  الناقلة  قالت 
لت�جيهات  وفقًا  اإنه  الإلكتروني،  م�قعها 
الإمارات  طيران  تقبل  لن  الك�يت،  حك�مة 
م�سافرين من غير الك�يتيين على الرحالت 
من دبي اإلى الك�يت في الفترة من 7 اإلى 20 
فبراير 2021. واأو�سحت اأنه لن يتم قب�ل العمالء 
الذين يحمل�ن تذاكر مع وجهات نهائية في 
فيما  انطالقهم،  نقطة  في  لل�سفر  الك�يت 
الإعفاءات ت�سمل الأقارب من الدرجة الأولى 
للك�يتيين، وخدم المنازل الذين ي�سافرون مع 
كفالء ك�يتيين، وعامالت المنازل الم�سجالت 
"ناأ�سف  واأ�سافت:  "بال�سالمه".  على من�سة 
لالإزعاج، ويجب على المتعاملين المتاأثرين 
الت�سال ب�كيل الحجز اأو مركز ات�سال ال�سركة 
للح�س�ل على خيارات اإعادة الحجز، ولتلقي 
المتعاملين  من  ُيطلب  التحديث،  اإ�سعارات 
التاأكد من �سحة تفا�سيل الت�سال الخا�سة 
بهم من خالل زيارة مركز اإدارة الحجز على 

الم�قع ال�سبكي"

موانئ دبي: �سحن 255 األف طن من الب�سائع في ال�سفن 
الخ�سبية بنهاية 2020

دبي ـ )الوحدة(:
العالمية  دب��ي  م���ان��ئ  مجم�عة  ت�جت 
التجارة  لتط�ير حركة  المت�ساعدة  جه�دها 
باإنجاز  دبي،  م�انئ  عبر  الخ�سبية  بال�سفن 
ن�عي جديد تحقق من خالل نجاح م�سروع 
من�سة »ناو« الذكية لحجز عمليات ال�سحن 
اأطلقته  وال��ذي  الخ�سبية  بال�سفن  البحري 
المجم�عة عام 2019 في دعم ازدهار تجارة 
حركة  تن�سيط  خ��الل  من  الخارجية  دب��ي 
حيث  الخ�سبية،  بال�سفن  البحري  ال�سحن 
التي  ال�سحن  عمليات  حجم  اإجمالي  بلغ 
»ناو«  من�سة  عبر  وتنفيذها  حجزها  تم 
اإلى   2020 العام  نهاية  وحتى  اإطالقها  منذ 
المن�سة من  األف طن. وتمكنت  اأكثر من 255 
ا�ستقطاب 1762 �سفينة خ�سبية تم ت�سجيلها 
في النظام الإلكتروني الذكي لمن�سة »ناو« 
ا�ستخدام  فيه  الم�سجلة  لل�سفن  يتيح  الذي 
المعل�مات  لتقنية  الذكية  التطبيقات  اأحدث 
الى  الف�ري  لل��س�ل  ال�سطناعي  والذكاء 
عمالئها من التجار وال�سركات للتعاقد معهم 
وباأعلى  تاأخير  دون  ب�سائعهم  �سحن  على 
م�ست�يات الكفاءة في تنفيذ عمليات ال�سحن.
واأثمر نجاح من�سة »ناو« الذكية في الربط 
الإلكتروني الذكي بين �سفن ال�سحن الخ�سبية 
في  �سريعة  زي��ادة  عن  وال�سركات  والتجار 
عبر  تنفيذها  ت��م  التي  ال�سحن  عمليات 
المن�سة فارتفع عددها في الربع الرابع من 
اأكت�بر  في  �سحن  عملية   295 من   2020 عام 
وي�سل  ن�فمبر  في  �سحن  عملية   394 ليبلغ 

الى 477 عملية �سحن في دي�سمبر.
الب�سائع  تبادل  لحركة  الكبير  للدور  ونظراً 
في  وم�ساهمتها  الخ�سبية  ال�سفن  با�ستخدام 
الخارجية  دبي  تجارة  في  التن�ع  تحقيق 
ت��ق��دم ج��م��ارك دب���ي اأف�����س��ل ال��خ��دم��ات 

المنق�لة  للتجارة  الجمركية  والت�سهيالت 
بال�سفن الخ�سبية حيث اأطلقت الدائرة »نظام 
ال�سفن  ر�س�  ي�سهل  الذي  الذكي«  المرا�سفة 
وتحميل  لتفريغ  دبي  خ�ر  في  التجارية 
الب�سائع با�ستخدام اأحدث التطبيقات الذكية 

لتقنية المعل�مات والذكاء ال�سطناعي.
التجارية  ال�سفن  ط�اقم  النظام  هذا  وُيمكن 
كافة  اإنجاز  من  دبي  خ�ر  عبر  ُتبحر  التي 
اإلكترونيًا، حيث بلغت  معامالتها الجمركية 
نقلها  تم  التي  الخارجية  دبي  تجارة  قيمة 
عبر خ�ر دبي خالل 10 �سن�ات منذ عام 2009 
درهم  مليار   122 من  اأكثر   2018 عام  وحتى 
وبلغ حجم الب�سائع في التجارة عبر الخ�ر 
ملي�ن   10.564 نح�  ال�سن�ات  هذه  خالل 
الن�سيج  لت�سمل  الب�سائع  هذه  وتتن�ع  طن، 
والأقم�سة، اله�اتف، اأجهزة التكييف، الأجهزة 
وقد  الغذائية،  والم�اد  المنزلية،  الكهربائية 
دعمت من�سة »ناو« كذلك تي�سير الخدمات 
العامة  الإدارة  من  المقدمة  والت�سهيالت 

لل�سفن  بدبي  الأج��ان��ب  و���س���ؤون  لالإقامة 
م�انئ  من  وخروجها  قدومها  عند  الخ�سبية 
التي  البيانات  قاعدة  خ��الل  من  الم���ارة، 
ت�فرها المن�سة ح�ل حركة ال�سفن الخ�سبية.
اأحمد بن �سليم رئي�ض مجل�ض  وقال �سلطان 
م�انئ  لمجم�عة  التنفيذي  الرئي�ض  الإدارة 
الم�انئ  م�ؤ�س�سة  رئي�ض  العالمية  دب��ي 
»ت�سمل  ال��ح��رة:  والمنطقة  وال��ج��م��ارك 
كمركز  دبي  ق��درات  لتط�ير  ا�ستراتيجيتنا 
الدولية  للتجارة  رئي�سي  واإقليمي  عالمي 
ب�ا�سطة  الإم��ارة  تجارة  تنمية  على  العمل 
التجارة  لهذه  كان  وقد  الخ�سبية،  ال�سفن 
دبي  نه�سة  ف��ي  اأ�سا�سي  دور  التقليدية 
يك�ن  اأن  على  الآن  نعمل  ولذلك  وتط�رها، 
في  حي�ي  دور  الخ�سبية  بال�سفن  للتجارة 
كافة  لت�سمل  با�ستمرار  دبي  تجارة  ت��سع 
الم�انئ  مختلف  ومع  والأ�س�اق  القطاعات 
والمت��سطة  ال�سغيرة  والعالمية  الإقليمية 
تزدهر  التي  الكبيرة  الم�انئ  اإلى  بالإ�سافة 

تجارتنا معها با�ستمرار«.
وتابع: »ومن هذا المنطلق تعد من�سة »ناو« 
الذكية التي ط�رتها واأطلقتها المجم�عة من 
التقنيات الأ�سا�سية التي ن�ستخدمها لتمكين 
بكفاءة  ال�ستفادة  من  التقليدية  التجارة 

لتقنية  الذكية  التطبيقات  اأحدث  من  عالية 
من  المن�سة  هذه  عبر  لنتمكن  المعل�مات، 
ال�سغيرة  بال�سفن  ال�سحن  �س�ق  تنظيم 
لالأ�س�اق  الجديدة  العالمية  بالآليات  ليعمل 

التجارية«.

 2020 في  النفطي  اإنتاجها  تخف�ض  ال�سعودية 
الأدنى م�ستوى في 10 اأعوام 

الريا�ض ـ )الوحدة(:
خف�ست ال�سع�دية اإنتاجها من النفط الخام 
خالل العام الما�سي 2020، بن�سبة 6.4 في 
الي�مي 9.2  الإنتاج  المائة، ليبلغ مت��سط 
برميل  ملي�ن  ب�9.8  مقارنة  برميل،  ملي�ن 
ملي�ن   0.6 حجمه  بانخفا�ض   ،2019 في 
برميل ي�ميا. ووفقا لتحليل وحدة التقارير 
اإلى  ا�ستند  "القت�سادية"،  �سحيفة  في 
وبيانات  ال�سع�دية  الطاقة  وزارة  بيانات 
من  ال�سع�دية  اإنتاج  ف��اإن  اأوب��ك،  منظمة 
الأدنى خالل ع�سرة  2020 يعد  النفط خالل 
اأن �سجل 8.2 ملي�ن برميل  اأي منذ  اأع�ام، 
ي�ميا في 2010. وياأتي النخفا�ض في اإنتاج 
ال�سع�دية نتيجة التزامها باتفاقية منظمة 

لخف�ض  "اأوبك"،  للنفط  الم�سدرة  ال��دول 
"اأوبك"  في  اأع�ساء  ت�سمل  التي  الإنتاج، 
اإعادة ال�ستقرار  ومنتجين م�ستقلين، بهدف 
تف�سي  بفعل  المت�سررة  النفط  لأ���س���اق 

جائحة ك�رونا خالل العام الما�سي.
وفي اتفاق تاريخي، كانت "اأوبك" ومنتج�ن 
م�ستقل�ن خارج المنظمة بقيادة رو�سيا، قد 
التزم�ا بخف�ض اإنتاج النفط بدءا من مطلع 
ملي�ن   9.7 ب�اقع  الما�سي،  )ماي�(  اأي��ار 
خف�ض  تقلي�ض  ثم  ل�سهرين،  ي�ميا  برميل 
ي�ميا  برميل  ماليين  ثمانية  اإلى  الإنتاج 

بدءا من تم�ز )ي�لي�( حتى نهاية 2020.
وعادة ما تخف�ض ال�سع�دية اإنتاجها باأكثر 
من الملتزم به في التفاقية ل�سمان ا�ستقرار 
في  الرائد  لدورها  وا�ستمرارا  النفط،  �س�ق 

انخف�ض  التحليل،  وبح�سب  ت�ازنها.  حفظ 
ب�اقع  المائة  ف��ي   12.6 "اأوبك"  اإن��ت��اج 
وفق   ،2020 خ��الل  ي�ميا  برميل  ملي�ني 

الم�سادر الثان�ية للمنظمة.
بخف�ض  ال�سع�دية  التزام  من  الرغم  وعلى 
منظمة  اإنتاج  من  ح�ستها  اأن  اإل  اإنتاجها، 
المائة خالل  اإلى 35.8 في  ارتفعت  "اأوبك" 
في  ب���33.4  مقارنة   ،2020 الما�سي  العام 
المائة في 2019، و32.4 في المائة في 2018، 

و31.1 في المائة في 2017.
اإنتاج  من  ال�سع�دية  ح�سة  ارتفاع  وجاء 
لم�ست�ى  الإن��ت��اج  رفعها  نتيجة  "اأوبك" 
قيا�سي تجاوز 12 ملي�ن برميل ي�ميا بعد 
بدء  مع  الإنتاج  لخف�ض  الرو�سي  الرف�ض 

تف�سي جائحة ك�رونا.

في»غيني�س  جديداً  قيا�سياً  رقماً  تحقق  العالمية  القرية 
للأرقام القيا�سية« في اليوم العالمي لل�سرطان

دبي ـ )الوحدة(:
اأكبر  اأح��د  العالمية،  القرية  تمكنت 
وال�جهة  العالم  الثقافية في  المنتزهات 
والترفيه  للثقافة  الأول���ى  العائلية 
رقم  تحقيق  من  المنطقة،  في  والت�س�ق 
القيا�سية،  ل��الأرق��ام  غيني�ض  في  جديد 
رقمًا   25 تحقيق  في  هدفها  من  مقتربة 
بم��سم  احتفالتها  اإط��ار  في  قيا�سيًا 
الي�بيل الف�سي. وكانت ال�جهة العائلية 
قد اختارت الرقم القيا�سي الجديد لك�نه 
العالمي  بالي�م  مرتبط  نبيل  هدف  ذو 
 4 الخمي�ض  ي�م  �سادف  الذي  لل�سرطان 
فبراير، وقد نجحت في تحقيق "اأكبر عدد 
من ال�سرائط الت�ع�ية يتم ت�سنيعها من 
وقامت  واحدة".  �ساعة  خالل  فريق  قبل 
ال�سرائط  جميع  بت�زيع  العالمية  القرية 

المتعددة الأل�ان على �سي�فها ذلك الي�م 
لن�سر ال�عي ح�ل المر�ض. وتفخر القرية 
الي�م  دع��م  في  بم�ساركتها  العالمية 
العالمي لل�سرطان، والذي ي�سادف الرابع 
من فبراير من كل عام ويتم الإحتفاء به 
ح�ل العالم، بهدف ن�سر الت�عية وال�سعي 
وت�ؤمن  المر�ض.  ه��ذا  من  ال�قاية  نح� 
يقت�سر  ل  دوره��ا  ب��اأن  العائلية  ال�جهة 
والترفيهية  الثقافية  التجارب  ت�فير  على 
ل�سي�فها وح�سب، واإنما يمتد خارج حدودها 
ومختلف  المجتمع  ليغطي  الجغرافية 
القرية  وت�ستمر  العالمية.  المنا�سبات 
في  ي�ميًا  ب�سي�فها  بالترحيب  العالمية 
الم��سم 25 اإبتداًء من ال�ساعة 4 ع�سراً لغاية 
18 اأبريل 2021، مع اأف�سل البرامج الثقافية 
والترفيهية على م�ست�ى المنطقة ولجميع 

اأفراد العائلة، لتجربة عالم من الروائع.
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 بغد�د -)د ب �أ(:
الفر�ص  ب����أن  ع��راق��ي  دبلوم��سي  ���رح   
اال�ستثم�رية يف العراق مت�حة اأم�م ال�رك�ت 
كل  لتذليل  �سعي  وهن�ك  ق�طبة  امل�رية 
اأم�م ال�رك�ت امل�رية التي ترغب  العقب�ت 

يف اال�ستثم�ر يف العراق.
لدى  العراق  �سفري  الدليمي  ن�يف  اأحمد  وق�ل 
الر�سمية ال�س�درة  م�ر ل�سحيفة “ال�سب�ح” 
يوم ال�سبت اإن وفدا عراقي� �سم وكالء وزارتي 
التخطيط وامل�لية اأجرى يف الق�هرة مب�حث�ت 
مع كب�ر امل�سوؤولني امل�ريني “لتعزيز اآلي�ت 
وامل�رية  العراقية  احلكومتني  بني  التع�ون 

يف جميع املج�الت”.
اأم�م  مت�حة  اال�ستثم�رية  “الفر�ص  اأن  وت�بع 
�سعي  وه��ن���ك  ق�طبة  امل�رية  ال�رك�ت 
لتذليل كل العقب�ت اأم�م ال�رك�ت التي ترغب 
العراقي  الوفد  واأعرب  العراق  ب�ال�ستثم�ر يف 
عن تطلعه لنقل التج�رب واخلربات امل�رية 
يف جم�الت التخطيط يف ال�سوؤون التنموية”.

لتفعيل  ج���دة  خطوات  “هن�ك  اأن  واأ�س�ف 
تب�دل اخلربات بني العراق وم�ر يف جم�الت 
كف�ءة  ورفع  والتدريب  االقت�س�دي  التع�ون 
للخطط  ال�سي��س�ت  رك�ئز  وتعزيز  الع�ملني 

االقت�س�دية “.
وبح�سب ال�سحيفة ف�إن وزيرة التع�ون الدويل 
العراقي  الوفد  اأبلغت  امل�س�ط  راني�  امل�رية 
اال�سرتاتيجية بني م�ر  العالق�ت  عمق  عن” 
 – امل�رية  اللجنة  اأجتم�ع�ت  واأن  والعراق 
العراقية التي عقدت يف بغداد الع�م امل��سي 
مذكرات  من  عدد  على  التوقيع  عن  اأثمرت 
تعزيز  �س�أنه�  من  عدة  جم�الت  يف  التف�هم 

التع�ون والعالق�ت الثن�ئية بني البلدين”.

 م�سوؤول عر�قي: �لفر�ص 
�ال�ستثمارية في �لعر�ق متاحة 

�أمام �ل�سركات �لم�سرية

 

بالتعاون مع غرفة �لتجارة .. �لمنتدى �لدولي �ل�ساد�ص لالبتكار 
وريادة �الأعمال ينطلق بال�سارقة �لثالثاء �لمقبل

�ل�سارقة  ـ و�م: 
 حتت رع�ية �س�حب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
�سلط�ن بن حممد الق��سمي ع�سو املجل�ص 
ج�معة  ورئي�ص  ال�س�رقة  ح�كم  االأعلى 

ال�س�رقة ..
املنتدى  فع�لي�ت  ال�س�رقة  ج�معة  تنظم 
االأعم�ل  وري�دة  لالبتك�ر  ال�س�د�ص  الدويل 

افرتا�سي� يوم الثالث�ء املقبل.
من  تنظيمه�  يتم  التي  الفع�لي�ت  وت�أتي 
واحلو�سبة  االأع��م���ل،  اإدارة  كليتي  خالل 
مع  وب�لتع�ون  ب�جل�معة،  واملعلوم�تية 
للع�م  ال�س�رقة،  و�سن�عة  جت���رة  غرفة 

ال�س�د�ص على التوايل.
لالبتك�ر  ال�سنوي  ال��دويل  املنتدى  وُيعد 
ال�س�رقة  غرفة  وج�ئزة  االأعم�ل  وري���دة 
ورواد  للطلبة  مث�لية  من�سة  للمبدعني 
مم�ر�س�ت  اأف�سل  على  للتعرف  االأعم�ل، 
مراحل  يف  منه�  واال�ستف�دة  االبتك�ر، 
لهم  وتفتح  اأو يف جم�ل عملهم  تعليمهم 
االإبداعية،  اأفك�رهم  عن  للتعبري  االأف���ق 
لال�ستف�دة  التقييم  جل�ن  مع  وم�س�ركته� 
من خرباتهم يف تطوير اأفك�رهم والنم�ذج 
فع�لية  ذات  خدمة  اأو  منتج  اإىل  االأولية 

وقيمة ملمو�سة على اأر�ص الواقع.
كم�ل  الدكتور  فع�لي�ت  �سمن  وي�س�رك 
يو�سف التومي، اأ�ست�ذ الهند�سة امليك�نيكية 
النقية  املي�ه  ملركز  امل�س�رك  وامل��دي��ر 
والط�قة النظيفة يف معهد م��س�ت�سو�ست�ص 
للتكنولوجي� "MIT" - الوالي�ت املتحدة 
ال�س�رقة،  ج�معة  اأمن�ء  جمل�ص  وع�سو 
و�س�حب خربة طويلة يف جم�ل الروبوتيك 
الدين�ميكي  والت�سميم  وامل��ح���ك���ة 
يف  كلمته  و�ستكون  وامليك�ترونيك�ص 

مو�سوع املنتدى عن ق�دة ال�سن�عة.
االإعالن  املنتدى  فع�لي�ت  �سمن  و�سيتم 

م�س�بقة  الثم�نية يف  الف�ئزين  اأ�سم�ء  عن 
فئتي  يف  للمبدعني  ال�����س���رق��ة  غ��رف��ة 
م�س�ركة  �سهدت  التي  واالأبح�ث  امل�س�ريع 
على  موزعة  فكرة   418 �سملت  وا�سعة 
فئتي امل�س�ريع واالأبح�ث من عدة مدار�ص 

وج�مع�ت يف الدولة.
الع�م  لهذا  امل�س�ركة  امل�س�ريع  وات�سمت 
ب�لتنوع من حيث املو�سوع�ت ذات ال�سلة 
االأ�سي�ء،  اإن��رتن��ت  مثل  ال��راه��ن  ب�لوقت 
ال�سيرباين،  واالأم��ن  اال�سطن�عي،  والذك�ء 
وال�سفر ب�لزمن، واأبح�ث يف جم�ل العلوم 

الكربيت  اأك�سيد  ث���ين  غ���ز  اندم�ج  مثل 
الن�سبية،  الرطوبة  مع  الدقيقة  واجلزيئ�ت 
الك�ربون،  اأك�سيد  ث�ين  من  اخل�يل  والنقل 
حلوال  تقدم  مب�س�ريع  الطلبة  تقدم  كم� 
عن  والك�سف  كورون�،  ج�ئحة  من  للحد 
املقطعية،  االأ�سعة  خالل  من  الف�يرو�ص 
االأ�س�بع،  وتقني�ت حديثة لت�سوير ب�سمة 
�سلة  ذات  م�س�ريع  من  الكثري  وغريه� 
من  وجميعه�  والبيئة  والهند�سة  ب�لطب 
و  ب�لدولة  اال�سرتاتيجي  التوجه  رك�ئز 
اأن  يذكر  اخلم�سينية.  االإم����رات  لروؤية 

ب�سكل  ارتفع  امل�س�ركة  امل�س�ريع  عدد 
ب�الأعوام  مق�رنة  كبرية  بن�سبة  ملحوظ 
على  التقييم  جل�ن  اأثنت  كم�  ال�س�بقة 
الطلبة  قبل  من  املقدمة  امل�س�ريع  جميع 
واملتميزة..  الواعدة  ب�مل�س�ريع  وو�سفته� 
املقيمة  اجل��ه���ت  م��ن  جهت�ن  وطلبت 
امل�س�ركة يف اللجنة ب�لتوا�سل مع ثالث 
م�س�ريع لدرا�سته� عن قرب وروؤية كيفية 
خالل  من  امل�س�ريع  هذه  واإر���س���د  دعم 
االإبداع لدى عدد من موؤ�س�س�ت  ح��سن�ت 

الدولة.

�إلى  ت�سل  نقدية  جو�ئز  ُيقدم  �الإ�سالمي«�لبحريني  »�لبركة 
2,000 د.ب �سمن حملة برنامج »مز�يا« �الإ�سكاني

�ملنامة ـ )�لوحدة(:
اإح��دى  االإ���س��الم��ي،  الربكة  بنك  اأعلن   
الرائدة  البحرينية  امل�لية  املوؤ�س�س�ت 
عن  االإ�سالمية،  امل�رفية  جم���ل  يف 
منج جوائز نقدية ت�سل اإىل 2،000 دين�ر 
بحريني جلميع طلب�ت التمويل العق�ري 
مزاي�  برن�مج  من  للم�ستفيدين  امُلنفّذة 
وذلك  االإ�سك�ن،  لوزارة  الت�بع  االإ�سك�ين 

ابتداًء من فرباير 2021.
حملته  عرب  االإ�سالمي  الربكة  بنك  يقدم 
لربن�مج  العق�ري  للتمويل  الرتويجية 
اجلذابة،  املميزات  من  جمموعة  "مزاي�" 
تن�ف�سية  رب��ح  معدالت  ت�سمل  والتي 
ودفع مبلغ ُمقدم منخف�ص، بج�نب اإعف�ء 
للتمويل،  امل�رفية  الر�سوم  من  العمالء 
نقدية  ج�ئزة  على  احل�سول  وفر�سة 
تقدمي  البنك  عمالء  وب��ستط�عة  �سخّية. 
طلب متويل "مزاي�" مببلغ ي�سل اإىل 120 
ت�سل  �سداد  وملدة  بحريني  دين�ر  األف 
ر�سوم  احلملة  و�ستغطي  �سنة.   25 اإىل 
ل�س�لح  احلي�ة  على  الت�أمني  ا�سرتاك�ت 
الت�أمني �سد  العمالء، عالوة على ر�سوم 

احلريق على وحداتهم ال�سكنية.
وبهذه املن��سبة، �رحت ال�سيدة ف�طمة 
اإدارة اخلدم�ت امل�رفية  العلوي رئي�ص 
لالأفراد يف بنك الربكة االإ�سالمي البحرين 
امتي�زات  تقدمي  ج��ًدا  "ي�رن�  ق�ئلًة: 

التي  "مزاي�"  متويل  حلملة  اإ�س�فية 
االأع��زاء  عمالئن�  من  كبرية  فئة  تخدم 
من م�ستفيدي برن�مج "مزاي�" االإ�سك�ين، 
الذين يتطلعون للح�سول على م�س�كنهم 
االم��ت��ي���زات  ه��ذه  وتعك�ص  اخل������س��ة. 
نقدية  بجوائز  وامل�سحوبة  امُلتعّددة 
�سمن  امُلنفّذة  الطلب�ت  لك�فة  فورية 
امل�ستمر  �سعين�  تعك�ص  احل��م��ل��ة، 
العمالء  ام��ت��الك  اإمك�نية  لت�سهيل 
املنطلق،  هذا  ومن  ال�سكنية.  للوحدات 

تنطبق  ممن  اجلميع  بدعوة  نت�رف 
"مزاي�"  برن�مج  ا�سرتاط�ت  عليهم 
احل�رية  ال��ف��ر���س��ة  ه���ذه  الغ��ت��ن���م 
العق�ري  التمويل  طلب�ت  وت��ق��دمي 

احلملة." عرو�ص  من  لال�ستف�دة 
اإح��دى  "مزاي�"  متويل  حملة  وتعد 
والق�ئم  امُلثمر  التع�ون  حم�سالت 
ب��ني ب��ن��ك ال��ربك��ة االإ���س��الم��ي وك��ل 
االإ�سك�ن.  ووزارة  االإ�سك�ن  بنك  من 
"الربكة  التزام  املب�درة  هذه  وتعك�ص 
اأف�سل  بتوفري  املتوا�سل  االإ�سالمي" 
ملتطلب�ت  املالئمة  واحللول  اخلدم�ت 
حلول  ذل��ك  يف  مب�  ال��ك��رام،  العمالء 

املتمّيزة. العق�ري  التمويل 
مملكة  يف   1984 ع�م  ت�أ�سي�سه  ومنذ 
االإ�سالمي  الربكة  بنك  جنح  البحرين، 
يف  ح�فل  �سجل  بتحقيق  البحرين 
نت�ئج  وحت��ق��ي��ق  االب��ت��ك���ر  جم����ل 
متميزة يف عملي�ته، فهو يحتل مركًزا 
التي تقدم  الرائدة  البنوك  متقدًم� بني 
اإ�سالمية  م�رفية  وخدم���ت  منتج�ت 
الع�مليني،  العمالء  من  متن�مي  لعدد 
وتقدمي  ويركز بوجه خ��ص على تطوير 
احللول الفريدة لال�ستثم�ر مب� هو موافق 
وي�ستفيد  االإ�سالمية.  ال�ريعة  الأحك�م 
القوي  الدعم  من  البحرين  الربكة  بنك 
القوي  امل���يل  املركز  له  يوفره  ال��ذي 

واملتني.

»ليند« �الألمانية توقع �سر�كة ��ستثمارية 
�سحار في  لم�سنع  دوالر  مليون  بـ26 

)�لوحدة(: ـ  م�سقط 
"ليند"  ���رك��ة  وق��ع��ت 
االأمل�����ن����ي����ة ����راك���ة 
�ركة  م��ع  ا�ستثم�رية 
�ركة  تقوم  القمر  حديد 
ال�����راك��ة  مب��وج��ب  ليند 
بتوفري كمي�ت االأوك�سجني 
�ركة  مل�سنع  ال��الزم��ة 
املنطقة  يف  القمر  حديد 
بقيمة  �سح�ر  يف  احلرة 
 26 ت��ب��ل��غ  ا���س��ت��ث��م���ري��ة 

اأمريكي. دوالر  مليون 
ال�ركة  ه��ذه  و�ستقوم 
ب�������إدخ�������ل اأف�������س���ل 
يف  الع�ملية  املم�ر�س�ت 
و�سي�نة  ت�سغيل  جم���ل 
وح����دات اإن���ت����ج ال��غ���ز 
ال��ه��واء(،  ف�سل  )حم��ط��ة 
عرب  ال�����رك��ة  وت��ع��م��ل 
يف  املحليني  �رك�ئه� 
ال��ت��ع���ون  جمل�ص  دول 
اخل��ل��ي��ج��ي ك���مل��م��ل��ك��ة 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة، 
العربية  االإم�رات  ودولة 
قطر،  ودول���ة  امل��ت��ح��دة، 
وذلك  البحرين  ومملكة 

30 ع�م�. اأكرث من  منذ 

 ك��م��� ت��خ��ط��ط ال�����رك��ة 
ا�ستثم�راته�  لتو�سعة 
هذا  خ��الل  ال�سلطنة  يف 
مليون   30 مببلغ  الع�م 
من  اأي�سً�  اأمريكي  دوالر 
خ���الل ا���س��ت��ث��م���رات يف 
و�سي�نة  وت�سغيل  بن�ء 
منتج�ت  اإنت�ج  حمط�ت 
مثل  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��غ���ز 
واالأوك�سجني  النيرتوجني 

وغريه�. والهيدروجني 
اال�ستثم�ر  ه��ذا  وي��ع��د 
�ركة  مع  "ليند"  ل�ركة 
ه�مة  اإ�س�فة  القمر  حديد 
يقدم  الذي  امل�روع  لهذا 
الع�ملية  التقني�ت  اأرقى 
ن��ت���ج  اإ يف  وي�����س���ه��م 
مليون  2ر1  م��ن  اأك���رث 
�سنوي�،  احلديد  من  طن 
اإىل  ت�سل  ب��ستثم�رات 
مليون   350 م��ن  اأك���رث 
بح�سب  ع��م���ين  ري�����ل 

نية". لعم� "ا
وي��وف��ر م�����س��ن��ع ���رك��ة 
ح���دي���د ال��ق��م��ر ح���وايل 
للعم�نيني  وظيفة   135
اإىل  ت�سل  تعمني  بن�سبة 

ب�مل�ئة.   40

"ليند"  �ركة  اأن  يذكر 
للغ�ز  �ركة  اأك��رب  تعد 
من  الع�مل  يف  ال�سن�عي 
ال�سوقية  احل�سة  حيث 
من  وه��ي  ي������رادات،  واالإ
ال�����رك���ت امل��درج��ة يف 
امل�لية يف  االأوراق  �سوق 
نيويورك  يف  داوج��ون��ز 
فرانكفورت  يف  وداك�ص 
ت�سل  اإجم�لية  بقيمة 
دوالر  م��ل��ي���ر   125 اإىل 
بلغت  وق���د  اأم��ري��ك��ي، 
ي���رادات���ه���� خ���الل ع���م  اإ
 28 اإىل  م�ي�سل   2019

اأمريكي. دوالر  ملي�ر 
االتف�قية  توقيع  ح�ر 
حممد  ب��ن  قي�ص  م��ع���يل 
التج�رة  وزي��ر  اليو�سف 
وال�����س��ن���ع��ة وت��روي��ج 
اال���س��ت��ث��م���ر و���س��ع���دة 
اأ���س��ل��ي��ة ب��ن��ت ���س���مل 
ال�����س��م�����س���م��ي��ة وك��ي��ل��ة 
وال�سن�عة  التج�رة  وزارة 
وت���روي���ج اال���س��ت��ث��م���ر 
وعدد  اال�ستثم�ر  لرتويج 
ب�لوزارة  امل�سوؤولني  من 
�سح�ر  مبنطقة  وذل���ك 

 .) مدائن   - ال�سن�عية 

�سلطنة 
عمان: فر�ص 

��ستثمارية في 
مجال ت�سنيع 
�لم�ستلزمات 

و�الأدوية 
�لطبية 

و�لطاقة 
�لمتجددة .. 

قريًبا

م�سقط ـ )�لوحدة(:
التج�رة  بوزارة  ممثلة  عم�ن  �سلطنة  حتتفل 
الثالث�ء  يوم  اال�ستثم�ر  وترويج  وال�سن�عة 
يوافق  الذي  العم�نية  ال�سن�عة  بيوم  املقبل 

الت��سع من فرباير من كل ع�م.
اليو�سف  حممد  بن  قي�ص  مع�يل  و�سيلتقي 
اال�ستثم�ر  وترويج  وال�سن�عة  التج�رة  وزير 
وعدد من امل�سوؤولني يف الوزارة عرب االت�س�ل 
االحتف�ل  خالل  و�سيتم  ب�ل�سن�عيني  املرئي 
ال�سن�عة  اإجن�زات  اأبرز  على  ال�سوء  ت�سليط 
النمو  واآف����ق  ك�مل  ع���م  خ��الل  العم�نية 
والقط�ع�ت  ال�سن�عي  القط�ع  يف  املتوقعة 
التحدي�ت  اأبرز  به، وكذلك من�ق�سة  املرتبطة 
التي تواجه ال�سن�عة العم�نية وال�سن�عيني، 
لزي�دة م�س�همة القط�ع ال�سن�عي يف الن�جت 
التنمية  عجلة  ودف��ع  االإج��م���يل  املحلي 
الوزارة  واالقت�س�د، والذي يوؤكد ويج�سد دعم 
واأهمية  وال�سن�عيني،  لل�سن�عة  امل�ستمر 
مواكبة ال�سن�عة للتقني�ت احلديثة من خالل 

هذه اللق�ءات.
امل�س�نع  اإع��الن  االحتف�ل  �سيت�سمن  كم� 
لالإج�دة  ال�سلط�ن  جاللة  بج�ئزة  الف�ئرة 
امل�ستمر  التطوير  اإىل  تهدف  التي  ال�سن�عية 
بكف�ءة  ال�سن�عية  العملي�ت  ك�فة  الأداء 
احل�لية  املرحلة  مع  يتن��سب  مب�  وفع�لية 

وامل�ستقبلية من حيث التطور التكنولوجي.
 و�سهد القط�ع ال�سن�عي يف ال�سلطنة تطورات 
م�سرية  من  50ع�م�  ال�  مدى  على  مت�س�رعة 
 � له  املغفور  ق�ده�  التي  املب�ركة  النه�سة 
��ل�سلط�ن ق�بو�ص بن �سعيد  ب�إذن اهلل تع�ىل 
بن تيمور � طيب اهلل ثراه � الذي اأكد حر�سه 
على �رورة دعم القط�ع ال�سن�عي من خالل 
املنتج�ت  ودعم  ال�سن�عية  املن�طق  اإق�مة 

على  وت�سجيعه�  تنميته�  و�رورة  الوطنية 
امل�ستوى املحلي واخل�رجي.

التج�رة  وزارة  يف  ممثلة  احلكومة  وتوا�سل 
املرحلة  اال�ستثم�ر خالل  وترويج  وال�سن�عة 
الق�دمة تعزيز م�س�همة القط�ع ال�سن�عي يف 
الرتويج  خالل  من  االإجم�يل  املحلي  الن�جت 
االأجنبية  اال�ستثم�رات  من  املزيد  وج��ذب 
مم�  املب��رة  وغ��ري  املب��رة  واملحلية 
ي�س�هم يف زي�دة عدد فر�ص العمل والتدريب 
التحويلية.  ال�سن�ع�ت  قط�ع  يوفره�  التي 
وذكرت زهرة بنت ع�لي ال�سي�بية مديرة دائرة 
التنمية ال�سن�عية بوزارة التج��رة وال�سن�عة 
يف  �ست�ستمر  ال��وزارة  اأن  اال�ستثم�ر  وترويج 
دعم وم�س�ندة املن�س�آت ال�سن�عية الق�ئمة من 

خالل ت�سهيل عملية �راء منتج�ته� ب�لتع�ون 
مع اجله�ت ذات العالقة وفق� ملع�يري حمددة 
املعنية  اجله�ت  ملوا�سف�ت  مط�بقته�  اأهمه� 

وتوفر اجلودة املطلوبة.
الفر�ص  بدرا�سة  تقوم  ال���وزارة  اإن  وق�لت 
وجذب  اجل��دي��دة  ال�سن�عية  اال�ستثم�رية 
حتى  الفر�ص  ه��ذه  لتمكني  امل�ستثمرين 
فقد  ذلك  �سبيل  ويف  ملمو�س�،  واقع�  تكون 
القيمة  مفهوم  �سي�غة  يف  ال��وزارة  اهتمت 
اآلي�ت  ال�سلطنة وبحث  املحلية امل�س�فة يف 
تطبيقه، حيث اأخذت يف االعتب�ر تبّني اأف�سل 
املم�ر�س�ت الدولية يف هذا املج�ل وبتع�ون 
ال�سن�عي  ب�لقط�ع  ال�سلة  ذات  اجل��ه���ت 
اجلهود  نط�ق  لتو�سيع  املحليني  وال�رك�ء 
اأن تكون خريطة  الوطنية الرامية اإىل �سم�ن 

طريق تطبيق القيمة املحلية امل�س�فة فّع�لة 
وم�ستدامة و�س�ملة.

واأكدت مديرة دائرة التنمية ال�سن�عية انته�ء 
املحلية  لقيمة  م�روع  من  االأوىل  املرحلة 
امل�س�فة حيث انهت الوزارة درا�س�ت اجلدوى 
من  اال�ستثم�رية  الفر�ص  من  لعدد  املبدئية 
ت�سنيع  االأوىل يف جم�ل  املرحلة  خمرج�ت 
اإ�س�فة  الطبية  واالأدوي��ة  امل�ستلزم�ت  بع�ص 
اإىل م�س�ريع الط�قة املتجددة وم�س�ريع اإع�دة 
التدوير، ودعم� لال�ستثم�ر يف هذه امل�س�ريع 
ف�إن الوزارة تقوم ح�لي� ب�لتع�ون مع وزارة 
امل�سبق  ال�راء  �سي��س�ت  لدرا�سة  ال�سحة 
مل�س�ريع االأدوية وامل�ستلزم�ت الطبية لتجهيز 
احلزم اال�ستثم�رية املن��سبة لهذه الفر�ص. من 
ج�نبه ق�ل املهند�ص �سعيد بن ن��ر الرا�سدي 
ال�سن�عيني  جلمعية  التنفيذي  الرئي�ص 
العم�نية  ال�سن�عيني  جمعية  اإن  العم�نية 
ب�درت منذ ت�أ�سي�سه� يف التوا�سل مع جميع 
ال�سن�عي  ب�لقط�ع  العالقة  ذات  اجله�ت 
وال  القط�ع،  وتك�مل  اجلهود  تن�سيق  بهدف 
اإىل  حتت�ج  كبرية  حتدي�ت  هن�ك  ب���أن  �سك 
التع�مل معه� ب�سكل م�ستمر وميكن للجمعية 
اأن تكون حلقة الو�سل املن�سودة بني القط�ع 
كم�  عنه�،  امل�سوؤولة  واجله�ت  ال�سن�عي 
ب�سكل  اأع�س�ئه�  اجلمعية يف متثيل  �س�همت 
اأزمة )كوفيد 19( الع�م امل��سي  خ��ص خالل 
مم� �س�هم يف التقليل من االآث�ر املرتتبة على 
ال�سن�عي  العمل  ا�ستمرار  و�سم�ن  االغالق�ت 

على مدار الع�م.
بعقد  اأي�س�  تقوم  اجلمعية  اأن  اإىل  واأ���س���ر 
حتديد  بهدف  االأع�س�ء  مع  دوري��ة  لق�ءات 
امللف�ت املهمة التي تتبن�ه� اجلمعية خالل 

الع�م.

زيورخ /و��سنطن -)د ب �(:
 ق�ل الرئي�ص ال�س�بق للمفو�سية 
اإنه  يونكر  كلود  ج�ن  االوروبية 
على  �سلبية  ت�أثريات  يتوقع  ال 

على  املتو�سط  او  الق�سري  املدي 
عملة اليورو، رغم العجز والديون 
املتزايدة بني الدول االع�س�ء يف 
مر�ص  فيه  تك�فح  ال��ذي  الوقت 

كوفيد .19-

اجرته�  مق�بلة  يف  يونكر  وق�ل 
زيورخر  “نويه  �سحيفة  معه 
اإن  ال�سوي�رية  ت�سي�توجن” 
اإذا  ال�سغوط  �ستتحمل  العملة 
ام��وال  االأع�����س���ء  ال���دول  اأنفقت 

الت�بع  االإعم�ر  اإع���دة  �سندوق 
، مثل  االأوروب��ي بحكمة  لالحت�د 
اإنف�قه� على االإ�سالح�ت املوجهة 

نحو امل�ستقبل.
الت�ريح�ت  يف  يونكر  واأ�س�ف 

وك�لة  ال�سبت  يوم  اوردته�  التي 
يريد  “ال  اأنه   ، لالأنب�ء  بلومربج 
ال��دي��ون  م�سكلة  م��ن  التقليل 
ميكنك  ال  اأم��ر  وه��و  الن�جتة”، 

التخل�ص منه ب�سهولة.

جان يونكر: ال �أتوقع تاأثير�ت �سلبية لعملة �ليورو على �لمدى 
�لق�سير و �لمتو�سط



اأبوظبي-وام:

اأعلنت دائ���رة الإ�س���ناد احلكوم���ي يف اأبوظبي ام�س 

ال�سب���ت عن تطبيق نظ���ام العمل احل�س���وري بن�سبة 

30% يف اجلهات احلكومية و�س���به احلكومية يف اإمارة 

اأبوظبي اعتبارا من اليوم الأحد 7 فرباير، وذلك تعزيزا 

للإج���راءات الوقائية املطبقة يف الإمارة وحفاظا على 

�سحة املوظفني وعائلتهم.

واعتمدت الدائرة تطبيق نظام العمل عن بعد للوظائف 

الت���ي ميكن تاأديتها ب�سكل كامل من خارج مقر العمل، 

بالإ�ساف���ة اإىل املوظفني الذين تتج���اوز اأعمارهم 60 

عام���ا، وامل�سابني باأمرا�س مزمن���ة و�سعف املناعة، 

واأ�سحاب الهمم.

واعتم���دت الدائرة اإل���زام اإجراء فح����س م�سحة الأنف 

"PCR" اأ�سبوعيًا لكافة املوظف���ني، على اأن ي�ستثنى 
م���ن ذلك املطعم���ون يف برام���ج التطعي���م الوطنية 

واملتطوعون يف الدرا�سات ال�رسيرية للقاح الذين تظهر 

حالتهم اخلا�سة "ح���رف E اأو النجمة الذهبية" على 

تطبيق احل�سن.

اأم القيوين ـ وام:

اأك���د ال�سيخ علي ب���ن �سعود بن را�سد 

املعل رئي����س دائرة بلدية اأم القيوين 

اأهمية حماية ونظافة البيئة البحرية 

وال�سواطئ على مدار العام مبا يحفظ 

للأجي���ال املتعاقبة حقها يف التمتع 

باحلي���اة يف بيئ���ة �سحي���ة واآمنة.. 

م�سددا على �رسورة تكثيف اجلهود من 

قبل اجلميع يف �سبيل تعزيز ا�ستدامة 

البيئ���ة البحري���ة وثرواته���ا املائية 

واحلفاظ على الواجهة البحرية يف اأم 

القيوين من التلوث البيئي.

جاء ذل���ك يف كلمة له خلل افتتاحه 

حمل���ة "بيئت���ي موطن���ي" لتنظيف 

ال�سواط���ئ وقاع البح���ر يف الإمارة ، 

والت���ي انطلقت بتوجيه���ات �ساحب 

ال�سمو ال�سي���خ �سعود بن را�سد املعل 

ع�س���و املجل����س الأعل���ى حاك���م اأم 

القيوين.

ودع���ا ال�سيخ علي بن �سعود بن را�سد 

ال�سيادي���ن ومرتادي البحر بعدم ترك 

النفايات عل���ى ال�ساطئ اأو رميها يف 

البح���ر ملا لها من اآث���ار خطرية على 

البيئة البحرية وت�سويه للمنظر العام.

وب���داأ الفتتاح بح�سو ال�سيخ علي بن 

�سعود املعل اإىل مقر مر�سي ال�سيادين 

يف منطقة املي���دان باأم القيوين التي 

انطلقت منها احلملة التي ت�ستمر ملدة 

�سه���ر على خم�سة مراح���ل تهدف اإىل 

تنظيف �سواط���ئ وقاع البحر وتوعية 

ال�سيادي���ن وم�ستخدم���ي ومرت���ادي 

البحر ب����رسورة املحافظ على البيئة 

من كل انواع امللوثات.

ح�رس الفتت���اح �سعادة حممد عي�سى 

الك�س���ف ع�س���و املجل����س الوطن���ي 

الحتادي ونا����رس يو�سف بن ح�سيبة 

مدير مركز الهلل الأحمر باأم القيوين 

وجا�س���م حميد ال����رس رئي�س جمل�س 

اإدارة جمعي���ة اأم القيوي���ن التعاونية 

ل�سيادي الأ�سماك وعدد من امل�سوؤولني 

وممثلي اجلهات امل�ساركة يف احلملة.

ي�س���ارك يف احلمل���ة اإىل جانب دائرة 

ال�سياحة والآثار وبلدية اأم القيوين 16 

جه���ة حكومية يف الإمارة ، بالإ�سافة 

اإىل م�ساركة 52 غوا�سا ي�سمل غوا�سني 

من حر�س ال�سواحل "املركز الثاين" يف 

اأم القيوي���ن وغوا�سني من فريق دبي 

للغو�س التطوعي وفريق اأ�سعد �سعب 

للغو�س التطوعي اإىل جانب غوا�سني 

م���ن فريق احلوت للغو����س التطوعي 

التطوعي،  ومن فريق برمودا للغو�س 

وفريق ماجلن للغو�س 

التطوعي.

و�س���ارك ال�سيخ علي بن �سعود املعل 

يف عملية الغو�س وانت�سال املخلفات 

الع�سوائية من قاع البحر مع الغوا�سني 

البحر من  واملتطوعني وم�ستخدم���ي 

�سيادين وعامل���ني يف مهنة ال�سيد، 

بالإ�سافة اإىل اجله���ات امل�ساركة كل 

بدوره وتخ�س�س���ه مع احلر�س اتخاذ 

اخلا�سة  الحرتازية  الإج���راءات  كافة 

يف احلد من انت�سار كوفيد - 19 .

من جانب���ه ثمن جا�س���م حميد ال�رس 

رئي�س جمل�س اإدارة جمعية اأم القيوين 

التعاونية ل�سيادي الأ�سماك توجيهات 

�ساحب ال�سمو حاكم اأم القيوين ودعم 

وم�سارك���ة ال�سي���خ علي ب���ن �سعود 

البلدي���ة يف اطلق  رئي����س  املع���ل 

احلمل���ة امل�ساهم���ة يف احلفاظ على 

البحرية وحمايتها من  البيئة  �سلمة 

خلل اإزالة املخلفات يف البحر ون�رس 

التوعية بني ال�سيادين و م�ستخدمني 

البحر للحد م���ن املمار�سات ال�سلبية 

التي توؤثر على �سلمة البيئة البحرية 

و جمال ال�سواطئ يف الإمارة.

واأو�س���ح اأن احلملة �سوف تكون على 

خم�سة مراح���ل ت�سمل املرحلة الأوىل 

والثانية تنظيف مر�سى امليدان لإزالة 

املخلفات من ال�ساط���ئ و قاع البحر 

، و�ست�سمل املرحل���ة الثالثة خور اأم 

القيوين تليها جزيرة ال�سينية و�سيتم 

خت���ام احلملة بتنظي���ف كورني�س اأم 

القيوي���ن القدمي عل���ى اأن يتم تنفيذ 

حملة النظافة كل يوم �سبت ملدة �سهر 

موؤك���دا اتباع القائم���ني على احلملة 

وامل�ساركني كافة التدابري والإجراءات 

الوقائي���ة امل�ساهم���ة يف احل���د من 

انت�سار "كوفيد19".
وبالنته���اء من عملي���ة التنظيف يف 

اليوم الأول للحملة اأ�ساد ال�سيخ علي 

ب���ن �سعود املعل بجه���ود جمعية اأم 

القيوي���ن التعاونية ل�سيادي الأ�سماك 

يف توعية ال�سيادين على مدار العام 

البحرية  البيئ���ة  وتثقيفه���م باأهمية 

و����رسورة املحافظة عليه���ا لتعزيز 

املخ���زون ال�سمك���ي، وتوجيههم نحو 

اإلقاء النفاي���ات واملخلفات  احلد من 

بط���رق ع�سوائي���ة من خ���لل تنمية 

احل����س الوطني عنده���م يف احلفاظ 

على البيئة ، كم���ا توجه بال�سكر اإىل 

جميع امل�ساركني يف احلملة �سواًء من 

اجلهات احلكومية وال�رسكات اخلا�سة 

واملتطوعني وامل�ساهمني يف احلملة.

علي بن �شعود المعال يفتتح وي�شارك في حملة« بيئتي موطني«

ال�شارقة ـ وام:

اأجنز مركز خدمات امل���رور والرتخي�س بالقيادة 

العامة ل�رسطة ال�سارقة "70" األفا و408 معاملت 

مروري���ة اإلكرتوني���ًا خلل �سهر يناي���ر من العام 

احلايل مبا يتوافق مع اجلهود التي تبذلها جهات 

الخت�سا����س بالدولة للحد م���ن انت�سار فريو�س 

كوفيد 19 ويوؤكد ان�سجام روؤى �رسطة ال�سارقة مع 

الهدف ال�سرتاتيجي ل���وزارة الداخلية الرامي اإىل 

تعزيز ر�سا املتعاملني باخلدمات املقدمة.

واأك���د املق���دم حممد ع���لي النقبي مدي���ر مركز 

خدم���ات املرور والرتخي�س حر����س القيادة على 

تقدمي كافة خدماتها لأفراد اجلمهور واملتعاملني 

بكفاءة عالية من خ���لل ال�ستفادة من النت�سار 

الكبري ملن�س���ات التوا�سل وتوظيفه���ا بال�سورة 

امُلثلى يف تقدمي تل���ك اخلدمات للمتعاملني بكل 

�سهولة وي�رس.

وق���ال اإن �رسط���ة ال�سارق���ة وف���رت للمتعاملني 

جمموعة م���ن القن���وات الذكي���ة للح�سول على 

اخلدم���ات املرورية م���ن خلل التطبي���ق الذكي 

اخلا����س به���ا "sharjahpolice" اإ�سافة 

 " shjpolice.gov.ae" ملوقعها الإلكرتوين

وعل���ى تطبيق وزارة الداخلية "moi" اإىل جانب 

مركز الت�سال واملتابعة الذي يقدم جمموعة من 

اخلدمات على الرق���م "065177555 " بال�سافة 

لأجه���زة "�سهل" املنت����رسة يف العديد من مراكز 

اخلدمة بالإمارة.

واأو�س���ح اأن خدمة جتديد املركبات كانت من اأكرث 

اخلدمات الت���ي مت اجنازها اإلكرتونيًا حيث بلغت 

"19" األف���ا و515 معامل���ة ثم خدم���ة طلب دفع 
املخالفات املرورية والتي بلغت "18" األفا 252 

معامل���ة تلتها خدمة طلب جتديد رخ�سة القيادة 

حيث بلغت "6" اآلف و83 معاملة.
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اأبوظبي � الوحدة:

تنطلق م�ساء اليوم الأحد احللقة املبا�رسة 

»املنكو����س«يف  برنام���ج  م���ن  الأوىل 

مو�سمه التا�سع، الذي تنظمه جلنة اإدارة 

املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية 

ا�سرتاتيجيته���ا  اإط���ار  يف  باأبوظب���ي، 

الثقافية الهادفة ل�س���ون الرتاث وتعزيز 

الهتمام ب���الأدب وال�سعر العربي، وذلك 

يف 10 م�ساًء من م����رسح �ساطئ الراحة 

باأبوظبي، وعرب قناتي بينونة والإمارات.

ويب���داأ اليوم18 مت�سابق���ًا م�سوارهم يف 

املناف�سة على لقب املنكو�س، وذلك خلل 

8 حلقات مبا�رسة تبث وفق اآلية حمددة 

�ستعلن عنها جلنة التحكيم خلل احللقة 

الأوىل من الربنامج، بالإ�سافة اإىل تقييم 

اللجنة التي تاأخذ بعني العتبار جمالية 

ال�سوت وقوته وطريق�������ة الأداء واإتقان 

اللحن وط���ول النف�س، و�سوًل اإىل احللقة 

النهائية التي يعل���ن فيها الفائز بلق��ب 

"فار�س املنكو�س".

الربنام���ج  يف  امل�سارك���ني  اأن  يذك���ر 

يخو�سون غمار ه���ذه امل�سابقة الرتاثية 

عرب مراح���ل عدة بدًءا من مرحلة جتارب 

الأداء، و�س���وًل اإىل احللق���ات املبا�رسة، 

وتختتم بفوز م�سارٍك واحد، ليكون فار�س 

املنكو�س.

ويهدف الربنام���ج اإىل اإعادة اإحياء حلن 

املنكو�س الأ�سيل، وم���د ج�سور التوا�سل 

ب���ني اجلي���ل الق���دمي، وجي���ل ال�سباب 

وفنون  واأحلانه،  باملنكو����س،  بتعريفهم 

اأدائه، واأب���رز رموزه حملًي���ا وخليجًيا، 

واحلفاظ على املوروث الثقايف، وت�سجيله 

من�سًة ثقافية ثابتة ينطلق نحو العاملية 

من خ���لل التعريف ب���ه واأ�ساليب اأدائه، 

واأبرز وجوه هذا الفن اخلليجي الأ�سيل.

وكان برنام���ج املنكو����س ق���د اأعلن عن 

قائم���ة ال�18 م�س���رتكًا الذي���ن قابلتهم 

جلنة حتكي���م املو�سم الثاين من برنامج 

»املنكو�س«بعد اختبارات متّيزت باإبداع 

اللحن وجمال ال�سوت وروعة الإيقاع.

الحلقة المبا�شرة الأولى من برنامج »المنكو�س« تنطلق من م�شرح 

�شاطئ الراحة باأبوظبي اليوم

�شرطة ال�شارقة تنجز »70« 

األف معاملة مرورية 

اإلكترونية خالل يناير2021

تطبيق نظام العمل الح�شوري بن�شبة %30 

في الجهات الحكومية و�شبه الحكومية في 

اإمارة اأبوظبي اعتباراً من اليوم

دبي ـ وام:

مع اقرتاب م�سبار الأم���ل من الو�سول اإىل مدار اللتقاط 

ح���ول املريخ بع���د غد الثلث���اء "التا�سع م���ن فرباير 

2021"، �سدح �سوت قي�رس الغناء العربي كاظم ال�ساهر 

اليوم عرب حمط���ات التلفزيون و�سبكات الإذاعة ومواقع 

الإنرتن���ت ومن�سات التوا�س���ل الجتماعي، متغنيًا بهذا 

الإجناز العربي الإمارات���ي التاريخي، وحمتفيًا بكلمات 

وحروف �سعري���ة موزونة بحدث غري م�سبوق يف تاريخ 

العرب، وهو اأول مهمة عربية ل�ستك�ساف الكواكب �سمن 

م�رسوع الإمارات ل�ستك�ساف املريخ "م�سبار الأمل".

القي����رس كاظم ال�ساهر اأب���ى اإل اأن يكون �سوته اجلميل 

حا�رساً يف ذاكرة التف���وق الإماراتي العربي، يف رحلة 

م�سبار الأم���ل اإىل املريخ، وهي ذاك���رة عربية، بكل ما 

للقي����رس من ح�س���ور ومكانة وموروث، وب���كل ما لدى 

الع���رب من �سغف، لروؤية تفوق اأمة باأكملها.. اأمة تنتظر 

من يبعث فيه���ا الأمل ويعزز فيها الروح، ويوؤكد قدرتها 

على التفوق والنجاح، جت�سيداً ملا�ٍس عريق، و�سوًل اإىل 

م�ستقب���ل مبهر، حيث ت�رس قيادة دول���ة الإمارات دومًا 

على ا�ستك�سافه وا�ست�رسافه قبل اأوانه.

كاظم ال�ساه���ر، ب�سوته وحلنه، وبكلمات كاظم اآخر، من 

اأهل احلرف واللغة، هو كاظم ال�سعدي، مل يكن مغنيًا، بل 

كان موؤرخ���ًا، للحظات تاريخية، تقول فيها الإمارات، اإن 

هناك دولة تتطلع للم�ستقبل، ومتد ج�سورها اإىل العامل 

من اأجل رف���اه الب�رسية، تهزم امل�ستحيل وت�سّخره خلري 

الإن�سانية.

ه���ي اإذاً مغناة تاريخية، ت���وؤرخ للحظة فا�سلة، حلنها 

وغردها القي�رس كاظم ال�ساهر، وبثت هذه الليلة، وكتب 

كلماتها ال�ساعر الكبري كاظم ال�سعدي، ووزعها املو�سيقار 

مي�سال فا�س���ل، فيما اأن�ست كل العرب يف توقيت واحد 

اإىل الأغنية التي حتكي ق�س���ة جمدهم وجمد الإمارات، 

وجتمع الإجناز العربي بالأحا�سي����س العربية القومية 

الت���ي اأ�ساءت ف�ساء الإم���ارات والعامل العربي بكلمات 

حتتفي بالإجناز التاريخي.

وق���ال كاظم ال�ساهر بعد اأن اأطل���ق اأغنيته يف ف�ساءات 

العامل العربي: " اأ�سعر بفخ���ر كبري، حني اأرى الإمارات 

حتقق لذاته���ا، ولكل العرب، الإجناز تل���و الإجناز، فهذا 

احل���دث عربي، مي�س قلوبنا، ويح���رك فينا الأمل، فنحن 

اأمة لها تاريخها، وهي ق���ادرة دومًا على تبووؤ املكانة 

التي ت�ستحقها، وقد ع���ززت قيادة دولة الإمارات، دائمًا 

ه���ذه الروح العربية يف كل مبادراته���ا، لتقول لنا اإننا 

كن���ا و�سنبقى من اأهل القدرة والإجن���ازات، ومن اأبرزها 

طبعًا رحلة م�سبار الأمل اإىل املريخ.. الأمل العربي، بعد 

�سن���وات من العمل واجلد وتذليل ال�سعاب، ونحن اليوم 

على بعد اأيام، ع���ن حلظات تاريخية، تعني الكثري لكل 

واحد فينا".

واأ�س���اف " املو�سيقى وال�سعر يوؤرخ���ان اإجنازات الأمم، 

فهم���ا لي�سا ترفًا عابراً، وكثرياً ما يرتبط حدث تاريخي، 

ب�سع���ر اأو نرث اأو نق�س يعرب ع���ن تلك اللحظة، وال�سوت 

الإن�ساين هنا، الأكرث �سدقية يف التعبري عن هذه اللحظة 

التي تعد حلظة عربية ندخل بها عام 2021 م�ستب�رسين 

به خرياً، وتبداأ به دولة الإمارات اخلم�سني عامًا املقبلة 

من تاريخها احلافل بالإجنازات، وهي حلظة توؤكد اأي�سًا 

اإن دورنا كلنا يف الإع���لم والفنون، وكل القطاعات، اأن 

نعمل معًا لتحفيز ال���روح القومية والوطنية، كي نطرد 

الياأ�س يف العامل العربي، ونبدد املخاوف من امل�ستقبل، 

ما دامت لدينا القدرة على �سناعته".

يف كلمات الأغنية لل�ساعر الكبري كاظم ال�سعدي، ب�ساطة 

يف الر�سال���ة، دون تعقيد، و�سل�س���ة يف املعنى، وهي 

جواه���ر نرثها ب�سوت القي����رس يف ف�ساءات العرب يف 

الطري���ق اإىل املريخ، فكل الف�س���اءات تتوحد يف ف�ساء 

الإم���ارات، وذلك حني يق���ول: اأيها النا����س الكرام مني 

لكم اأحلى الكلم بالعل���م تزدان ال�سعوب ويزدهي فينا 

ال�سلم بالعلم وال�س���رب اجلميل ل �سيء يبدو م�ستحيل 

م�سبارنا هذا الدليل باحُللم من�سي للأمام واأ�ساف كاظم 

ال�ساهر م���ن كلماته ما يلي اإىل الأغني���ة: ل نر�سى اإلّ 

الّول والأف�س���َل والأجمَل يا �سعُب ا�سُمك يف الُعل للعلِم 

كلنا قي���ام وفيما ي�سق م�سبار الأمل م�سريته الف�سائية، 

نحو الكوكب الأحمر، يرتق���ب العامل اأجمع يوم التا�سع 

م���ن فرباير، حني يقرتب امل�سبار من مدار اللتقاط حول 

املريخ، وهي رحلة حمفوف���ة باملخاطر، لكن الإمارات، 

تراهن دومًا على الأمل، ولي�س على ح�سابات املخاوف 

يف هكذا رح���لت، ففي حال جناح امل�سبار يف الو�سول 

اإىل وجهته، �ستكون الإمارات الدولة اخلام�سة يف العامل 

الت���ي حتقق هذا الإجناز التاريخي، عرب رحلة ا�ستغرقت 

�سبعة �سهور قطع خللها امل�سبار 493 مليون كيلومرت، 

مبتو�س���ط �رسعة ُيقدر ب� 121 األف كيلومرت يف ال�ساعة، 

وتع���د مرحلة دخول امل�سبار مدار الكوكب الأحمر الأهم 

والأخط���ر يف رحلة امل�سب���ار، اإذ ت�س���ل ن�سبة النجاح 

فيها 50%، وت�سته���دف املهمة العلمي���ة مل�سبار الأمل 

الإمارات���ي توفري بيان���ات علمي���ة مل توفرها املهمات 

ال�سابقة نح���و املريخ، حيث �سيوفر امل�سبار �سورًة هي 

الأ�سمل من نوعها للظروف اجلوية، والتغريات املناخية 

عل���ى الكوكب الأحمر ومراقب���ة الطق�س على مدار اليوم 

وب���ني ف�سول ال�سنة يف املري���خ املمتدة اإىل 687 يومًا 

بح�سابات كوكب الأر�س.

التا�سع من فرباي���ر، �سيكون يوم���ًا تاريخيًا، يف �سماء 

العرب، مع ه���ذه الرحلة العلمية، الت���ي تريد اأن تنفع 

الب�رسي���ة، وهي اأي�س���ًا رحلة تق���ول اإن الإمارات، حتب 

للع���رب، ما حت���ب لنف�سها، وتريد اأن يع���ود العرب اإىل 

�س���دارة الأمم، ون�سبة جناح مهمة م�سبار الأمل، وا�سحة 

من���ذ الآن، فقد جنحت الإمارات، بكل هذا اجلهد امل�ستمر 

على مدى �سنني، وجت���اوز امل�ساعب، وحتدي العراقيل، 

مع هذه الإرادة التي ل ترتاجع، لتوّقع الإمارات بقيادتها 

و�سعبها بحروف من نور، على �سجل العلم والفخر، الذي 

ل تن�ساه الب�رسية، يف �سعيها نحو التقدم ورقي احلياة.

ال�شعر والمو�شيقى حا�شران في تاريخ اأول مهمة ف�شائية 

عربية ل�شتك�شاف الكواكب..

كاظم ال�ساهر يغني لـ»م�سبار الأمل«
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صرنموذج اإعالن الن�صر
نموذج اإعالن الن�صر



 اسم الرشكة: اكشن امبا كت ايفنتس )ش.ذ.م.م(
العنوان: مستودع ٦ ملك الرشكة التجارية الدولية - مجمع ديب لالستثامر

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ٧٥٩٦٣

رقم الرخصة: ٥٧٢٧٨٤
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 

الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفى اتش ايه ام لتدقيق الحسابات للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: 2021/1/27
تاريخ تصديق القرار:  2021/1/27

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب رقم 
٩١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديرة - بورسعيد هاتف رقم: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠ 
- فاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم الرشكة: سيلز مينا للتجارة العامة ش.ذ.م.م
B ملك الالينس للتامني )رشكة مساهمة عامة( - املرقبات - استدامة C العنوان: مكتب رقم ٧-٥-٤-٣-٢-١

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٠٧٥٤٣٥

رقم الرخصة: ٦٥٣٢٥١
بإنحالل  لديها  التجاري  السجل  التأشري يف  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  مبوجب هذا 

الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفى اتش ايه ام لتدقيق الحسابات للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢٠/٩/١
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٠/٩/١

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب رقم 
٩١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديرة - بورسعيد هاتف رقم: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠ 
الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من  - فاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم املصفى: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات
 - - ديرة  الشباب  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع 

بورسعيد
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

بإنحالل رشكة: اكشن امبا كت ايفنتس )ش.ذ.م.م(
وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة

محاكم ديب
تاريخ القرار: 2021/1/27

تاريخ تصديق القرار: 2021/1/27
وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان 
املستندات  كافة  معه  الفاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً   - الهاتف: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠  أعاله 

واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم املصفى: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات
 - - ديرة  الشباب  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع 

بورسعيد
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

بإنحالل رشكة: سيلز مينا للتجارة العامة ش.ذ.م.م
وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة

محاكم ديب
تاريخ القرار: ٢٠٢٠/٩/١

تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢٠/٩/١
وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان 
املستندات  كافة  معه  الفاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً   - الهاتف: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠  أعاله 

واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.
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 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 دائرة التنمية االقت�صادية دائرة التنمية االقت�صادية دائرة التنمية االقت�صادية دائرة التنمية االقت�صادية

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة
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تعلن إدارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / سبيشاليزد 

لخدمات العالمات التجارية. 

بنرش طلب تجديد مدة الحامية للعالمة 

التجارية التالية :-  

املودعة بالرقـم :   152740 واملسجلة  

تحت الرقم  152740  

 بتاريخ :  1 / 5 / 2012  

   باسـم:  ش .فريكو شوتريز أند ستنج  

وعنوانه : ص.ب 233963 ديب ، اإلمارات العربية املتحدة.

سيستمس  أم إين كونرت كتينج ) ش. ذ. م. م. ( .

 وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخري اعتباراً من 

تاريخ: 6 / 2 / 2021

 يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
بريستول للتجارة العامة ذ.م.م

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:  
املودعة تحت رقم: 343182           بتاريخ : 14/01/2021

  تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م
باســم: بريستول للتجارة العامة ذ.م.م.

وعنوانة: بور سعيد، استدامة، ص.ب 40283، 
ديب، اإلمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:
الصناعة  يف  تستخدم  التي  والشحوم  الزيوت 

)غري الزيوت واملواد الدهنية التي تستخدم يف التغذية والزيوت الطيارة(، مواد 
التشحيم، املستحرضات التي تستخدم لرتسيب األتربة وامتصاصها، الوقود مبا يف 
ذلك الزيوت املعدنية )الخاصة بإدارة املحركات( ومواد اإلضاءة، شموع االضاءة 

بجميع أنواعها وفتائل اإلضاءة.
الواقـعة بالفئة: 04

 AMERICAN MOUNTAIN الالتينية الكلامت  عن  عبارة   : العالمة  وصف 
EAGLE بحروف التينية بارزة وذلك بلون أسود يف خلفية بيضاء كام هو موضح 

بالشكل املرفق.
االشرتاطات: 

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف 
وزارة االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً 

من هذا اإلعالن. 

يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل/ املالك
بطلب إنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة تحت رقم:   196988      بتاريخ: 28/08/2013
و املسجلة                         بتاريخ:     14/08/2014

باســم: ألكيمي بروجيكت.
الفجرية،   ،4422 ص.ب  وعنوانه: 

اإلمارات العربية املتحدة.
يف  السابق  النرش  وتاريخ  رقم 

الجريدة الرسمية : )      ( – )  (
الرتفيهية  النشاطات  املنتجات: 

والحفالت واملهرجانات واملعارض.
الواقـعة بالفئة: 35 

* التعديالت عىل الطلب بعد النرش 
السابق:

اسم مالك العالمة: ألكيمي بروجيكت.
اسم املتنازل له: ألكيمي للحفالت.          

مهـنته: الصناعة والتجارة
جنسيته: اإلمارات العربية املتحدة.

عنوان ومحل اقامته: برديب منطقة برج خليفه الخليج التجاري برج بريزم مكتب 
رقم303، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.

تاريـخ انتـقال امللكية: 2017/04/18.
تاريخ التاشري يف السجل: 2021/01/31
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نائبة اأمريكية ترف�ض االعتذار عن ت�سريحاتها 

بعد ا�ستبعادها من لجان مجل�ض النواب

االتحاد االوروبي: بيالرو�ض تعهدت بتح�سين 

ال�سالمة النووية في محطتها النووية الجديدة

وا�سنطن ـ )د ب اأ( :

 رف�ضت النائبـــة اجلمهورية الأمريكية مارجوري 

تايلـــور جرين اأول اأم�س العتذار عن تاريخها يف 

الدفاع عن العنف �ضد القادة الدميقراطيني وقالت 

اإنها اأي�ضا "غري اآ�ضفة" مل�ضايقتها اإحدى الناجني 

مـــن اإطالق النار يف مدر�ضـــة مراهقني قبل ب�ضع 

�ضنوات.

واأظهرت النائبة اجلمهوريـــة من ولية جورجيا 

نـــربة خالية من النـــدم يف موؤمتر �ضحفي دعت 

اإليـــه خارج مبنى الكابيتـــول الأمريكي للتعبري 

عـــن راأيها يف جمل�س النواب الذي ا�ضتبعدها من 

جلنتي التعليم وامليزانية يوم اخلمي�س يف توبيخ 

لعتناقها لنظريات املوؤامرة العنيفة.

وردا علـــى �ضوؤال متكـــرر عما اإذا كانـــت ل تزال 

متم�ضكـــة بزعمها بـــاأن رئي�ضة جمل�ـــس النواب 

الدميقراطية نان�ضـــي بيلو�ضي ت�ضتحق "املوت" 

بدعوى ارتكابها "خيانة" ، رف�ضت جرين الإجابة 

و�ضعت بدًل من ذلك اإىل تغيري املو�ضوع.

وقالت جرين غا�ضبة لأحد ال�ضحفيني "هل راأيت 

خطابي اأم�ـــس؟"، يف اإ�ضارة اإىل ت�رصيحاتها يوم 

اخلمي�س يف املجل�س، التـــي قدمت فيها اعتذاراً 

غام�ضًا عن "كلمات املا�ضي" دون العتذار عن اأي 

من دعواتها املحددة للعنف.

و�ضوت جمل�س النـــواب على ا�ضتبعاد جرين من 

جلان التعليم والعمل واملوازنة، حيث �ضوت 219 

نائبًا دميوقراطيـــا و 11 نائبًا جمهوريا ل�ضالح 

ال�ضتبعاد بينما عار�ضها 199 جمهوريًا.

مين�سك ـ )د ب ا( :

 قالت الوكالة الأوروبية ل�ضالمة الطاقة النووية اإن 

بيالرو�س رمبا تكون قد اتخذت خطوات ملعاجلة 

املخاوف الرئي�ضية املتعلقة بال�ضالمة يف مفاعلها 

النووي اجلديد يف اأ�ضرتافيت�س.

جاء ذلـــك يف تقرير اأوىل للهيئة قبل زيارة يقوم 

بها م�ضوؤولون للموقع الأ�ضبوع املقبل، وح�ضلت 

وكالة بلومربج لالأنباء عليه.

وا�ضتندت ال�ضتنتاجات الأولية ب�ضكل اأ�ضا�ضي اإىل 

وثائق من ال�ضلطات البيالرو�ضية واجتماعات عرب 

الإنرتنت ، ح�ضبما اأفادت م�ضودة التقرير.

و�ضيتم حتديـــث التقرير بنتائج زيـــارة الفريق 

الأ�ضبوع املقبـــل ،ح�ضبما قال اثنان من م�ضوؤويل 

الحتاد الأوروبي ،طلبا عدم الك�ضف عن هويتهما 

لأن املعلومات لي�ضت من�ضورة.

ووفقا للتقرير املوؤرخ يف 22 كانون اأول/دي�ضمرب 

، "بناًء على املعلومات املتاحة ، مت اإحراز تقدم 

يف معاجلة جميع التو�ضيات املتعلقة بالق�ضايا 

ال�ضبع ذات الأولوية الق�ضوى".

وا�سنطن ـ )د ب اأ( :

 رف�س الرئي�س الأمريكي جو بايدن منح �ضلفه 

دونالـــد ترامب اإمكانية الو�ضـــول امل�ضتمر اإىل 

املعلومـــات ال�ضتخباراتية ال�رصيـــة، كما هو 

معتاد.

وقـــال بايدن يف مقابلة مـــع �ضبكة "�ضي بي 

اإ�ـــس" التلفزيونية ن�رصت م�ضـــاء اأول اأم�س اإن 

ترامب اأظهر "�ضلوكًا خاطئًا" وميكن اأن ي�رصب 

معلومات �رصية.

ورف�س بايدن التكهن مبا قد يحدث، لكنه قال اإن 

ترامب بب�ضاطة مل يعد بحاجة اإىل املعلومات.

و�ضدد الرئي�ـــس على اأن تقييمـــه ل عالقة له 

بتحري�س ترامب لأن�ضاره الذين اقتحموا مبنى 

الكابيتول يف اأوائل ال�ضهر املا�ضي.

وت�ضـــاءل بايدن "مـــا قيمة اإعطائـــه اإيجازات 

ا�ضتخباراتيـــة، ما هـــو تاأثريه علـــى الإطالق، 

بخالف حقيقة اأنه قد يخطاأ ويقول �ضيًئا ما؟"

ومن املقرر اأن ُتـــذاع مقابلته مع �ضبكة "�ضي 

بي اإ�س" قبل مباراة دوري كرة القدم الأمريكية 

اليوم .

وعادة ما ي�ضتمر الروؤ�ضاء الأمريكيون ال�ضابقون 

يف احل�ضـــول على تقارير ا�ضتخباراتية �رصية ، 

ولكن قبل اأن يح�ضل عليهـــا ترامب ، يجب اأن 

يوافق بايدن.

واتهـــم منتقدون ترامب بالك�ضف عن معلومات 

�رصية عدة مرات اأثناء �ضغل من�ضب الرئي�س.

اأنقرة ـ )د ب اأ( :

 هنـــاأ الرئي�س الرتكي رجب طيـــب اأردوغان، 

اأم�س، حممد املنفـــي لفوزه برئا�ضة املجل�س 

الرئا�ضي الليبي، وعبـــد احلميد دبيبة لفوزه 

برئا�ضة الوزراء.

وبح�ضب بيـــان دائرة الت�ضـــال يف الرئا�ضة 

الرتكيـــة الذي نقلته وكالة اأنبـــاء الأنا�ضول، 

اأعرب اأردوغان خـــالل ات�ضالني هاتفيني، عن 

متنايتـــه بالنجاح لكل مـــن املنفي ودبيبة 

يف مهامهمـــا. و�ضدد اأردوغـــان على موا�ضلة 

تركيا تقدمي الدعم للحفاظ على وحدة ليبيا 

ال�ضيا�ضية واجلغرافية، وامل�ضاهمة يف اإحالل 

ال�ضتقرار وال�ضالم والأمن والرفاه ل�ضعبها.

كما اأكـــد اأردوغان حر�س تركيا على موا�ضلة 

تطوير التعاون مع ليبيا يف املرحلة اجلديدة.

برلني ـ )د ب اأ( :

 دعا وزيـــر اخلارجية الأملـــاين هايكو ما�س 

رو�ضيا اإىل المتثـــال للتزاماتها الدولية بعد 

طرد دبلوما�ضيني من الحتاد الأوروبي.

وقـــال ما�س يف ت�رصيحات ل�ضحف جمموعة 

"فونكـــه" الأملانية الإعالمية ال�ضادرة اأم�س : 
"رو�ضيا بيدها حتديد نوع العالقة التي تريدها 

مع بقية اأوروبا".

واأعلنت وزارة اخلارجيـــة الرو�ضية اأول اأم�س 

اأن ثالثة دبلوما�ضيني مـــن الحتاد الأوروبي 

"اأ�ضخا�ضًا غري مرغوب فيهم".

دري�سدن ـ )د ب اأ( :

 تلقـــى املحققون يف اأملانيـــا اأكرث من 1600 

معلومة بخ�ضو�س حادثـــة ال�رصقة املذهلة 

ملجوهرات ل تقدر بثمن من اأحد اأكرث املتاحف 

فخامة يف اأوروبا منذ اأكرث من عام.

وكان جمهولون اقتحموا يف الـ25 من ت�رصين 

ثان/نوفمرب من العام املا�ضي متحف "القبو 

الأخ�ـــرص" ال�ضهري الذي مت تاأ�ضي�ضه يف القرن 

الثامن ع�رص يف قبو اأحد الق�ضور التاريخية يف 

دري�ضدن. وقاموا بف�ضل ق�ضبان اإحدى النوافذ 

ثم خلع الواجهة الزجاجية لها. وعندما دخلوا 

اإىل غرفـــة املجوهرات قامـــوا باإحداث ثقوب 

يف اأحد �ضناديـــق العر�س الزجاجية واإخراج 

املجوهرات الثمينة منها.

واأ�ضفرت العملية عن �رصقة نحو ع�رصين قطعة 

جموهرات مـــن الأملا�س والأحجـــار النفي�ضة 

من متحـــف "القبو الأخ�رص"، والتي تعود اإىل 

ع�رص الباروك، ومن بينها جنمة و�ضام الن�رص 

الأبي�س البولندي واجلوهرة املا�ضية لأن�ضوطة 

"زيك�ضي�رص فاي�رص" .
وقـــال متحـــدث با�ضم مكتب املدعـــي العام 

بدري�ضـــدن اإنـــه ل يوجـــد حتـــى الآن اأي اأثر 

للمجوهرات امل�رصوقة، التي تعود اإىل القرنني 

ال�ضابع ع�رص والثامن ع�رص، م�ضيفا اأن الدعاء 

العـــام ل يزال "واثقا مـــن قدرته على حتديد 

مكان املجوهرات امل�رصوقة".

وبح�ضـــب البيانات، فـــاإن حـــوايل 235 من 

املعلومات املتعلقة باملطاردة اجلارية تخ�س 

امل�ضتبـــه به اخلام�س، الـــذي مت القب�س على 

�ضقيقه التواأم البالـــغ من العمر 21 عامًا يف 

منت�ضف كانون اأول/دي�ضمـــرب املا�ضي، وهو 

حاليا قيد احلب�س الحتياطي مع ثالثة اآخرين.

وجميـــع امل�ضتبه بهم اخلم�ضـــة ينتمون اإىل 

عائلة اإجرامية كبرية معروفة لدى ال�رصطة يف 

برلني با�ضم "ع�ضابة رميو".

وحتـــى الآن ، مل يـــدل اأي مـــن امل�ضتبه بهم 

املحتجزين باأي اعرتافات.

روما ـ )د ب اأ( :

 قال وزيـــر ال�ضحة الإيطايل، روبرتـــو �ضبريانت�ضا اأم�س اإن 

بالده �ضت�رصع من وترية املوافقة على العالجات با�ضتخدام 

الأج�ضام امل�ضادة مع مر�ضى بعينهم من امل�ضابني بكوفيد 

.19

واأ�ضـــاف الوزير عرب موقع التوا�ضـــل الجتماعي في�ضبوك 

اأنه وقـــع على مر�ضوم يجيز العالجات با�ضتخدام الأج�ضام 

امل�ضادة "وحيدة الن�ضيلة"، وهي يف الغالب اأج�ضام م�ضادة 

معدلة وراثيًا.

واأ�ضـــار اإىل اأن هيئـــة الأدوية الإيطاليـــة وجمل�س ال�ضحة 

بالدولة اأعطيا ال�ضوء الأخ�رص للعالج.

وكتـــب الوزير: "لذلـــك، وبجانب اللقاحـــات، لدينا فر�ضة 

اإ�ضافية ملكافحة كوفيد 19".

برلني ــ )د ب اأ( :

 ر�ضـــد املكتـــب الحتـــادي الأملاين 

لل�رصطـــة اجلنائيـــة تزايـــداً يف عدد 

�ضد  املوجهة  والعـــداءات  التهديدات 

�ضيا�ضيني وعلماء و�ضحفيني من قبل 

منكري جائحة كورونا.

 وقـــال رئي�س املكتب، هوجلر مون�س، 

يف ت�رصيحات ملجلة »دير �ضبيجل« 

الأملانيـــة ال�ضادرة اأم�ـــس : »نر�ضد 

بقلق تزايداً متوا�ضال لعدد التهديدات 

والأعمـــال العدائية. هـــذه التهديدات 

موجهة �ضد �ضيا�ضيـــني، ولكن اأي�ضًا 

اأي�ضا �ضد اأ�ضخا�س اآخرين مثل علماء 

الفريو�ضـــات، الذيـــن يظهـــرون على 

وجه اخل�ضو�ـــس يف و�ضائل الإعالم 

خالل اجلائحة. ن�ضجل اعتداءات على 

�ضحفيني ب�ضكل متكرر«، مو�ضحا اأن 

مكتبه ب�ضبب ذلك قام باإعادة ت�ضكيل 

خططه للحماية عرب تن�ضيق وثيق مع 

الوليات.

 واأ�ضـــاف مون�س: »حركـــة )التفكري 

اجلـــاين( ت�ضـــم مروجـــني لنظريات 

املوؤامـــرة وروحانيني، وكذلـــك اأفراداً 

من حركـــة مواطني الرايخ ومتطرفني 

ميينيـــني. هناك اإذن تقـــارب للحركة 

الحتجاجيـــة من متطرفـــني، لكن ل 

يوجد اخـــرتاق للحركة باأكملها حتى 

الآن«.

ومت ت�ضجيل اإجمايل 2629 جرمية �ضد 

�ضا�ضة مبدئيًا يف عام 2020 مقارنة بـ 

1674 يف العام ال�ضابق، وفقا لوثيقة 

وزارة اطلعـــت عليها وكالـــة الأنباء 

الأملانية )د.ب.اأ(.

ومن بني هذه احلالت، ت�ضمنت 1247 

حالـــة اإهانات، و 403 حـــالت اإكراه 

وتهديد، و 228 حادثة تتعلق باإحلاق 

اأ�ـــرصار باملمتلـــكات و 212 حالـــة 

خطاب كراهية.

ومت ت�ضجيل اإجمايل 78 جرمية عنف 

بحق �ضيا�ضيني يف عام 2020، منها 

48 حالـــة ابتـــزاز، و 17 حادثة اإيذاء 

ج�ضدي، و�ضبع حـــالت حرق عمدي، 

وحماولة قتل، وجرمية تفجري.

وكانـــت هناك عالقـــة لإجمايل 374 

جرمية بالقيـــود املفرو�ضة للحد من 

انت�ضار فريو�ـــس كورونا، والتي قالت 

وزارة الداخلية اإنهـــا اأدت اإىل »زيادة 

الدولة  �ضـــد  واملقاومة  الحتجـــاج 

وممثليهـــا، اأو �ضـــد الأ�ضخا�س الذين 

يعتـــربون م�ضوؤولـــني �ضيا�ضيـــًا عن 

الإجراءات التقييدية«.

بايدن يخالف التقاليد ويمنع ترامب من الح�سول على تقارير ا�ستخباراتية

اأردوغان يهنئ الفائزين بمجل�سي الرئا�سة والوزراء 

في ليبيا

وزير الخارجية االألماني يطالب رو�سيا باالمتثال 

اللتزاماتها الدولية

محققون األمان يتلقون اأكثر من 1600 معلومة عن 

حادثة �سرقة مجوهرات 

اإيطاليا توافق على اال�ستخدام الطارئ للعالج 

باالأج�سام الم�سادة 

ازدياد التهديدات �سد ال�سيا�سيين في األمانيا ب�سبب كورونا

اإ�شعار التما�س ملف

VELOQX RSC LIMITED
لها )ADGM( �شركة �شوق اأبوظبي العالمي

الرقم الم�شجل: ٠٠٠٠٠١٧٠٣

املكتب املسجل: جزء من الطابق التاسع عرش، برج الختم، ميدان سوق 

أبوظبي العاملي، جزيرة املاريه، اإلمارات العربية املتحدة )»الرشكة«(

لوائح   من   ٢٠٥ للامدة  وفقاً  هذا  التصفية  التامس  إشعار  تقديم  يتم 

ADGM لعام ٢٠١٥ )»لوائح اإلعسار«(.

تم تقديم إشعار التامسا بالتصفية من قبل الرشكة مبوجب املادة ٢٠٢ )١( 

)أ( من لوائح اإلعسار إىل محاكم ADGM يف ٣١ يناير ٢٠٢١.

وسيتم االستامع إىل هذا االلتامس من محاكم ADGM يف سوق أبوظبي 

العاملي، جزيرة املاريه، أبوظبي، االمارات العربيــــة املتحدة يوم ١٨ فرباير 

٢٠٢١ الساعـــة ١ ظهراً )١٣٫٠٠ ساعة( بتوقيت اإلمارات العربية املتحدة، 

القانونية،  واالستشارات  للمحاماة  التميمي ومشاركوه  الرشكة رشكة  ميثل 

العاملي،  أبوظبي  سوق  ساحة  السلع،  برج   ،٢٦ الطابق  يف  مكتبها  ويقع 

جزيرة املاريه، ص.ب ٤٤٠٤٦، أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة.

يتم تقديم إشعار آخر بأن أي شخص ينوي املثول يف جلسة االستامع )سواء 

عنوانها  )عىل  الرشكة  يعطي  أن  يجب  االلتامس(  هذا  معارضة  أو  لدعم 

التميمي ومشاركوه )عىل عنوانها املشار إليه  املشار إليه أعاله( أو رشكة 

أعاله( إشعار بهذه النية وفقاً للوائح اإلعسار، يف موعد ال يتجاوز ١٦٫٠٠ 

ساعة، ١٧ فرباير ٢٠٢١.

ملزيد من التفاصيل، يرجى االتصال بالرشكة أو رشكة التميمي ومشاركوه 

عىل تفاصيل االتصال الواردة يف هذا اإلشعار.

تاريخ اإلشعار:

الأحد 7 فرباير 2021-العـدد 14663

لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400 فاك�س 024488201
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 �إ�سابة 6 مدنيين من 
بينهم 3 من �ل�سيخ في 

�نفجار في كابول

كابول ـ )د ب �أ( :
�ستة  �أن  �أم�س  �لأفغانية  �ل�رشطة  ذكرت   
مدنيني على �لأقل، من بينهم ثالثة �أع�ساء 
�أ�سيبو�  �أفغان�ستان،  من طائفة �ل�سيخ يف 
�لأفغانية،  بالعا�سمة  وق��ع  �نفجار  يف 
كابول. وقال �ملتحدث با�سم قائد �ل�رشطة، 
مبنطقة  �لنفجار  �إن  ف��ار�م��ارز  ف��ردو���س 
�ل�رشطة �لأوىل باملدينة وقع د�خل متجر. 

ومل يعرف بعد طبيعة �لنفجار.
ومل تعلن �أي جهة م�سوؤوليتها عن �حلادث 
تنظيم  م��ن  عنا�رش  وك��ان��ت  �لآن.  حتى 
يف  �أعلنت  قد  "د�ع�س"  �لإ�سالمية  �لدولة 
�ل�سابق م�سوؤوليتها عن عدد من �لهجمات 
�لدموية على طائفتي �لهندو�س و�ل�سيخ يف 

�أفغان�ستان.
  باك�ستان تبحث عن 3 مفقودين 

من مت�سلقي �لجبال
��سالم �باد ـ ) دب �( :

عن  بحث  عملية  �أم�س  باك�ستان  �أطلقت 
ثالثة مت�سلقني فقدو� خالل عملية ت�سلق 
�ل�ستاء لثاين �أعلى قمة جبلية يف �لعامل.
با�سم  �ملتحدث   ، ح��ي��دري  ك���ر�ر  وق���ال 
نادي جبال �لألب �لباك�ستاين �لذي تديره 
�حلكومة ، لوكالة �لأنباء �لأملانية )د.ب.�أ( 
�إن "مروحيتني للجي�س وفريق من مت�سلقي 

�جلبال ي�ساركون يف عملية �لبحث".
�أثر  �أي  �ملروحيات مل تعرث على  �إن  وقال 
للمت�سلقني �ملفقودين بحلول �لوقت �لذي 

عادو� فيه ب�سبب �سوء �لأحو�ل �جلوية.
 ، �سادبار�  علي  حممد  �لباك�ستاين  وكان 
وجون �سنوري من �أي�سلند� ، وموهر برييتو 
من ت�سيلي يف �لرحلة �ل�ستك�سافية، عندما 
�نقطع �ت�سال �ملخيم �لذى يقيمون فيه بهم 

بعد مرور �أكرث من 30 �ساعة من �نطالقهم.

ميركل تطالب بوقف فوري لأعمال �لعنف في بيالرو�س
برلني ـ )د ب �أ( :

يف  �لن��ت��خ��اب��ات  م��ن  ع��ام  ن�سف  بعد 
�لعديد  بها  تعرتف  مل  و�لتي  بيالرو�س، 
�لأملانية  �مل�ست�سارة  طالبت  �ل��دول،  من 
�أجنيال مريكل باإنهاء �لعنف �سد �ملو�طنني 

�ملحتجني �سلميًا هناك.
وقالت مريكل يف ر�سالتها �لأ�سبوعية عرب 
 : �أم�س  �لإنرتنت  على  ُبثت  �لتي  �لفيديو 
�إىل  �ل�سيا�سية يف مين�سك  �لقيادة  "ندعو 
�ل�سجناء  عن  و�لإف��ر�ج  فور�ً  �لقمع  �إنهاء 
على  يتعني  �أن��ه  م�سيفة  �ل�سيا�سيني"، 
�ألك�سندر  بالرئي�س  �ملحيطة  �لقيادة 
لوكا�سينكو �أن حترتم يف �لنهاية �حلق يف 

حرية �لتعبري.
للمحتجني،  دعمها  عن  مريكل  و�أعربت 
و�لحت��اد  �أمل��ان��ي��ا  "�ستو��سل  وق��ال��ت: 
عن  �مل�����س��وؤول��ني  حما�سبة  �لأوروب�����ي 
�لإن�سان  حلقوق  �مل�ستمرة  �لنتهاكات 
ب�سمود  ب�سدة  تاأثرت  لقد  بيالرو�س.  يف 

يبدو  �لبيالرو�سية.  �لدميقر�طية  �حلركة 
�سين�سى  �لعامل  �أن  ح�سبو�  قد  �حلكام  �أن 
ن�سمح  �أل  يجب  جمدد�ً.  �ل�سجعان  هوؤلء 
بذلك �أبد�ً". ومتر بيالرو�س باأزمة �سيا�سية 

د�خلية خطرية منذ �لنتخابات �لرئا�سية 
�آب/�أغ�سط�س، و�لتي �عُتربت مزورة  يف 9 
يف  عامًا   26 وبعد  و��سع.  نطاق  على 
لوكا�سينكو،  ف��وز  �إع���الن  مت  �ل�سلطة، 

"�آخر  �أنه  �إليه على  �لذي غالبًا ما ي�سار 
 80 حو�يل  بن�سبة  �أوروبا"،  يف  ديكتاتور 

يف �ملئة من �لأ�سو�ت.
يف  �لدميقر�طية  �حلركة  ترى  ذلك،  ومع 
�سفيتالنا  �ملعار�سة  زعيمة  �أن  �لبالد 
يعد  مل  كما  �لفائزة.  هي  تيخانوف�سكايا 
بلوكا�سينكو  يعرتف  �لأوروب��ي  �لحت��اد 
�لحتجاجات  قمع  �أن  بعد  كرئي�س 

�ل�سلمية بعنف وح�سي.
بيالرو�س  جرى يف  ما  �أن  مريكل  و�أكدت 
وقالت:  دميقر�طية،  �نتخابات  يكن  مل 
"مل تكن حرة ول نزيهة ول �سفافة. ملدة 
�ل�سو�رع  �إىل  �ل�سجعان  نزل  عام،  ن�سف 
يتظاهرون  �إنهم  �أ�سبوع.  بعد  �أ�سبوعًا 
لالإعجاب  مثرية  ومبثابرة  �سلمي  ب�سكل 
�أج��ل  وم��ن  �لن��ت��خ��اب��ي،  �ل��ت��زوي��ر  �سد 
يف  ج��ذري  وحت��ول  �سيا�سية  تغيري�ت 
لوكا�سينكو  �ألك�سندر  قيادة  لكن  بلدهم. 
لديها �إجابة و�حدة فقط على �ملظاهر�ت 

�لعنف". �ل�سلمية: 

�لمز�رعون �لهنود يغلقون �لطرق �ل�سريعة عبر 
�لبالد �حتجاجاً على قو�نين زر�عية

نيودلهي ـ )د ب �أ( :
�ملز�رعني  من  �لآلف  ع�رش�ت  ب��د�أ   
للطرق  غلقًا  �لهند  يف  �ملحتجني 
�ل�رشيعة على م�ستوى �لبالد �أم�س يف 
�إطار غ�سبهم �سد ثالثة قو�نني زر�عية 

مثرية للنز�ع يريدون �إلغاءها. 
وجرى غلق �لطرق �ل�رشيعة يف �أماكن 
و�لبنجاب  هاريانا  وليتي  يف  عدة 
جامو  يف  �أي�سًا  �ملظاهر�ت  و�أقيمت 
وك�سمري، وبنجالور وبون، بح�سب ما 
)�ن  نيودلهي  تلفزيون  �سبكة  ذكرته 
دي تي يف(، وقال �ملز�رعون �إنه جرى 

و�سع حو�جز �لطرق يف 33 موقعًا.
�أح��د  وه��و  تيكايت،  ر�كي�س  وق���ال 
مرور  مننع  "�سوف  �ملز�رعني:  ق��ادة 
خطوة  يف  �ساعات  لثالث  �ملركبات 
رمزية.. و�سوف نعطي �لأ�سخا�س �لذين 
تقطعت بهم �ل�سبل ماء وغذ�ء ونو�سح 

لهم �سبب تظاهرنا".
و�أظهرت �للقطات �لتلفزيونية �مل�سورة 
�سائقي  ك��وروك�����س��ي��رت�  مدينة  م��ن 
�ل�ساحنات وغريهم من مالك �ل�سيار�ت 

وهم ياأخذون �لطعام من �ملتظاهرين 
�لطريق خالل �جللو�س  �لذين ي�سدون 

يف �لطريق �ل�رشيع.  
بال�سلمية  �أم�س  مظاهر�ت  و�ت�سمت 
بع�س  حدوث  عن  �أنباء  ترددت  فيما 
وبنجالور  هاريانا  يف  �لعتقالت 
جانب  من  م�سري�ت  تنظيم  وج��رى   .
�أحز�ب �ملعار�سة يف مومباي و�أجز�ء 
�أخرى من ماهار��سرت� لدعم �ملز�رعني.

و�أوقف عدد كبري من �ملز�رعني بقيادة 
نقاباتهم، مركباتهم عند حدود دلهي 
ثان/نوفمرب  ت�رشين  منت�سف  منذ 
�لطرق  على  ن��ق��اط  عند  �مل��ا���س��ي 
�ل�رشطة.  �أوقفتهم  حيث  �ل�رشيعة 
على  �حتجاجًا  �ملز�رعون  ويتظاهر 
�لقو�عد  ت�سهل  زر�عية  قو�نني  ثالثة 
وبيع  و�لت�سويق  بالتخزين  �ملتعلقة 

�ملنتجات.  

األمانيا ت�صجل اأكثر من 10 اآالف اإ�صابة جديدة في يوم واحد

كورونا في �لعالم: �لإ�سابات ت�سل �إلى نحو 4ر105 
مليون و�لوفيات 3ر2 مليون

نيويورك / برلني ـ )د ب �أ( :
 و���س��ل �إج��م��ايل ع���دد ح��الت 
�لإ�سابة �ملوؤكدة بفريو�س كورونا 
�مل�ستجد يف جميع �أنحاء �لعامل 
و161  �ألف  و401  ماليني   105 �إىل 
�لثامنة  �ل�ساعة  حتى  حالة،  
�لتوقيت  ح�سب  دقائق،  وع�رش 
)يو.تي.�سي(  �مل��وح��د  �لعاملي 
�أم�س ،وفقا لبيانات جامعة جونز 
هوبكنز ووكالة بلومربج لالأنباء.

وبلغت ح�سيلة �لوفيات �لناجمة 
ي�سببه  �ل���ذي  ك��وف��ي��د-19  ع��ن 
 299 و  2مليون  كورونا  فريو�س 

�ألفًا و389 حالة.
دول  �ملتحدة  �لوليات  وتت�سدر 
�لإ�سابات  عدد  حيث  من  �لعامل 
و�لوفيات. ويف برلني �أعلن معهد 
�لأملاين ملكافحة  كوخ"  "روبرت 
�ملعدية  وغري  �ملعدية  �لأمر��س 
�لإ�سابات  عدد  �أن  �أم�س  �سباح 
�جل���دي���دة ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا 
يف  ت�سجيلها  مت  �لتي  �مل�ستجد، 
�لأرب��ع  �ل�ساعات  خ��الل  �لبالد 
و�لع�رشين �ملا�سية، بلغ 10 �آلف 
و485 �إ�سابة، ��ستناد�ً �إىل بيانات 
وبلغ  �ملحلية.  �ل�سحية  �لإد�ر�ت 

�ل�سبت  ي��وم  �لإ���س��اب��ات  ع��دد 
�ملا�سي 12 �ألفا و321 حالة.

وفاة  حالة   689 �ملعهد  و�سجل 
جديدة جر�ء �لفريو�س يف غ�سون 
�أربع وع�رشين �ساعة، مقابل 794 
�ل�سبت  يوم  جديدة  وفاة  حالة 
�أعلى  �أملانيا  و�سجلت  �ملا�سي. 
عدد �إ�سابات يومية حتى �لآن يف 
�ملا�سي،  �أول/دي�سمرب  كانون   18
بو�قع 33 �ألفا و777 �إ�سابة، بينها 

على  �إ�سافتها  مت  �إ�سابة   3500
�أعلى  �سجلت  كما  متاأخر.  نحو 
عدد وفيات يومية جر�ء �لفريو�س 
حتى �لآن يف 14كانون ثان/يناير 

�ملا�سي بو�قع 1244 حالة.
بني  �ملر�س  �نت�سار  معدل  وبلغ 
غ�سون  يف  ن�سمة  �أل��ف  مئة  كل 
�إ�سابة.  3ر77  �أم�س  �أي��ام  �سبعة 
 22 يف  معدل  �أعلى  ت�سجيل  ومت 
�ملا�سي  �أول/دي�����س��م��رب  ك��ان��ون 

بو�قع 6ر197 �إ�سابة.
ي�سل  �ملعهد،  بيانات  وبح�سب 
بذلك �إجمايل عدد حالت �لإ�سابة 
�ملوؤكدة بالفريو�س يف �لبالد �إىل 

مليونني و275 �ألفا و394 حالة.
�لناجمة  �لوفيات  �إجمايل  وبلغ 
�ألفًا   61 بالفريو�س  �لإ�سابة  عن 
و286 حالة. وبلغ عدد �ملتعافني 
و900  �أل��ف��ًا  و20  مليونني  نحو 

�سخ�س.

بدء حظر تجول ليلي في �لعا�سمة 
�لكوبية ب�سبب كورونا

هافانا ـ )د ب �أ( :
�إقليم  �إد�رة  �أع��ل��ن��ت   
�ل��ع��ا���س��م��ة �ل��ك��وب��ي��ة 
فر�س  �أم�س  �أول  هافانا 
مرة  ليلي  جت��ول  حظر 
 ، �لعا�سمة  يف  �أخ��رى 
ح��الت  زي���ادة  ب�سبب 
�لإ����س���اب���ة ب��ف��ريو���س 
ك��ورون��ا، وي��ب��د�أ �حلظر 
على �لفور وي�ستمر حتى 

�إ�سعار �آخر.
�ل�سكان  على  وي��ج��ب 
منازلهم  مغادرة  ع��دم 
بني �ل�ساعة 9 م�ساء و 5 

�سباحاً.
و�سهدت �لأ�سابيع �لأوىل 
من  عدًد�  �لعام  هذ�  من 
بفريو�س  �لإ���س��اب��ات 
�أكرب  �لبالد  يف  كورونا 
على  ت�سجيله  مت  مم��ا 

مد�ر عام 2020 باأكمله.
ن��ه��اي��ة  ع��ط��ل��ة  ويف 
مت  �ملا�سي،  �لأ�سبوع 
 1000 من  �أك��رث  ت�سجيل 
جديدة  �إ���س��اب��ة  حالة 
�ساعة   24 غ�سون  يف 
خرب�ء  و�ألقى  مرة.  لأول 
على  باللوم  حكوميون 
عند  �لن�سباط  تر�جع 

�لطابور  يف  �لن��ت��ظ��ار 
�لطعام  على  للح�سول 
�لأ�سا�سية  و�ل�رشوريات 
ل  �إن��ه  وقالو�  �لأخ���رى. 
توجد م�سافة كافية يف 

طو�بري �لنتظار.
�لتي  �ل��دول��ة  و�سهدت 
يبلغ عدد �سكانها حو�يل 
 31190 ن�سمة  مليون   11
�إ�سابة و 229 حالة وفاة 
ب�كوفيد-19،  مرتبطة 
�مل��ر���س �ل��ن��اج��م عن 
�ل��ف��ريو���س ، م��ن��ذ ب��دء 

�لوباء.
ويف ت�رشين �أول/�أكتوبر 
كوبا  خففت  �ملا�سي، 
�ل�سارمة  �لإج�����ر�ء�ت 
فريو�س  م��ن  للوقاية 

ك��ورون��ا و�أع���ادت فتح 
يف  لل�سياح  �أب��و�ب��ه��ا 
كانون  ومنذ  �لغالب. 
ت�سديد  مت  ثان/يناير، 
مرة  �لإج����ر�ء�ت  بع�س 

�أخرى.
�رش�ء  �حلكومة  وترف�س 
لقاحات فريو�س كورونا 
�لتي متت �ملو�فقة عليها 
�لآن يف �لعديد من �لدول 
، ويرجع ذلك جزئًيا �إىل 
بتطوير  وتقوم  �لتكلفة، 
لقاحات خا�سة بها بدًل 

من ذلك.
�ختبار  حاليا  ويجري 
م�ستح�رش�ت  �أرب��ع��ة 
جت���ارب  يف  ك��وب��ي��ة 

�رشيرية.

م�ساع �أوروبية  
�أمريكية رفيعة 
�لم�ستوى لإحياء 

�لتعاون عبر �لأطل�سي
برلني ـ )د ب �أ( :

تعتزم  و��سنطن،  يف  �ل�سيا�سي  �لتغيري  بعد   
�ملتحدة  و�لوليات  وبريطانيا  وفرن�سا  �أملانيا 

�إحياء �لتعاون �لتقليدي �لوثيق عرب �لأطل�سي.
ذلك  على  �لأربع  �لدول  خارجية  وزر�ء  و�تفق 
 ، �أم�س  �أول  م�ساء  �لفيديو  عرب  موؤمتر  خالل 
�خلارجية  وز�رة  من  م�سادر  ذك��رت  ح�سبما 

�لأملانية �أم�س.
�رشورة  �أك��دو�  �ل��وزر�ء  �أن  �مل�سادر  و�أ�سافت 
مو�جهة �لتحديات �لعاملية معا يف �مل�ستقبل، 
بني  ل��الآر�ء  معمق  تبادل  �أول  �أن  �إىل  م�سرية 
ونظريهم  �لثالثة  �لأوروبيني  �خلارجية  وزر�ء 
تن�سيب  منذ  بلينكن  �أنتوين  �جلديد  �لأمريكي 
�لرئي�س �لأمريكي جو بايدن، �ت�سم باأجو�ء بناءة 

ومفعمة بالثقة.
حول  د�رت  �ملحادثات  �أن  �مل�سادر  و�أو�سحت 
�لربنامج �لنووي �لإير�ين و�لتعامل مع �ل�سني 
وجائحة  �لدولية  �ملناخ  و�سيا�سة  ورو�سيا 

كورونا.

لدخول  �ل�سلبي  كورونا  �ختبار  ت�سترط  �ل�سويد 
�أر��سيها

�ستوكهومل ـ )د ب �أ( :
�لأجانب  �لو�فدين  على  يتعني 
�عتبار�ً  �ل�سويد  ي�سلون  �لذين 
�ختبار  تقدمي  �أم�س  ي��وم  من 
�سلبي كورونا مل مير عليه �أكرث 

من 48 �ساعة لدخول �لبالد.   
�ستيفان  �ل��وزر�ء  رئي�س  وك��ان 
قد  �ل���وزر�ء  من  وغ��ريه  لوفني 
�لإج����ر�ء يف  ه��ذ�  ع��ن  �علنو� 

�لأ�سبوع �ملا�سي .
�لإج���ر�ء  ه��ذ�  ي�ستمر  و���س��وف 
ويطبق  �أذ�ر/م��ار���س   31 حتى 
�لذين جتاوزو�  �لأ�سخا�س  على 
�ل�18 عامًا. وقالت �حلكومة �إنها 
�ملخاوف  على  بناء  تت�رشف 
�ل�سحة  وكالة  �أثارتها  �لتي 
يتعلق  فيما  �ل�سويدية  �لعامة 
بانت�سار نوع متحور جديد من 
قابلية  �أك��رث  ك��ورون��ا  فريو�س 
للعدوى مبا يف ذلك طفرة جرى 

ر�سدها �أول مرة يف بريطانيا.
�لأ�سباب  �لإع��ف��اء�ت  وت�سمل 
و�ملوظفني  �ل�رشورية  �لأ�رشية 

�لأ�سخا�س  �أو  �لنقل  قطاع  يف 
�حل��دود  عرب  يتحركون  �لذين 
ن�سح  ومت  �ل��ع��م��ل.  �أج���ل  م��ن 
�لأخ��رية  �لفئة  يف  �لأ�سخا�س 
ل��الخ��ت��ب��ار على  ب��اخل�����س��وع 
على  ويجب  �أ�سبوعي.  �أ�سا�س 

هوؤلء  �أو  �ل�سويديني  �ملو�طنني 
�لذين يحملون �إقامة يف �ل�سويد 
�خل�سوع لالختبار قبل و�سولهم 
�أو �خل�سوع لالختبار يف نف�س 
عليهم  ويجب  �لو�سول.  ي��وم 
�أي��ام  ل�سبعة  �أنف�سهم  ع��زل 

خالل  ثان  لختبار  و�خل�سوع 
توجيهات  بح�سب  �لفرتة،  تلك 
�ل�سويد  و�سجلت  �حلكومة.   
 588 من  �أك��رث  �أم�س  �أول  حتى 
�ألف �إ�سابة و12 �ألفًا و115 وفاة 

منذ تف�سي �جلائحة.

يفوق   19 كوفيد-  لقاحات  عدد  �لعالمية«:  »�ل�سحة 
عدد �لحالت و�لفقر�ء تعوزهم �لحماية

جنيف ـ  )د ب �أ( :
�لعاملية  �ل�سحة  منظمة  رئي�س  ق��ال   
�أم�س   �أول  جيربي�سو�س  �أدهانوم  تيدرو�س 
كوفيد  ملر�س  �مل�سادة  �للقاحات  عدد  �إن 
�لإ�سابة  �أعلى حاليًا من عدد حالت   19-
باملر�س يف جميع �أنحاء �لعامل ، لكن �لدول 
�لغنية ��ستخدمت معظم �للقاحات �ملتاحة. 
لالأمم  �لتابعة  �ملنظمة  رئي�س  و�أ���س��اف 

"�أكرث  بجنيف  �سحفي  موؤمتر  يف  �ملتحدة 
من ثالثة �أرباع تلك �للقاحات موجودة يف 
10 دول فقط متثل ما يقرب من 60 % من 
�لناجت �ملحلي �لإجمايل �لعاملي". وتابع �أن 
ما يقرب من 130 دولة مل تتمكن حتى �لآن 
و�أح�ست  ملو�طنيها.  و�حد  لقاح  تقدمي  من 
منظمة �ل�سحة �لعاملية �أكرث من 105 ماليني 
�لناجم  �ملر�س  بكوفيد-19،  �إ�سابة  حالة 

عن فريو�س كورونا �جلديد.
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 ájGóH  ,É k«éjQóJ  ≥∏¨dG  Oƒ«b  ∞«ØîJ  ºà«°Sh

 »FóÑe  πµ°ûH  íª°ù oj  å«M  ÚæKE’G  óZ  øe

 QGô≤H ∂dPh ,øjQÉªàdG AGôLEÉH §≤a äÉÑîàæª∏d

 ÜÉÑ°ûdG IôjRh ¿É«fÉghCG ¬«æ«JQÉa ÚH ∑Î°ûe

.ÜÉjO ¿É°ùM áeƒµ◊G ¢ù«FQh ,á°VÉjôdGh

 ,á«fƒjõØ∏àdG ójó÷G IÉæb âØ°ûc ,á«fÉK á¡L øe

 ‘ á«°VÉjôdG ájófC’G íàa âLQOCG áeƒµ◊G ¿CG

 øe áãdÉãdG á∏MôŸG ∫ÓN áMƒàØŸG ÖYÓŸG

 ,QGPBG/¢SQÉe 8 ‘ ájófC’G íàØH ,≥∏¨dG ∞«ØîJ

.ô¡°ûdG ¢ùØf øe 22 Ωƒj á≤∏¨ŸG ÖYÓŸG íàah

 …QhódG ≈∏Y ™ØædÉH Oƒ©«°S ôeC’G Gòg ¿CG ∂°T ’h

 óYƒe  ójó–  πLCG  øe  ,Ωó≤dG  Iôµd  ÊÉæÑ∏dG

.¬dÉªµà°S’

 ó«cC’G ¿EÉa ,á∏°ùdG Iôµd ÊÉæÑ∏dG …QhódG ¿CÉ°ûHh

 ¿ƒµ«°S  ,¬bÓ£f’  ¢ùeÉÿG  π«LCÉàdG  ¿CG  ƒg

 .RôHC’G ¿Gƒæ©dG

 ,Ò°ûH  …Rƒa  ≥HÉ°ùdG  ‹hódG  ÖdÉW

 áØbƒH ,á«fÉª©dG á°VÉjôdG ‘ ÚdhDƒ°ùŸG

 ∞°Sƒj ≥HÉ°ùdG ¿ÉªY Öîàæe ÖY’ ™e

.¿ÉWöùdG ¢Vôe ´QÉ°üj …òdG ,¿ÉÑ©°T

 "ÎjƒJ" ≈∏Y ¬HÉ°ùM ÈY ,Ò°ûH ∫Ébh

 »NCG  ,ÈÿG  ¥ó°üe  ÒZ  ÉfCGh  ÖàcCG "  :

 ∞°Sƒj »°VÉjôdG ,»HQO ≥«aQh »≤jó°Uh

."¢VôŸG øe √ó°ùL ⁄CÉàj ¿ÉÑ©°T

 ∞°Sƒj  ¿Éc  Öjô≤dG  ¢ùeC’ÉH"  :±É°VCGh

 πaÉëŸG ™«ªL ‘ øWƒdG AGóæd GöVÉM

 ôKCÉàŸG ó°ù÷G Gòg êÉàëj Ωƒ«dG .á«dhódG

."øWƒdG áØbƒd ¿ÉWöùdG øe

 øH  ¿õj  …P  ó«°ù∏d  AGóf  Gòg"  :”CGh

 á°VÉjôdGh áaÉ≤ãdG ôjRh ¥QÉW øH ºã«g

 ."ÜÉÑ°ûdGh

 ¢Vô©J  ób  »°VÉjôdG  ´QÉ°ûdG  ¿Éch

 ¿ÓYEÉH  ,á«°VÉŸG  ΩÉjC’G  ‘  áeó°üd

 ¢VôŸG  Gò¡H  ¿ÉÑ©°T  ∞°Sƒj  IÉfÉ©e

 ÉŸ ¬©e áØbƒH ™«ª÷G ÖdÉ£«d ,å«ÑÿG

.á«fÉª©dG äÉÑîàæª∏d ¬eób

 áWöûdG  √Ò¶f  …Oƒ©°ùdG  IóL  »∏gCG  π¡eCG

 ≈∏Y á≤aGƒŸG πLCG øe á∏«∏b äÉYÉ°S ,»bGô©dG

 Qó°üe ócCGh ≥WÉf ó©°S ,¬©aGóŸ Ωó≤ŸG ¢Vô©dG

 Q’hO  ¿ƒ«∏e  áª«≤H  ¬fCG  ,¢Vô©dG  ≈∏Y  ™∏£e

 iôNCG  á¨«°U  ìôW  ”  Éªc  ,Úª°Sƒe  IóŸ

 ióHCG  ÖYÓdG" :™HÉJh .IQÉYE’G ΩÉ¶æH óbÉ©à∏d

 ô¶àæj ÒNC’Gh ,»∏gC’G ¤EG ∫É≤àf’G ≈∏Y ¬à≤aGƒe

 Ωƒ«dG GOQ ≈≤∏àj ¿CG ójôjh ,áWöûdG IQGOEG á≤aGƒe

 26`dG ÖMÉ°U ,≥WÉf ¿Éch ."≈°übCG óëc ,óMC’G

/ƒ«dƒj  ‘ »bGô©dG  áWöû∏d  º°üfG  ób  ,ÉeÉY

 ¬d ≥Ñ°Sh ,ájƒ÷G Iƒ≤dG øe ÉeOÉb ,2019 Rƒ“

.É«°SBG ∫É£HCG …QhO ‘ ,¬≤jôa ™e ácQÉ°ûŸG

 ∂dÉeõdGh  »∏gC’G  º‚  ,∫É©dG  óÑY  É°VQ  iôj

 ƒ°ùà«H  »≤jôaEG  Üƒæ÷G  ÜQóŸG  ¿CG  ,≥Ñ°SC’G

 ≈£YCG ,…öüŸG »∏gCÓd »æØdG ôjóŸG ,ÊÉª«°Sƒe

.¬ªéM øe ÈcCG …ô£≤dG π«MódG

 ¿hO ±ó¡H …ô£≤dG π«MódG ≈∏Y »∏gC’G RÉah

 »àdG  ájófCÓd ⁄É©dG ¢SCÉc »FÉ¡f ™HQ ‘ OQ

 ¿ôjÉH ó°V ÚæKE’G kGóZ Ö©∏jh ,ô£b É¡Ø«°†à°ùJ

.»FÉ¡ædG ∞°üf ‘ ÊÉŸC’G ïfƒ«e

 :"öüe »°S »H ΩEG" IÉæb ÈY ,∫É©dG óÑY ∫Ébh

 π«MódG  øe  ±ƒNh  QòëH  Ö©d  ÊÉª«°Sƒe"
 öùjC’G Ò¡¶dG ∫ƒ∏©e »∏Y »°ùfƒàdG ¿CG π«dóH

 ƒg Éªc äÉªé¡dG á©HÉàŸ QGôªà°SÉH Ωó≤àj ⁄

."OÉà©e

 øe ÈcCG π«MódG ≈£YCG ÊÉª«°Sƒe ¿CG ¤EG QÉ°TCGh

 »µ«àµJ ƒjQÉæ«°S ≈∏Y óªàYGh π©ØdÉH ¬ªéM

 ¿CG Éë°Vƒe ,…ô£≤dG ≥jôØdG øe ójó°T ±ƒîH

 ≈eôe ≈∏Y á«eƒég ÜÉ«fCG ¬d øµJ ⁄ »∏gC’G

 Ωó≤j ⁄ »∏gC’G ¿CÉH ∫É©dG óÑY ±ÎYGh .π«MódG

 GÒ°ûe ,RƒØdG ºZQ π«MódG ΩÉeCG  ô¶àæŸG AGOC’G

 ÊÉg óªfi ∑GöTEG ‘ CÉ£NCG ÊÉª«°Sƒe ¿CG ¤EG

.¬àjõgÉL ΩóY ºZQ øÁC’G Ò¡¶dG

 QóH »Hô¨ŸGh ±öTCG øÁCG ´ÉaódG »FÉæK ¿CG ócCGh

 AÉ≤d ∫ÓN »∏gC’G  ±ƒØ°U ‘ π°†aC’G  ¿ƒfÉH

.π«MódG

 Öéj »∏gC’G" :≥∏Y ,á∏Ñ≤ŸG ¿ôjÉH á¡LGƒe øYh

 ≥««°†J ≈∏Y πª©jh á«YÉaO á≤jô£H Ö©∏j ¿CG

 á«eƒég  á≤jô£H  Ö©d  GPEG  ¬fC’  ,äÉMÉ°ùŸG

."±GógCG á«fÉªãH öùî«°S

 ,»∏gCÓd óYÉ°ùŸG ÜQóŸG ,¿É°üªb »eÉ°S ∞°ûc

 á¡LGƒe ‘ Ö©∏dG á≤jôW πjó©J á«dÉªàMG øY

 »FÉ¡f  ∞°üf  ‘   ÚæKE’G  kGóZ,ïfƒ«e  ¿ôjÉH

.ájófC’G ∫Éjófƒe

 ójó©dG ∂∏àÁ ¿ôjÉH" ¬jOÉf ™bƒŸ ¿É°üªb ∫Ébh

 º°†j ¬fCG á°UÉN ,¬Wƒ£N ™«ªL ‘ ∫ƒ∏◊G øe

."ájOôØdG äÉjƒà°ùŸG ≈∏Y øjõ«‡ ÚÑY’

 .Ö©∏dG  á≤jôW  πjó©J  ¤EG  CÉé∏f  ób"  ±É°VCGh

 ™HÉW  äGP  á«îjQÉJh  áª¡e  á¡LGƒe  ¿ƒµà°S

."¢UÉN

 π«MódG á¡LGƒe ≈∏Y ádƒ£ÑdG ™∏£e ÉfõcQ" ócCGh

 ÒgÉª÷G ÉfóYh ,ÊÉŸC’G …OÉædÉH π¨°ûæf ⁄h

 RƒØdÉH ≥≤– Ée ƒgh Éæjód Ée π°†aCG  Ëó≤àH

."»FÉ¡ædG ∞°üæd πgCÉàdGh …ô£≤dG ≥jôØdG ≈∏Y

 ,π©ØdÉH CGóH ¿ôjÉH IGQÉÑŸ Ò°†ëàdG" π°UGhh

 ≈©°ùf ,º°üÿG IAÉØc º∏©j ™«ª÷G ¿CG á°UÉN

 á≤jôW  QÉ«àNGh  ÚÑYÓdG  õ«¡éàd  øjógÉL

 Ëó≤J  á°Uôa  Éæëæ“  »àdG  áÑ°SÉæŸG  Ö©∏dG

 Ö©∏dG ¿CG Éªc .É«≤jôaCG π£ÑH ≥«∏j …ƒb ¢VôY

."IójóL ™aGhO ÉæëæÁ ÒgÉª÷G OƒLh ‘

 ,âÑ°ùdG  ¢ùeCG  ìÉÑ°U  ,»∏gC’G  áã©H  äôLCGh

 ,¿ôjÉH IGQÉÑÃ á°UÉÿG á«ª°SôdG á«Ñ£dG áë°ùŸG

.≥jôØdG áeÉbEG ô≤e πNGO ∂dPh

 Ëó≤J  ,±QÉ°†≤dG  áWöûdG  …OÉf  Qôb

 ácQÉ°ûe á«Ø∏N ≈∏Y ,∫Ó¡dG ó°V iƒµ°T

 ‘ ,iGófCG  Éª«gGôHEG  ‹É¨æ°ùdG ¬ªLÉ¡e

 ,á©ª÷G  ∫hC’G  ¢ùeCG  Ú≤jôØdG  IGQÉÑe

 ÊGOƒ°ùdG …QhódG øe øeÉãdG ´ƒÑ°SC’ÉH

.»Ñ∏°ùdG ∫OÉ©àdÉH â¡àfG »àdGh ,RÉàªŸG

 ,áWöûdG  …OÉæd  ΩÉ©dG  ÚeC’G  ∫Ébh

 :IQhhƒµd  íjöüJ  ‘  ,¥QRC’G  ¢SÉÑY

 áë°U  ó°V  iƒµ°T  π«°UÉØJ  Éæ∏ªcCG"
 OÉ–’  É¡eó≤f  ±ƒ°Sh  ,…GófCG  ácQÉ°ûe

."πÑ≤ŸG óMC’G Ωƒj ,ÊGOƒ°ùdG IôµdG

 äGóbÉ©àdG  ΩÉ¶f  áëØ°U  ‘  ô¡¶jh

 ÖYÓdG  º°SG  ,"ºà°ù«°ùdG"  ∫Ó¡dÉH

 ÒZ …CG ,§ q°ûæe ÒZ ƒgh …GófCG º«gGôHEG

 ≈∏Y öUCG ∫Ó¡dG øµd ,ÉØ«ØdG øe óªà©e

.¬cGöTEG

 Éª«gGôHEG  ‹É¨æ°ùdG  ºLÉ¡ŸG  ¿CG  ôcòj

 ájófC’G óMCG øe ∫Ó¡dG ¬©e óbÉ©J iGófCG

 ¿ÉK ¿ƒfÉc/ôjÉæj ô¡°T ájÉ¡f á«HöüdG

 ÖYÓdG IÒ°ùe …OÉædG  ™HÉJh ,»°VÉŸG

 ±GÎM’Gh  ájGƒ¡dG  ÚH  ájóbÉ©àdG

 ,É«HöUh ∑QÉ‰ódÉH ¬Ñ©d äGÎa ∫ÓN

 OÉ–’Gh ÉØ«ØdG º∏©H ¬©e óbÉ©àdG πÑb

.ÊGOƒ°ùdG

 ïjQÉJ  ,ÊGOƒ°ùdG  ∫Ó¡dG  …OÉf  OóM

 á¡LGƒŸ  ,É«≤jôaCG  ÜƒæL  ¤EG  ¬JQOÉ¨e

 áYƒªéª∏d ¤hC’G ádƒ÷G ‘ ,õfhGO ø°U

.∫É£HC’G …QhóH á«fÉãdG

 ¥QRC’G  …OÉædÉH  ™«Ñ£àdG  áæ÷  âØ∏ch

 ,áã©ÑdG á°SÉFôH ,∫Éªc »eGQ áæé∏dG ƒ°†Y

 Ωƒj É«≤jôaCG ÜƒæL ¤EG ôØ°ùdG Qô≤J å«M

.…QÉ÷G •ÉÑ°T/ôjGÈa 9 AÉKÓãdG

 ø°ùM áeÉ©dG äÉbÓ©dG ôjóe ôaÉ°ù«°Sh

 ÜƒæL ¤EG ,áã©ÑdG É≤Ñà°ùe ídÉ°U óªfi

 É¡d Ö«JÎ∏d ,πÑ≤ŸG óMC’G ôéa ,É«≤jôaCG

.É¡dƒ°Uh πÑb

 ¬àëØ°U  ÈY  ∫Ó¡dG  …OÉf  ∞°ûch

 ,á©ª÷G Ωƒ«dG ∑ƒÑ°ù«a ™bƒÃ á«ª°SôdG

 "±Éc" Ωó≤dG Iôµd »≤jôaC’G OÉ–’G ¿CG

 ó°V ¬JGQÉÑe ºµM Ò«¨J ¿CÉ°ûH ¬Ñ∏W πÑb

 øe á«fÉãdG ádƒ÷G ‘ IQô≤ŸG »ÑÁRÉe

.äÉYƒªéŸG QhO

 (±ÉµdG)  ≥aGh"  :∫Ó¡dG  áëØ°U  âÑàch

 Üƒæ÷G  ºµ◊G  Öë°ùH  ÉæÑ∏W  ≈∏Y

 IQGOE’ Üô¨ŸG øe ΩÉµ oM Ú«©Jh »≤jôaCG

."»ÑÁRÉe ¬Ø«°Vh ∫Ó¡dG IGQÉÑe

 IGQÉÑŸG  IQGOEG  OÉæ°SEG  ”"  :âë°VhCGh

."RGõµdG Òª°S »Hô¨ŸG ºµë∏d



�ضهدت ال�ضاعات املا�ضية ا�ضطراًبا يف برنامج 

ب�يرن ميونخ، قبل م�ش�ركته يف بطولة ك�أ�س 

الع����مل لالأندية املق�م���ة يف قطر خالل �شهر 

فرباير/�شب�ط اجل�ري.

ويب���داأ ب�يرن م�ش���واره يف البطولة مبواجهة 

الأهلي امل�رصي يف ن�شف النه�ئي، غداً الإثنني 

وذلك بعدم� ت�أهل الأخري للمربع الذهبي على 

ح�ش�ب الدحيل القطري.

ومل ي����رص برن�مج ب�يرن كم���� ك�ن خمطط� 

له بعدم� ت�أخرت الط�ئ���رة عن الإقالع لأكرث 

م���ن 8 �ش�ع�ت، حتى غ�درت ميونخ يف مت�م 

الت��شعة والربع �شب�ح اأم�س ال�شبت بتوقيت 

اأملانيا.

وبح�شب �شحيفة "بيل���د"، ف�إن ط�ئرة ب�يرن 

ُمنعت اآلًي���� من الإقالع بعدم���� ت�أخرت عن 

املوعد املحدد بحوايل 30 ث�نية فقط.

واأ�ش����رت اإىل و�شول بعثة ب�ي���رن اإىل مط�ر 

برل���ني ال�ش�ع���ة )10:45( م�ش����ء اأم�س الأول 

اجلمعة بعد انته�ء مب�راة الفريق مع هريت�، 

حي���ث ك�ن من املفرت�س اإق���الع الط�ئرة بعد 

ن�شف �ش�عة.

رغم ذل���ك، مل ت�شتطع الط�ئ���رة الإقالع قبل 

اإزالة اجلليد ب�شبب ته�طل الثلوج عليه� طوال 

الليل، وهو م� ظهر جلًي� خالل مب�راة الفريق 

�شد هريت� برلني.

وا�شتغرقت اإزالة اجلليد من على ج�شم الط�ئرة 

حوايل 20 دقيقة، لت�شبح ج�هزة لالإقالع يف 

مت����م ال�ش�عة )11:59( م�ش����ء يوم  اجلمعة 

امل��شي.

واأثن�ء حم�ولة الإق���الع، ُمنعت الط�ئرة اآلًي� 

م���ن ذلك ب�شبب ت�أخره� ع���ن املوعد املحدد 

ب�30 ث�نية فقط، لتف�شل يف جتنب موعد حظر 

الط���ريان الليلي، الذي يبداأ مع انت�ش�ف الليل 

حتى اخل�م�شة �شب�ًح�.

على  املن�ف�شة  ����رصاع  ا�شتع���ل 

لقب هداف دوري اخلليج العربي 

املو�ش���م احل����يل، بعدم� جمعت 

املن�ف�ش���ة 5 لعبني م���ن اأندية 

اجلزي���رة وال�ش�رق���ة وبني ي��س 

و�شب�ب الأهلي، �شجل كل منهم 11 

هدف� بنه�ية اجلولة 15.

وبرز ا�شم ال���دويل الإم�راتي علي 

مبخوت، مه�ج���م اجلزيرة، �شمن 

الق�ئم���ة، والت���ي ت�ش���م اأي�ش� 4 

لعبني من اأبن�ء الربازيل، بقي�دة 

ثن�ئ���ي ال�ش�رقة مت�ش���در ترتيب 

الدوري، ويلت���ون �شواريز واإيجور 

كورن�دو.

كم� يت�ش���در الق�ئمة مه�جم بني 

وامله�جم  بي���درو،  ج���واو  ي��س، 

ال�ش����ب اإيج���ور جي�شو�س، لعب 

�شب�ب الأهل���ي، والذي ب�ت ال�شم 

الأبرز يف ق�ئمة الالعبني املقيمني.

وت�ش����وى 3 من املت�ش�بقني على 

لقب »احلذاء الذهبي«، يف الدوري 

يف عدد املب�ري�ت، بعدم� خ��س 

كل منه���م 15 مب�راة، ممثلني يف 

مبخ���وت وكورن����دو وجي�شو�س، 

فيم� لعب الثن�ئي بيدرو و�شواريز 

14 مب�راة.

وتف���وق مبخوت عل���ى من�ف�شيه 

باإ�ضهامه يف 18 هدف� من اأ�شل 36 

لفريقه يف ال���دوري، بت�شجيل 11 

هدف�، وتقدمي 7 متريرات ح��شمة، 

وحل جي�شو����س ث�ني� بر�شيد 15 

هدف�، مق�ب���ل 14 لكورن�دو، و12 

ل�شواريز، و11 لبيدرو.

وفر�س املخ����رصم �شواريز، نف�شه 

ك�أكرث امله�جمني يف معدل حتويل 

الت�شديدات على مرمى املن�ف�شني 

اإىل %58،  لأهداف، بن�شبة و�شلت 

وحل جي�شو�س ث�ني� بن�شبة %55، 

و%46  لكورن����دو،   %52 مق�ب���ل 

ملبخوت، و42% لبيدرو.

كورن�دو، يف  املتخ�ش����س،  وبرز 

الت�شجي���ل م���ن عالم���ة اجلزاء، 

ب�إح���رازه 6 اأهداف م���ن اأ�شل 11 

هدف� من ركالت اجل���زاء، واأعقبه 

مبخوت، بت�شجيل 3 ركالت جزاء، 

مق�بل ركلة جزاء واحدة ل�شواريز، 

التهديفي  ال�شج���ل  فيم���� خ���ال 

للثن�ئ���ي جي�شو����س وبيدرو، من 

اأهداف من عالمة اجلزاء.

ون�ش���ب كورن����دو نف�ش���ه ملك� 

ب���ني  الن�جح���ة  للمراوغ����ت 

املتن�ف�ش���ني على لق���ب الهداف، 

بر�شيد 49 مراوغة ن�جحة، مق�بل 

45 لبي���درو و34 ملبخ���وت و18 

جلي�شو�س، واأخرياً �شواريز، بر�شيد 

8 مراوغ�ت ن�جحة فقط.
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الإماراتي محمد عبد اهلل حكًما 

لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ

�سان جيرمان ي�ستخف بقدرات 

بر�سلونة

ك�شف تقري���ر �شحفي،اأم�س ال�شبت، عن الأجواء 

داخل غرف���ة مالب�س بر�شلون���ة وب�ري�س �ش�ن 

جريم�ن، قبل مواجهة الفريقني، يف ثمن نه�ئي 

دوري اأبط�ل اأوروب�.

ووفًق� ل�شحيف���ة »موندو ديبورتيف���و«، ف�إن 

الغ�ش���ب يزداد داخل غرف���ة مالب�س بر�شلونة، 

ب�شبب ت�رصيح����ت لعبي ومدربي ب�ري�س، عن 

�شم ليونيل مي�شي ق�ئد الب�ر�ش�.

واأ�ش����رت اإىل اأنهم يرون ب�ري�س، يبعث ال�شغط 

لرب�شلونة من خالل الت�رصيح�ت على من�ف�س 

مب�����رص دون خجل، ل �شيم���� واأن عقد مي�شي 

ينتهي يف ال�شيف املقبل، وب�لت�يل ل عقوب�ت 

اإذا ارتبط الربغوث ب�أي فريق الآن.

ك�شف الحت�د الدويل لكرة القدم »فيف�« ب�شكل 

ر�شم���ي، ط�قم حتكي���م مب�راة الأهل���ي وب�يرن 

ميونخ، يف ن�شف نه�ئ���ي ك�أ�س الع�مل لالأندية 

يوم غد الإثنني.

واأو�ش���ح احل�ش����ب الر�شمي لفيف���� اأن احلكم 

الإم�راتي حممد عب���د اهلل هو من �شيقود اللق�ء 

على اأن يع�ونه حممد احلم�دي وح�شن امل�هري.

وتت���وىل الربازيلية اإيدن� األفي����س مهمة احلكم 

الرابع، بينم���� �شيكون البحريني خمي�س املري 

حكًم� للفيديو، ويع�ونه الكندري درو في�رص.

وك�ن الأهلي قد تخطى الدحيل القطري يف الدور 

الأول م���ن موندي�ل الأندية، ب�لفوز عليه )0-1( 

يوم اخلمي�س امل��شي.

�سباب الأهلي يهزم العين برباعية
تغلب فريق �شب�ب الأهلي على م�شيفه العني 

)4-1(، اأم�س الأول اجلمع���ة، �شمن من�ف�ش�ت 

املرحلة 15 من دوري اخلليج العربي الإم�راتي.

و�شه���دت املرحل���ة ذاته�، ف���وز اجلزيرة على 

الظفرة )5-1(، والو�شل على حت� )2-1(، وفوز 

احت�د كلب�ء على عجم�ن )1-2(.

وتقدم �شب����ب الأهلي يف الدقيق���ة الت��شعة 

عن طريق �رصبة ج���زاء نفذه� لعبه ك�رلو�س 

اإدواردو بنج����ح، قب���ل اأن ي�شيف الأرجنتيني 

فيدريك���و ك�رت�بي� اله���دف الث�ين يف الدقيقة 

.)53(

ويف الدقيقة )74( ع�د ك�رلو�س اإدواردو لي�شيف 

الهدف الث�ين له والث�لث لفريقه، قبل اأن يختتم 

خي�شو�س رب�عية فريقه يف الدقيقة )82(.

يف املق�ب���ل، �شجل مهند �ش����مل هدف العني 

الوحيد يف الدقيقة الث�لثة من الوقت املحت�شب 

بدل من ال�ش�ئع.

ورفع �شب����ب الأهلي ر�شيده اإىل 25 نقطة يف 

املركز اخل�م�س، بف����رق نقطتني خلف الن�رص 

�ش�حب املركز الرابع، وبف�رق نقطة عن العني 

�ش�حب املركز ال�ش�د�س.

�سراع خما�سي على »الحذاء الذهبي« لدوري 
الخليج العربي

يلعب الأرجنتيني ليونيل مي�شي، ق�ئد 

بر�شلونة، دوًرا كبرًيا يف ر�شم م�شتقبل 

امل�رصي حممد �شالح، جنم ليفربول، 

خالل املو�شم املقبل.

ووفًق���� ل�شحيفة »م�رك�« الإ�شب�نية، 

ف�إن ري�ل مدريد ي�شتهدف �شم كيلي�ن 

مب�ب���ي، جنم ب�ري�س �ش����ن جريم�ن، 

خ���الل املو�ش���م املقبل، ب����رصط اأن 

يعر�شه الن�دي الفرن�شي للبيع.

واأ�ش�رت اإىل اأن هذا الأمر لن يتحقق، اإل 

اإذا تع�قد �ش�ن جريم�ن مع مي�شي يف 

املريك�تو ال�شيفي جم�ًن�.

واأو�شحت اأن هذا الأمر �شيكون مك�شًب� 

مزدوًج���� للمريجني، بع���د اأن يخ�رص 

من�ف�ش���ه )بر�شلونة( �ش���الح مي�شي، 

بينم� يكت�ش���ب ري�ل مدري���د اإ�ش�فة 

جديدة ب�لتع�قد مع مب�بي.

وق�لت ال�شحيف���ة الإ�شب�نية، اإنه يف 

ح�لة عدم حتق���ق ال�شين�ريو ال�ش�بق، 

�شيتحرك ري����ل مدريد على الفور من 

اأجل �شم �شالح بدًل من مب�بي.

وذكرت اأن �شالح يحظى ب�إعج�ب كبري 

يف الن�دي امللكي، ل���ذا �شتتحول كل 

اأ�شلحة ري����ل مدريد �شوب اإجن�ز هذه 

ال�شفقة.

ول تعد هذه املرة الأوىل التي يرتبط 

خالله� �شالح بري�ل مدريد، لكن �شبق 

اأن ح����ول الن�دي امللك���ي �شمه يف 

�شيف 2018.

قرار مي�سي يح�سم م�سير �سالح

ري����ل  تلق���ى 

اأم����س  مدري���د، 

�رصبة  ال�شب���ت، 

قوية بعدم� ت�أكد 

غي����ب �شريجيو 

رامو����س، ق�ئ���د 

عن  املريجن���ي، 

لفرتة  املب�ري�ت 

طويلة.

ل�شحيفة  ووفًق� 

"م����رك�"، ف����إن 
رامو�س �شيخ�شع 

خالل  جلراح���ة 

ال�ش�ع�ت القليلة 

املقبل���ة، ب�شبب 

يف  م�ش����كل 

الركبة الي�رصى.

واأ�ش����رت اإىل اأن اجلراح���ة تهدف اإىل 

اإيق����ف الأمل والنزع�ج الذي �شعر به 

رامو����س يف الأ�ش�بيع الأخرية، وو�شل 

اإىل احل���د الأق�ش���ى يف ن�شف نه�ئي 

ك�أ�س ال�شوبر الإ�شب�ين.

واأو�شح���ت اأن فرتة غي�ب رامو�س عن 

املالع���ب تقدر بنح���و 6 اأ�ش�بيع، ومت 

اللجوء اإىل حل اجلراحة ل�شم�ن تواجد 

الالع���ب م���ع ري�ل مدري���د يف اجلزء 

الأخري من املو�شم احل�يل.

اأنه ت�أكد  وذكرت ال�شحيفة الإ�شب�نية 

غي�ب رامو�س عن مب�راتي اأت�لنت� يف 

ثمن نه�ئي دوري اأبط�ل اأوروب�. 

وق�لت "ماركا" اإن الطبيب م�نو ليز، 

هو الذي �شيج���ري اجلراحة لرامو�س، 

و�شب���ق ل���ه اإج���راء عملي���ة الرب�ط 

اأ�شين�شيو جنم ري�ل  ال�شليبي مل�ركو 

مدريد.

�سربة موؤلمة لريال مدريد

الجزيرة يكت�سح الظفرة بخما�سية.. والو�سل 
يقهر حتا

اكت�شح اجلزيرة م�شيفه الظفرة، بنتيجة 

�شم���ن  اجلمع���ة،  الأول  اأم����س   ،)1-5(

من�ف�ش�ت املرحلة 15 من دوري اخلليج 

العربي الإم�راتي لكرة القدم.

وتقدم اجلزيرة يف الدقيقة الت��شعة عن 

طريق خلف�ن الرازي، قبل اأن ي�شجل لعبه 

�ش����مل عبي���د ب�خلط�أ يف مرم���ى فريقه 

ل�ش�لح الظفرة يف الدقيقة )19(.

ويف الدقيق���ة )58( اأ�ش�ف علي مبخوت 

الهدف الث����ين للجزيرة من �رصبة جزاء، 

قب���ل اأن ي�شجل بران���ديل كيوا�س الهدف 

الث�لث يف الدقيقة )65(.

وع�د علي مبخوت جنم اجلزيرة، لي�شيف 

الهدفني الراب���ع واخل�م�س يف الدقيقتني 

)69 و79(، لي�شج���ل ثالثي���ة يف �شب����ك 

الظفرة.

و�شهدت املب�راة تعر����س ثن�ئي الظفرة 

م�خيتي ديوب وخ�ل���د ال�شن�ين، للطرد 

بعد تلقيهم���� البط�قة ال�شف���راء للمرة 

الث�نية.

ورف���ع اجلزي���رة ر�شي���ده اإىل 33 نقطة 

يف املركز الث�ين، بف����رق 3 نق�ط خلف 

ال�ش�رق���ة املت�شدر، فيم���� جتمد ر�شيد 

الظفرة عند 16 نقطة يف املركز الع��رص.

ويف مب�راة اأخ���رى ب�ملرحلة ذاته�، ف�ز 

الو�شل على �شيفه حت�، بنتيجة )1-2(، 

على �شت�د زعبيل بن�دي الو�شل. 

وتقدم حت� عن طريق براي�ن رامرييز يف 

الدقيقة )41(، قب���ل اأن يدرك ف�بيو ليم� 

التع����دل للو�شل من �رصب���ة جزاء يف 

الدقيقة )85(.

ويف الدقيقة ال�ش�بعة من الوقت املحت�شب 

بدل من ال�ش�ئع لل�ش���وط الث�ين اأ�ش�ف 

ف�بيو ليم� الهدف الث�ين ب�لطريقة ذاته�.

ورف���ع الو�شل ر�شي���ده اإىل 23 نقطة يف 

املرك���ز ال�ش�بع، فيم� جتم���د ر�شيد حت� 

عند نقطتني يف املركز الرابع ع�رص "قبل 

الأخري".

30 ثانية تاأخير تحب�س بايرن ميونخ في برلين



اأبوظبي-الوحدة:

ج����ء خت�م ك�أ�س ايف���زا الف�ضية 2021 

للبول���و "م�سكا" بعد فوز فريق احلبتور 
ب11 هدف� مق�بل ثم�نية اأهداف ون�ضف 

لفريق االم�رات اثر مب�راة �ض���هدت ندية 

خالل اال�ض���واط اخلم�ض���ة ولعب مي�ضي 

البول���و "ف�كوندو �ض���وال" كع�دته دورا 
حموري���� يف فوز فري���ق احلبتور واأحرز 

وحده �ضبعة اأهداف .

ب�در فري���ق االم�رات ب�لتق���دم بهدفني 

نظيف���ني وقب���ل نه�ي���ة ال�ض���وط احرز 

احلبت���ور اول هداف فريق���ه ومع بداية 

ال�ض���وط الث�ين جنح فريق احلبتور يف 

ادراك التع�دل ثم تق���دم فريق االم�رات 

بهدف ث�لث ل�ض���مو ال�ضيخة ميث�ء بنت 

حممد بن را�ض���د اآل مكت���وم ثم تع�دل 

وتق���دم احلبت���ور الأول مرة م���ع نه�ية 

ال�ضوط الث�ين .

وي�ضهد ال�ضوط الث�لث ات�ض�ع الف�رق اىل 

هدفني بعد ان احرز االم�رات هدف� واحدا 

ع���ن طريق توم�����س ب�نيللو فيم� جنح 

فريق احلبتور يف ا�ض�فة هدفني لينتهي 

ال�ضوط بنتيجة �ضتة اأهداف مق�بل اربعة 

اأهداف لالم�رات.

ويف ال�ض���وط الراب���ع ين�ض���ط الفريقني 

ويتب�دال الهجم�ت وتت�ض�رع وترية اللعب 

االم�رات  ويحرز جولريمو ه���دف فريق 

اخل�م�س ويرد عليه فيلك�س ا�ضنب بهدف 

�ض�بع للحبتور ثم يحرزتوم��س ب�نيللو  

هدف االم�رات ال�ض�د�س مم� اأث�ر حفيظة 

"�ض���وال" لريد بهديف احلبت���ور الث�من 
والت��ضع تب�ع� .

ام� ال�ض���وط اخل�م�س واالخري فقد انح�ز 

لفري���ق احلبت���ور مت�م� فمن���ذ الدقيقة 

االوىل احرز فريق االم�رات هدفة الث�من 

واالخري لي�ضيق الف�رق اىل ن�ضف هدف 

ويت�أزم املوقف وي�ضعر احلبتور بخطورة 

االأمر وي�ضعفة "مي�سي" البولو ف�كوندو 

�ضوال ليحرز هدفني تب�ع� منهي� املب�راة 

ل�ض����لح فريق���ه احلبت���ور ب 11 هدف� 

مق�بل 8 اأهداف ون�ضف وليتوج احلبتور 

بطال لك�أ�س ايفزا الف�ضية .

وعق���ب املب����راة ق�م م�رتن بدر�ض���ون 

رئي�س هيئ���ة املنطقة احل���رة الدولية 

بدبي بتتويج الفرق وا�ضح�ب االلق�ب .

وف�ز فريق زيدان ال�ض���عودي على فريق 

ايفزا مهرة بت�ض���عة اأهداف مق�بل �ضتة 

اأهداف ليت���وج بطال لك�أ�س هيلدون بعد 

مب�راة �ض���يطر فيه� فري���ق زيدان على 

جمري����ت اللع���ب منذ بداي���ة املب�راة 

وحتى نه�يته� اللهم ال�ضوط االول الذي 

انه�ه زيدان بف�رق هدفني فقط وبنتيجة 

ثالثة مق�بل هدف .

واأعرب م�رت���ن بدر�ض���ون رئي�س هيئة 

املنطقة احلرة الدولية بدبي عن �ضع�دته 

بنج�ح ك�أ�س ايفزا الف�ضية 2021 للبولو 

والتي اقيمت برع�ي���ة الهيئة كم� وجه 

التهنئة اىل فريق احلبت���ور البطل واىل 

فري���ق االم�رات الو�ض���يف متمني� حظ� 

اأوف���ر لب�ق���ي الفرق التي �ض����ركت يف 

البطولة هذا الع�م .

م���ن ج�نبه اأك���د حممد احلبت���ور ق�ئد 

الفريق البطل املتوج ان الك�أ�س الف�ضية 

هذا الع����م ك�نت قوية ومثرية ب�ض���بب 

تق�رب م�ضتوي�ت الفرق امل�ض�ركة ورمب� 

هن�ك فرق مل ت�ضل اىل مرحلة التج�ن�س 

حت���ى االن لذلك ك�نت فر�ض���تن� نحن 

وفريق االم�رات اأكرب .

وق�ل ان ك�أ�س دبي الذهبية يختلف كثريا 

الأن كل الفرق ا�ض���تعدت جي���دا كم� ان 

فريقي ابوظبي وغنتوت �ضوف ي�ضيف�ن 

بعدا فني���� مثريا للمب�ري����ت لذلك لن 

يكون الطريق �ض���هال ام����م اي فريق من 

الفرق الثم�نية .

ح�ضد ف�كوندو �ضوال جنم فريق احلبتور 

على ك��س وج�ئزة هداف البطولة فيم� 

ن�ل ج�ئزة اف�ض���ل خيل نوبو االجنليزي 

�ض����حب ال11 ع�م� وه���و خيل النجم 

توم��س ب�نيللو العب فريق االم�رات .

اأبوظبي-الوحدة:
 

اأ�ض�د �ض���ع�دة حممد بن ثعلوب الدرعي 

رئي�س احت�د امل�ض�رعة واجلودو ب�ملكرمة 

ال�ض���نوية املقدمة من �ض����حب ال�ض���مو 

ال�ض���يخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�س 

الدولة »حفظه اهلل«، الأ�ضح�ب االإجن�زات 

الري��ض���ية ملن��ض���بة رائع���ة تتكرر كل 

ع����م ، واأن اختلفت هذا املو�ض���م 2019 

، لتق�م دون اإق�مة االحتف�لية ال�ض���نوية 

بتواج���د املكرمني ، تطبيق���ً� لالإجراءات 

االحرتازية املعتم���دة ترجمه لتوجيه�ت 

القي�دة الر�ض���يدة ، وحر�ضً� على �ضالمة 

و�ضحة اجلميع، حيث متثل تلك املن��ضبة 

العزيزة اأحد االأعي�د الري��ضية االإم�راتية 

، وهي ت�ض���مل هذا الع�م 680 ري��ض���يً� 

من اجلن�ض���ني من 29 احت����داً، وقد درج 

احت�د امل�ض����رعة واجلودو على التواجد 

يف من�ض���ة التكرمي ب�ض���كل �ض���نوي منذ 

انطالقة االحتف�لية م�ض���تفيدا من احل�فز 

املتج���دد كل ع�م الأ�ض���ح�ب االإجن�زات 

الري��ض���ية وذلك برع�ية ومت�بعة كرمية 

من �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل نهي�ن 

ن�ئب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ض���وؤون 

للري��ضيني  والتي متثل عيدا  الرئ��ض���ة، 

الذين �ض����هموا يف رفع علم بالدهم يف 

املح�ف���ل االإقليمي���ة والدولي���ة، ودلياًل 

عل���ى تقدير الدولة للمبدعني يف املج�ل 

الري��ضي، وجت�ض���يداً لتوجيه�ت القي�دة 

الر�ض���يدة ب�ال�ض���تثم�ر يف اأبن�ء الوطن، 

ومتكينهم يف خمتلف املج�الت.

العاملية هدف االحتاد دائما

واأ�ض����ف الدرع���ي – لق���د حر�س احت�د 

امل�ض����رعة واجلودو على متثيل ري��ضة 

االإم�رات يف البط���والت الع�ملية الكربى 

ب�ضكل �ضنوي بحث� عن امليدالي�ت و�ضعود 

من�ض�ت التتويج يف خمتلف املن��ضب�ت 

الري��ضية ومتثيل الدولة يف اإط�ر الروح 

الري��ضية والتن�ف�س ال�رشيف مب� يعك�س 

الوج���ه امل�رشق لري��ض���ة االم�رات التي 

بلغت الع�ملية من خالل ا�ضت�ض�فة كربى 

البطوالت الق�رية والع�ملية، وجن�حه� يف 

تنظيم االأحداث الدولية ب�ض���كل احرتايف 

مم� اأك�ضب دولتن� �ضمعة رائدة جعله� يف 

مقدمه االمم لذلك ك�ن التكرمي ال�ض���نوي 

الذي اأ�ض���بح عيداً ينتظره الري��ض���يون 

املبدع���ون واملتمي���زون كل ع����م ومن 

بينهم اأبط�ل احت�د امل�ض����رعة واجلودو 

الذين حر�ضوا على اعتالء من�ضة التكرمي 

ع�مً� بعد اآخر، والذي ي�ض���كل ح�فزاً ملن 

يبدع ويت�ألق يف �ضبيل اإعالء راية الوطن 

لي�ضكل ح�فزاً ملوا�ضلة اجلهد بتع�ون كل 

�رشك�ء النج�ح.
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االأحد 7 فرباير 2021 �� الع�دد 14663  الريا�ضة

دبى ــ وام:

 اأقيم اأم�س ال�ض���ب�ق الث�من للخيول 

للمو�ضم  االأ�ضيلة  واملهجنة  العربية 

2020 /2021 عل���ى م�ض���م�ر جبل 

عل���ي ل�ض���ب�ق اخليل بدب���ي والذي 

ا�ضتمل ال�ضب�ق على �ضبعة اأ�ضواط.

وف�ز يف ال�ضوط االأول - وهو ال�ضوط 

الوحي���د للخيول العربية االأ�ض���يلة 

برع�ية مركز دبى العق�ري مل�ض����فة 

1400 مرتاَ " ايه اف �ضقراط " لل�ضيد 

خ�ل���د خليف���ة الن�ب���ودة حيث ق�م 

ال�ضيد اإبراهيم اال�ضت�دي ممثل املركز 

بت�ضليم جوائز ال�ضوط .

للخي���ول  الث�ن���ى  ال�ض���وط  وف���ى 

املهجنة االأ�ض���يلة برع�ية "ال�ضعف�ر 

لال�ضتثم�ر" مل�ض����فة 1400 مرت ف�ز 

"ارادتى" لنق�بة بور�ضلى لل�ضب�ق�ت .
وق�م ال�ضيد �ض���يف عبداهلل ال�ضعف�ر 

بت�ضليم  لالإ�ضتثم�ر"  "ال�ضعف�ر  ممثل 

جوائز ال�ضوط.

وفى ال�ضوط الث�لث للخيول املهجنة 

االأ�ض���يلة برع�ية م�ضم�ر جبل على 

مل�ض����فة 1200 مرت ف�ز "ف��ض����ري" 

وعبداهلل  لل�ض���ب�ق�ت"  "يوني���ون  ل 

املعمرى.

وق�م �رشيف احللوانى مدير م�ض���م�ر 

جبل على بت�ض���ليم جوائز ال�ض���وط 

وف�ز "الط�رق" لل�ض���يد عبد املح�ضن 
العبدالك���رمي ب�ض���وط بطول���ة جبل 

على لل�رشعة /قوائم / وهو ال�ض���وط 

الرئي�ض���ى االول فى ال�ضب�ق للخيول 

املهجنة اال�ض���يلة برع�ية ا�ضطبالت 

"�ض����دويل" الع�ئدة ل�ض���مو ال�ضيخ 
حمدان بن را�ض���د اآل مكت���وم ن�ئب 

ح�كم دب���ى وزير امل�لية مل�ض����فة 

1000 مرت .

وق�م �ض���ع�دة مريزا ال�ض����يغ مدير 

مكتب �ض���مو ال�ضيخ حمدان بن را�ضد 

اآل مكتوم بت�ض���ليم جوائز ال�ض���وط 

وتبل���غ قيمته���� 500 األ���ف دره���م 

للخم�ضة االأوائل منه� 300 األف درهم 

للف�ئز االأول.

وف���ى ال�ض���وط اخل�م����س للخي���ول 

العربية  برع�ية  اال�ض���يلة  املهجنة 

مل�ض����فة  للت�أم���ني  اال�ض���كندن�فية 

1200 م���رتا ف�ز "ب�ليتومني" لنق�بة 

"بور�ضلى" لل�ضب�ق�ت .
وف�ز "�ض����لرتين دبى" لل�ض���يد على 

احلداد ببطولة جبل علي �ض���تيك�س 

برع�ية  املهجنة  للخي���ول  /قوائم/ 

ل�ض���مو  الع�ئدة  "�ض����دويل"  مزارع 

ال�ض���يخ حمدان بن را�ض���د اآل مكتوم 

مل�ض����فة 1950 م���رتا وهو ال�ض���وط 

الرئي�ضى فى ال�ضب�ق .

وق�م ال�ض���يد عبداهلل االن�ض�رى ممثال 

ملزارع "�ض����دويل" بت�ض���ليم جوائز 

ال�ضوط الب�لغ قيمته� 500 األف درهم 

للخم�ضة االوائل منه� 300 األف درهم 

لالأول .

وف�ز يف ال�ض���وط ال�ض����بع للخيول 

املهجن���ة االأ�ض���يلة برع�ي���ة "بنك 

دبى التج�ري " مل�ض����فة 1800 مرتا 

خليفة  لل�ض���يد حممد  "دهب��ض���ى" 
الن�بودة .. 

اأبوظبي-الوحدة:

االأول  انتظ���م منتخ���ب اجل���ودو 

امل�ضرتك  التدريبي  مع�ض���كره  يف 

املق����م ح�لي� يف تل اأبيب بدعوة 

ا�ض���تعدادا  االإ�رشائيلي  نظريه  من 

للم�ض����ركة يف بطولة ت���ل اأبيب 

جراند �ضالم للجودو املق�مة هن�ك 

خالل الف���رتة من  18- 20 فرباير 

احل����يل ب�إ�رشاف االحت����د الدويل 

م�ض����ركة  ت�ض���هد  والتي  للجودو 

492 العب� والعب���ه من 73 دولة 

من خمتلف اإنح�ء الع�مل ، وتعترب 

امل�ض�ركة االإم�راتية متثيال للجودو 

العرب���ي يف البطول���ة التي تق�م 

و�ضط اهتم�م كبري من قبل االحت�د 

الدويل ب�ض�أن االإجراءات االحرتازية 

ال�ض����رمة التي و�ض���عه� االحت�د 

للحد من  ج�ئحة »كورون�«.

وي����رشف عل���ى تدري���ب منتخب 

االأول امل���درب املولديفي  اجلودو 

اجلديد ب�ك�ل في��ضي�ض���الف خلف� 

كوال  ف��ض���يل  املولدويف  للمدرب 

،بج�نب الالعبني فيكتور �ضكرتوف 

الف�ئ���ز ب�مليدالي���ة الربونزية يف 

وزن»73« كغم يف دورة االألع�ب 

االآ�ضيوية امل��ضية التي اأقيمت يف 

اإندوني�ض���ي� ، والالعب اإيف�ن الذي 

ي�ض����رك يف وزن حتت 100 كغم..

وت�أتي امل�ض����ركة �ض���من برن�مج 

للجودو  االأول  املنتخ���ب  اإع���داد 

للم�ض�رك�ت الق�دمة التي تتوا�ضل 

طوكي���و  دورة  انطالق���ة  حت���ى 

لالألع�ب الري��ضية االأوملبية التي 

تق�م خالل الف���رتة من 23 وحتى 

31 يوليو 2021 الق�دم.

و�رشح �ض���ع�دة حممد بن ثعلوب 

الدرع���ي رئي����س االحت�د �ض���فري 

واالإن�ض�نية  وال�ض���الم  ال�ض���داقة 

ب�الحت�د الدويل للجودو ب�أن تلبية 

دعوة االحت�د االإ�رشائيلي للجودو 

و�ض���الم،  ر�ض����لة حمبة  تعت���رب 

وتعزي���زا لدور الري��ض���ة ملفهوم 

ال�ضالم  الت�ض�مح، وتر�ض���يخ مبداأ 

لعالق�ت  وتوطيدا  ال�ض���عوب  بني 

ال�ض���ب�ب ال���ذي ميثل امل�ض���تقبل 

الزاهر ،والتي متثل بداية لتع�ون 

ري��ض���ي �ض�مل ي�ض���هم يف خلق 

�ضداق�ت بني �ض���ب�ب البلدين يف 

خمتل���ف املج����الت ، مم� يتطلب 

العم���ل �ض���وي� من اأج���ل ترجمه 

�ضع�ر الت�ض�مح وال�ضداقة واملحبة 

وال�ضالم، وهو ال�ضع�ر الذي رفعته 

قي�دتن� الر�ض���يدة ببن�ء ج�ض���ور 

ال�ضداقة مع االأ�ضق�ء واالأ�ضدق�ء.

ال�سارقة -الوحدة:

ف����ز الف�ر����س حممد حم���د الكرب���ي ب�جلواد 

»�ض����نت�ل« بك�أ�س اأول اأ�ضواط بطولة ال�ض�رقة 

الدولية ال� 21 لقفز احلواجز من فئة النجمتني 

يف الي���وم االأول لفع�لي����ت البطول���ة، وج�ء 

ال�ضوط مبوا�ض���ف�ت خ��ضة من مرحلتني على 

حواجز بلغ ارتف�عه� 130 �ضم، و�ض�رك فيه 64 

ف�ر�ضً�، واأكمل املرحلتني دون خط�أ 24 ف�ر�ضً�، 

وبف�رق التوقيت تف���وق الف�ر�س الكربي بزمن 

بلغ 32:83 ث�نية ليتوج ب�للقب، وح�ز املركز 

الث�ين الف�ر�س االإيراين فره�نغ �ض�دقي واجلواد 

»دبليو بيكوليني« بزمن 33:49 ث�نية، وذهب 

املرك���ز الث�لث للف�ر�س عبد اهلل حميد املهريي 

واجلواد »دي�رادين���و« واأكمل املرحلة الث�نية 

يف زمن 33:91 ث�نية.

وت�ضدر الف�ر�س  ال�ضوري �ض�دي غريب ب�جلواد 

»األي���ت دو بون����س« اأول اأ�ض���واط البطول���ة 

واملخ�ض����س للخيول ال�ض���غرية عم���ر 6 ـ 7 

�ضنوات، من فئة النجمة الواحدة، و�ضمم م�ض�ره 

بحواجز بلغ ارتف�عه� 120 �ض���م للخيول عمر 

6 �ضنوات، و130 �ض���م للخيول عمر 7 �ضنوات، 

وتن�ف�س فيه 18 ف�ر�ضً�، واأكمل ن�ضفهم اجلولة 

دون خط�أ، واأكمل الف�ر�س غريب اجلولة يف زمن 

33:73 ث�نية، ون����ل املركزين الث�ين والث�لث، 

الف�ر�س حمد علي الكربي واجلواد »كراك جي 

ال ان« وبزمن 36.95 ث�نية، والف�ر�س �ض����مل 

اأحمد ال�ضويدي واجلواد »كووبر« بزمن 38:17 

ث�نية.

ويف املن�ف�ض����ت املحلي���ة الت���ي تزامنت مع 

البطولة، �ض����رك 39 ف�ر�ض���ً� وف�ر�ضة من فئة 

املبتدئ���ني يف �ض���وط من جول���ة واحدة على 

حواج���ز 70 ـ 80 �ض���م، على ميدان ال�ض����لة 

املغط����ة، وجنح 23 منه���م يف اإكم�ل اجلولة 

دون خط�أ، وعلى حواجز 100ـ  105 �ضم، �ض�رك 

23 ف�ر�ض���ً� من االأ�ض���ب�ل وجنح منهم 15 دون 

خط�أ، و41 ف�ر�ض���� م���ن املبتدئني جنح منهم 

23 ف�ر�ض�، و�ض�رك 10 فر�ض�ن وجنح 7 فر�ض�ن 

ب�خليول ال�ضغرية عمر 4 ـ 5 �ضنوات. 

ولفر�ض�ن امل�ض���توى الث�ين اأقيمت من�ف�ضة من 

جولة واح���دة على حواجز 115 ـ 120 �ض���م، 

تن�ف�س 39 ف�ر�ضً� وف�ر�ضة، واأكمل اجلولة دون 

خط�أ 14 ف�ر�ض���ً�، ون�لت املركز االأول الف�ر�ضة 

فيكتوري���� ج�د واجل���واد »كمينغ نك�ض���ت« 

من ن����دي دبي للبولو والفرو�ض���ية، ومن فئة 

الن��ض���ئني »اجلونيورز« �ض����رك 12 ف�ر�ض���ً�، 

واأكمل اجلولة 3 فر�ض�ن دون خط�أ، وح�ز املركز 

االأول الف�ر����س عمر احل�ج ب�جلواد »يف اآي بي 

ديلي رون« من ن�دي ال�ض�رقة للفرو�ضية.

الكربي يتوج بلقب اأول 

اأ�سواط »النجمتين« في بطولة 

ال�سارقة لقفز الحواجز

اأبوظبي ــ وام :

 ف�زت �رشطة اأبوظبي ب�ملركز االأول يف �ض���ب�ق 

�ض���م�ن املجتمعي ال���ذي اأقي���م ب�لتع�ون مع 

جمل����س اأبوظب���ي الري��ض���ي يف احلديري����ت، 

مل�ض����فة 55 كلم وامتد ملدة �ض�عة و13 دقيقة 

وث�نيت���ني ومب�ض����ركة 266 دراج� من خمتلف 

االأندية واالأعم�ر واجلن�ضي�ت.

واأ�ض�د العقيد ع�ض�م عبداهلل اآل علي مدير مركز 

الرتبية الري��ض���ية ال�رشطية بجهود امل�ض�ركني 

يف ال�ض���ب�ق موؤكدا حر�س �رشطة اأبوظبي على 

االرتق�ء مبنظومة الري��ض���ة من خالل ت�ض���جيع 

وحتفيز منت�ض���بيه� على مم�ر�ضته�، وامل�ض�ركة 

يف البطوالت املحلية واالإقليمية والع�ملية.

�سرطة اأبوظبي تح�سد المركز 

الأول في �سباق الدراجات 

الهوائية

محمد بن ثعلوب الدرعي: مكرمة رئي�س الدولة حافزا لتواجد 
اتحادنا �سنوياً في من�سة التتويج

فوز »الحبتور« بكاأ�س اإيفزا 2021 للبولو 

»م�سك الختام«

الإم�رات و�صيف وزيدان يح�صد »ك�أ�س هيلدون«

اإنطالق ال�سباق الثامن للخيول بم�سمار 

جبل علي

منتخب الجودو الأول ي�سل تل اأبيب وينتظم 

في المع�سكر الم�سترك



 هو ال�ش���اعر خليفة بن علي بن �شميل 

اخلاطري م���ن ال�ش���عراء الذين عرفهم 

ع�شاق الكلمة ال�ش���عرية يف الإمارات. 

فه���و ابن البادي���ة الأ�شي���ل املعاي�ش 

حللوه���ا ومرها امل�ش���ارك يف اأفراحها 

واأحزانه���ا يف بلدته مبنطقة احلمرانية 

حيث املناظر اخلالبة والكثبان الرملية 

اجلميلة. 

ج���اء تاأث���ره الوا�شح به���ا من خالل 

ق�شائده لقد ع���رف �شاعرنا من خالل 

ق�شائ���ده املغناة والت���ي حتمل اأعذب 

الكلمات واألطفه���ا . ومل يقف �شاعرنا 

عند هذا بل عرب عن معاناته من خالل 

ما ن�رشه من الق�شائ���د النبطية والتي 

عرف م���ن خاللها ، كما ق���دم برنامج 

ال�شعر ال�شعبي من اإذاعة را�ش اخليمة. 

ومل يقت�رش ن�شاط �شاعرنا على ال�شعر 

فح�ش���ب بل �شارك يف التمثيل وتاأليف 

امل�رشحي���ات واإخراجها وعرب عن واقع 

اأمت���ه وجمتمعه من خالل امل�رشحيات 

الت���ي قدمه���ا يف بع����ش ن�ش���اطات 

املدار�ش .

ال�ش���اعر خليفة بن �ش���ميل اخلاطري 

�شاعر ذو اإح�شا�ش �شادق وكلمة عفيفة 

متجلية 

يف اأ�ش���مى �ش���ور الغزل العفيف وقد 

اأراد اأن يع���رب تعبرياً �ش���ادقًا عن واقع 

حيات���ه وم���ا مي���ر فيها م���ن تيارات 

متغ���رية .والطبيعة تلع���ب دوراً بارزاً 

ويبدو تاأثريها وا�شحًا فقر اأثرت تاثرياً 

ملمو�ش���ًا ورائع���ًا يف كتاباته.ف���راه 

يتغن���ى بالروابي والأودية وال�ش���هول 

ومناب���ت الأ�ش���جار ويوؤث���ر فيه كذلك 

الن�ش���يم العليل يف ال�شيف )ال�رشتا ( 

والأمطار ون�شيم ثلث الليل الأخري كذلك 

وخ�شو�ش���ًا  والبالبل  احلم���ام  تغريد 

،الراعب���ي والقنط���ر والورق���ا. اأي�ش���ا 

الذكري���ات لها مكانًا خا�ش���ًا يف قلب 

ال�شاعر فهي املا�شي الذي الذي ليعود 

وكم يراوده احلنني اإىل تلك الأيام حيث 

يقول �شعراً:

 ومن ق�شيدته املطولة » عوده « :

حي �سرقا ن�سن�س وذنا  

 غاب�س والنا�س هيعينا 

من تذكر قلبي وحنا  

 عازمانن فيه رابينا

وبداية �شاعرنا كانت عندما كان يبلغ 

من العمر 12 عامًا  فقد كان يقول بع�ش 

املقطوعات ال�ش���عرية ويلقى ت�شجيعًا 

كبرياً من ال�شعراء الكبار وله حماورات 

كثرية معهم وقد تاأثر �شاعرنا بال�شاعر 

حممد ب���ن حاف�ش وال�ش���اعر اخلليفي 

فقد اأثرا فيه تاأثرياً كبرياً جعاله ين�شج 

اخليط ال�شعري على منوال اإبداعاتهم . 

اأي�شًا بربوز الفنان علي بن بروغه ازداد 

تاأثر ال�ش���اعر بال�ش���عراء اأمثال �شامل 

اجلمری وعي�شى بن �شقوي

 لكونه كان ي�ش���مع ق�ش���ائدهم مغناه 

وخ�شو�شًا اأن احلان علي بروغه �شابقًا 

كانت فيا�ش���ة من القلب وتاأخذ طابع 

اأف�شل بكثري  البيئة البدوية الأ�ش���لية 

م���ن املطرب���ني يف هذا الوق���ت الذين 

ليجيدون النغمة البدوية املميزه.

 و�شاعرنا له راأي حول ال�شعر ال�شعبي 

الق���دمي ذو اللهجة العامي���ة القدمية 

وال�شعر ال�ش���عبي ذو اللهجة العامية 

احلديث���ة وبالأخ�ش الكتاب ال�ش���باب 

فيقول اأن �شاعر اللهجة القدمية يك�شب 

الق�ش���يدة لونًا مميزاً حي���ث اأنه ميتاز 

بعدم اللجوء للمبا�رشة فهو مثل الطري 

الذي يحوم حول فري�شته قبل اأن ينق�ش 

عليها ي�شتخدم لهجة البدوية الأ�شيلة 

اأي�شًا ، وكلماته غزيرة يف معناها غري 

مدروكة الغاية خالية من ال�ش���طحيه 

، متوازنة الأدلة.اأما ال�ش���عر ال�ش���عبي 

احلايل فهو غري متوازن الأفكار ، وتعيبه 

اأحيانًا املبا�رشة واإي�ش���اح املق�شد من 

اأول بيت اإىل اآخره.اأي�ش���ًا تردی اأ�شلوبه 

كما اأن معظم ال�شباب اأ�شلوبهم مت�شابه 

وهذه ظاهرة ت�شتوجب التوعية. 

وراي �ش���اعرنا يف ال�ش���عر عل���ى انه 

موهبة وهو الكلمة املعربة عما يجي�ش 

بخاطر الإن�شان من اأفراح اأو اأتراح ومن 

عواطف وا�شطرابات يف معرتك احلياة. 

وهو لإف�شاء الهموم والنزعات العاطفية 

. وبنظرة اإىل ق�شائد �شاعرنا نالحظ اأن 

اأ�شلوبه ميتاز باللهجة العامية القدمية 

امل�شتوحاة من البيئة البدوية الأ�شيلة 

ويغل���ب عليها طابع الرق���ة والعطف 

كذلك جمالها وا�شع يف اأ�شلوب الو�شف 

ويقلب عليها طابع الغزل العفيف وهذا 

مثال من اإحدی ق�شائده الغزلية حيث 

يقول:

تايه وهيف بي الغرامي 

�سروات رزعن هاف لغ�سون 

ان والمه لفح ال�سهامي

حت اورقه لو عاد ي�سقون 

بي ود لي مثله عدامي  

ترف ال�سباب و�سافي اللون

بدرا تجلى في الظالمي  

اليعاد ليله طيب ال�سون 

اىل اآخر الق�شيدة،ومن الوا�شح اأن هذه 

وا�شحًا وواقعيًا  الق�شيدة تعرب تعبرياً 

عن نزاهة ال�شاعر يف التغزل مبحبوبته 

، فهو ي�ش���به نف�شه كالزرع الذي تكيف 

اأوراقه.

وتقع واإذا فاجاأه ال�شهام اأي الهواء احلار 

يف ال�ش���يف �ش���قطت اأوراقه ول يفيده 

ال�شقي باملاء ومن ناحية مقدرته على 

الو�شف فهو ي�ش���ف حبيبته باأنها بدر 

جتلى يف الدجى واأ�ش���اء بلونه الأخاذ 

وهذا دليل على عفة اأ�شلوب ال�شاعر.

 يف الغ���زل اأي�ش���ًا لرتباط���ه مبرابع 

طفولت���ه و�ش:نى اأج���داده ووطنه فهو 

يدع���و ربه اأن يجود عل���ى هذه البقاع 

بالغي���ث الغزير يف خ���ريه القليل يف 

����رشره ون�ش���تدل به���ذه الأبيات يف 

مطولته الوداع.

ياالله يامن�سي الغمامي 

 ت�سقي الجري من يود لمزون

 على العوار�ض والمدامي

 وين البدو الول ي�ستون

 وعلى ال�ساعدي انهم نهامى

ومن الغدر اهله يروون 

وعلى �سكن نا�ض اح�سامي

 لي ياهم ال�سان بيعطون 

وعلى الحير ا�سند و دامي

 مقر غزالنا يربون 

اإىل اأخر الق�ش���يدة ،ويق�ش���د يف البيت 

الأول من ال�ش���طر الث���اين اجلري وهو 

املكان الوا�شع يف الرب اأي�شًا العوار�ش 

وه���ي الأمكنة املرتفع���ة يف الرب مثل 

عار�ش���ة احلمرانية، وعار�ش���ة حازم ، 

وعار�شة مويلحة،وعار�شة اأحرميلة. 

ويف الأماكن التي كان البدو يق�ش���ون 

فيها ال�ش���تاء اأي�ش���ًا مل ين�شى منطقة 

ال�ش���اعدي م�شقط را�ش���ه حيث له من 

الذكريات اجلميلة مايجعله يرجع اإىل 

الوراء خم�ش���ة ع�رش عام���ًا على الأقل 

ويف البيت الثال���ث ركز على اأن يكون 

املط���ر عليها غزيراً م���دراراً لدرجة اأن 

اأهل املنطقة يرتوون من غديره.اأي�ش���ًا 

يف البيت الأخري يق�ش���د منطقة احلري 

وه���ي املناطق التي تق���ع يف الأودية 

وبني �شهول اجلبال مثل الطويني واأذن 

والبثنة. ويف لوعة الفراق الطويل اأن�شد 

�شاعرنا يقول من مطولته فراق : 

هاالليايل غثن البايل 

 و�سهرت نوم يغ�سونه 

دار بي هاج�ض وولوالي 

ويل يامن زادت ا�سجونه

بات دمع العين همالي

مثل �سحب ن هلت امزونه

في ح�سايه نار تنهالي

 ذاب قلبي وهافت اغ�سونه

اإىل اآخر الق�ش���يدة، ي�شتكي ال�شاعر يف 

ه���ذه الأبيات من الليايل الطويلة التي 

يق�ش���يها �ش���اهراً مفكراً يف حمبوبته 

اأي�ش���ًا، والهواج�ش والأفكار املتداخلة 

يف خميلته.

ودم���وع العني ي�ش���ورها من �ش���دتها 

وكاأنها �ش���يل من املطر املنهمر اأي�شًا 

عاطفته رقيقه جداً لدرجة اأنه ي�ش���ور 

قلبه مثل الغ�ش���ن ال���ذي تكيف اأوراقه 

وجتف كذلك ي�شور قلبه من �شدة الولع 

على اأن فيه ناراً متقده.

 وخليف���ة بن �ش���ميل اخلاطري هو من 

ال�شعراء الذين ي�شورون الأمثال الرقيقة 

العاطفي���ة كقوله يف اإحدی ق�ش���ائده 

املطولة  بعونان -الرحيل:

وين خلي �سل برحالي

لليواهي تناحي اظعونه 

خايفن اركابه اهزالي 

ماتودي للق�سد دونه 

اخاف مايه بندري اللي

الآل الماين يروونه 

الهوى نقالته اثقالي  

هوب كل الي يحملونه 

مخطرا عالروح جتالي

 والدخاتر ماي�سافونه

اإىل اآخ���ر الق�ش���يدة، يف البي���ت الأول 

يتاأثر ويت�ش���اءل ال�شاعر عن خله الذي 

�ش���د رحاله ناحية الياه جمع يواهي 

اأي ناحية جنم الياه تت�ش���ابق رحاله. 

ول�ش���دة حبه وخوفه علي���ه يخاف اأن 

تكون راحلته اأو جماله هزاًل لت�شتطيع 

اأن تبلغ الأرب اأي�شًا يخاف من اأن تكون  

الآب���ار التي عل���ى الطري���ق قد جفت 

وحتول ماوؤها اإىل �رشاب ) لل (.

وي�ش���ف احلب عل���ى اأنه حم���اًل ثقياًل 

لي�ش���تطيع اأي �شخ�ش اأن يتحمله فهو 

خطري عل���ى من يبتلون ب���ه والأطباء 

يعج���زون اأم���ام مري�ش احل���ب . ومن 

الق�ش���ائد  الأمثلة  لبع����ش  مالحظتي 

ال�ش���اعر خليف���ة بن علي بن �ش���ميل 

اخلاط���ري اأری اأن اأ�ش���لوبه ناب���ع من 

البيئة البدوية الأ�ش���يلة وتغلب عليه 

اللهج���ة العامي���ة القدمية اأي�ش���ًا من 

املوؤثرات يف �ش���عره اأوًل الطبيعة ملا 

حتتويه الأر�ش التي هو ن�ش���اأ وترعرع 

عليها من مناظر خالبة وكثبان رملية 

وجبال �ش���اهقة جعلت منه �شاعراً ذو 

عاطفة عميقة لدرجة اأنه ي�ش���ف قلبه 

كاأوراق ال�ش���جر الياب�ش اإن داهمه لفح 

ال�شهام �شقط وتناثر يف الهواء . 

ثانيًا : الطيور التي ت�شدح وتغني على 

اأغ�شان الأ�ش��جار . 

ثالثًا : الليل املعروف بهدوئه و�شكونه. 

رابعًا : الذكريات فطاملا راوده احلنني 

اإىل الأيام التي ق�ش���اها فرحًا م�رشوراً 

ب����ش الفوؤاد بق���رب من يه���وی قلبه . 

خام�ش���ًا : الن�ش���يم العليل اأو بالأحری 

ن�ش���يم ال�شحر الذي يهب يف ثلث الليل 

الأخري وهو يحمل بني ن�شماته ذكريات 

جميلة عا�شها يف مثل هذه اللحظات. 

اذن باأخت�شار نقول باأن �شاعرنا �شاعر 

الطبيع���ة ، فهو مل يدخل يف اأ�ش���لوبه 

�ش���يئًا من احلداث���ة اأو م���ن الكلمات 

امل�شماة بالع�رشية فهو ليزال مرتبطًا 

برتاث اآبائه واأجداده. و�ش���اعرنا اليوم 

ه���و �ش���اعر الأم�ش مل يغ���ري اأو يجدد 

فال ي���زال الرتباط باق مادام يف تراث 

املا�ش���ي التليد املعا�رش للحياة على 

بقاع اأر�ش دولتنا الطيبة.

اأول �سباق لل�سيارات الطائرة يف اجلو

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة  أسسها را�ســد بن عوي�سة سنة ١٩٧٣م 

اكت�ش���ف فريق علماء م�ش���رتك من اأملانيا ومدغ�شقر ما قد يكون 

اأ�شغر حيوان زاحف على وجه الأر�ش، وذلك اأثناء قيامهم برحلة 

ا�شتك�شافيه يف �شمايل مدغ�شقر.

وقال علماء احليوان من ولية بافاريا اإنهم اكت�ش���فوا ذكراًواأنثى 

من حيوان احلرباء ل يزيد حجمه على بذرة دوار ال�شم�ش.

واأو�ش���ح فريق العلماء اأن طول ذكر "بروك�ش���يا نانا" اأو "نانو 

حرباء" ل يزيد على 13.5 مليمرت، مما يجعله احليوان الأ�شغر 
م���ن بني جميع الأن���واع املعروفة من الزواح���ف البالغ عددها 

11500 نوع. 

واأ�ش���اروا اإىل اأن الطول الإجمايل للزاحف املتلون، من الأنف اإىل 

الذيل، اأقل بقليل من 22 مليمرتاً، بح�شب ما ذكرت وكالة رويرتز.

وق���ال معهد الأبحاث اإن اأنثى احلرب���اء النانوية اأكرب بكثري من 

الذكر، م�شريين اإىل اأن طولها الإجمايل ي�شل اإىل 29 مليمرتاً.

اأعلن���ت �رشكة اأ�ش���رتالية، موؤخ���راً، عن تنظيم اأول �ش���باق 

لل�شيارات الطائرة يف اجلو، لكن املركبات لن تكون ماأهولة، 

لأن قيادتها �شتكون عن بعد، خالل املرحلة الأوىل.

وبح�ش���ب �ش���حيفة "ديلي ميل" الربيطانية، ف���اإن ال�رشعة 

الق�شوی لهذه العربات يف ال�ش���باق جری حتديدها ب� 120 

كيلومرتاً يف ال�شاعة.

ومن املرتقب اأن يقام هذا ال�ش���باق يف وقت لحق من العام 

اجلاري، بعدما مت تطوير ال�ش���يارات الطائرة من قبل �رشكة 

"األ���ودا اأيرونوتيك" وخرباء من ����رشكات عاملية كبرية، من 
بينها "بوينغ" و"ماكالرين" و"جاك���وار لند روفر" و"رولز 

روي�ش".
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 اكت�ساف حرباء بحجم بذرة دوار ال�سم�س

وجد باحثون بريطاني���ون اأن انبعاثات غازات الحتبا�ش 

احل���راري العاملي���ة خالل القرن املا�ش���ي دفعت اإىل منو 

موائل الغابات التي تف�شلها اخلفافي�ش.

وجعل ذلك جنوب ال�شني، ل �شيما مقاطعة يونان ال�شينية، 

بوؤرة لتجمع احليوانات املختلفة، خا�شة اخلفافي�ش، من 

جميع اأنحاء العامل، وهذه بدورها نقلت الفريو�شات التي 

حتملها كال�شار�ش -CoV-2، اإىل بع�شها.

تعم���ل اخلفافي����ش كحا�ش���نة للعديد من الفريو�ش���ات 

احليوانية، مبا يف ذلك ال�شار�ش ومتالزمة ال�رشق الأو�شط 

التنف�شية، وفريو�ش الإيبول وغريها.

ويف حني ل يزال الباحثون يناق�ش���ون من�ش���اأ الفريو�ش، 

فاإن العتقاد العام ي�ش���ري اإىل اخلفافي�ش التي اتخذت من 

ال�شني موطنًا لها.

ووج���د الباحثون اأن التغ���ريات املناخي���ة، مبا يف ذلك 

الزي���ادات يف درجات احلرارة، واأ�ش���عة ال�ش���م�ش، وثاين 

اأك�ش���يد الكربون يف الغالف اجل���وي – وهي عوامل توؤثر 

على منو النباتات والأ�شجار– قد حفزت جتمع اخلفافي�ش 

يف مناطق حم���دودة، وخلق ذلك بيئة منا�ش���بة لزدهار 

العديد من اأنواع اخلفافي�ش احلاملة للفريو�شات التاجية 

يف الغابات.

املتهم اجلديد.. املناخ هو ال�سبب 

يف ن�ساأة وباء كورونا
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خليفة بن �سميل ...�ساعر �لطبيعة و�لإبد�ع �أعـالم و�سـير

    

النا�ش بحنني  ي�ش���عر 

ع���ارم اإىل رك���وب 

الطائرة وال�شفر، 

الوق���ت  يف 

بعدما  احلايل، 

تف�ش���ي  اأدی 

كورونا  فريو�ش 

يف  امل�ش���تجد 

فر�ش  اإىل  الع���امل، 

قيود �شارمة على التنقل

�شنرتال"،  "اأوديتي  موقع  وبح�شب 

ف���اإن متج���راً يف كوري���ا اجلنوبي���ة قام 

بتطوير م�شباح على �شكل نافذة الطائرة، 

حتى يعر�ش م�شهدا �شبيها مبا نراُه ونحن 

يف اجل���و، فتبدو الغيوم 

مرتا�شة بو�شوح.

وذكر امل�ش���در اأن 

ه���ذا امل�ش���باح 

يعر�ُش امل�ش���هد 

ال���ذي ن���راُه من 

يف  الطائ���رة، 

حالت���ي ال����رشوق 

والغروب، حتى يحظى 

امل�ش���تاقون اإىل الطائ���رة 

بلحظة م�ش���ابهة بع�ش ال�ش���يء ملا 

يرونه يف ال�شفر.

وجری تطوير وعر�ش امل�ش���باح الدائري، 

 ،"LED" ب�شكل نافذة، وهو من طراز

حيلة كورية  متنح جتربة ركوب الطائرة
ا�ش���رتی مراهق  “م�شا�شة” 

اأملا�ش���ة ب� قيمة  فظهرت له 

ملي���ون دولر، حيث �ش���نفه 

حظًا  الأكرث  بال�شبي  اجلميع 

على الإط���الق، فقد وجد هذا 

املراهق اأملا�شة “خام” تقدر 

قيمته���ا باأك���رث م���ن مليون 

دولر، يف حني ا�ش���رتی امل�شا�شة 

ب�ش���عر ب�ش���يط ل يتجاوز ال25 

�شنتًا من بقالة لبائع فقري.

حيث ا�شتغرب الفتى ما راآه داخل 

امل�شا�ش���ة وظن انه���ا حجراً يف 

البداية حي���ث اأن قليل من النا�ش 

من مييزون �شكل املا�ش اخلام غري 

امل�شقول، وكان على و�شك رميها 

العثور على  ا�ش���تياءه  اأثار  حيث 

ج�شم كهذا يف م�شا�شته.

ولكنها لفت���ت انتباه والدته التي 

اأ����رشت على عر����ش احلجر على 

املفاجاأة  كانت  وهناك  جوهرجي 

اأنها  اخربه���م  حينما  ال�ش���ادمة 

ما�شة نقية قيمتها اآكرث من مليون 

دولر.

مراهق يجد كنزا داخل »م�سا�سة«

بقلم /اأنور بن حمدان الزعابي  ــ  كاتب و�شاعر اإماراتي 

في�س من الم�ساعر 

الدافقة بالحب 

والعاطفة

�سياد يعرث على لوؤلوؤة  قيمتها اأكرث 

من 340 األف دوالر 
ع���رث �ش���ياد تايالن���دي يف اأحد 

�شواطئ بلده على لوؤلوؤة "ميلو" 

الربتقالي���ة النادرة التي ت�ش���ل 

قيمته���ا اإىل 250 األ���ف جني���ه 

اإ�ش���رتليني، اأي اأكرث من 340 األف 

دولر اأمريكي.

وال�شياد هات�شاي نيومدي�شا، الذي 

كان يعمل يف جمع الأ�شداف مع 

عائلته، ع���رث على عوامة مهملة 

على ال�ش���اطئ فاأخذها و�شقيقه 

اإىل املنزل، وعندما كان والدهما 

يعم���ل عل���ى تنظيفها اكت�ش���ف 

اللوؤلوؤة الت���ي يبلغ وزنها 7.68 

غرام داخل �ش���دفة حمار، اإل اأن 

لآلئ امليلو عادة ما تت�شكل داخل 

اأ�شداف احللزون.

ويرتاوح ل���ون لوؤلوؤة "ميلو" من 

الل���ون الربتقايل اإىل البني، اإل اأن 

اللون الربتقايل ه���و اأغلى ثمنا، 

وع���ادة ما يت���م العث���ور عليها 

يف بحر ال�ش���ني اجلنوبي وبحر 

اأندامان قبالة �شواحل بورما.

وه���ذه اللوؤلوؤة الت���ي عرث عليها 

على خلي���ج تايالن���د، قد تكون 

جرفتها التي���ارات املحيطية من 

بحر ال�شني اجلنوبي اإىل هناك.

ً

ال�شاعر خليفة بن �شميل م�شاركًا يف الأفراح

بلدة احلمرانية �شكن ال�شاعر خليفه بن �شميل
ال�ش���اعر خليف���ة بن �ش���ميل 

اخلاطري يف �شبابه
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