
ع�ص� فريق ال�صحة العاملية املكلف بالتحقيق يف ن�صاأة فريو�س ك�رونا يحمل ر�صًما بيانًيا خالل م�ؤمتر �صحفي يف ووهان  )رويرتز(

�ص�داني�ن يتظاهرون يف مناطق خمتلفة احتجاجا على االو�صاع االقت�صادية

م�صبار الأمل ي�صل اإىل الكوكب الأحمر والإمارات تقود مرحلة جديدة من التاريخ العلمي العربي

خليفة: اأبناء الإمارات حولوا احللم اإىل واقع وحققوا طموحات اأجيال من العرب 
حممد بن را�سد و حممد بن زايد: اإجناز حتقق بعقول و�سواعد اأبناء وبنات زايد و�سنوا�سل حتقيق الإجنازات و�سنبني عليها اإجنازات اأكرب واأعظم 

خرباء منظمة ال�صحة يف�صلون يف حتديد من�صاأ الوباء

ل اأدلة على انت�سار كورونا يف ووهان قبل نهاية 2019
•• بكني-�أ ف ب:

ق���ال���ت ال��ب��ع��ث��ة امل�������ص���رتك���ة خل����راء 
وال�صني  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ص��ح��ة  منظمة 
ال��ث��الث��اء، اإن���ه ال ت���ج��د اأدل���ة كافية 
ك�رونا  ف���ريو����س  ان��ت�����ص��ار  ل��ت��اأك��ي��د 
و�صط  ووه�����ان،  م��دي��ن��ة  يف  امل�صتجد 

ال�صني، قبل دي�صمر 2019.
وق�����ال ل��ي��ان��غ وان���ي���ان رئ��ي�����س فريق 
ال�������ص���ني يف م������ؤمت�����ر �����ص����ح����ايف: ال 
الفريو�س  انتقال  على  م�ؤ�صر  ي�جد 
�صبقت  التي  الفرتة  يف  ال�صكان  بني 

دي�صمر )كان�ن االأول( 2019.
كافية  اأدل�������ة  ت����ج���د  ال  واأ�������ص������اف: 
لتحديد اإذا كان الفريو�س، انت�صر يف 

املدينة قبل ذلك.
من  ال��ع��دوى،  انتقال  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
ح��ي���ان م��رج��ح، ل��ك��ن ح��ت��ى االآن مل 

يت�صن التعرف بعد على امل�صيف.
اأعلن  اأ�صابيع يف ووه��ان،  اأربعة  وبعد 
العاملية  ال�����ص��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة  خ�����راء 
ك�فيد- من�صاأ  يف  ال��ب��ح��ث  املكلفني 
ك�صف  م��ن  يتمكن�ا  مل  اأن��ه��م   ،19
اأ�����ص�����ل ال���ف���ريو����س م��ع��ت��ري��ن اأن 
نظرية ت�صربه من خمتر م�صتبعدة 
للغاية من دون متكنهم من حتديد 

االثنني  العاملية  ال�صحة  منظمة  يف 
اأ�صرتازينيكا  ل���ق���اح  يف  ب��ال��ت��دق��ي��ق 
اأك�صف�رد الذي باتت فعاليته م��صع 
وحيال  للم�صنني  بالن�صبة  ت�صكيك 
ك�رونا  لفريو�س  املتح�رة  الن�صخة 

التي ظهرت يف جن�ب اإفريقيا.
ح�صل هذا اللقاح الذي كانت اململكة 
على  ا�صتخدمته  دول��ة  اأول  املتحدة 
�صكانها  ل��ت��ح�����ص��ني  وا�����ص����ع  ن���ط���اق 
م��ن��ذ دي�����ص��م��ر، ع��ل��ى ت��رخ��ي�����س يف 
االحتاد  وكذلك  البلدان  من  الكثري 
احلك�مات  ب��ع�����س  ل��ك��ن  االأوروب�������ي. 
ب��ه ف��ق��ط مل��ن هم  ال��ت������ص��ي��ة  ف�صلت 
لعدم  ع��ام��ا   55 ح��ت��ى  اأو   65 دون 
فعاليته  ح���ل  كافية  بيانات  ت���اف��ر 

لدى االأكر �صًنا.
اإفريقيا  ج���ن����ب  ع���ّل���ق���ت  واالأح���������د، 
بلقاح  ل��ل��ت��ل��ق��ي��ح  ح��م��ل��ت��ه��ا  اإط�������الق 
اأ�صرتازينيكا، بعد ن�صر درا�صة اأ�صارت 
�صد  ل��ل��ق��اح  »حم�����دودة«  فاعلية  اإىل 
املتح�رة  اإفريقية  اجلن�ب  الن�صخة 
النتائج  وب��ح�����ص��ب  ال���ف���ريو����س.  ع���ن 
فعال  اللقاح  ف��اإن  للدرا�صة،  االأول��ي��ة 
االإ�صابات  م��ن  ف��ق��ط   22% ل���دى 
املت��صطة بالن�صخة املتح�رة اجلن�ب 

اإفريقية.

احلي�ان امل�ص�ؤول عن نقل ال�باء اإىل 
الب�صر. قال بيرت بن امبارك رئي�س 
الذي  العاملية  ال�صحة  منظمة  وف��د 
انت�صار  ووه��ان، مركز  كان يحقق يف 
ف��ريو���س ك�رونا  ان��ت��ق��ال  اإن  ال���ب��اء، 
ومنه  اآخ��ر  اإىل  حي�ان  من  امل�صتجد 
الفر�صيات  اأك���ر  ه��ي  االإن�����ص��ان  اإىل 

ترجيحا.
يتطلب  امل�صار  ه��ذا  اأن  اأ���ص��اف  لكنه 

بحثا م�صتهدفا واأكر حتديدا.
ال�صحة  منظمة  بعثة  رئي�س  واأعلن 
العاملية اإىل ووهان اأن فر�صية ت�صرب 
فريو�س ك�رونا من خمتر م�صتبعدة 
ي�صغل  ال���ذي  اخل��ب��ري  وق���ال  للغاية. 

لرنامج  م�������ص���ارك  م���دي���ر  م��ن�����ص��ب 
واحلي�انية  االإن�������ص���ان���ي���ة  ال�����ص��ح��ة 
يف امل��ع��ه��د ال����دويل الأب���ح���اث ال���روة 
احلي�انية يف نريوبي نحن يف �صلب 
ل�قت وجه�د  ونحتاج  درا�صة  عملية 

لفهم ما ح�صل.
تنتهي مهمة ووهان فيما قام خراء 

احتجاجات يف ال�سودان ب�سبب تدهور الأو�ساع القت�سادية  

البنتاغون: حماية النفط مل تعد هدفًا للقوات الأمريكية ب�صوريا

بلينكن يناأى عن اعرتاف ترامب ب�سيادة اإ�سرائيل على اجلولن

تعلُن  العراقية  ال�ستخبارات 
القب�ش على 24 عن�سرا من داع�ش

•• بغد�د-وكاالت:

اأعلنت وكالة اال�صتخبارات العراقية، 
24 عن�صرا من  القب�س على  نني، 
املنطقة  االإرهابي، يف  داع�س  تنظيم 
املعروفة بقاطعي الفل�جة واالأنبار. 
واأو�صحت ال�كالة، يف بيان، اأن هذا 
الت�قيف جرى بعد متابعة عنا�صر 
داع�������س ور����ص���د حت��رك��ات��ه��م، خالل 

االأيام الثالثني املا�صية.
والع�صرون  االأرب����ع  العنا�صر  وك���ان 
املعتقل�ن من داع�س مطل�بني لدى 
 - امل���ادة )4  اأح��ك��ام  ال�صلطات، وف��ق 

اإرهاب(.
اأق������ال  اأن  اإىل  ال����ك���ال���ة  واأ�����ص����ارت 
امل����ق����ف���ني ج����رى ت�����ص��ج��ي��ل��ه��ا، كما 
اإليهم،  املن�ص�بة  بالتهم  اع��رتف���ا 
القان�نية  االإج������راءات  ات��خ��اذ  ف��ت��م 

بحقهم.
وا�صعة  اأمنية  عملية  العراق  واأطلق 
���ص��د ف���ل����ل ت��ن��ظ��ي��م داع���������س، عقب 
التفجري االنتحاري الذي ا�صتهدف 

و�صط بغداد، ال�صهر املا�صي.
خالل  العراقية،  ال�صلطات  واأعلنت 
عدد  اإطاحة  املا�صيني،  االأ�صب�عني 
م��ن ق���ي���ادات ال��ت��ن��ظ��ي��م، م��ن بينهم 
مبن�صب  ُي��صف  م��ا  ي�صغل  ق��ي��ادي 

وايل داع�س يف العراق.

منذ ال�صتقالل عام 1948
اجلي�ش يف بورما، تلك الدولة داخل الدولة!

•• �لفجر –خرية �ل�شيباين:

يف  يتنّزل  فراير،   1 االثنني،  ال�صلطة  على  الب�رمي  اجلي�س  ا�صتيالء 
منطق عقيدة اأيدي�ل�جية ع�صكرية متجذرة يف تاريخ النزاعات الداخلية 
الدائمة التي �صكلت حا�صر ما بعد اال�صتعمار مليامنار )اال�صم الر�صمي 
لب�رما(. ومن هذه الروؤية انبثقت، بالن�صبة للع�صكريني الب�رميني يف 
اأن  يلعب�نه:  مركزًيا  دوًرا  لهم  ب��اأن  الرا�صخة  القناعة  وال��ي���م،  االأم�س 

يك�ن�ا �صامنني ل�حدة وطنية متخّيلة.
دولة  1948، عن ك�نه  اال�صتقالل عام  اأب��ًدا، منذ  يت�قف اجلي�س  مل 
داخل الدولة، حتى خالل ال�صن�ات النادرة التي مل يكن فيها يف القيادة 
ب��ال انقطاع حت��ت نري  ب���رم��ا  ك��ان��ت  1962 و2011،  ب��ني  امل��ب��ا���ص��رة: 
وانقالب  ُقمعت ب�ح�صية،  �صعبية  انتفا�صات  اجل��راالت، فرتة تخللتها 

ثالث، وتطهري داخلي.                                 )التفا�صيل �س15(

•• �خلرطوم- �أ ف ب:

ان��دل��ع��ت ال��ث��الث��اء اح��ت��ج��اج��ات يف 
مبا  ال�ص�دان  من  خمتلفة  مناطق 
الرئي�صي  ال���ب���الد  م��ي��ن��اء  ذل���ك  يف 
واإق���ل���ي���م دارف�������ر امل�����ص��ط��رب وفق 
�صه�د عيان وو�صائل اإعالم ر�صمية.
اعالن  بعد  االح��ت��ج��اج��ات  وج���اءت 
ت�صم  ج����دي����دة  ح���ك����م���ة  ت�����ص��ك��ي��ل 
�صابقة  م���ت���م���ردة  ح����رك����ات  ق�������ادة 
املتعر  االقت�صاد  باإ�صالح  مكلفة 
العق�بات  م��ن  دم��رت��ه عق�د  ال��ذي 
واحلرب  االإدارة  و�ص�ء  االأمريكية 
املخل�ع  الرئي�س  عهد  يف  االأه��ل��ي��ة 

عمر الب�صري.
وتعاين البالد من ارتفاع معدالت 
العمالت  يف  ون���ق�������س  ال��ت�����ص��خ��م 
ال�ص�داء  ال�ص�ق  وانت�صار  االجنبية 
ل��ب��ي��ع و����ص���راء ال��ع��م��الت م���ا ي�صع 

حتديات كبرية امام احلك�مة .
بر�س  ل���ف���ران�������س  م���را����ص���ل  وق�������ال 
عا�صمة  ن���ي���اال  يف  امل��ح��ت��ج��ني  اإان 
ق�ات  ر�صق�ا  دارف����ر  والي��ة جن�ب 
ال�صرطة باحلجارة واأحرق�ا اإحدى 

•• و��شنطن-وكاالت:

االأمريكي  ام��ت��ن��ع وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 
اعرتاف  تاأييد  عن  بلينكن  اأنت�ين 
على  اإ�صرائيل  ب�صيادة  ترامب  اإدارة 
من  ب��دال  م�صريا  اجل����الن،  ه�صبة 
امل��ن��ط��ق��ة الأم���ن  اأه���م���ي���ة  اإىل  ذل����ك 

اإ�صرائيل.
)�صي.اإن.اإن(  ل�صبكة  بلينكن  وق��ال 
العملية،  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن  االإخ��ب��اري��ة 
اجل�الن  على  ال�صيطرة  اأن  اأعتقد 
اأهمية  ل��ه��ا  ت��ظ��ل  ال������ص��ع  ه����ذا  يف 
االأ�صئلة  اإ�صرائيل...  الأمن  حقيقية 
القان�نية �صيء اآخر ومبرور ال�قت 
���ص���ري��ا، فهذا  ال������ص��ع يف  ت��غ��ري  اإذا 
قريبني  ل�صنا  لكننا  نبحثه،  ���ص��يء 

من ذلك باأي حال.
الرئي�س  ح���ك����م���ة  اأن  واأ�������ص������اف 
ال�����ص���ري ب�����ص��ار االأ���ص��د ع���الوة على 
املدع�مة  امل�صلحة  الف�صائل  وج���د 
اأمنيا  ت��ه��دي��دا  ت�����ص��ك��ل  اإي������ران  م���ن 

يف  ���س��وداين  ���س��اب��ط  مقتل 
احلدود على  اإثيوبي  هجوم 

•• �خلرطوم-وكاالت:

تريبي�ن(  )�����ص�����دان  م���ق��ع  اأف�����اد 
اإثي�بية  ق�������ات  ب������اأن  ال����ث����الث����اء، 
للجي�س  ا�صتطالع  فرقة  هاجمت 
ال���������ص�����داين يف ج���ب���ل ح�������الوة يف 
البلدين،  بني  احل��دودي  ال�صريط 

ما اأ�صفر عن مقتل �صابط.
ون��ق��ل امل���ق��ع ع��ن م�����ص��ادر مطلعة 
 17 اللفرقة  ا�صتطالع  ق���ات  اأن 
اأم�س االأول  ب�الية �صنار، تعر�صت 
االإث���ن���ني، ل��ه��ج���م يف ج��ب��ل حالوة 
واليتي  ب��ني  احل���دودي  بال�صريط 
اإىل  اأدى  م���ا  وال���ق�������ص���ارف،  ���ص��ن��ار 
اأول  م���الزم  ب��رت��ب��ة  ���ص��اب��ط  مقتل 

كان يق�د الفرقة.
وي�ص�د الت�تر على حدود البلدين 
ال�ص�داين  اجل��ي�����س  اأع����اد  اأن  م��ن��ذ 
ن�صر ق�اته يف مناطق الف�صقة على 
نح�  لي�صتعيد  ال�صرقية،  احل��دود 
�صا�صعة  زراعية  اأرا�ٍس  %90 من 
اإثي�بي�ن  م��زارع���ن  ي�صتغلها  ك��ان 

حتت حماية ميلي�صيات م�صلحة.

�صياراتها كما اأ�صرم�ا النار يف عدد 
من املتاجر يف �ص�ق املدينة .

امل�صيل  ال���غ���از  ال�����ص��رط��ة  واأط��ل��ق��ت 
للدم�ع لتفريق املتظاهرين الذين 
كان�ا يهتف�ن )ال ال للغالء وال ال 

للج�ع(.
الرئي�صي  امل��ي��ن��اء  ب���رت�����ص���دان  ويف 
اأفادت  االأحمر،  البحر  على  للبالد 
الر�صمية  ال�ص�دانية  االنباء  وكالة 
الي�م  �صباح  �صهدت  اأنها   ) �ص�نا   (
م���ظ���اه���رات ط��الب��ي��ة م��ت��ف��رق��ة يف 

اأن قال  و���ص��ب��ق  ك��ب��ريا الإ���ص��رائ��ي��ل. 
ي�صحب  لن  اإنه  لبايدن  م�صت�صارون 
بال�صيادة  املتحدة  ال�اليات  اعرتاف 

االإ�صرائيلية على اجل�الن.
واأكد بلينكن اأي�صا التزام اإدارة بايدن 
االأمريكية  ال�صفارة  على  ب��االإب��ق��اء 
اإدارة  اع��رتف��ت  اأن  بعد  ال��ق��د���س،  يف 
الإ�صرائيل،  باملدينة عا�صمة  ترامب 

تعطيل  ايل  اأدى  ما  املدينة  انحاء 
املحالت  واإغ���الق معظم  ال��درا���ص��ة 
ال��ت��ج��اري��ة. واأ���ص��اف��ت ال���ك��ال��ة اأن 
التظاهرات خرجت احتجاجا  هذه 
على اأزمة اخلبز التي حدثت ب�صبب 
اإ�صراب اأ�صحاب املخابز عن العمل 

للمطالبة بزيادة اأ�صعار اخلبز.
ب�رت�ص�دان  حملية  مبنى  وتعر�س 
باحلجارة  ل���ل���ر����ص���ق  )ال���ب���ل���دي���ة( 
واأ�صرمت النار يف اإطارات ال�صيارات 

يف بع�س ال�ص�ارع الرئي�صية.

االأمريكية  ال�صيا�صة  عن  تراجع  يف 
ال�صابقة.

وا�صعة  بخطى  ي�صري  ترامب  وك��ان 
االأمريكية  بال�صيا�صة  يتعلق  فيما 
جت���اه ال�����ص��رق االأو����ص���ط م���ع اأق���رب 
رئي�س  وه���  املنطقة،  يف  ل��ه  حليف 

ال�زراء االإ�صرائيلي نتنياه�.
اإىل ذلك، اأعلن البنتاغ�ن اأّن الق�ات 

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان
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نا�سا تهنيء الإمارات بنجاح 
و�سول م�سبار الأمل اإىل املريخ

اأخبار الإمارات

معار�سة تركيا توؤ�س�ص اآلية 
الت�ساور للعودة اإىل النظام الربملان

عربي ودويل

خطة �سان جريمان 
للتعاقد مع مي�سي

الفجر الريا�سي

مبنا�صبة جناح م�صبار الأمل يف الو�صول اإىل مدار كوكب املريخ

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد يتلقون 
برقيات تهنئة من ملوك وروؤ�ساء الدول 

•• �أبوظبي- و�م: 

تلقى �صاحب ال�صم� ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه 
ال�صقيقة  ال��دول  ال��دول  واأم���راء  وروؤ���ص��اء  تهنئة من مل�ك  برقيات  اهلل(، 
ك�كب  م���دار  اإىل  ال������ص���ل  يف  االأم���ل  م�صبار  جن��اح  مبنا�صبة  وال�صديقة 

املريخ.
رئي�س  نائب  مكت�م  اآل  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صم�  �صاحب  تلقى  كما 
ال�صم�  و�صاحب  اهلل(  )رع���اه  دب��ي  حاكم  ال�����زراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
االأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حممد 

للق�ات امل�صلحة برقيات تهنئة مماثلة.

االأم��ريك��ي��ة امل���ج���دة يف ���ص���ري��ا مل 
النفط يف  تعد م�ص�ؤولة عن حماية 
اإّن واجبها االأوحد ه�  اإذ  هذا البلد 
تعديل  يف  داع�����س،  تنظيم  مكافحة 
لالأهداف التي حّددها لهذه الق�ات 

الرئي�س ال�صابق دونالد ترامب.
الدفاع  وزارة  با�صم  املتحّدث  وق��ال   
االأمريكية ج�ن كريبي لل�صحافيني 
اإّن م�ظفي وزارة الدفاع ومقاوليها 
من الباطن لي�ص�ا خمّ�لني مّد يد 
ت�صعى  خا�صة  �صركة  اإىل  امل�صاعدة 
�ص�ريا  يف  نفطية  م���ارد  ال�صتغالل 
وال اإىل م�ظفي هذه ال�صركة اأو اإىل 

وكالئها.
واأ�صاف رّداً على �ص�ؤال ب�صاأن مهمة 
اإّن  ���ص���ري��ا  ال���ق����ات االأم���ريك���ي���ة يف 
املنت�صرين  االأمريكيني  الع�صكريني 
وعددهم  ���ص���ري��ا  ����ص���رق  ���ص��م��ال  يف 
هم  ع�صكري   900 ح����اىل  ح��ال��ي��اً 
امل��ه��م��ة ����ص���ّد تنظيم  ل���دع���م  ه���ن���اك 

داع�س يف �ص�ريا.

اأونغ �صان �ص� كي مع قائد اجلي�س الذي انقلب عليها

•• دبي- و�م: 

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  وج��ه 
»حفظه اهلل« التهنئة اإىل �صعب دولة االإمارات واملقيمني واالأمة العربية 
الأبناء  اال�صتثنائي  باجلهد  م�صيداً  مهمته،  يف  االأم���ل  م�صبار  بنجاح 
اأجيال من  واق��ع، وحقق�ا طم�حات  اإىل  الذين ح�ل�ا احللم  االإم��ارات 
اأمل و�صع قدم را�صخة يف �صباق الف�صاء الذي ظل  العرب ظل يراودها 

حكراً على عدد حمدود من الدول.
وقال �صاحب ال�صم� رئي�س الدولة: »هذا االإجناز مل يكن ليتحقق ل�ال 
املثابرة على م�صروع ظهرت فكرته اأواخر العام 2013 على يد �صاحب 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكت�م  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صم� 
جمل�س ال���زراء حاكم دبي »رع��اه اهلل« ال��ذي تابعه حلظة بلحظة حتى 
و�ص�له اإىل وجهته ب�صالم، كما اأ�صاد ب�صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن 
امل�صلحة  للق�ات  االأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د 
الذي �صخر له كل الدعم ليتحقق االأمل ونراه ويراه العامل معنا بانبهار 
باحثني  من  ال�طني  العمل  ولفريق  ل�صم�هما  التحية  »فكل  وتقدير، 

وعلماء«.
ودوؤوب  خمل�س  م�ؤ�ّص�صي  جهد  نتيجة  ن�صاأ  ك�نه  بامل�صروع  �صم�ه  واأ�صاد 
خا�صة  االإم��ارات��ي  ال�طني  امل�صروع  خدمة  هدفها  طم�حة  روؤي��ة  وم��ن 
والب�صرية واملجتمع العلمي عامة وحمققا اآمال املاليني من العرب باأن 

تك�ن لهم قدم را�صخة يف جمال ا�صتك�صاف الف�صاء.
)التفا�صيل �س3-2(

خليفة: اأبناء الإمارات حولوا احللم اإىل واقع وحققوا طموحات اأجيال من العرب 
حممد بن را�سد و حممد بن زايد: اإجناز حتقق بعقول و�سواعد اأبناء وبنات زايد و�سنوا�سل حتقيق الإجنازات و�سنبني عليها اإجنازات اأكرب واأعظم 

حممد بن را�صد وحممد بن زايد يتابعان حلظة و�ص�ل م�صبار االأمل اإىل مدار ك�كب املريخ بنجاح         )وام(
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•• دبي-و�م:

ال�صيخ  ال�������ص���م����  ����ص���اح���ب  وج������ه 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
اإىل  "حفظه اهلل" التهنئة  الدولة 
واملقيمني  االإم������ارات  دول����ة  ���ص��ع��ب 
م�صبار  ب��ن��ج��اح  ال��ع��رب��ي��ة  واالأم������ة 
باجلهد  م�صيداً  مهمته،  يف  االأم��ل 
اال�صتثنائي الأبناء االإمارات الذين 
وحقق�ا  واق���ع،  اإىل  احللم  ح���ل���ا 
طم�حات اأج��ي��ال م��ن ال��ع��رب ظل 
ي��راوده��ا اأم���ل و���ص��ع ق��دم را�صخة 
الذي ظل حكراً  الف�صاء  �صباق  يف 

على عدد حمدود من الدول.
رئي�س  ال�������ص���م����  ����ص���اح���ب  وق�������ال 
يكن  مل  االإجن�����از  "هذا  ال���دول���ة: 
ليتحقق ل�ال املثابرة على م�صروع 
ظهرت فكرته اأواخر العام 2013 
ال�����ص��م��� ال�صيخ  ي���د ���ص��اح��ب  ع��ل��ى 
نائب  اآل مكت�م  را���ص��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
اهلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�������زراء 
حتى  بلحظة  حلظة  تابعه  ال���ذي 
ب�صالم"،  وج���ه���ت���ه  اإىل  و����ص����ل���ه 
ال�صيخ  ال�صم�  ب�صاحب  اأ���ص��اد  كما 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
عهد اأب�ظبي نائب القائد االأعلى 
للق�ات امل�صلحة الذي �صخر له كل 
الدعم ليتحقق االأمل ونراه ويراه 
العامل معنا بانبهار وتقدير، "فكل 
العمل  ولفريق  ل�صم�هما  التحية 

ال�طني من باحثني وعلماء ".
ن�صاأ  ك�نه  بامل�صروع  �صم�ه  واأ���ص��اد 
ن��ت��ي��ج��ة ج��ه��د م���ؤ���ّص�����ص��ي خمل�س 
ودوؤوب ومن روؤية طم�حة هدفها 
خدمة امل�صروع ال�طني االإماراتي 
خا�صة والب�صرية واملجتمع العلمي 
من  املاليني  اآم��ال  وحمققا  عامة 
العرب باأن تك�ن لهم قدم را�صخة 

يف جمال ا�صتك�صاف الف�صاء.
وك��ان��ت دول��ة االإم����ارات ق��د دخلت، 
م�����ص��اء اأم�����س ال��ت��اري��خ ك����اأول دولة 
وخام�س  املريخ،  اإىل  ت�صل  عربية 
دولة يف العامل حتقق هذا االإجناز 
�صمن  االأم��ل،  م�صبار  جنح  بعدما 
ال�صتك�صاف  االإم���������ارات  م�������ص���روع 
الك�كب  اإىل  ال������ص���ل  يف  امل��ري��خ، 
اخلم�صني  بذلك  مت�جًة  االأحمر، 
عام  تاأ�صي�صها  م��ن��ذ  االأوىل  ع��ام��اً 
وعلمي  تاريخي  بحدث   1971
غري م�صب�ق على م�صت�ى املهمات 
املريخية ال�صابقة، حيث ت�صتهدف 
اال�صتك�صافية  امل��ري��خ��ي��ة  امل��ه��م��ة 
بينات  ت���ق���دمي  اإىل  االإم����ارات����ي����ة 
االإن�صان  اإليها  يت��صل  مل  علمية 

من قبل عن الك�كب االأحمر.
وجنح "م�صبار االأمل" عند ال�صاعة 
الدخ�ل  يف  ال��ي���م  م�صاء   7:42
الك�كب  االلتقاط ح�ل  اإىل مدار 
اأ�صعب  ب��ذل��ك  م��ن��ج��زاً  االأح����م����ر، 

بعد  ال��ف�����ص��ائ��ي��ة،  مهمته  م��راح��ل 
اأ�صهر  �صبعة  نح�  ا�صتغرقت  رحلة 
من  اأك��ر  فيها  قطع  الف�صاء،  يف 
لي�صكل  مرت،  كيل�  ملي�ن   493
االأح���م���ر  ال���ك����ك���ب  اإىل  و����ص����ل���ه 
ا�صتعداداً لبدء مهمته العلمية من 
خ��الل ت���ف��ري ث���روة م��ن البيانات 
ال��ع��ل��م��ي��ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع ال��ع��ل��م��ي يف 
ال��ع��امل ع��الم��ة ف��ارق��ة يف م�صرية 
دولة االإمارات التنم�ية املت�صارعة، 
وليك�ن هذا االإجناز احتفااًل يليق 

ب��ال��ي���ب��ي��ل ال��ذه��ب��ي ل��ق��ي��ام احتاد 
املتحدة،  العربية  االإم����ارات  دول���ة 
كدولة  امللهمة،  ق�صتها  ملخ�صاً 
فكراً  الالم�صتحيل  ثقافة  جعلت 
ون��ه��ج ع��م��ل وت���رج���م���ًة ح��ي��ًة على 

االأر�س.
اأول  واأ���ص��ب��ح��ت دول�����ة االإم��������ارات 
الك�كب  م������دار  اإىل  ال����ا����ص���ل���ني 
مهمات  ث�����الث  ���ص��م��ن  االأح�����م�����ر 
اأخ��رى ت�صل خالل �صهر  ف�صائية 
فراير اجلاري اإىل املريخ، تق�دها 

من  ��ل  كٌّ االإم����ارات،  اإىل  باالإ�صافة 
ال�اليات املتحدة وال�صني.

وهناأ �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  اآل مكت�م  را���ص��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������زراء 
و�صاحب  اهلل"،  "رعاه  دب��ي  حاكم 
اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حممد  ال�صم� 
نائب  اأب���ظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�صلحة،  ل��ل��ق���ات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
العربية  واالأم����ة  االإم�����ارات  �صعب 
التاريخي،  االإجن���از  ه��ذا  بتحقيق 

حيث حر�س �صم�هما على متابعة 
ال��ل��ح��ظ��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة م��ن حمطة 
االأمل  مب�صبار  االأر���ص��ي  التحكم 
اأ�صاد  ك��م��ا  ب���دب���ي.  اخل����ان���ي���ج  يف 
���ص��م��� ال�����ص��ي��خ ح��م��دان ب��ن حممد 
بن را�صد اآل مكت�م ويل عهد دبي 
رئي�س  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
م��رك��ز حم��م��د ب��ن را���ص��د للف�صاء 
ب��ف��ري��ق ع��م��ل م�����ص��روع االإم������ارات 
املهند�صني  من  املريخ  ال�صتك�صاف 
ال�طنية  الك�ادر  من  واملهند�صات 

بذل�ها  ال��ت��ي  ال�����ص��اب��ة، واجل���ه����د 
على مدى اأكر من �صت �صن�ات يف 
�صبيل حت�يل حلم املريخ اإىل واقع 

نحتفي به الي�م.

باليوبيل  اح��ت��ف��ال  اأع���ظ���م 
الذهبي

واأكد �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد 
"هذا  اأن  م��ك��ت���م  اآل  را����ص���د  ب���ن 
االإجناز التاريخي ب��ص�ل م�صبار 

االأمل اإىل املريخ ه� اأعظم احتفال 
احتاد  لقيام  اخلم�صني  بالذكرى 
النطالقتها  وي�ؤ�ص�س  االإم����ارات.. 
اجل�����دي�����دة يف اخل���م�������ص���ني ع���ام���اً 
وطم�حات  اأح����الم  م��ع  امل��ق��ب��ل��ة.. 
�صم�ه:  م�صيفاً  لها"،  �صقف  ال 
االإجن������ازات  حت��ق��ي��ق  "�صن�ا�صل 
و���ص��ن��ب��ن��ي ع��ل��ي��ه��ا اإجن��������ازات اأك���ر 

واأعظم".
"االإجناز  اأن  اإىل  ���ص��م���ه  ول���ف���ت 
احل���ق���ي���ق���ي ال������ذي ن��ف��خ��ر ب����ه ه� 

علمية  ق������درات  ب���ن���اء  يف  جن��اح��ن��ا 
ن�عيًة  اإ����ص���اف���ًة  ت�����ص��ك��ل  اإم���ارات���ي���ة 
وقال  العاملي".  العلمي  للمجتمع 
اإىل  امل��ري��خ  اإجن���از  "نهدي  �صم�ه: 
ال�صع�ب  واإىل  االإم��������ارات  ���ص��ع��ب 
العربية.. جناحنا يثبت اأن العرب 
مكانتهم  ا���ص��ت��ع��ادة  ع��ل��ى  ق�����ادرون 
اأ�صالفنا  اأجماد  واإحياء  العلمية.. 
الذين اأنارت ح�صارتهم ومعارفهم 

ظلمات العامل".
وختم �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد 
بن را�صد اآل مكت�م بالق�ل: "نت�ج 
احتفالنا بي�بيل االإمارات الذهبي 
مبحطة املريخ.. و�صبابنا االإماراتي 
وال��ع��رب��ي م��دع���ون ل��رك���ب قطار 
الذي  ال�صريع  العلمي  االإم�����ارات 

انطلق باأق�صى �صرعة".

نه�صة علمية م�صتدامة.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ���ص��اح��ب ال�صم� 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب���ظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
"جناح  اإن  االأعلى للق�ات امل�صلحة 
ال��������ص����ل اإىل  م�����ص��ب��ار االأم�����ل يف 
م���داره ح���ل امل��ري��خ ميثل اإجن���ازاً 
بعق�ل  حتقق  واإ���ص��الم��ي��اً..  عربياً 
و�����ص�����اع����د اأب�����ن�����اء وب����ن����ات زاي������د، 
الدول  م�صاف  يف  ال��دول��ة  لي�صع 
الف�صاء"،  ل��ع��م��ق  و���ص��ل��ت  ال���ت���ي 
"و�ص�ل  اأن  اإىل  ���ص��م���ه  م�����ص��رياً 
االإمارات للمريخ يحتفي مب�صرية 
بتجربة  يليق  عاماً مبا  اخلم�صني 
دولتنا ويعك�س �ص�رتها احلقيقية 

للعامل".
واأ�صاف �صم�ه: "م�صروع االإمارات 
ال���ص��ت��ك�����ص��اف امل��ري��خ مي��ه��د ل��� 50 
عاماً جديدة من النه�صة العلمية 

امل�صتدامة يف دولة االإمارات".
وع����ّر ���ص��م��ّ�ه ع���ن اع���ت���زازه بهذا 
االإجن���������از االإم�������ارات�������ي وال���ع���رب���ي 
الك�ادر  ق���ادت���ه  ال����ذي  ال��ت��اري��خ��ي 
واملهند�صني  العلماء  من  ال�طنية 
االإم��ارات��ي��ني، م���ؤك��داً ب���اأن: "ثروة 
االإم���ارات احلقيقية واالأغ��ل��ى هي 
االإن�صان.. وا�صتثمار ال�طن باأبنائه 
يف  اأ�صا�صياً  مرتكزاً  ي�صكل  وبناته 
وا�صرتاتيجياتنا  �صيا�صاتنا  كافة 

التنم�ية".
ال�صيخ  ال�����ص��م���  ���ص��اح��ب  واأو����ص���ح 
قائاًل:  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
"�صباب االإمارات املت�صلح�ن بالعلم 
�صيق�دون  ال���ذي���ن  ه���م  وامل���ع���رف���ة 
والنه�ص�ية  التنم�ية  م�صريتنا 
وم�صروع  املقبلة..  �صنة  للخم�صني 
اأ�صهم  املريخ  االإم��ارات ال�صتك�صاف 
عالية  اإم���ارات���ي���ة  ك�������ادر  ب���ن���اء  يف 
الكفاءة م�ؤهلة لتحقيق املزيد من 

االإجنازات يف قطاع الف�صاء".
)يتبع(

م�صبار الأمل ينجح يف الو�صول اإىل الكوكب الأحمر والإمارات تقود مرحلة جديدة من التاريخ العلمي العربي

خليفة بن زايد يهنئ �سعب الإمارات ..وحممد بن را�سد وحممد بن زايد يتابعان اللحظة التاريخية من حمطة التحكم الأر�سي يف اخلوانيج 
• الإمارات اأول دولة يف املنطقة وخام�س دولة يف العامل حتقق هذا الإجناز التاريخي  

اأعظم احتفال بخم�صني عامًا م�صت واأ�صجع انطالقة خلم�صني عامًا مقبلة
خليفة بن زايد:  

• اأبناء الإمارات حولوا احللم اإىل واقع وحققوا طموحات اأجيال من العرب ظل يراودها، اأمل و�صع قدم را�صخة يف �صباق الف�صاء الذي ظل حكرًا على عدد حمدود من الدول
حتى و�صوله اإىل وجهته ب�صالم بلحظة  حلظة  تابعه  الذي  را�صد  بن  حممد  يد  على  • هذا الإجناز مل يكن ليتحقق لول املثابرة على م�صروع ظهرت فكرته اأواخر العام 2013 

للم�صروع كل الدعم ليتحقق الأمل ونراه ويراه العامل معنا بانبهار وتقدير �صخر  زايد  بن  • حممد 
• م�صروع م�صبار الأمل ن�صاأ نتيجة جهد موؤ�ّص�صي خمل�س ودوؤوب ومن روؤية طموحة هدفها خدمة امل�صروع الوطني الإماراتي خا�صة والب�صرية واملجتمع العلمي 

حممد بن را�صد:  
• هذا الإجناز التاريخي هو اأعظم احتفال بالذكرى اخلم�صني لقيام احتاد الإمارات.. ويوؤ�ص�س لنطالقتها اجلديدة يف اخلم�صني عامًا املقبلة.. مع اأحالم وطموحات ل �صقف لها

اأكرب واأعظم  اإجنازات  عليها  و�صنبني  الإجنازات  حتقيق  • �صنوا�صل 
• الإجناز احلقيقي الذي نفخر به هو جناحنا يف بناء قدرات علمية اإماراتية ت�صكل اإ�صافة نوعية للمجتمع العلمي العاملي

العربية ال�صعوب  واإىل  الإمارات  �صعب  اإىل  املريخ  اإجناز  • نهدي 
• جناحنا يثبت اأن العرب قادرون على ا�صتعادة مكانتهم العلمية.. واإحياء اأجماد اأ�صالفنا الذين اأنارت ح�صارتهم ومعارفهم ظلمات العامل

• نتوج احتفالنا بيوبيل الإمارات الذهبي مبحطة املريخ.. و�صبابنا الإماراتي والعربي مدعوون لركوب قطار الإمارات العلمي ال�صريع الذي انطلق باأق�صى �صرعة

حممد بن زايد:  
• جناح م�صبار الأمل يف الو�صول اإىل مداره حول املريخ ميثل اإجنازًا عربيًا واإ�صالميًا.. حتقق بعقول و�صواعد اأبناء وبنات زايد، لي�صع الدولة يف م�صاف الدول التي و�صلت لعمق الف�صاء

مب�صرية اخلم�صني عامًا مبا يليق بتجربة دولتنا ويعك�س �صورتها احلقيقية للعامل يحتفي  للمريخ  الإمارات  • و�صول 
جديدة من النه�صة العلمية امل�صتدامة يف دولة الإمارات عامًا   50 ل�  ميهد  املريخ  ل�صتك�صاف  الإمارات  • م�صروع 

• ثروة الإمارات احلقيقية والأغلى هي الإن�صان.. وا�صتثمار الوطن باأبنائه وبناته ي�صكل مرتكزًا اأ�صا�صيًا يف كافة �صيا�صاتنا وا�صرتاتيجياتنا التنموية
• �صباب الإمارات املت�صلحون بالعلم واملعرفة هم الذين �صيقودون م�صريتنا التنموية والنه�صوية للخم�صني �صنة املقبلة.. وم�صروع 

الإمارات ل�صتك�صاف املريخ اأ�صهم يف بناء كوادر اإماراتية عالية الكفاءة موؤهلة لتحقيق املزيد من الإجنازات يف قطاع الف�صاء

وكالة الف�ساء الرو�سية : و�سول م�سبار الأمل اإىل وجهته ميثل اإجنازا مهمًا
•• �أبوظبي-و�م:

اأن و�ص�ل  اأك����دت وك��ال��ة ال��ف�����ص��اء االحت���ادي���ة ال��رو���ص��ي��ة 
م�صروع االإمارات ال�صتك�صاف املريخ " م�صبار االأمل " اإىل 
وجهته ميثل اإجن��ازا مهما حتى واإن مل يدخل اإىل مدار 

الك�كب االأحمر.
االإمارات  اأنباء  ل�كالة  بيان  يف  الرو�صية  ال�كالة  وقالت 
" جنحت بالفعل  " م�صبار االأمل  اإن مهمة  " اأم�س  " وام 
بغ�س النظر عن نتائج �صائر مراحل املهمة ونهنئ دولة 

االإمارات على هذا االإجناز العظيم.
ولفتت اإىل اأن " م�صبار االأمل " اأثبت للعامل اأن الطم�ح 

يدفع  اأن  ميكنه  ال�صيا�صية  ب���االإرادة  امل�صح�ب  وال�صغف 
دولة �صابة لالن�صمام اإىل نادي الق�ى العاملية يف جمال 

بح�ث الف�صاء.
كبري  ح��د  اإىل  يت�صابه  االأمل"  "م�صبار  اأن  اإىل  ون���ه��ت 
االأحمر  ال��ك���ك��ب  ال�صتك�صاف  امل�صتقبلية  خططنا  م��ع 
علمية  و�صائل  من  �صلة  ذات  بيانات  اأي��ة  على  واحل�ص�ل 
خمتلفة �صيعزز فهمنا للظ�اهر الطبيعية التي ي�صهدها 

هذا الك�كب بطبيعة احلال.
اأر�صل مهمات  اأول من  �صابقا  ال�ص�فيتي  االحت��اد  ويعتر 
ال�صتك�صاف الك�كب االأحمر يف عام 1971 ثم 1973 ثم 
ال�اليات املتحدة التي اأر�صلت 8 مهام ناجحة ال�صتك�صاف 

املريخ بني عامي 1976 و2018 .

وان�صم كل من االحتاد االأوروب��ي يف عام 1993 والهند 
يف عام 2014 اإىل جمم�عة الدول التي اأر�صلت مهمات 
جنح  واإذا  االأحمر،  الك�كب  ال�صتك�صاف  ناجحة  ف�صائية 
" م�صبار االأمل " يف ال��ص�ل اإىل ك�كب املريخ، �صت�صبح 

دولة االإمارات الع�ص� اخلام�س يف هذا النادي .
ا�صتك�صاف  مهمات  اأن  اإىل  الرو�صية  ال�كالة  بيان  ولفت 
عدد  زاد  وكلما  ال��دويل،  التعاون  تعزيز  تتطلب  الف�صاء 
الدول التي متتلك قدرات متكنها من ا�صتك�صاف الف�صاء 
من�ها  املهمات،  ه��ذه  م��ن  العاملية  اال�صتفادة  زادت  كلما 
اإىل اأن مهمات ا�صتك�صاف الك�اكب دائما ما تنط�ي على 
العديد من التحديات، اإذ اأن اإطالق مهمة واحدة يتطلب 

اأع�اما من البحث والعمل اجلاد.

احتفاء باإجناز الإمارات .. تلفزيون البحرين ينقل 
الو�سول التاريخي مل�سبار الأمل اإىل املريخ يف تغطية مبا�سرة

•• �ملنامة-و�م: 

اأعلن تلفزي�ن البحرين عن نقل وقائع ال��ص�ل التاريخي مل�صبار االأمل اإىل ك�كب املريخ على اله�اء مبا�صرة يف 
لت�صليط  واال�صت�صافات  االإخبارية  التقارير  من  جملة  تت�صمن  خا�صة  تغطية  يف  ام�س،  م�صاء  من  ال�صابعة  متام 

ال�ص�ء على هذا االإجناز التاريخي لدولة االإمارات العربية املتحدة.
و اأكد ال�صيد عبدالرحمن خالد املدفع مدير اإدارة االأخبار يف وزارة االإعالم البحرينية - يف ت�صريح بهذه املنا�صبة بثته 
وكالة االأنباء البحرينية - اأنه تنفيًذا لت�جيهات �صعادة ال�صيد علي بن حممد الرميحي وزير االإعالم البحريني، 
اإجن��اًزا وطنًيا ململكة البحرين، جت�صيًدا لعمق  اإع��داد هذه التغطية اخلا�صة احتفاًء باإجناز االإم��ارات باعتباره  مت 

العالقات االأخ�ية التاريخية املتميزة التي تربط بني مملكة البحرين و دولة االإمارات العربية املتحدة.
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اأخبـار الإمـارات

الإمارات..   بتوقيت   7:42 ال�صاعة  متام  يف  الأحمر  الكوكب  حول  اللتقاط  مدار  بنجاح  الأمل«يدخل  • »م�صبار 
وحمطة التحكم الأر�صي يف اخلوانيج بدبي تتلقى اأول اإ�صارة من امل�صبار يف 8:08 م�صاء

• »م�صبار الأمل« الإماراتي ي�صبح اأول الوا�صلني اإىل املريخ �صمن 3 مهمات ف�صائية ت�صل الكوكب الأحمر يف فرباير اإىل جانب الوليات املتحدة وال�صني
• اأجهزة الدفع العك�صي ال�صتة للم�صبار تعمل بكفاءة وتنجز خالل 27 دقيقة عملية اإبطاء �صرعته ودخوله باأمان اإىل مدار اللتقاط
• م�صبار الأمل يبداأ يومه الأول حول كوكب املريخ وفريق العمل يبا�صر عمليات التوا�صل للتاأكد من عدم تاأثر اأنظمته مبرحلة الدخول اإىل مدار اللتقاط

• ال�صورة الأوىل للمريخ ير�صلها م�صبار الأمل خالل اأ�صبوع
• املرحلة العلمية من املهمة الف�صائية للم�صبار تبداأ يف اأبريل املقبل ومتتد حتى اأبريل 2023 وميكن متديدها لعامني اإ�صافيني

اإجناز بحجم الف�صاء.
ال�صيخ  �صم�  ق��ال  ذات���ه،  ال�صياق  يف 
ح�����م�����دان ب�����ن حم����م����د ب�����ن را�����ص����د 
رئي�س  دب����ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت���م  اآل 
امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي رئ��ي�����س مركز 
حممد بن را�صد للف�صاء اأن "جناح 
الف�صائية  رحلته  يف  االأم��ل  م�صبار 
م�����داره  اإىل  و�����ص�����اًل  ال���ت���اري���خ���ي���ة 
اإجنازاً  يعد  االأح��م��ر،  الك�كب  ح���ل 
الف�صاء"،  بحجم  وعربياً  اإم��ارات��ي��اً 
م�ؤكداً �صم�ه باأن "م�صروع االإمارات 
ف�صاًل  ُي�صطر  امل��ري��خ  اال�صتك�صاف 
االإمارات  اإجن��ازات  �صجل  يف  جديداً 
يف جمال عل�م الف�صاء على م�صت�ى 
عاملي، ويدعم جه�د الدولة يف بناء 
على  قائم  م�صتدام  معريف  اقت�صاد 
ال�صناعات التكن�ل�جية املتقدمة".

�صاحب  اإىل  التهنئة  ���ص��م���ه  وق���دم 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صم� 
اهلل"  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صم�  و�صاحب 
ال�صم�  و���ص��اح��ب  م��ك��ت���م  اآل  را���ص��د 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
اأن  اإىل  ع��ل��ى ه����ذا االإجن�������از، الف���ت���اً 
بالذكرى  االإم���ارات  دول��ة  "احتفال 
اأ�صبح مقرتنا  اخلم�صني لتاأ�صي�صها 
االإجناز  وه��ذا  للمريخ..  بال��ص�ل 
ي�صع م�ص�ؤولية كبرية اأمام االأجيال 
ال���ق���ادم���ة ال���ت���ي ���ص��ت��ب��ن��ي ع��ل��ي��ه يف 

اخلم�صني �صنة املقبلة".

متابعة مليونية
وك����ان امل���الي���ني يف دول����ة االإم������ارات 
تابع�ا  العربي والعامل قد  وال�طن 
التاريخية لدخ�ل  اللحظة  برتقب 
م�صبار االأم��ل م��دار االلتقاط ح�ل 
ك�كب املريخ، من خالل تغطية حية 
التلفزي�ن  حمطات  نقلتها  �صخمة 
ومن�صات  االإن�������رتن�������ت  وم�������اق������ع 
الت�ا�صل االجتماعي، �صمن فعالية 
برج  بدبي يف حميط  ُنظمت  كرى 
خليفة، اأط�ل بناء من �صنع االإن�صان 
يف العامل، والذي اكت�صى اإىل جانب 
املعامل الرئي�صية يف الدولة والعامل 
ال���ع���رب���ي ب���ل����ن ال���ك����ك���ب االأح���م���ر، 
احلا�صمة  اللحظات  ملتابعة  وذل���ك 
وكاالت  بح�ص�ر  امل�����ص��ب��ار،  ل������ص���ل 
و�صائل  ومم��ث��ل��ي  ال��ع��امل��ي��ة  االأن����ب����اء 
املحلية  االإخبارية  وامل�اقع  االإع��الم 
امل�ص�ؤولني  م��ن  ونخبة  واالإقليمية 
واأع�����ص��اء ف��ري��ق م�����ص��روع االإم����ارات 

ال�صتك�صاف املريخ "م�صبار االأمل".
من  العديد  الفعالية  ت�صمنت  وقد 
على  ال�ص�ء  �صلطت  التي  الفقرات 
م�صروع االإمارات ال�صتك�صاف املريخ 
ورحلة  ال��ت��ن��ف��ي��ذ،  اإىل  ال��ف��ك��رة  م��ن 
الف�صاء  االإم������ارات م��ع ح��ل��م  دول����ة 
تاأهيل  خ��الل  م��ن  حتقيقه  وكيفية 
اإماراتية علمية على  ك���ادر  واإع��داد 
والكفاءة.  اخل����رة  م��ن  ك��ب��ري  ق���در 
مبهراً  عر�صاً  الفعالية  �صهدت  كما 
مت  خليفة  برج  واجهة  على  بالليزر 
امل�صت�ى،  رف��ي��ع��ة  بتقنية  تنفيذها 
ا���ص��ت��ع��ر���ص��ت رح���ل���ة م�����ص��ب��ار االأم����ل 
امل�صروع  ب��ه��ا  م���ر  ال���ت���ي  وامل����راح����ل 
وج��ه���د ال���ك����ادر االإم���ارات���ي���ة التي 

�صاركت يف حتقيق هذا احللم.

عر�س تو�صيحي ولقاء اإعالمي
وق��دم��ت م��ع��ايل ���ص��ارة ب��ن��ت ي��صف 
االأم��ريي وزي��رة دول��ة للتكن�ل�جيا 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����ص��ة  امل���ت���ق���دم���ة، 
ل��ل��ف�����ص��اء، عر�صاً  االإم������ارات  وك��ال��ة 
باللغتني  م���ف�������ص���اًل  ت��������ص���ي���ح���ي���اً 
مرحلة  الأهم  واالإجنليزية  العربية 
م��ن م��راح��ل رح��ل��ة م�����ص��ب��ار االأم����ل، 
وامل��ت��م��ث��ل��ة يف م��رح��ل��ة دخ�����ل مدار 
امل�����ري�����خ، ك����ن���ه���ا االأه��������م واالأك�������ر 
خط�رة، وتعد حا�صمة فيما �صي�ؤول 

اإليه م�صتقبل املهمة اال�صتك�صافية.
لقاء  ع���ق���د  ال���ف���ع���ال���ي���ة  وت�����ص��م��ن��ت 

اإعالمي بني عدد من اأع�صاء فريق 
م�صروع االإمارات ال�صتك�صاف املريخ 
"م�صبار االأمل"، بقيادة معايل �صارة 
االإعالم  و�صائل  وممثلي  االأم���ريي، 
املحلية واالإقليمية والدولية تناولت 
خمتلف ج�انب امل�صروع والتحديات 
ال��ت��ي م��ر ب��ه��ا، و���ص���اًل اإىل حتقيق 
هذا االإجناز التاريخي، كما �صلطت 
ال�ص�ء على املهمة املريخية للم�صبار 
ذات االأهداف العلمية غري امل�صب�قة 
يف تاريخ الب�صرية، واملراحل التالية 
التي �صيمر بها امل�صبار ط�ال مهمته 
على  االأحمر  الك�كب  ا�صتك�صاف  يف 
تعادل  ك��ام��ل��ة  مريخية  �صنة  م���دار 

عامني اأر�صيني.
املبا�صر  االت�����ص��ال  الفعالية  وتخلل 
العمليات  ف��ري��ق  م��ع  الفيدي�  ع��ر 
التحكم  حم���ط���ة  يف  وامل���ه���ن���د����ص���ني 
االأر���ص��ي يف مركز حممد بن را�صد 
حيث  ب��دب��ي،  اخل���ان��ي��ج  يف  للف�صاء 
مدير  �صرف  ع��م��ران  املهند�س  ق��دم 
م�صروع االإمارات ال�صتك�صاف املريخ 
"م�صبار االأمل"، اأحدث التحديثات 
وامل�صتجدات، اأواًل باأول، يف ما يتعلق 
الدقائق  االأم����ل يف  م�����ص��ب��ار  مب�����ص��ار 
االأخرية الفا�صلة من رحلته متهيداً 

لدخ�له مدار املريخ.

جن���اح م��رح��ل��ة دخ����ول م���دار 
اللتقاط.

ملرحلة  احلا�صمة  اللحظات  وك��ان��ت 
االلتقاط ح�ل  م��دار  اإىل  ال��دخ���ل 
ال���ك����ك���ب االأح����م����ر ق���د ب������داأت عند 
ال�صاعة 7:30 م�صاء بت�قيت دولة 
االأمل  م�صبار  ق��ي��ام  م��ع  االإم������ارات، 
الرجمة  ل��ع��م��ل��ي��ات  وف���ق���اً  ذات����ي����اً، 
اأجراها  قد  العمل  فريق  ك��ان  التي 
ت�صغيل  ببدء  اإط��الق��ه،  قبل  م�صبقاً 
العك�صي  ل��ل��دف��ع  ال�����ص��ت��ة  حم��رك��ات��ه 
"دلتا يف" الإبطاء �صرعته من 121 
األف كيل�مرت يف   18 كيل�مرت اإىل 
ال�صاعة، م�صتخدماً ن�صف ما يحمله 
من وق���د، يف عملية ا�صتغرقت 27 
دقيقة. وانتهت عملية حرق ال�ق�د 
ليدخل  م�صاء   7:57 ال�صاعة  عند 
االلتقاط،  م��دار  اإىل  باأمان  امل�صبار 
تلقت  م�صاًء   8:08 ال�صاعة  وعند 
املحطة االأر�صية يف اخل�انيج اإ�صارة 
الدخ�ل  مرحلة  بنجاح  امل�صبار  من 
دول����ة  ل��ت��ك��ت��ب  امل����ري����خ،  م������دار  اإىل 
االإم����ارات ا�صمها ب��ح��روف ب���ارزة يف 
تاريخ املهمات الف�صائية ال�صتك�صاف 

الك�كب االأحمر.
وبنجاحه يف اإجناز مرحلة الدخ�ل 
املريخ،  ح����ل  االل��ت��ق��اط  م���دار  اإىل 
اأربع  اأجن��ز  ق��د  االأم���ل  يك�ن م�صبار 
مراحل رئي�صية يف رحلته الف�صائية 
منذ اإطالقه يف 20 ي�لي� 2020 
يف  الف�صائي  تانيغا�صيما  مركز  من 
"اإت�س  ال�����ص��اروخ  م��ن  على  اليابان 
مرحلة  بالرتتيب:  وه��ي  اإيه"،   2
العمليات  وم����رح����ل����ة  االإط�����������الق، 
املبكرة، ومرحلة املالحة يف الف�صاء، 
ومرحلة الدخ�ل اإىل املدار. ويتبقى 
االنتقال  ه��م��ا:  م��رح��ل��ت��ان  اأم���ام���ه 

املرحلة  واأخ���رياً  العلمي،  امل��دار  اإىل 
مهمته  امل�صبار  يبداأ  حيث  العلمية، 
بر�صد  اخل���ا����ص���ة  اال���ص��ت��ك�����ص��اف��ي��ة 

وحتليل مناخ الك�كب االأحمر.

حول  »الأم���ل«  ل���  الأول  ال��ي��وم 
املريخ

مع جناح مرحلة الدخ�ل اإىل مدار 
ي�مه  االأم��ل  م�صبار  ب��داأ  االلتقاط، 
واأ�صبح  امل��ري��خ،  ك�كب  ح���ل  االأول 
على  ق���ادراً  االأر�صية  املحطة  فريق 
الت�ا�صل مع امل�صبار للتاأكد اأن هذه 
امل��رح��ل��ة، ال��ت��ي ك��ان��ت اأك���ر مراحل 
مل  وخط�رة،  دقة  الف�صائية  املهمة 
ت�ؤثر على امل�صبار واأنظمته الفرعية 

واالأجهزة العلمية التي يحملها.
ووفقاً ملا ه� خمطط له قد ت�صتغرق 
اأ�صابيع،   4 اإىل   3 هذه العملية من 
ال��ف��ري��ق ع��ل��ى ت�ا�صل  ي��ك���ن ف��ي��ه��ا 
دائ����م م���ع امل�����ص��ب��ار ع��ل��ى م����دار 24 
�صاعة ي�مياً، عر مناوبات متتابعة، 
علماً باأن امل�صبار �صيك�ن قادراً اأثناء 
هذه املرحلة من التقاط اأول �ص�رة 
و�ص�له  م��ن  اأ�صب�ع  خ��الل  للمريخ 

بنجاح اإىل مدار االلتقاط.

النتقال اإىل املدار العلمي.
امل�صبار  ك���ف���اءة  م���ن  ال���ت���اأك���د  وب���ع���د 
واأن����ظ����م����ت����ه ال���ف���رع���ي���ة واأج����ه����زت����ه 
العلمية، �صيق�م فريق امل�صروع ببدء 
رحلة  م��ن  ال��ت��ال��ي��ة  امل��رح��ل��ة  تنفيذ 
امل�����ص��ب��ار وه���ي االن��ت��ق��ال اإىل امل���دار 
عمليات  جم��م���ع��ة  ع���ر  ال��ع��ل��م��ي 
اإىل  لنقله  امل�����ص��ب��ار  م�����ص��ار  ل��ت���ج��ي��ه 
با�صتخدام  وذل��ك  باأمان،  امل��دار  هذا 
ال����ذي يحمله  ال����ق����د  امل���زي���د م���ن 
امل�����ص��ب��ار ع��ل��ى م��ت��ن��ه، و����ص����ف تتبع 
ذل���ك ع��م��ل��ي��ات ر���ص��د دق��ي��ق��ة مل�قع 
املدار  وج���ده يف  للتاأكد من  امل�صبار 
ال�صحيح، وبعدها �ص�ف يتم اإجراء 
الأنظمة  ���ص��ام��ل��ة  م��ع��اي��رة  ع��م��ل��ي��ات 
ت�صبه   ، والفرعية  االأ�صلية  امل�صبار 
اأجراها  ق��د  الفريق  ك��ان  التي  تلك 
ع���ق���ب ع��م��ل��ي��ة اإط�������الق امل�������ص���ب���ار يف 
وقد  امل��ا���ص��ي،  ي�لي�  م��ن  الع�صرين 
متتد عمليات املعايرة واإعادة �صبط 
اأنظمة امل�صبار نح� 45 ي�ماً، اإذ يتم 
م��ع��اي��رة ك��ل ن��ظ��ام على ح���دة، علماً 
امل�صبار  م��ع  ت�ا�صل  عملية  ك��ل  ب��اأن 
يف هذه املرحلة ت�صتغرق ما بني 11 
امل�صافة  لبعد  نظراً  دقيقة   22 اإىل 

بني ك�كبي االأر�س واملريخ.

املرحلة العلمية.
وبعد اإجناز كل هذه العمليات تبداأ 
امل�صبار  رح��ل��ة  االأخ����رية يف  امل��رح��ل��ة 
وه���ي امل��رح��ل��ة ال��ع��ل��م��ي��ة امل���ق���رر لها 
املقبل،  اأب����ري����ل  ���ص��ه��ر  يف  ت���ب���داأ  اأن 
بت�فري  االأم��ل  م�صبار  �صيق�م  حيث 
املريخ  مناخ  ع��ن  كاملة  ���ص���رة  اأول 
والظروف اجل�ية على �صطحه على 
ال�صنة،  ف�����ص���ل  ال��ي���م وب���ني  م����دار 
ج�ي  مر�صد  اأول  فعلياً  يجعله  ما 
ت�صتمر  و���ص���ف  االأح���م���ر.  للك�كب 

كاملة  مريخية  �صنة  امل�صبار  مهمة 
متتد  بحيث  اأر���ص��ي��اً،  ي���م��اً   687
اأن  ل�����ص��م��ان   ،2023 اأب���ري���ل  ح��ت��ى 
الثالثة  العلمية  االأج���ه���زة  ت��ر���ص��د 
كل  متنه  على  امل�صبار  يحملها  التي 
ال��ب��ي��ان��ات ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ط��ل���ب��ة التي 
قبل  من  االإن�صان  اإليها  يت��صل  مل 
ح�ل مناخ املريخ، وقد متتد مهمة 
امل�����ص��ب��ار ���ص��ن��ة م��ري��خ��ي��ة اأخ�����رى، اإذ 
تطلب االأمر ذلك، جلمع املزيد من 
االأ�صرار  املزيد من  البيانات وك�صف 

عن الك�كب االأحمر.
وي��ح��م��ل م�����ص��ب��ار االأم����ل ع��ل��ى متنه 
ثالثة اأجهزة علمية مبتكرة، قادرة 
ع��ن مناخ  �صاملة  ���ص���رة  ن��ق��ل  ع��ل��ى 
امل����ري����خ وط���ب���ق���ات غ���الف���ه اجل�����ي 
املختلفة مما مينح املجتمع العلمي 
للتغريات  اأع����م����ق  ف���ه���م���اً  ال���ع���امل���ي 
الك�كب  ي�����ص��ه��ده��ا  ال���ت���ي  امل��ن��اخ��ي��ة 
االأحمر ودرا�صة اأ�صباب تاآكل غالفه 
اجل������ي. وت��ر���ص��د ه����ذه االأج���ه���زة، 
الرقمية  اال�صتك�صاف  كامريا  وه��ي 
حتت  ب��االأ���ص��ع��ة  الطيفي  وامل��ق��ي��ا���س 
احلمراء واملقيا�س الطيفي باالأ�صعة 
يتعلق  ما  كل  البنف�صجية،  ف���ق  ما 
ب��ك��ي��ف��ي��ة ت��غ��ري ط��ق�����س امل���ري���خ على 
م����دار ال���ي����م، وب���ني ف�����ص���ل ال�صنة 
درا�صة  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  امل��ري��خ��ي��ة، 
الهيدروجني  غ��ازي  تال�صي  اأ�صباب 
العليا  ال��ط��ب��ق��ة  واالأوك�����ص��ج��ني م��ن 
والتي  ل��ل��م��ري��خ،  اجل������ي  ل��ل��غ��الف 
لت�صكيل  االأ�صا�صية  ال�حدات  ت�صكل 
تق�صي  وك����ذل����ك  امل��������اء،  ج���زي���ئ���ات 
ال����ع����الق����ة ب�����ني ط���ب���ق���ات ال���غ���الف 
وال��ع��ل��ي��ا لك�كب  ال�����ص��ف��ل��ى  اجل�����ي 
اجل�ية  الظ�اهر  ومراقبة  امل��ري��خ، 
الع�ا�صف  مثل  امل��ري��خ،  �صطح  على 
الغبارية، وتغريات درجات احلرارة، 
املناخ  اأمن�������اط  ت����ن����ّ�ع  ع����ن  ف�������ص���اًل 
املتن�عة.  الك�كب  لت�صاري�س  تبعاً 
من  اأك���ر  االأم���ل  م�صبار  و�صيجمع 
البيانات  م��ن  غيغابايت   1000
امل��ري��خ، بحيث  اجل��دي��دة عن ك�كب 
للبيانات  م���رك���ز  يف  اإي���داع���ه���ا  ي��ت��م 
يق�م  و�ص�ف  االإم���ارات،  يف  العلمية 
بفهر�صة  للم�صروع  العلمي  الفريق 
�صتك�ن  التي  البيانات  وحتليل هذه 
ليتم  م���رة،  الأول  للب�صرية  متاحة 
ب��ع��د ذل����ك م�����ص��ارك��ت��ه��ا جم���ان���اً مع 
املريخ  بعل�م  املهتم  العلمي  املجتمع 
ح�ل العامل يف �صبيل خدمة املعرفة 

االإن�صانية.

م�صروع اليوبيل الذهبي.
وك���ان���ت رح���ل���ة م�������ص���روع االإم�������ارات 
االأمل"  "م�صبار  املريخ  ال�صتك�صاف 
ق��د ب����داأت ف��ع��ل��ي��اً ك��ف��ك��رة ق��ب��ل �صبع 
���ص��ن���ات، م���ن خ���الل خ��ل���ة وزاري����ة 
ال�صم�  �صاحب  لها  دع��ا  ا�صتثنائية 
مكت�م  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
اأواخر  يف جزيرة �صري بني يا�س يف 
�صم�ه  ق����اد  ح��ي��ث   ،2013 ال���ع���ام 
جمل�س  اأع�����ص��اء  م��ع  ف��ك��ري��اً  ع�صفاً 
ال�����������زراء وع�������دد م����ن امل�������ص����ؤول���ني 
اأفكار  جملة  معهم  فيه  ا�صتعر�س 

لقيام  الذهبي  بالي�بيل  لالحتفال 
العام، وقد تبنت اخلل�ة  االحتاد يف 
ي�مها فكرة اإر�صال مهمة ال�صتك�صاف 
وم�صاهمة  جريء،  كم�صروع  املريخ، 
اإماراتية يف التقدم العلمي للب�صرية، 

ب�صكل غري م�صب�ق.
وحت����ل���ت ه���ذه ال��ف��ك��رة اإىل واق���ع، 
ال�صمّ�  ����ص���اح���ب  اأ������ص�����در  ع���ن���دم���ا 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ 
رئي�س الدولة، حفظه اهلل، يف العام 
وكالة  بتاأ�صي�س  مر�ص�ماً   2014
االإمارات للف�صاء، لبدء العمل على 
عربي  م�صبار  اأول  اإر���ص��ال  م�����ص��روع 
ا�صم  عليه  اأُطلق  املريخ،  ك�كب  اإىل 
يت�ىل  ب��ح��ي��ث  االأمل"،  "م�صبار 
للف�صاء  را����ص���د  ب���ن  م��رك��ز حم��م��د 
ال��ت��ن��ف��ي��ذ واالإ�����ص����راف ع��ل��ى مراحل 
بينما  وت��ن��ف��ي��ذه،  امل�����ص��ب��ار  ت�صميم 
مت�ل ال�كالة امل�صروع وت�صرف على 

االإجراءات الالزمة لتنفيذه.

جتربة حافلة بالتحديات.
اأك���ر م��ن �صت �صن�ات  وع��ل��ى م��دى 
االأمل"،  "م�صبار  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  م��ن 
ت�صميما وتنفيذا وبناء من ال�صفر، 
�صكل  جّمة،  حتديات  امل�صروع  �صهد 
وكانت  ل��ه.  م�صافة  قيمة  تخطيها 
املهمة  اإجن���از  التحديات  ه��ذه  اأوىل 
لت�صميم  ال���ت���اري���خ���ي���ة  ال����ط���ن���ي���ة 
�صن�ات،   6 خ��الل  امل�صبار  وتط�ير 
حتى يتزامن و�ص�له مع احتفاالت 
اخلم�صني،  ال�طني  بي�مها  الدولة 
املثيلة  الف�صائية  املهام  اأن  حني  يف 
اأع�ام  ي�صتغرق تنفيذها ما بني 10 
فريق  جن���ح  ح��ي��ث  ع���ام���اً،   12 اإىل 
م�����ص��ب��ار االأم�����ل م���ن ك������ادر وطنية 
التحدي،  ه����ذا  يف  ال���ك���ف���اءة  ع��ال��ي��ة 
حم���ل��ني ال��دع��م ال���الحم���دود من 
اإ�صايف  حافز  اإىل  الر�صيدة  القيادة 
دف��ع��ه��م ل��ب��ذل امل���زي���د م���ن اجلهد. 
وك�����ان ه���ن���اك حت����دي ج���دي���د متثل 
حمطة  اإىل  امل�صبار  نقل  كيفية  يف 
مع  بالتزامن  ال��ي��اب��ان  يف  االإط���الق 
ك�رونا  ف���ريو����س  ج��ائ��ح��ة  ت��ف�����ص��ي 
وه�  19" عاملياً،  "ك�فيد  امل�صتجد 
م���ا ت���رت���ب ع��ل��ي��ه اإغ������الق امل���ط���ارات 
قي�د  العامل، وو�صع  ح���ل  وامل���ان��ئ 
���ص��ارم��ة ع��ل��ى ال��ت��ن��ق��ل ب���ني ال����دول 
���ص��م��ن االإج������������راءات االح�����رتازي�����ة 
مل��ك��اف��ح��ة ت��ف�����ص��ي ال���ف���ريو����س، وكان 
خططاً  ي�صع  اأن  العمل  فريق  على 
امل�عد  يف  امل�������ص���ب���ار  ل��ن��ق��ل  ب���دي���ل���ة 
امل�صتجد،  ال��ت��ح��دي  ه����ذا  ���ص���ء  يف 
ح��ت��ى ي���ك����ن ج����اه����زاً ل����الإط����الق يف 
منت�صف  يف  �صلفاً  امل��ح��دد  الت�قيت 
الفريق  2020، وهنا �صجل  ي�لي� 
اإجن�����ازاً ج��دي��داً يف م�����ص��رية تخطي 
امل�صبار  نقل  يف  جن��ح  اإذ  التحديات، 
اإىل حمطة تانيغا�صيما اليابانية، يف 
رحلة ا�صتغرقت اأكر من 83 �صاعة 
ب����راً وج������اً وب���ح���راً، وم����رت بثالث 
روع�����ي خاللها  رئ��ي�����ص��ي��ة،  م���راح���ل 
ل�ج�صتية  واإج���راءات  تدابري  اتخاذ 
حمكمة، ل�صمان اإي�صال امل�صبار اإىل 
يف  االإط����الق  قبل  النهائية  وجهته 

و�صعية مثالية.

اإعادة جدولة الإطالق.
التي  احلا�صمة  اللحظة  ج���اءت  ث��م 
ظ��ل ف��ري��ق ال��ع��م��ل ي��رتق��ب��ه��ا بفارغ 
ال�صر ط�ال �صت �صن�ات من العمل 
الدوؤوب، وهي حلظة االإطالق التي 
حتدد لها ال�صاعة االأوىل من �صباح 
بت�قيت   2020 ي���ل��ي���   15 ي����م 
االإم��ارات، ولكن م�صل�صل التحديات 
ا�صتمر، اإذ تبني اأن الظروف اجل�ية 
ال�صاروخ  الإط������الق  م��الئ��م��ة  غ���ري 
ليق�م  امل�������ص���ب���ار،  ���ص��ي��ح��م��ل  ال������ذي 
م�عد  جدولة  ب��اإع��ادة  العمل  فريق 
االإطالق"  "نافذة  �صمن  االإط���الق 
امل��م��ت��دة م���ن 15 ي���ل��ي��� وح��ت��ى 3 
اأغ�����ص��ط�����س، ع��ل��م��اً ب�����اأن ع����دم جناح 
االإطالق  عملية  اإجن���از  يف  ال��ف��ري��ق 
خالل هذه الفرتة كان يعني تاأجيل 
وبعد  ع��ام��ني.  مل��دة  باأكملها  املهمة 
درا����ص���ات دق��ي��ق��ة ل��ت��ن��ب���ؤات االأح�����ال 
اجل�����ي����ة ب���ال���ت���ع���اون م����ع اجل���ان���ب 
الياباين قرر الفريق اإطالق م�صبار 
2020، عند  ي�لي�   20 االأم��ل يف 
بت�قيت  �صباحاً   01:58 ال�صاعة 

االإمارات.
والأول مرة يف تاريخ املهام الف�صائية 
ال���ص��ت��ك�����ص��اف ال��ف�����ص��اء ي����رتدد العد 
اإيذاناً  ال��ع��رب��ي��ة،  ب��ال��ل��غ��ة  ال��ت��ن��ازيل 
باإطالق م�صبار االأمل، و�صط متابعة 
مئات املاليني من الدولة واملنطقة 
وحب�س  التاريخي،  احل��دث  والعامل 
للحظات  انتظاراً  اأنفا�صهم  اجلميع 
خاللها  �صي�صعد  ال��ت��ي  احل��ا���ص��م��ة 
اجل�ي  الغالف  خمرتقاً  ال�صاروخ 
األف كيل�مرت   34 لالأر�س ب�صرعة 
يف ال�صاعة حاماًل مع م�صبار االأمل، 
تاأكد جناح  دقائق حتى  اإال  وما هي 
عملية االإطالق، ثم انف�صال امل�صبار 
االإط���الق بنجاح، ومن  عن ���ص��اروخ 
امل�صبار  م��ن  اإ���ص��ارة  اأول  ا�صتالم  ث��م 
اأ�صهر  �صبعة  امتدت  التي  رحلته  يف 
 493 اأكر من  التي قطع خاللها 
امل�صبار  تلقى  كما  كيل�مرت.  ملي�ن 
التحكم  حم���ط���ة  م�����ن  اأم�������ر  اأول 
االأر���ص��ي��ة ب��اخل���ان��ي��ج يف دب��ي بفتح 
اأنظمة  وت�صغيل  ال�صم�صية  االأل����اح 
اأنظمة  واإط��الق  الف�صائية  املالحة 
فعلياً  ذلك  لي�صكل  العك�صي،  الدفع 
اإىل  الف�صائية  امل�صبار  رحلة  بداية 

الك�كب االأحمر.

م���راح���ل رح���ل���ة امل�����ص��ب��ار يف 
الف�صاء.

م��ن عملية  االأوىل  امل��رح��ل��ة  وك��ان��ت 
ا�صتخدام  ����ص���ه���دت  ق����د  االإط��������الق 
ال���ت���ي تعمل  ال���������ص����اروخ  حم����رك����ات 
اخرتاق  ومبجرد  ال�صلب،  بال�ق�د 
ال�����������ص�����اروخ ل���ل���غ���الف اجل���������ي مت 
له  ال��ع��ل���ي  ال��غ��ط��اء  م��ن  التخل�س 
االأمل".  "م�صبار  يحمي  ك��ان  ال��ذي 
عملية  م��ن  الثانية  املرحلة  يف  ومت 
حمركات  م��ن  التخل�س  االإط�����الق 
امل�صبار  وو����ص���ع  االأوىل،  امل���رح���ل���ة 
بعد  ل���ت���ع���م���ل  االأر������������س،  م�������دار  يف 

الثانية  امل���رح���ل���ة  حم����رك����ات  ذل�����ك 
نح�  م�����ص��اره  يف  امل�صبار  و���ص��ع  على 
خ��الل عملية  االأح��م��ر من  الك�كب 
حم����اذاة دق��ي��ق��ة م��ع امل��ري��خ. وكانت 
 11 املرحلة  ه��ذه  يف  امل�صبار  �صرعة 
اأي  ال���اح��دة،  الثانية  يف  كيل�مرتا 

ال�صاعة. يف  كيل�مرت   39600
ثم انتقل م�صبار االأمل اإىل املرحلة 
ال���ث���ان���ي���ة م����ن رح���ل���ت���ه، وامل���ع���روف���ة 
وفيها  امل��ب��ك��رة،  العمليات  مب��رح��ل��ة 
املعدة  االأوام�����ر  م��ن  �صل�صلة  ب����داأت 
االأمل".  "م�صبار  بت�صغيل  م�صبقاً 
تن�صيط  ال��ع��م��ل��ي��ات  ه����ذه  و���ص��م��ل��ت 
وت�صغيل  امل�����رك�����زي،  ال���ك���م���ب���ي����ت���ر 
جتمد  ملنع  احل���راري  التحكم  نظام 
ال�صم�صية  االأل������اح  وف��ت��ح  ال����ق����د، 
املخ�ص�صة  امل�صت�صعرات  وا�صتخدام 
لتبداأ  ال�����ص��م�����س،  م����ق���ع  ل��ت��ح��دي��د 
بعدها مناورة تعديل م��صع امل�صبار 
ال�صم�س، من  نح�  االأل���اح  وت�جيه 
البطاريات  �صحن  عملية  ب��دء  اأج��ل 
امل�����ص��ب��ار. وف�ر  امل���ج���دة على م��ن 
ان���ت���ه���اء ال��ع��م��ل��ي��ات ال�����ص��اب��ق��ة ب����داأ 
�صل�صلة  اإر�صال  يف  االأمل"  "م�صبار 
ت�صل  اإ���ص��ارة  اأول  ه��ي  البيانات  م��ن 
االإ�صارة  وه��ذه  االأر����س،  ك�كب  اإىل 
مت التقاطها من ِقبل �صبكة مراقبة 
املحطة  وباالأخ�س  العميق  الف�صاء 
االإ�صبانية  العا�صمة  يف  ت��ق��ع  ال��ت��ي 

مدريد.

توجيه م�صار امل�صبار.
وف�ر تلقي املحطة االأر�صية يف دبي 
ه���ذه االإ����ص���ارة، ب��ا���ص��ر ف��ري��ق العمل 
الفح��صات  م���ن  �صل�صلة  ب���اإج���راء 
للتاأكد من �صالمة امل�صبار ا�صتمرت 
خاللها  ف��ح�����س  ي�����م����اً،   45 مل����دة 
الهند�صي  والفريق  العمليات  فريق 
للم�صبار جميع االأجهزة للتاأكد من 
امل�ج�دة  واالأج��ه��زة  االأنظمة  عمل 
هذه  ويف  بكفاءة.  امل�صبار  من  على 
املرحلة، متكن فريق "م�صبار االأمل" 
من ت�جيهه ليك�ن يف اأف�صل م�صار 
جنح  حيث  االأحمر،  الك�كب  �ص�ب 
مناورتني،  اأول  اإج����راء  يف  ال��ف��ري��ق 
االأوىل يف 11 اأغ�صط�س والثانية يف 

.2020 اأغ�صط�س  من   28
امل�صار  ت�جيه  مناورتي  اإجن��از  وبعد 
ب��ن��ج��اح، ب�����داأت امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة يف 
�صل�صلة  االأمل"، عر  "م�صبار  رحلة 
من العمليات االعتيادية، اإذ ت�ا�صل 
ال��ف��ري��ق م���ع امل�����ص��ب��ار ع���ر حمطة 
ب����اق���ع مرتني  ال��ت��ح��ك��م االأر�����ص����ي 
اإىل ث��الث م��رات يف االأ���ص��ب���ع، مدة 
ك��ل منها ت���رتاوح م��ا ب��ني 6 اإىل 8 
ال��ث��ام��ن م��ن ن�فمر  ���ص��اع��ات. ويف 
امل��ا���ص��ي، اأجن���ز ف��ري��ق ع��م��ل م�صبار 
امل�صار  ت�جيه  مناورة  بنجاح  االأم��ل 
م�عد  اإثرها  على  ليتحدد  الثالثة، 
اإىل مدار املريخ ي�م  امل�صبار  و�ص�ل 
ال�صاعة  ع��ن��د   2021 ف��راي��ر   9

االإمارات. بت�قيت  م�صاء   7:42
وخالل هذه املرحلة اأي�صاً قام فريق 
العلمية  االأج���ه���زة  بت�صغيل  ال��ع��م��ل 
وفح�صها  ال��ف�����ص��اء  يف  م����رة  الأول 

ت�جيهها  ع���ر  وذل�����ك  و���ص��ب��ط��ه��ا، 
ن��ح��� ال��ن��ج���م ل��ل��ت��اأك��د م��ن �صالمة 
والتاأكد  بها،  املحاذاة اخلا�صة  زوايا 
اأن���ه���ا ج���اه���زة ل��ل��ع��م��ل مبجرد  م���ن 
و�ص�لها اإىل املريخ. ومع نهاية هذه 
املرحلة اقرتب "م�صبار االأمل" من 
امل��ري��خ ل��ت��ب��داأ اأه���م م��راح��ل مهمته 
الك�كب  ال���ص��ت��ك�����ص��اف  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
االأح���م���ر واأك����ره����ا خ���ط����رة، وهي 

مرحلة الدخ�ل اإىل مدار املريخ.

الدقائق الأ�صعب.
اإىل مدار  ال���دخ����ل  م��رح��ل��ة  وت��ع��د 
دقيقة   27 ا�صتغرقت  والتي  املريخ 
ق��ب��ل و����ص����ل امل�����ص��ب��ار ب��ن��ج��اح اإىل 
مداره املحدد ح�ل الك�كب االأحمر 
املهمة،  مراحل  واأخطر  اأ�صعب  من 
ب�"الدقائق  امل��رح��ل��ة  ه���ذه  وت��ع��رف 
فيها  التحكم  كان  حيث  العمياء"، 
من  ت���دخ���ل  اأي  دون  م���ن  ت��ل��ق��ائ��ي��اً 
امل�صبار  عمل  اإذ  االأر���ص��ي��ة،  املحطة 

ط�ال هذا ال�قت ب�صكل ذاتي.
العمل  ركز فريق  املرحلة،  ويف هذه 
االأم���ل يف مدار  م�صبار  اإدخ���ال  على 
اآمن،  ب�صكل  املريخ  ح���ل  االلتقاط 
اإمت��ام هذه املهمة بنجاح  اأج��ل  ومن 
مت ح������رق ن�������ص���ف ك���م���ي���ة ال�����ق�����د 
امل�ج�دة يف خزانات امل�صبار الإبطائه 
اإىل احل��د ال��ذي ي�صمح ب��اإدخ��ال��ه يف 
عملية  وا�صتمرت  االل��ت��ق��اط،  م��دار 
حمركات  با�صتخدام  ال���ق���د  ح��رق 
ملدة  يف(  )دل����ت����ا  ال��ع��ك�����ص��ي  ال����دف����ع 
امل�صبار  �صرعة  لتقليل  دقيقة   27
اإىل  ���ص��اع��ة  ك���م   121،000 م���ن 
18،000 كم �صاعة، ونظراً لك�نها 
تط�ير  مت  ف���ق���د  دق���ي���ق���ة،  ع��م��ل��ي��ة 
امل��رح��ل��ة عر  ل��ه��ذه  التحكم  اأوام����ر 
حددوا  الفريق  م��ن  عميقة  درا���ص��ة 
يف كل ال�صيناري�هات التي ميكن اأن 
اخلطط  ك��ل  اىل  باالإ�صافة  حت��دث 
جاهزة  االأوام���ر  لتك�ن  التح�صينية 
وبعد  احل����رج����ة.  ال��ل��ح��ظ��ة  ل���ه���ذه 
جن���اح ه���ذه امل��ه��م��ة دخ���ل امل�����ص��ب��ار يف 
ال�صكل،  البي�صاوي  االأويل  م���داره 
ال�احدة  ال����دورة  م���دة  ت�صل  ح��ي��ث 
�صاعة،   40 اإىل  فيه  الك�كب  ح���ل 
اأثناء  امل�����ص��ب��ار  ارت���ف���اع  و����ص���ي���رتاوح 
ت���اج��ده يف ه��ذا امل���دار م��ن 1000 
ك��ي��ل���م��رت ف�����ق ���ص��ط��ح امل���ري���خ اإىل 
وي�صتمر  ك��ي��ل���م��رت.   49،380
اأ�صابيع  لعدة  امل���دار  ه��ذا  يف  امل�صبار 
واخ����ت����ب����ار جميع  ف��ح�����س  الإع���������ادة 
االأج���ه���زة ال��ف��رع��ي��ة امل����ج����دة على 
م���ن امل�����ص��ب��ار ق��ب��ل االن���ت���ق���ال اإىل 
تبداأ  ال��ع��ل��م��ي��ة. والح����ق����اً،  امل��رح��ل��ة 
امل��رح��ل��ة ال�����ص��اد���ص��ة واالأخ�����رية وهي 
�صيتخذ  وخاللها  العلمية،  املرحلة 
بي�صاوياً  م����داراً  االأمل"  "م�صبار 
ح����ل امل���ري���خ ع��ل��ى ارت���ف���اع ي���رتاوح 
 43،000 اإىل   20،000 ب��ني  م��ا 
امل�صبار  ف��ي��ه  وي�����ص��ت��غ��رق  ك��ي��ل���م��رت، 
55 �صاعة الإمتام دورة كاملة ح�ل 
امل���ري���خ. وي��ع��د امل����دار ال���ذي اختاره 
للغاية  مبتكراً  االأم��ل  م�صبار  فريق 
مل�صبار  و�صي�صمح  ن�عه،  من  وفريداً 
العلمي  امل��ج��ت��م��ع  ب����اإم����داد  االأم������ل 
الغالف  ع��ن  متكاملة  ���ص���رة  ب���اأول 
وطق�صه  امل����ري����خ  ل���ك����ك���ب  اجل�������ي 
و�صتقت�صر عدد  ك��ام��ل.  ع��ام  خ��الل 
مع  االأمل"  "م�صبار  ات�صال  م��رات 
االأر�صية على مرتني فقط  املحطة 
االت�صال  وت��رتاوح مدة  االأ�صب�ع  يف 
�صاعات،   8 اإىل   6 ب��ني  م��ا  ال���اح��د 
ومن  لعامني،  املرحلة  ه��ذه  ومتتد 
خاللها  امل�صبار  يجمع  اأن  املخطط 
البيانات  م����ن  ك����ب����رية  جم���م����ع���ة 
العلمية عن الغالف اجل�ي للمريخ 
هذه  ت�فري  و�صيتم  وديناميكياته. 
املجتمع  اإىل  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال���ب���ي���ان���ات 
العلمي عر مركز البيانات العلمية 
االإم��ارات ال�صتك�صاف  مل�صروع  التابع 

املريخ.

•• دبي -و�م:

تابعت ال�صحف واملجالت العاملية املرم�قة تغطيتها ال�ا�صعة ملهمة االإمارات 
مدار  االأم���ل  م�صبار  دخ����ل  م��ن  فقط  ���ص��اع��ات  بعد  على  امل��ري��خ  ال�صتك�صاف 
ك�كب املريخ يف �صابقة تاريخية تعزز مكانة االإمارات املتنامية كمركز للعل�م 
االأمل،  م�صبار  ملهمة  امل�صتمرة  العاملية  التغطية  الف�صائية. وجديد  واملعارف 
ام�س  العريقة  االأمريكية  الي�مية  تاميز  ني�ي�رك  �صحيفة  ن�صرته  تقرير 
رحلة  يف  احلا�صمة  املرحلة  من  االأخ��رية  اللحظات  على  ال�ص�ء  فيه  �صلطت 
م�صبار االأمل االإماراتي الذي من املقرر اأن يدخل مدار ك�كب املريخ ، ليك�ن 
االأحمر.  الك�كب  اإىل  و�ص�اًل  العميق  الف�صاء  اإىل  عربية  مهمة  اأول  بذلك 

املحدد  امل��دار  امل�صبار ح��ال جناحه يف دخ���ل  اأن  اإىل  ال�صحيفة  واأ���ص��ار تقرير 
للك�كب  اجل���ي  الغالف  درا���ص��ة  العلمية يف  �صيبداأ مهمته  امل��ري��خ،  ح���ل  له 
تت�صبب يف  اأي م�صكلة  الطق�س عليه، لكن يف ح��ال ح��دوث  واأح����ال  االأح��م��ر 
انتهاء  �صيعني  ال�صم�صي، فهذا  النظام  واالإب��ح��ار يف  امل��دار  املركبة من  خ��روج 
اأن مركز عمليات مهمة م�صبار  ال�صحيفة  وذك��رت  املرحلة.  املهمة عند هذه 
االأمل يف دبي �صيتلقى اإ�صارات ي�م الثالثاء يف ال�صاعة 7.42 م�صاًء بت�قيت 
االإمارات تفيد باأن املركبة الف�صائية بداأت بت�صغيل حمركات الدفع العك�صي - 
التي ط�رها فريق العمل االإماراتي - الإبطاء �صرعتها ب�صكل يكفي اللتقاطها 
من قبل جاذبية املريخ، وي�صمن دخ�لها للمدار املحدد لها ب�صكل �صحيح .. 
ونظراً اإىل اأن االإ�صارة �صت�صتغرق 11 دقيقة لل��ص�ل اإىل االأر�س من املريخ، 

 .11 ال���  الدقائق  ه��ذه  قبل  م�صبقاً  ب��داأ  قد  الدفع  حمركات  ت�صغيل  �صيك�ن 
االأم��ريي وزي��رة دولة  �صارة بنت ي��صف  ونقلت ال�صحيفة كذلك عن معايل 
ق�لها  للف�صاء  االإم���ارات  وكالة  اإدارة  جمل�س  رئي�صة  املتقدمة  للتكن�ل�جيا 
والعل�م  الف�صاء  بقطاع  واالإم��ارات��ي  العربي  االهتمام  عزز  االأم��ل  م�صبار  اإن 
طبيعة  ح�ل  الت�صاوؤالت  من  العديد  طرح  يف  النا�س  ب��داأ  حيث  به،  املرتبطة 
واأ���ص��ب��اب �صع�بة دخ���ل مدار  وامل��ري��خ،  االأر����س  ب��ني ك�كبي  وم��دة االت�صال 
اأن مهمة م�صبار االأمل  الك�كب االأحمر، على �صبيل املثال. واأك��دت االأم��ريي 
لعبت خالل الفرتة املا�صية دوراً هاماً يف اثارة �صغف اجلمه�ر بعل�م الف�صاء، 
واإي�صال باقة وا�صعة من العل�م واملعارف لهم ومتكينهم من فهم جمال كان 

جمه�اًل اإىل حد كبري يف الدولة واملنطقة ككل.

يف تقرير مف�صل حول مهمة الإمارات ل�صتك�صاف املريخ

نيويورك تاميز: م�سبار الأمل مدعاة للفخر ل�سعب الإمارات ول�سعوب املنطقة والعامل
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اأخبـار الإمـارات

حاكم عجمان : الإمارات ت�سهد مرحلة تاريخية فريدة يف اإجنازاتها 
العلمية التي اأبهرت العامل بو�سول م�سبار الأمل اإىل املريخ

حاكم ال�سارقة : و�سول م�سبار الأمل اىل مدار املريخ 
منعطف تاريخي هام يف م�سرية العلوم واملعارف العاملية

حاكم اأم القيوين: م�سبار الأمل فخر لكل العرب

حاكم الفجرية: جناح م�سبار الأمل بهمة رجال 
اأقدامهم على الأر�ش وطموحهم ل يعرف احلدود

•• عجمان-و�م:

حميد  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  اأك��د 
املجل�س  ع�ص�  النعيمي  را���ص��د  ب��ن 
االأعلى حاكم عجمان اأن هذا الي�م 
ا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ا حل����دث عظيم  ي��ع��ت��ر 
العربية  واالأم�����ة  دول��ت��ن��ا  ت��اري��خ  يف 
االأمل  م�صبار  ب��ص�ل  واال�صالمية 

اىل املريخ.
وق���ال اإن ه��ذا االجن���از ج��اء نتيجة 
واأبناءنا  ق��ي��ادت��ن��ا  و���ص��ر  ���ص��ج��اع��ة 
وب��ن��ات��ن��ا ل��الرت��ق��اء ب��ا���ص��م االم����ارات 
والف�صاء  ال��ع��ل���م  جم���ال  يف  ع��ال��ي��ا 
واك��ت�����ص��اف امل���ري���خ م���ن اأج����ل �صنع 
جمال  يف  وم��ب��ه��ر  واع����د  م�صتقبل 
ال��ف�����ص��اء وال���دخ����ل اإىل ع���امل من 
وامل�صاهمة  ال��ع��ل��م��ي��ة  االك��ت�����ص��اف��ات 
ير�صخ  مم���ا  ال��ب�����ص��ري��ة  خ���دم���ة  يف 
عامليا ويدعم م�صرية  دولتنا  مكانة 
ت�صهدها  التي  والتنمية  التط�ير 

على كافة ال�صعد.
ال�صم�  ���ص��اح��ب  ك��ل��م��ة  م��اي��ل��ي  ويف 
ع��ج��م��ان مب��ن��ا���ص��ب��ة و�ص�ل  ح��اك��م 

م�صبار االأمل اإىل مدار املريخ..
العربية  االإم���������ارات  دول�����ة  ت�����ص��ه��د 
ت��اري��خ��ي��ة فريدة  امل��ت��ح��دة م��رح��ل��ة 
وطنية  اإجن����������ازات  ف���ي���ه���ا  ت�����ص��ج��ل 
وعملية  علمية  وجن���اح���ات  جليلة 
جدية  على  وت��ره��ن  ال��ع��امل  تبهر 
وبناته  واأب��ن��ائ��ه  االإم��ارات��ي  ال�صعب 
يف  ال�طن  با�صم  عاليا  االرت��ق��اء  يف 
وخمتلف  والف�صاء  ال��ع��ل���م  جم��ال 

املجاالت االأخرى.
التاريخي  ال��ي���م  ه���ذا  يف  وي�����ص��رن��ا 
اأن   2021 ف���راي���ر  م���ن  ال��ت��ا���ص��ع 
وفخرنا  ف��رح��ت��ن��ا  ل��ل��ع��امل  ن���ب���دي 
وبناتنا  اأبنائنا  ب��اإجن��از  وابتهاجنا 
و���ص���اع��ده��م ال���ط��ن��ي��ة امل��ب��ارك��ة يف 
االأمل  م�صبار  و���ص���ل  على  العمل 
لت�صبح  امل���ري���خ  م����دار  اإىل  ب��ن��ج��اح 

املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات  دول����ة 
اإىل  ت�صل  ال��ع��امل  يف  دول���ة  خام�س 
التاريخية  العلمية  النقطة  ه���ذه 
اإجنازا  الب�صرية  �صجل  يف  وت�صجل 
عربيا علميا تفخر به اأمتنا العربية 

واالإ�صالمية و�صعبنا العزيز.
احلبيبة  دولتنا  تعاىل  اهلل  اخت�س 
�صديدة  روؤي��ة  متلك  ر�صيدة  بقيادة 
اال�صتثمار  يف  وج��ي��ه��ة  وت��ط��ل��ع��ات 
بالق�ى الب�صرية والعق�ل ال�طنية 
واالأف����ك����ار ال��ع��م��ي��ق��ة، وي��ط��ي��ب لنا 
مب��ن��ا���ص��ب��ة و����ص����ل م�����ص��ب��ار االأم����ل 
اأداء  وانطالقه يف  املريخ  م��دار  اإىل 
اأ�صمى  ن��ق��دم  اأن  امل��ط��ل���ب��ة  م��ه��ام��ه 
�صاحب  اإىل  وال��ت��ري��ك��ات  ال��ت��ه��اين 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صم� 
"حفظه اهلل"  الدولة  رئي�س  نهيان 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صم�  و�صاحب 
را�صد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة 

دبي  حاكم  ال�����زراء  جمل�س  رئي�س 
"رعاه اهلل" و�صاحب ال�صم� ال�صيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي  عهد 
ال�صم�  واأ�صحاب   ، امل�صلحة  للق�ات 
اأع�����ص��اء امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى اإخ�����اين 
امل�اطنني  وجميع  االإم���ارات،  حكام 

واملقيمني على اأر�س ال�طن.
اأهمية  م���دى  ب��ال��ن��ا  ع��ل��ى  يخفي  ال 
ه�������ذا االإجن������������از اجل����ل����ي����ل ل����دول����ة 
االإمارات يف تعزيز مكانتها وا�صمها 
علمياً  املتقدمة  ال���دول  م�صاف  يف 
وم�صرية  التنمية  عجلة  وحت��ري��ك 
التي  ال���ت���ط����ر  ال��ن��ه�����ص��ة وح���رك���ة 
قيامها  م���ن���ذ  ال�����دول�����ة  ت�����ص��ه��ده��ا 
واحتادها على يد املغف�ر له ال�صيخ 
"طيب  نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي��د 
م�ؤ�ص�صي  اإخ�انه  ثراه" مبعية  اهلل 
دول�����ة االحت������اد ال���ذي���ن غ��ر���ص���ا يف 

العلم  ح��ب  االإم����ارات  �صعب  نف��س 
من  والنهل  اجل���اد  والعمل  النافع 
و�صل  حتى  املختلفة  املعرفة  بح�ر 
اإىل نقطة  االإماراتي  االأم��ل  م�صبار 
انطالقة علمية وبحثية فريدة من 
تزويد  على  بالعمل  وي��ب��داأ  ن�عها 
بالبيانات  العلمي  املجتمع  واإث���راء 
يحقق  مبا  املريخ  بك�كب  اخلا�صة 

النفع للب�صرية كافة.
ي��ع��ك�����س م�������ص���روع م�������ص���ب���ار االأم�����ل 
التي  ال���ع���ال���ي���ة  ال���ث���ق���ة  م�������ص���ت����ى 
���ص��ب��اب دول����ة االإم�����ارات  ب��ه��ا  يتمتع 
م���ن ق��ب��ل ال��ق��ي��ادة ال��ر���ص��ي��دة التي 
ت���ؤم��ن ب��دوره��م امل��ح���ري يف تعزيز 
التط�ر  وح��رك��ة  التنمية  م�����ص��رية 
حا�صراً  ال����دول����ة  ت�����ص��ه��ده��ا  ال���ت���ي 
وم�صتقباًل وعلى مدار �صبع �صن�ات 
م��ن��ذ ان���ط���الق م�����ص��روع االإم������ارات 
ال���ص��ت��ك�����ص��اف امل���ري���خ ح��ق��ق��ت فرق 
اإجن�����ازات ن�عية  ال���ط��ن��ي��ة  ال��ع��م��ل 
تعاىل  اهلل  بف�صل  وذل���ك  م��ت��ع��ددة 
و�صعيهم  واج��ت��ه��اده��م  بجدهم  ث��م 
املت�ا�صل  ال���ع���م���ل  ع���ل���ى  احل���ث���ي���ث 
ال�صعاب  ال�صنني  ه��ذه  وواج��ه���ا يف 
جه�دهم  تكللت  حتى  والتحديات 
امل���ب���ارك���ة ب����اإجن����از رف���ع����ا ب���ه ا�صم 
الف�صاء  جم��ال  يف  عاليا  االإم����ارات 

بكل فخر واعتزاز.
الطيبة  امل��ن��ا���ص��ب��ة  ه����ذه  يف  ن���ق���دم 
جل��م��ي��ع ف����رق ال��ع��م��ل االإم���ارات���ي���ة 
وكل من تعاون على اإجناح م�صروع 
ال�صتك�صاف  ال��ع��ل��م��ي  االإم�����������ارات 
باملعرفة  ال��ب�����ص��ري��ة  واإث�����راء  امل��ري��خ 
اال�صتك�صافية  وال��ب��ح���ث  وال��ع��ل��م 
اأ����ص���دق م�صاعر  ل��ل��ف�����ص��اء  ال��ه��ام��ة 
اأعمالهم  ع��ل��ى  واالم��ت��ن��ان  ال�����ص��ك��ر 
العلمية  وك���ف���اءت���ه���م  واأف����ك����اره����م 
والعملية ونب�غهم يف جمال علمي 
مر  على  االأج��ي��ال  ب��ه  تنتفع  مميز 

الع�ص�ر.

•• �أم �لقيوين-و�م:

رفع �صاحب ال�صم� ال�صيخ �صع�د بن 
االأعلى  املجل�س  ع�ص�  املعال  را�صد 
اآي����ات  اأ����ص���م���ى  ال��ق��ي���ي��ن  اأم  ح���اك���م 
�صاحب  اإىل  وال��ت��ري��ك��ات  ال��ت��ه��اين 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صم� 
"حفظه اهلل"  الدولة  رئي�س  نهيان 
واإىل �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت���م  ب��ن را���ص��د 
الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم 
ال�صم�  و�صاحب  اهلل"  "رعاه  دب��ي 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب���ظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
واخ�انهما  امل�صلحة  للق�ات  االأعلى 
املجل�س  اأع�����ص��اء  ال�����ص��م���  اأ���ص��ح��اب 
، مبنا�صبة  االم����ارات  االع��ل��ى حكام 
"م�صبار  ال��ت��اري��خ��ي��ة  امل��ه��م��ة  جن���اح 

االأمل" الكت�صاف ك�كب املريخ.
وق�����ال ���ص��اح��ب ال�����ص��م��� ح���اك���م اأم 
بهذه  ل����ه  ت�������ص���ري���ح  يف  ال���ق���ي����ي���ن 
حقق  االأمل"  "م�صبار   : املنا�صبة 
ح��ل��م امل��غ��ف���ر ل���ه ال�����ص��ي��خ زاي����د بن 
�صلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" 
بال��ص�ل اإىل الف�صاء، حيث قامت 
القيادة الر�صيدة بال�صري على خطى 

•• �لفجرية-و�م:

حمد  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  اأك���د 
املجل�س  ال�صرقي ع�ص�  بن حممد 
ربحت  اأن  الفجرية  حاكم  االأع��ل��ى 
وو�صلت  ج���دي���د  م����ن  االم����������ارات 
ل��ل��م��ري��خ وه�����ا ه����ي ال����ي�����م تدخل 
ال���ت���اري���خ ع���ر ب����اب���ة م���زه���رة من 
التي  ال���ا���ص��ع��ة  امل�صتقبل  ب����اب���ات 
ال ي��ط���ؤه��ا اال رج���ال ع��رف���ا كيف 
ف�ق  ويحلق�ن  ال�صعاب  ي��ذل��ل���ن 
االر�س  على  ال�صحاب...اقدامهم 

وطم�حهم ال يعرف احلدود. 
مهمة  جناح  مبنا�صبة  �صم�ه  وقال 
م�صبار االأمل يف ال��ص�ل للمريخ: 
ان  ق��ل��ن��ا  ان  احل��ق��ي��ق��ة  ن��ح��اي��د  ال 
املهمة  ه��ذه  يرافقنا يف  ك��ان  القلق 
ن�ؤكد  اذ  حتما  نبالغ  وال  ال�صعبة 
..الن  النجاح  واثق�ن من  كنا  اننا 
ال���ط��ن ه��م م��ن خطط�ا،  رج����ال 
م���ن نفذوا،  ه���م  ال����ط���ن  و���ص��ب��اب 
املقبلة  ل��الج��ي��ال  ن��ق��دم  وه��ان��ح��ن 
وامل�صتقبل  للنجاح  كبرية  عناوين 
...جنعلهم يفخرون بانتمائهم اىل 
هذه االر�س الطيبة التي ا�صتثمرت 

ال�����ص��ي��خ زاي����د وع��م��ل��ت ع��ل��ى تاأهيل 
الك�ادر ال�طنية التي اأ�صرفت على 
م�صروع  وت��ن��ف��ي��ذ  واإدارة  تخطيط 
م�صبار االأمل، والذي ي�صكل ترجمة 
باأن ال  الدولة  قادة  لروؤية  حقيقية 

بابهى  للعامل  فخرجت  باالن�صان 
العق�ل واأعظم االجنازات.

واأ�������ص������اف: ال���ن���ج���اح ال ي���ت���ج���زاأ ؛ 
وال��ن�����ص��ر مل ي��ك��ن ول��ي��د حل��ظ��ة او 

الذي  ال�صعار  �صيء م�صتحيال، هذا 
الف�صاء  اإىل  م��ع��ه  امل�����ص��ب��ار  ح��م��ل��ه 

اخلارجي.
واأك������د ���ص��اح��ب ال�����ص��م��� ح���اك���م اأم 
"م�صبار  م�������ص���روع  اأن  ال���ق���ي����ي���ن 

�صن�ات  ت��راك��م  ان��ه   .... بال�صدفة 
م���ن ال��ع��م��ل وامل���ث���اب���رة واالت���ق���ان 
الذي  احللم  ذاك  ن�صتذكر  والي�م 
راود امل��غ��ف���ر ل��ه ال�����ص��ي��خ زاي����د بن 

يف  م�����ص��ي��ئ��ة  حم��ط��ة  االأمل" ي��ع��د 
�صجل اإجنازات دولة االإمارات التي 
متيزت بها عر ال�صن�ات املا�صية يف 

خمتلف القطاعات.
واأ�����ص����ار ���ص��اح��ب ال�����ص��م��� ح��اك��م اأم 
القي�ين اأن ا�صتك�صاف ك�كب املريخ 
االإماراتي،  االأمل"  "م�صبار  ع��ر 
ي��ع��د ف��خ��راً ل��ك��ل ال���ع���رب، واإجن�����ازاً 
االإمارات  دول��ة  با�صم  يحلق  علمياً 
وي�ؤكد  االأمم،  ج��م��ي��ع  ب���ني  ع��ال��ي��اً 
ال��ف�����ص��اء و�صتى  ع��ل���م  اأن جم���االت 
اأح���د بل  على  ال��ع��ل���م لي�صت ح��ك��راً 
ل��ك��ل الطاحمني  ب���اب م��ف��ت���ح  ه���ي 
ما  وه��ذا  واملجتهدين،  واملبتكرين 
اأب��ن��اء االإم���ارات الذين عمل�ا  اأك��ده 

على اإطالق امل�صبار .
التاريخي  االإجن�����از  ه���ذا  اأن  واأك����د 
درا�صة  يف  ن���ع��ي��ة  ن��ق��ل��ة  ���ص��ي�����ص��ك��ل 
دولة  مكانة  وتعزيز  الف�صاء  عل�م 
االإم���ارات ك�صريك عاملي يف تط�ير 
املعرفة الب�صرية وامل�صاركة الفاعلة 
يف دع������م االأب������ح������اث وال����درا�����ص����ات 
والبح�ث العلمية التي �صتق�د اىل 
تك�ن  ق��د  كبرية  علمية  اكت�صافات 
�صبباً يف اإح��داث تغيريات كرى يف 

طبيعة حياتنا على ك�كب االأر�س.

ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �صلطان 
و�صانع  االم��������ارات  ن��ه�����ص��ة  ب����اين 
جم��ده��ا وك��ي��ف حتقق ه��ذا احللم 
..ك��م��ا ك��ل االح���الم االخ���رى التي 
واح�صن  اهلل  رح��م��ه  عليها  راه����ن 

مث�اه . 
واأكد �صم�ه : الي�م ربحت االمارات 
امام عي�ن العامل ؛ فهنيئا ل�صاحب 
ال�����ص��م��� ال�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
)حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
وهنيئا  الكبري  االجن���از  ه��ذا  اهلل( 
ل�����ص��اح��ب ال�����ص��م��� ال�����ص��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكت�م  اآل  را���ص��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������زراء 
حاكم دب��ي )رع���اه اهلل( راع��ي هذا 
ل�صاحب  وهنيئا  ال�صخم  امل�صروع 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صم� 
نائب  اأب���ظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
القائد االأعلى للق�ات امل�صلحة رمز 
ال�صم�  ال���ص��ح��اب  وهنيئا  ال���ط��ن 
االمارات  ول�صعب  االم���ارات  حكام 
امل��ع��ط��اء... وال���ق���ادم اج��م��ل واكر 
رجال  ي�صنعه  ت��ال��ق��ا...وال��ت��اري��خ 
اهلل  وان  �صع�بهم و�صدق�ا  وع��دوا 

مع ال�صادقني .

•• �ل�شارقة -و�م: 

اأكد �صاحب ال�صم� ال�صيخ الدكت�ر �صلطان بن حممد القا�صمي ع�ص� املجل�س 
له،  املتحدة ال حدود  العربية  االإم��ارات  اأن طم�ح دولة  ال�صارقة  االأعلى حاكم 
احتادها  قيام  منذ  ال�صاغل  �صغلها  كان  الب�صرية  خدمة  يف  املباركة  وم�صاعيها 
50 عاما من الي�م، وكان االإن�صان ه� حم�ر اهتمامها وا�صا�س تنميتها،  قبل 
فقد اأدركت االإمارات مبكراً اأن اال�صتثمار االأمثل ه� ا�صتثمار العق�ل والقدرات 
الب�صرية، وقد اأثبت اأبنائها وبناتها اأن رهان القادة امل�ؤ�ص�صني رحمهم اهلل بهم 
كان يف حمله، فها هم الي�م يرفع�ن راية الدولة والعرب اإىل الف�صاء وينق�ص�ن 
ا�صم دولة االإم��ارات العربية املتحدة يف تاريخ الف�صاء كاأول دولة عربية ت�صل 
" اإننا لنفخر ب��ص�ل م�صبار االأمل لك�كب  اإىل الك�كب االأحمر. وقال �صم�ه 
املريخ، ك�نه �صي�صكل منعطفا تاريخيا هاما يف م�صرية العل�م واملعارف العاملية 
ويقدم خدمات جليلة للب�صرية والعلماء والباحثني وطلبة العلم من خمتلف 
اإىل  والتريكات  التهاين  اآي��ات  باأ�صمى  نتقدم  املنا�صبة  وبهذه  العامل".  اأقطار 
"حفظه اهلل"،  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صم�  �صاحب 
اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س  ال�صيخ حممد بن را�صد  ال�صم�  و�صاحب 
جمل�س ال�زراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن زايد 
واإخ�انهم   ، امل�صلحة  للق�ات  االأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي  نهيان ويل عهد  اآل 
االإمارات  دولة  االإم��ارات، و�صعب  االأعلى حكام  املجل�س  اأع�صاء  ال�صم�  اأ�صحاب 

و�صع�ب االأمتني العربية واالإ�صالمية".

•• ر�أ�س �خليمة - �لفجر

بالل�ن  اخليمة  راأ���س  ل�صرطة  العامة  القيادة  اكت�صت   
م�صبار  اأول  االأم��ل(  )م�صبار  لدخ�ل  ا�صتعداداً  االأحمر 
ح�ل  االلتقاط  م��دار  املريخ،  ك�كب  ال�صتك�صاف  عربي 
اللحظة  ه��ذه  يف  االحتفالية  وت��اأت��ي  االأح��م��ر  الك�كب 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ل��ق��ط��اع ال��ف�����ص��اء االإم���ارات���ي ت�����ص��ام��ن��اً مع 
فريق عمل م�صروع االإمارات ال�صتك�صاف املريخ، وجناح 
)م�صبار االأمل( يف ال��ص�ل اإىل هذه املرحلة يف رحلته 

من  اأ�صهر  �صبعة  نح�  بعد  املريخ  وك�كب  االأر����س  بني 
للرحلة  وت��ت���ي��ج��اً  اخل��ارج��ي،  الف�صاء  نح�  ان��ط��الق��ه 
و�ص�اًل  ال��ف�����ص��اء  اإىل  ع��رب��ي��ة  مهمة  الأول  ال��ت��اري��خ��ي��ة 

للك�كب االأحمر.
ب��ن ع��ل���ان النعيمي، قائد  ال��ل���اء علي عبد اهلل  واأك���د  
عام �صرطة راأ���س اخليمة، حر�س �صرطة راأ���س اخليمة 
على امل�صاركة يف املبادرات ال�طنية الرائدة، التي متثل 
الروؤية  وتعك�س  االإم�����ارات،  دول���ة  وط��م���ح��ات  تطلعات 
ال�صيخ  حلم  وجت�صد  احلكيمة،  للقيادة  اال�صت�صرافية 

زايد بن �صلطان اَل نهيان "طيب اهلل ثراه".
كما اأ�صاد القائد العام بهذا امل�صروع العلمي الن�عي الذي 
ي�صهم يف تط�ير قدرات الك�ادر االإماراتية والتي لديها 
القدرة والكفاءة العالية لالبتكار يف جمال تكن�ل�جيا 
تعد  تاريخية  االأم��ل رحلة  اأن م�صبار  واأ�صاف  الف�صاء، 
مفخرة لنا جميعاً، واإجناز غري م�صب�ق، ياأتي بالتزامن 
اال�صتعداد  وعام  الذهبي،  بي�بيلها  الدولة  احتفال  مع 
للخم�صني، متمنياً دوام نعمة االأمن واالأمان ورفع ا�صم 

ال�طن عالياً بني االأمم.

تزدان باللون الأحمر

�سرطة راأ�ش اخليمة حتتفل بو�سول م�سبار الأمل اإىل املريخ

•• و��شنطن -و�م:

االإدارة  وكالة  يف  العلمية  املهام  الإدارة  امل�صارك  املدير  زورب��صني  ت�ما�س  هناأ 
ال�طنية للمالحة اجل�ية والف�صاء االأمريكية )نا�صا( دولة االإمارات العربية 

املتحدة بنجاح و�ص�ل "م�صبار االأمل" اإىل املريخ.
اإن خط�ة دولة االإم��ارات اجلريئة ال�صتك�صاف  وقال يف تغريدة له على ت�يرت 
املريخ �صتلهم الكثري من الدول لتحذو حذوها. وا�صت�صهد ببيت �صعر لل�صاعر 
َم��ُروِم َفال َتقَنْع  اإذا غاَمْرَت يف �َصَرٍف  اأب� الطيب املتنبي الذي يق�ل :  العربي 
االإم���ارات يف م�صروع  دول��ة  التعاون مع  اأمله يف  واأع��رب عن  الّنج�ِم.  دوَن  مبا 

ا�صتك�صاف الك�كب االأحمر.

•• �إ�شالم �آباد-و�م: 

الباك�صتاين ت�ص�دري فهد ح�صني عن فخره  اأعرب وزير العل�م والتكن�ل�جيا 
ب� "االإجناز الذي ي�صرف االأمة االإ�صالمية" مع و�ص�ل م�صبار االأمل اإىل مدار 
ك�كب املريخ. وقال ت�صريح ل�كالة اأنباء االإمارات "وام" اإن م�صبار االأمل يعد 
املهمة العربية االأوىل الهادفة اإىل ا�صتك�صاف ك�كب املريخ، مما يعني اأن دولة 

االإمارات باتت خام�س دولة يف العامل تنجح يف ال��ص�ل اإىل الك�كب االأحمر.
واأ�صاف " اإنه ي�م عظيم لنا جميعاً، وباالأخ�س لالأمة االإ�صالمية. فقد اأ�صبحت 

االإمارات العربية املتحدة فخر االأمة االإ�صالمية جمعاء".
ولفت اإىل اأن هذه املهمة ت�صهم يف التح�ل اإىل اقت�صاد قائم على املعرفة يف دولة 

االإمارات وكذلك يف العامل اال�صالمي.

نا�سا تهنئ دولة الإمارات بنجاح و�سول 
م�سبار الأمل اإىل املريخ

وزير باك�ستاين: م�سبار الأمل مفخرة الأمة الإ�سالمية

•• �ملنامة-و�م:

وزير  الرميحي  حممد  ب��ن  علي  ال�صيد  ���ص��ع��ادة  ه��ن��اأ 
قيادة وحك�مة   ، االإم���ارات  دول��ة  البحريني  االإع���الم 
املريخ،  ك�كب  اإىل  االأمل"  "م�صبار  ب��ص�ل  و�صعبا، 
 باعتباره خط�ة رائدة وغري م�صب�قة يف العامل العربي 
ال��ري��ادة  االإماراتية  ت�طيد  �صاأنها  م��ن  واالإ���ص��الم��ي، 
عربيا يف تر�صيخ املجتمع املعريف واال�صتثمار يف عل�م 
امل�صتدامة  التنمية  الأغرا�س  الف�صاء  والتكن�ل�جيا 
وخدمة االإن�صانية.  واأكد الرميحي يف ت�صريح ل�كالة 
البحرين  مملكة  اع��ت��زاز  "وام"..  االإم�����ارات  االأن��ب��اء 
 بقيادة ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 
اآل خليفة عاهل البالد املفدى،  وفخرها وجميع اأبناء 
العلمي  االإجن��از  بهذا  واالإ�صالمية  العربية  االأمتني 
ال�صتك�صاف  االإم�������ارات  وو����ص����ل  م�صروع  ال��ن���ع��ي، 
تعك�س  متقدمة  مرحلة  اإىل  االأمل"  "م�صبار  املريخ 
اأبنائها  طم�ح  يف  وثقتها  االإم��ارات��ي��ة  حكمة  القيادة 
واإمكاناتها  العلمية  املبدعة،  ال�صبابية  ال��ك���ادر  م��ن 
العربي"  "احللم  هذا  اإدارة  يف  وجناحاتها  واملعرفية، 
من  مبتابعة  العمل  اجلماعي  ب��روح  واق��ت��دار  بكفاءة 
م��رك��ز حم��م��د ب��ن را���ص��د ل��ل��ف�����ص��اء، واإ����ص���راف وكالة 
اإن االإم��ارات بقيادة �صاحب  االإم��ارات للف�صاء.  وقال 

ال�صم� ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
"حفظه اهلل"، ودعم �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكت�م  اآل  را�صد 
ال���زراء حاكم دبي "رعاه اهلل" يف الذكرى اخلم�صني 
التقدير  ت�صتحق  م�����ص��ريت��ه��ا  االحت���ادي���ة  الن��ط��الق��ة 
والثناء على اإجنازاتها العلمية والتنم�ية واحل�صارية، 
 واإ�صهاماتها يف تر�صيخ ال�صالم واالأخ�ة االإن�صانية، وما 
تقدمه من اأمن�ذج لل�صراكة  الدولية يف دعم الكفاءات 
الب�صرية والبنى التحتية والتنمية امل�صتدامة القائمة 
واأكد  احلديثة.   وال��ت��ق��ن��ي��ات  واالب��ت��ك��ار  ع��ل��ى  املعرفة 
"م�صبار  رح��ل��ة  اأن  البحريني  االإع����الم  وزي���ر  ���ص��ع��ادة 
اأبعد  اإىل  وو���ص���ل��ه  �صبع  �صن�ات  م��دى  على  االأمل" 
مدى يف ا�صتك�صاف الف�صاء، يحمل ر�صالة اأمل وطم�ح 
ملاليني  ال�صباب العربي بالثقة يف قدراتهم على قهر 
العلمية  واملعرفية،  اإمكاناتهم  وتنمية  ال��ت��ح��دي��ات، 
العلمي  االإجن����از  ه��ذا  ي�صكل  اأن  يف  ثقته  ع��ن  معربا 
ال�طنية  الهيئة  ن���ع��ي��ة  جله�د  اإ���ص��اف��ة  االإم���ارات���ي 
البحرينية لعل�م الف�صاء واملجم�عة العربية للتعاون 
التقنية  وامل���ؤ���ص�����ص��ات  ال��ف�����ص��اء  ال��ف�����ص��ائ��ي  ووك�����االت 
العربية، نح� م�صتقبل م�صرق  والبحثية  وال�صناعية 
يف  واأجم��اده��ا  ووحدتها  تعاونها  االأم���ة  فيه   ت�صتعيد 

عل�م الفلك وتط�ير احل�صارة االإن�صانية.

وزير الإعالم البحريني: م�سبار الأمل توطيد 
للريادة الإماراتية يف علوم الف�ساء والتكنولوجيا

رئي�ش الربملان العربي يهنيء 
دولة المارات بو�سول م�سبار 

الأمل اإىل مداره
•• �لقاهرة -و�م:

عادل  العربي  ال��رمل��ان  رئي�س  هناأ 
دولة  الع�ص�مي  الرحمن  عبد  بن 
االإم��ارات العربية املتحدة ب��ص�ل 
املريخ،  ك���ك��ب  اإىل  االأم����ل  م�صبار 
عربية  ف�����ص��ائ��ي��ة  م��ه��م��ة  اأول  يف 
ك�كب  ال���ص��ت��ك�����ص��اف  واإ����ص���الم���ي���ة 

املريخ..
واأ�صاد رئي�س الرملان العربي، بهذا 
االإجناز الكبري الذي حققته دولة 
ك�نه  الف�صاء  االم���ارات يف جم��ال 
دولة  م��ك��ان��ة  ت��ر���ص��ي��خ  يف  �صي�صهم 
االإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة بني 
عل�م  يف  املتقدمة  ال���دول  م�صاف 

الف�صاء.
العربي  الرملان  "رئي�س  اأ�صاد  كما 
"، باإجنازات دولة االإمارات العربية 
اإذا تعد  املتحدة يف جمال الف�صاء، 
ف�صائية  م��ه��م��ة  اأول  امل��ه��م��ة  ه���ذه 
ع���رب���ي���ة الك���ت�������ص���اف ك�����ك����ب اآخ����ر 
واإجنازاً غري م�صب�ق على م�صت�ى 
العامل يف حتقيق اأهدافها العلمية 

التي متثل فخراً لالأمة العربية .
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اأخبـار الإمـارات

•• �أبوظبي-و�م:

اأك�������د ����ص���م���� ال�������ص���ي���خ ع�����ب�����داهلل بن 
اخلارجية  وزي�����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 
والتعاون الدويل اأن م�صرية م�صروع 
االإمارات ال�صتك�صاف املريخ "م�صبار 
م�صرفا  من����ذج���ا  ���ص��ك��ل��ت  االأمل" 
االإماراتي  لل�صباب  ال�صلبة  ل��الإرادة 

والعربي.
االأم��ل و�صل  اإن م�صبار  وقال �صم�ه 
اإليها  ي�صل  نقطة  اأب��ع��د  اإىل  ال��ي���م 
طم�ح  اأن  خالله  من  لن�ؤكد  عربي 
دول����ة االإم�������ارات ال ح����دود ل���ه، واأن 
ال��الم�����ص��ت��ح��ي��ل اأ���ص��ب��ح م��ن��ه��ج عمل 
واأ�صل�ب حياة يف م�صريتنا للخم�صني 

عاماً املقبلة.
م�صروع  رح��ل��ة  اأن  ���ص��م���ه  واأو����ص���ح 
كانت  امل��ري��خ  ال�صتك�صاف  االإم����ارات 
اأبناء  جنح  التي  بالتحديات  حافلة 
العمل يف  واأع�����ص��اء فريق  االإم����ارات 
التغلب عليها، بدءاً من مدة امل�صروع 
�صن�ات   6 ا�صتغرقت  التي  القيا�صية 
م���ق���ارن���ة مب�����ص��اري��ع مماثلة  ف��ق��ط 
الزمن،  م��ن  العقد  مدتها  ت��ت��ج��اوز 
ب��ال��ت��ح��دي ال��ك��ب��ري خالل  م�������روراً 
دبي  م��ن  االأم���ل  م�صبار  نقل  عملية 
اأكر  ا�صتغرقت  والتي  اليابان،  اإىل 
التحدي  وك��ذل��ك  ���ص��اع��ة،   83 م��ن 
الذي واجهته عملية اإطالق امل�صبار، 

م�صبار  رح��ل��ة  م��ت��اب��ع��ة  اإىل  و����ص����اًل 
التي  االأح���م���ر  ال��ك���ك��ب  اإىل  االأم����ل 
ومهارة  بكفاءة  العمل  فريق  اأداره��ا 
التاريخي عن  االإع��الن  عالية حتى 

و�ص�ل امل�صبار بنجاح اإىل مداره.
نحتفي  الي�م  " اإننا  �صم�ه  واأ�صاف 
�صفراء  االإم���ارات،  اأبناء  من  بك�كبة 
الال م�صتحيل، الذين قدم�ا للعامل 
لطم�ح  م�����ص��رف��اً  اأج���م���ع من�����ذج����اً 
دولتنا واأمتنا العربية، واأدوا واجبهم 
جت����اه وط��ن��ه��م ب���ك���ف���اءة واإخ���ال����س 
اأن  اأج��م��ع  ك��ب��ريي��ن، واأك����دوا للعامل 
عاماً  للخم�صني  التنم�ية  م�صريتنا 
ومليئة  م��ل��ه��م��ة،  ف����ري����دة،  امل��ق��ب��ل��ة 

باالإجنازات".
واأكد �صم�ه اأن ما حتقق يف م�صروع 
االإمارات ال�صتك�صاف املريخ ه� نتاج 

روؤي�����ة ال����ال���د امل���ؤ���ص�����س امل��غ��ف���ر له 
نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي���د  ال�صيخ 
اجتمع  ال����ذي  ثراه"  اهلل  "طيب 
نا�صا  خ���راء  م��ع   1976 ال��ع��ام  يف 
وحر�صت  ط����م�����ح����ه،  ه������ذا  وك�������ان 
دعائم  اإر�صاء  على  الر�صيدة  قيادتنا 
العمل  م���ن  اح���رتاف���ي���ة  م��ن��ظ���م��ة 
ومنحت  الف�صاء،  املتكامل يف قطاع 
ال��ث��ق��ة وال���دع���م ل�����ص��ب��اب االإم������ارات 
ال��ذي��ن ق����ادوا ه���ذا امل�����ص��روع بكفاءة 

وج�دة عالية.
االأمل"  "م�صبار  اأن  �صم�ه  اأك��د  كما 
اأهدافا مهمة لدولة االإمارات  حقق 
ال���ت���ي ط���امل���ا اآم����ن����ت ب��اأه��م��ي��ت��ه��ا يف 
االن�صان  فبناء  التنم�ية،  م�صريتها 
ال����ذي ه���� ال�����روة احل��ق��ي��ق��ة لهذا 
ال�طن، كان و�صيظل االإجناز االأكر 
لل�طن.. والي�م نحتفي بك�كبة من 
اأبناء االإمارات وذخرية من اأ�صحاب 
خا�ص�ا  ال���ذي���ن  امل���ب���دع���ة  ال���ع���ق����ل 
واأ�صح�ا  واأم��ل وطم�ح،  رحلة عمل 
الكاملة  اخل����رات  ميتلك�ن  ال��ي���م 
امل�صاريع  دف��ة  لقيادة  ت�ؤهلهم  التي 
�صم�  وق��ال  امل�صتقبل.  يف  الف�صائية 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�صيخ 
جناح  ق�صة  �صكل  االأم���ل  م�صبار  اإن 
لي�س الأبناء االإمارات وح�صب، واإمنا 
لكل اأبناء ال�طن العربي، وه� دع�ة 
العربية  العق�ل  لكل عربي وجميع 

اإىل  ويتطلع�ا  يحلم�ا  كي  املبدعة 
االإرادة  م���ل����ؤه���ا  ب���اأع���ني  امل�����ص��ت��ق��ب��ل 
قطاع  اأن  ���ص��م���ه  واأك������د  واالأم��������ل. 
الف�صاء وتكن�ل�جياته املختلفة بات 
لرت�صيخ  املهمة  الروافد  اأحد  الي�م 
املعرفة  على  قائم  م�صتدام  اقت�صاد 
، وال���ي����م مت��ت��ل��ك دول����ة االإم������ارات، 
اال�صت�صرافية  قيادتها  روؤي��ة  بف�صل 
قطاع  اأب��ن��ائ��ه��ا،  وج��ه���د  للم�صتقبل 
ف�����ص��اء وط���ن���ي م��ت��ط���ر ق�����ادر على 
حتقيق االإجنازات الن�عية والفريدة، 
وكذلك نقل املعرفة للدول االأخرى. 
ولفت �صم�ه اإىل اأن "م�صبار االأمل" 
م�صرية  الن�����ط�����الق  ال����ب����داي����ة  ه������ 
عاماً  خلم�صني  اإم���ارات���ي���ة  ت��ن��م���ي��ة 
واالإرادة  ب��ال��ط��م���ح  مليئة  ج��دي��دة 
التي  امل�������ص���رية  ت��ل��ك   .. وال���ت���ح���دي 
خاللها  االإم�����ارات  دول���ة  �صت�ا�صل 
واالإبداع  االإلهام  يف  نهجها  تكري�س 
التحديات.  ك��ان��ت  مهما  واالإجن�����از 
قائاًل:  ت�صريحاته  �صم�ه  واختتم 
اإىل  واع��ت��زاز  وتقدير  فخر  "حتية 
"م�صبار  ع��م��ل  ف��ري��ق  ع�����ص��� يف  ك��ل 
قدر  على  ك��ان  فجميعكم  االأمل".. 
االأمل والطم�ح والرغبة يف حتقيق 
لثقة  اأه��ل  اأنكم  واأثبتم  االإجن����ازات، 
القيادة الر�صيدة .. والي�م �صن�ا�صل 
لدولتنا  االإجن��������ازات  وب���ك���م  م��ع��ك��م 

الغالية".

•• �أبوظبي-و�م:

مبارك  ب��ن  نهيان  ال�صيخ  معايل  اأك��د 
والتعاي�س  الت�صامح  وزي���ر  نهيان  اآل 
املريخ  اإىل  االأم���ل  م�صبار  و���ص���ل  اأن 
ب����داي����ة ج����دي����دة ل���ت���اري���خ جديد  ه����� 
ت��دون �صفحاته ق��درة االإم����ارات على 
االإ���ص��ه��ام ب���دور ك��ب��ري يف رح��ل��ة العلم 
واال�صتفادة  ال��ك���ن  اع��م��اق  الإكت�صاف 
واقت�صاديا  وتكن�ل�جيا،  علميا  منه 
..وقال اإن هذه اللحظة متثل تت�يجا 
قيادتنا  بذلتها  التي  الكبرية  للجه�د 
الر�صيدة وك�ادرنا االإماراتية العلمية 
اأن نك�ن اإحدى دول  التي مكنتنا من 

املتقدمة يف جمال الف�صاء.
وقال معاليه اإن م�صبار االمل مبا ميلكه 
من قدرات وما ينتظر منه من نتائج 
مي��ث��ل ر���ص��ال��ة وا���ص��ح��ة م��ن االإم����ارات 
على  ت�جد  باأنه  مفادها  ال��ع��امل،  اإىل 
ه��ذه االأر����س امل��ب��ارك��ة اأم���ة ق���ادرة مبا 
متلكه من اإرادة وروؤية ثاقبة لقيادتها 
الأبنائها  خم��ل�����ص��ة  ج��ه���د  ال��ر���ص��ي��دة 
اأن  والتقنيني  واخل���راء  العلماء  من 

تتقدم الطريق اإىل امل�صتقبل بخط�ات 
واثقة يحملها العلم اىل اأعماق الك�ن 
اأمة  االإم�����ارات  اأن  للجميع  ولتثبت   ،
نتائج  اأن  م�صيفا  ال�صماء،  طم�حها 
م�صبار االأمل العلمية هي اأعظم هدية 
م��ن وط���ن ال��ت�����ص��ام��ح وال��ت��ع��اي�����س اإىل 

العامل.
التهنئة  اي����ات  اأ���ص��م��ى  م��ع��ال��ي��ه  ورف����ع 
بهذا  الر�صيدة  القيادة  اإىل  والتقدير 
يف  ممثلة  الكبري  التاريخي  االإجن���از 
�صاحب ال�صم� ال�صيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
و���ص��اح��ب ال�����ص��م��� ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكت�م  اآل  را�صد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال��������زراء ح��اك��م دبي 
ال�صيخ  ال�صم�  و�صاحب  اهلل"  "رعاه 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
للق�ات  االأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي 
اأن حلم  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����ص����اف  امل�����ص��ل��ح��ة 
اأحد  ك��ان  الف�صاء  عل�م  اإىل  االجت���اه 
امل�ؤ�ص�س  ال����ال���د  وط���م����ح���ات  اأف���ك���ار 
ال�����ص��ي��خ زاي����د ب���ن ���ص��ل��ط��ان ط��ي��ب اهلل 
ث��راه، والي�م وبعد م��رور ن�صف قرن 

يتحقق  املباركة  دولتنا  تاأ�صي�س  على 
وطم�حات  وق������درات  ب�������اإرادة  احل���ل���م 
م�صبار  ول��ي��ك���ن  امل��خ��ل�����ص��ني  اأب���ن���ائ���ه 
الف�ص�ل  متعددة  لق�صة  بداية  االأمل 
اأب��ن��اء االإم����ارات وع��ل���م الف�صاء،  ب��ني 
باأبناء  وف���خ���ره  اع�������زازه  ع���ن  م���ع���را 

االإمارات وقدراتهم الفذة.
االإم����ارات  ان��ط��الق  اإن  معاليه  وق���ال 
اإىل عل�م الف�صاء مل يبداأ االآن واإمنا 
والتدريب  العمل  من  �صن�ات  �صبقته 
و�صعبا  قيادة  جميعا  اإمياننا  اإط��ار  يف 

الف�صاء  واأه���م���ي���ة  ال���ع���ل���م  ب���اأه���م���ي���ة 
امل�صت�ى  ع��ل��ى  ف��ق��ط  لي�س  وع��ل���م��ه، 
اأي�����ص��ا مبا  واإمن����ا  وال��ن��ظ��ري،  العلمي 
ومعرفية  اإقت�صادية  قيمة  من  ميلكه 
�صخمة ت�صع االإمارات يف مقدمة دول 
العامل، م�صريا اإىل اأن العل�م واملعرفة 
اأ�صا�س  من  تعد  املتقدمة،  والتقنيات 

االقت�صاد العاملي يف امل�صتقبل.
االأب�����ح�����اث  اأن  م���ع���ال���ي���ه  واأ��������ص�������اف 
املريخ،  من  �صت�صلنا  التي  واملعل�مات 
اإيجابية  نتائج  حتقيق  يف  و�صت�صهم 
االأر�صية،  الكرة  على  الب�صرية  تفيد 
ورمب����ا ت�����ص��ك��ل ق���اع���دة ع��ل��م��ي��ة تر�صم 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل ل��ل������ص���ل اإىل  ط��ري��ق��ا يف 
م�صبار  اإن  م��صحا  االأح��م��ر،  الك�كب 
التجارب  ت��اري��خ  ج���زءاً  �صيظل  االأم���ل 
التي  لالإمارات،  العلمية  و  الف�صائية 
املا�صي،  ال���ق���رن  ���ص��ت��ي��ن��ي��ات  يف  ب�����داأت 
امل�ؤ�ص�س  ال���ال��د  طم�حات  ور�صمتها 
ال�����ص��ي��خ زاي����د ب���ن ���ص��ل��ط��ان ط��ي��ب اهلل 
ث�����راه، ول��ت��ث��ب��ت االإم�������ارات اأن���ه���ا على 
والتقدم  للنه�صة  ال�صحيح  الطريق 

والريادة يف كافة املجاالت.

•• �ل�شارقة- و�م:

حتتفي هيئة ال�صارقة للمتاحف، ب� "م�صبار االأمل " من خالل 
ر�صم ل�حة ب�صرية يف غاية االإبداع على واجهة متحف ال�صارقة 

العلمي باأل�ان حمراء على مدى خم�صة اأيام .
الب�صرية  الل�حة  ه��ذه  م�صاهدة  وال��راغ��ب��ني،  ل��ل��زوار  وميكن 
الدولة،  يف  وعلمي  تفاعلي  متحف  اأول  واج��ه��ة  على  املذهلة 

وامل�صاركة يف فرحة جناح م�صبار االأمل املنجز التاريخي، الذي 
�صيقدم للب�صرية بح�ثاً ودرا�صات علمية، ح�ل طبقات الغالف 
اجل�ي للمريخ، على مدى عام كامل، كما ميكن للزوار التعرف 
على الف�صاء واأ�صراره من خالل زيارة متحف ال�صارقة العلمي. 
الك�نية،  وامل��ج��رات  وال��ن��ج���م  ال��ك���اك��ب  ت��اري��خ  على  ف  وللتعرُّ
ال�صماوية  القبة  ت�صكلها  ال��ت��ي  الفلكية  التحفة  زي���ارة  ميكن 
االإجابة  نهايتها  يف  يتم  ممتعة،  ف�صائية  رحلة  يف  باملتحف، 

ال�صهب  مباهية  التعريف  ومنها  الت�صاوؤالت،  من  الكثري  على 
والنج�م والنيازك وم�اقع والدتها. وت�صكل القبة نقطة جذب 
هامة نظراً ملا تقدمه من عرو�ٍس حية للطلبة واأخرى خا�صة 
اأمام  اأنهم  املت�اجدين  اإ�صعار  بالعائالت، وتتميز بقدرتها على 
�صماء حقيقة، ال �صيما عند ا�صتعرا�س املجم�عة ال�صم�صية التي 
الكبار و60  40 �صخ�صاً من  ل�  ت�صم 8 ك�اكب، وتت�صع القبة 

من االأطفال.

متحف ال�سارقة العلمي يكت�سي باللون الأحمر 
احتفاء مب�سبار الأمل

عنايات   / امل�����دع������   ف���ق���د 
باك�صتان     ، اهلل  ن������ر  اهلل 
�صفره  ج������از   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )1741492CB( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   االت�������ص���ال 

0504413004

فقدان جواز �سفر
م�صتاووت   / امل���دع����   ف��ق��د 
اثي�بيا     ، ال���ي���م���رى  اب���اب���� 
�صفره  ج������از   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )0060566EQ( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   االت�������ص���ال 

0502888252

فقدان جواز �سفر
فقد املدع� / حممد نافيد 
باك�صتان     ، ح��ن��ي��ف  حم��م��د 
�صفره  ج������از   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )5066762DP( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   االت�������ص���ال 

0508846067

فقدان جواز �سفر
فقد املدع� / حممد �صندر 
ع���ل���ى حم���م���د �����ص�����رج على 
اجلن�صية  ب��ن��غ��الدي�����س     ،
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج�������������از   -
)0475362BT( من يجده 
عليه االت�صال بتليف�ن رقم  

0502282220

فقدان جواز �سفر

•• دبي-و�م:

اآل  را���ص��د  ب��ن  ب��ن حممد  ال�صيخ ح��م��دان  ه��ّن��اأ �صم� 
م��ك��ت���م، ويل ع��ه��د دب���ي رئ��ي�����س م��رك��ز حم��م��د بن 
بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  للف�صاء،  را���ص��د 
واأخيه  "حفظه اهلل"،  الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد 
مكت�م  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب 
حاكم  ال����زراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  واأخاهما  دبي "رعاه اهلل" ، 
نائب  اأب�ظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
ال�صم�  واأ���ص��ح��اب  امل�صلحة  للق�ات  االأع��ل��ى  القائد 
ال�صي�خ اأع�صاء املجل�س االأعلى حكام االإمارات بتمام 
م�صت�ى  على  ن�عه  من  واالأول  التاريخي  االإجن��از 
اأبناء  حققه  وال��ذي  واالإ�صالمية  العربية  االأم��ت��ني 
االإمارات بدخ�ل "م�صبار االأمل" بنجاح اإىل مداره 

يف  انطلقت  التي  رحلته  مكلاًل  املريخ،  ك�كب  ح�ل 
الع�صرين من �صهر ي�لي� املا�صي لتحقق حلماً راود 
بن  زاي��د  ال�صيخ  تعاىل  ب��اإذن اهلل  له  املغف�ر  خميلة 
50 عاماً.  ث��راه، قبل  نهيان، طّيب اهلل  اآل  �صلطان 
"بقيادة �صاحب ال�صم�  وقال �صم�ه بهذه املنا�صبة: 
ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، حفظه اهلل، ودعم 
وت�صجيع ومتابعة �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن 
حممد  ال�صيخ  ال�صم�  و���ص��اح��ب  م��ك��ت���م،  اآل  را���ص��د 
تاريخاً جديداً  االإم��ارات  اآل نهيان، ت�صنع  زايد  بن 
للمنطقة والعامل.. فاالإجناز الكبري الذي ا�صافته 
اإجنازاتها احلافل،  �صجل  اإىل  الي�م  االإم��ارات  دولة 
وعلى مراأى وم�صمع من العامل، ه� مبثابة ت�قيع 
وث��ي��ق��ة ان�����ص��م��ام��ه��ا ال��ر���ص��م��ي اإىل ن����ادي ال��ك��ب��ار يف 
خام�س  وبك�نها  الف�صاء..  واكت�صاف  عل�م  م�صمار 
الب�صرية..  تاريخ  يف  املريخ  ك�كب  اإىل  ت�صل  دول��ة 

ت�صجل دولتنا انت�صاراً علمياً ومعرفياً غري م�صب�ق 
واالإ�صالمية..  ال��ع��رب��ي��ة  االأم���ت���ني  م�����ص��ت���ى  ع��ل��ى 
ا�صتفدناه  وما  االإيجابية  نتائجه  �صن�ظف  واإجن��ازاً 
من درو�س مهمة خالل كل مراحل العمل على هذا 
والعامل  املنطقة  �صع�ب  خلدمة  الطم�ح  امل�صروع 
ات�صاقاً مع �صعي االإمارات الدائم اإىل تقدمي كل ما 
م�صتقبل  و�صمان  االإن�صان  �صعادة  �صاأنه حتقيق  من 
االإجناز  اأن  �صم�ه  واأك��د  القادمة".  لالأجيال  واع��د 
واإ�صرار  ت��ع��اىل  اهلل  بت�فيق  حتقق  ال���ذي  ال��ك��ب��ري، 
اإثبات جدارتهم بريادة م�صرية  اأبناء االإم��ارات على 
دولة  تاأ�صي�س  مع  انطلقت  التي  املباركة  التط�ير 
االحتاد، يعد قفزة ن�عية جديدة تعزز مكانة دولتنا 
امل�صتقبل  باقتحام جماالت مرتبطة ب�صناعة  عاملياً 
ات�����ص��اق��اً م��ع ن��ه��ج ال���دول���ة ال��ق��ائ��م ع��ل��ى رف���ع �صقف 
الت�قعات واملناف�صة لل��ص�ل اإىل املراتب االأوىل يف 

الذي  الف�صاء  قطاع  ذل��ك  يف  مبا  القطاعات،  �صتى 
اأ�صراره مطلباً مهماً لتح�صني حياة  ي�صكل اكت�صاف 

االإن�صان على االأر�س.
وقال �صم� رئي�س مركز حممد بن را�صد للف�صاء: 
"ت�ا�صل دولة االإمارات تقدمي مناذج جناح ملهمة، 
م��دف���ع��ة ب���روؤي���ة ق���ي���ادة اأدرك������ت م��ن��ذ وق���ت مبكر 
حتقيقها  يف  ج��ه��داً  ت��دخ��ر  ومل  ال��ري��ادة،  متطلبات 
ل�صعبها، م�صتعينة يف ذلك ب�ص�اعد وعق�ل وطم�ح 
باأف�صل  تهيئتهم  اال�صتثمار يف  على  �صباب حر�صت 
لالأخذ  امل�ص�ؤولية  زم���ام  ل��ت���يل  املمكنة  االأ���ص��ال��ي��ب 
ب�طنهم اإىل م�صاف الدول الكرى". واأعرب �صم�ه 
عن بالغ تقديره لفريق عمل مركز حممد بن را�صد 
ال�طني  الرنامج  على  القائمني  وجميع  للف�صاء 
امل�صبار  رح��ل��ة  اإجن����اح  يف  اأ���ص��ه��م  م��ن  وك���ل  للف�صاء 
و���ص���اًل اإىل دخ����ل م���داره ح���ل ال��ك���ك��ب االأحمر 

بنجاح، وقال �صم�ه: "اأميا فخر ن�صعر به الي�م وقد 
حتقق هذا االإجناز التاريخي باأياٍد وعق�ل اإماراتية 
6 �صن�ات من  �صابة كللت جه�دها على م��دار نح� 
العمل اجلاد والتفاين يف اجناز املهام وفق اجلدول 
ال��زم��ن��ي امل��ح��دد ل��ه��ذا امل�����ص��روع ال�����ص��خ��م.. فرغم 
العام  م���دار  ع��ل��ى  غ���رّي  ال���ذي  اال�صتثنائي  ال��ظ��رف 
املا�صي كل املعايري واملقايي�س.. مل تهتز ثقة ه�ؤالء 
ال�صباب يف قدرتهم على ال�فاء بالعهد الذي قطع�ه 
واإجناز  واق��ع  اإىل  زاي��د  لتح�يل حلم  اأنف�صهم  على 
يتّ�ج راأ�س كل اإماراتي واإماراتية.. االإجناز املتحقق 
ت�صيع  منارة  دائماً  �صتظل  االإم��ارات  اأن  ي�ؤكد  الي�م 
االأم���ل واخل��ري وال��ن��م��اء يف رب���ع االأر����س حتى واإن 
كان هذا الهدف على بعد ماليني االأميال يف عمق 
الف�صاء". واختتم �صم� ويل عهد دبي بتاأكيد ثقته 
اأن هذا االإجن��از ال�صخم على الرغم من قيمته  يف 

اأي اجناز اآخر  التاريخية والعلمية التي ال يدانيها 
االأخري  يك�ن  اأن��ه لن  اإال  املنطقة من قبل،  �صهدته 
الثقة  ي��ج��ددوا  اأن  يلبث�ن  ال  ال��ذي��ن  ل��الإم��ارات��ي��ني 
بها  يتجاوزن  اأك��ر  جناحات  بل�غ  على  قدرتهم  يف 
بح�صد  دولتهم  مكانة  بها  وير�صخ�ن  الت�قعات  كل 
االإم���ارات  رق��ي  ا�صتدامة  تدعم  التي  امل��ق���م��ات  ك��ل 

وتقدمها وازدهارها ي�ماً بعد ي�م.

هّناأ �صعب الإمارات وقيادتها الر�صيدة بو�صول »م�صبار الأمل« بنجاح اإىل مداره

حمدان بن حممد: بقيادة خليفة ودعم حممد بن را�سد وحممد بن زايد.. 
الإمارات ت�سنع تاريخا جديدا للمنطقة والعامل

عبداهلل بن زايد : م�سبار الأمل منوذج 
م�سرف لالإرادة العربية ال�سلبة

نهيان بن مبارك: و�سول م�سبار الأمل اإىل 
املريخ ..انت�سار لإرادة الإمارات
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اأخبـار الإمـارات

ي�صتخدم حربًا خا�صًا يعد الأول من نوعه عامليًا يحاكي تكوين الكوكب الأحمر ولونه

»ختم املّريخ« يرحب بالقادمني اإىل مطارات دبي بالتزامن مع و�سول م�سبار الأمل اإىل املريخ

البازلتية  ال�����ص��خ���ر  ت�����ص��ك��ل  ك��م��ا 
ك�اكب  ت�صاري�س  من  جزءاً  اأي�صاً 
واأجرام �صماوية اأخرى مثل ك�كب 

املريخ، وك�كب الُزهرة، والقمر.
مطارات  يف  امل��ري��خ  ختم  ويحتفي 
دبي برحلة اأول مهمة ال�صتك�صاف 
الك�اكب تق�دها دولة عربية، بعد 
قطعها م�صافة ت�صل اإىل اأكر من 
�صمن  م��رت،  كيل�  ملي�ن   493
من  انطالقها  منذ  م��راح��ل  �صت 
قبل  اليابانية  تناغا�صيما  حمطة 
ي�لي�   20 يف  اأ���ص��ه��ر   7 ح������ايل 

.2020

- طريقة مبتكرة فريدة..
وق�������ال خ����ال����د ال�������ص���ح���ي، امل���دي���ر 
التنفيذي لقطاع االإنتاج واالت�صال 
ال���رق���م���ي يف امل���ك���ت���ب االإع����الم����ي 
العربية  االإم����ارات  دول��ة  حلك�مة 
يحتفي  امل���ري���خ  "حر  امل���ت���ح���دة: 
ل��ص�ل  ال����ت����اري����خ����ي  ب�����احل�����دث 
م�����ص��ب��ار االأم������ل ال�����ذي ي��ع��د اأول 
املريخ  ال�صتك�صاف  عربية  مهمة 

امل����اد اخلا�صة ل�ن  وغ��ريه��ا م��ن 
ومك�نات ت�صاري�س ك�كب املريخ.

ومرت عملية اإنتاج احلر االأحمر 
ب���ع���دة م���راح���ل ب������داأت م���ن جمع 
ال�صخ�ر البازلتية الركانية من 
منطقة مليحة يف اإمارة ال�صارقة، 
العامل  ب���ق���اع  م���ن  وه����ي واح������دة 
ال��ت��ي مي��اث��ل �صطحها  امل���ح���دودة 
املريخ حيث  �صطح  كبري  ح��ّد  اإىل 
تنت�صر بكرة فيها �صخ�ر البازلت 
امل�ج�دة  كتلك  متاماً  الركانية، 
االأح��م��ر. وم��ا ميّيز  الك�كب  على 
���ص��خ���ر ال��ب��ازل��ت ال��رك��ان��ي��ة عن 
اأنها  االأر����س  م��ن �صخ�ر  غ��ريه��ا 
تتاآكل ب�صرعة حتت تاأثري عاملي 
املياه واله�اء، وتتاأك�صد تركيبتها 
امل����ع����دن����ي����ة ال���غ���ن���ي���ة ب����احل����دي����د، 
اأك�����ص��ي��د احلديد  م���ّ�ل���دة م���ادت���ي 
ت�صبغان  اللتني  والهيدروك�صيد 
ال�صخرة بل�ن بّني مائل للُحمرة. 
وب����ع����د ج���م���ع ����ص���خ����ر ال���ب���ازل���ت 
ال���رك���ان���ي���ة، مت ���ص��ح��ق��ه��ا ب�����اآالت 
ال�صخ�ر  اأخ�����ذ  ث���م  �����ص��ة،  خم�����صّ

تلى  االإم�����ارات،  بت�قيت   2020
�صاروخ  عن  امل�صبار  انف�صال  ذلك 
اإط��الق��ه الناجح  االإط����الق ع��ق��ب 

اإىل الف�صاء.

- يوم تاريخي ..
حمطة  املريخ"  "حر  وي�����ث����ق 
االأمل  م�صبار  رح��ل��ة  يف  تاريخية 
حيث يدخل م��داره ح�ل الك�كب 
امل��رح��ل��ة الرابعة  االأح��م��ر م��ن��ج��زاً 
م��ن رح��ل��ت��ه ال��ف�����ص��ائ��ي��ة، ث��م يبداأ 
امل������دار  اإىل  االن����ت����ق����ال  م���رح���ل���ة 
العلمية  املرحلة  والحقاً  العلمي، 
التي يبداأ خاللها مهامه العلمية، 
ليدور ح�ل الك�كب االأحمر مرة 
ك���ل 55 ���ص��اع��ة ح�����ل امل���ري���خ، يف 
مدار بي�صاوي يرتاوح ما بني 20 
ليجمع  كيل�مرت،  األ���ف   43 اإىل 
من  غيغابيت   1000 م��ن  اأك���ر 
العلمية  وامل���ع���ل����م���ات  ال���ب���ي���ان���ات 
بالتق�مي  ي�ماً   687 م��دار  على 
عاماً  ت����ع����ادل  وال����ت����ي  االأر������ص�����ي 

مريخياً كاماًل.

امل��ت��ح��دة ب��ال��ت��ع��اون م���ع ج�����ازات 
م���ط���ارات دب����ي ال��ت��اب��ع��ة ل�����الإدارة 
العامة لالإقامة و�ص�ؤون االأجانب، 
التاريخية  ب��امل��ن��ا���ص��ب��ة  اح���ت���ف���اًء 
اإم����ارات����ي  م�����ص��ب��ار  اأول  ل��������ص����ل 
ع��رب��ي اإىل ك���ك��ب امل��ري��خ يف مدة 
قيا�صية وظروف ا�صتثنائية ت�ؤكد 
الذي  م�صتحيل"  �صيء  "ال  �صعار 
رحلته  امل�����ص��ب��ار يف  م��ع��ه  ي��ح��م��ل��ه 
عن  معراً  التاريخية،  الف�صائية 
اله�ية االإعالمية لدولة االإمارات 
ا�صرتاتيجياتها  وم�����رتج�����م�����اً 
لل�صن�ات  ال��ط��م���ح��ة  ال���ط��ن��ي��ة 

والعق�د القادمة.

- �صخور البازلت..
واآليات  بت�صميمها  الفكرة  وتعد 
م�صت�ى  ع��ل��ى  ���ص��اب��ق��ة  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
اإن�����ت�����اج حر  ال�����ع�����امل، ح���ي���ث مت 
خ��ا���س اأح���م���ر اأط���ل���ق ع��ل��ي��ه ا�صم 
املرّيخ" يحاكي يف تركيبته  "حر 
البازلت  ���ص��خ���ر  م���ن  ال���ف���ري���دة 
االأحمر  الل�ن  اإىل  املائلة  ال�صلبة 

اإىل مدار الك�كب االأحمر، وي�ثق 
ب��ط��ري��ق��ة مبتكرة  االإجن�����از  ل��ه��ذا 
�ص�ف  خا�س  طابع  ت�صميم  مت  اإذ 
القادمني  ���ص��ف��ر  ج�������ازات  ي���زي���ن 
اإىل دول��ة االإم���ارات عر مطارات 
ي�صتخدم  ال���ط���اب���ع  وه������ذا  دب������ي، 
حراً خا�صاً م�صن�عاً من �صخ�ر 
ال���ب���ازل���ت ال����رك����اين امل�����ج�����د يف 
ال�صارقة،  ب��اإم��ارة  مليحة  منطقة 
والتي تعد واحدة من بقاع العامل 
القليلة التي ي�صبه تك�ينها �صطح 
املريخ." واأ�صاف اأن و�ص�ل م�صبار 
االأمل يعد حدثاً تاريخياً مهماً يف 
العربية  واملنطقة  االإم���ارات  دول��ة 
وال����ع����امل، ول���ه���ذا ك����ان م���ن املهم 
مبتكرة  ب��ط��ري��ق��ة  ب���ه  االح���ت���ف���اء 

وفريدة.
وك�����ان�����ت رح����ل����ة م�������ص���ب���ار االأم������ل 
ن�عها  م���ن  االأوىل  االإم����ارات����ي����ة 
عربياً انطلقت مع اإقالع ال�صاروخ 
م�صبار  ح���ام���اًل  اإيه"   2 "اإت�س 
ال�صاعة  ع��ن��د  م��ت��ن��ه  ع��ل��ى  االأم�����ل 
1:58 من �صباح ي�م 20 ي�لي� 

�صكل  ع���ل���ى  وط���ح���ّن���اه���ا  ���ت���ة  امل���ف���تَّ
وا�صتخراج  ناعم،  رملي  م�صح�ق 
منها ال�صبغة احلمراء، ل�صنع اأّول 

حر يف العامل من املريخ.

- األوان مريخية..
بدرجات  امل��ري��خ  ح��ر  اإن���ت���اج  ومت 
ل�نية عديدة ترتاوح من االأحمر 
ل��ل���ن الرتقايل  االأق����رب  ال��ف��احت 
ح���ت���ى االأح����م����ر ال����ق����اين ال���ق���امت، 
لال�صتخدام  جاهزاً  ي�صبح  بحيث 
م��ن قبل م�ظفي اجل����ازات عر 
املطاطي  ال���دخ����ل  خ��ت��م  مت��ري��ر 
ع���ل���ى ����ص���ط���ح امل����ح����رة وم������ن ثم 
ج����ازات  ع��ل��ى �صفحات  ال��ت��اأ���ص��ري 

�صفر القادمني اإىل مطارات دبي.
وتت�اجد ال�صخ�ر البازلتية التي 
املريخ منها يف  متت �صناعة حر 
االأر�س  ك���ك��ب  على  ع��دة  مناطق 
وت�صكيالت  ج��ب��ل��ي��ة  ���ص��ال���ص��ل  يف 
����ص���خ���ري���ة ع����دي����دة م���ن���ت�������ص���رة يف 
ال�اليات املتحدة االأمريكية وكندا 

والرازيل ورو�صيا والهند.

•• دبي-و�م: 

دول���ة  زوار  م���ن  امل���الي���ني  اع���ت���اد 
االإمارات من خمتلف اأنحاء العامل 
اب��ت�����ص��ام��ة م�ظفي  م�����ص��ه��د  ع��ل��ى 
واإجراءاتها  مطاراتها  وم�ظفات 
التي  املي�ّصرة والذكية ومفاجاآتها 
ب��ه��م م���ن ج���ه���ات العامل  ت���رح���ب 
االأربع، لكن القادمني اإىل الدولة 
عر مطارات دبي الي�م �صيحمل�ن 
معهم ذكرى جميلة ت�ؤرخ و�ص�ل 
اأطلقته  ال���ذي  االأمل"  "م�صبار 
دولة االإم��ارات قبل ح�ايل �صبعة 
اأول  يف  امل��ري��خ،  ك�كب  نح�  اأ�صهر 
ع��ل��م��ي��ة عربية  ف�����ص��ائ��ي��ة  م��ه��م��ة 

ال�صتك�صاف الك�اكب.
ب����اب���ات  اإىل  و����ص����ل���ه���م  ول������دى 
هذا  مع  تزامناً  امل�صافرين  دخ�ل 
تاريخ  يف  اال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي  احل�����دث 
العلمي  واملجتمع  االإم���ارات  دول��ة 
العاملي املعني با�صتك�صاف الف�صاء، 
م�صبار  و����ص����ل  م���ع  وب��ال��ت��زام��ن 
الك�كب  م���داره ح���ل  اإىل  االأم���ل 
العلمية  م��ه��ام��ه  وب����دء  االأح���م���ر 
الب�صرية،  امل��ع��رف��ة  �صتري  ال��ت��ي 
والقادم�ن  ال��دول��ة  زوار  �صيجد 
املّريخ"  "ختم  دب��ي  مطارات  عر 
يزين  ال��ع��امل  ن�عه يف  م��ن  االأول 
بحر  �صفرهم  ج����ازات  �صفحات 
املريخ"  "حر  ه����  ج����داً  خ���ا����سٍ 
وتك�ينه  ف���ك���رت���ه  يف  ال����ف����ري����د 
يحاكي  م����زي����ج  م����ن  وامل�������ص���ن����ع 
لك�كب  اجلي�ل�جية  التك�ينات 

املريخ ول�نها االأحمر.
و���ص��ي��ط��ب��ع م����ظ���ف���� اجل���������ازات 
�صفحة  ع��ل��ى  دب����ي  م����ط����ارات  يف 
امل�صافرين  دخ��������ل  ت����اأ�����ص����ريات 
اإل��ي��ه��ا ع��ب��ارة " ل��ق��د و���ص��ل��ت اإىل 
االإم����ارات.. واالإم����ارات ت�صل اإىل 
09.02.2021" مع  يف  املريخ 
اأول  ت�صميم خا�س مل�صبار االأم��ل، 
وعاملية  ع��رب��ي��ة  ف�����ص��ائ��ي��ة  م��ه��م��ة 
ت��ر���ص��د م��ع��ل���م��ات ع��ل��م��ي��ة غري 
االأحمر  ال��ك���ك��ب  ع���ن  م�����ص��ب���ق��ة 

على مدى �صنة مّريخية كاملة.

- ل �صيء م�صتحيل..
املريخ،  وحر  ختم  فكرة  وجت�صد 
االإعالمي  امل��ك��ت��ب  اأط��ل��ق��ه��ا  ال��ت��ي 
العربية  االإم�������������ارات  حل���ك����م���ة 

- مهمة علمية..
االأمل"  "م�صبار  اأهداف  وتت�صمن 
للغالف  متكاملة  ���ص���رة  ت��ق��دمي 
االأوىل  ل��ل��م��رة  ل��ل��م��ري��خ  اجل������ي 
بجمع  وذل��ك  الب�صرية،  ت��اري��خ  يف 
غيغابيت   1000 م�����ن  اأك��������ر 
م��ن ال��ب��ي��ان��ات ع��ن ك���ك��ب املريخ، 
للبيانات  م���رك���ز  يف  واإي����داع����ه����ا 
خالل  م��ن  االإم������ارات  يف  العلمية 
اأر�صية  ا���ص��ت��ق��ب��ال  حم��ط��ات  ع���دة 
و�ص�ف  ال���ع���امل.  ح�����ل  م��ن��ت�����ص��رة 
للم�صروع  العلمي  ال��ف��ري��ق  ي��ق���م 
البيانات  ه���ذه  وحت��ل��ي��ل  بفهر�صة 
التي �صتك�ن متاحة للب�صرية الأول 
م�صاركتها  ذل���ك  ب��ع��د  ليتم  م���رة، 
املهتم  العلمي  املجتمع  مع  جماناً 
بعل�م املريخ ح�ل العامل يف �صبيل 

خدمة املعرفة االإن�صانية.

- مبادرة ا�صرتاتيجية..
ومي���ث���ل م�����ص��ب��ار االأم�������ل م���ب���ادرة 
علمية  وم���ه���م���ة  ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
ل��درا���ص��ة ال��ك���ك��ب االأح��م��ر وجمع 
م���ع���ل����م���ات ح���ي����ي���ة ع���ن���ه ت���ري 
ال���ب�������ص���ري���ة يف جم����ال  امل����ع����رف����ة 
ا���ص��ت��ك�����ص��اف ال��ف�����ص��اء، مم��ا يجعل 
دولة االإمارات حني و�ص�ل امل�صبار 
اإىل مداره خام�س دولة يف العامل 
اإط����الق  ومت  امل����ري����خ.  اإىل  ت�����ص��ل 
م�صبار االأمل بنجاح يف 20 ي�لي� 
درا�صة �صاملة  اأول  ليقدم   2020
ع��ن م��ن��اخ ك���ك��ب امل��ري��خ وطبقات 
غ���الف���ه اجل�������ي امل��خ��ت��ل��ف��ة ب�����دءاً 
م���ن حل��ظ��ة و���ص���ل��ه اإىل م����داره 
التا�صع  يف  االأح��م��ر  الك�كب  ح���ل 
وذلك   ،2021 ع��ام  ف��راي��ر  م��ن 
بالي�بيل  االحتفال  مع  بالتزامن 
ل���ل���دول���ة؛ ذك����رى مرور  ال��ذه��ب��ي 
خ��م�����ص��ني ع���ام���اً ع��ل��ى ق��ي��ام احتاد 

دولة االإمارات العربية املتحدة.

و�سلت اإىل الإمارات.. والإمارات ت�سل اإىل املريخ( )لقد  بعبارة  دبي  مطارات  اإىل  القادمني  �سفر  جوازات  •  يزين 
من �سخور بازلتية بركانية اأخذت من منطقة مليحة يف ال�سارقة  م�سنوع  اخلا�ش  • احلرب 

مهمًا ولهذا كان من املهم الحتفاء به بطريقة مبتكرة وفريدة  تاريخيًا  حدثًا  يعد  الأمل  م�سبار  و�سول  ال�سحي:  • خالد 

رئي�ش املركز الفرن�سي للف�ساء : م�سبار الأمل و�سع الإمارات يف م�ساف القوى الف�سائية الكربى يف العامل
•• باري�س-و�م:

اأكد جان اإيف ل�غال رئي�س املركز 
الفرن�صي للف�صاء اأن العامل اأ�صبح 
اإىل دول��ة االإم���ارات العربية  ينظر 
املتحدة بعد اإطالقها "م�صبار االأمل 
" �صهر ي�لي� املا�صي كق�ة �صاعدة 
ون�صاطها  ال��ع��امل��ي  امل�����ص��ت���ى  ع��ل��ى 
قدم.  م�طئ  ل��ه  اأ�صبح  الف�صائي 
وقال ل�غال يف مقابلة خا�صة مع 
وكالة اأنباء االإمارات )وام( مبكتبه 
اإن  باري�س  الفرن�صية  العا�صمة  يف 
هذه الرحلة اال�صتك�صافية العربية 
االإم�������ارات  ق���ادت���ه���ا  ال���ت���ي  االأوىل 
يف  ال��ك��ب��ار  م�����ص��اف  �صمن  ت�صعها 

حقيقية  اإماراتية  كفاءات  تط�ير 
ل��ذل��ك وقعنا  ال��ف�����ص��اء،  يف جم���ال 
معها ك�كالة ف�صاء فرن�صية اتفاق 
و  الك�ادر  تدريب  تعاون يف جمال 

تك�ينها و تاأطريها".
واأكد جان اإيف ل�غال اأن الطالب 
االإم��ارات��ي��ني مل ي��ع���دوا ال��ي���م يف 
اإىل اخل��ارج لدرا�صة  لل�صفر  حاجة 
ع��ل���م ال��ف�����ص��اء، ف��ق��د ه���ي���اأت لهم 
حك�متهم كل ال�صروط ال�صرورية 
ل����درا�����ص����ة االإخ����ت���������ص����ا�����س داخ�����ل 
االإمارات، و�صي�صبح قريبا باالإمكان 
العني  اإع��داد ماج�صتري يف جامعة 
امل�صت�ى  ي����ازي  الف�صاء  ع��ل���م  يف 
نف�صه يف الدول املتقدمة، مبعنى اأن 

ك�ننا  نفتخر  فرن�صا  " يف   : وق��ال 
وقعت  العامل  يف  ف�صاء  وكالة  اأول 
ات��ف��اق ت��ع��اون م��ع دول���ة االإم�����ارات 
ح��ي��ث ت��رب��ط��ن��ا ب���ك��ال��ة االإم������ارات 
تعاون،  ات���ف���اق���ات  ع����دة  ل��ل��ف�����ص��اء 
را�صد  بن  حممد  مبركز  ويجمعنا 
تقني،  و  �صناعي  ت��ع��اون  للف�صاء 
اإطالق  من�صات  جم��ال  يف  خا�صة 
املهمات  لتط�ير  الف�صاء  �ص�اريخ 
االإم���ارات���ي���ة يف جم����ال م��راق��ب��ة و 
دولة  نعتر  نحن  الك�اكب،  ر�صد 
اأ�صا�صيا كبريا لنا  االإم��ارات �صريكا 
الي�م  ه���ي  و  ال��ف�����ص��اء،  يف جم����ال 
ب��ات��ت ق����ة ���ص��اع��دة ع��ل��ى امل�صت�ى 
اأ�صبح  الف�صائي  ون�صاطها  العاملي 

يتم  ج��م��ي��ع االجت�����اه�����ات مل  م����ن 
التقاطها من قبل، لذلك �صيري 
امل�صبار االإماراتي معرفتنا العلمية 
�صاأن  م��ن  االأح���م���ر، الأن  ب��ال��ك���ك��ب 
لنتعرف  لنا  املدخل  يك�ن  اأن  ذلك 
ع���ل���ى ك�كب  امل����ري����خ  م����ن خ�����الل 
اأن  وال�صبب  اأف�صل  ب�صكل  االأر����س 
خ�صائ�صه  يف  االأح����م����ر  ال���ك����ك���ب 

ي�صبه كثريا ك�كب االأر�س".
�صنة  " قبل ب�صع مليار   : واأ�صاف 
نف�صه  ال������ص��ع  االأر�������س يف  ك��ان��ت 
للمريخ ت�صبهه يف كل �صيء تقريبا، 
لكن املريخ حت�ل اإىل �صحراء باردة 
جممدة ، بينما االأر�س فيها بحار و 
حميطات و قابلية العي�س،و اإذا ما 

اأن  عامل الف�صاء و عل�مه، م�ؤكدا 
فرن�صا قيادة و �صعبا ووكالة ف�صاء 
عن  االأمل"  "م�صبار  مهمة  تتابع 
الكثري  ال�صيء  منها  وتنتظر  كثب 

خدمة للعلم و العل�م.
و اأ�صاف :جرت العادة يف العامل و 
منذ انطالق االأ�ص�س االأوىل لعل�م 
الف�صاء يف العامل اأن نتحدث فقط 
ع���ن ���ص��ت ق�����ى ع��امل��ي��ة يف جمال 
املتحدة  ال����الي���ات  ه���ي  ال��ف�����ص��اء، 
وال�صني  واأوروب�����������ا  االأم���ري���ك���ي���ة 
اإذا  وال��ي��اب��ان ورو���ص��ي��ا و ال��ه��ن��د، و 
�صتك�ن  �صابعة  ق���ة  اإ���ص��اف��ة  اأردن����ا 
العربية  االإم���ارات  ال حمالة دول��ة 

املتحدة".

هناك كفاءات حقيقية يف االإمارات 
وجناح "م�صبار االأمل" �صي�صاهم يف 

تط�يرها ب�صكل كبري.
و يف رده على �ص�ؤال ب�صاأن ما الذي 
م�صبار  مهمة  من  العامل  ينتظره 
االأمل االإماراتي يف الك�كب االأحمر 
اإي���ف ل���غ��ال، رئي�س  .. ق���ال ج���ان 
كما   "  : للف�صاء  الفرن�صي  املركز 
تعلم�ن مدار ك�كب املريخ ح�صا�س 
جدا،لذلك ال عجب اأن تك�ن مهمة 
امل�����رة االأوىل  م�����ص��ب��ار االأم������ل ه���ي 
ال��ت��ي ي��ح��ط ف��ي��ه م�����ص��ب��ار ف�صائي 
�صيمكننا  بالطبع  ه��ذا  م����داره،  يف 
جميعا من معرفة خ�صائ�س مناخ 
امل��ري��خ و ك��ذل��ك ال��ت��ق��اط ���ص���ر له 

ب�����ص��ه��ادة العامل  ل���ه م����ط���ئ ق����دم 
باأ�صره واأ�صبحت يف مقدمة الدول 

الرائدة يف جمال عل�م الف�صاء".
وح���ل اجت��اه االإم���ارات نح� عل�م 
واال�صتثمار  تط�يرها  و  الف�صاء 
فيها .. ذكر رئي�س املركز الفرن�صي 
االإم�����ارات  ت��ط���ر  اأن   "  : للف�صاء 
االأخ��������رية مذهل  ال����ف����رتة  خ�����الل 
كبرية  �صيا�صية  اإرادة  وهناك  جدا، 
لالجتاه نح� العل�م مع تخ�صي�س 
الف�صاء،  ل��ع��ل���م  م��ه��م��ة  م��ي��زان��ي��ة 
وهناك كفاءات حقيقية من خالل 
طالب اإماراتيني در�ص�ا يف اخلارج 
واأي�صا يف الداخل در�ص�ا يف جامعة 
اأ���ص��ب��ح��ت تعمل على  ال��ت��ي  ال��ع��ني 

فهمنا املريخ جيدا �صنفهم االأر�س 
ب�صكل اأف�صل، لذلك نعتر جميعا 
و  ج��دا  االإم��ارات��ي��ة ح�صا�صة  املهمة 
متابعة  ن�ليها  و  االأه��م��ي��ة  ب��ال��غ��ة 
�صت�صيف  بب�صاطة  الأن��ه��ا  ق�ص�ى 
للعامل �صيئا جديدا مل يكن يعرفه 

من قبل".

بلدية مدينة اأبوظبي تختتم حملة توعوية ب�ساأن قانون اإ�سغال الوحدات ال�سكنية يف مدينة �سخبوط
•• �أبوظبي - �لفجر:

زايد  مدينة  بلدية  مركز  خالل  من  اأب�ظبي،  مدينة  بلدية  اختتمت 
مدينة  يف  ال�صكنية  ال����ح���دات  اإ���ص��غ��ال  ق��ان���ن  ب�����ص��اأن  ت���ع���ي��ة  حملة 
ر�صائل  واإر���ص��ال  ميدانية،  زي���ارات  احلملة  ت�صمنت  حيث  �صخب�ط، 
ال�حدات  اإ�صغال  قان�ن  تطبيق  بخ�ص��س  واإر�صادية  ت�ع�ية  ن�صية 
ال�����ص��ك��ن��ي��ة، وال��ت���ا���ص��ل م���ع ال�����ص��ك��ان وت���ع��ي��ت��ه��م م���ن خ���الل تطبيق 
ن�صية  ر���ص��ال��ة   15000 ت�جيه  ع��ن  احلملة  واأ���ص��ف��رت  )ف��ري��ج��ن��ا(. 
ت�ع�ية، و 2000 ر�صالة عر تطبيق ال�ات�س اأب، وتنفيذ 10 زيارات 
ميدانية بهدف رفع م�صت�ى ال�عي املجتمعي باالآثار ال�صلبية املرتتبة 
ت�صمنت  كما  للقان�ن،  خمالف  ب�صكل  ال�صكنية  ال�حدات  اإ�صغال  على 
بهدف  فريجينا،  ب��رن��ام��ج  ع��ر  تن�صيطية  م�صابقات  اإج����راء  احلملة 

اإ�صراك املجتمع يف املحافظة على املظهر العام ، وتعزيز قيم ال�صكينة، 
واالرتقاء بج�دة احلياة . اجلدير بالذكر اأن احلملة ا�صتهدفت ت�عية 
ال�حدات  اإ�صغال  بقان�ن  وم�صتاأجرين  م�ؤجرين  من  املجتمع  اأف��راد 
الع�ص�ائي(  ال�صكاين  )التكد�س  لظاهرة  ال�صلبية  واالآث���ار  ال�صكنية، 
اأهمية  واخلط�رة التي ترتتب على خمالفة الق�انني، والتاأكيد على 
ال�صكن احل�صاري وت�فري بيئة تت�افق مع اإجراءات االأمن وال�صالمة، 
ا�صتيعاب  بغر�س  امل�صاكن  تق�صيم  بخط�رة  االأه���ايل  ت�عية  وك��ذل��ك 
على  االإج����راء  ه��ذا  بخط�رة  وت�عيتهم  امل�صتاأجرين  م��ن  ع��دد  اأك���ر 
�صحة ال�صكان و�صالمتهم. ون�هت البلدية اأن القان�ن رقم )8( ل�صنة 
العقارات وال�حدات ال�صكنية يف اأب�ظبي  اأ�صغال  تنظيم  ب�صاأن   2019
االإمارة  يف  ال�صكنية  وال���ح��دات  العقارات  يف  اجلماعي  ال�صكن  يحظر 

ب�صكل يخالف القان�ن اأو يتعار�س مع املعايري ال�صحية والبيئية.

اأجرت 165،796 فح�صا ك�صفت عن 3،310 اإ�صابات
»ال�سحة« تعلن �سفاء 3،368 حالة جديدة من كورونا

•• �أبوظبي - و�م:

نطاق  وزي����ادة  لت��صيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  خطة  م��ع   متا�صيا 
امل�صابة  احل���االت  وح�صر  املبكر  االكت�صاف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفح��صات 
بفريو�س ك�رونا امل�صتجد "ك�فيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم اأعلنت 
 24 ال���  ال�صاعات  165،796 فح�صا ج��دي��دا خ��الل  اإج���راء  ، ع��ن  ال����زارة 
تقنيات  واأح��دث  اأف�صل  با�صتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�صية 
الدولة  يف  والفح�س  التق�صي  اإج���راءات  تكثيف  و�صاهم  الطبي.    الفح�س 
 3،310 عن  الك�صف  يف  الدولة  م�صت�ى  على  الفح��صات  نطاق  وت��صيع 
خمتلفة،  جن�صيات  م��ن  امل�صتجد  ك���رون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة  اإ���ص��اب��ة  ح��االت 
وجميعها حاالت م�صتقرة وتخ�صع للرعاية ال�صحية الالزمة، وبذلك يبلغ 

جمم�ع احلاالت امل�صجلة 332،603 حاالت.
 كما اأعلنت ال�زارة عن وفاة 17 حالة م�صابة وذلك من تداعيات االإ�صابة 
 947 ال��دول��ة  ال���ف��ي��ات يف  ب��ف��ريو���س ك���رون��ا امل�صتجد، وب��ذل��ك يبلغ ع��دد 
تعازيها  وخال�س  اأ�صفها  عن  املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزارة  حالة.  واأعربت 
امل�صابني،  جلميع  العاجل  بال�صفاء  ومتنياتها  املت�فني،  ل��ذوي  وم�ا�صاتها 
بالتعليمات  والتقيد  ال�صحية  اجلهات  مع  التعاون  املجتمع  باأفراد  مهيبة 

وااللتزام بالتباعد االجتماعي �صماناً ل�صحة و�صالمة اجلميع.
 كما اأعلنت ال�زارة عن �صفاء 3،368 حالة جديدة مل�صابني بفريو�س ك�رونا 
تلقيها  بعد  املر�س  اأع��را���س  من  التام  وتعافيها   "19  - "ك�فيد  امل�صتجد 
جمم�ع  يك�ن  وبذلك  امل�صت�صفى،  دخ�لها  منذ  الالزمة  ال�صحية  الرعاية 

حاالت ال�صفاء 313،060 حالة.

•• �لعني-�لفجر

رفع ال�صيخ الدكت�ر حممد بن م�صلم 
بن حم العامري رئي�س فريق ع�نك 
ال��ت��ط���ع��ي خ��ال�����س التهاين  ي��اوط��ن 
واالعتزاز  الفخر  مب�صاعر  املمزوجة 
مبنا�صبة  ال���ر����ص���ي���دة،  ال���ق���ي���ادة  اإىل 
اإىل  االإم��ارات��ي  االأم��ل  و�ص�ل م�صبار 
ال�����ذي يتحقق  امل����ري����خ، ه����ذا احل���ل���م 
50 عاماً  واالإم����ارات حتتفل مب��رور 
على ق��ي��ام احت��اده��ا، جُم�����ّص��داً بذلك 
روؤي������ة امل��غ��ف���ر ل���ه ال�����ص��ي��خ زاي�����د بن 
ثراه«،  اهلل  »طيب  نهيان  اآل  �صلطان 
تعاىل،  اهلل  م��ن  بف�صل  حت��ق��ق  وق���د 
ث��م دع���م ال��ق��ي��ادة ال��ر���ص��ي��دة، وجه�د 

ال�������ص����اع���د وال������ك�������ادر االإم����ارات����ي����ة 
االإعجاز  االإجناز  ا  واملبدعة.  املبتكرة 
امل�صتحيل  اأن  ل��ل��ع��امل  اأث���ب���ت  ال�����ذي 
ل��ي�����س اإم���ارات���ي���اً وب���اأن���ن���ا دول����ة فتية 
���ص��اب��ة ط��م���ح��ه��ا ي�����ص��اب��ق ال��زم��ن وال 
اخلرة  ويعّرف  بامل�صتحيل   يعرتف 
ال�صن�ات  ب��ع��دد  ال  االإجن������ازات  ب��ع��دد 
واالإ�صالم  ال��ع��رب  راي���ة  حملت  دول���ة 
وت���������ص����درت  ال����ع����امل����ي����ة  امل����ح����اف����ل  يف 
من  العديد  يف  الدولية  الت�صنيفات 
املجاالت، وياأتي م�صبار االأمل ليذكر 
وتاريخهم  ال���ع���رب  ب���اأجم���اد  ال���ع���امل 
باالإجنازات وو�ص�ل  امل�صرف احلافل 
احللم  ب��داي��ة  امل��ري��خ  اإىل  االإم������ارات 
املزيد  ل��ت��ح��ق��ي��ق  م�����ص��ت��م��ر  وال���ع���م���ل 

واملزيد . واأ�صار ع�ص� املجل�س ال�طني 
القيادة  "علمتنا  ال�صابق  االحت����ادي 

الر�صيدة اأال �صفق للطم�ح واأال نقف 
ونرتاح فغرينا يتابع امل�صري وم�صرية 
اإمن��ا كل  تت�قف  والعمل ال  التط�ير 
اآف��اق عديدة  اأمامه  اأفق جديد يفتح 
ندخلها بعزمية ال�صباب وروح �صغ�فة 
م�صبار  اأن  ، م�صيفاً  بالعلم  مت�صلحة 
التي  امل�صاريع  اأهم  اأحد  االأمل يعتر 
برهنت على اإبداع ال�صباب االإماراتي 
وعك�صت ما يتمتع�ن به من اإمكانات 
و�صكل  م��ت��ق��دم��ة..  علمية  وخ����رات 
لل�صباب  اإلهام  م�صدر  البدايات  منذ 
االإم����ارات����ي وال��ع��رب��ي ل��ل��ت���ج��ه نح� 
الف�صاء  جماالت  يف  املتقدمة  العل�م 
والتكن�ل�جيا املتط�رة التي ت�صهم يف 

بناء اقت�صاد املعرفة امل�صتدام .

•• �لعني-�لفجر:

العامري  ح��م  ب��ن  م�صلم  ال�صيخ  ق��ال 
ال�طني  اال���ص��ت�����ص��اري  املجل�س  ع�ص� 
" اإن و���ص���ل م�صبار  اأب���ظ��ب��ي  الإم���ارة 
االأمل اإىل املريخ ه� دليل على اإميان 
امل��غ��ف���ر ل��ه ال�����ص��ي��خ زاي����د -ط��ي��ب اهلل 
ثراه- بقدرات اأبناء وطنه، وقدم لهم 
كل �صبل الدعم، وكانت جه�ده وا�صحة 
وتط�يرها  ال���دول���ة  ب��ن��اء  يف  ل��ل��ع��ي��ان 
ورفعة  واقت�صادياً  واجتماعياً  علمياً 
�صاأنها بني دول العامل اأجمع، وتعزيز 
�صيت�ج  ح��ي��ث  ال��ت��ن��م���ي��ة.  م�����ص��ريت��ه��ا 
التنم�ية  امل�������ص���رية  االأم�������ل  م�����ص��ب��ار 
50 عاماً، وي�صكل  للدولة على مدى 

الدولة  ق��ادة  ل��روؤي��ة  حقيقية  ترجمة 
ال�صعار  ه��ذا  م�صتحيل،  ���ص��يء  ال  ب���اأن 
الذي يحمله امل�صبار معه اإىل الف�صاء 
اع��������رتاف دويل  اخل������ارج������ي، و�����ص����ط 
مبنجز االإمارات العاملي.     م�صرياً اإىل 
اأن اإطالق امل�صبار اأ�صهم ب�صكل كبري يف 
و�صع دولة االإم��ارات العربية املتحدة 
على اخلارطة العاملية لتبادل اخلرات 
واالبتكارات والتكن�ل�جيا، حيث عك�س 
م�صروع امل�صبار م�صت�ى الثقة العالية 
االإمارات  دولة  �صباب  بها  يتمتع  التي 
من قبل القيادة الر�صيدة، التي ت�ؤمن 
ت��ع��زي��ز م�صرية  ب��دوره��م امل��ح���ري يف 
التنمية وحركة التط�ر التي ت�صهدها 
واأ�صاد  وم�صتقباًل،  ح��ا���ص��راً  ال��دول��ة 

بجه�د وكالة االإمارات ودورها الفاعل 
واإطالقه  امل�����ص��ب��ار  م�����ص��روع  اإجن����از  يف 

للف�صاء. ورفع بن حم �صادق التهاين، 
واآيات التقدير والفخر واالعتزاز اإىل 
�صاحب ال�صم� ال�صيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة -حفظه اهلل- 
حممد  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  واأخيه 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت���م  اآل  را����ص���د  ب���ن 
حاكم  ال����زراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 
ال�صم�  و���ص��اح��ب  اهلل-،  -رع����اه  دب���ي 
اآل نهيان ويل  ال�صيخ حممد بن زايد 
اأب���ظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د االأعلى  ع��ه��د 
اأ�صحاب  واإخ�انهم  امل�صلحة،  للق�ات 
حكام  االأع��ل��ى  املجل�س  اأع�صاء  ال�صم� 
زايد  طم�ح  حقق�ا  ال��ذي��ن  االإم����ارات 
اخلري- طيب اهلل ثراه- و�صاروا على 

نهجه احلكيم وتطلعاته الكبرية. 

حممد بن م�سلم بن حم : م�سبار الأمل ياأتي ليذكر العامل باأجماد العرب وتاريخهم امل�سرف احلافل بالإجنازاتم�سلم بن حم : اإطالق امل�سبار اأ�سهم يف و�سع دولة الإمارات على اخلارطة العاملية
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اأخبـار الإمـارات

وزيرة ال�سوؤون اخلارجية يف اإ�سبانيا تزور املدر�سة الإ�سبانية يف اأبوظبي

ل�رانت  والدكت�ر  املدر�صة  اإدارة 
ب�ناردي مدير املدر�صة.

اأروق�������ة  وجت�����ل����ت م���ع���ال���ي���ه���ا يف 
امل���در����ص���ة وح�������ص���رت ج���ان���ب���اً من 

املنطقة  يف  اإ����ص���ب���ان���ي���ة  م���در����ص���ة 
العالقات  خ�����ص������ص��ي��ة  ي���رتج���م 
البلدين  جتمع  التي  التاريخية 

ال�صديقني.

الرتب�ية  االأن�������ص���ط���ة  و�����ص����االت 
وغريها .. كما اأجرت لقاءات عر 
مع  زووم  امل��رئ��ي  االت�صال  تقنية 

الكادرين االإداري والتدري�صي.

بالدها  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات 
ودول��ة االإم��ارات العربية املتحدة 
م�صرية   .. امل����ج����االت  ج��م��ي��ع  يف 
الأول  اأب���ظ��ب��ي  احت�صان  اأن  اإىل 

تقنية  ع��ر  الدرا�صية  احل�ص�س 
واطلعت   .. امل����رئ����ي  االت���������ص����ال 
املتط�رة  التعليمية  املرافق  على 
الدرا�صية  والف�ص�ل  واملخترات 

الزيارة  خ��الل  معاليها  وال��ت��ق��ت 
���ص��ع��اد حم��م��د ال�����ص���ي��دي واأم����ل 
والدكت�ر  العفيفي  ع��ب��دال��ق��ادر 
اأع���������ص����اء جمل�س  ج�������ارود  ل�������ؤي 

•• �أبوظبي-و�م:

غ�نزالي�س  اأران�����ص��ا  م��ع��ايل  زارت 
اخلارجية  ال�����ص���ؤون  وزي����رة  الي���ا 
التعاون  و  االأوروب������ي  االحت����اد  و 
املدر�صة  مقر  اإ�صبانيا  مملكة  يف 
اأول   - اأب����ظ���ب���ي  يف  االإ���ص��ب��ان��ي��ة 
م��در���ص��ة اإ���ص��ب��ان��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة - 
د.  بارثي  األفاريز  �صعادة  يرافقها 
اأنط�ني� �صفري اململكة االإ�صبانية 

لدى الدولة .
�صعادتها  ع��ن  معاليها  واأع���رب���ت 
ب���زي���ارة امل���در����ص���ة االإ���ص��ب��ان��ي��ة يف 
من  االأوىل  تعد  وال��ت��ي  اأب���ظ��ب��ي 
افتتاحها  ومت  املنطقة  يف  ن�عها 
يف �صبتمر 2020 جلميع فئات 
اجلن�صيات  خمتلف  م��ن  الطلبة 
الرئا�صة  �ص�ؤون  وزارة  من  بدعم 
وذلك جت�صيداً للعالقات الثنائية 

املتميزة بني البلدين.
ال�ص�ؤون  وزي�����رة  م��ع��ايل  واأك�����دت 
متيز  على  االإ�صبانية  اخل��ارج��ي��ة 

وت��ع��ت��ر امل��در���ص��ة االإ���ص��ب��ان��ي��ة يف 
تدر�س  م���در����ص���ة  اأول  اأب����ظ���ب���ي 
منطقة  يف  االإ�����ص����ب����اين  امل���ن���ه���اج 
وت�صتقبل  ال����ع����رب����ي  اخل����ل����ي����ج 
اإىل  االأط��ف��ال  ريا�س  الطلبة من 
ال�صف ال�صاد�س االبتدائي خالل 
الدرا�صة  وتتم  القادمة  ال�صن�ات 
والذي  االإ���ص��ب��اين  للمنهاج  وف��ق��اً 
التعليمية  امل��ن��اه��ج  اأح����د  ي��ع��ت��ر 
املتميزة عاملياً اإ�صافة اإىل امل�اءمة 
مع منهاج املدر�صة االإماراتية مبا 
�صخ�صية  و�صقل  ب��ن��اء  م��ن  ي��ع��زز 
الطالب وم�اكبته للع�صر وتلبيته 

ملتطلبات اخلطط الدرا�صية.
االإ�صبانية  املدر�صة  لدى  وتت�فر 
فريدة  تعليمية  بيئة  اأب�ظبي  يف 
الهيئتني  اأع���������ص����اء  ح���ي���ث  م����ن 
وكذلك  وال��ت��دري�����ص��ي��ة  االإداري�������ة 
املرافق التعليمية املتط�رة اإ�صافة 
يجمع  ال���ذي  االإ���ص��ب��اين  للمنهاج 
حم���ت����ى م��ع��رف��ي��ا وف���ق���اً الأرق����ى 

املعايري العاملية يف التدري�س.

وزيرة ال�سوؤون اخلارجية الإ�سبانية ت�سيد بجهود ال�سيخة فاطمة بنت مبارك يف دعم ومتكني املراأة
•• �أبوظبي- و�م:

ا�صتقبلت �صعادة ن�رة ال�ص�يدي االأمينة العامة االحتاد الن�صائي العام، 
ال�����ص���ؤون اخل��ارج��ي��ة واالحتاد  اأران�����ص��ا غ�نزالي�س الي��ا وزي���رة  م��ع��ايل 
االأوروبي والتعاون االإ�صبانية يف مقر االحتاد الن�صائي بح�ص�ر �صعادة 

األفاريز بارثي د. اأنط�ني� �صفري اململكة اال�صبانية لدى الدولة.
امل�صرتك بني دولة  التعاون  اللقاء �صبل تعزيز  وبحث اجلانبان خالل 
االإمارات العربية املتحدة ومملكة اإ�صبانيا مبا يخدم ملف دعم ومتكني 

املراأة.
الن�صائي  اللقاء، ترحيب االحتاد  ال�ص�يدي خالل  ن�رة  �صعادة  واأك��دت 

البلدين ال�صديقني، يف �صبيل الدفع  التعاون بني  اآفاق  العام بتط�ير 
مب�صرية تنمية ومناء املراأة ملراتب متقدمة بكافة املجاالت والقطاعات. 
الن�صائي  االحتاد  دور  على  الزيارة،  االإ�صبانية خالل  ال�زيرة  واطلعت 
امل��راأة، بف�صل دعم ورعاية  العام واأه��م اإجنازاته يف ملف دعم ومتكني 
الن�صائي  وت�جيهات �صم� ال�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة االحتاد 
االأعلى  الرئي�صة  والطف�لة  لالأم�مة  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�صة  ال��ع��ام 
اإطالق  �صمنها  من  والتي  االإمارات"،  "اأم  االأ�صرية  التنمية  مل�ؤ�ص�صة 
اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ال���ط��ن��ي��ة ل��ت��م��ك��ني وري�����ادة امل�����راأة ع���ام 2002 ومت 
حتديثها 2015-2021، والتي عملت على ت�فر اإطار عمل مرجعي 
املدين  املجتمع  وم�ؤ�ص�صات  واملحلية  االحتادية  احلك�مية  للم�ؤ�ص�صات 

والقطاع اخلا�س يف اإطالق املبادرات الداعمة للمراأة، اإىل جانب اإطالق 
ال�ا�صح يف القفزة  التي كان لها االأث��ر  امل�صاريع وامل��ب��ادرات  حزمة من 
املبادرات  بينها م�صروع  امل��راأة من  ي�صهدها ملف متكني  التي  الن�عية 
ال�طنية الإدم��اج الن�ع االجتماعي يف دول��ة االإم���ارات، ال��ذي اأثمر عن 
للت�ازن بني  االإم���ارات  بتاأ�صي�س جمل�س  ال����زراء  ق��رار جمل�س  �صدور 
اجلن�صني عام 2015، بهدف تقلي�س الفج�ة بني الذك�ر واالإناث يف 
العمل بقطاعات الدولة والعمل على حتقيق الت�ازن بينهم يف مراكز 
�صنع القرار وتعزيز دور املراأة يف كافة جماالت احلياة ك�صريك اأ�صا�صي 
الن�صائي  ل��الحت��اد  املت�ا�صلة  اجل��ه���د  وبف�صل  امل�صتقبل،  �صناعة  يف 
رفع  ومت  ذروت���ه  ل��ل��م��راأة  ال�صيا�صي  التمكني  برنامج  بلغ  اأي�صا  ال��ع��ام 

%، بف�صل   50 امل��راأة يف املجل�س ال�طني االحت��ادي اإىل  ن�صبة متثيل 
القيادة الر�صيدة. من جانبها اأ�صادت وزيرة ال�ص�ؤون اخلارجية واالحتاد 
بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صم�  بجه�د  االإ���ص��ب��ان��ي��ة،  وال��ت��ع��اون  االأوروب�����ي 
مبارك، ودورها الكبري يف تعزيز ت�اجد دولة االإمارات العربية املتحدة 
الأف�صل  وفقا  امل���راأة  ومتكني  دع��م  ملف  يف  العامل  دول  م�صاف  �صمن 
املمار�صات العاملية، معربة عن اإعجابها ال�صديد باإميان �صم�ها امل�صتنري 
بدور املراأة اجل�هري يف املجتمع وحر�صها على منحها الفر�صة كاملة 
مناحي  خمتلف  يف  والتحديث  والتط�ير  البناء  م�صرية  يف  للم�صاركة 
احلياة، االأمر الذي عزز من ريادة دولة االإمارات يف جميع القطاعات 

واملجاالت اإقليميا ودوليا.

ميثاء ال�سام�سي ت�ستقبل 
ال�سفري التون�سي

الرتبية: حتويل الدار�سة يف املدرا�ش واحل�سانات يف عجمان من 
النظام احل�سوري اإىل التعليم عن بعد بن�سبة 100 % احرتازيا

»ال�سارقة للتمكني الجتماعي« تلبي احتياجات 1028 اأ�سرة 

•• عجمان - حم�شن ر��شد

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ق����ررت 
ب��ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����ص��ي��ق م���ع فريق 
اإدارة الط�ارئ واالزمات والك�ارث 
تعليق  ع���ج���م���ان،  ب����اإم����ارة  امل��ح��ل��ي 
الدرا�صة يف املدار�س ودور احل�صانة 
من  وحت�يلها  االم���ارة  نطاق  على 
نظام التعليم التقليدي احل�ص�ري 
بن�صبة  بعد  عن  التعليم  نظام  اىل 
٪100. جاء هذا القرار ا�صتجابة 

االحرتازية  االإج������راءات  بتطبيق 
اإدارة  ف��رق  تقرها  التي  وال�قائية 
ال���ط����ارئ واالأزم�����ات ال��ت��ي تعتمد 
املعتمدة  ال����ط���ن���ي���ة  ال�����ص��ي��ا���ص��ات 
وال���روت����ك����الت وال��ت��داب��ري التي 
املخاطر  ومنع  ال�قاية  اىل  تهدف 
وقعت.  اإذا  منها  ال�صريع  والتعايف 
ومن خالل متابعة اآخر التط�رات 
امل�ؤ�صرات  ون��ت��ائ��ج  وامل�����ص��ت��ج��دات 
ال�صحية يف االإم��ارة، ت�جب تعليق 
ك���اف���ة االن�������ص���ط���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف 

التي  اال�صرتاتيجية  للمتطلبات 
العربية  االم����ارات  دول��ة  تنتهجها 
اأمنها  ع��ل��ى  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة  امل��ت��ح��دة 
و�����ص����ح����ة و�����ص����الم����ة امل�����اط����ن����ني 
اأبناوؤنا  ب�صكل عام وعلى  واملقيمني 
واملجتمع  وال���ط���ال���ب���ات  ال��ط��ل��ب��ة 
ل�صمان  خ���ا����س،  ب�����ص��ك��ل  امل��در���ص��ي 
ك�فيد  ج��ائ��ح��ة  تف�صى  م��ن  احل���د 
19 والتقليل من تداعيات االزمة 

الراهنة.
وحت����ر�����س ال�����������زارة ع���ل���ى االخ����ذ 

احل�صانة  ودور  امل��دار���س  من�صاآت 
التباعد  ام��ارة عجمان لتطبيق  يف 
نظام  وا�����ص����ت����م����رار  االج���ت���م���اع���ي 

التعليم عن بعد.
وت�����ؤك����د ال����������زارة ح��ر���ص��ه��ا على 
التعليمية  امل���ن���ظ����م���ة  دمي�����م����ة 
واأن�صطها  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا  وا���ص��ت��م��رار 
من  وخ��ال��ي��ة  �صليمة  ب��ي��ئ��ة  ���ص��م��ن 
مبراقبة  ت���ق����م  واأن����ه����ا  امل���خ���اط���ر 
وتقييم امل�ؤ�صرات وال��صع ال�صحي 
ب�����ص��ك��ل م��ت���ا���ص��ل ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق مع 

الط�ارئ  الإدارة  ال�طنية  الهيئة 
واالأزمات والك�ارث ووزارة ال�صحة 
املخت�صة  والفرق  املجتمع  ووقاية 
ال�صحية  ال��ب��ي��ئ��ة  ت���اف��ر  ل�����ص��م��ان 
املالئمة للمجتمع املدر�صي، و�صيتم 
املن�صاآت  يف  ال���درا����ص���ة  ا���ص��ت��ئ��ن��اف 
امل�ؤ�صرات  حتقيق  ح��ال  التعليمية 
ال��صع  وت��ع��ايف  املنا�صبة  ال�صحية 
ال�صحية  للرت�ك�الت  وفقاً  العام 
املعتمدة يف الدولة ونتائج التقييم 

الدوري امل�صتمر.”

•• �ل�شارقة-و�م:

للتمكني  ال�صارقة  م�ؤ�ص�صة  قدمت 
مبادراتها،  ���ص��م��ن  االج���ت���م���اع���ي 
ال����ع����دي����د م�����ن م�������ص���اري���ع ال���دع���م 
ال��ت��ك��اف��ل��ي ال��ت��ي ت��ق��ع حت��ت مظلة 
ب����رام����ج ال���ت���م���ك���ني االق���ت�������ص���ادي، 
وامللبية  الداعمة  ال��رام��ج  وت�صم 
ال�صرورية،  االأ����ص���ر  الح��ت��ي��اج��ات 
الكرمية  احل���ي���اة  ت���اأم���ني  ب���ه���دف 

لهم.
التكافلي  الدعم  م�صاريع  و�صمت 
تدعم  التي  امل��ب��ادرات  م��ن  العديد 
االأيتام واأ�صرهم مالًيا، وتتن�ع هذه 
"كافل  م�صروع   : لت�صمل  امل�صاريع 
خالله  م����ن  مت����ت  ال������ذي  يتيم" 
وم�صروع  ي��ت��ي��م��ا،   1842 ك��ف��ال��ة 
له  ان�صمت  ال��ذي  اأ�صرة"  "كافل 
فيما بلغ عدد االأيتام  اأ�صرة،   183
املكف�لني يف م�صروع "علم بالقلم" 
منذ اإطالقه يف 2018 1015- 

طالبا .

ويلعب اأفراد املجتمع دورا بارزا يف 
االأيتام،  لكفالة  الفاعلة  امل�صاهمة 
بدورها  امل���ؤ���ص�����ص��ة  جن��ح��ت  ف��ق��د 
اأك����ر دع���م ل��ه��ذه االأ�صر  الي�����ص��ال 
ع��ر م�����ص��اري��ع ب��ن��اءة ت��رت��ق��ي بهم 

لتحقيق حياة كرمية لهم.
م�ص�ؤول  اخل��ل��ي��ف��ة  م���رمي  وق���ال���ت 
����ص����ؤون ال��ك��ف��االت امل��ك��ل��ف : ترعى 
ت�صم  اأ�����ص����رة   1028 امل���ؤ���ص�����ص��ة 
تغطية  خالل  من  يتيما   2458
واملعن�ية  امل����ادي����ة  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
تنظم  امل�ؤ�ص�صة  اأن  اإىل  ..م�����ص��رية 
لالأيتام  الداعمة  الكفالة  م�صاريع 
م��ن ث���اب��ت رئ��ي�����ص��ي��ة م��ه��م��ة تق�م 
املجتمعية  امل�صاهمة  ���ص��رورة  على 
ل���رف���ع م�����ص��ت���ى االإه���ت���م���ام بهذه 

الفئة املهمة يف املجتمع .
ا�صتحداث  على  امل�ؤ�ص�صة  وحتر�س 
كافة امل�صاريع التي ت�صمن حتقيق 
االأيتام  الأ����ص���ر  ال���ذات���ي  االإك���ت���ف���اء 
املعي�صي  مب�����ص��ت���اه��م  وال��ن��ه������س 
االأعباء  رف��ع  بهدف  واالق��ت�����ص��ادي 

املالية يف ظل االأو�صاع املعي�صية لكل 
اأ�صرة، وتقدمي الدعم الذي يحقق 

يف  وامل�صاهمة  اقت�صادياً،  متكينهم 
تن�صئة اليتيم تن�صئة �صليمة ليك�ن 

لبنة �صاحلة فاعلة يف بناء وتنمية 
نف�صه وجمتمعه ووطنه واأمته .

ف��ق��د امل��دع��� / ���ص���ب��ك تابا 
 ، ن���ي���ب���ال اجل��ن�����ص��ي��ة ج�����از
������������������ص�����������������ف�����������������ره رق�����������������م 
يرجى    )09335794(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم��ن 
بال�صفارة النيبالية او اقرب 

مركز �صرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر

ابراهيم  حممد  املدع�/  فقد 
باك�صتان   ، ب���خ�������س  رح����ي����م 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج�����از ���ص��ف��ره رقم 
)1020712(  يرجى ممن 
بال�صفارة  ت�صليمه  عليه  يعر 
مركز  اق���رب  او  الباك�صتانية 

�صرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
الرحمن  �صفيق  امل��دع���/  فقد 
ب���ن���غ���الدي�������س   ، اك��������ر  ع����ل����ى 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج������از ���ص��ف��ره رقم 
يرجى   )BF0391811(
ت�صليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���ر  مم�����ن 
ب��ال�����ص��ف��ارة ال��ب��ن��غ��الدي�����ص��ي��ة او 
اقرب مركز �صرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف������ق������د امل�����������دع������������/ حم���م���د 
باك�صتان   ، زولفيقر  اح�����ص��ان 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج�����از ���ص��ف��ره رقم 
)1119741(   يرجى ممن 
بال�صفارة  ت�صليمه  عليه  يعر 
مركز  اق���رب  او  الباك�صتانية 

�صرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر

•• �أبوظبي-و�م:

الدكت�رة ميثاء  ا�صتقبلت معايل 
بنت �صامل ال�صام�صي وزيرة دولة 
�صعادة املعز بن عبد ال�صتار بنميم 
�صفري اجلمه�رية الت�ن�صية لدى 
اإطار ت�ثيق العالقات  الدولة يف 
اللقاء،  بداية  ويف  البلدين.  بني 
ال��دك��ت���رة ميثاء  رح��ب��ت م��ع��ايل 
الت�ن�صي،  بال�صفري  ال�صام�صي 
مهام  يف  الت�فيق  ك��ل  ل��ه  ومتنت 
اأن  م�����ؤك����دة  ال�����دول�����ة،  ع��م��ل��ه يف 
القيادة الر�صيدة برئا�صة �صاحب 

زايد  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صم� 
"حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
ال�صيخ  ال�����ص��م���  و���ص��اح��ب  اهلل" 
اآل مكت�م نائب  حممد بن را�صد 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
"رعاه اهلل"  دب��ي  ال�����زراء ح��اك��م 
حممد  ال�صيخ  ال�صم�  و���ص��اح��ب 
عهد  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
االأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب���ظ��ب��ي 
ل���ل���ق����ات امل�����ص��ل��ح��ة واإخ�����ان����ه����م 
اأع�صاء  ال�صي�خ  ال�صم�  اأ�صحاب 
حكام  ل��الإحت��اد  االأع��ل��ى  املجل�س 
االإم��ارات حتر�س على دعم هذه 

العالقات وتعزيزها.
ا�صتعرا�س  ال���ل���ق���اء  خ����الل  ومت 
وال�طيدة  االأخ����ي���ة  ال��ع��الق��ات 
من  دعمها  و�صبل  البلدين  ب��ني 
خالل تبادل التجارب واخلرات، 
رعاية  و  امل����راأة  خا�صة يف جم��ال 
معاليها  وا���ص��ت��ع��ر���ص��ت  االأ����ص���رة. 
ال������دور ال��ك��ب��ري ال�����ذي ت���ق����م به 
ف���اط���م���ة بنت  ال�������ص���ي���خ���ة  ����ص���م���� 
الن�صائي  االحت��اد  رئي�صة  مبارك 

االأعلى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ص��ة  ال���ع���ام 
الرئي�صة  وال��ط��ف���ل��ة  ل��الأم���م��ة 
االأعلى مل�ؤ�ص�صة التنمية االأ�صرية، 
امل�����راأة وتعزيز  يف جم���ال مت��ك��ني 
دوره���ا ���ص���اء يف بناء االأج��ي��ال اأو 
التنمية  جم��االت  يف  امل�صاركة  يف 
امل�صتدامة كافة. من جانبه اأ�صاد 
باالإجنازات  بنميم  معز  ال�صفري 
االإم����ارات يف  دول��ة  التي حققتها 
ك��اف��ة امل���ج���االت ال��ت��ن��م���ي��ة، كما 
فاطمة  ال�صيخة  �صم�  دور  ثمن 
مكانة  ت��ع��زي��ز  يف  م���ب���ارك  ب��ن��ت 
امل�صاركة  امل��راأة، خا�صة يف جمال 
م�ؤكداً  واالقت�صادية،  ال�صيا�صية 
حر�س بالده على تعزيز جماالت 

التعاون بني البلدين.
معايل  ت�جهت  اللقاء  ختام  ويف 
الدكت�رة ميثاء ال�صام�صي بال�صكر 
اإىل �صعادة ال�صفري الت�ن�صي على 
زيارته، اآملة يف م�ا�صلة التعاون 
ب��ني الطرفني  ال��ب��ن��اء  امل�����ص��رتك 
امل�صرتكة  االأه������داف  ي��ح��ق��ق  مب��ا 

بني البلدين ال�صقيقني.



األربعاء   10  فبراير   2021  م   -   العـدد   13161  
Wednesday    10  February   2021   -  Issue No   13161

08

اأخبـار الإمـارات
نهيان بن مبارك و �سفري اأوزبك�ستان يبحثان تعزيز 

التعاون ون�سر مبادئ الأخوة الإن�سانية
•• �أبوظبي-و�م:

الت�صامح  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�صيخ  معايل  ا�صتقبل 
والتعاي�س يف ق�صره ام�س �صعادة بختيار اإبراهيم�ف �صفري جمه�رية 
اأوزبك�صتان لدى الدولة. ورحب معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل 
اأوزبك�صتان وتبادل معه االأحاديث ح�ل  اللقاء ب�صفري  نهيان خالل 
عالقات ال�صداقة املتميزة بني االإمارات وبالده م�ؤكدا اأهمية ت��صيع 
جماالت التعاون بني البلدين ال�صديقني يف كافة القطاعات مبا يعزز 

خالل  اأوزبك�صتان  و�صفري  معاليه  وناق�س  اال�صرتاتيجية.  ال�صراكة 
اللقاء العالقات الثنائية بني البلدين و�صبل تعزيزها وتط�يرها ملا 
فيه م�صلحة ال�صعبني ال�صديقني اإىل جانب تعزيز التعاون يف ن�صر 
قيم الت�صامح وال�صالم وتقبل االآخر ومبادئ االأخ�ة االإن�صانية خلري 
الب�صرية جمعاء. وقال معاليه اإن القيادة الر�صيدة لدولة االإمارات 
ال�صالم  قيم  ون�صر  االإن�صانية  االأخ���ة  مبادئ  تر�صيخ  على  حري�صة 
جميع  مع  بالتعاون  الب�صر  بنى  بني  واملحبة  والتعاي�س  والت�صامح 
دول العامل مبا يع�د باخلري والنماء على االإن�صانية جمعاء. واأ�صاف 

معاليه اأن العالقات بني االإمارات و اأوزبك�صتان تزداد ر�ص�خا وتط�را 
بف�صل دعم ورعاية قيادتي البلدين ال�صديقني مبا يحقق تطلعات 
�صعادة  اأك��د  والتقدم. من جانبه  االزده��ار  �صعبيهما نح� مزيد من 
التعاون  اأوزبك�صتان على تعزيز  ابراهيم�ف حر�س  ال�صفري بختيار 
مع دولة االإم��ارات مبا يخدم م�صالح البلدين ال�صديقني ال �صيما 
االأخ�ة  مبادئ  وتعزيز  والتعاي�س  والت�صامح  ال�صالم  قيم  ن�صر  يف 
االإن�صانية ..م�صيدا بدور االإمارات وجه�دها الرائدة عامليا يف تعزيز 

اال�صتقرار واالزدهار على م�صت�ى العامل.

•• �بوظبي- �لفجر:

نظم االأر�صيف ال�طني دورة تدريبية 
اجلهات  يف  ال���ث��ائ��ق  بعن�ان" :ج���رد 
وزارة  م���ظ��ف��ي  ل�صالح  احلك�مية" 
ال���ع���دل. وت���ع���ّد ه����ذه ال������دورة اإح����دى 
ن���ت���ائ���ج م����ذك����رة ال���ت���ف���اه���م ال���ت���ي مت 
ت���ق��ي��ع��ه��ا م������ؤخ�����راً ب����ني االأر����ص���ي���ف 
تهدف  والتي  العدل،  ووزارة  ال�طني 
التي  امل��ج��االت  يف  التعاون  تعزيز  اإىل 
ت��دع��م ر���ص��ال��ت��ي��ه��م��ا، وال��ع��م��ل م��ع��اً يف 

تنظيم اأر�صيف ال�زارة.
وجاءت هذه الدورة التدريبية اإ�صهاماً 
م��ن االأر���ص��ي��ف ال���ط��ن��ي ب��ب��ن��اء نظام 
م��ت��ك��ام��ل ومن����ذج���ي الأر���ص��ي��ف وزارة 
واالإلكرتوين،  ال�رقي  ب�صقيه  العدل 
الإدارة  م��ت��ك��ام��ل��ة  ���ص��ي��ا���ص��ة  وت��ط��ب��ي��ق 
املهارات  وتعزيز  وامل�صتندات،  ال�ثائق 
واإلكرتونياً،  ورقياً  حفظها  جمال  يف 
وت��ط���ي��ر ال���ك����ادر امل���ؤه��ل��ة يف جمال 

االأر�صيف. 
وت��ط��رق��ت ال������دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة التي 

اأحمد  االأر���ص��ف��ة  خ��ب��ري  فيها  ح��ا���ص��ر 
ال��ت���ا���ص��ل عن  م���ج��ب، ع��ر تقنيات 
ُبعد- اإىل ال�ثيقة االأر�صيفية، وعملية 
يف  وامل�صتلمة  املنتجة  ال���ث��ائ��ق  ج���رد 
اجل��ه��ة احل��ك���م��ي��ة، وحت��دي��د م�اقع 
م�صرية  لها،  الق�ائم  واإع��داد  حفظها 

اإج��راء اجلرد لل�ثائق  اأن تطبيق  اإىل 
ي��ك���ن يف اجلهة  امل��ن��ت��ج��ة وامل�����ص��ت��ل��م��ة 
احلك�مية، للتعرف على اأعداد واأن�اع 
ال�ثائق وم�اقع حفظها، وينفذ هذه 
االإجراء ب�صكل دوري يف نهاية كل �صنة. 
ال��ت��دري��ب��ي��ة الهدف  ال�����دورة  وح����ددت 

باالمتثال  ال���ث��ائ��ق  ج��رد  عملية  م��ن 
حددها  ال��ت��ي  القان�نية  للمتطلبات 
القان�ن االحتادي اخلا�س باالأر�صيف 
ال�طني رقم 7 لعام 2008 واملعدل 
 2014 ل�����ص��ن��ة   1 رق�����م  ب���ال���ق���ان����ن 
تتطلع  وال��ت��ي  التنفيذية،  والئ��ح��ت��ه 

وال�����ث����ائ����ق يف  امل���ل���ف���ات  ح�������ص���ر  اإىل 
احلك�مية،  للجهة  ال��ت��اب��ع��ة  امل����اق���ع 
امل���ج���دة يف  واإع����داد ق���ائ��م للملفات 
للتمكن من  التنظيمية  ال�حدات  كل 
وا�صتخدام  �صالمتها،  على  التدقيق 
و�صبط  ال�ثائق  عن  للبحث  الق�ائم 

عملية االطالع عليها.
ال��ت��دري��ب��ي��ة م�اد  ال������دورة  وت���ن���اول���ت 
 2014 ل�������ص���ن���ة   1 رق������م  ال����ق����ان�����ن 
تناولت  ال��ت��ي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  والئ��ح��ت��ه 
ت��ن��ظ��ي��م ال�����ث����ائ����ق وح���ف���ظ���ه���ا ل���دى 
وا�صتعر�صت  احل���ك����م���ي���ة،  اجل���ه���ات 
امل��ب��ع��ر يف بع�س  ل��الأر���ص��ي��ف  ����ص����راً 
املخازن، وكيفية و�صع امللفات يف علب 
اأر�صيف ورفعها على الرف�ف، و�ص�راً 
اأويف  الرف�ف  امل�ج�د على  لالأر�صيف 
اأو  العلب  يف اخلزائن، وكيفية ترقيم 
بغ�س  االأخ���رى  بعد  ال���اح��دة  امللفات 

النظر عن املحت�ى اأو امل�صدر.
وتطرقت الدورة التدريبية التي �صارك 
ك��ب��ري م��ن م���ظ��ف��ي وزارة  ع���دد  فيها 
ال�طني  االأر�صيف  وم�ظفي  ال��ع��دل، 

ال�ثائق  ج��رد  لعملية  التح�صري  اإىل 
بتحديد امل�اقع املطل�ب جرد ال�ثائق 
فيها، واإعداد مل�صقات لرتقيم امل�اقع 
والرف�ف واخلزائن، وو�صع املل�صقات 
يف امل��ك��ان امل��ن��ا���ص��ب، وم��ن ث��م ت�صجيل 
من  املطل�ب  وح���ددت  اجل���رد،  بيانات 
اجلهة احلك�مية لتنظيم عملية جرد 

ال�ثائق واإجنازها. 
قد  ال����ط���ن���ي  االأر����ص���ي���ف  اأن  وي���ذك���ر 
و�صع خطة لن�صر الثقافة االأر�صيفية 
ب���ني امل���ؤ���ص�����ص��ات احل��ك���م��ي��ة؛ فنظم 
الت�ع�ية  ال����ر����س  م��ن  ك��ب��رياً  ع����دداً 
العديد  ودارت  احل��ك���م��ي��ة،  للجهات 
اإدارة  يف  العمل  اإج����راءات  ح���ل  منها 
ال�ثائق اجلارية وال��صيطة، وتنظيم 
االأر�����ص����ي����ف ال�����رق����ي واالإل�����ك�����رتوين 
ا�صتملت  وق�����د  اأ����ص���ك���ال���ه،  مب��خ��ت��ل��ف 
العديد  على  اأي�صاً  الت�ع�ية  ال�ر�س 
ال�ثائق،  م��ث��ل: ج���رد  امل���ا���ص��ي��ع  م��ن 
واإتالف  ال�ثائق واالأر�صيف،  وحت�يل 
واإعداد  ال�ثائق،  وت�صنيف  ال�ثائق، 
خطط حفظ امللفات، وحفظ ال�ثائق 

ق�صايا  م����ن  وال���ع���دي���د  واإت���اح���ت���ه���ا، 
االأر�صفة االإلكرتونية.

وي���ن���ظ���م االأر�����ص����ي����ف اأي���������ص����اً ور�����ص����اً 
االأر�صيفات،  يف  للم�ص�ؤولني  ت�ع�ية 
اجلهة  يف  امللفات  اإدارة  اأهمية  ت�صرح 
احل���ك����م���ي���ة ب���ط���ري���ق���ة ع��ل��م��ي��ة مبا 
ق�انني  م����ع  ي��ت��م��ا���ص��ى  اأو  ي���ت����اف���ق 

تق�م  كله،  ذل��ك  واإىل جانب  ال��دول��ة. 
ال�طني  االأر�صيف  من  خمت�صة  فرق 
اأر�صيفات  لتنظيم  ميدانية  ب��زي��ارات 
اجلهات احلك�مية بالدولة، كما يقدم 
االأر�صيف ال�طني خدمة اال�صت�صارات 
احلك�مية  للجهات  وغريها  املجانية 

واجلهات اخلا�صة.

•• �أبوظبي-و�م:

انطلقت يف مركز اأب�ظبي ال�طني للمعار�س عمليات البناء والتح�صري ملن�صات 
مبعر�صي  اخلا�صة  احلية  العرو�س  ومنطقة  واخلارجية،  الداخلية  العرو�س 
ل�صاحب  الكرمية  الرعاية  يعقدان حتت  واللذين   ،2021 ونافدك�س  اآيدك�س 
خالل  اهلل"،  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صم� 

الفرتة من 21 اإىل 25 فراير اجلاري .
و�صائل  ملمثلي  ج���ل��ة  "اأدنيك"  للمعار�س  ال�طنية  اأب���ظ��ب��ي  �صركة  ونظمت 
والروت�ك�الت  التح�صريات  اآخ��ر  على  الطالعهم  وال���دويل  املحلي  االإع���الم 
واالإجراءات االحرتازية اخلا�صة باإطالق هذه الفعاليات احلي�ية، والتي تنظم 

من قبل اأدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للق�ات امل�صلحة.
وقال حميد مطر الظاهري، الع�ص� املنتدب والرئي�س التنفيذي ل�صركة اأب�ظبي 
الداخلية  العرو�س  ملن�صات  البناء  بدء  "اأدنيك" اإن عملية  للمعار�س  ال�طنية 
للجه�د  تت�يجا  تاأتي   ،2021 و"نافدك�س"  "اأيدك�س"  ملعر�صي  واخلارجية 
والتي  املا�صية،  االأ�صهر  م��دار  على  اأدنيك  يف  العمل  فرق  بذلتها  التي  الكبرية 
تعك�س ثقة املجتمع الدويل يف قدرة ال�صركة على تنظيم هذه الدورة اال�صتثنائية 
يف امل�عد املقرر، االأمر الذي يبدو جلياً من خالل م�صاركة العديد من كريات 
اأنحاء  جميع  من  الدفاعية  ال�صناعات  قطاع  يف  املتخ�ص�صة  العاملية  ال�صركات 

العامل".
واأ�صاف : " اأن االإقبال الكبري على امل�صاركة يف فعاليات " اأيدك�س " و " نافدك�س 
ال�27 ، ومدى  املعر�صان يف عامهما  اإليها  التي و�صل  الكبرية  املكانة  "، يعك�س 
االهتمام الدويل مبثل هذه الفعاليات احلي�ية، اإ�صافة للم�صت�ى املتط�ر الذي 

و�صل اإليه قطاع ال�صناعات الدفاعية على ال�صعيد املحلي".
مع  بالتعاون  قامت  للمعار�س  ال�طنية  اأب�ظبي  �صركة  اأن  الظاهري  واأو���ص��ح 
ك�كبة من امل�ؤ�ص�صات ال�طنية، لتجهيز واإعداد جميع مرافقها والبنى التحتية 
ملركز اأب�ظبي ال�طني للمعار�س وفق اأعلى املعايري العاملية، كما قامت بتط�ير 
وفق  املعر�صني،  فعاليات  يف  امل�صاركني  و�صحة  ب�صالمة  اخلا�صة  الرت�ك�الت 
وجتاوز  لتلبية  وذل��ك  والعاملية،  املحلية  ال�صحية  الهيئات  واإج���راءات  �ص�ابط 
تطلعات امل�صاركني كافة واإخراج هذه الفعالية بال�صكل الذي يليق ب�صمعة ومكانة 

الدولة على ال�صعيدين االإقليمي والدويل.
"كابيتال  ل�صركة  التنفيذي  املدير  املن�ص�ري،  خ��ادم  بن  �صعيد  قال  جانبه  من 
للفعاليات"، التابعة ل�صركة اأب�ظبي ال�طنية للمعار�س "اأدنيك": " فخ�رون 

ونافدك�س  اآيدك�س  معر�صي  فعاليات  يف  امل�صاركة  على  الكبري  االإق��ب��ال  بحجم 
ال�صناعات  قطاع  يف  املتخ�ص�صة  العاملية  ال�صركات  كريات  قبل  من   2021
الدفاعية من جميع اأنحاء العامل، حيث �صت�صهد الدورة احلالية ان�صمام 5 دول 

جديدة ت�صارك للمرة االأوىل يف فعاليات املعر�صني".
العرو�س  م�صاحات  بحج�زات  اخلا�س  الن�صاب  اكتمال  عن  املن�ص�ري  وك�صف 
اخلارجية والداخلية ملعر�صي اأيدك�س ونافدك�س، والتي �صت�صهد م�صاركة وف�د 
ر�صمية من عدد كبري من دول العامل باالإ�صافة ل�صناع القرار واملتخ�ص�صني يف 

هذه القطاعات احلي�ية.
البناء  ت��ق��دم عملية  ع��ل��ى  االإع�����الم  " ممثلي و���ص��ائ��ل  " اأدن���ي���ك  ف��ري��ق  واأط���ل���ع 
والتح�صري ملن�صات العرو�س الداخلية واخلارجية يف املركز، حيث اطلع�ا على 
عمليات التح�صري ملنطقة العرو�س احلية اخلارجية، والتي تقع قبالة املن�صة 
الكرى، والتي �صت�صهد عددا من العرو�س الي�مية للمعدات واالآليات الدفاعية 
ال�����ص��رك��ات املحلية وال��دول��ي��ة، وذل���ك ع��ر م�����ص��ارات جم��ه��زة وعقبات  م��ن قبل 
حتديات  مع  التعامل  على  وقدراتها  االآل��ي��ات  ه��ذه  اإمكانية  تظهر  ا�صطناعية 

والت�صاري�س اجلغرافية املختلفة.
ال�طني  اأب�ظبي  مركز  ق��اع��ات  يف  البناء  عمليات  �صري  على  االط���الع  مت  كما 
للمعار�س، وقام�ا بج�لة على عدد من االأجنحة الدولية واملحلية، وعلى راأ�صها 
اجلناح االإماراتي، الذي ت�صارك فيه عدد من ال�صركات ال�طنية املتخ�ص�صة يف 
"ت�ازن"  االقت�صادي  الت�ازن  جمل�س  جناح  راأ�صها  وعلى  الدفاعية،  ال�صناعات 
ال�صركات  م��ن  وا���ص��ع  طيف  مظلته  حت��ت  ي�صم  وال���ذي  "اإيدج"،  �صركة  وج��ن��اح 

املتخ�ص�صة.
وت�صمنت اجل�لة االإعالمية زيارة منطقة العرو�س اخلا�صة مبعر�س نافدك�س 
اأدنيك املقابل ملركز اأب�ظبي ال�طني للمعار�س،  مارينا  على  وال�اقع   ،2021
والتي تت�صمن خيمة خم�ص�صة ملناطق العرو�س الداخلية لل�صركات املتخ�ص�صة 
بقطاع ال�صناعات الدفاعية البحرية، باالإ�صافة اإىل منطقة الر�صيف البحري 
ال��ت��ي �صت�صت�صيف ع���ددا م��ن ال��ق��ط��ع ال��ب��ح��ري��ة ال��دف��اع��ي��ة م��ن ع���دد م��ن دول 
زايد  ميناء  يف  �صتخ�ص�س  التي  العرو�س  منطقة  مع  بالتزامن  وذل��ك  العامل، 

يف اأب�ظبي.
ويف ال�����ص��ي��اق ذات����ه، ق���دم ف��ري��ق ع��م��ل اأدن��ي��ك اإي���ج���ازا م��صعا ح����ل االإج�����راءات 
االحرتازية ال�صحية خالل فعاليات معر�صي اآيدك�س ونافدك�س 2021، حيث 
اأب�ظبي ال�طنية  التنفيذي للعمليات يف �صركة  العبيديل، الرئي�س  اأحمد  قدم 
للمعار�س "اأدنيك" عر�صاً قال فيه : " ت�يل �صركة اأب�ظبي ال�طنية للمعار�س 

"اأدنيك" اهتماماً خا�صاً مبعايري �صحة و�صالمة العار�صني وامل�صاركني والزوار، 
"اأدنيك" مع جميع  تتعاون  االإط��ار،  اأول�ية ق�ص�ى لديها، ويف هذا  وتعترها 
2021" و"نافدك�س  "اآيدك�س  معر�صي  زوار  �صالمة  ل�صمان  املعنية  اجلهات 

2021" خالل فرتة اإقامتهم باأب�ظبي".
ت��صح  �صارمة  بروت�ك�الت  ب��صع  قامت  اأدنيك  اأن  العبيديل  اأحمد  واأو���ص��ح 
يف  امل�صاركني  �صحة  على  باحلفاظ  اخلا�صة  ال�قائية  واالإج�����راءات  ال��ت��داب��ري 
ال�صحية  الهيئات  مع  الكامل  والتن�صيق  بالتعاون  وذل��ك  املعر�صني،  فعاليات 

والرقابية ذات العالقة داخل وخارج الدولة.
ال�صركة  تق�م  التي  وال�قائية  االح��رتازي��ة  االإج����راءات  على  االط���الع  مت  كما 
يف  امل�صاركة  الر�صمية  وال���ف���د  والعار�صني  ال���زوار  جميع  وت�صمل  بتطبيقها 
منذ  اتباعها  يتم  التي  وال��ت��داب��ري  اخل��ط���ات  اإىل  اإ�صافة  املعر�صني،  فعاليات 

و�ص�ل الزائر اإىل مركز اأب�ظبي ال�طني للمعار�س وحتى مغادرته احلدث.
امل�����ص��ارك يف فعاليات املعر�صني  اأو  ال��زائ��ر  ت��ب��داأ رح��ل��ة  ووف���ق ه��ذه االإج�����راءات 
اأو  �ص�اء للم�صاركني من داخل  ال�طني للمعار�س،  اأب�ظبي  قبل و�ص�له ملركز 
الت�صجيل  وال�ف�د  والعار�صني  ال��زوار  الدولة، حيث يت�جب على جميع  خارج 
�صخ�س  الأي  ي�صمح  لن  حيث  بهم،  اخلا�صة  ال��دخ���ل  ت�صاريح  على  للح�ص�ل 
وكجزء من  بالدخ�ل،  للمعر�صني  االإلكرتوين  امل�قع  بالت�صجيل عر  يقم  مل 
بهم  اخلا�صة  الت�صاريح  طباعة  اجلميع  على  يت�جب  االح��رتازي��ة  االإج���راءات 

باأنف�صهم وا�صطحابها اإىل مقر احلدث.
كما تت�صمن االإج��راءات اال�صتباقية قبل ال��ص�ل مل�قع احلدث، اإجراء فح�س 
ك�فيد19- /بي �صي اآر/ جلميع امل�صاركني املحليني والدوليني وذلك قبل 48 
اإبراز نتيجة فح�س  امل�صاركني  �صاعة من م�عد زيارتهم، ويت�جب على جميع 
اأب�ظبي  مركز  اإىل  ال��دخ���ل  لهم  يت�صنى  حتى  االأمنية  ال��ب���اب��ات  على  �صلبية 

ال�طني للمعار�س.
اإىل ذلك، �صيتم اإجراء الفح��صات اخلا�صة بالك�فيد–19 البي �صي اآر جلميع 
اإبرازهم  بعد  وذل��ك  و�ص�لهم،  ح��ال  ال��دول��ة  م��ط��ارات  يف  الدوليني  امل�صاركني 
فندقا   17 ونافدك�س، كما مت حتديد  اآيدك�س  الت�صجيل يف معر�صي  لت�صريح 
حميطا مبركز اأب�ظبي ال�طني للمعار�س ال�صت�صافة الزوار الدوليني للحدث، 
وذلك بالتعاون مع اجلهات املخت�صة يف االإم��ارة، حيث مت جتهيز هذه الفنادق 
اأب�ظبي، كما مت  اآر/ بالتعاون مع دائ��رة ال�صحة يف  مبراكز فح�س /البي �صي 

ت�فري خدمة احلافالت املك�كية من واإىل هذه الفنادق.
وت�صمنت قائمة التدابري االحرتازية الأدنيك، حتديد عدد الزوار والعار�صني 

الزوار  املعر�صني، حيث يت�جب على جميع  ال�قت يف  الذي يت�اجدون يف ذات 
امل�قع  بالت�صجيل على  قيامهم  ي���م عند  ك��ل  ل��ل��زي��ارة يف  وق��ت حم��دد  حت��دي��د 
ج��ن��اح، ومت  ك��ل  املت�اجدين يف  العار�صني  اأع���داد  كما مت حتديد  االإل��ك��رتوين، 

ت�زيعهم على فرتات زمنية خمتلفة خالل م�عد انعقاد احلدث.
كما مت تخ�صي�س ب�ابات للدخ�ل واأخ��رى للخروج يف م�قع احل��دث، والقيام 
التعامل  املدربة على  العمل  باملا�صحات احلرارية، وفرق  الب�ابات  بتجهيز هذه 
م�صارات  بتحديد  ال�صركة  قامت  كما  ال�صحية،  اال�صرتاطات  وف��ق  ال���زوار  مع 
التباعد  ملعايري  ال�����ص��ارم  التطبيق  م��ع  امل��رك��ز،  ق��اع��ات  واح���د فقط يف  ب��اجت��اه 
اإىل  مغادرته،  حتى  املركز  اإىل  الزائر  اأو  العار�س  و�ص�ل  من  ابتداًء  اجل�صدي 
اأدنيك  اأثناء الزيارة، وحر�صت  جانب ارتداء كمامات ال�جه يف جميع االأوق��ات 
اخلا�صة  املل�صقات  اإىل  باالإ�صافة  االإلكرتونية  االإر�صادية  الل�حات  و�صع  على 
اأجهزة  لت�فري  باالإ�صافة  مرافقها،  جميع  عر  وال�صالمة  ال�صحة  بتعليمات 

التعقيم اليدوية للم�صاركني ب�صكل مكثف.
وعر�صت اأدنيك اآليات التعقيم واالإجراءات املتبعة يف مراكزها ل�صمان �صالمة 
اأمن و�صحة امل�صاركني وذلك عر طيف وا�صع من االأجهزة والفرق الفنية، حيث 
تق�م عدد من الروب�تات الذكية بالقيام بعمليات التنظيف لالأر�صيات والقاعات 
كافة  ب�صري، كما تخ�صع  اأي تدخل  دون  وب�صكل مت�ا�صل خالل احلدث ومن 
كما  ال���رذاذ،  اأج��ه��زة  با�صتخدام  امل�صتمرة  والتطهري  التعقيم  لعمليات  امل��راف��ق 
املرافق االأكر عر�صة للم�س، كامل�صاعد واأجهزة ال�صراف االآيل  يجري تعقيم 

ومقاب�س االأب�اب با�صتمرار على مدار الي�م.
كما قام م�ص�ؤول� اأدنيك بعر�س التدابري االحرتازية اخلا�صة بخدمات ال�صيافة 
والطعام خالل فعاليات املعر�صني، والتي ت�صرف عليها �صركة كابيتال لل�صيافة، 
اجلهات  مع  بالتعاون  /اأدن��ي��ك/،  للمعار�س  ال�طنية  اأب�ظبي  ل�صركة  التابعة 
الرقابية املخت�صة يف اإمارة اأب�ظبي، حيث تت�صمن هذه التدابري االلتزام التام 
الطاقم  ت��دري��ب  اإىل  باالإ�صافة  وامل��ط��اب��خ،  امل��راف��ق  يف  ال�قائية  ب��اال���ص��رتاط��ات 
اخلا�صة  االإج����راءات  �صالمة  من  التاأكد  ثم  وم��ن  العملية،  ه��ذه  على  امل�صرف 
مبرحلة اإعداد الطعام و�ص�اًل للتطبيق ال�صارم لهذه املعايري يف مرحلة تقدمي 

الطعام.
الطبية مع  واملرافق  املتخ�ص�صة  العيادات  اأدنيك عن جتهيز عدد من  وك�صفت 
طاقم �صحي كامل ل�صمان �صحة و�صالمة امل�صاركني، وذلك بالتن�صيق الكامل 
واملبا�صر مع اجلهات ال�صحية يف اإمارة اأب�ظبي، والتي �صتعمل على مدار الي�م 

خالل فرتة انعقاد املعر�صني.

•• �أبوظبي-و�م:

االإماراتي  اخلا�س  االأوملبياد  اأعلن 
ال�طني  االإ����ص���ع���اف  ت��ر���ص��ي��ح  ع���ن 
للقيادة  ج�لي�صان�  بجائزة  للف�ز 
للجه�د  تقديرا  املحلية،  ال�صحية 
لالعبني  يقدمها  ال��ت��ي  ال���ط��ن��ي��ة 
م����ن اأ�����ص����ح����اب ال���ه���م���م م����ن ذوي 
االإعاقة الذهنية ومدربي االأوملبياد 
اأعلى  وه����ي  االإم�����ارات�����ي،  اخل���ا����س 
لل�صركاء  مُت���ن���ح  ���ص��رف��ي��ة  ج���ائ���زة 
ال�صحة  لرنامج  اال�صرتاتيجيني 
باالأوملبياد اخلا�س. واأكد االأوملبياد 
اخل��ا���س االإم���ارات���ي يف ب��ي��ان ام�س 
تقدير  يعك�س  ال��رت���ص��ي��ح  ه���ذا  اأن 
االأومل�����ب�����ي�����اد اخل����ا�����س االإم�����ارات�����ي 
الكبري  وال���دع���م  امل��ث��م��ر  ل��ل��ت��ع��اون 
ال�طني  االإ����ص���ع���اف  ق���دم���ه  ال�����ذي 
و2020   2019 ع���ام���ي  خ����الل 
ع����ر ����ص���راك���ة ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة بني 
ع����ن حتقيق  اأث����م����رت  ال���ط���رف���ني، 
النجاحات واالإجنازات  العديد من 
 2019 ع������ام  ف���ف���ي  امل���������ص����رتك����ة، 
ال�ر�س  م���ن  ال���ع���دي���د  ت��ن��ظ��ي��م  مت 

التدريبية  واجل��ل�����ص��ات  التثقيفية 
ملدربي االأوملبياد اخلا�س االإماراتي 
باملعل�مات  اإم�����داده�����م  اأج�����ل  م���ن 
االأولية  االإ�صعافات  االأ�صا�صية ح�ل 
الرئ�ي  القلبي  واالإنعا�س  الالزمة 
اإ�صابات  اأي  مع  للتعامل  وتاأهيلهم 
من  الالعب�ن  لها  يتعر�س  طارئة 
االإعاقة  ذوي  م��ن  الهمم  اأ���ص��ح��اب 
 ،2020 ع����ام  ال��ذه��ن��ي��ة. وخ����الل 
ا���ص��ت��م��ر ال���ت���ع���اون ب���ني االأومل���ب���ي���اد 
اخل���ا����س االإم�����ارات�����ي واالإ����ص���ع���اف 
ال��ت��ح��دي��ات التي  ال����ط���ن���ي، رغ����م 
واجهها العامل يف ظل وباء ك�فيد-

من  العديد  تنظيم  لي�صمل   ،19
والت�ع�ية  ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  ال�����ر�����س 
االف����رتا�����ص����ي����ة ل���ل���م���درب���ني وم���ن 
االأويل  االإ���ص��ع��اف  ب��رن��ام��ج  �صمنها 
يف زم�����ن ف����ريو�����س ك�����رون����ا ال����ذي 
اأجل  من  ال�طني  االإ�صعاف  قدمه 
�صمان ا�صتمرار تقدمي كافة اأ�صكال 
ال��دع��م امل��م��ك��ن��ة م��ن اأج����ل �صالمة 
اخلا�س  االأوملبياد  جمتمع  و�صحة 

االإماراتي.
وب�����ه�����ذه امل���ن���ا����ص���ب���ة، ق������ال ط���الل 

مل�ؤ�ص�صة  ال�طني  املدير  الها�صمي، 
االأومل����ب����ي����اد اخل���ا����س االإم�����ارات�����ي: 
تر�صيحنا  ع���ن  االإع�����الن  ي�����ص��ع��دن��ا 
بجائزة  للف�ز  ال�طني  لالإ�صعاف 
ال�صحية  ل���ل���ق���ي���ادة  ج���ل��ي�����ص��ان��� 
العربية  االإم�����ارات  ب��دول��ة  املحلية 
للجه�د  ت��ث��م��ي��ن��اً  وذل����ك  امل���ت���ح���دة، 

ال��ت��ي قدم�ها  ال��ك��ب��رية  ال���ط��ن��ي��ة 
املا�صيني  ال��ع��ام��ي��ني  م�����دار  ع��ل��ى 
ل��الع��ب��ي��ن��ا وم���درب���ي���ن���ا. واأ�����ص����اف 
مع  تعاوننا  ج��اء  الها�صمي:  ط��الل 
ت�فري  اأج��ل  ال�طني من  االإ�صعاف 
املتط�رة  واالأدوات  ال�ُصبل  اأف�صل 
لتزويد مدربينا بالثقافة ال�صحية 

مع  للتعامل  وال��الزم��ة  االأ�صا�صية 
اأي م�اقف طبية طارئة قد حتدث 
من  الهمم  اأ�صحاب  م��ن  لالعبينا 

ذوي االإعاقة الذهنية.
الهاجري  ����ص���ال���ح  اأح����م����د  وث���م���ن 
لالإ�صعاف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������س 
ال��رت���ص��ي��ح جلائزة  ه����ذا  ال���ط��ن��ي 

من  ال�صحية  للقيادة  ج�لي�صان� 
ق��ب��ل م���ؤ���ص�����ص��ة االأومل���ب���ي���اد اخلا�س 
بال�صراكة  واع����ت����زازه  االإم����ارات����ي، 
املبادرات  من  العديد  اأثمرت  التي 
بالدرجة  اأ�صهمت  ال��ت��ي  الناجحة 
و�صالمة  �صحة  ت��ع��زي��ز  يف  االأوىل 
الهمم،  اأ���ص��ح��اب  م��ن  الريا�صيني 
م���ث���ن���ي���ا ع����ل����ى اجل�����ه������د اجل����ب����ارة 
االأوملبياد  ط����اق���م  ت��ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي 
االإم��ارات��ي يف متكني هذه  اخلا�س 
ال�����ص��ري��ح��ة ودع��م��ه��ا واإدم���اج���ه���ا يف 
واأكد  والعاملية.  املحلية  املجتمعات 
ال�طني  االإ�صعاف  التزام  الهاجري 
مب����ا����ص���ل���ة ن�������ص���ر ث���ق���اف���ة ووع�����ي 
وتر�صيخ  وامل�����ص��ع��ف��ني،  االإ����ص���ع���اف 
بني  وال�����ص��الم��ة  ال���ق��اي��ة  مفاهيم 
جميع �صرائح املجتمع لتعزيز بناء 
على  وحر�صه  �صحية،  جمتمعات 
وال�صيا�صات  ال�طنية  اجله�د  دعم 
ال��ت��ي ت�����ص��م��ن ا���ص��ت��م��راري��ة اإدم����اج 
املجتمع  يف  ال����ه����م����م  اأ������ص�����ح�����اب 
وحمايتهم عر تعزيز �صبل الرعاية 
املجتمع  ومت���ك���ني  ل��ه��م  ال�����ص��ح��ي��ة 
املحيط بهم /مبا ي�صمل مدربيهم 

باملعرفة ومهارات  اأ�صرهم/  واأف��راد 
االإ�صعافات االأولية الالزمة للعناية 
تعر�صهم  ح�����ال  يف  ب�����ص��الم��ت��ه��م 
الإ���ص��اب��ات ط��ارئ��ة خ���الل م�اجهة 
االأن�صطة  مم��ار���ص��ة  اأو  حت��دي��ات��ه��م 

الريا�صية.
اإطار  ويف  اأن���ه  اإىل  االإ����ص���ارة  جت���در 
امل�ؤ�ص�صتني  ب��ني  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة 
تنظيم  ي��ت��م   ،2021 ع���ام  خ���الل 
العمل االفرتا�صية  عدد من ور�س 
االأوملبياد  مدربي  مهارات  لتط�ير 
اخل��ا���س االإم��ارات��ي ورف��ع م�صت�ى 
وع����ي����ه����م ب����اأ�����ص����ا�����ص����ي����ات وم����ب����ادئ 
االإ�صعافات االأولية وكيفية التعامل 
مع اإ�صابات الالعبني من اأ�صحاب 
الذهنية  االإع��اق��ة  ذوي  م��ن  الهمم 
اأوىل  وتنطلق   .. تفاديها  وكيفية 
ال���ف���ع���ال���ي���ات امل�������ص���رتك���ة ال����ي�����م يف 
ال�صاعة ال�احدة ظهراً عر من�صة 
"االإ�صعاف  ع����ن�����ان  حت����ت  زووم، 
ك�رونا"،  ف��ريو���س  زم��ن  يف  االأويل 
ومعلماً  م�����درب�����اً   90 ب���ح�������ص����ر 
ب��االأن��دي��ة وم��راك��ز اأ���ص��ح��اب الهمم 
على م�صت�ى دولة االإمارات. ومُتنح 

جائزة ج�لي�صان� للقيادة ال�صحية 
ل��الأب��ط��ال ���ص���اء ك��ان���ا اأف������راداً اأو 
داعمة  منظمات  اأو  اأ���ص��ح��اء  ق���ادة 
ال�صحية"  "املجتمعات  ل��رن��ام��ج 
باالأوملبياد  ال�صحة  ب��رام��ج  �صمن 
م�ؤثر  تاأثري  من  لهم  مبا  اخلا�س 
امل�صاواة يف  اأج��ل �صمان  وفعال من 
الرعاية ال�صحية واللياقة البدنية 
وال�����ص��الم��ة الأ���ص��ح��اب ال��ه��م��م من 
باقي  م��ع  ال��ذه��ن��ي��ة  االإع���اق���ة  ذوي 
اأف������راد امل��ج��ت��م��ع. وي��ت��م اخ��ت��ي��ار 3 
مر�صحني للف�ز بجائزة ج�لي�صان� 
كل  ع��ن  املحلية  ال�صحية  للقيادة 
منطقة جغرافية ح�ل العامل ومن 
اختيار  يتم  الثالثة  الفائزين  بني 
قائمة  اإىل  لين�صم  واح���د  م��ر���ص��ح 
املر�صحني للف�ز بجائزة ج�لي�صان� 
حيث  ال��دول��ي��ة،  ال�صحية  للقيادة 
تتم دع�ة الفائز بجائزة ج�لي�صان� 
جغرافية  منطقة  ك��ل  ع��ن  املحلية 
لالحتفال،  ع��امل��ي  ح���دث  حل�����ص���ر 
متهيداً الختيار فائز واحد يح�صل 
للقيادة  ج���ل��ي�����ص��ان���  ج���ائ���زة  ع��ل��ى 

ال�صحية الدولية.

الأوملبياد اخلا�ش الإماراتي ير�سح الإ�سعاف الوطني للفوز بجائزة جولي�سانو للقيادة ال�سحية املحلية

الأر�سيف الوطني ينظم دورة تدريبية حول اأف�سل املمار�سات يف جرد الوثائق يف اجلهات احلكومية

بدء عمليات البناء والتح�سري ملن�سات العرو�ش الداخلية واخلارجية ل� )اآيدك�ش ونافدك�ش(
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الثالثاء  ن�صرت  مقابلة  يف  اأك��ار  خل��صي  الرتكي  الدفاع  وزي��ر  اأعلن 
الذي  ا�س-400  ال�ص�اريخ  نظام  ا�صتخدام  لعدم  م�صتعدة  تركيا  اأن 
مت �صراوؤه من رو�صيا كجزء من �صفقة حمتملة مع ال�اليات املتحدة 
لتخفيف الت�تر ب�صاأن هذه الق�صية. واأكد خل��صي اأكار يف مقابلة مع 
من�ذج  ب�صاأن  التفاو�س  على  منفتح�ن  “نحن  “حرييت”،  �صحيفة 
يف  امل�ج�دة  ا�س-300  ل�ص�اريخ  بالن�صبة  به  املعم�ل  لذلك  م�صابه 
من  ال�صديدة  االحتجاجات  م�اجهة  ويف  الي�نان”.  يف  كريت  جزيرة 
تركيا، عدلت قر�س عام 1999 عن ن�صر �ص�اريخ اأ�س-300 كانت 

طلبتها من رو�صيا وو�صعتها يف جزيرة كريت باالتفاق مع اأثينا.
واأ�صبحت الي�نان الحقا مالكة هذه ال�ص�اريخ التي مل ت�صتخدم منذ 
���ص���ؤال يذكر  ردا على   .2013 ع��ام  اإال خ��الل تدريبات  ذل��ك احل��ني 
بال��صع “غري العمالين” لل�ص�اريخ امل�ج�دة يف كريت، قال ال�زير 
اىل  م�صطرة  لي�صت  تركيا  ان  اإ�س-400  ���ص���اري��خ  ب�����ص��اأن  ال��رتك��ي 
“ا�صتخدامها ط�ال ال�قت”. واأ�صاف “هذه االأنظمة ت�صتخدم عمال 
بحالة التهديد. �صنقرر ح�ل ذلك”. اأدى �صراء اأنقرة لهذه ال�ص�اريخ 
ال�����ص��ن���ات االأخ���رية.  ال��ع��الق��ات م��ع وا�صنطن يف  ت���ت��ر  ال��رو���ص��ي��ة اإىل 
ويق�ل االأمريكي�ن اإنها ال تت�افق مع اأنظمة الدفاع لدى حلف �صمال 

االأطل�صي الذي تنتمي اليه تركيا وكذلك ال�اليات املتحدة.

 
 قتل اأربعة م�ظفني حك�ميني على اأيدي م�صلحني يف كاب�ل واأ�صيب 
�صخ�س يف هج�م منف�صل باعتداء بقنبلة على �صيارة تابعة الإحدى 
اأف��اد م�صدر يف ال�صرطة. وق��ال الناطق با�صم �صرطة  ال����زارات، كما 
النار  اأط��ل��ق���ا  م�صلحني  اإن  لل�صحافيني  ف��ارام��ارز  ف��ردو���س  ك��اب���ل 
التاأهيل والتنمية الريفية  اإعادة  على �صيارة تقل م�ظفني يف وزارة 
“اأربعة  اأن  واأ�صاف  العمل يف والية جم��اورة.  اإىل  كان�ا يف طريقهم 
م�ظفني” يف ال�زارة قتل�ا يف هذا الهج�م الذي وقع يف و�صط كاب�ل 
�صخ�صا  اأن  ف��ارام��ارز  واأو���ص��ح  املهاجمني.  ع��ن  تبحث  ال�صرطة  واأن 
اأ�صيب اأي�صا يف هج�م بقنبلة يف كاب�ل ا�صتهدف �صيارة تابعة ل�زارة 
واأ�صفرت  العا�صمة  االثنني  ي�م  تفجريات  وه��ّزت ثالثة  اخلارجية. 
كاب�ل  تتعر�س  اأ�صهر،  ومنذ  االأق���ل.  على  واح��د  �صخ�س  مقتل  عن 
�صيا�صية  و�صخ�صيات  �صحافيني  ت�صتهدف  ي�مية  �صبه  لهجمات 
ودينية ومدافعني عن حق�ق االإن�صان وق�صاة، ما دفع اأع�صاء املجتمع 

املدين اإىل االختباء اأو الفرار خارج البالد.
بع�س هذه  االإ�صالمية م�ص�ؤوليته عن  الدولة  تنظيم  اإع��الن  ورغ��م 
فاإن  البالد،  يف  والف��صى  اخل���ف  من  حالة  ن�صرت  التي  الهجمات 

كاب�ل ووا�صنطن تلقيان بالل�م فيها على حركة طالبان.

اأعلنت وزيرة الدفاع الفرن�صية فل�ران�س باريل اأّن �صفينتني حربيتني 
تابعتني للبحرية الفرن�صية اأبحرتا م�ؤخراً يف بحر ال�صني اجلن�بي، 
ال�صني  ت���ؤّك��د  مياه  يف  املالحة  حرية  على  للتاأكيد  ترمي  دوري��ة  يف 

�صيادتها عليها.
وقالت ال�زيرة يف تغريدة على ت�يرت اإّن الغ�ا�صة الن�وية الهج�مية 
“اإميرود” و�صفينة الدعم “�صني” نّفذتا هذه الدورية غري املعه�دة” 

يف بحر ال�صني اجلن�بي.
“دليل ���ص��ارخ على ق��درة البحرية  ال��دوري��ة ه��ي  اأّن ه��ذه  واأ���ص��اف��ت 
الفرن�صية على االنت�صار بعيداً ولفرتة ط�يلة يف ما يتعلق ب�صركائنا 

اال�صرتاتيجيني االأ�صرتاليني واالأمريكيني واليابانيني«.
اأّنه  اإىل  بالنظر  ا�صرتاتيجية  باأهمية  ال�صني اجلن�بي  ويتمّتع بحر 
اأحد الطرق الرئي�صية للتجارة البحرية. وهذه املياه هي م��صع نزاع 
بني ال�صني التي ال تنفك تر�صانتها البحرية تزداد ق�ة وبني ق�ى 

عاملية اأخرى يف مقّدمها ال�اليات املتحدة.
ال�اليات  تق�ل  ب��اأ���ص��ره،  البحر  على  �صيادتها  بكني  ت���ؤّك��د  ح��ني  ويف 
اإّن هذه املياه دولية وبالتايل تخ�صع ملبداأ حرية  املّتحدة وحليفاتها 
العامليتني  الق�تني  ن��زاع بني  باندالع  يهّدد  فيها، يف خالف  املالحة 
الكبريتني. وفرن�صا، احلليف االأ�صا�صي ال�اليات املتحدة وال �صّيما يف 
حلف �صمال االأطل�صي، متتلك مناطق اقت�صادية ح�صرية وا�صعة يف 
املحيط الهادئ ب�صبب اأرا�صيها ال�اقعة ما وراء البحار. ومنذ �صن�ات 
والدفاع عن  والهادئ  الهندي  املحيطني  باري�س من منطقة  جعلت 

حرية املالحة فيهما اإحدى اأول�ياتها.

عو��شم

انقرة

كابول

باري�ص

تقرير اأممي: طهران وبيونغ يانغ 
ا�ستاأنفتا تعاونهما ال�ساروخي 

•• �الأمم �ملتحدة-�أ ف ب

تك�ن  اأن  اإمكانية  م��ن  ال���دويل  االأم���ن  جمل�س  ت�صّلمه  اأمم��ي  تقرير  ح��ّذر 
اإيران وك�ريا ال�صمالية قد ا�صتاأنفتا يف 2020 تعاونهما يف جمال تط�ير 
�ص�اريخ بعيدة املدى، م�ؤّكداً من جهة ثانية اأّن بي�نغ يانغ ت�ا�صل انتهاك 

قرارات املجل�س املتعّلقة برناجمها الن�وي.
وقال خراء االأمم املّتحدة املكّلف�ن مراقبة العق�بات املفرو�صة على ك�ريا 
اإّن  ال�صمالية يف تقريرهم ال�صن�ي الذي اّطلعت عليه وكالة فران�س بر�س 
يانغ،  بي�نغ  مع  ال�صاروخي  تعاونها  ا�صتاأنفت  قد  تك�ن  اأن  نفت  طهران 
اّتهام �صاقته �صّد اجلمه�رية االإ�صالمية دولة مل ي�صّمها اخلراء يف  وه� 

تقريرهم.
وفر�س جمل�س االأمن الدويل عق�بات قا�صية على ك�ريا ال�صمالية الإجبارها 

على التخّلي عن تر�صانتيها الن�وية والبال�صتية.
وجاء يف التقرير اإّنه يف العام 2020 “وا�صلت جمم�عة اخلراء التحقيق 
يف املزاعم املتعّلقة بالتعاون بني ك�ريا ال�صمالية واإيران يف جمال �ص�اريخ 
فقد  االأع�����ص��اء،  ال���دول  الإح���دى  “وفقاً  اأّن���ه  التقرير  واأ���ص��اف  بال�صتية”. 
�ص�اريخ  تط�ير  م�صاريع  يف  تعاونهما  واإي���ران  ال�صمالية  ك�ريا  ا�صتاأنفت 
اأجزاء مهّمة،  بعيدة املدى. ا�صتئناف هذا التعاون �صمل على ما يبدو نقل 

واآخر �صحنة مرتبطة بهذه العالقة جرت يف 2020«.

�سحف عربية: اإ�سارات ور�سائل خطاأ للحوثي واإيران

تفا�سيل ومعلومات.. من هو زعيم القاعدة املعتقل يف اليمن؟

بعد 7 �سنوات.. ناج يزيدي يدفن رفات والده �سحية داع�ش

خطة بايدن لرفع الأجور قد تاأتي بنتائج متناق�سة  •• نيويورك-�أ ف ب

اأم�س  ���ص��در  ر���ص��م��ي  ت��ق��ري��ر  ك�صف 
االأول  االثنني اأّن مقرتح الرئي�س 
االأم������ريك������ي ج����� ب����اي����دن ب����زي����ادة 
احل��د االأدن���ى ل��الأج���ر قد يت�صبب 
لكّنه  1،4 ملي�ن وظيفة  بخ�صارة 
من  �صخ�س  األ���ف   900 ���ص��ُي��خ��رج 

دائرة الفقر.
وم���ن امل��ت���ق��ع اأن ي��زي��د االق����رتاح 
اأي�صاً اأج�ر 27 ملي�ن عامل اآخر، 
امليزانية  مكتب  اأع���ّده  تقرير  وف��ق 
الزيادة  اأّن  واأظ��ه��ر  الك�نغر�س  يف 
تف�ق  امل���داخ���ي���ل  يف  االإج���م���ال���ي���ة 

خ�صائر خف�س الت�ظيف.
متناق�صة  �ص�رة  التقرير  ويعطي 
مل���زاي���ا خ��ط��ة رف����ع احل�����ّد االأدن�����ى 
لالأج�ر من 7 دوالرات يف ال�صاعة 
عام  بحل�ل  دوالراً   15 اإىل  حالياً 

.2025
وي������داف������ع ب�����اي�����دن ع�����ن ال�����زي�����ادة 
خطته  م�����ن  ج���������زءاً  ب���اع���ت���ب���اره���ا 
الع�ائد  اأّن  معتراً  االقت�صادية، 

تف�ق التكاليف.
واآخ��ر مرة ُرف��ع فيها احل��ّد االأدنى 

لالأج�ر كان يف 2009 بعد اإقرار 
الّرغم  على   ،2007 عام  القان�ن 
فر�صت  ال����الي���ات  ب��ع�����س  اأّن  م���ن 

زيادة اأعلى.
الزيادة  م�صروع  امل���ؤي��دون  وي�صف 
اأ���ص��ا���ص��ي م���ن اأج����ل معاجلة  ب���اأّن���ه 
داخل  الدخل  يف  املتزايد  التفاوت 
ال�������الي������ات امل����ت����ح����دة، خ���ا����ص���ة يف 
من  عانت  التي  امللّ�نة  املجتمعات 
نّقاداً  ل��ك��ّن  ك�فيد-19.  ت��ب��ع��ات 
اأّن ه���ذه ال���زي���ادة قد  ح�����ّذروا م��ن 

ت�صّر باالأعمال ال�صغرية.
واع�����رتف ب���اي���دن خ���الل ل��ق��اء مع 
االأ�صب�ع  ا�س”  ب���ي  “�صي  ���ص��ب��ك��ة 
قد  زي��ادة ال15 دوالراً  اأّن  املا�صي 
ال يتم ت�صمنيها يف حزمة التحفيز 
1،9 تريلي�ن دوالر، لكّنه  البالغة 

اأعاد تاأكيد التزامه بها.
رفع  ي���دف���ع  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  وت�����ّق����ع 
العمل اىل حتميل  باأرباب  االأج���ر 
ما  ال��ت��ك��ال��ي��ف،  زي����ادة  امل�صتهلكني 
ي�ؤّدي اىل خف�س اال�صتهالك ومن 

ثم فقدان ال�ظائف.
زي���ادة  اأّن  اىل  اأي�����ص��ا  اأ����ص���ار  ل��ك��ّن��ه 
اأج�ر االأ�صر ذات الدخل املنخف�س 
اال�صتهالك  رف�����ع  اىل  �����ص����ت�����ؤدي 
“تقليل  �صاأنه  من  ما  وه���  بينهم، 
انخفا�س الت�ظيف ل�صن�ات عدة” 

بعد �صريان مفع�ل الزيادة.
ي��ق��ف��ز �صايف  اأن  ال��درا���ص��ة  وت���ق���ّدر 
دوالر  م��ل��ي��ار   333 اىل  ال���روات���ب 
2031، و509  خالل عقد حّتى 
املرتفعة،  االأج����ر  مع  دوالر  مليار 

ال175  م��ن  اأك��ر  يعّ��س  م��ا  اأي 
املفق�دة جراء خف�س  دوالر  مليار 

ال�ظائف.
وه��ن��اك ال��ك��ث��ري م��ن ال��ن��ق��ا���س بني 
االقت�صاديني والقليل من االجماع 
ح�����ل ت���اأث���ري رف����ع احل�����ّد االأدن�����ى 

لالأج�ر.
وقال معهد ال�صيا�صة االقت�صادية، 
اأم�س  وه��� م��رك��ز بحث ت��ق��ّدم��ي،  
مكتب  ت��ق��ري��ر  اإّن  االث��ن��ني  االأول 
“خطاأ  ال��ك���ن��غ��ر���س  يف  امل��ي��زان��ي��ة 
تقارير  اإىل  م�������ص���رياً  وح�صب”، 
�صلبي  ت��اأث��ري  اأي  اأخ���رى مل تظهر 

على الت�ظيف.

والدي. كانت تلك اآخر مرة راأيته فيها«. ومل يتم التعرف بعد على باقي 
القتلى من اأقارب ي��صف. يق�ل “اأن نتمكن من دفنهم بعد �صبع �صن�ات 

يف املكان الذي ُقتل�ا فيه... يعني لنا الكثري«.
الزراد�صتية  امل��ع��ت��ق��دات  ب��ني  جتمع  ق��دمي��ة  دينية  اأق��ل��ي��ة  وال��ي��زي��دي���ن 

وامل�صيحية واملان�ية واليه�دية واالإ�صالمية.
اأكر  ال�صيطان،  اليزيديني من عبدة  الذي يعتر  داع�س  وقتل تنظيم 
من ثالثة اآالف و�صبى �صبعة اآالف امراأة وفتاة منهم و�صرد معظم اأفراد 
هذه االأقلية التي يبلغ عددها 550 األفا من م�طن اأ�صالفهم يف �صمال 

العراق.
واكت�صف فريق االأمم املتحدة املعني بالتحقيق يف جرائم التنظيم املت�صدد 
يف العراق ما يرب� على 80 مقرة جماعية يف �صنجار وا�صتخرج اجلثث 
املدف�نة يف 19 منها منذ مار�س اآذار 2019. وتعرف حتى االآن على 

ه�ية 104 جثث من خالل فح�س عينات احلم�س الن�وي.
وقال كرمي خان رئي�س الفريق “ميكنك اأن تتبني )حجم( املنطقة التي 

�صيطر عليها داع�س تقريبا بعدد املقابر اجلماعية يف املنطقة«.
مت  داع�س  تنظيم  قب�صة  يف  ق�صاها  التي  ال�صنة  ون�صف  ال�صنة  خ��الل 
نقل ي��صف عدة م��رات، وا�صُتخدم كدرع ب�صري يف امل��صل واأُج��ر على 

االلتحاق مبدر�صة لتعليم القراآن، حيث مت تلقينه تعاليم التنظيم.
يحكي ي��صف “علم�نا اأن قتل اليزيديني حالل... عمل�ا على ت�صكيل 

اأفكارنا«.
لالأرا�صي  املتحدة  ال�اليات  تق�ده  الذي  التحالف  ق�صف  ا�صتداد  ومع 
اأو  ُيقتل  اأن  العراق، خ�صي ي��صف  ب�صمال  املت�صددون  التي هيمن عليها 
ُيجر على القتال يف �صف�ف التنظيم. ويف اأوائل عام 2016، فر اإىل 

كرد�صتان العراق مع اأمه و�صقيقته.

وذكر ي��صف “يف البداية كان االأمر �صعبا جدا.. نف�صيا، كنت م�ص��صا. 
كنت اأق�ل لنف�صي يجب اأال اأن�صى ما علمني اإياه تنظيم داع�س«.

ومنذ عام، جلاأ ي��صف واأمه و�صقيقته اإىل اأملانيا مب�صاعدة )اير بريدج 
اإيراك(، وهي منظمة غري ربحية تهتم بعالج واإعادة تاأهيل اليزيديني 

الناجني من اأ�صر تنظيم داع�س خارج العراق.
وح�����ص��ر ال��رئ��ي�����س ال��ع��راق��ي ب��ره��م ���ص��ال��ح ورئ��ي�����س ال������زراء م�صطفى 
الكاظمي يف الرابع من فراير �صباط جنازة ر�صمية اأقيمت يف بغداد ملئة 
واأربعة من ال�صحايا اليزيديني الذين مت حتديد ه�ياتهم، قبل دفنهم 

يف ك�ج� التي ال تزال مهج�رة يخيم عليها الدمار واخلراب.
م�افقة  داع�س  تنظيم  اأ�صر  من  اليزيديات  الناجيات  قان�ن  وينتظر 
الذين  ي��صف  مثل  والفتية  ال��رج��ال  ي�صتثني  لكنه  العراقي،  ال��رمل��ان 

�صقط�ا اأي�صا يف قب�صة التنظيم.

•• كوجو -رويرتز

حا�صر  عندما  عاما   15 العمر  من  يبلغ  ي��صف  كامريان  تيكران  كان 
مقاتل� تنظيم داع�س االإرهابي قريته يف �صمال العراق واعتقل�ا ال�صكان 

وقتل�ا عدة مئات منهم، مبا يف ذلك والده و�صقيقه وجده وعمته.
وبعد قرابة �صبع �صن�ات، عاد ي��صف اإىل قرية ك�ج� يف ق�صاء �صنجار 
األقى  الذين  االآخرين  اليزيديني  و103 من  وال��ده  رف��ات  دفن  ليعيد 
االآن  ه�ياتهم  حتديد  ومت  جماعية،  مقابر  يف  جثثهم  داع�����س  تنظيم 
من خالل عينات احلم�س الن�وي. لكن ذكريات املجزرة التي وقعت يف 
اأغ�صط�س اآب 2014 ما زالت تطارد ي��صف الذي يبلغ االآن 22 عاما 

ويعي�س يف اأملانيا.
عن  ف�صل�ين  حينما  اأمل��ا  اللحظات  اأ�صد  “كانت  لرويرتز  ي��صف  يق�ل 

•• ع�ا�صم-وكاالت

اإي����ران  ق��ال��ت ت��ق��اري��ر اإخ���ب���اري���ة اإن 
وم��ي��ل��ي�����ص��ي��ا احل����ث���ي ف��ه��م��ت��ا ق���رار 
�صطب  اجلديدة  االأمريكية  االإدارة 
قائمة  م�����ن  احل������ث�����ي  م��ي��ل��ي�����ص��ي��ا 
االإرهاب، بطريقة خطاأ، كما يك�صفه 
�صيا�صاتها  يف  ط����ه����ران  ا����ص���ت���م���رار 
الهدامة يف املنطقة. وح�صب ل�صحف 
الثالثاء، هدد  اأم�س   �صادرة  عربية 
النظام االإيراين باإنتاج قنبلة ن�وية 
االقت�صادي  احل�����ص��ار  ا���ص��ت��م��ر  اإذا 

املفرو�س عليه.

اإ�صارات م�صجعة 
م�صادر  ق��ال��ت  ال���ع���رب  �صحيفة  يف 
احل�ثي  جماعة  اإن  مينية،  �صيا�صية 
ت�صعى لتحقيق اأكر قدر ممكن من 
املكا�صب الع�صكرية على االأر�س قبل 
تبل�ر م�قف اإقليمي ودويل �صاغط 
امل�صار  النار وحتريك  اإط��الق  ل�قف 

ال�صيا�صي لالأزمة اليمنية.
الهج�م  اأن  اإىل  ال�صحيفة  واأ���ص��ارت 
احل�������ث������ي ال����ع����ن����ي����ف ع����ل����ى م�������اأرب 
ال�صتغالل  حم��اول��ة  اال�صرتاتيجية 

اإي�������ران، ورف�����ع وا�صنطن  م���ع  االأم���ري���ك���ي  ال���رتاخ���ي 
اجلماعة من قائمة املنظمات االإرهابية.

واأك����د ال��ب��اح��ث ال�����ص��ي��ا���ص��ي ال��ي��م��ن��ي ف��ار���س ال��ب��ي��ل اأن 
التغريات  ا�صتغالل  على  تق�م  احل�ثي  ا�صرتاتيجية 
اأن  اإىل  الفتاً  االأر����س،  على  امل�قف  لك�صب  ال�صيا�صية 
واإيران  اإىل احل�ثي  اأر�صل  االأمريكي اجلديد  امل�قف 
م�ؤ�صرات على الرغبة يف م�صلك تفاو�صي تقليدي، ما 
دفع احل�ثيني اإىل تغيري املعادلة على االأر�س بغ�س 

النظر عن النتائج ال�صيا�صية ط�يلة االأمد.
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال ال��ب��اح��ث ال�����ص��ي��ا���ص��ي ال��ي��م��ن��ي عزت 
م�صطفى: “اأعتقد اأن على االإدارة االأمريكية حتديد 
االأمريكي  ف��امل���ق��ف  ب������ص���ح،  ل��ل��ح���ث��ي��ني  ر���ص��ائ��ل��ه��ا 
ت�صنيف  على  املرتتبة  القي�د  تخفيف  ب��ني  املرتبك 
اأمن  احل�ثيني يف ق�ائم االإره��اب، وااللتزام بحماية 

 •• اليمن-وكاالت

جمل�س  ناق�صه  املتحدة  ل���الأمم  تقرير  اأك���د  اأي���ام،  قبل 
االأم��ن، اعتقال زعيم القاعدة يف اليمن خالد باطريف، 
خالل  الع�لقي،  عاطف  �صعد  نائبه  مقتل  اأي�صاً  معلناً 
ع��م��ل��ي��ة اأم��ن��ي��ة يف م��دي��ن��ة ال��غ��ي�����ص��ة مب��ح��اف��ظ��ة املهرة 
املا�صي،  ال��ع��ام  م��ن  االأول  اأكت�بر/ت�صرين  يف  اليمنية 
وذلك بعد اأ�صهر من اإعالن التنظيم مقتل زعيمه قا�صم 
اأمريكية  غ��ارة  اإث��ر  املا�صي  فراير/�صباط  يف  الرميي 
نفذتها طائرة دون طيار يف اليمن. وينتمي باطريف اإىل 
عائلة مينية، حيث تدرب مع القاعدة يف اأفغان�صتان قبل 
هجمات 11 �صبتمر، ثم ان�صم الحًقا اإىل فرع القاعدة 
يف اليمن قبل اأن ي�صبح زعيماً له مطلع العام 2020. 
ويك�صف اأحمد �صلطان الباحث يف احلركات االإ�صالمية 
امل�ؤ�ص�صني  ال��ق��ادة  اأح���د  ه���  ب��اط��ريف  اأن  ع��ن  امل�صلحة، 
م�ؤكداً  ال��ع��رب��ي��ة،  اجل��زي��رة  �صبه  يف  ال��ق��اع��دة  لتنظيم 
القاعدة  لتنظيم  القيادي  املجل�س  ع�ص�ية  �صغل  اأن��ه 
واملعروف مبجل�س ال�ص�رى العاملي قبل نح� عام وذلك 

بعد مقتل �صلفه قا�صم الرميي.

�صنوات من ال�صجن  4
لتنظيم  ان�صم  باطريف  اأن  ل�”العربية.نت”،  واأ���ص��اف 
وك���ان على �صلة مبا�صرة  االأل��ف��ي��ة،  اأوائ����ل  ال��ق��اع��دة يف 
بقادة التنظيم يف منطقة خرا�صان، كما ت�ىل م�ص�ؤولية 
اليمن  ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م يف  واالإع�����الم�����ي  ال���دع���ائ���ي  اجل���ن���اح 

واملعروف مب�ؤ�ص�صة املالحم.
اأبني  اإدارة عمليات التنظيم يف حمافظة  كما �صارك يف 
وا�صت�ىل مع املئات من مقاتلي التنظيم على املحافظة 
اأنه اعتقل يف  اإىل  اأن ُيطردوا منها الحًقا، م�صريا  قبل 
اليمن عام 2011، ومكث لقرابة االأربع �صن�ات داخل 
ال�صجن قبل اأن يتمكن التنظيم من تهريبه يف الهج�م 

الذي مت على �صجن املكال عام 2015.

م�صوؤول اللجنة الأمنية
القاعدة، وو�صل  اأحد منظري  كان  باطريف  اأن  واأو�صح 

ا�صتعادة الدولة، ورفع العلم يف مران، واإنهاء االنقالب، 
 21 ان��ق��الب  نتائج  قب�ل  �صيعني  بلينكن،  اإل��غ��اء  وال 
باأن  االع��رتاف  يجب  اإمن��ا   ،2014 �صبتمر)اأيل�ل( 
هناك حاجة حقيقية اإىل �صيغة وطنية بغطاء اإقليمي 
ودويل ت�صمح ب�قف العمليات الع�صكرية يف خط�طها 

احلالية برقابة دولية«.

تهديد �صريح بالنووي
اإن  الك�يتية،  اجل��ري��دة  �صحيفة  قالت  جهتها،  وم��ن 
وزي���ر اال���ص��ت��خ��ب��ارات االإي�����راين ح��ي��در م�صلحي رفع 
بالتل�يح  امل��ت��ح��دة  ال����الي���ات  ���ص��د  الت�صعيد  ���ص��ق��ف 
باإنتاج قنبلة ن�وية، وب�صكل �صريح اإذا ا�صتمر احل�صار 

االقت�صادي.
و�صدد ال�زير على اأن برنامج بالده الن�وي، قد يتح�ل 
اإىل اأن هناك من  من ال�صلمي اإىل الع�صكري، م�صرياً 

من  خ��اط��ئ  ب�صكل  ُف��ه��م  املنطقة،  يف  احلليفة  ال���دول 
ال�صيا�صة  يف  تغيرياً  واع��ُت��ر  واإي���ران  احل�ثيني  قبل 
االأمريكية جتاه امللف اليمني، يعطي امليلي�صيا مت�صعاً 

للت�صعيد وزيادة ن�صاطها االإرهابي جتاه ال�صع�دية«.

قرار بال جدوى
ا���ص��ت��غ��رب م�صطفى  ع��رب��ي��ة،  اإن��دب��ن��دن��ت  م���ق��ع  ويف 
الرئي�س  اإدارة  اتخذته  ال��ذي  القرار  ت�قيت  النعمان 
البيت  االأخ��ري يف  اأ�صب�عها  دونالد ترامب يف  ال�صابق 

االأبي�س، بت�صنيف احل�ثيني جماعة اإرهابية.
تعطيل  كان هدفه احلقيقي  ب�مبي�  “قرار  اإن  وقال 
اأنها  �صابقاً  اأع��ل��ن��ت  ال��ت��ي  اجل��دي��دة،  االإدارة  م�صاعي 
�صت�صعى الإيجاد حل �صيا�صي لالأزمة اليمنية بالتعاون 
مع ال�صع�دية«. واأو�صح الكاتب “مل يكن تطبيق قرار 
املزمنة،  ال�صرعية  �صعارات  تلبية  على  ق��ادراً  ب�مبي� 

قيادة  يف  وي�����ص��ارك  اليمن  اإىل  ذل��ك  بعد  منها  لينتقل 
ال���ق���اع���دة، وه����� م�����درج ع��ل��ى ق��ائ��م��ة امل��ط��ل���ب��ني لدى 
ملن  دوالر  ماليني   4 خ�ص�صت  التي  املتحدة  ال���الي��ات 

يديل باأي معل�مات ت�ؤدي للت��صل اإليه.

الرجل القوي
وذكر الباحث امل�صري اأن القائد االآخر ه� رجل التنظيم 
الق�ي اإبراهيم �صالح البنا الذي يت�ىل حاليا م�ص�ؤولية 
من  ينحدر  م�صري  وه���  القاعدة،  يف  االأمنية  اللجنة 
وكان   ،1965 ال��ع��ام  م�اليد  م��ن  ال�صرقية  حمافظة 
اأحد اأع�صاء تنظيم اجلهاد امل�صري قبل اأن ُي�صافر اإىل 
اليمن يف عام 1993، بالتزامن مع �صق�ط جمم�عات 
“طالئع  با�صم  اإعالميا  املعروفة  الق�صية  يف  التنظيم 

الفتح«.
جديد  م��ن  ن�صاطه  البنا”  “اإبراهيم  ب��داأ  اليمن،  ويف 
املنعم  عبد  �صديقه  مب�صاعدة  القاعدة  تنظيم  ل�صالح 

اإال  ال��رمي��ي،  قا�صم  مقتل  بعد  اليمني  ال��ف��رع  ل��ق��ي��ادة 
النهدي  اأب���ع��م��ر  وب��ني  بينه  ن�صبت  ق�ية  خ��الف��ات  اأن 
قا�صم  مقتل  يف  بالت�رط  واُتهمه  بالتنظيم،  القيادي 
اأن���ه مل ي��ب��ق م��ن جم��م���ع��ة القاعدة  ال��رمي��ي، ك��ا���ص��ف��اً 
اأحدهما  ق��ي��ادي��ن  ���ص���ى  اليمن  ال��ق��دمي��ة يف  ال��ق��ي��ادي��ة 
�ص�داين اجلن�صية وه� اإبراهيم حمم�د الق��صي الذي 
�صغل من�صب م�صاعد اأمري التنظيم يف اليمن منذ عام 

..2015
ه��� رجل  واالآخ���ر  املتطرفة،  رواد احل��رك��ة  اأح��د   ويعد 
التنظيم الق�ي اإبراهيم �صالح البنا الذي يت�ىل حاليا 

م�ص�ؤولية اللجنة االأمنية يف القاعدة.
كذلك تابع اأن الق��صي انخرط يف تنظيم القاعدة منذ 
ال�صن�ات االأوىل لتاأ�صي�صه وعمل حتت قيادة اأ�صامة بن 
الدن ب�صكل مبا�صر، واعُتقل يف باك�صتان عقب هجمات 
احلادي ع�صر من �صبتمر ونقل اإىل �صجن غ�انتانام� 
ال�ص�دان،  اإىل  2012 ويعاد  اأن ُيفرج عنه يف عام  قبل 

يدفع اإيران الإنتاج القنبلة الن�وية، 
ب�صبب احل�صار االقت�صادي عليها.

التلفزي�ن  ع����ر  ال������زي�����ر  وق�������ال 
اإن����ه رغ���م ف��ت���ى املر�صد  ال��ر���ص��م��ي، 
اإنتاج  حت���رم  “التي  خ��ام��ن��ئ��ي  ع��ل��ي 
ال��ق��ن��ب��ل��ة ف����اإن ال������ص��ع ق���د يتغري، 
ال��ق��ط��ة احل���رة يف  فعندما حت��ا���ص��ر 
ويختلف  يتغري  ق��د  زاوي���ة حم���ددة 
�صل�كها متاماً، وعندما تدفع اإيران 
حينها  حم���ددة،  زاوي���ة  يف  وحتا�صر 
اإيران،  اأو ت�صرف تتخذه  اأي �صل�ك 
لن تك�ن هي امل�ص�ؤولة عن تبعاته«. 

ر�صالة خطاأ
ويف �صحيفة اجلزيرة ال�صع�دية قال 
اإن طريقة  امل��ال��ك،  ب��ن حمد  خ��ال��د 
اإيران،  مع  الرخ�  ال��دويل  التعامل 
اتفاقية  وقعت  التي  ال��دول  خا�صًة 
الرنامج الن�وي االإي��راين، مبثابة 
ر���ص��ال��ة خ��اط��ئ��ة، مت��ث��ل دع���م���اً غري 
امل�اثيق  ل��دول��ة ال حت���رتم  م��ب��ا���ص��ر 
�صادًقا  �صجاًل  متلك  وال  ال��دول��ي��ة، 

ونظيفاً يف االلتزام بتعهداتها.
اإيران  “�صل�ك  اأن  الكاتب  واأ���ص��اف 
االأول  �صببه  والعناد  التحدي  بهذا 
واالأخ��ري ه��ذا الت�صاهل امل��رن وغ��ري امل��رر يف م�اقف 
وت�صاحمها مع  امل��ارق��ة،  الدولة  ه��ذه  العامل من  دول 
اهتمام  ع��دم  وبالتايل  ل��الإره��اب،  الداعمة  م�اقفها 
امل��ت��ح��دة االأمريكية  ال����الي���ات  ل��ه  اإي�����ران مب��ا ت��دع��� 
ل��ت��ك���ن ج����زءاً م��ن ال��ع��امل م��ن خ���الل احل�����ار اجلاد، 

والدبل�ما�صية الفاعلة«.
االأبي�س  ال��ب��ي��ت  ت�صريبات  اأن  اع��ت��ر  ال��ك��ات��ب  ول��ك��ن 
يف  ال�صع�دية  خا�صة  املنطقة  دول  اإ�صراك  اأهمية  عن 
“�صُتخل  الن�وي،  الرنامج  اإي��ران على  اأي ح���ار مع 
وتق��س  ح��ج��ج��ه��ا  وي�����ص��ع��ف  ط���ه���ران  ب��ط��م���ح��ات 
حكم  يف  وجتعله  ال��ن���وي  ملفها  وتعطل  اأط��م��اع��ه��ا، 
حينئذ  ال���ح��ي��د  “خيارها  ل��ي��ك���ن  امليت”،  امل�����ص��روع 
احل�صار  ظل  واإال  عليها،  مُيلى  مبا  مرغمة  القب�ل 

امل�جع باقياً على ما ه� عليه«. 

عز بدي�ي املعروف با�صم “اأب�حمزة املهاجر امل�صري” 
و�صغل  اأي�صاً،  التنظيم  ال�صرقية يف  وه� من جمم�عة 
من�صب اأمري تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين ووزير 
احلرب يف تنظيم داع�س، وذلك وفًقا الأق�ال “البنا” يف 
اليمنية  ال�صلطات  التي متت معه مبعرفة  التحقيقات 
بعد القب�س عليه يف حمافظة ح�صرم�ت يف اأغ�صط�س 

.2010

جتارة �صالح وجوازات مزورة
يف �صياق مت�صل، ك�صف �صلطان اأن البنا واملهاجر عمال 
على ت�صكيل �صبكات للقاعدة يف اليمن وانخرطا يف جتارة 
ال�صالح مع بع�س االأفراد هناك، قبل اأن يغادر اأب�حمزة 
2000 بج�از �صفر  البالد مع زوجته اليمنية يف عام 
مزور، فيما بقي البنا ن�صطا يف �صبكة القاعدة يف جزيرة 
اأنه  اإالأ  اأكر من مرة،  اأُعلن عن مقتله  العرب والحًقا 
ظهر يف اإ�صدارات بثتها م�ؤ�ص�صة ال�صحاب لينفي االأنباء 

املتداولة.
واأ�صار اإىل اأن ابراهيم البنا ه� اأحد املر�صحني خلالفة 
“خالد باطريف” الأ�صباب عديدة منها عالقته اجليدة 
ب��ب��ع�����س ال��ق��ب��ائ��ل ال��ي��م��ن��ي��ة، وح�����ص���ل��ه ع��ل��ى دع���م من 
خرا�صان”  “قاعدة  وه��ي  املركزية  القاعدة  جمم�عة 

وعلى راأ�صهم اأمين الظ�اهري.

عائق واحد!
التي  جن�صيته  وه��ي  اأم��ام��ه،  يبقى  وح���داً  عائقاً  اأن  اإال 
واأنه  نهائي ال�صيما  ب�صكل  املن�صب  ت�ليه  تقف يف وجه 
قب�اًل  يلقى  ال  قد  ال��ذي  االأم��ر  مينياً،  ولي�س  م�صري 

لدى الق�اعد التنظيمية للقاعدة هناك.
النهدي”  “اأب�عمر  ا�صم  اأن  اإىل  املعل�مات  لفتت  فيما 
القيادي يف القاعدة بد يرتدد يف االآونة االأخرية، والذي 
ورغم  اعتقاله،  قبل  “باطريف”  م��ع  خ��الف  على  ك��ان 
اأن اأحاديث راجت عن احتمال ان�صقاق “النهدي” عن 
القاعدة فاإنه مل يغادر التنظيم ب�صكل نهائي حتى االآن، 
اأمري  وب��ني  بينه  ليف�صل  الظ�اهري”  “اأمين  ورا�صل 

القاعدة ال�صابق.
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عربي ودويل

حم���اول���ة ل��الن��ق��الب وق���ال���ت اإن����ه ك���ان يتعني 
على م�از ترك ال�صلطة يف ال�صابع من فراير 
�صباط وه� م�عد انتهاء فرتته التي ا�صتمرت 
خم�س �صن�ات ح�صبما يق�ل معار�ص� الرئي�س. 
فراير  حتى  ال�صلطة  يف  بالبقاء  م���از  وتعهد 
انتقالية  اإدارة  اأن  اإىل  م�صريا   2022 �صباط 
ال��ب��الد مل��دة ع��ام بعد ف���زه يف ت�ص�يت  حكمت 
األغاه املجل�س االنتخابي. وت�ىل  مثري للجدل 
م�از ال�صلطة عام 2017 بعد اإجراء انتخابات 
جان  مي�صني  ج�زيف  القا�صي  وق��ال  جديدة. 
الفيدي�  ع��ر  ر���ص��ال��ة  ع��ام��ا( يف  ل���ي�����س )72 

اأم�س  االأول االثنني اإن املعار�صة اختارته ليحل 
باال�صتبداد  املعار�صة  تتهمه  ال��ذي  م���از  حمل 
هايتي  اأ���ص��اب��ت  اقت�صادية  اأزم���ة  يف  والت�صبب 
اختيار  ق���ب����يل  “اأعلن  واأ�����ص����اف  ب��ال�����ص��ل��ل. 
ب��الدي من  امل��دين خلدمة  واملجتمع  املعار�صة 
م�قع الرئي�س امل�ؤقت«. وقال م�از،الذي يحكم 
كان�ن  يناير  منت�صف  منذ  م��ر���ص���م  مب���ج��ب 
للفائز  ال�صلطة  �صي�صلم  اإن��ه   ،2020 ال��ث��اين 
اأيل�ل  �صبتمر  رئا�صية مقررة يف  انتخابات  يف 
انتهاء فرتته  اإال عند  املن�صب  لكنه لن يرتك 

يف عام 2022.

•• بورت �أو برن�س-رويرتز

د�صت�رية  اأزم����ة  ه��اي��ت��ي  امل��ع��ار���ص��ة يف  ���ص��ّع��دت 
الكاريبية  للدولة  م�ؤقتا  رئي�صا  قا�س  بتعيني 
م�عد  على  خ��الف  و�صط  قالقل  ت�صهد  التي 
م�از.  ج�فينيل  الرئي�س  حكم  ف��رتة  ان��ت��ه��اء 
عندما  االأح���د  ي���م  ال�صيا�صي  ال��ت���ت��ر  وت��اأج��ج 
الرئي�س م���از وج���د حم��اول��ة لالإطاحة  زع��م 
�صخ�صا   23 ال�صلطات  واع��ت��ق��ل��ت  ب��احل��ك���م��ة 
وم�ص�ؤول  العليا  باملحكمة  ق��ا���س  بينهم  م��ن 
اأي  وج���د  املعار�صة  ونفت  ال�صرطة.  يف  كبري 

كولومبيا تعتزم منح مليون مهاجر فنزويلي و�سع احلماية املوؤقت املعار�سة يف هايتي تختار رئي�سا موؤقتا للبالد 
•• بوغوتا-�أ ف ب

اأعلن الرئي�س الك�ل�مبي اإيفان دوكي اأّن بالده تعتزم منح نح� ملي�ن مهاجر فنزويلي غري م�صّجلني ر�صمياً 
و�صع احلماية امل�ؤقت، وذلك خالل ا�صتقباله املفّ��س االأعلى ل�ص�ؤون الالجئني فيليب� غراندي.

االأزمتني  اإىل ك�ل�مبيا هربا من  الذين و�صل�ا  الفنزويليني  باملئة من   56 التدبري نح�  و�صي�صتفيد من 
1،7 ملي�ن مهاجر، غري  اأ�صل  األفاً من   950 اأي نح�  االقت�صادية وال�صيا�صية اللتني تع�صفان ببالدهم، 
“لقد  االإيطايل فيليب� غراندي  ل�ص�ؤون الالجئني  االأعلى  املفّ��س  م�صّجلني ر�صمياً. وقال دوكي وبجانبه 
ن�صرنا قرار بالدنا ت�فري و�صع احلماية امل�ؤقت يف ك�ل�مبيا الذي ي�صمح لنا تطبيع اأو�صاع ه�ؤالء املهاجرين 
يف بالدنا«. ومب�جب هذا القرار �صيحظى املهاجرون بحماية ملدة ع�صر �صن�ات، ما �صيخّ�لهم تقدمي طلب 
اإقامة اإذا ما اأرادوا البقاء يف البالد. ووفق االأمم املتحدة ت�صتقبل ك�ل�مبيا التي ال تقيم عالقات دبل�ما�صية 

مع فنزويال، 34 باملئة من اإجمايل 5،4 ماليني فنزويلي فّروا من بالدهم منذ العام 2015.
واأو�صاعهم  اإقامتهم  حمّل  وتدوين  املهاجرين  بت�صجيل  امل�ؤقت  احلماية  و�صع  على  ح�ص�لهم  اآلية  وتبداأ 

االجتماعية-االقت�صادية، و�صيتّم اإدراجهم يف “�صجّل بي�مرتي«.

•• و��شنطن-وكاالت

االأمريكي  الرئي�س  ت�جهات  ح�ل 
ال�صرق  يف  ب����اي����دن  ج�����  اجل����دي����د 
اأندر�ص�ن  غ����اري  ك��ت��ب  االأو����ص���ط، 
تاميز”  “وا�صنطن  ���ص��ح��ي��ف��ة  يف 
ال�اليات  ح��ل��ف��اء  اأن  االأم��ري��ك��ي��ة، 
امل����ت����ح����دة االأوروب��������ي��������ني ����ص���ع���داء 
حلفاءنا  ولكن  اجلديد،  بالرئي�س 
التقليديني يف ال�صرق االأو�صط اأقل 

ان�صراحاً، وهذه بداية �صيئة.
وكتب “يبدو اأن اأعداءنا يف املنطقة 
ُينبذون.  �صركاءنا  بينما  يكاف�ؤون 
االإ�صرائيلي�ن  اأ�صدقائي  يل  ق��ال 
التالية  ي��ن��ت��ظ��رون اخل��ط���ة  اإن��ه��م 
ال�اليات  العالقة اخلا�صة بني  يف 

املتحدة والدولة العرية. 
وي��خ�����ص��ى اأ����ص���دق���اء ع��راق��ي���ن اأن 
اإيران  يد  املتحدة  ال���الي��ات  تطلق 
يف بالد ما بني النهرين، ما �صي�ؤدي 

•• عو��شم-وكاالت

الرئا�صية  االن���ت���خ���اب���ات  ت�����ص��ك��ل 
العام  منت�صف  اإي��ران،  يف  املرتقبة 
االأهمية  ب��ال��غ��ة  حم��ط��ة  احل�����ايل، 
لدى النظام ال�صيا�صي يف طهران، 
حتديات  ال����ب����الد  ت���ع���اين  ب��ي��ن��م��ا 
داخ���ل���ي���ة وخ���ارج���ي���ة، ح��ي��ث يحل 
هذا امل�عد االنتخابي مع ت�صاعد 
الداخلية  االح���ت���ج���اج���ات  وت�����رية 
ف�صال عن التناف�س التقليدي بني 
واملت�صدد، يف  االإ�صالحي  التيارين 

ظل وج�د اإدارة اأمريكية جديدة.
املر�صد  ي���ح���ر����س  ل����ه����ذا،  وت���ب���ع���ا 
االإي���������راين، ع��ل��ي خ��ام��ن��ئ��ي، على 
لالنتخابات  مب��ر���ص��ح��ني  ال���دف���ع 
الث�ري  احل���ر����س  م���ن  ال��رئ��ا���ص��ي��ة 
امل��ت�����ص��دد، وذل����ك ل��ل�����ص��ي��ط��رة على 
مفا�صل الدولة خ�فا من انفجار 
اأو�صحه  م����ا  ب��ح�����ص��ب  حم���ت���م���ل، 
امل����ع����ار�����س االإي�����������راين، امل���ق���ي���م يف 
ر�صا  ع���ل���ي  امل����ت����ح����دة،  ال������الي�����ات 
ا�صدزاده، يف ت�صريح مل�قع “�صكاي 

ني�ز عربية«.
اأن  واأك�������د امل����ع����ار�����س االإي�����������راين، 
“مف�صلية”،  القادمة  االنتخابات 
ل�”�صكاي  ت�����ص��ري��ح��ه  يف  م�صيفا 
“انتخابات  اأن��ه��ا:  عربية”  ن��ي���ز 
م��ف�����ص��ل��ي��ة ل����ع����دة اأ������ص�����ب�����اب، من 
االإدارة  م��ع  العالقات  اإدارة  بينها 
يحاول  اإذ  اجل���دي���دة،  االأم��ريك��ي��ة 
ي�حد  اأن  االإي�������������راين،  امل����ر�����ص����د 
ال�����ص��ف���ف ال��داخ��ل��ي��ة ح��ت��ى يك�ن 
ال�صيا�صة  ال�صيطرة على  مبقدوره 
كافة  ت�����ص��ب��ح  واأن  اخل����ارج����ي����ة، 

اإىل املزيد من العنف الطائفي، مع 
ال�صيعية  امليلي�صيات  قمع  ا�صتداد 

لالأقلية ال�صنية«.

لي�صت تكهنات
اإذ  هذا القلق ال ينبع عن تكهنات. 
ال��ق���م��ي لبايدن  االأم���ن  ف��ري��ق  اأن 
ال�صراكة  لعرقلة  ب�صرعة  حت��رك 
املنطقة.  يف  ال�صنية  االإ�صرائيلية 
االأمريكية  االإدارة  اإع��الن  وي�صكل 
عزمها على الع�دة اإىل االنخراط 
الن�وية  امل�����ص��ائ��ل  يف  ط���ه���ران  م���ع 
دون اأن تربطه بخف�س الن�صاطات 
ال�����ص��ل��ب��ي��ة االأخ����������رى الإي����������ران يف 
املنطقة، ع�دة اإىل مرحلة الرئي�س 
اأوباما،  ب���اراك  ال�صابق  االأم��ري��ك��ي 

واال�صطراب االإقليمي.

العودة اإىل امل�صتقبل
ال�صابق  ال��رئ��ي�����س  اإدارة  واأدرك������ت 

امل������ي������زان  ن  ت�������رام�������ب  دون��������ال��������د 
اال���ص��رتات��ي��ج��ي ال��ع��امل��ي ق��د تغري. 
وا���ص��ت��ق��الل��ي��ة اأم���ري���ك���ا يف م�����ارد 
اأهمية  اأق��ل  املنطقة  جعل  الطاقة 
ل���ا���ص��ن��ط��ن مم����ا ك���ان���ت ع��ل��ي��ه يف 

القرن املا�صي.
ال�صنية  والق�ى  اإ�صرائيل  واأدرك��ت 
امل��ن��ط��ق��ة ه���ذا االأم�����ر، واجتهت  يف 
ا�صرتاتيجي  حتالف  تاأ�صي�س  نح� 
جديد يقل اعتماده على ال�اليات 
فريق  اإن  ي����م.  بعد  ي���م��اً  املتحدة 
بايدن يبدو عازماً على الع�دة اإىل 

امل�صتقبل.
لل�صيا�صة  ف���ري���ق���اً  ب���اي���دن  اخ���ت���ار 
اخل�����ارج�����ي�����ة م������ن امل����ؤي���دي�������������������ن 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ني ل��ت��دخ��ل اأم���ري���ك���ا يف 
الذين  وم��ن  ال��دول��ي��ة،  ال�ص��������ؤون 
العامل  ت�����ص������������������������ر  مي��ك��ن��ه�����������������������م  ال 
ك�����ل  يف  اأم���ري���ك���ي  ت������������رط  دون 
يك�������ن  عندم���������ا  حت�����ى  مك�������ان، 

ال����رن����ام����ج ال�����ن������وي االإي���������راين، 
باأن  اأن��ف�����ص��ن��ا  ن��خ��دع  اأال  اأردن�����ا  اإذا 
هدف  ع��ن  �صيتخل�ن  االإي��ران��ي��ني 
ن�وية.  اأ���ص��ل��ح��ة  ع��ل��ى  احل�������ص����ل 
تزال  ال  املتحدة  ال���الي��ات  اأن  كما 

الث�ري  احل��ر���س  م�صت�صاري  م��ن 
االإيراين اأن يرحل�ا اأي�صاً.

�ص�ريا  اإىل  بالن�صبة  االأمر  وكذلك 
حيث ال تزال هناك ق�ة اأمريكية. 
باإبطاء  امل��ق��اي�����ص��ة  ت��رت��ب��ط  وق����د 

بال  اأو  في�ه،  غي����ر مرغ�ب  االأم����ر 
�صرورة.

حقيقة ثابتة
حقيقة  ه��ن��اك  الإي����ران،  وبالن�صبة 
�صراً  ال�صعي  �صت�ا�صل  فهي  ثابتة. 
المتالك ال�صالح الن�وي، ب�صرف 
وا�صنطن.  ت��ف��ع��ل��ه  ع���م���ا  ال���ن���ظ���ر 
وعندما ت�صبح قريبة من القنبلة 
ومن  االإ�صرائيليني،  فاإن  الن�وية، 
م���ع العبني  ب���ال���ت���ع���اون  امل��ح��ت��م��ل 
�صيح�ل�ن  اآخ����ري����ن،  اإق��ل��ي��م��ي��ني 
ال��رن��ام��ج ال���ن����وي االإي�����راين اإىل 
ح��ف��رة دخ����ان يف االأر�������س، تاركني 
ال�اليات املتحدة عاجزة و�صعيفة.

حتالف مناه�س لإيران
�صت�ا�صل  ن���ف�������ص���ه،  ال�����ق����ت  ويف 
بناء  الرئي�صية  وال���دول  اإ�صرائيل 
حت���ال���ف م��ن��اه�����س الإي��������ران، دون 

�صغطنا  واإذا  امل��ت��ح��دة.  ال����الي���ات 
الفل�صطيني،  امل������ص���ع  يف  عليهم 
غري املهم ا�صرتاتيجياً، ويف ق�صايا 
�صيبدوؤون  فاإنهم  االإن�صان،  حق�ق 

التعامل مع الرو�س وال�صينيني.
اأعمااًل  ���ص��رى  ع��ي��ن��ه،  ال���ق��ت  ويف 
ع��رب��ي��ة اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة م�����ص��رتك��ة يف 
ال��ع��راق و���ص���ري��ا الإ���ص��ع��اف النف�ذ 
االإي��راين يف البلدين. ويف منطقة 
ال�طنية  امل�����ص��ال��ح  فيها  ت��رتاج��ع 
االأحيان  بع�س  يف  ف��اإن��ه  احلي�ية، 
تك�ن الن�صيحة االأف�صل “ال تفعل 

�صيئاً. ابق مكانك«.

ورقة �صغط
ال يزال يف اإمكان ال�اليات املتحدة 
اأن تلعب دوراً يف املنطقة. واجلن�د 
ي�صكل�ن  قد  ال��ع��راق  يف  ال�2500 
تريدهم  ف����اإي����ران  ���ص��غ��ط.  ورق�����ة 
وا�صنطن  تريد  بينما  يرحل�ا،  اأن 

احلر�س  بيد  الع�صكرية  ال��ق��رارات 
م����اج���ه���ة  وذل��������ك يف  ال�������ث��������ري، 
االأمريكية  احل��ك���م��ة  ���ص��ي��ا���ص��ات 

اجلديدة املت�قعة«.
عدد  “هناك  ا�����ص����دزاده:  واأو����ص���ح 
من املر�صحني الر�صميني من قبل 
القيادي  اأبرزهم  الث�ري،  احلر�س 
ح�������ص���ني ده�����ق�����ان وزي��������ر ال����دف����اع 
االإي������راين ال�����ص��اب��ق، وال��ق��ي��ادي يف 
التنظيم ذاته، و�صعيد حممد قائد 
مقر خامت االأنبياء التابع للحر�س 
حملتهم  ب�������دوؤوا  ح��ي��ث  ال����ث�����ري، 

االنتخابية ر�صمياً«.
اأخ���رى  اأح���ادي���ث  “هناك  وت���اب���ع: 
رئي�س  ت���ر����ص���ي���ح  ع����ن  م����ت����داول����ة 
االإي��راين حممد  ال�ص�رى  جمل�س 
�صابق  ج��رال  وه�  قاليباف،  باقر 
زار  وق�����د  ال�����ث������ري،  احل����ر�����س  يف 

م��صك�، قبل اأيام قليلة«.
عنا�صر  ت��ر���ص��ي��ح  م����ن  وال����ه����دف 
املعار�س  بح�صب  الث�ري،  احلر�س 
العنا�صر  “�صيطرة  ه���  االإي����راين 
امل���ق���رب���ة م���ن امل���ر����ص���د االإي�������راين، 
والهيمنة  القب�صة  اإح��ك��ام  ب��ه��دف 
الدولة،  م��ف��ا���ص��ل  ع��ل��ى  ب��ال��ك��ام��ل 
وتعزيز  والتنفيذية،  الت�صريعية 
ال��ع��الق��ات م���ع ال�����ص��رق ب����داًل من 

الغرب«.

جناد يف ال�صورة
ل���ك���ن ث���م���ة ج��ب��ه��ة ث���ال���ث���ة، تدفع 
اأحمدي  حم��م���د  تر�صيح  ب��اجت��اه 

اأ�ص�لياً،  اأو  اإ���ص��الح��ي��اً  اأك����ن  الأن 
اأوؤم������ن مب���ب���داأ ال���ث����رة واأن�����ا قادر 
على ت�فري ج� الت�افق والتفاهم 
ال�طني  امل�����ص��ت���ى  ع��ل��ى  واحل������ار 
واحل�����ار م��ن م���ق��ع ال��ك��رام��ة مع 

العامل اخلارجي«.

حظوظ قائمة
ويف حديثه ل�”�صكاي ني�ز عربية”، 
ي�صري فتحي املراغي، مدير وحدة 
املعهد  يف  وال���درا����ص���ات  االأب����ح����اث 
اإىل  االإيرانية،  للدرا�صات  ال��دويل 
احلر�س  ج�����راالت  “حظ�ظ  اأّن 
مقعد  اإىل  ل���ل��������ص����ل  ال�����ث������ري 

الرئا�صة باإيران قائمة.
اأن ما يدعم ه��ذه احلظ�ظ  واأك��د 
احلايل  ال���رمل���ان  ت��ك���ي��ن  اأن  ه���� 
ي���ح���ظ���ى ب���اأغ���ل���ب���ي���ة م�����ن ال����ق����ادة 
ال�������ص���اب���ق���ني ب���احل���ر����س ال����ث�����ري، 
ال��ذي مت  االنتخابات  قان�ن  وك��ذا 
اإ�صداره العام املا�صي، وحدد ه�ية 
باالإ�صافة  املحتملني،  املر�صحني 
الراديكالية  النخبة  طبيعة  اإىل 
وقد  االي����راين،  باملر�صد  املحيطة 
�صلطة  يف  ت�����ص��خ��م  ع���ن���ه���ا  جن����م 
ا����ص���ت���خ���ب���ارات احل����ر�����س ال����ث�����ري، 

بقيادة ح�صني طائب«.
وتبعاً لهذا ال��صع الداخلي املعقد 
اأحد  ف��اإّن فر�س �صع�د  اإي���ران،  يف 
قادة احلر�س، تبدو كبرية، فخالل 
املا�صية، مل ينجح  اأع���ام  الثمانية 
للحياة  ال��ع���دة  يف  االإ���ص��الح��ي���ن 

جن����اد، وال�����ذي مت ا���ص��ت��ب��ع��اده من 
الد�صت�ر،  ���ص��ي��ان��ة  جم��ل�����س  ق��ب��ل 
بح�صب  امل��ا���ص��ي��ة،  االن��ت��خ��اب��ات  يف 
امل�صدر ذاته، اإذ اإّن املجم�عة امل�ؤيدة 
اأحمدي  ت��ر���ص��ح  اأن  “حتاول  ل���ه 
جناد من منطلق املعار�صة يف هذه 
االنتخابات”، كما يت�قع اأن “ميرر 
جم��ل�����س ���ص��ي��ان��ة ال��د���ص��ت���ر ع���دداً 
م��ن االإ���ص��الح��ي��ني، خل��ل��ق اأج����اء 

تناف�صية يف هذه امل�صرحية«.
ومن بني االأم�ر املثرية لل�صخرية، 

“اأعلن  و2017:   2013 عامي 
انتخابات  خل��������س  ا����ص���ت���ع���دادي 
و�صاأق�م   ،2021 ل��ع��ام  ال��رئ��ا���ص��ة 
بتنفيذ م�صار النم� والتنمية باأقل 

تكلفة«.
التلفزي�ن  ب��ث��ه  ل��ق��اء  يف  واأ����ص���اف 
عن�صر  “اأنا  االإي�����راين:  الر�صمي 
وطني وث���ري ول��دي كل القدرات 
والتنفيذية  وال��ع��ق��ل��ي��ة  ال��ف��ك��ري��ة 
النظام  وم�����ص��ال��ح  اأه�����داف  ل��دف��ع 
والث�رة. ولي�صت لدي نزعة خا�صة 

براأي ر�صا ا�صدزاده، اأّن “املر�صحني 
املنتميني للتيار الراديكايل، ح�صني 
ينتقد  حم���م���د،  و���ص��ع��ي��د  ده���ق���ان 
ك���ل م��ن��ه��م��ا ال������ص��ع احل����ايل عر 
الت�ا�صل  م�اقع  على  ح�صاباتهم 
وكاأّنهم  “ت�يرت”،  االج��ت��م��اع��ي 
يف  يجري  مم��ا  البعد  ك��ل  بعيدون 
اإيران، حالياً، وباعتقادهم اأن تلك 
راأي  ك�صب  يف  �صتنجح  امل��ع��ار���ص��ة 

ال�صارع االإيراين«.
االإيراين،  املر�صد  م�صت�صار  واأعلن 

ال���ع���م���ي���د ح�������ص���ني ده������ق������ان، عن 
لالنتخابات  ر���ص��م��ي��ا،  ت��ر���ص��ح��ه، 
ال���ع���ام  ن����ف���م���ر  ال���رئ���ا����ص���ي���ة، يف 
وقتئذ،  مراقب�ن،  فرجح  املا�صي، 
���ص���ف يدفع  االإي�����ران  ال��ن��ظ��ام  اأن 
الرئا�صة”،  “ع�صكرة  ب����اجت����اه 
القريبة  العنا�صر  اأح��د  وتن�صيب 

من احلر�س الث�ري االإيراين.
وقال الدهقان الذي ت�ىل من�صب 
وزي���ر ال��دف��اع، يف ال���الي��ة االأوىل 
حل���ك����م���ة ح�����ص��ن روح���������اين، بني 

لديها م�صلحة، واإن كانت حي�ية، 
يف �صمان حرية املالحة يف البحار 
اإيرانية  لن�صاطات  رادع���اً  والعمل 
وكذلك  املنطقة،  يف  اأخ��رى  �صلبية 

لردع املغامرات الرو�صية.

هام�صيا،  دورا  ولعب�ا  ال�صيا�صية، 
ال��ق�����ص��اء ع��ل��ى جتربة  ب��ع��دم��ا مت 
حم��م��د خ��امت��ي، ع��ل��ى ي��د حمم�د 

اأحمدي جناد، بح�صب املراغي.
وي�����ص��ري م���دي���ر وح�����دة االأب���ح���اث 
باملعهد الدويل للدرا�صات االإيرانية 
اإىل اأن ع�صكرة الدولة تتما�صى مع 
اجت��اه��ات��ه��ا ال��ع��ام��ة، خ��الل العقد 
االأخري، والذي تزامن مع اأحداث 
العربي”،  ب�”الربيع  ع����رف  م���ا 
حيث “تغ�لت امليل�صيات االإيرانية 
العربية،  ال��ع���ا���ص��م  م��ن  ع���دد  يف 
للميزانية  �صخم  ت�جيه  ف��ج��رى 
جلهة دعم هذه االأدوار اخلارجية، 
حتى يف ظل االأزم��ات االقت�صادية 
اإيران  “تت�قع  ويختم:  العنيفة. 
حتديات جّمة، خالل العقد القادم، 
على م�صت�ى اأمنها الق�مي، ب�صبب 
على  ال�ص�ريني  امل�صلحني  متركز 
على  الغربية،  ال�صمالية  حدودها 
االأذرية،  االأرمنية  احل��رب  خلفية 
اجلماعات  ن�������ص���اط  ع����ن  ن���اه���ي���ك 
الكردية امل�صلحة، واالأح�از العرب، 
وب����ال����ت����ايل، ف���ال���ن���ظ���ام االإي�������راين 
ع�صكري،  رئي�س  و���ص���ل  يتحرى 
مثل  ع�صكرية،  خلفية  ذات  ولي�س 
روحاين، وه� ما ميكن مالحظته 
التي  اجل��دي��دة  الهيكلة  يف  كذلك 
ي��ت��ع��ر���س ل��ه��ا اجل��ي�����س االإي�����راين، 
والذي يتم تفكيك وحداته ليك�ن 
ع���ل���ى ���ص��اك��ل��ة احل����ر�����س ال����ث�����ري، 
يتم  بينما  وف��ي��ال��ق��ه،  مبيل�صياته 
وف����رق، تتما�صى  ل�����ص��راي��ا  حت���ي��ل��ه 
م���ع احل������روب غ���ري امل��ت��م��اث��ل��ة اأو 

حروب الع�صابات«.

وا�سنطن تاميز: بداية �سيئة لإدارة بايدن يف ال�سرق الأو�سط

انتخابات اإيران.. ملاذا يزُج املر�سد مبر�سحي احلر�ش الثوري؟

وول �سرتيت جورنال: �سيا�سة بايدن يف ال�سرق الأو�سط خميفةاأحمدي جناد ينتقد خامنئي يف ر�سالة اإىل بوتني
•• و��شنطن-وكاالت

جناد  اأح��م��دي  حمم�د  ال�صابق  االإي���راين  الرئي�س  ملح 
اإىل الع�دة اإىل احلياة ال�صيا�صية يف ر�صالة غري عادية 

اإىل الرئي�س ب�تني.
يلعب  “تامي�س”،  �صحيفة  ع��ل��ى  ُع��ر���ص��ت  ر���ص��ال��ة  يف 
اأحمدي جناد على العالقات ال�ثيقة بني البلدين يف 
العق�د االأخرية حل�س ب�تني على عدم ال�صعي لتمديد 

حكمه اإىل اأجل غري م�صمى.
يعتر مبثابة هج�م مبّطن  التدخل  ف��اإن  ذل��ك،  ومع 
على املر�صد االأعلى الإيران علي خامنئي الذي اختلف 
معه اأحمدي جناد يف نهاية �صن�اته يف املن�صب، والذي 
التي  ال�صلطة  ع��ن  التخلي  على  اإ���ص��ارة  اأي  يظهر  ال 

يت�الها منذ 1989.
ويق�ل اأحمدي جناد يف ر�صالته: “مل ت�صجل التجربة 
التاريخية لالإن�صان حالة واحدة جدية للحكام الذين 
�صع�ا بطريقة اأو باأخرى اإىل جعل فرتة واليتهم غري 

حمدودة«.
ياأتي تدخل اأحمدي جناد يف وقت ح�صا�س يف ال�صيا�صة 

االإيرانية ويف العالقات بني طهران وم��صك�.

النووي الإيراين
الن�وي الذي  اإي��ران يف االتفاق  ويدعم ب�تني م�قف 
م��زق��ه ال��رئ��ي�����س االأم��ري��ك��ي ال�����ص��اب��ق دون��ال��د ترامب، 
كانت  �ص�ريا  اإىل  ع�صكرية  م�صاعدة  البلدان  واأر���ص��ل 

اأ�صا�صية مل�صاعدة الرئي�س ال�ص�ري ب�صار االأ�صد.
اأي�صاً عن الهجمات  ومع ذلك، غ�صت رو�صيا الطرف 
ال��ق���ات االإيرانية  امل��ت��ك��ررة الإ���ص��رائ��ي��ل ع��ل��ى  اجل���ي��ة 
وحلفائها املحليني يف �ص�ريا، لعرقلة نقل تكن�ل�جيا 

 اإ�سبانيا متدد القيود على 

حدودها مع الربتغال 
•• مدريد-رويرتز

اأنها  االإ���ص��ب��ان��ي��ة  اأع��ل��ن��ت احل��ك���م��ة 
م�����ددت ال��ق��ي���د ع��ل��ى ح���دوده���ا مع 
 1200 مت���ت���د  ال����ت����ي  ال����رت����غ����ال 
كيل�مرت حتى االأول من مار�س اآذار 
بينما يحاول البلدان ال�صيطرة على 
وال�فاة  االإ���ص��اب��ة  ح���االت  ق��ف��زة يف 

بفريو�س ك�رونا.
االإ�صبانية  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وق��ال��ت 
الر�صمية  احل��ك���م��ي��ة  اجل���ري���دة  يف 
ال�صارمة  االإج��������راءات  “ا�صتمرار 
اإ�صبانيا  م��ن  ك��ل  يف  التنقالت  على 
على...  االإب���ق���اء  ت���رر  وال���رت���غ���ال 

القي�د على احلدود الرية«.
وات���ف���ق���ت احل���ك����م���ت���ان ع���ل���ى غلق 
كان�ن  ي���ن���اي���ر   28 ي������م  احل��������دود 
ال�صروري  غري  ال�صفر  اأم��ام  الثاين 
م����ع ا����ص���ت���ث���ن���اءات ل���ل���ع���ام���ل���ني عر 
احلدود ويف جمال ال�صحة و�صائقي 

ال�صاحنات.
وت�صببت قفزة يف حاالت االإ�صابة يف 
الرتغال منذ عيد امليالد يف اقرتاب 
امل�صت�صفيات من �صفا االنهيار وكانت 
�صببا يف عزل عام �صارم على م�صت�ى 
البالد. وانخف�صت اأعداد االإ�صابات 
وال�فيات بدرجة كبرية يف االأ�صب�ع 
يتلق�ن  م���ن  ع����دد  ل��ك��ن  امل��ن��ق�����ص��ي 
وحدات  ويف  امل�صت�صفيات  يف  العالج 

العناية املركزة ظل مرتفعا.

ال�ص�اريخ اإىل حلفاء مثل حزب اهلل اللبناين.
ويقال اإن طهران تخ�صى  اأن ي�صجع ب�تني االأ�صد على 
والغرب لطرد  اإ�صرائيل  ما مع  ن�ع  اإب��رام �صفقة من 
العق�بات وامل�صاعدة  الق�ات االإيرانية مقابل تخفيف 

يف اإعادة االإعمار بعد احلرب.

قاليباف
ال�ص�رى  جمل�س  رئي�س  قاليباف،  باقر  حممد  وك��ان 
االإيراين، يف م��صك� اأم�س الإي�صال “ر�صالة �صخ�صية” 

اإىل ب�تني من املر�صد االأعلى.
وجاء ت�قيت ر�صالة اأحمدي جناد لتتزامن مع الزيارة. 
ين�ي  يكن  مل  ال�صابق  االإي����راين  الرئي�س  اإن  وت��ق���ل 
الرو�صية، لكنه كان  الداخلية  ال�ص�ؤون  يف  “التدخل” 
قلقاً من ال�ص�رة التي تقدمها ق�ة �صديقة للعامل، يف 
من  االأمريكية  “الهيمنة”  فيه  تقرتب  الذي  ال�قت 

نهايتها.

حق اأ�صا�صي للب�صر
قال اإن احلق يف احلكم وحتديد امل�صري ملك لل�صعب، 
متحدياً ا�صتخدام ب�تني امل�صتمر للثغرات يف الد�صت�ر 

الرو�صي لتجديد واليته يف احلكم.
اهلل  منحه  م��ا  ه���  االأ���ص��ا���ص��ي  احل����ق  “هذا  واأ���ص��اف   
اأو ق�ة جتريده  اأو جماعة  للب�صر، وال يحق الأي فرد 

اأو تقييده«.
كان اأحمدي جناد، 64 عاماً، يف من�صبه من 2005 
اإىل 2013 واأ�صبح معروفاً بخطاب �صعب�ي مناه�س 
للغرب كان ق�صرياً ولكنه غالبا ما يت�صم بروح الدعابة 
للم�ؤ�ص�صة  االأ�ص�لية  امل�اقف  لبع�س  وا�صح  وازدراء 

الدينية االإيرانية.

•• و��شنطن-وكاالت

راأى كبري الباحثني يف معهد “هد�ص�ن” مايكل دوران اأن الرئي�س االأمريكي 
منظمة  “ احل���ث��ي��ة  “اأن�صاراهلل  ت�صنيف  م��راج��ع��ة  ب��اإع��الن��ه  ب��اي��دن،  ج��� 
يف  “خُميفة”  �صيا�صة  ينتهج  الن�وي،  االتفاق  اإىل  الع�دة  ونيته  اإرهابية، 
ال�صرق االأو�صط حيث ُيعادي احللفاء ويتحالف مع االأعداء. وكتب دوران، يف 
مقال يف �صحيفة “وول �صرتيت ج�رنال” االأمريكية اأن بايدن �صن، خالل 
وارن  الراحل  الرئي�س  وعد  اأ�صا�س  على  �صمنية  حملة  االنتخابية،  حملته 
جي هاردينغ يف 1920 “بالع�دة اإىل احلياة الطبيعية«. لكن اإدارته تع�د 
اإىل ا�صرتاتيجية باراك اأوباما “غري الطبيعية” واملتمثلة يف ا�صرتاتيجية 
“ال�صيا�صة  الكاتب:  وق��ال  االأو���ص��ط.  ال�صرق  يف  اأوب��ام��ا  االأ���ص��ب��ق   الرئي�س 
من  ال�صليم،  احلكم  لفن  االأ�صا�صية  ال��صية  اح��رتام  على  تق�م  الطبيعية 
من  بينهما  التفريق  ومُي��ك��ن  االأع����داء،  ومعاقبة  االأ���ص��دق��اء  تق�ية  خ��الل 
اإىل االحتماء مبظّلة  ال��دول التي متيل  خالل ت�صاوؤلني ب�صيطني: ما هي 

الق�ة االأمريكية؟ وما الدول التي ت�صعى لتدمري النظام االأمريكي؟«.

ركائز النظام الأمريكي
واأ�صار دوران اإىل اأن اإ�صرائيل، وتركيا، ودول اخلليج “�صكلت ركائز للنظام 
االأمريكي، يف املقابل، مل تكف اإيران على مدى ال�صن�ات ال�40 املا�صية، عن 

مناه�صة النظام االأمني االأمريكي«.
اأن  مُيكن  االإي���راين،  االإ�صرتاتيجي  بامل�قف  تتعّلق  تفا�صيل  ثالثة  هناك 

ت�ؤدي اإىل تفاقم املخاطر يف امل�صتقبل القريب:
-االأول: �صعي ايران اإىل الهيمنة على منطقة اخلليج التي ت�صّم خم�صة من 

اأكر ع�صرة احتياطيات نفطية م�ؤكدة يف العامل.
-الثاين: التحالف املت�صاعد بني اإيران ورو�صيا وال�صني.

ت�ا�صل  االأو�صط، من  ال�صرق  املتحدة يف  ال�اليات  -الثالث: غ�صب حلفاء 
وا�صنطن مع اإيران.

�صيا�صة احتواء ُمعاك�صة
اإيران”،  “احت�اء  على  الطبيعية  ال�صيا�صة  تق�م  اأن  يجب  للكاتب،  ووفقاً 
اأن  ك��ارت��ر،  جيمي  الرئي�س  منذ  االأمريكيني  ال��روؤ���ص��اء  جميع  اعتر  حيث 

اأوباما، الذي وقع االتفاق الن�وي االإيراين لعام  طهران تهديد، با�صتثناء 
2015، والذي ين�ي بايدن الع�دة اإليه.

اأوجدت  بل  اإي��ران،  حتت�ي  لن  املُ�صرتكة  ال�صاملة  العمل  خطة  اأن  واعتر 
الن�وية،  االأ�صلحة  الإمتالك  اإي��ران  اأم��ام  وا�صحاً  طريقاً  النهائية  بن�دها 

وبرفع العق�بات، فاإنها متد “احلر�س الث�ري” باملال.
حيث  التقليدي،  الع�صكري  ال��ردع  عن  اأي�صاً  اأوباما  “تخّلى  الكاتب:  وقال 
وجدت اإيران ال�ص�ء االأخ�صر لت��صيع وت�صليح �صبكة ميلي�صياتها. وعندما 
4 ع�ا�صم عربية هي  ق���ي على  الإي���ران نف�ذ  ك��ان  اأوب��ام��ا من�صبه،  ت��رك 

بغداد، بريوت، دم�صق، و�صنعاء«.

اإيران واحلوثيون
الردع وفر�س عق�بات  اإىل �صيا�صة  اأوباما، عاد ترامب  النقي�س من  وعلى 
واال�صتخباراتية  الع�صكرية  العمليات  دع��م  ال�قت  نف�س  ويف  اإي���ران،  على 

للحلفاء، خا�صة اإ�صرائيل، �صد اإيران ووكالئها.
واأ�صاف الكاتب اأن “بايدن ين�ي تبديد اجله�د التي بذلها ترامب يف امللف 
�صبيل  علي  اليمن.  جتاه  االأمريكية  ال�صيا�صة  يف  النظر  واإع��ادة  االإي���راين، 
املثال، كانت اأوىل خط�اته مراجعة ت�صنيف حركة “اأن�صار اهلل” احل�ثية 
منظمة اإرهابية، بينما تعمل اإيران على تق�ية احل�ثيني ليك�ن�ا الن�صخة 
اإ�صرائيل  اهلل”  “حزب  ُيهّدد  ومثلما  اللبناين.  اهلل”  “حزب  من  الثانية 
ُيهّددون  اأي�����ص��اً  احل���ث��ي��ني  ف���اإن  وال�����ص���اري��خ،  الت�جيه  دقيقة  بالقذائف 
ال�صع�دية بالطريقة ذاتها. كما ُي�فر احل�ثي�ن الإيران مدخاًل اإىل البحر 
املحيط  من  ال�ص�ي�س،  قناة  من  االق���رتاب  لها  يتيح�ن  وبالتايل  االأح��م��ر 

الهندي«.
ال�صع�دية، حليفة  بايدن �صد  يعمل  الرتاجع،  اإي��ران على  ُيجر  اأن  وبدل 
اإي���ران  �صيت�صجع  احل���ث��ي��ني،  ت�صنيف  م��راج��ع��ة  “اإن  امل��ت��ح��دة.  ال����الي���ات 
وُت�����ص��ع��ف م��ع��ن���ي��ات ال�����ص��ع���دي��ة وج��م��ي��ع احل��ل��ف��اء االأم��ري��ك��ي��ني املُهّددين 

وفقاً للكاتب. بالعدوان االإيراين”، 
الردع،  وتدمري  االح��ت���اء،  �صيا�صة  عن  “التخّلي  اإن  قائاًل،   الكاتب  وختم 
العنا�صر  هي  االأع���داء،  مع  والتحالف  احللفاء،  وم��ع��اداة  النف�ذ،  وتبديد 
النهج  ه��ذا  بايدن  اإدارة  تبني  اإن  ب��اي��دن.  اأوب��ام��ا  الإ�صرتاتيجية  الرئي�صية 

خُميف اأكر من اأن يك�ن غري طبيعي«.
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عربي ودويل

ا اإىل ال�سائعات جزء كبري من احلجج التي ح�سدها منتقدو برخان ت�ستند اأي�سً

حتليل

 تبدو م�صاألة احلفاظ على عملية برخان اأقل اأهمية من م�صاألة ملء الفراغ الذي قد يخلقه رحيل �صابق لأوانه
تتقارب التحليالت ب�صاأن عدم فعالية القوات امل�صلحة، الوطنية والأجنبية، يف تاأمني مايل ومنطقة ال�صاحل

لروؤ�صاء  “اال�صتدعاء”  ه��ذا  ويع�د 
منطقة ال�صاحل من قبل ماكرون، يف 
اإطار قمة باو يف 13 يناير 2020، 
بع�صهم  اأن  حقيقة  اإىل  ب��ال��ت��اأك��ي��د 
املناه�صني  للنقاد  �صمح  وك��اأن��ه  ب��دا 
ب����االزده����ار، وه���ي طريقة  ل��ف��رن�����ص��ا 
الإخ��ف��اء اأوج���ه ق�ص�رهم ال��ذات��ي يف 
االإدارة االأمنية لبلدانهم. غري اأن رّد 
الروؤ�صاء االأفارقة جاء دون اأي لب�س 

ل�صالح االإبقاء على برخان.
ومب����ج����رد ت����ل���ي���ه ال�����ص��ل��ط��ة خالل 
 18 يف  وق��������ع  ال����������ذي  االن�������ق�������الب 
املجل�س  ط��م��اأن   ،2020 اأغ�صط�س 
ال��ع�����ص��ك��ري ال����ذي ي��ح��ك��م ح��ال��ًي��ا يف 
متلفز  خ���ط���اب  اأول  ويف  ب���ام���اك����، 
ل���ه، ���ص��رك��اء م���ايل ال��دول��ي��ني -ويف 
م��ق��دم��ت��ه��م ف��رن�����ص��ا -ع��ل��ى اح����رتام 
املرمة  الع�صكرية  االتفاقات  جميع 

مع النظام املخل�ع.
االنتقالية  ال�������ص���ل���ط���ات  دع������م  اإن 
ل��ل���ج���د ال��ع�����ص��ك��ري ال��ف��رن�����ص��ي كان 
مت�ّقعا، حيث �صبق للرئي�س احلايل 
ان  ن���داو،  ب��اه  االنتقالية،  للمرحلة 
الع�صكري  ال��ت��ع��اون  ات��ف��اق��ي��ات  وّق���ع 
للدفاع  ك���زي��ر  ال��ف��رن�����ص��ي��ة-امل��ال��ي��ة 
اإبراهيم  امل��خ��ل���ع  الرئي�س  عهد  يف 
ب�بكر كيتا عام 2014. ويف خطابه 
الذكرى  مب��ن��ا���ص��ب��ة  ي��ن��اي��ر،   20 يف 
ال�����ص��ت��ني ل��ت��اأ���ص��ي�����س اجل��ي�����س امل���ايل، 
���ص��ّدد ع��ل��ى م���ق��ف��ه ب������ص���ح: “اأود 
للمجتمع  ب��الدن��ا  ام��ت��ن��ان  اأج���دد  اأن 
ال������دويل ال�����ذي ت��ق��ف ج��ي������ص��ه اإىل 
بحياتهم  جن�دها  ويخاطر  جانبنا، 

من اأجل حترير بالدنا. »

اأ�صباب ا�صتمرار 
النتقادات �صد برخان

عملية  على  احل��ف��اظ  م�صاألة  ت��ب��دو 
اأهمية من م�صاألة ملء  اأق��ل  برخان 
ال������ذي ق����د ي��خ��ل��ق��ه رحيل  ال����ف����راغ 
�صابق الأوانه. ويجب اأن ي�صبق طلب 
االحتماالت  ح�ل  مناق�صات  رحيلها 
االأمر  ويع�د  ال�صتبدالها؛  املختلفة 
ب�صكل اأ�صا�صي اإىل املاليني لعقد مثل 
ه��ذه ال��ن��ق��ا���ص��ات. م��ن ه��ذا املنطلق، 
ب�صاأن  فرن�صا  م���اق��ف  بع�س  ع��ززت 
احلفاظ  يجب  التي  اال�صرتاتيجية 
االنتقادات  وغ�����ّذت  ال�����رتدد  ع��ل��ي��ه��ا 
اأن  امل�ؤكد  ومن  برخان.  عملية  �صد 
لباري�س روؤيتها وح�صاباتها اخلا�صة، 
ع��ن تلك  م��ا تختلف  غ��ال��ًب��ا  وال��ت��ي 

اخلا�صة بال�صلطات املالية.
املثرية للجدل،  امل�صائل  اإح��دى هذه 
اجلماعات  م��ع  ح���ار  باإقامة  تتعلق 
ال�صلطات  ب���ه  ت��ط��ال��ب  اجل���ه���ادي���ة، 
املالية، لكن رف�صته فرن�صا. غري اأن 
النهاية  االأخ���رية غ��ريت م�قفها يف 
من هذه الق�صية من خالل متهيد 
جماعات  م���ع  مل��ن��اق�����ص��ات  ال���ط���ري���ق 
م�صلحة -ولكن فقط مع اجلماعات 
ذات  اجل��م��اع��ات  م��ع  ولي�س  املحلية، 
البعد الدويل، مثل القاعدة وتنظيم 

الدولة االإ�صالمية.
من جهة اخرى، يبدو اأن التحليالت 
تتقارب ب�صاأن عدم الفعالية الن�صبية 
ال�طنية  امل�صلحة،  ال��ق���ات  جلميع 
واالأجنبية، يف تاأمني مايل ومنطقة 
عام.  ب�صكل  اإفريقيا  ال�صاحل وغرب 
تبدو عملية  املنطلق، قد  ه��ذا  وم��ن 
ال���ف���ائ���دة يف نظر  ب���رخ���ان ع���دمي���ة 
هذا  لكن  م��ايل.  �صكان  م��ن  العديد 
حتى  وج���ده��ا،  اأن  نن�صى  اأننا  يعني 

وان بدا غري فّعال، �صمح باإبادة قدرة 
التي  امل�صلحة،  االإرهابية  اجلماعات 

جت�ب �صمال مايل، على الت��صع.
التي  احل���ج���ج  م���ن  ك���ب���ريا  ج����زء  اإن 
ت�صتند  ب���رخ���ان،  م��ن��ت��ق��دو  ح�����ص��ده��ا 
اجلن�د  ُيتهم  ال�صائعات.  اإىل  ا  اأي�صً
ال��ف��رن�����ص��ي���ن اأح���ي���اًن���ا ب���االجت���ار يف 
م�صاعدة  وع������دم  امل�������ايل؛  ال����ذه����ب 
املالية عمًدا )كالم  امل�صلحة  الق�ات 
امل�����ص���ؤول��ني(؛ وت�فري  ب��ع�����س  ن��ق��ل��ه 
اأو  دراج��������ات ن����اري����ة ل���ل���ج���ه���ادي���ني؛ 

حماكاة امل�تى يف �صف�فهم.
وي���ع����د جن����اح ال��ت��ع��ب��ئ��ة ���ص��د وج�د 
نقطتني  اإىل  ب������رخ������ان  ع���م���ل���ي���ة 
اأن  ح���ق���ي���ق���ة   )1( اأ����ص���ا����ص���ي���ت���ني: 
فرن�صا،  جعل  يف  جن��ح���ا  امل��ب��ادري��ن 
ال�����ص��ك��ان، م�ص�ؤولة  م��ن  ل���دى ج���زء 
عن االأزمة املالية، من خالل جتاهل 
املاليني.  الفاعلني  مل�ص�ؤوليات  كامل 
هذه  ن�����ص��ر  ع���ل���ى  ق���درت���ه���م   )2( و 
باجتاه  وا�صع  نطاق  على  ال�صائعات 
جزء كبري من ال�صعب عر ال�صبكات 
االج����ت����م����اع����ي����ة. واأ�����ص����ب����ح����ت ه���ذه 
للعديد  جتاري”  “اأ�صل  املمار�صات 
امل�ج�دين  امل��ال��ي��ني  ال��ن�����ص��ط��اء  م��ن 
على وجه اخل�ص��س على في�صب�ك، 
املحلية  باللغة  يت�ا�صل�ن  وال��ذي��ن 

لل��ص�ل اىل جمه�ر اأو�صع.

ما هي املخاطر يف حال 
املغادرة املبكرة لربخان؟

اإن ال�صياق ال�صائد يف مايل يجعل من 
ال�صعب، يف كثري من االأحيان، دعم 
الفرن�صي يف هذا  الع�صكري  ال�ج�د 
حل�صاب  وك��اأن��ه  يبدو  اأن  دون  البلد 
اأكر  ب�صكل  ينطبق  وه���ذا  فرن�صا. 

�����ص����اه����رو دم����ب����ي����ل����ي، ب���������اأن ه����دف 
الق�ات  ال���ح��ي��د ه���� دع����م  ب���رخ���ان 
تع�ي�صها.  ول��ي�����س  امل��ال��ي��ة  امل�صلحة 
اإىل  حديثه  دمبيلي  ال���زي��ر  ووج���ه 
الرملاين: “لي�س بالبقاء يف باماك�، 
دورك  �صتلعب  ال�����ص��ائ��ع��ات،  وج��م��ع 

كرملاين. »
ت�صتحق  تغيريات  هناك  اأن  �صك  ال 
اأن يتم اإجراوؤها على اال�صرتاتيجية 
احل���ال���ي���ة. ول����ك����ن، ع���ل���ى ع��ك�����س ما 
رحيل  ف��اإن  برخان،  منتقدو  يزعمه 
الفرن�صيني املت�صرع لن يحل م�صاكل 
ال�صلطات  اأن  )ي��ب��دو  االأمنية  م��ايل 
ذلك  ت��درك  والع�صكرية  ال�صيا�صية 
ج���ي���ًدا(. وع��ل��ى ال��ع��ك�����س م���ن ذلك، 
فاإن اخلطر يتمثل يف اأن اجلماعات 
االإره���اب���ي���ة امل�����ص��ل��ح��ة ���ص��ت�����ص��رع مللء 
اأننا  خ��ا���ص��ة  �صين�صاأ،  ال���ذي  ال��ف��راغ 
الق�ات  اأن  م��ن  م�صبق  ي��ق��ني  ع��ل��ى 
القيام  ت�صتطيع  ال  املالية  امل�صلحة 
املذك�رة  ال��ع��دي��دة  لالأ�صباب  بذلك 

اأعاله.
ب���رخ���ان ه�  ل���ق����ة  اآخ�����ر  ب���دي���ال  اإن 
 ،”5 “ج  ال�����ص��اح��ل  دول  جم��م���ع��ة 
الغر�س.  ل��ه��ذا  اإن�����ص��اوؤه��ا  مت  ال��ت��ي 
بهدف   ،2014 فراير  يف  اأحدثت 
 ،2017 ع�����ام  ن���ه���اي���ة  يف  ن�������ص���ره���ا 
املنطقة،  دول  روؤ���ص��اء  م��ن  مب��ب��ادرة 
وال تزال جمم�عة ال�صاحل اخلم�س 
عند  قدمناها  اأن  �صبق  كما  تظهر، 

ن�صرها، على اأنها “م�ل�د-ميت ».
يبدو  التي  امل�ث�قة  اخل��ي��ارات  اأح��د 
اإع������ادة ت�جيه  اأن���ه���ا م�����ج�����دة، ه���� 
للمقاربة  )حم�������ص��������ص���ة(  ع��م��ي��ق��ة 
تعقيد  م��راع��اة  ب��ه��دف  الع�صكرية، 
الق�ات  فيها  تنت�صر  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق 

على املثقفني املاليني املعروفني باأن 
لهم )اأو كانت لهم( �صالت بفرن�صا.

يطالب�ن  الذين  اأن  هي  واحلقيقة، 
برخان  لعملية  ال���ف����ري  ب��ال��رح��ي��ل 
م�صارح  ل�اقع  مدركني  غري  يبدون 
العمليات والتعقيد ال�صديد لالأزمة 
اأن  ي��درك���ن  اأن��ه��م  يبدو  وال  املالية. 
على  عاجزة  املالية  امل�صلحة  الق�ات 
ت���يل زم���ام االأم�����ر على ال��ف���ر. مل 
قان�ن  وكذلك  التدريب  برامج  ت�ؤد 
)ا�صتثمار  ال��ع�����ص��ك��ري  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
طم�ح بقيمة 1،230 مليار فرنك 
اإىل  ي����رو(  1.8 مليار  اأو  اأف��ري��ق��ي، 
ب�����ص��ب��ب غياب  امل���ت����ق���ع���ة،  ال��ن��ت��ائ��ج 

تاأمني  ب���رخ���ان يف  م�����ص��اه��م��ة  ح�����ل 
اأمن مايل: “حتى االآن لي�س للق�ات 
اخلا�صة اأية امكانيات، عندما ذهبت 
هج�م  اأث��ن��اء  الناجني  مع  لروؤيتهم 
 ،2019 اأك��ت���ب��ر   6 يف  ب�ليكي�صي 
قال�ا يل: ‘لدينا هاتان الزجاجتان 
ن�صرب  ���ص��ت��ع��ط���ن��ن��ا  ك���ي���ف  ف���ق���ط، 

وناأكل؟<«.
االأخ����ري  ال���رمل���ان  ن��ائ��ب  ع��ل��ى  وردا 
بعدائه  امل����ع����روف  دي��������ارا،  م��������ص���ى 
ل��ل���ج���د ال��ع�����ص��ك��ري ال��ف��رن�����ص��ي يف 
م���ايل، ال���ذي ان��ده�����س م��ن تقاع�س 
برخان خالل الهجمات �صد الق�ات 
اإبراهيما  ق����ال  امل���ال���ي���ة،  امل�����ص��ل��ح��ة 

اال�صتخدام املالئم وال�صفاف.
باماك�  يف  ل��ل��ت��ظ��اه��ر  ال���دع����ات  اإن 
للمطالبة برحيل الق�ات الفرن�صية 
من مايل هي يف االأ�صا�س “�صعب�ية” 
الأي �صخ�س يعرف القليل عن ال��صع 
املالية،  امل�صلحة  ل��ل��ق���ات  احلقيقي 
القيادة؛  �صيء:  كل  اإىل  تفتقر  التي 
 20 ق�امها  )ق���ة  الب�صرية  امل����ارد 
ي��ن�����س ع��ل��ي��ه��ا قان�ن  األ�����ف ج���ن���دي 
 )2019( ال��ع�����ص��ك��ري  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
2(؛  ك���م   1.240.000 مل�����ص��اح��ة 
الالزمة  امل�������اد  م��ن��ا���ص��ب؛  ت���دري���ب 
واملكّيفة مع م�صرح العمليات؛ وحتى 
اأوجه  م��ن  الكثري  وال��ط��ع��ام...  امل���اء 

�صلبي على  تاأثري  لها  التي  الق�ص�ر 
يف  املنت�صرة  للق�ات  املعن�ية  ال��روح 
حت�يل  مت  والتي  العمليات،  م�صارح 
وجهة مكافاآتهم، لفرتة ط�يلة، من 

قبل قياداتهم.

حالة القوات امل�صلحة املالية 
و�صرورة دعمها من برخان

ق���دم   ،2019 ن����ف���م���ر   21 يف 
اإب��راه��ي��م��ا ���ص��اه��رو دم��ب��ي��ل��ي، وزير 
اجلي��س  اأرك�������ان  ورئ���ي�������س  ال����دف����اع 
برملانية،  ا�صتماع  جل�صة  يف  ال�صابق، 
ال��صع  ح���ل  للغاية  مفيدة  اإج��اب��ة 
امل����ايل وكذلك  ل��ل��ج��ي�����س  احل��ق��ي��ق��ي 

امل�صلحة. ان اأفراد واأع�صاء اجلماعات 
املطل�بني  اإره���اب���ي���ة،  ُت��ع��ت��ر  ال��ت��ي 
واملعتقلني من قبل الق�ات امل�صلحة 
واإخ�ة  اأبناء  هم  والفرن�صية،  املالية 
يحظ�ن، يف بع�س احلاالت، بالدعم 
وتك�صف  املحلي.   ملجتمعهم  الكامل 
م�صامية  وج�������د  امل���الح���ظ���ة  ه�����ذه 
عميقة  واق���ت�������ص���ادي���ة  اج���ت���م���اع���ي���ة 
اجلماعات  واأع�������ص���اء  ال�����ص��ك��ان  ب���ني 
امل�����ص��ل��ح��ة، مم���ا يجعل  االإره����اب����ي����ة 
�صرورًيا.  معينة  اأم��اك��ن  يف  احل����ار 
اإن مل يكن  ال�صعب،  الأن��ه يبدو من 
العنا�صر  حم��ارب��ة  امل�صتحيل،  م��ن 
ودعم  بحماية  تتمتع  التي  املعادية 

الع�صرية وحا�صنة اجتماعية.
يظل  اأن  يجب  ذل��ك،  اإىل  باالإ�صافة 
تدريب اجلن�د املاليني، واال�صتخدام 
ال�صفاف لالأم�ال املخ�ص�صة للجي�س 
)ل���ل���م���ع���دات وامل�����ك�����اف�����اآت( ����ص���رورة 
حتمية ت�صمن ا�صتقالليتهم. اال ان 
ت�صيي�س الع�صكريني يف اإطار العملية 
االن��ت��ق��ال��ي��ة احل���ال���ي���ة )م����ن خالل 
ال�صيا�صية  لل�صلطة  ق���ي��ة  ع�صكرة 
على جميع م�صت�يات الدولة( ميكن 
وي�ؤدي  معاك�س،  تاأثري  له  يك�ن  اأن 
اإىل فقدان االنتباه تدريجياً للعامل 
املمار�صة  ل�����ص��ال��ح  احل����ارق  االأم���ن���ي 

ال�صيا�صية.
وميثل هذا ال��صع اإ�صكالية بالن�صبة 
املايل حيث ي�صطدم هدف  للجي�س 
بناء )اأو اإعادة بناء( جي�س حمرتف 
الدوليني،  مايل  �صركاء  -مب�صاعدة 
بعثة  ب��رن��ام��ج  م��ن خ��الل  �صيما  وال 
االحتاد االأوروبي التدريبية يف مايل 
-ي�����ص��ط��دم ب���ه���دف خم��ت��ل��ف، وه� 
بارزة من  �صيا�صية  ممار�صة وظائف 

قبل الع�صكريني.
لل��صع  ال���راه���ن���ة  احل���ال���ة  ظ���ل  يف 
القدرات  اإىل  وب��ال��ن��ظ��ر   ، االأم���ن���ي 
املالية  امل�صلحة  ل��ل��ق���ات  املنق��صة 
ملجم�عة  االإق���ل���ي���م���ي���ة  وال������ق�������ات 
ال�����ص��اح��ل اخل��م�����س، ال ت��ب��دو مايل 
الق�صري  امل������دى  -ع���ل���ى  م�����ص��ت��ع��دة 
برخان...  عملية  ع��ن  -لال�صتغناء 
مدع�ة  االأخ���رية  ه��ذه  ان  بالتاأكيد 
وفًقا  لكن  م��ا،  ي�ما  تت�قف  ان  اإىل 

الأجندة حمكمة.
باحث م�صارك يف خمترب اأفريقيا 

يف العامل، معهد الدرا�صات 
ا  ال�صيا�صية يف بوردو، وهو اأي�صً
حما�صر يف جامعة �صيغو، مايل.

على عك�س ما يزعمه املناه�صون لعملية برخان، فاإن رحيلها املت�صرع لن يحل م�صاكل مايل الأمنية
املطالبون بالرحيل الف�وري غري مدركني لواق��ع م�ص��ارح العمليات والتعقيد ال�صديد لالأزمة املالية

جي�س مايل غري قادر على حماية البالدح�ص�ر فرن�صي يطرح ا�صئلة

م�صالة امنية معقدة

م�صريات مناه�صة لل�ج�د الفرن�صيفاعلية برخان يف امليزان

ا اإىل ال�سائعات جزء كبري من احلجج التي ح�سدها منتقدو برخان ت�ستند اأي�سً

ت�صاعدت النتقادات �صدها

هل ت�ستطيع مايل ال�ستغناء عن عملية برخان...؟
•• �لفجر - بوبكر حيدرة *- ترجمة خرية �ل�شيباين 

يف  م��ظ��اه��رة  ع��ن  الإع����الن  مت   ،2021 يناير   20 يف 
املالية،  العا�صمة  يف  ال�����ص��ه��رية  ال���ص��ت��ق��الل  ���ص��اح��ة 
مايل.  من  الفرن�صية  القوات  بخروج  للمطالبة  باماكو، 
واقف  “يريوولو  ت�صمى  جماعة  من  عنا�صر  املبادرون؟ 

ا يف املجل�س الوطني  على الأ�صوار”، وبع�صها اأع�صاء اأي�صً
يف  اجل��اري  لالنتقال  الت�صريعية  )الهيئة  النتقايل 
على  للغاية  ن�صطون  ماليون  ن�صطاء  وكذلك  م��ايل(؛ 
في�صبوك.  ويقيم هوؤلء يف الغالب خارج مايل، ل �صيما 
بالرحلة  قاموا  لكنهم  املتحدة،  وال��ولي��ات  فرن�صا  يف 
حل�صور املظاهرة. كما �صافر النا�صط الفرن�صي البنيني 

مواقفه  خالل  من  نف�صه  عن  اأعلن  ال��ذي  �صيبا،  كيمي 
باماكو  اإىل  الأفريقية،  فرن�صا  ل�صيا�صات  املناه�صة 
لدعم منظمي املظاهرة. ومع ذلك، نعلم جيًدا، ومبجرد 
ال�صلطات  من  اإذن  على  حت�صل  لن  اأنها  عنها،  الإع��الن 
ال�صحي  ال�صياق  ذك��ر  يف  الآن  ت��رتدد  ل  التي  العامة، 
املرتبط ب� كوفيد-19، وكذلك حالة الطوارئ ال�صارية، 

حلظر اأي جتمع عام ل يح�صل على موافقتها. �صبق اأن 
ُنظمت احتجاجات مماثلة ب�صكل متقطع يف مايل ودول 
اإميانويل  الفرن�صي  الرئي�س  ال�صاحل الأخرى، مما دفع 
ماكرون اإىل املطالبة بتو�صيح من نظرائه يف جمموعة 
قوة  على  للحفاظ  ا�صتعدادهم  ب�صاأن  اخلم�س  ال�صاحل 

برخان يف بالدهم اأم ل.
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/انفا�س 

روزانا للعط�ر
رخ�صة رقم:CN 2718605 تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صب�ع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/ب�ب  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كافيه
رخ�صة رقم:CN 1259360 تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صب�ع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ج�دينا 

للتجارة العامة
رخ�صة رقم:CN 2725439 تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صب�ع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ديجيتال 

�ص�ند لتجارة زينة وم�صجالت ال�صيارات
رخ�صة رقم:CN 1170770 تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صب�ع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/خري احلياه للنقليات واملقاوالت العامه

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�صة رقم:2971503 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ ا�صافة زينب عبداهلل ربيع را�صد امل�صماري ٪100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف خالد �صليم حممد مطر البل��صي

تعديل اإ�صم جتاري من/ خري احلياه للنقليات واملقاوالت العامه 

KHAIR AL HAYAT TRANSPORT AND GENERAL CONTRACTING 

اإىل /خري احلياة للنقليات العامة

KHAIR AL HAYAT GENERAL TRANSPORT

تعديل ن�صاط/حذف مقاوالت م�صاريع املباين بان�اعها )4100002(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 

خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
للمقاوالت  الغربية  ال�ص�����ادة/روؤية  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN وال�صيانة العامة  رخ�صة رقم:1164578 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة خلفان را�صد احمد را�صد املن�ص�ري ٪30
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة زايد را�صد عبداهلل مرزوق املحريبي ٪40
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة بطي را�صد عبداهلل مرزوق املحريبي ٪30

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف خلفان را�صد احمد را�صد املن�ص�ري
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف زايد را�صد عبداهلل مرزوق املحريبي

التنمية  دائرة  او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة  له حق  فعلى كل من 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ص�ؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/الطيبة �صك�ير للنقليات 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب العامة  رخ�صة رقم:3870967 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حممد حامت علي حممد املحرمي ٪100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل ال�صيد علي ال�صيد حممد الن�ي�س
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ص�ؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
للم�اد  �صتار  ال�ص�����ادة/جرين  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب الغذائية  رخ�صة رقم:2624594 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة نا�صر علي �صامل النيار الريامي ٪100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عي�صى علي بري بخ�س البل��صي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ص�ؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10 

اإع����������الن
للنقليات  ال�ص�����ادة/رمبانا  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واملقاوالت العامة
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�صة رقم:2972097 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة خمي�س �صامل خمي�س حممد بن �ص�يدان ٪100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف طالب حممد علي احمد عمر

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ص�ؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10 

اإع����������الن
اخلليج  دار  ال�ص�����ادة/�صال�ن  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب للحالقة رخ�صة رقم:1117780 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حممد نا�صر �صامل نا�صر احل�صرمي ٪100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف زينب احمد علي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ص�ؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ل�كل للعناية بال�صيارات 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�صة رقم:1433181 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة علي فاروق علي حمم�د احلمادي ٪100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف فاروق علي حمم�د احلمادي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ص�ؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/احلجر ال�صرقي العمال 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب احلجر  رخ�صة رقم:1187521 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة ثريا �صامل حمد حافظ العامري ٪100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف بخيت �صعيد مبخ�ت العي�صيلى العامري
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ص�ؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10 

اإع����������الن
وال�صيانة  للمقاوالت  دي�رابل  ال�ص�����ادة/اوول  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة وادارة العقارات - �صركة ال�صخ�س ال�احد ذ.م.م
CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�صة رقم:1064210 

تعديل اإ�صم جتاري من/ اوول دي�رابل للمقاوالت وال�صيانة العامة وادارة العقارات - 
�صركة ال�صخ�س ال�احد ذ.م.م 

 ALL DURABLE CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE AND 
REAL ESTATE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل /اوول دي�ر ابل لل�صيانة العامة وادارة العقارات - �صركة ال�صخ�س ال�احد ذ.م.م
 ALL DURABLE GENERAL MAINTENANCE & REAL ESTATE

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل ن�صاط/حذف مقاوالت م�صاريع املباين بان�اعها )4100002(

تعديل ن�صاط/حذف مقاوالت االن�صاءات املعدنية )4100003(
تعديل ن�صاط/حذف مقاوالت �صبكات ال�صرف ال�صحي الفرعية وت��صيالت املنازل )4220304(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10 

اإع����������الن
�صركة   - املتحركة  لله�اتف  البيت  ال�ص�����ادة/�ص�ء  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدم�ا الينا بطلب   CN ال�صخ�س ال�احد ذ م م  رخ�صة رقم:2577102 
تعديل اإ�صم جتاري من/ �ص�ء البيت لله�اتف املتحركة - �صركة ال�صخ�س ال�احد ذ م م 

DHOO AL BAIT MOBILE PHONES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

اإىل /�صارع النيل للت�ابل والبهارات - �صركة ال�صخ�س ال�احد ذ م م
SHARE ALNIL SPICES AND SEASONINGS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع الت�ابل و البهارات - بالتجزئة ) 4721030(
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة بيع امل�اد الغذائية املعلبة و املحف�ظة - بالتجزئة ) 4721032(

 تعديل ن�صاط / حذف بيع اله�اتف املتحركة - بالتجزئة ) 4741011(
 تعديل ن�صاط / حذف اإ�صالح اله�اتف املتحركة ) 9512002(

 تعديل ن�صاط / حذف بيع اأك�ص�ص�ارات ول�ازم اله�اتف املتحركة - بالتجزئة ) 4741013(
االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن اي 

حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ح�صانة كيدز فانت�صي

قد تقدم�ا الينا بطلب   CN رخ�صة رقم:1248770 
تعديل راأ�س املال/من null اىل 50000

تعديل اإ�صم جتاري من/ ح�صانة كيدز فانت�صي 
KIDS FANTASY NURSERY 

اإىل /ح�صانة كيدز فانت�صي - �صركة ال�صخ�س ال�احد ذ.م.م
KIDS FANTASY NURSERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10 

اإعالن ت�صفية �صركة
ن�ع ال�صركة:�صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:�صال�ن فاندوم للرجال ذ.م.م
�صلطان  غامن  �صيف  اوالد  بناية  مبنى   ،  1 رقم  ال�صركة:حمل  عن�ان 

ال�ص�يدي - C43 اأب�ظبي ، �صارع زايد االأول �س 4 - ق
CN 1014112 :رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

- تعيني ال�صادة/ام ايه بارترز حما�صب�ن قان�ني�ن ، كم�صفي قان�ين   2
لل�صركة بتاريخ:2021/2/1 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية 

العم�مية غري العادية امل�ثق لدى كاتب العدل بالرقم:2121000111 
- تاريخ التعديل:2021/2/9

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�صفي 
املعني خالل مدة 45 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/نادي اك�صلنت للكاراتيه 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�صة رقم:2008852 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة احمد املا�س احمد عبدالرحمن الظاهري ٪100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف بينه مبارك �صلطان الزعابي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ص�ؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10 

اإع����������الن
االبي�س  امل�ج  ال�ص�����ادة/مطعم  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�صة رقم:1359980 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حممد �ص�ال حممد �صاهد اهلل ٪100
تعديل وكيل خدمات/ا�صافة �صهيل مطر �صهيل مانع الرميثي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف �صهيل مطر �صهيل مانع الرميثي

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ص�ؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10 

اإع����������الن
�صركة   - عتيق  �صالح  ال�ص�����ادة/مطعم  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�صخ�س ال�احد ذ.م.م

قد تقدم�ا الينا بطلب   CN رخ�صة رقم:1127213 

تعديل اإ�صم جتاري من/ مطعم �صالح عتيق - �صركة ال�صخ�س ال�احد ذ.م.م 

SALEH ATEEQ RESTAURANT -  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

اإىل /مطعم �صالح عتيق ذ.م.م

SALEH ATEEQ RESTAURANT L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 

حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ص�ؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13161 بتاريخ 2021/2/10   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/317

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/02/15 الثنني  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 

�صده فندق �صدف ديلمون – رقة و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                        الو�صف    �صعر التقييم  

                                                      اثاث فندقي       74،345 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ص املنازعات االيجارية
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عربي ودويل

واقرتاحات ح�ل النظام الرملاين املعدل، ف�صاًل عن الت�صاور مع بقية 
االأحزاب املعار�صة. بدوره، قال داوود اأوغل� يف هذا ال�صياق: “من االآن 
والتقدم  الدميقراطية  ح��زب  م��ع  امل�صتقبل  ح��زب  �صيجتمع  ف�صاعداً 
للراأي  ن�صرها  �صيتم  م�صرتكة  اق��رتاح��ات  ع��دة  ملناق�صة  دوري،  ب�صكل 
اأنه  م�صيفاً  ثنائي”،  اأ�صا�س  على  االت�صاالت  زي��ادة  على  واتفقنا  العام، 
من املحبب زيادة الت�ا�صل بني جميع االأحزاب يف االآونة االأخرية، اإال اأن 

االأحزاب احلاكمة ت�صر على عدم االجتماع مع اأحد اإال نف�صها«.
“نحن  اأن هناك حركة متزايدة بني االأط��راف االأخ��رى، قائاًل:  وتابع 
الرئا�صي بل عملت مبا  النظام  بانتقاد  �صعداء لذلك، وف�دنا مل تكتف 
يتعلق بالنظام الرملاين املعدل، و�صاركنا ذلك مع الراأي العام، وطلبنا 
م�اعيد من االأحزاب االأخرى، وكان حزب الدميقراطية والتقدم �صمن 
هذه االت�صاالت، الأنه ميكن لالنتخابات يف تركيا اأن تطرق الباب يف اأي 

 •• �أنقرة- وكاالت

بعدما كثفت اأحزاب املعار�صة الرتكية حمادثاتها ا�صتعداداً منها لطرح 
برناجمها الرامي للع�دة اإىل نظام برملاين معدل، وبالتزامن مع دع�ة 
اإىل  الق�مية  احل��رك��ة  ح��زب  وحليفه  احل��اك��م  والتنمية  العدالة  ح��زب 
العدالة  ح��زب  عن  من�صقني  حزبني  رئي�صا  اأك��د  جديد،  د�صت�ر  ت�صكيل 
والتنمية احلاكم، بدء م�صاورات ثنائية دورية ل��صع اأطر عامة تهدف 
يف نهاية املطاف اإىل اإعادة العمل بالنظام الرملاين بعد اإجراء تعديالت 
البالد قبل تطبيق  يف  �صائداً  كان  ال��ذي  القدمي  الرملاين  النظام  على 
اأوغل�،  داوود  اأح��م��د  امل�صتقبل  ح��زب  رئي�صا  وك�صف  الرئا�صي.  النظام 
وحزب الدميقراطية والتقدم علي باباجان، يف م�ؤمتر �صحايف، االثنني، 
اأن فريقاً م�صرتكاً من احلزبني �صيجتمعان ب�صكل دوري ل�صياغة اأفكار 

اأردوغ��ان عن �صياغة د�صت�ر جديد  اأن حديث  اأوغل�  اأك��د  حلظة«. كما 
“الد�صت�ر اجلديد ه�  اإط��ار تغيري االأجندة الي�مية، وق��ال:  يندرج يف 
حماولة لتغيري االأخبار الي�مية، نحن ال نرى اإخال�صاً اأو حماولة خللق 
مناخ لذلك، يف وقت غرقت فيه البالد باملحظ�رات”، خامتاً حديثه باأن 
“االأخبار الي�مية هي تفريغ مفه�م االإره��اب باتهام فئات من ال�صعب 
باالإرهابيني، مثل الطالب الذين يعرون عن اآرائهم ويتظاهرون، كل 
هذه االأحداث تك�صف عن اأزمة عميقة«. من جهته، اعتر رئي�س حزب 
اإىل ال�راء  اإن تركيا عادت �صن�ات  الدميقراطية والتقدم علي باباجان 
“عندما  واأ���ص��اف:  اأردوغ����ان،  حلك�مة  االقت�صادية  ال�صيا�صات  ب�صبب 
ننظر اإىل م�صار تركيا نرى ع�دة �صريعة اإىل فرتة الت�صعينيات، خا�صة 
عندما ننظر اإىل عمل االإدارة االقت�صادية، هناك ع�دة اإىل ما قبل فرتة 
ت�رغ�ت اأوزال، هذا البلد ال ي�صتحقهم، امل�صاكل يف تركيا تنم� ب�صرعة، 

يكاد ال ي�جد مفه�م اأو مبداأ ل�صيادة القان�ن«. وتابع باباجان “ال ميكن 
ي�ُقبل فيه الد�صت�ر كن�س ملزم،  القان�ن يف بلد ال  احلديث عن �صيادة 
اإىل ذلك،  اأن��ه من املمكن و�صع د�صت�ر جديد كما يحل� لهم«.  ال يبدو 
اأردف “ت�جد يف تركيا م�صكلة يف نظام االإدارة، وم�صكلة يف عقلية الذين 
يديرون، تغيري النظام وتغيري العقلية ه� �صرط، وهذه العقلية كلها اإذا 
مل تتغري لن يك�ن من املمكن تغيري احلك�مة، هناك عمل مهم حلزب 
امل�صتقبل فيما يتعلق بتعزيز النظام الرملاين، هناك درا�صة نعمل عليها، 
وقد التقت وف�دنا وجهاً ل�جه وقررت اإن�صاء اآلية ت�صاور ثنائية«. يذكر 
م��ص�ع  ب�صبب  اأي���ام  قبل  لقاءاتها  كثفت  كانت  املعار�صة  االأح���زاب  اأن 
املعار�س  اجلمه�ري  ال�صعب  حزب  رئي�س  عقد  حيث  الرملاين،  النظام 
حزب  رئي�س  م��ع  امل��ا���ص��ي،  اخلمي�س  اج��ت��م��اع��اً،  اأوغ��ل���  كيلت�صدار  ك��م��ال 

ل كارام�ال اأوغل�. ال�صعادة املحافظ مِتِ

معار�سة تركيا توؤ�س�ش اآلية الت�ساور للعودة اإىل النظام الربملان

ال�صبت  ن��ه��ار  امل��ح��اك��م��ة  و�صتت�قف 
ب�صبب عطلة ال�صبت اليه�دي، ك�ن 

اأحد حمامي ترامب يه�دياً.
وي��ن�����ّس االت��ف��اق اأي�����ص��اً على اأّن���ه يف 
�صه�د  ا�صتدعاء  اأي طرف  اأراد  حال 
ي��خ�����ص��ع ه�����ذا االأم�����ر  اأن  ب�����ّد  ف����ال 
رف�س  ترامب  باأّن  علماً  للت�ص�يت، 
العام�ن  املّدع�ن  اإليه  اأر�صله  طلباً 
ال��دمي���ق��راط��ي���ن ل��ال���ص��ت��م��اع اإىل 

�صهادته حتت الَق�صم.
الثاين/يناير، وّجه  13 كان�ن  ويف 

تهمة  ل����رتام����ب  ال����ن�����اب  جم��ل�����س 
ليك�ن  التمّرد”  على  “التحري�س 
الرئي�س  اجل���م���ه����ري  امل���ل���ي���اردي���ر 
االأمريكي ال�حيد الذي ي�ّجه اإليه 
يف  حماكمته  يقت�صي  اّتهام  مرتني 
اإج���راءات ميكن  ال�صي�خ يف  جمل�س 
و�صيخ��س  ل���ع���زل���ه.  ت��ف�����ص��ي  اأن 
اأع�صاء جمل�س ال�صي�خ جتربة غري 
الّتخاذ  يجتمع�ن  عندما  م�صب�قة 
يعد يف  رئي�س مل  ع��زل  ب�صاأن  ق��رار 
من�صبه، وال يزال ي�صّكل مركز ثقل 

يف حزبه ول� من دون ال�صلطة التي 
كان مينحه اإياها البيت االأبي�س.

واالإث������������ن������������ني، اع�������ت�������ر ال�������ن��������اب 
يتّ�ل�ن  ال��ذي��ن  ال��دمي���ق��راط��ي���ن 
ترامب  حماكمة  يف  االّدع���اء  مهّمة 
اأّن الرئي�س ال�صابق ارتكب “انتهاكاً 
للد�صت�ر ه� االأخطر الذي يرتكبه 
“حتري�س”  عر  اأمريكي”  رئي�س 

اأن�صاره على مهاجمة الكابيت�ل.
العاّم�ن يف مرافعة  امل��ّدع���ن  واأّك���د 
ال�صي�خ  مل��ج��ل�����س  ���ص��ّل��م��ت  م��ك��ت���ب��ة 

“جه�ده  اأّن  امل��ح��اك��م��ة  ب���دء  ع�صية 
ل���ل���ت���ه���ّرب م����ن م�������ص����ؤول���ي���ت���ه غري 
الطلب  اإىل  اإ����ص���ارة  يف  جمدية”، 
م�صّددين  حم���ام����ه،  ق��ّدم��ه  ال����ذي 

على اأّن “االأدّلة” �صّده “دامغة«.
بايدن،  ج�  الرئي�س  دخل  واالإثنني 
كان�ن   20 يف  ت��رام��ب  ال���ذي خلف 
النقا�س  ع��ل��ى خ��ط  ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر، 
رف�س  لكّنه  املحاكمة،  ب�صاأن  الدائر 
كان  اإذا  م���ا  م�����ص��األ��ة  اإىل  ال��ت��ط��رق 
ينبغي اإدانة ترامب اأو حرمانه من 

ت�يّل اأّي من�صب عام يف امل�صتقبل.
وقال بايدن “�صندع جمل�س ال�صي�خ 

يحّل هذه امل�صاألة«.
والحقاً قالت املتحدثة با�صم البيت 
لل�صاحفيني  �صاكي  ج��ني  االأب��ي�����س 
اإّن ب��اي��دن ت��ر���ّص��ح ���ص��ّد ت��رام��ب يف 
)ترامب(  اأّن��ه  �صعر  “الأنه   2020

غري اأهل باملن�صب«.
“�صيرتك  ال��رئ��ي�����س  اأن  واأ����ص���اف���ت 
هذه  ل��ريى  ال�صي�خ  ملجل�س  االأم���ر 

املحاكمة تتقّدم«.
واأّكد زعيم االأغلبية الدمي�قراطية 
ت�صاك  ال�صنات�ر  ال�صي�خ  يف جمل�س 
اأّن����ه يف ح��ال��ة اأدي����ن ترامب  ���ص���م��ر 
)تتطلب  اإل���ي���ه  امل����ّج���ه���ة  ب��ال��ت��ه��م��ة 
االإدان��������ة اأك����ري����ة ال���ث���ل���ث���ني(، ف����اإّن 
جم��ل�����س ال�������ص���ي����خ ����ص���ُي���ج���ري على 
الب�صيطة  باالأغلبية  ت�ص�يتاً  االإث��ر 
ع��ام يف  اأّي من�صب  ت����يّل  م��ن  ملنعه 

امل�صتقبل.

  •• فيازما-�أ ف ب

ل��ل��ج��ن���د الرو�س  ال�����ص��ب��ت  ُت���ق���ام م���را����ص���م دف����ن م�����ص��رتك��ة 
والفرن�صيني الذين ُعر على رفاتهم يف رو�صيا بعد قرنني من 
مقتلهم خالل ان�صحاب جي�س االإمراط�ر الفرن�صي نابلي�ن 
امل�صروع  عن  امل�ص�ؤولة  امل�ؤ�ص�صة  اأعلنت  ما  على   ،1812 عام 
. واأفادت مرا�صلة وكالة فران�س بر�س اأن الرفات الذي عر 
 100 لنح�  رو�صيا  ال�صغرية يف غرب  فيازما  بلدة  عليه يف 
م�صرتكة  نع��س  ثمانية  يف  ��ع  و���صِ وفرن�صي،  رو���ص��ي  جندي 

االثنني خالل مرا�صم اأقيمت يف اأحد اأديرة املنطقة.
رو�صيا  ل��دى  الفرن�صية  لل�صفارة  ممثل�ن  امل��را���ص��م  وح�صر 
ومل�ؤ�ص�صة تط�ير املبادرات التاريخية الفرن�صية الرو�صية التي 
ت�لت عملية التنقيب والتعرف على الرفات التي اأجريت عام 

ل�كالة  مالين�ف�صكي  بيار  امل�ؤ�ص�صة  رئي�س  وق��ال   .2019
والفرن�صيني  ال��رو���س  اجلن�د  ه���ؤالء  “كل  اإن  بر�س  فران�س 
الذين كان�ا اعداء ذات ي�م، �صُيدفن�ن معا ال�صبت كاال�صدقاء 

يف ح�ص�ر احفاد” امل�صاركني من طريف النزاع.
املنطقة، �صيبقى  اإح��دى مقابر  ال�صبت يف  انتظار دفنهم  ويف 
ُبني  الرفات يف كني�صة �صغرية يف دير ي�حنا املعمدان الذي 
عام 1536 ونهبه “اجلي�س الكبري” التابع لنابلي�ن لدى 
ان�صحابه من رو�صيا عام 1812. وكان ُعر على الرفات قبل 
نح� ع�صر �صن�ات خالل خفريات تابعة ل�ر�صة بناء يف جن�ب 
غرب فيازما، وهي مدينة يبلغ عدد �صكانها 52 األف ن�صمة. 
وقالت عاملة االأنثرتوب�ل�جيا تاتيانا ت�صيفدت�صيك�فا ل�كالة 
فران�س بر�س اإن “ه�اة التاريخ يف املنطقة اعتقدوا يف البداية 

اأنها مقرة تع�د اإىل حقبة احلرب العاملية الثانية.

 الدميوقراطيون يتّهمون ترامب ب� »اأخطر انتهاك للد�ستور« 

اأردوغان يُهاجم فرن�سا..واأبناء كبار م�سوؤويل حزب العدالة يتعلمون يف مدار�سها •• باري�س-وكالبات 

وزارة  اأن  خ��ا���ص��ة  م�������ص���ادر  اأك������دت 
احتمال  ت��در���س  الفرن�صية  التعليم 
طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س  انتقام 

اللغة  تعليم  وم��ع��اه��د  الفرن�صية،  وال��ث��ان���ي��ات  امل��دار���س  م��ن  اأردوغ�����ان، 
الفرن�صية، يف اأنقرة، واإ�صطنب�ل، واأزمري، رداً على رف�س حك�مة الرئي�س 
باري�س  الأن��ق��رة يف  تركية خا�صعة  م��دار���س  اف��ت��ت��اح  م��اك��رون  اإمي��ان���ي��ل 

و�ص�احيها.
لكّن امل�صادر ك�صفت عاماًل اأ�صا�صي مُيكن اأن ُي�صكل حماية م�ؤقتة للمدار�س 
الفرن�صية �صد خطر اإغالقها ر�صمياً، وه� اأّن العديد من كبار امل�ص�ؤولني 
يف تركيا مبن فيهم اأع�صاء يف حزب العدالة والتنمية االإ�صالمي احلاكم، 
تعليم  على  البلديات، يحر�ص�ن  الرملان وجمال�س  اأع�صاء يف  وبع�صهم 

يف  التعليم  م�صت�ى  انخفا�س  ب�صبب  الفرن�صية،  امل��دار���س  يف  اأب��ن��ائ��ه��م 
املدار�س الرتكية احلك�مية، و�صعف ُقدرات طالبها، ب�صبب غلبة املنهج 
ثان�يات  افتتاح  م��اك��رون  ويرف�س  فيها.  التدري�س  ط��رق  على  الديني 
تعيينهم  اأن��ق��رة  تن�ي  الذين  امل�ص�ؤولني  نزاهة  يف  ال�صك  ب�صبب  تركية، 
فيها، ومدى التزامهم باالبتعاد ب�صكل اأ�صا�صي عن “الدعاية االإ�صالمية 

الق�مية” حلك�مة حزب العدالة والتنمية االإ�صالمي.
ر�صمياً عاماً �صد اللغات والثقافات  وال يعك�س الرف�س الفرن�صي م�قفاً 
واملدار�س  اللغة  من  م�قف  لكنه  فرن�صا،  يف  املقيمة  للجاليات  االأ�صلية 
الفرن�صي  اأناليز”  “غل�بال ووت�س  الرتكية، وذلك وفق ما ك�صف مركز 

تعليم  ب�صّدة  باري�س  رف�س  ورغ��م  اجلي��صيا�صية.  وال��درا���ص��ات  للبح�ث 
عليها،  االإ�صراف  اأنقرة  ا�صرتاط  ب�صبب  الرتكية يف مدار�صها احلك�مية 
اإطار  15600 طالب فرن�صي تركي، يف  اأنها تدر�س بالفعل حل�ايل  اإال 
غري ر�صمي، يف حني يبلغ عدد اأفراد اجلالية الرتكية يف فرن�صا ما يزيد 

عن 750 األف �صخ�س.
وتخ�صى وزارة التعليم الفرن�صية تنفيذ اأردوغان تهديدات تكررت كثرياً 
االإداري��ة غري  وال�ص�ابط  ال�صغ�ط  املزيد من  بفر�س  املا�صي،  العام  يف 
املنا�صبة على مدار�صها يف تركيا، ما ي�ؤّدي يف النهاية اإىل اإغالقها، خا�صة 
اأي  اإدراج  ترف�س  واأزم��ري  واإ�صطنب�ل،  اأن��ق��رة،  يف  الفرن�صية  امل��دار���س  اأن 

درو�س دينية يف مناهجها، اأو تعليم 
حزب  حك�مة  منهج  وف��ق  الرتكية 
ال�صن�ات  يف  ع��م��ل��ت  ال��ت��ي  ال��ع��دال��ة 
املا�صية على حت�يل النظام التعليمي 
ديني  اإىل  ع��ل��م��اين،  م���ن  ت��رك��ي��ا  يف 
و�صف  بالنكر،  مي�صيل  الفرن�صي جان  التعليم  وزير  اأن  وُيذكر  ُمت�صّدد. 
ُيعار�س  ال  اأن��ه  واأو���ص��ح  و”ا�صتبدادي”،  “عدواين”  ب�  الرتكي  النظام 
لكنه  فعاًل،  ي�ج�د  ما  وه���  فرن�صا،  يف  دولية  تعليمية  م�ؤ�ص�صات  وج���د 
الفرن�صية وم�صاومتها  امل�ؤ�ص�صات  الرتكية على  ال�صلطات  يرف�س �صغط 

لتحقيق اأهدافها.
واأكد اأّنه “اإذا رغبت دولة حمايدة اأيدي�ل�جيا ودينياً يف تنفيذ م�صاريع 
تعليمية يف فرن�صا، فاإنه مُيكن بحث االأمر معها بالطبع، ولكن لي�س مع 

تركيا«.

مرا�سم دفن م�سرتكة لرفات جنود رو�ش وفرن�سيني 

 •• وا�صنطن-اأ ف ب

ط��ل��ب حم��ام��� دون��ال��د ت��رام��ب من 
جم��ل�����س ال�������ص���ي����خ ال����ع����دول ف������راً 
ال�صابق،  ال��رئ��ي�����س  حم��اك��م��ة  ع���ن 
للد�صت�ر  ان��ت��ه��اك  اأن��ه��ا  م��ع��ت��ري��ن 
خطراً  ت�صكل  �صيا�صية  و”م�صرحية 
حني  يف  الدمي�قراطية”،  ع��ل��ى 
اعتر املّدع�ن الدمي�قراطي�ن اأّنه 

ارتكب اأخطر “انتهاك للد�صت�ر«.
وكتب املحاميان ديفيد �ص�ن وبرو�س 
كا�صت�ر يف مرافعة من 78 �صفحة 
بدء  ع�صية  ال�صي�خ  ملجل�س  �صّلمت 
االتهامية  “الالئحة  اأّن  املحاكمة 
ال��ن���اب غري  ت��ب��ّن��اه��ا جمل�س  ال��ت��ي 
د�صت�رية يف ج�انب عّدة، ويكفي كّل 
من هذه اجل�انب وحده العتبارها 

ف�راً الغية ويف غري حمّلها«.
واالإث��ن��ني اأع��ل��ن زعيما احل��زب��ني يف 
مع  ال  ت��صّ اأّنهما  ال�صي�خ  جمل�س 
ب�صاأن  ات��ف��اق  اإىل  القان�نية  ال��ف��رق 
ق�اعد املحاكمة التي �صتبداأ الثالثاء 
يف ال�صاعة 13:00 )18:00 ت غ( 
بنقا�س يليه ت�ص�يت على د�صت�رية 

املحاكمة نف�صها.
واأ�صافا اأّن املرافعات �صتبداأ االأربعاء، 
على اأن يح�صل كّل جانب على 16 

�صاعة ت�ّزع على مدار ي�مني.
املحاكمة  ف�������اإّن  ل���الت���ف���اق  ووف����ق����اً 
�صت�صتمّر حتى غروب �صم�س اجلمعة 
ث����م ت�����ص��ت��اأن��ف ب���ع���د ظ���ه���ر االأح������د. 

•• ر�نغون-�أ ف ب

خ��رج متظاهرون يف ران��غ���ن، كرى 
اأم�س  ال�������ص����ارع   اإىل  ب����رم���ا،  م���دن 
الثالثاء، يف حتدٍّ لتحذيرات اجلي�س 
الكبرية،  التجّمعات  �صّد  بالتحّرك 
يف ح���ني ا���ص��ت��خ��دم��ت ال�����ص��رط��ة يف 
املياه  خ��راط��ي��م  ن��اي��ب��ي��داو  العا�صمة 
تنفيذ  امل��ح��ت��ّج��ني. وم��ن��ذ  ل��ت��ف��ري��ق 
االأول  يف  ع�صكري  النقالب  اجلي�س 
م����ن ����ص���ب���اط/ف���راي���ر واالإط�����اح�����ة 
ب��احل��اك��م��ة امل��دن��ي��ة اأون�����غ ���ص��ان �ص� 
ت�����ص��ي، اج��ت��اح��ت ال��ب��الد م���ج��ة من 
ون�����زل مئات  امل����ن����ّددة  ال���ت���ظ���اه���رات 

االآالف اىل ال�ص�ارع احتجاجاً.
ال�صرطة  ا�صتخدمت  ن��اي��ب��ي��داو  ويف 
خراطيم املياه �صّد املتظاهرين، وفقاً 
في�صب�ك  على  مبا�صرة  بّثت  مل�صاهد 
واأّكد �صّحتها مرا�صل� فران�س بر�س 
يف ال��ع��ا���ص��م��ة. وع���ل���ى ال����ّرغ����م من 
املحتج�ن  ا�صتمّر  فقد  املياه  مدافع 
“فلت�صقط  ه��ات��ف��ني  حت���ّرك���ه���م،  يف 
ال��ع�����ص��ك��ري��ة«. وكان  ال��دي��ك��ت��ات���ري��ة 
حتذيرا  االث���ن���ني  اأ�����ص����در  اجل��ي�����س 
الر�صمي  ال��ت��ل��ف��زي���ن  ع���ر  ح���ازم���اً 
 )...( خ���ط����ات  ب�”اتخاذ  م��ت��ع��ه��دا 
تبلبل ومتنع  ال��ت��ي  امل��خ��ال��ف��ات  ���ص��ّد 
وحظرت  ال��دول��ة«.  ا�صتقرار  وتدّمر 
ت�صم  التي  والتجمعات  التظاهرات 
وفر�س  اأ�صخا�س،  خم�صة  من  اأك��ر 

 20،00 ال�صاعة  م��ن  جت���ّ�ل  حظر 
اإىل ال�صاعة 4،00 بالت�قيت املحلي، 
ت�ص�نغ  ���ص��ان  منطقتي  يف  وخ��ا���ص��ة 
وكاماي�ت قرب رانغ�ن اللتني تعّدان 
م���ن اأب�����رز امل��ن��اط��ق ال�����ص��اخ��ن��ة التي 
�صان  ويف  املتظاهرون.  فيها  يتجّمع 
مدّر�س   200 نح�  حت���ّدى  ت�ص�نغ 
االأوام����ر ال��ث��الث��اء و���ص��اروا حاملني 
معلم�ن،  “نحن  ت���ق����ل  الف����ت����ات 

يلّ�ح�ن  وهم  العدالة”  نريد  نحن 
ب��ال��ت��ح��ي��ة ال��ث��الث��ي��ة االأ���ص��اب��ع التي 
امل�ؤيدة  التظاهرات  م��ن  ا�صتعاروها 
للدمي�قراطية يف اأنحاء اآ�صيا. وهتف 
املتظاهرون “اأطلق�ا �صراح اأونغ �صان 
�ص� ت�صي” و”فلت�صقط الديكتات�رية 
ال�صارع  عب�رهم  خالل  الع�صكرية” 
اأطلق  ح��ي��ث  احل������ّي،  يف  ال��رئ��ي�����ص��ي 
بجانبهم  امل�����اّرة  ال�����ص��ي��ارات  ���ص��ائ��ق��� 

دعماً  ���ص��ي��ارات��ه��م  الأب��������اق  ال���ع���ن���ان 
اآخر  ح�صد  وجت��ّم��ع  للمتظاهرين. 
اأم��ام مقّر حزب الرابطة  يف املنطقة 
الدمي�قراطية  اأج���ل  م��ن  ال�طنية 
يرمز  الذي  االأحمر  الل�ن  مرتدين 
�ص�  ���ص���ر  وح��ام��ل��ني  احل���زب  ل�صعار 
باإطالق  اجل��ي�����س  م��ط��ال��ب��ني  ت�����ص��ي 
ت�ص�يه  م��ن  ال��ّرغ��م  وعلى  �صراحها. 
فعلها  رّد  ب�صبب  ال��غ��رب  يف  �صمعتها 

�ص�  ت��زال  ال  الروهينغا،  اأزم��ة  حيال 
ت�صي �صخ�صية ذات �صعبية كبرية يف 
البالد، وقد ح�صد حزبها باأكر من 
80 باملائة من االأ�ص�ات يف انتخابات 

ت�صرين الثاين/ن�فمر.
االنتخابات  اأّن  ي��زع��م  اجلي�س  ل��ك��ّن 
وهي  وا���ص��ع��ة،  ت��زوي��ر  عملية  �صهدت 
ا���ص��ت��خ��دم��ه��ا لترير  ال��ت��ي  احل���ّج���ة 

االنقالب الع�صكري.

تظاهرات جديدة يف رانغون يف حتّد لتهديدات اجلي�ش

•• طهر�ن-�أ ف ب

ك�صف وزير اال�صتخبارات االإي��راين حمم�د عل�ي عن �صل�ع عن�صر 
من الق�ات امل�صلحة االإيرانية يف عملية اغتيال العامل الن�وي البارز 
الثاين ن�فمر، والتي  زاده قرب طهران يف ت�صرين  حم�صن فخري 
اتهمت اجلمه�رية االإ�صالمية ا�صرائيل بال�ق�ف خلفها. وقال عل�ي 
االأول�ية لالغتيال كان عن�صرا  بالتح�صريات  الذي قام  “ال�صخ�س 
ا�صتخباري  القيام بعمل  امل�صلحة، ومل نكن قادرين على  الق�ات  من 
وذلك يف حديث اىل التلفزي�ن الر�صمي  يف جمال الق�ات امل�صلحة”، 
بّث ليل االإثنني. ومل يقدم عل�ي تفا�صيل اإ�صافية. واغتيل فخري 

مكان  يف  اإره��اب��ي���ن  هناك  يكن  ومل  واالإن��رتن��ت  ال�صناعية  االأق��م��ار 
وفق ما نقلت عنه وكالة “مهر” االإيرانية. واأ�صار عل�ي  احلادث”، 
يف حديثه اأم�س اىل اأن وزارة اال�صتخبارات طلبت من الق�ات امل�صلحة 
)االغتيال(  احل��ادث  لكن  امل�صاألة،  هذه  يف  لنتعاون  �صخ�س  “تكليف 
االأعلى  املر�صد  ومنح  بتعيني مندوب«.  تق�م  اأن  قبل  لالأ�صف ح�صل 
رفيع  ع�صكريا  و�صاما  خامنئي  علي  اهلل  اآية  االإ�صالمية  للجمه�رية 
امل�صت�ى لفخري زاده بعد وفاته. ومل تعلق ا�صرائيل على اتهامها من 
قبل اإيران بال�ق�ف خلف االغتيال، علما باأنه �صبق لرئي�س وزرائها 
عن  م�ص�ؤول  زاده  فخري  اإن   2018 ع��ام  ق��ال  اأن  نتنياه�  بنيامني 

برنامج ع�صكري ن�وي اإيراين، لطاملا نفت طهران وج�ده.

زاده، اأحد اأبرز العلماء االإيرانيني، بعد ا�صتهداف م�كبه يف مدينة اآب 
�صرد مبقاطعة دماوند �صرق طهران يف 27 ت�صرين الثاين/ن�فمر. 
وك�صف وزير الدفاع اأمري حامتي بعد االغتيال، اأن فخري زاده كان 
اأحد معاونيه وي�صغل ر�صميا من�صب رئي�س منظمة االأبحاث واالبداع 
الق�مي علي  ل��الأم��ن  االأع��ل��ى  املجل�س  اأم��ني  وق��ال  ل��ل���زارة.  التابعة 
�صمخاين بعد اأيام، اأن االغتيال كان “عملية معقدة ا�صتخدمت فيها 
كما و�صفه  اأي �صخ�س يف املكان”.  اأجهزة الكرتونية، ومل يكن ثمة 
ب�”�صردار”، وه� لقب ال�صباط الكبار يف احلر�س الث�ري. واأ�صار نائب 
القائد العام للحر�س الث�ري العميد علي فدوي اىل اأن االغتيال مت 
ب�ا�صطة ر�صا�س با�صتخدام “الذكاء اال�صطناعي مت التحكم به عر 

عن�سر من القوات الإيرانية متورط يف اغتيال فخري زاده 

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر الآخر

•• لوك الليربتي

الذي  بالقيل وال��ق��ال  ن���ادرا م��ا اهتم  ال��ع��ادة،  يف 
هذه  وج��دت  لكنني  ال�صيا�صيني،  بحياة  يحيط 
الثانية  امل��ح��اك��م��ة  ب����دء  م���ع  ل���ذي���ذة  احل���ك���اي���ة 
للرئي�س دونالد ترامب يف جمل�س ال�صي�خ اأم�س 

الثالثاء.
ي����ف����ّ�ت مايكل  ادان�����ت�����ه، مل  ث����م  ات���ه���ام���ه  م���ن���ذ 
فر�صة  اأي  للرئي�س،  ال�صابق  املحامي  ك���ه��ني، 
اعرتف  ان  �صبق  ولئن  ال�صابق.  رئي�صه  الإزع���اج 
ب�صهادته  االإدالء  اأث��ن��اء  االأخ��ط��اء  م��ن  بالعديد 
ا�صمه  �صماع  ا  اأي�صً نت�ّقع  فاإننا  الك�جنر�س،  يف 
ت�صمل  التي  املحاكمات  من  العديد  يف  بانتظام 

دونالد ترامب.
ب�دكا�صت  ك���ه��ني  اأط��ل��ق   ،2020 �صبتمر  يف 
�ص�ى  ����ص���يء  ال  ب���ال���ذن���ب...  اع������رتاف  با�صم” 
بط�لة  م���ن  ك��ان��ت  ح��ل��ق��ة  اأح�����دث  احلقيقة”. 
ا�صرتى  التي  االإباحية  املمثلة  دانيالز،  �صت�رمي 
اأم�ال  مايكل ك�هني �صمتها من خالل حت�يل 
ال��رئ��ا���ص��ي��ة. وب�صبب  ت��رام��ب  م��ن حملة دون��ال��د 
هذه املفاو�صات، وجد مايكل ك�هني نف�صه خلف 

الق�صبان.
هناك �صيء �صريايل ومثري للقلق ب�صدة ح�ل هذا 
الرئي�صية  ال�صخ�صيات  من  اثنني  مع  االرتباط 
كانته  ال���ذي  ه���ذا،  ال���اق��ع  تلفزي�ن  ب��رن��ام��ج  يف 
املنتهية  الرئي�س  يكن  مل  واذا  ت��رام��ب.  رئا�صة 
واليته االأول، ورمبا لي�س االأخري، الذي تطارده 
عالقة خارج نطاق الزواج، فاإنني ال اتذّكر تعاونا 

مماثال لتعاون ك�هني ودانيالز.
اإىل جانب االأ�صرار واحل�ارات العاطفية، ا�صتعاد 
اإنتاج  اآخ��ر من  “جنم”  ذك��رى  ودانيالز  ك�هني 

تتذكرون  هل  اأفيناتي.  مايكل  الثانية:  الدرجة 
حم���ام���ي دان���ي���ال���ز ال�����ص��اب��ق ال�����ذي ���ص���ه��د على 
التلفزي�ن وو�صائل الت�ا�صل االجتماعي كل ي�م 
طيلة اأ�صابيع؟ هل تتذكرون مدى جدية تفكريه 
النتخابات  دمي��ق��راط��ًي��ا  م��ر���ص��ًح��ا  ي��ك���ن  اأن  يف 

2020 الرئا�صية؟
لقد انهارت �صعبية اأفيناتي بال�صرعة التي قفزت 
�صيارات  الذي يق�د  املحامي الالمع  بها. ووجد 
ال�صباق نف�صه امام املحاكم ب�صبب بع�س عمليات 
دانيالز  �صت�رمي  �صد  واح���دة  ومنها  ال��ت��ح��ّي��ل، 

نف�صها.
ل��ي�����س االأول يف  امل��ن�����ص���ر  ل��ل��ق��ل��ق، ه���ذا  ال داع����ي 
اأو  االجتماعية  االأح����داث  ح���ل  ط�يلة  �صل�صلة 
تاريخ التفا�صيل املثرية للحياة اخلا�صة للنج�م 
الغريب  ب��ال��ط��اب��ع  ت��ذك��ري  ه���  ب��ل  ال�صيا�صيني. 

ل�صياق ال�صن�ات االأربع املا�صية.
على  ال�قت  لفرتة من  االإع��الم  و�صائل  �صرتكز 
املحتمل  وم��ن  وحا�صيته.  ترامب  دونالد  حمنة 
وجنمة  ال�صابق  املحامي  بني  التعاون  يك�ن  اأن 
االفالم االإباحية يف النهاية جمرد حلقة واحدة 
التي  الدرامية  امل�صل�صالت  من  العديد  بني  من 

ال تنتهي.
من ناحيتي، اآمل فقط اأن ي�ؤدي جمم�ع كل هذه 
النزاعات واجلدل، اإىل جانب عملية االإقالة التي 
ترامب  دون��ال��د  اإب��ع��اد  اإىل  الثالثاء،  اأم�س  ب��داأت 
اأ�صرت  اإىل االأب��د. وكما  ال�صيا�صة االأمريكية  عن 
مرات عديدة؛ يحتاج الناخب�ن االأمريكي�ن اإىل 
م�ازًنا  ثقاًل  ليك�ن  نقاوة  اأكر  حزب جمه�ري 
ينجذب  ال���ذي  ال��دمي��ق��راط��ي  ل��ل��ح��زب  حقيقًيا 

ب�صكل متزايد اإىل الي�صار.
ترجمة خرية ال�صيباين

�ستورمي دانيالز تتعاون مع مايكل كوهني...!

*ا�صتاذ تاريخ، وحما�صر، ومعلق �صيا�صي كندي خمت�س يف ال�صيا�صة والتاريخ االمريكيني
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اإعالن بالن�شر  )2021/1252( 
  رقم املحرر 2020/1/201476

مقدم من : �صركة االأن�ار لبالط ال�صرياميك �س م ع ع - فرع منطقة حرة براأ�س اخليمة - املنذرة 
�صد : 1( ل�ؤل�ؤة الب�صتان ملقاوالت البناء / ذ م م املنذر اليها االوىل  2( ا�صماعيل ك�تي �صاجهان ا�صماعيل ك�تي - املنذر اليه الثاين 

رقم  التجارية  الرخ�صة  مب�جب   ، اخليمة  راأ���س  ب��اإم��ارة  احل��رة  املنطقة  يف  اأ�ص�صت   ، عامة  عمانية  م�صاهمة  ل�صركة  ف��رع  امل��ن��ذرة   : اأوال 
5007558 ، وتعمل يف حمال جتارة م�اد البناء ،  ثانيا : املنذر اليها االأوىل �صركة ذات م�ص�ؤولية حم�دة تعميل يف جمال مقاوالت 
البناء ، اأ�ص�صت يف اإمارة عجمان مب�جب الرخ�صة التجارية رقم )46638( ال�صادرة عن دائرة التنمية االإقت�صادية بعجمان واملنذر اليه 
الثاين مديرها وامل�قع على ال�صيكات م��ص�ع التكليف بال�فاء ، ثالثا : ا�صدر املنذر اليه الثاين من ح�صاب املنذر اليها االوىل ال�صيكات 

التالية ل�صالح املنذرة وامل�صح�بة على ن�ر بنك : 

رابعا : ارتدت ال�صيكات دون �صرف لدى  عر�صها يف ميعاد ا�صتحقاقها ب�صبب عدم كفاية الر�صيد 
خام�صا : مل يقم املنذر اليهما بال�فاء بقيمة ال�صيكات �صالفة الذكر رغم تكرارا املطالبة ال�دية 

فاإن املنذرة ت�جه هذا االإنذار لتكليف املنذر اليهما لل�فاء بقيمة ال�صيكات �صالفة الذكر مبلغ 1.314.442 درهم )ملي�ن وثالثمائة 
واربعة ع�صر الف واربعمائة واإثنان واربع�ن درهم( خالل خم�صة اأيام من تاريخ ت�صلمها هذا االإنذار حتت طائلة اتخاذ االإجراءات القان�نية 

للمطالبة بهذا الدين وف�ائده والر�ص�م الق�صائية وامل�صاريف. 
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•• �لفجر – خرية �ل�شيباين
الثنني،  ال�صلطة  على  البورمي  اجلي�س  ا�صتيالء 
اأيديولوجية  عقيدة  منطق  يف  يتنّزل  فرباير،   1
الداخلية  النزاعات  تاريخ  يف  متجذرة  ع�صكرية 
الدائمة التي �صكلت حا�صر ما بعد ال�صتعمار مليامنار 
)ال�صم الر�صمي لبورما(. ومن هذه الروؤية انبثقت، 
واليوم،  الأم�س  يف  البورميني  للع�صكريني  بالن�صبة 
يلعبونه:  مركزًيا  دوًرا  لهم  باأن  الرا�صخة  القناعة 

اأن يكونوا �صامنني لوحدة وطنية متخّيلة.

ي�سكل الع�سكريون موؤ�س�سة موازية
 تركز على واجب الدفاع عن الأمة

قوة اجلي�ش البورمي لي�ست ع�سكرية 
ا اقت�سادية فح�سب، بل هي اأي�سً

نيوزيلندا جتّمد عالقاتها ال�سيا�سية والع�سكرية مع بورما 
اآخرين  ت�صي وقادة  �ص�  �صان  اأونغ  املدنية  رئي�صة احلك�مة 
“يدين  ب���اأن  ال���دويل  املجتمع  اآردرن  وط��ال��ب��ت  ح��زب��ه��ا.  يف 
�صن�ات  “بعد  واأ�صافت  ب���رم��ا«.  يف  يحدث  ن��راه  ما  ب�صّدة 
اأّن  اأعتقد  ب�رما،  لبناء دمي�قراطية يف  ال�صاّق  العمل  من 
يف  يحدث  راأي��ن��اه  ما  لروؤية  باالأ�صى  ي�صعر  ني�زيلندي  ك��ّل 
واأو�صحت رئي�صة ال�زراء  االأيام االأخرية بقيادة اجلي�س”. 
فعله  ب��صعنا  ما  كل  �صنفعل  اأّننا  هي  الق�ية  “ر�صالتنا  اأّن 

هنا يف ني�زيلندا«.
حك�متها  اّتخذتها  التي  االإج���راءات  اأّن  اإىل  اآردرن  ولفتت 
على  �صفر  حظر  فر�س  اأي�صاً  �صت�صمل  االنقالبيني  �صّد 
اأّن بالدها تن�صّم  اإىل  كبار قادة اجلي�س يف ب�رما، م�صرية 
االإن�صان  حق�ق  جمل�س  طالبت  التي  العديدة  ال��دول  اإىل 

•• ويلينغتون-�أ ف ب

ك��ل عالقاتها  ال��ث��الث��اء جتميد  اأم�����س  ن��ي���زي��ل��ن��دا  اأع��ل��ن��ت 
اأول  ال�صيا�صية والع�صكرية الرفيعة امل�صت�ى مع ب�رما، يف 
الب�رمي  اجلي�س  ل��ع��زل  ال��ع��امل  يف  دول���ة  تّتخذها  خ��ط���ة 

الذين ت�ىّل ال�صلطة االأ�صب�ع املا�صي اإثر انقالب.
وق��ال��ت رئ��ي�����ص��ة ال������زراء ال��ن��ي���زي��ل��ن��دي��ة ج��ا���ص��ي��ن��دا اآردرن 
ني�زيلندا  فاإّن  الع�صكري  “بعد االنقالب  اإّنه  لل�صحافيني 
ت��ع��ّل��ق ك���ّل االت�����ص��االت ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة وال��ع�����ص��ك��ري��ة الرفيعة 

امل�صت�ى مع ب�رما«.
واأنهى اجلي�س الب�رمي يف االأول من �صباط/فراير م�صاراً 
دمي�قراطياً ه�ّصاً باإعالنه حال الط�ارئ ملدة عام واعتقاله 

التابع لالأمم املتحدة بعقد جل�صة خا�صة لبحث التطّ�رات 
اأّن برامج املع�نة الني�زيلندية  اآردرن  يف ب�رما. واأو�صحت 
دوالر  ملي�ن   42 ح���ايل  �صن�ياً  قيمتها  والبالغة  لب�رما 
اأن  ب�صرط  �صت�صتمّر  دوالر(،  ملي�ن   30.5( ني�زيلندي 
تخ�صع  اأن  اأو  احلاكم  الع�صكري  املجل�س  منها  ي�صتفيد  ال 

ل�صيطرته.
وال تزال اأحداث ب�رما يف �صلب االأجندة الدولية رغم اأنه 

مل تّتخذ حّتى االآن اأّي خط�ة ملم��صة �صّد اجلراالت.
وق��ب��ل اأي����ام، دع��ا جمل�س االأم���ن ال���دويل اإىل االإف����راج عن 
جميع املعتقلني لكنه مل يتمكن من اإدانة االنقالب ر�صمياً 
يف بيانه امل�صرتك ب�صبب معار�صة ال�صني ورو�صيا، الدولتني 

الداعمتني تقليدياً للجي�س الب�رمي يف االأمم املتحدة.

 م�سلحون جمهولون يخطفون 
مقيمني يف خميم نازحني بليبيا

•• طر�بل�س-وكاالت

اقتحمت جمم�عة م�صلحة جمه�لة من 20 �صيارة، اأم�س االأول االثنني، خميماً لنازحي 
تاورغاء يف مدينة طرابل�س الليبية. وقال م�صدر مل�قع “218” الليبي، اإن امل�صلحني كان�ا 
ملثمني ويف �صيارات معتمة، بال �صعارات الأي جهة ر�صمية ومدججني باالأ�صلحة اخلفيفة 
واخلروج،  املخيم  واخل��روج من  الدخ�ل  منع�ا  امل�صلحني  اأن  امل�صدر  واأ�صاف  واملت��صطة. 
وفت�ص�ا عدداً كبرياً من النازحني القاطنني فيه، قبل اعتقال �صابني من تاورغاء املقيمني 
يقيمان فيه، واقتيادهما اإىل جهة جمه�لة. وح�صب امل�صادر ف�جئ اأهل املخيم بعد �صاعات 
من االعتقال باأخبار عاجلة على تلفزي�نات حلك�مة ال�فاق مفادها القب�س علي ت�صكيل 
ع�صابي متهم بتفجري االأكادميية البحرية التي راح �صحيتها اآمر االأكادميية واآخرون، يف 

اتهام لل�صابني من تاورغاء، من قبل كتيبة تابعة لغني�ة الككلي ح�صب امل�صدر.

اأونغ �صان �ص� كي مع قائد اجلي�س الذي انقلب عليها

م�صرية راف�صة لالنقالب

حاجز للجي�س يف نايبيداو خالل انقالب 1 فراير

متظاهرون يحرق�ن �ص�رة للجرال مني اأونغ هالينغ

االحتجاجات تت�صاعد

منذ ال�صتقالل عام 1948

اجلي�ش يف بورما، تلك الدولة داخل الدولة...!
اجلي�س قوة من املتطوعني يتم جتنيدهم ب�صكل اأ�صا�صي من جمموعة بامار البوذية العرقية

منذ  اأب�����������ًدا،  اجل���ي�������س  ي���ت����ق���ف  مل 
ك�نه  ع��ن   ،1948 ع��ام  اال�صتقالل 
دول�����ة داخ�����ل ال����دول����ة، ح��ت��ى خالل 
فيها  يكن  مل  التي  ال��ن��ادرة  ال�صن�ات 
 1962 امل��ب��ا���ص��رة: ب��ني  يف ال��ق��ي��ادة 
انقطاع  ب��ال  ب���رم��ا  ك��ان��ت  و2011، 
حتت نري اجل��راالت، فرتة تخللتها 
ب�ح�صية،  ُقمعت  �صعبية  انتفا�صات 

وانقالب ثالث، وتطهري داخلي.
حك�مة  اإىل  ال�����ص��ل��ط��ة  ت�صليم  رغ���م 
 ،2015 ع���ام  دمي��ق��راط��ًي��ا  منتخبة 
وهي االأوىل منذ عام 1961، ظلت 
الق�ات امل�صلحة الب�رمية )تامتاداو( 
من  ط��ب��ق��ة  عليها  تهيمن  م���ؤ���ص�����ص��ة 
ال�صباط املحتقرين لل�صلطة املدنية، 
ومعاركها.  حروبها  ت�صاء  كما  وت�صن 
وقد اكدت، عام 2017، خالل اأ�ص�اأ 
�صمعة  البالد،  تاريخ  يف  عنف  اأعمال 
اجلي�س  قتل  عندما  جن�دها  ق�ص�ة 
بنغالدي�س  اىل  وط�����رد  واغ��ت�����ص��ب 
�صكان  م����ن  ك����ب����رًيا  ج������زًء  امل�����ج�����اورة 
الروهينجا.  م���ن  امل�����ص��ل��م��ة  االأق��ل��ي��ة 
اجلراالت،  املتحدة  االمم  واتهمت 
م���ن���ه���م ق����ائ����د اجل���ي�������س م�����ني اون�����غ 
هالينغ، ب� “نّية االبادة اجلماعية”.  
وال��ي���م، ه��ذا ال��رج��ل، 64 ع��اًم��ا، ه� 

�صيد ب�رما.
يف 22 دي�صمر 2020، ذّكر رئي�س 
التامتاداو ب�صبب وج�د هذا االأخري: 
م�ؤ�ص�صتان  وال������دول������ة  “اجلي�س 
�صروريا  وال���ت���امت���اداو  ���ص��روري��ت��ان، 
ل�اجب الدفاع عن الدولة”. واأ�صاف 
دور  مفه�م  ي��ّصع  مهًما،  ت��صيًحا 
تك�ن  اأن  ي��ج��ب  امل�����ص��ل��ح��ة:  ال���ق����ات 
االبرز  الهيكل  ��ا  اأي�����صً االأخ����رية  ه��ذه 
ال�طنية  “ال�صيا�صات  عن  الدفاع  يف 
والعادات  والتقاليد  الب�ذي  والدين 

والثقافة«.
دفعت  ه��ذه  ال��ه��اّم��ة  التعريف  اإع����ادة 
من  ثيها،  اأم����ارا  الب�رمية  الباحثة 
معهد ميامنار لل�صالم واالأمن، وه� 
اإن  الق�ل  اإىل  اأبحاث م�صتقل،  مركز 
اأنف�صهم  ي�����ص��ع���ن  ال  “الع�صكريني 
حتت الدولة اأو ف�قها: انهم ي�صكل�ن 
واجب  على  ت��رك��ز  م���ازي��ة  م�ؤ�ص�صة 

الدفاع عن االأمة ».

احلروب الداخلية
ب�رما  جي�س  ك��ان  اال���ص��ت��ق��الل،  عند 
االف   3 اأو  فقط،  كتائب  �صت  ي�صم 
تامتاداو  ت��ط���ر  رغ���م  ول��ك��ن  رج����ل. 
ن�صبًيا  ج��ي��ًدا  جم��ه��زة  ق����ة  لي�صبح 
الي�م -فرقة م�صاة خفيفة، وطائرات 
هليك�برت هج�مية رو�صية، وطائرات 
قاذفة، وفرقاطات �صينية، ومدفعية 
ج���ي حديثة  دف���اع  واأن��ظ��م��ة  ثقيلة، 
-فانه مل يحقق يف كثري من االأحيان 

م�اجهة  يف  ه���زي���ل���ة  ن���ت���ائ���ج  ����ص����ى 
“العرقية”.  ال���ع�������ص���اب���ات  ع���زمي���ة 
وي��ت�����ص��ح ه���ذا م��ن��ذ ع���دة اأ���ص��ه��ر من 
يتكّبدها  ال��ت��ي  االن��ت��ك��ا���ص��ات  خ���الل 
والية  يف  النظامي�ن  اجلن�د  اأحياًنا 
اأراكان، اأثناء القتال �صد رجال جي�س 
وه���ي جم��م���ع��ة م�صلحة  االأراك�������ان، 
الذاتي لهذه  اأج��ل احلكم  تقاتل من 
االنباء،  يرد يف  ما  ال�الية. وبح�صب 
لقي ح�ايل 3 االف جندي من ق�ات 
العمليات  يف  م�صرعهم  ال��ت��امت��اداو 
ع���دد كبري  2011، وه����  ع���ام  م��ن��ذ 
امل�اتية  ال��ت�����ص��اري�����س  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر 
الع�صابات  لعمليات حرب  عام  ب�صكل 

ولي�س لال�صتباكات التقليدية.
ال������ت������امت������اداو �صد  ق�����ات�����ل  ل����ط����امل����ا 
بلده،  داخ���ل  م��ن  م�صلحة  ج��م��اع��ات 
ف��احل��روب ال��داخ��ل��ي��ة، ال��ت��ي اندلعت 
ب��ع��د اال���ص��ت��ق��الل، مل ت��ت���ق��ف اأب����ًدا: 
ان ب���رم��ا يف ���ص��راع م��ن��ذ اأك����ر من 
�صبعة عق�د �صد عدد ال يح�صى من 
اجلماعات امل�صلحة، و�صكلت مًعا، على 
م��ر ال�����ص��ن��ني، جم���رة م��ع��ق��دة تتك�ن 
م�صلحة  جمم�عة  ع�صر  خم�صة  من 
تقريًبا وّقع بع�صها على وقف اإطالق 
اأو اختف�ا. وتبقى ن�صف دزينة  النار 

ن�صطة للغاية.

ال�صتخدام املنهجي للعنف
رجال  ا�صتخدم  ه�����ؤالء،  م���اج��ه��ة  يف 

على  وي��رت��ك��ز  ع�صكرية  روح���ه  دول���ة 
اأ�صا�س اأيدي�ل�جية ق�مية متطرفة، 
م�����ص���ب��ة مب��ف��ه���م ع��ن�����ص��ري وك����اره 

لالأجانب لفكرة االأمة ».

قوة اقت�صادية
لي�صت  ال���ب����رم���ي  اجل��ي�����س  ق�����ة  اإن 
ا  اأي�صً ه���ي  ب���ل  ف��ح�����ص��ب،  ع�����ص��ك��ري��ة 
اقت�صادية: رغم امتالكه 14 باملائة 
من امليزانية ال�طنية، اإال اأن مت�يله 
االأرقام  اإليه  ت�صري  مما  اأهمية  اأك��ر 
الر�صمية وتبقى م�صادره غري �صفافة 
م�صاركته  اإىل  ف��ب��االإ���ص��اف��ة  ج��زئ��ًي��ا. 
وتهريب  الي�صم  تعدين  يف  املعروفة 
الب�رمي  للجي�س  ميكن  امل��خ��درات، 
جتنيها  التي  االأرب���اح  من  اال�صتفادة 
ال��ت��ي ميلكها،  ال�����ص��رك��ات  جم��م���ع��ة 
االقت�صادية  م��ي��امن��ار  ���ص��رك��ة  وه���ي 
والتي  امل���ح���دودة،  ال��ع��ام��ة  القاب�صة 
و���ص��ف��ه��ا دب��ل���م��ا���ص��ي اأم���ري���ك���ي ذات 
م��رة باأنها “ اإح��دى اأق���ى املنظمات 
وقد  البالد”.  يف  ف�����ص��اًدا  واأك���ره���ا 
االقت�صادية  ميامنار  �صركة  و�ّصعت 
امل����ح����دودة االآن  ال���ع���ام���ة  ال��ق��اب�����ص��ة 
االقت�صاد  قطاعات  ك��ل  اإىل  نف�ذها 
ت���ق���ري���ًب���ا، م���ن ت��خ��م��ري ال���ب���رية اىل 
وت�صنيع  ب��ال��ت��ع��دي��ن  م�����رورا  ال��ت��ب��غ، 

املن�ص�جات.
�صيا�صياً  النارية،  الق�ة  اىل  وبالنظر 
واقت�صادياً، للتامتاداو، ميكن الق�ل 

ال����ت����امت����اداو وح�����ص��ي��ت��ه��م وال����غ����ارات 
الثالثية  ه��ذه  ك��ان��ت  فهل  وال��ق��م��ع. 
ملحاولة  ال�حيد  الفعال  ال�صالح  هي 
ميامنار”؟  “احتاد  متا�صك  �صمان 
ال����ذي م���ن اأق����ل م��ف��ارق��ات��ه اأن����ه اأمة 
التطهري  ق��ب��ل  االن���ق�������ص���ام.  ع��م��ي��ق��ة 
الروهينجا،  ���ص��د  االأخ����ري  ال��ع��رق��ي 
الفظيعة  ال��ق��م��ع  ح��ل��ق��ات  اأظ����ه����رت 
���ص��د رج�����ال ح����رب ال��ع�����ص��اب��ات من 
وكا�صني  وك���اري���ن  ���ص��ان  جم��م���ع��ات 
الثمانينات  خ���الل  ال��ع��رق��ي��ة  وم�����ن 
املنهجي  اال���ص��ت��خ��دام  وال��ت�����ص��ع��ي��ن��ات 

جمم�عة  اي  االأغلبية  م��ن  اأ�صا�صي 
والتي متثل  العرقية،  الب�ذية  بامار 
البالغ  ب���رم��ا  �صكان  م��ن  باملائة   68

عددهم 52 ملي�ًنا ».
والدبل�ما�صية  اجل��ن���د  كتابهما  يف 
اأبحاث  )م��ن�����ص���رات معهد  ب���رم��ا  يف 
جن�ب �صرق اآ�صيا املعا�صر، 2013(، 
اأو����ص���ح ال��ب��اح��ث��ان م���ن ب����رم���ا رين� 
اأول  اأن  ج���اغ���ان  والري  اإي���ج���ري���ت���� 
دي���ك���ت���ات����ر ب������رم�����ي، اجل��������رال ين 
 1962 ب����ني  ال�������ص���ل���ط���ة  )يف  وي������ن 
نظام  ت��دري��ج��ي��اً  “ اأق����ام  و1988(، 

للعنف من قبل اجلن�د النظاميني.
الفريدة  املر�صية  “ما هي احلالة  ف� 
اإىل  ت��امت��اداو  ميل  وراء  تكمن  ال��ت��ي 
واال�صتهداف  املتنا�صب  غ��ري  العنف 
ت�صاءل  للمدنيني؟”،  امل���ت���ع���م���د 
اأنت�ين  ال��ع�����ص��ك��ري  م����ؤخ���را اخل��ب��ري 
بانك�ك  م�����ن  م����را�����ص����ل  دي���ف���ي�������س، 
جني  املخت�صة  الريطانية  للمجلة 
التف�صريات  اأحد  للدفاع.  اال�صب�عية 
التي قدمها ال�صيد ديفي�س، يف مقال 
دي�صمر  يف  االإن����رتن����ت  ع��ل��ى  ُن�����ص��ر 
تاميز  ا����ص���ي���ا  م����ق���ع  ع���ل���ى   2019

االإل�����ك�����رتوين، ي��ع��ي��د ال��ت��ح��ل��ي��ل اإىل 
امل�صاألة الق�مية، وبالتايل اإىل النزوع 
الق�مي املفرط ملجم�عة بامار، وهي 

املجم�عة العرقية ذات االأغلبية.
احل���ال���ة  ت���ف�������ص���ري  “ميكن  وك�����ت�����ب، 
جن�د  ب�صل�ك  حتيط  التي  املر�صية 
التامتاداو ب�ص�فينية عرقية متجذرة  
لبامار”.  اجلماعي  النف�س  علم  يف 
امل�ظفني  ن���ق�������س  م�������ص���اك���ل  ورغ�������م 
امل�صتمر  واال�����ص����ت����خ����دام  ال������دائ������م، 
ق�ة  اجلي�س  ظ��ل  االأط��ف��ال،  للجن�د 
ب�صكل  املتط�عني يتم جتنيدهم  من 

الي�م، مع �صه�لة احلكم الذي ي�صمح 
اأن  للحقائق،  ال��الح��ق  التحليل  ب��ه 
�ص�  �صان  الأونغ  الفاو�صتي”  “امليثاق 
كي مع الع�صكري-ال�صيطان، كان من 

غري املرجح اأن ينجح. 
لقد راهنت اأيق�نة احلريات ال�صابقة، 
املجم�عة  م���ن  ب���ام���ار  ن��ف�����ص��ه��ا  وه���ي 
اأن  على  االأغلبية،  �صاحبة  العرقية 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ع��اون م��ع اجلي�س 
تركز  �صيا�صة  تنفيذ  م��ن  �صتمّكنها 
واللج�ء  االقت�صادية  التنمية  على 
املناطق  يف  ال�صجعان”  “�صالم  اىل 
املتمردة. مل يت�فر لها ال�قت الكايف 
وف�����ص��ل��ت يف  االأول،  ب��ال���ع��د  ل��ل���ف��اء 
تنفيذ ال�عد الثاين، مرورا بتنّكرها 
عدم  خالل  من  الدميقراطية  ملثلها 

اإدانتها ملذبحة الروهينجا.
لن منّل من الق�ل اإنه لتناول الع�صاء 
ال�����ت�����امت�����اداو، هناك  ج�������راالت  م����ع 
وملعقة  ط���ي��ل��ة.  ملعقة  اإىل  ح��اج��ة 
ا�صرتاتيجية  وه�����ي  “ال�صيدة”، 
الذاتي،  ال��ن��ق��د  اإىل  مت��ي��ل  ال  ردي��ئ��ة 
ال�صيء.  بع�س  ق�صرية  ملعقة  كانت 
االأم�����ة  ال��ب��اك�����ص��ت��ان��ي��ة،  ال��ن��ك��ت��ة  ان 
بعيًدا  لي�س  اجلي�س  حيث  املنق�صمة 
اأي  م��ن  اأك���ر  تنطبق  ال�صلطة،  ع��ن 
وقت م�صى على ب�رما: “هناك دول 
اجلي��س  بع�س  لكن  جي�س،  لديها 

لديهم دولة«.
عن لوطون
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Date 10/ 02/ 2021  Issue No : 13161
Legal Notice Through Publication 

No.(1198/2021)
The Notifying Party : Abu Dhabi Islamic Bank 
The Notified Party :b Fabiano lima Monteiro da Silva – Nationality: Brazil
Subject:The Notifying Party hereby serves this Notice to the Notified Pay to 
be legally enforceable vis--vis the latter and hereby notifies him to necessarily 
pay the amount of AED 21,086.50 owed by the Notified Party as a result of 
failing to pay the installments due on the car number  16/26594 Abu Dhabi 
Private - Model 2016 - Type Kia Cadenza Color: Black Chassis Number: 
KNALM4142G52003117- according to Murabaha Contract No. 78249686, 
within 7 days from the date publishing the Notice. In the event that this period 
elapses paying the amount of AED 21,086.50, the Notifying Party shall be 
entitled to take the necessary action to sell the car mortgaged for the benefit 
of the Bank, while preserving all other rights of the Notifying Party whatever 
their type.

Notary Public

DUBAI COURTS 
GOVERNMENT OF DUBAI 

Date 10/ 02/ 2021  Issue No : 13161
Real Estate Summary 98/2021/18

Details of service by publication
To the defendant   Rakhmiz Han Siurouv

Unknown place of residence
Whereas the plaintiff : Aqaar Corporation
Represented by: Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al 
Matroshi
Filed the case against you, which subject is a claim to order the 
defendant to pay an amount of (AED 706024), the charges, the 
expenses, the attorney’s fees and the interest of 12% from the claim 
until the full payment.  The hearing of Wednesday 17-02-2021 at 10:00 
AM in online litigation hall was determined for the same. Therefore, 
you are ordered to attend by yourself or your legal attorney and you 
have to submit the memos or the documents you have to the court at 
least three days by the hearing,

DUBAI COURTS 
GOVERNMENT OF DUBAI 

Date 10/ 02/ 2021  Issue No : 13161
Real Estate Summary 405/2019/18

Details of service by publication
To the convicted party    Mohammed Saleem 
Unknown place of residence
The prevailing party: Real Estate Investment Public Corporation
Represented by: Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 07-10-2019 in the 
above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public Corporation 
ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of (AED 435,295) Four 
Hundred Thirty Five Thousand Two Hundred Ninety Five Dirhams and the 
interest of 9 % per annum from the claim date of 30-07-2019 until the full 
payment and the court ordered him to pay the expenses and Five Hundred 
Dirhams as attorney’s fees and rejected other claims.
The verdict is issued in the presence of the defendant and may be appealed 
within thirty days from the day following publishing this service.
The verdict is issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin 
Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public,

DUBAI COURTS 
GOVERNMENT OF DUBAI 

Date 10/ 02/ 2021  Issue No : 13161
Defendant service by Publication

Before Case Management Office, Ajman Court, 
Federal Civil Courtof First Instance

In Case No. AJCFICIPOR2021/0000118/ Commercial (Summary)
To the defendant: Ghulam Sadiq
Sharjah, Al Rulla, Manadeel for Sewing and Embroidery behind Al 
Majarah Market, Tel. No. 0507461360.
You are ordered to attend the hearing of 18-02-2021 before Case 
Management Office, Ajman Court, Civil Court of First Instance, Office 
No. (1 Case Manager Office) in person or by an approved attorney and 
to submit a rejoinder to the case attached with all the documents within a 
period of not more ten days from publishing to consider the case with the 
above mentioned number in your capacity as a defendant.

Judicial Services Manager 
Mariam Ibrahim Al Bloushi

United Arab Emirates
Ministry of Justice

االأربعاء 10 فرباير 2021 العدد 13161

اإعالن ببيع معدات ومنقوالت طبية باملزاد العلني ن�رشا
يف الق�ضية التنفيذية رقم 3756 / 2019 تنفيذ اإيجارات

الطبية  للمعدات  العلني  باملزاد  البيع  اإج��راء  اإع��ادة  التنفيذ  قا�صي  قرر 
واملنقولت املحجوز عليها اخلا�صة مب�صت�صفى يونيفري�صال واململوكة للمنفذ 
اأن  على  دره��م(،   1.875.000.00( مببلغ  املزايدة  تبداأ  اأن  على   ، �صدها 
تكون اإجراءات البيع يوم الثنني املوافق 2021/02/15 يف متام ال�صاعة 
العا�صرة �صباحًا بالقاعة امللحقة مببني اإدارة التنفيذ بدائرة الق�صاء املقر 
الرئي�صي يف اأبوظبي حتى متام البيع ، وعلى راغبي ال�صراء �صداد امل�صروفات 

والتاأمني املدفوع مقدما مبا ل يقل عن 20% من الثمن الأ�صا�صي .
�صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2021/02/09

ق�ضم التنفيذ باأبوظبي
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الفجر الريا�ضي

•• عمان-�لفجر:

للتايك�اندو  االأردين  االحت����اد  اأق����ام   
لالأوزان  ال�طني  املنتخب  ت�صفيات 
االأوملبية يف مدينة احل�صني لل�صباب. 

الختيار  ال��ت�����ص��ف��ي��ات  ه����ذه  وج������اءت 
ي�صتعد  ال�������ذي  امل���ن���ت���خ���ب  ع���ن���ا����ص���ر 
اإىل  امل�ؤهلة  الت�صفيات  يف  للم�صاركة 
دورة االألعاب االأوملبية املقبلة، ط�كي� 
2020، حيث من املقرر اأن ي�صت�صيف 
االأردن الت�صفيات االآ�صي�ية يف ماي�. 

وجن�������ح ك�����ل م�����ن ال����الع����ب����ني اأن���������س 
ال�صادق "وزن ف�ق 80 كغم" و�صالح 
ال�صرباتي "وزن حتت 80 كغم" وزيد 
م�صطفى "وزن حتت 68 كغم" وزيد 
كغم" من   58 حت��ت  "وزن  ح��ل���اين 
اأوزان��ه��م وحجز مكان  األ��ق��اب  حتقيق 

امل���ن���ت���خ���ب.   فيما  ل���ه���م يف ����ص���ف����ف 
اأب�  رام���ا  ال�����ص��ي��دات  منتخب  �صيمثل 
الرب "وزن ف�ق 67 كغم" وج�ليانا 
ال�صادق "وزن حتت 67 كغم" ومالك 

حيا�صات "وزن حتت 56كغم" واأن�ار 
الزي�د "وزن حتت 49 كغم" ، وذلك 
�صمن  االأول  ب���امل���رك���ز  ف����زه���ن  ب��ع��د 

مناف�صات اأوزانهن. 

•• �أبوظبي-و�م:

عن  الريا�صي  اأب�ظبي  اأعلن جمل�س 
ت���ق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة ���ص��راك��ة م���ع �صركة 
لل�جهات  ال��رائ��د  املط�ر  "مريال"، 
يف اأب�ظبي، لتقدمي الرعاية والدعم 
عاملية  ري���ا����ص���ي���ة  ف���ع���ال���ي���ات  ل���ث���الث 
 ،2021 اأب�ظبي يف عام  ت�صت�صيفها 
الطم�حة  اخل��ط��ط  اإط����ار  وذل���ك يف 
لتج�صيد  امل���ت����ا����ص���ل���ة  وامل���������ص����اع����ي 
املكانة  لتعزيز  ال��داع��م��ة  ال�����ص��راك��ات 
ودورها  اأب�ظبي  للعا�صمة  املرم�قة 
الريا�صية  احل����رك����ة  يف  ال�����ري�����ادي 

العاملية.
تقدمي  على  االتفاقية  ب��ن���د  وتن�س 
"مريال" الرعاية والدعم للفعاليات 
الن�صخة   : وه����ي  امل��ع��ت��م��دة  ال��ع��امل��ي��ة 

 ،2021 االإم�����ارات  ل��ط���اف  الثالثة 
وبط�لة اأب�ظبي العاملية للرتايثل�ن، 
"فينا"  ل��ل�����ص��ب��اح��ة  ال���ع���امل  وب��ط���ل��ة 

/25 مرتاً/.
ال�صراكة يف مقر �صركة  اتفاقية  وقع 
حمد  ع�����ارف  ����ص���ع���ادة   ،" م�����ريال   "
الع�اين االأمني العام ملجل�س اأب�ظبي 
الزعابي  عبداهلل  وحممد  الريا�صي، 
الرئي�س التنفيذي ل� �صركة "مريال" 

.
واأ����ص���اد ���ص��ع��ادة ع���ارف ح��م��د الع�اين 
"مريال"  م����ع  امل���م���ي���زة  ب���ال�������ص���راك���ة 
ودورها االإيجابي يف رعاية 3 فعاليات 
اأب�ظبي يف  ريا�صية عاملية حتت�صنها 
عام 2021، ما ي�ؤكد تناغم اخلطط 
و"مريال"،  املجل�س  بني  والتطلعات 
وان��ع��ك��ا���ص��ه��ا ال��ك��ب��ري ل��رت���ص��ي��خ ري���ادة 

التنم�ية  م�صريتها  ودع���م  اأب���ظ��ب��ي 
عامليا  املميزة  ال�جهات  من  ك���اح��دة 

يف الريا�صة والرتفيه وال�صياحة.
وق��ال: " اإن م��ريال تعد من اجلهات 
فعالياتنا  جن��اح  يف  وال�صريكة  املهمة 
املا�صية،  ال�����ص��ن���ات  يف  ال��ري��ا���ص��ي��ة 
ال�صراكة  لتعزيز  معا  للعمل  ونتطلع 
املتينة من اأجل مزيد من النجاحات 
وكل  القادمة،  الريا�صية  لفعالياتنا 

ودورهم  جله�دهم  والتقدير  ال�صكر 
ال���ف���ع���ال يف دع����م خ��ط��ط��ن��ا واأج���ن���دة 

فعالياتنا الطم�حة".
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال حم���م���د ع���ب���د اهلل 
لنا  ت��ت��اح  اأن  " ي�����ص��ع��دن��ا   : ال��زع��اب��ي 
الفر�صة لرعاية فعاليات دولية بهذا 
اأب�ظبي  جمل�س  ينظمها  امل�����ص��ت���ى، 
�صراكة  معه  جتمعنا  الذي  الريا�صي 
اأن  ���ص��ك  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ط���ي��ل��ة، وال 

الريا�صية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ه���ذه  اخ��ت��ي��ار 
الدولية جلزيرة يا�س يعد دلياًل على 
حتتية  بنية  ذات  اآم��ن��ة  وج��ه��ة  ك�نها 
ت�صاهم  حيث  مميزة،  عاملية  ومرافق 
حتقيق  يف  ال���ف���ع���ال���ي���ات  ه�����ذه  م���ث���ل 
ع�ائد اقت�صادية كبرية على اأب�ظبي 
وجزيرة يا�س وه� اأمر ج�هري ي�صهم 
اجل���زي���رة ك�جهة  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  يف 

عاملية للرتفيه واال�صتجمام".

•• دبي-و�م:

�صاركت اللجنة االأوملبية ال�طنية يف اجتماع اجلمعية العم�مية ال� 
االأوملبية العربية الذي عقد اأم�س االأول "عن  اللجان  الحتاد   19
بعد"، وتقرر خالله تاأجيل دورة االألعاب العربية املقرر اإقامتها يف 
بغداد 2021 ب�صبب جائحة ك�رونا " ك�فيد19-" على اأن يتم 
ار�صال تعميم اإىل كافة الدول االأع�صاء ملن يرغب يف اأن يك�ن البلد 
اآخر، ومت  البديل يف حال تعذر ا�صت�صافة بغداد للدورة يف م�عد 
التاأكيد على اأهمية الت�ا�صل مع جمل�س وزراء ال�صباب والريا�صة 

العرب بهذا اخل�ص��س.
�صليمان  بنت  ع��زة  املهند�صة  ���ص��ع��ادة  االج��ت��م��اع  يف  االإم����ارات  مثل 
املالية  لل�ص�ؤون  ال�طنية  االأومل��ب��ي��ة  للجنة  امل�صاعد  ال��ع��ام  االأم���ني 
املكتب  ع�ص�  القرقاوي  اإ�صماعيل  /م/  الل�اء  و�صعادة  واالإداري���ة، 

التنفيذي للجنة.
طالل  لالأمري  ترحيبية  بكلمة  العم�مية  اجلمعية  اجتماع  وب��داأ 
االأوملبية  اللجان  احت��اد  رئي�س  العزيز  عبد  بن  �صع�د  بن  ب��در  بن 

ال�طنية العربية.
واعتمد االجتماع ت�صمية ال�صيخة حياة بنت عبد العزيز اآل خليفة 

تقديرا  العربية  ال�طنية  االأومل��ب��ي��ة  اللجان  احت��اد  لرئي�س  نائبا 
لعطائها واإ�صهاماتها وخراتها املتميزة يف دعم ريا�صة املراأة عربيا 
وقاريا ودوليا. كما مت اعتماد جدول اأعمال املكتب التنفيذي رقم 
التقريرين املايل واالأدبي والتقرير املقدم من  33 و34، واعتماد 

ال�صيخة حياة بنت عبد العزيز اآل خليفة عن ريا�صة املراأة.
وت�صمن جدول االأعمال كذلك اعتماد تعديالت النظام االأ�صا�صي، 
القادم واالنتخابات  العم�مية  اإقامة اجتماع اجلمعية  فيما تقرر 
بعد اأوملبياد ط�كي� مع ال�صعي الإقامته من خالل احل�ص�ر ولي�س 

عر ال�اقع االفرتا�صي يف حال �صمحت الظروف بذلك.

•• �أبوظبي-�لفجر

التنازيل والك�صف  العد  اإطالق   عقب 
ال�صت�ية  العاملية  االأل��ع��اب  �صعار  على 
ل��الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س وال��ت��ي �صتقام يف 
يناير   28 وح��ت��ى   22 م���ن  ال���ف���رتة 
واحدة  وفى  الرو�صية  بكازان   2022
م��ن اأ���ص��ع��ب االأل���ع���اب ال��ع��امل��ي��ة ب�صبب 
جميع  وت�����ق����ف   ، ك������رون�����ا  ج���ائ���ح���ة 
العامل   ح�����ل  ال��ري��ا���ص��ي��ة  االأح�������داث 
حيث ي�صعى االأوملبياد اخلا�س الدويل 
احلذر  ت���خ��ي  اإىل  املنظمة  وال��ل��ج��ن��ة 
ال�������ص���دي���د م����ن اأج������ل احل����ف����اظ على 
بعمل  اخلا�س  االوملبياد  العبي  اأرواح 
اجلائحة  ت��ط���رات  ملتابعة  عمل  ف��رق 

واالأم�صال اخلا�صة بها .
 وت��ع��د  م�����ص��ارك��ة االأومل���ب���ي���اد اخلا�س  
االإمارات  يف تلك االألعاب هي ال�صاد�صة 

يف تاريخ م�صاركاته يف االألعاب ال�صت�ية 
عام  ل��ه��ا  م�����ص��ارك��ة  اأول  ك���ان���ت  ح��ي��ث 
له  م�صاركة  واآخر   ، باآال�صكا   2001
باأكر  �صاركت  حيث   2017 بالنم�صا 
 36 ق�امها  وكانت  املنطقة  فى  بعثة 
والعبة،  24 العباً  وت�صمنت  م�صاركاً 
برامج  مثل�ا  م�صاركاً   289 بني  من 
ال�صرق  منطقة  يف  اخلا�س  االأوملبياد 

االأو�صط و�صمال اأفريقيا.

8  ميداليات  واأح��رزت الإم��ارات 
متنوعة.

ذه��ب��ي��ت��ني وث������الث ف�����ص��ي��ات وث����الث 
االألعاب  ت��ل��ك  و���ص��ه��دت  ب���رون���زي���ات. 
ت�صلم االإم��ارات فى حفل اخلتام لعلم 
اأب�ظبي  ال�صيفية  ال��ع��امل��ي��ة  االل��ع��اب 

حديث  اإىل  حت�����ل  وال�����ذي   2019
العامل حتى الي�م

اإط��الق �صعار االلعاب العاملية   وح���ل 
ال�صت�ية يق�ل �صعادة طالل الها�صمي 
االوملبياد  مل���ؤ���ص�����ص��ة  ال���ط��ن��ي  امل���دي���ر 
اخلا�س االماراتي : "نتطلع لالألعاب 
الرو�صية  ك�����ازان  مب��دي��ن��ة  ال�����ص��ت���ي��ة 
العبينا  ومل�صاركة   2022 عام  مطلع 

بعد  ال�صت�ية  الريا�صات  مناف�صات  يف 
ت���اأه���ل ع���دة ف���رق ل��ل��م�����ص��ارك��ة ، حيث 
ح��ر���ص��ن��ا م�����ؤخ����راً ع��ل��ى اإن�������ص���اء فرق 
الريا�صية  االأل���ع���اب  يف  متخ�ص�صة 
و   ، العبينا  ل��دى  تنميتها  و  ال�صت�ية 
اخلا�س  ل��الأومل��ب��ي��اد  ال��ت���ف��ي��ق  نتمنى 
الرو�صي واللجنة املنظمة يف تنظيمهم 

للحدث املنتظر.

•• دبي-و�م:

ب��رع��اي��ة ���ص��م��� ال�����ص��ي��خ م��ن�����ص���ر بن 
رئي�س  مكت�م  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 
تنطلق  ال���ري���ا����ص���ي،  دب�����ي  جم��ل�����س 
فزاع  بط�لة  مناف�صات  بدبي  الي�م 
الألعاب  ع�����ص��رة  ال��ث��ان��ي��ة  ال���دول���ي���ة 
اجلائزة   " الهمم  الأ�صحاب  الق�ى 
الكرى ". ورفع االأبطال امل�صارك�ن 
املهمة  اال�صتثنائية  الن�صخة  هذه  يف 
�صعار ال��ص�ل اإىل من�صات التت�يج 
ب��ارمل��ب��ي��ة ط���ك��ي��� من  اإىل  ل��ل��ت��اأه��ل 
ت��رك ب�صمة ج��دي��دة ت�صمن  خ��الل 
لهم جت��اوز حت��دي��ات ف��رتة الت�قف 

االإجباري ب�صبب جائحة "ك�رونا".

واأعلنت اللجنة املنظمة تطبيق اأعلى 
ظل  يف  العاملية  االحرتازية  املعايري 
اتخذتها  التي  ال�قائية  االإج���راءات 
الدولة �صمن خطة مدرو�صة ت�اكب 
اأو�صت  ال��ت��ي  االإر����ص���ادي���ة  ال��ق���اع��د 
دبي  وح��ك���م��ة  املعنية  اجل��ه��ات  ب��ه��ا 
عقد  ومت  الريا�صي.  دب��ي  وجمل�س 
ال�ف�د  ل��روؤ���ص��اء  ال��ف��ن��ي  االج��ت��م��اع 
االت�صال  ت��ق��ن��ي��ة  ع���ر  اف���رتا����ص���ي���ا 

املرئي.
االإم���������ارات  اأك������د الع���ب����  ذل�����ك  اإىل 
العاملي  التحدي  جاهزيتهم خل��س 
" وفق  " ك�رونا  بعد جائحة  االأول 
ال��ن��ه��ج امل���ر����ص����م م���ن اأج�����ل حتقيق 

االأهداف املاأم�لة.

الر�صيدي  �صهام  الالعبة  واأع��رب��ت 
عن  القر�س  لعبة  يف  ت�صارك  ال��ت��ي 
اإىل  ي�ؤهلها  اإجن��از  لتحقيق  تطلعها 

الظه�ر  اأجل  من  الثالث"  "احللم 
يف" باراملبية " ط�كي� " بعد اأن �صبق 
" ب��ارامل��ب��ي��ة لندن  ال��ت���اج��د يف  ل��ه��ا 

.2016 ري�  وباراملبية   2012
كل  :" رغ������م  ال���ر����ص���ي���دي  وق����ال����ت 
ب�صبب  ح���دث���ت  ال���ت���ي  ال���ت���ح���دي���ات 
خلط  اإىل  واأدت  "ك�رونا"،  جائحة 
امل����ع����ادالت ال��ت��ح�����ص��ريي��ة ف����ان فتاة 
االإمارات جاهزة لهذا احلدث العاملي 
 " اأن  خ�ص��صا  املر�ص�م،  النهج  وفق 
و�صيبق�ن  " ك��ان���ا  الهمم  اأ���ص��ح��اب 
ع��ل��ى ق����در امل�����ص���ؤول��ي��ة امل��ل��ق��اة على 
النتائج  حتقيق  اأج���ل  م��ن  عاتقهم 
احلدث  اإىل  لل��ص�ل  ت�ؤهلهم  التي 

الباراملبي املرتقب "ط�كي�" .

اأ�صحاب   " ريا�صة  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 
االهتمام  ث���م���ار  ت��ق��ط��ف   " ال��ه��م��م 
ال��ك��ب��ري ال��ت��ي ظ��ل��ت حت��ظ��ى ب���ه من 
املرود  له  كان  الر�صيدة مما  القيادة 
منت�صب  كل  م�صرية  على  االإيجابي 
من�صات  ببل�غ  حلمه  وحتقيق  لها 

التت�يج.
م���ن ن��اح��ي��ة اأخ������رى ت�����ص��ه��د اأروق�����ة 
الباراملبي  البطل  م�صاركة  البط�لة 
البحريني ال�صابق عادل �صامل املط�ع 
ال��ذي يبلغ من العمر" 50 عاما"، 
وذل������ك ك��م��ت��ط���ع يف ه�����ذا احل����دث 
ال���ع���امل���ي ال������ذي ف�����از ف���ي���ه م����ن قبل 
مبيداليتني اأوملبيتني على الكرا�صي 

املتحركة عامي 84 و 88 .

واعتزازه  فخره  عن  املط�ع  واأع��رب 
التط�عي  ال��ع��م��ل  يف  ب���االن���خ���راط 
الدولية  " ف����زاع  ب��ق��ي��م��ة  ح����دث  يف 
باتت  والتي   " الكرى  اجلائزة   –
" اأ�صحاب  اأف�����ص��ل ب��ط���الت  اإح���دى 
تلك  اأن  مبينا  ال��ع��امل،  " يف  الهمم 
نف�صه،  يف  خا�س  وق��ع  لها  التجربة 
واأن������ه مل ي�����رتدد حل��ظ��ة واح������دة يف 
الت�اجد فيها. ولفت اإىل اأن بط�الت 
الأخرى  ن�صخة  م��ن  ت��ط���ر  يف  ف���زاع 
مم��ا ك��ان ل��ه امل���ردود االإي��ج��اب��ي على 
اأكر  واأن  العامل،  يف  الفنية  قيمتها 
دليل على اأهميتها ه� حر�س الدول 
الظروف  ه��ذه  بها يف  الت�اجد  على 

اال�صتثنائية.

اكتمال ال�صتعدادات لنطالق بطولة فزاع الدولية لأ�صحاب الهمم

�سهام الر�سيدي بطلة من ذهب تتطلع لتحقيق اإجناز يوؤهلها اإىل احللم الثالث يف طوكيو
 عادل �صامل املطوع .. بطل بحريني �صابق ي�صارك »متطوعا« يف احلدث العاملي

تعاون بني »اأبوظبي الريا�سي« و »مريال« 
لرعاية 3 فعاليات عاملية

•• دبي- و�م:

االإمارات  احت��اد  رئي�س  النعيمي  حميد  بن  را�صد  ال�صيخ  اأ�صاد 
لكرة القدم باأداء طاقم التحكيم االإماراتي الدويل الذي اأدار 
مباراة االأهلي امل�صري وبايرن مي�نيخ االأملاين يف ن�صف نهائي 
كاأ�س العامل لالأندية، معراً عن �صعادته بالنجاح الكبري الذي 

ال���دويل حممد ع��ب��داهلل ح�صن،  ب��ق��ي��ادة  حققه ف��ري��ق احل��ك��ام 
والتهيئة  االإع����داد  يف  وا�صرتاتيجيتها  احل��ك��ام  جلنة  وبعمل 
للمهمات اخلارجية، واأكد م�ا�صلة دعم جمل�س االإدارة الأ�صرة 

التحكيم.
وق���ال رئي�س االحت���اد اإن احل��ك��م االإم���ارات���ي ي���ؤك��د ي���م��اً بعد 
ثقته  بنجاح، جم��دداً  الدولية  املباريات  اإدارة  اآخر قدرته على 

مب�ؤهالت حكام االإم��ارات وقدرتهم على حتقيق اأعلى درجات 
التف�ق يف االأحداث الكروية التي ي�صارك�ن فيها.

وجدد ال�صيخ را�صد بن حميد النعيمي دعمه الأ�صرة التحكيم، 
م�ؤكدا اأن االحتاد ي�فر كل متطلبات النجاح للحكم االإماراتي، 
وي�صعى يف ال�قت نف�صه لتط�ير و�صقل م�اهب احلكام اجلدد 

لكي ال حتدث فج�ة بني اأجيال التحكيم.

را�سد بن حميد ي�سيد باأداء طاقم التحكيم 
الإماراتي يف مونديال الأندية

»الأوملبية العربية« تقرر تاأجيل األعاب بغداد 2021 
وت�سمية حياة بنت عبدالعزيز نائبا للرئي�ش

عقب اإطالق العد التنازيل والك�صف على �صعار الألعاب العاملية ال�صتوية لالأوملبياد اخلا�س بكازان 2022

الإمارات ت�سعى للحفاظ على اإجنازها يف ظل م�ساركتها ال�ساد�سة  يف تاريخها وقهر ثلوج رو�سيا
الأردن ي�ستعد للت�سفيات 
الأوملبية يف التايكواندو 
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•• ر�أ�س �خليمة -�لفجر:

الرماية  م�صابقة  مناف�صات  انطلقت 
، �صمن فعاليات االأن�صطة الريا�صية 
للمنطقة االأمنية راأ�س اخليمة التي 
الريا�صي،  ال�صرطة  احت���اد  ينظمها 
ب����������زارة ال���داخ���ل���ي���ة ب���ال���ت���ع���اون مع 
القيادة العامة ل�صرطة راأ�س اخليمة، 
االأمني  القطاع  منت�صبي  ومب�صاركة 
باالإمارة والتي �صهدت مناف�صات ق�ية 
بينهم يف ج� ي�ص�ده الروح الريا�صية 
وال���ت���ن���اف�������ص���ي���ة ���ص��م��ن االإج����������راءات 

لفريو�س  واالح�����رتازي�����ة  ال���ق��ائ��ي��ة 
من  حر�صاً   )  19 ك�فيد   ( ك���رون��ا 

القيادة على �صالمة امل�صاركني.
دكت�ر  ال��ع��ق��ي��د  امل���ن���اف�������ص���ات  ���ص��ه��د   
ن��ا���ص��ر حم��م��د ال��ب��ك��ر م���دي���ر مركز 
اللجنة  رئ��ي�����س  ال�����ص��رط��ة  ت���دري���ب 
اهلل  عبد  والعقيد  للرماية  الدائمة 
امل�ؤ�ص�صة  اإدارة  مدير  نائب  احليمر 
فريق  رئي�س  والعقابية  االإ�صالحية 
اخليمة  راأ����س  �صرطة  ل��دى  الرماية 
�صلطان  ب�����ن  اهلل  ع���ب���د  وال������رائ������د 
االأن�صطة  ق�����ص��م  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���ص��م��ي 

من  وع���دد  واالجتماعية  الريا�صية 
ال�صباط ، كما �صهد احل�ص�ر تد�صني 
مبيدان  اجلديدة  التكتيكية  امليادين 
الرماية ال�ص�ان وبالتعاون وال�صراكة 

مع دائرة اخلدمات العامة
ال��ع��ق��ي��د دك���ت����ر نا�صر  اأع������رب  وق����د 
بالتط�ر  �صعادته  ع��ن  البكر  حممد 
امليادين  ع��ل��ى  ط����راأ  ال����ذي  امل�����ص��ه���د 
التكتيكية بف�صل الدعم الالحمدود 
وت�جيهاته  العام  القائد  �صعادة  من 
كفاءة  ورف���ع  ال��ت��ط���ي��ر  يف  امل�صتمرة 
منت�صبيه واأن يك�ن من�ذجا يحتذى 

االأ�صا�صية  ال��رك��ي��زة  ي��ك���ن  واأن  ب���ه 
املتميز  االأم����ن  رج���ل  وب��ن��اء  لتك�ين 
يف حت��ق��ي��ق روؤي�����ة ور���ص��ال��ة واه����داف 
االإ�صرتاتيجية  اخليمة  راأ���س  �صرطة 
بامل�صت�ى  اإ���ص��ادت��ه  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة   ،
الرماية  م�����ص��اب��ق��ة  يف  ال��ت��ن��اف�����ص��ي 
املتميزة  امل�اهب  العديد من  وظه�ر 
واأ�صاف العقيد البكر اأن اختيار ق�صم 
واالجتماعية  الريا�صية  االأن�����ص��ط��ة 
هذا  يف  ال��رم��اي��ة  مل�صابقة  وتنظيمه 
الت�قيت ُيعد اإعداداً واختباراً حقيقياً 
لفريق �صرطة راأ�س اخليمة للرماية 

بط�لة  يف  للم�صاركة  ي�صتعد  ال���ذي 
مبيدان   39 رق��م  للرماية  ال�صرطة 
ال�����ص��ارق��ة ال�صهر  ب���اإم���ارة  اخل�����ص��رية 
للجه�د  �صكره  ع��ن  واأع���رب  اجل���اري 
املتميزة التي يق�م بها الفريق ودعم 

القيادة لها .
ومن جانبه اأ�صار الرائد عبد اهلل بن 
مثل  اأهمية  على  القا�صمي  �صلطان 
التي تعمل على رفع  الفعاليات  تلك 
م�صت�ى وكفاءة املنت�صبني مبا ي�صهم 
يف تقدم العمل االأمني واإجنازه بروح 
تتمتع بالن�صاط واحلي�ية ، وقال باأن 

يف  ال��ع��ام  م���دار  على  م�صتمر  الق�صم 
تقدمي براجمه واأن�صطته الريا�صية 
ملنت�صبي  امل���ت���ن����ع���ة  واالج���ت���م���اع���ي���ة 

التي  التحديات  كافة  رغ��م  ال�صرطة 
االعتبار  ب��ع��ني  االأخ������ذ  ���ص��اأن��ه��ا  م���ن 
معاير  ب���ك���اف���ة  واالل�����ت�����زام  ال��ت��ق��ي��د 

واالحرتازية  ال���ق��ائ��ي��ة  االإج������راءات 
ب���ني ك��اف��ة امل��ن��ت�����ص��ب��ني ح��ف��اظ��اً على 

�صالمتهم  .

•• دبي –�لفجر:

بن  مكت�م  ال�صيخ  �صم�  رع��اي��ة  حت��ت   
نائب  م��ك��ت���م  اآل  را����ص���د  ب���ن  حم��م��د 
بط�لة  مناف�صات  تنطلق  دب��ي  ح��اك��م 
للب�ل�   2021 الذهبية  اإي��ف��زا  كاأ�س 
املقبل  االأح���د  ي���م  ال�12  ن�صختها  يف 
الرابع ع�صر من �صهر فراير  امل�افق 
ومنتجع  ن��ادي  مالعب  على  اجل���اري 
وت�صتمر  والفرو�صية  للب�ل�  احلبت�ر 
حتى اخلام�س من �صهر مار�س املقبل 
مب�����ص��ارك��ة 8 ف���رق وب��ه��ان��دي��ك��اب 18 

ج�الي من امل�صت�يات العالية  .
الذي  ال�صحفي  امل���ؤمت��ر  ه��ذا يف  ج��اء 
تفا�صيل  عقد خ�صي�صا لالإعالن عن 
قرعة  مرا�صم  اإج��راء  و�صهد  البط�لة 
البط�لة التي اأ�صفرت عن وق�ع فريق 
بنجا�س يف م�اجهة فريق ايفزا مهرة 
يف افتتاح البط�لة عند ال�صاعة الثانية 
من بعد ظهر ي�م االأحد املقبل امل�افق 
يف  يلتقي  كما  اجل���اري  ف��راي��ر   14

احلبت�ر  ف���ري���ق���ي  ع�������ص���را  ال����راب����ع����ة 
وغنت�ت يف لقاء ف�ق ال�صحاب .

ب��ك��ل��م��ة بليغة  امل�����ؤمت����ر  ا���ص��ت��ه��ل  وق����د 
األقاها رجل  االأعمال حممد احلبت�ر 
الرئي�س  االإدارة  جمل�س  رئي�س  ،نائب 

رئي�س  احل��ب��ت���ر  ملجم�عة  التنفيذي 
اللجنة املنظمة ل�صل�صلة بط�الت كاأ�س 
:"ي�صعدين  فيها  ق���ال  ال��ذه��ب��ي��ة  دب���ي 
اأوجه  اأن  ي�صعدين  كما  بكم  اأرح��ب  اأن 
اأ�صمى اآيات ال�صكر والعرفان اىل �صم� 

اآل  ال�صيخ مكت�م بن حممد بن را�صد 
رعايته  على  دب��ي  حاكم  نائب  مكت�م 
الكرمية للبط�لة مما اأعطى لها بعدا 

ر�صميا ودوليا ".
فالح  ال�صيخ  �صم�  اىل  ال�صكر  ووج���ه 

بن زايد اآل نهيان رئي�س نادي غنت�ت 
للب�ل� والفرو�صية على حر�س �صم�ه 
وال�صكر  ال��ب��ط���ل��ة  يف  امل�����ص��ارك��ة  ع��ل��ى 
حممد  بنت  ميثاء  ال�صيخة  �صم�  اىل 
م�صاركتها  على  مكت�م  اآل  را���ص��د  ب��ن 
واىل  البط�لة  يف  االإم����ارات  وفريقها 
فار�س اليبه�ين وعمرو زيدان ورا�صد 
وحبت�ر  ب��ن��ج��ا���س  وح���ي���در  احل���ب���ت����ر 

احلبت�ر.  
وق����ال حم��م��د احل��ب��ت���ر اإن����ه ي��اأم��ل ان 
يرفع م�صت�ى الهانديكاب العام املقبل 
اىل 20 اأو 22 ج�ل ال�صتقطاب فرق 
ولذلك  واأوروب�����ا  افريقيا  ج��ن���ب  م��ن 
يف  لنحلق  اآخ����ر   ملعب  ل��ب��ن��اء  ن�صعى 
�صماءالب�ل� العاملي وحدها معربا عن 
يف  احلالية  الن�صخة  ت�صيف  اأن  اأم��ل��ه 
والتباعد  االإج��راءات االحرتازية  ظل 

جملة من النجاحات .
واختتم احلبت�ر كلمته بت�جيه ال�صكر 
الدولية  احل�����رة  امل��ن��ط��ق��ة  ه��ي��ئ��ة  اىل 
هذا  الأن�صطة  رعايتها  على  "ايفزا" 

ال�����ص��ك��ر اىل بنتلي  ك��م��ا وج���ه  امل������ص��م 
االم�����ارات ال��ت��ي ت��دع��م ال��ب��ط���ل��ة منذ 
ه�  الكبري  الدعم  وه��ذا  �صن�ات  ع�صر 
دليٌل على الثقة بالفريق انطالًقا من 
اجله�د الدوؤوبة التي نبذلها لتنظيم 
فعاليات عاملية الطراز يف املنطقة، ما 
ي�صع دبي يف واجهة امل�صهد الدويل يف 

ريا�صة الب�ل�".
مارتنبيدر�صن،  اأع������رب  ج��ان��ب��ه  م���ن 
املنطقة  ه��ي��ئ��ة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
�صعادته  ع��ن  "اإيفزا"  الدولية  احل��رة 
يف  الذهبية  دبي  كاأ�س  �صل�صلة  برعاية 

العام ال�12 م�صريا اىل ان اقامة هذه 
خ�صم  ويف  اجلائحة  ظل  يف  البط�لة 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ع��امل��ي��ة ال��راه��ن��ة  جت�صد  
ال�صعب  ل���دى  وال�����ص��م���د  ال��ع��زم  روح 
االإماراتي ورغم اأج�اء احلذر ال�صائدة 
ُن��ق��ِدم على خ��ط���ات جريئة.  م��ا زل��ن��ا 
ونحن يف هيئة املنطقة احلرة الدولية 
العزم  روح  ن��ف�����ص��ه��ا،  ال�����روح  ن��ت�����ص��ارك 
و�صغفنا  هدفنا  وال�صجاعة.  وال�صم�د 
يف اإيفزا ه� بناء عالقات من التعاون 
ُي�صارك�ننا  ال���ذي���ن  االأ���ص��خ��ا���س  م���ع 
ونحن  والنجاح.  التف�ق  عن  اأفكارنا 

قائمة  ثقافة  تط�ير  على  م�صمم�ن 
التفكري  وعلى  امل�صتمر،  التقّدم  على 
امل�صتهَدفة،  امل��ج��م���ع��ات  م��ن��ظ��ار  م��ن 
وابتكار منتجات وخدمات فريدة من 
ن�عها تتيح لرّواد االأعمال من خمتلف 
اأنحاء العامل الت�جه اإىل دبي لتاأ�صي�س 
الب�ل�  لريا�صة  ودعمنا  فيها  اأع��م��ال 
ا�صتثماٌر ي�صاعدنا على ا�صتقطاب اأبرز 
رجال املال واالأعمال ". ووجه ي��صف 
طاير مدير بنتلي االمارات ال�صكر اىل 
اللجنة املنظمة على م�صاركة بنتلي يف 

هذه البط�لة الرائعة .

•• دبي-�لفجر:

 اختتمت مناف�صات اأ�ص�اط "العامة 
كبرية  ون��دي��ة  اإث���ارة  املفت�حة" بعد 
�صمن بط�لة فخر االأجيال لل�صيد 
ينظمها  التي  "التل�اح"  بال�صق�ر 
ب���ن حم��م��د الإحياء  م��رك��ز ح���م���دان 
منطقة  يف  وت���ت����ا����ص���ل  ال���������رتاث، 
16 فراير  ح��ت��ى  دب���ي  ال���روي���ة يف 
اجل�����������اري، مب�������ص���ارك���ة ن���خ���ب���ة من 
ال��ب��اح��ث��ني ع��ن التف�ق  ال�����ص��ق��اري��ن 
ال�صخمة  امل��ال��ي��ة  وح�����ص��د اجل���ائ��ز 

التي يقدمها احلدث.
"العامة  اأ�������ص�������اط  خ����ت����ام  وج��������اء 
"القرم��صة"،  فئة  م��ع  املفت�حة"، 
دائماً  واملفاجاآت  بالق�ة  تتميز  التي 
الذي  امل�صت�يات  يف  التقارب  بحكم 

تف�صله اأجزاء من الث�اين.
القبي�صي،  خ��ل��ف��ان  ع��ب��داهلل  وك�����ص��ب 
�ص�ط قرم��صة فرخ الرمز، بالطري 
خلفان  ال�صقار  بقيادة  "الظفره" 
 17،461 ب��زم��ن  القبي�صي،  بطي 
ي��ل��ي��ه ث��ان��ي��اً ح�����ص��ني نا�صر  ث��ان��ي��ة، 
4" بزمن  اإل  "اإت�س  بالطري  ل���ت��اه 
مريه  وث���ال���ث���اً  ث��ان��ي��ة،   17،690
"هفه"  ب��ال��ط��ري  امل��ن�����ص���ري  �صهيل 

بزمن 18،128 ثانية.
املركز  ل�تاه،  نا�صر  ح�صني  وح�صد 
جرنا�س  قرم��صة  ���ص���ط  يف  االأول 
بزمن  "جتنيد"  ب��ال��ط��ري  ال���رم���ز، 
اأحمد  ي��ل��ي��ه  ث���ان���ي���ة،   17،727
 "2 "كي�  بالطري  املزروعي  حمدان 
بزمن 18،057 ثانية، وثالثاً بطي 
"�ص�و"  بالطري  القبي�صي  خلفان 

بزمن 18،127 ثانية.
وح��ق��ق ف��ري��ق دب���ي امل��رك��ز االأول يف 
الرئي�صي،  ف����رخ  ق��رم������ص��ة  ����ص����ط 
ال�صيخ  ب���ن  ب��ط��ي  ال�����ص��ق��ار  ب��ق��ي��ادة 
"حتا"  ب��ال��ط��ري  ال���ك���ن���دى،  جم����رن 
�صيف  يليه  ثانية،   17،953 بزمن 
جمال احلريز بالطري "14" بزمن 
خلفان  بطي  ثم  ثانية،   18،177
بزمن  "دينا"  ب��ال��ط��ري  ال��ق��ب��ي�����ص��ي 

ثانية.  18،314
وك�صب حميد را�صد املن�ص�ري �ص�ط 
قرم��صة جرنا�س الرئي�صي، بالطري 
"87" بزمن 18،108 ثانية، يليه 
"اإت�س  بالطري  ل�تاه  نا�صر  ح�صني 
ثانية،   18،284 ب��زم��ن   "20 اإل 
ثم فريق دبي بالطري "38" بزمن 

ثانية.  18،389
بقيادة  ال���ف���ر����ص���ان  ف���ري���ق  وك�������ص���ب 
�ص�ط  الكتبي،  �صعيد  حمد  ال�صقار 
قرم��صة فرخ النقدي، بالطري "اإف 
ثانية،   18،321 126" بزمن  اأر 
يليه غدير �صهيل بن غدير بالطري 

ثم  ثانية،   18،348 بزمن   "8"
بالطري  فالك�ن"  اإ����س  "اإ�س  ف��ري��ق 

ثانية.  18،519 "عي" بزمن 
اللجنة  قامت  املناف�صات،  ختام  ويف 
امل��ن��ظ��م��ة ب��ت��ت���ي��ج احل��ا���ص��ل��ني على 
"العامة  اأ���ص���اط  يف  االأوىل  امل��راك��ز 

املفت�حة".

جولة يف دوري الإمارات لل�صيد 
بال�صقور

حتت�صن البط�لة الي�م االأربعاء 10 
فراير، ج�لة جديدة من مناف�صات 
بال�صق�ر،  لل�صيد  االإم����ارات  دوري 
املبادرة التي تقام بالتعاون بني نادي 
حمدان  ومركز  لل�صقارين  اأب�ظبي 

بن حممد الإحياء الرتاث.
وتقام اجل�لة الثانية من مناف�صات 
فرق:  ف��ي��ه��ا  وي��ل��ت��ق��ي  "ال�صي�خ"، 
 "7 و"اإم  -3اإ�س"،  و"اأف  ال��ن��ي��ف 

والظفرة، بين�نة و"اأف 3".
وتقام اجل�لة ال�صابعة من مناف�صات 
ف���رق:  ف��ي��ه��ا  وت��ل��ت��ق��ي  "العامة"، 

النخبة ودبي، ند ال�صبا وال�صريمي، 
الطف  ال����ع����ني،  و����ص���ق����ر  ن����م���ا����س 

وحب�صان، االإمارات والغربي.

تاألق بن غدير
مت���ي���ز ال�������ص���ق���ار غ���دي���ر ���ص��ه��ي��ل بن 
غدير، يف املناف�صات، وه� البالغ من 
بق�ة  ح�صر  لكنه  �صنة،   13 العمر 
وحقق  املفت�حة،  العامة  اأ�ص�اط  يف 
وقال:  االأوىل،  امل��راك��ز  م��ن  العديد 
بال�صق�ر  ال�صيد  ري��ا���ص��ة  اأم���ار����س 
الذي  وال���دي  بف�صل  طف�لتي  منذ 
اأع�صق  وجعلني  وي��درب��ن��ي  يعلمني 
ه���ذه ال��ري��ا���ص��ة ال��رتاث��ي��ة، واأح����اول 
دائماً امل�صاركة باأكر عدد ممكن من 
ال�صق�ر الق�ية القادرة على حتقيق 

اأبحث  ال  وبالنهاية  النتائج،  اأف�صل 
اأعي�س  اأن  بقدر  فقط  النتيجة  ع��ن 

هذه اله�اية بكافة تفا�صيلها.
وت�����اب�����ع: ����ص���ارك���ت يف ب����ط�����الت يف 
اأب���ظ��ب��ي وال��ظ��ف��رة ودب���ي، دائ��م��اً ما 
�صنحت  كلما  الت�اجد  على  اأحر�س 
لال�صتمرار  واأت��ط��ل��ع  ال��ف��ر���ص��ة،  يل 
املقبلة  ال�����ص��ن���ات  اأك����ر يف  ب��ط��م���ح 

اأي�صاَ.

يتعلق  الإي����ط����ايل  ال��ط��ب��ي��ب 
بال�صقور

اأنط�ني�  االإيطايل  الطبيب  �صارك 
على  �صرياً  املناف�صات،  يف  �ص�ما،  دي 
 7 م��دار  على  �صن�ي  ب�صكل  ت�اجده 
ان��ا طبيب  وق���ال:  اأع����ام مت�ا�صلة، 

زعبيل،  م�صت�صفى  يف  اأعمل  بيطري 
وريا�صة  بال�صق�ر  تعلقت  وه��ن��اك 
ا�صتمتع  حتديداً،  بال�صق�ر  ال�صيد 
والرتفيه  اجلميلة،  االأج�����اء  بهذه 
اإىل جانب  االأول،  باملقام  نف�صي  عن 
مفيدة  وذه��ن��ي��ة  بدنية  اأم����ر  ك�صب 
م���ن خ����الل خ��������س ت���دري���ب���ات هذه 

الريا�صة الرتاثية املميزة. 
املركزين  ح��ق��ق��ت  اأن  ���ص��ب��ق  وت���اب���ع: 
ترتيب  كاأف�صل  وال�صاد�س  اخلام�س 
ل�صت  اأن��ا  بالنهاية  لكن  ل��ه،  و�صلت 
جميلة،  كه�اية  اأخ��صها  حمرتفاً، 
ال�صقارين  م��ع  الن�صائح  واأت���ب���ادل 
طبية  ن�����ص��ائ��ح  منحهم  خ���الل  م��ن 
ل�صق�رهم، وهم يقدم�ن يل ن�صائح 

تتعلق بتدريب ال�صق�ر.

انطالق م�سابقة الرماية ال�ساد�سة �سمن فعاليات 
الأن�سطة الريا�سية للمنطقة الأمنية راأ�ش اخليمة 

تنطلق الأحد املقبل مب�صاركة اأقوى جنوم البولو 

بنجا�ش يواجه »مهرة« واحلبتور مع »غنتوت«يف افتتاح كاأ�ش اإيفزا الذهبية 

جولة مرتقبة يف دوري الإمارات لل�صيد بال�صقور

بطولة فخر الأجيال لل�سيد بال�سقور »التلواح« تتوج اأبطال »العامة مفتوح«
القبي�صي ولوتاه يح�صدان »رمز القرمو�صة«

نادي ال�سارقة لكرة القدم يطلب ا�ست�سافة 
مباريات جمموعته بدوري اأبطال اآ�سيا

•• �ل�شارقة-و�م:

اأعلنت �صركة ال�صارقة لكرة القدم عن تقدمها ر�صمياً بطلب ا�صت�صافة مناف�صات 
اإىل جانب  ال�صارقة  التي ت�صم فريق  اآ�صيا  اأبطال  الثانية من دوري  املجم�عة 
فرق باختك�ر االأوزبكي و تراكت�ر االإيراين والفائز من مباراة ال�حدة ال�صع�دي 
والق�ة اجل�ية العراقي وذلك عر خطاب اأر�صل الحتاد كرة القدم الذي بدوره 
�صريفع الطلب لالحتاد االآ�صي�ي ز وكان االحتاد االآ�صي�ي لكرة القدم قد اأعلن 
عن فتح املجال اأمام االأندية امل�صاركة يف الن�صخة اجلديدة من امل�صابقة القارية 
التي تنطلق يف اأبريل القادم ال�صت�صافة مباريات املجم�عة التي �صُتلعب بنظام 
التجمع نظراً لظروف جائحة ك�رونا "ك�فيد19-" واالإج��راءات االحرتازية 

التي تتخذها الدول وُت�صعب من مهمة �صفر وتنقل الفرق امل�صاركة.
وقدمت �صركة ال�صارقة لكرة القدم ملفاً متكاماًل ح�ل طلبها باإ�صت�صافة فرق 
املجم�عة الثانية ت�صمن و�صفا تف�صيليا لكافة االإمكانات الل�ج�صتية والفنية 
التي يتمتع بها نادي ال�صارقة الريا�صي الذي ميتلك ا�صتادين لكرة القدم على 
م�صافة قريبة ويتيح �صه�لة التنقل فيما بينهما اإ�صافة لعدد كبري من مالعب 
ذات  الفنادق  من  كبري  بعدد  املدينة  تزخر  كما  جيد  ب�صكل  م�زعة  التدريب 
الفنية اخلا�صة  االإداري��ة  امل�صاركة واالأطقم  الفرق  العايل الإ�صت�صافة  امل�صت�ى 
والكفاءة  ذات اخلرة  الب�صرية  وامل���ارد  العمل  االآ�صي�ي بجانب فرق  باالحتاد 
النادي  من�صاآت  ت�فر  كما  الريا�صية  االأح��داث  كرى  واإدارة  لتنظيم  وامل�ؤهلة 
اأعلى معايري االأمن وال�صالمة من حيث اتباع الروت�ك�الت امل��ص�عة من قبل 
اجلهات العليا اأو االحتاد االآ�صي�ي للت�صدي جلائحة فايرو�س ك�رونا امل�صتجد 
والذي  املجم�عة  ف��رق  ا�صت�صافة  يف  ال�صارقة  ملف  وي�صتند   ."19 "ك�فيد 
يف�ق احلد االأدن��ى من متطلبات االحتاد االآ�صي�ي على العديد من التجارب 
يف ا�صت�صافة االأحداث الكروية الدولية حيث �صبق ال�صتاد ال�صارقة ا�صت�صافة 
اإحدى جمم�عات كاأ�س العامل لل�صباب 2003 وكاأ�س العامل للنا�صئني 2013 
وكانت اآخر االإ�صت�صافات هي مباريات كاأ�س اآ�صيا 2019 التي نظمتها االإمارات 
التي خا�صت مبارياتها بها  الدول  اإ�صادة جميع  ال�صارقة  حيث نالت جمم�عة 
الفنية  العمليات  بكافة  ق��ام  ال��ذي  الب�صري  للكادر  كبرية  خ��رة  وف��ر  م��ا  وه��� 
مباريات  اإ�صت�صافة  على  وا���ص��ح  ب�صكل  ت�صاعد  اإح��رتاف��ي��ة  ب�ص�رة  واالإداري�����ة 

املجم�عة الثانية يف دوري اأبطال اآ�صيا.
وو�صف اأحمد احلمادي ع�ص� �صركة كرة القدم بنادي ال�صارقة اخلط�ة باملنطقية 
اأن نتقدم بطلب الإ�صت�صافة مباريات جمم�عتنا يف  اإنه و�صع طبيعي  .. وقال 

دوري اأبطال اآ�صيا نظرا ملا ميتلكه نادي ال�صارقة من خرة وكفاءة.
ف��ري��ق عمل تراأ�صه  االأم���ر ع��ن ط��ري��ق  ال��ق��دم  ك��رة  واأ���ص��اف : در�صنا يف �صركة 
املباركة  ال�صركة من كل اجل�انب وح�صلنا على  العجلة رئي�س  �صعادة عبداهلل 
�صامل  علي  �صعادة  ال�صارقة  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  من  ال��الزم��ني  وال��دع��م 
اأمل  الكرة على  امللف الحت��اد  للم�صي قدماً يف تقدمي  االإدارة  املدفع وجمل�س 
احل�ص�ل على م�افقة االحتاد االآ�صي�ي. وتعد هذه امل�صاركة هي الثانية على 
العربي يف  دوري اخلليج  ن�صخة من  اآخر  لقب  ال�صارقة حامل  لفريق  الت�ايل 
دوري اأبطال اآ�صيا بعد اأن �صارك امل��صم املا�صي بنظام التجمع وح�صد خاللها 7 

نقاط يف م�صاركته التي جاءت بعد �صن�ات من االنقطاع عن البط�لة.
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الفجر الريا�ضي

•• �أم �لقيوين –�لفجر:

بن  �صع�د  ب��ن  م��اج��د  ال�صيخ  �صهد 
ال�صياحة  دائ��رة  رئي�س  املعال  را�صد 
واالآثار باأم القي�ين، تت�يج واإعالن 
االإي����ذاع  اأ����ص����اط  مناف�صات  ن��ت��ائ��ج 
من  ال��راب��ع  ال��ي���م  �صمن  املحليات 
م��زاي��ن��ة االإب����ل مب��ه��رج��ان �صاحب 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صم� 
ومزاينة  الهجن  ل�صباقات  نهيان 

االإبل "اللب�صة - 2021".
حممد   النتائج  اإع���الن  ح�صر  كما 
ع��ب��داهلل ب��ن عا�صد امل��ه��ريي مدير 
مزاينة االإبل باملهرجان،  وعبداهلل 
اإدارة  م����دي����ر  ال���ق���ب���ي�������ص���ي  ب����ط����ي 
اإدارة  بلجنة  واالت�صال  الفعاليات 
الثقافية  وال���رام���ج  امل��ه��رج��ان��ات 
والرتاثية باأب�ظبي، وعبيد خلفان 
التخطيط  اإدارة  م��دي��ر  امل���زروع���ي 

باللجنة، وعدد من كبار  وامل�صاريع 
االإم��������ارات ودول  االإب�����ل يف  م����الك 
اخلليج، وذلك يف املن�صة الرئي�صية 
اإمارة  للمزاينة مبنطقة اللب�صة يف 

اأم القي�ين.
ال�ص�ط  يف  املزاينة  نتائج  واأ�صفرت 
االأول  اإيذاع  �صرايا الأبناء القبائل 
"الظفرة"  ف���ز  ع��ن  حم��ل��ي��ات،   –

ال�صدي  حم���م���د  خ��م��ي�����س  مل��ال��ك��ه��ا 
فيما  االأول،  ب��امل��رك��ز  امل��ن�����ص���ري 
"جبارة"  ال���ث���اين  ب���امل���رك���ز  ج�����اءت 
ملالكها عبد اهلل �صامل �صهيل طاهي 

"�ص�ا�صه"  الرا�صدي، املركز الثالث 
مل��ال��ك��ه��ا ح��م��د ج��اب��ر حم��م��د عمري 
"طيف"  ال��راب��ع  امل��رك��ز  املن�ص�ري، 
�صعيد حممد م�صلم  ملالكها حممد 
اخلام�س  امل����رك����ز  ويف  امل���ح���رم���ي، 
�صعيد  احمد  عبيد  ملالكها  "اوتار" 

احل�ته العامري.
�صرايا  اإي����ذاع  ال��ث��اين  ال�����ص���ط  ويف 
ح�صلت  حمليات   - القبائل  الأبناء 
"�صيا�صه" ملالكها    االأول  املركز  على 
ع����ل����ي حممد  م�����ب�����ارك  ����ص���ل���ط���ان 
باملركز  ج�����اءت  ف��ي��م��ا  امل���ن�������ص����ري، 
بخيت  مل��ال��ك��ه��ا   "اثمان"  ال���ث���اين 
املن�ص�ري،  غ��ال��ب  ���ص��ل��ط��ان  غ��ال��ب 
"�صف�ه"  ال����ث����ال����ث  امل�����رك�����ز  ويف 
�صاملني  �صعيد  عبيد  مبارك  ملالكها 
املن�ص�ري، املركز الرابع "تبا�صري" 
ال�صعيدي،  �صيف  �صيف علي  ملالكها 
"ت�ق" ملالكها  اخلام�س  املركز  ويف 

الطه�س  احل�����ص��ني  حم��م��د  �صحيم 
املنهايل.

اأم������ا يف ال�������ص����ط ال���ث���ال���ث اإي������ذاع  
حمليات   - القبائل  الأب��ن��اء  ���ص��راي��ا 
فازت  املنطقة"،  الأبناء  "املخ�ص�س 

باملركز االأول "جنال" ملالكها عبيد 
جاءت  فيما  العليلي،  را���ص��د  �صيف 
ملالكها  "ن�ايا"  ال���ث���اين  ب���امل���رك���ز 
حممد عبيد حممد را�صد املزروعي، 
املركز الثالث "انذار" ملالكها  جمعة 

املركز  ال�ص�يدي،  لغ�ي�س  خمي�س 
را�صد  �صعيد  "ج�د" ملالكها  الرابع 
حمد بن جر�س الغفلي، ويف املركز 
جمعة  ملالكها  "حتذير"  اخلام�س 

خمي�س لغ�ي�س ال�ص�يدي.

ماجد بن �صعود املعال ي�صهد تتويج مزاينة الإيذاع مبهرجان حممد بن زايد ل�صباق الهجن ومزاينة الإبل

»الظفرة« و »�سيا�سه« و »جنال« تتقدم املراكز الأوىل

ارت���ب���اط جن���م ف��ري��ق بر�صل�نة  ي�����ص��ت��م��ر احل���دي���ث ع���ن 
اإىل  باالنتقال  مي�صي،  لي�نيل  االأرجنتيني  االإ���ص��ب��اين، 

باري�س �صان جريمان الفرن�صي، يف ال�صيف املقبل.
نهاية  ح��ت��ى  مم��ت��د  بر�صل�نة  م��ع  بعقد  مي�صي  ي��رت��ب��ط 
امل��صم اجلاري، وال ي�جد تاأكيد حتى االآن عن م�صتقبله 
�صان  اأن  اإىل  اآ���س  �صحيفة  واأ���ص��ارت  الرحيل.  اأو  بالبقاء 
ال�صيف  يف  مي�صي  م��ع  للتعاقد  خ��ط��ة  ل��دي��ه  ج��ريم��ان 
امل��ق��ب��ل، ح��ي��ث ج����اء ذل����ك م���ن خ����الل و���ص��ائ��ل االإع�����الم 
اأو بت�صريحات من العبني واإداري��ني للنادي  الفرن�صية، 

الباري�صي نف�صه.
وبداأت فكرة اإمكانية مغادرة مي�صي للنادي الذي ق�صى 
فيه م�صريته كاملة، عندما رحل كري�صتيان� رونالدو عن 
ريال مدريد اإىل ي�فنت��س يف �صيف 2018، حني �صرح 
اأنه يتطلع اإىل خ��س جتربة جديدة ومناف�صة اأخرى يف 
بلد خمتلفة عن الرتغال واإجنلرتا واإ�صبانيا، الفتاً اإىل 

اأن لي� ميكن اأن يفعل ذلك اأي�صاً.
وم�����ع ال��������ص���ع احل�������ص���ا����س يف 

العام  يف  ريا�صياً  بر�صل�نة 
املا�صي، خرج مي�صي وطلب 
ال���رح���ي���ل ع���ر ف��اك�����س اإىل 

االأمر  انتهى  ولكن  ال��ن��ادي، 
بعقده  النادي  ومت�صك  ببقائه 
امل��صم  يف  ولكن  نهايته،  حتى 

اجل���������اري حت�������ل االأم������ر 

خيارات  ف��اإن  لذلك  ال��ن��ادي،  تهدد  اقت�صادية  اأزم��ة  اإىل 
راتب  قيمة  عن  الك�صف  وم��ع  للغاية.  بعيدة  ا�صتمراره 
ملدة  ي����رو  م��ل��ي���ن   555 م��ن  اأك���ر  يبلغ  ال���ذي  مي�صي 
مبلغ  بر�صل�نة  ي�فر  اأن  ال�صعب  من  فاإنه  م�ا�صم،   4
االأزمة  اأخ��رى لالأرجنتيني يف ظل  قريب من هذا مرة 
االقت�صادية، وه� ال�صبب وراء ت�صريح الالعب باأنه مل 
يقرر �صيء ب�صاأن م�صتقبله وينتظر حتى مار�س )اآذار(، 
حالة  ففي  الرئا�صة،  بر�صل�نة  النتخابات  املحدد  امل�عد 
و�ص�ل خ�ان الب�رتا فمن املحتمل االأكر بقاء لي� حيث 
يحتفظ رئي�س بر�صل�نة يف الفرتة بني 2010-2003 

على عالقة ق�ية مع االأرجنتيني.
وبني كل ذلك، فاإن �صان جريمان ال يت�قف عند مرحلة 
اأ�صلحته الإقناع  ي�صتخدم كل  ترقب م�صري الالعب، بل 
االأم��راء، بداية من نيمار  اإىل حديقة  مي�صي بال��ص�ل 
الذي �صرح برغبته يف الت�اجد يف فريق واحد مع مي�صي 
اأنخيل دي  اآخ��ر ه�  ب�صديق  املقبل، م��روراً  امل��صم 
للتعاقد  اأك��د عن احتماالت كبرية  ال��ذي  ماريا، 

مع لي�.
كما حر�س �صان جريمان على التعاقد مع مدرب 
ب�كيتين�  ماوري�صي�  ه���  مي�صي،  يحبه  مميز 
يف  للغاية  �صعيد  �صيك�ن  اأن��ه  اأي�صاً  �صرح  ال��ذي 

حالة تدريب لي�نيل يف ي�م من االأيام.
مي�صي  فاإن  لر�صل�نة،  بالن�صبة  نف�صه  واحلال 
�صيك�ن مطالباً بالتنازل عن جزء من راتبه يف 
الأنه  �صان جريمان،  اإىل  ال��ص�ل  حالة 
اأي�صاً تعر�س الأزمة اقت�صادية، 
نيمار  م��ع  مي�صي  وبت�اجد 
وم������ب������اب������ي ����ص���ي���ت���ع���ر����س 
خل���ط���ر امل���ع���اق���ب���ة من 
قبل االحت���اد االأوروب���ي 
اللعب  ق����ان���ني  ل��ن��ظ��ام 
حالة  ويف  ال���ن���ظ���ي���ف. 
الرحيل  م��ي�����ص��ي  ق����رر 
�صيك�ن  عن بر�صل�نة، 
�صان  ب��اري�����س  مناف�س 
ج����ريم����ان ال����ق�����ي ه� 
الذي  �صيتي  مان�ص�صرت 
املا�صي  ال�صيف  يف  �صعى 
ل��ت���يل خ���دم���ات م��ي�����ص��ي، كما 
اأن�����ه ال���ف���ري���ق ال�����ذي ي���درب���ه بيب 
غ�اردي�ال الذي لديه ذكريات رائعة مع 
ومب�صروعه  فيه  االأرجنتيني  ويثق  لي�، 
"ال�صماوي"  اأن  كما  كثرياً،  الريا�صي 
اال�صم القادر على دفع االأم�ال التي 
يف  القيا�صي  الرقم  �صاحب  يريدها 

جائزة الكرة الذهبية.

بّدد االإ�صباين رافايل نادال امل�صنف ثانيا ال�صك�ك ب�صاأن و�صعه البدين وبداأ م�ص�اره يف بط�لة 
و1-6،  و4-6   3-6 دي��ريي  ال�صل�  ال�صربي  على  �صهل  بف�ز  امل�صرب،  لكرة  املفت�حة  اأ�صرتاليا 
بعد  متعر  ب�صكل  لقبها  الدفاع عن  رابعة حملة  امل�صنفة  كينني  �ص�فيا  االأمريكية  ب��داأت  فيما 
ف�زها ال�صعب على االأ�صرتالية مادي�ص�ن اإينغلي�س 7-5 و6-4 الثالثاء يف الدور االأول الأوىل 

بط�الت الغراند �صالم للم��صم.
ومل يظهر نادال يف م�صتهل م�صعاه للف�ز بلقب البط�لة االأ�صرتالية للمرة الثانية يف م�صريته 
مع  حاليا  يت�صاركه  ال��ذي  الكرى  االأل��ق��اب  لعدد  القيا�صي  بالرقم  واالن��ف��راد   2009 ع��ام  بعد 
الغائب ال�ص�ي�صري روجيه فيدرر )20 لكل منهما(، اأي عالمات تاأثر باالأوجاع التي عانى منها 

يف ظهره ودفعته اىل عدم امل�صاركة يف كاأ�س رابطة املحرتفني االأ�صب�ع املا�صي.
عامليا   56 امل�صنف  �صاعة و53 دقيقة فقط لتخطي عقبة ديريي  ال�34 عاما اىل  ابن  واحتاج 
والتاأهل اىل الدور الثاين حيث �صي�اجه الفائز من مباراة ال�صاعدين من الت�صفيات ال�صربي 

فيكت�ر ترويت�صكي امل�صنف 202 عامليا واالأمريكي مايكل م�ه امل�صنف 177.
ال�15 املا�صية، بالتايل كنت بحاجة لتخطي هذا  "كان ال��صع �صعبا علي يف االأي��ام  واأقر نادال 

الي�م )مباراته االأوىل(، وهذا ما فعلته. 

اأنا �صعيد بالتاأهل واأعتقد اأين قمت بعمل جيد اليوم. 
الف�ز بثالث جمم�عات متتالية، هذا ما كنت بحاجة اليه".

وكانت مباراة الي�م االأوىل لنادال على ال�صعيد التناف�صي منذ ن�صف نهائي بط�لة املا�صرتز يف 
لندن يف 21 ت�صرين الثاين/ن�فمر حني خ�صر اأمام الرو�صي دانييل مدفيديف، ومل يخ�س منذ 
النم�ص�ي دومينيك تييم حيث  اأدياليد �صد  12 ي�ما يف  ا�صتعرا�صية قبل  حينها �ص�ى مباراة 
عانى فيها من ت�صلب يف ع�صالت ظهره، ما دفعه اىل اتخاذ قرار عدم امل�صاركة يف كاأ�س رابطة 

املحرتفني.
وقد  االأول��ي��ات،  املئة  ن��ادي  خ��ارج  امل�صنفة  اإينغلي�س  لتخطي عقبة  كينني  عانت  ل��ن��ادال،  وخالفا 
اأعربت ابنة ال�22 عاما عن عدم ر�صاها عما قدمته يف اختبارها االأول، ال�صيما بعد ارتكابها 27 

خطاأ غري مبا�صر، قائلة "من ال�ا�صح اأين ل�صت �صعيدة بالطريقة التي لعبت بها".
وت�جت كينني قبل عام يف ملب�رن بلقبها الكبري االأول بف�زها يف النهائي على االإ�صبانية غاربيني 
م�غ�رو�صا التي، وخالفا ملناف�صتها االأمريكية التي �صقطت اأمام بطلة روالن غارو�س لعام 2016 
اال�صتعدادية  ال���دورات  اإح��دى  يف  م�اجهتهما  خ��الل  املا�صي  االأ�صب�ع   2017 لعام  ووميبلدون 
على  بف�زها  الثاين  ال��دور  اىل  بطاقتها  حجز  يف  تذكر  �صع�بة  جتد  مل  االأ�صرتالية،  للبط�لة 

الرو�صية مارغاريتا غا�صباريان 6-4 و-6�صفر.
وتلتقي كينني يف اختبارها املقبل اال�صت�نية كايا كانيبي التي تغلبت بدورها على الالتفية انا�صتازيا 
�صيفا�صت�فا 6-3 و6-1، فيما تلعب م�غ�رو�صا مع الرو�صية االأخرى لي�دميال �صام�ص�ن�فا التي 

تخطت بدورها ا�صبانية اأخرى هي باوال بادو�صا 6-7 )4-7( و7-6 )7-4( و5-7.
البط�لة  و2013،   2012 عامي  بطلة  بيالرو�س،  من  اأزارن��ك��ا  فيكت�ريا  ودع��ت  جهتها،  وم��ن 
من الباب ال�صغري بعدما تاأثرت كثريا باحلجر ال�صحي الذي فر�س عليها ملدة اأ�صب�عني �صمن 
اىل  القادمة  الرحالت  املخالطة يف  ح��االت  اإح��دى  كانت  اأنها  ك�رونا، مبا  بروت�ك�الت فريو�س 

اأ�صرتاليا، ما حرمها من خ��س التمارين.
وعانت اأزارنكا من م�صاكل يف التنف�س ال�صيما خالل املجم�عة الثانية من مباراتها واالأمريكية 
جي�صيكا بيغ�ال، وبدت وكاأنها �صت�صقط اأر�صا ما دفعها اىل طلب وقت م�صتقطع طبي وا�صتخدام 

جهاز اال�صتن�صاق، لكن من دون جدوى لتخ�صر امل�اجهة يف نهاية املطاف 5-7 و6-4.
وعلقت بيغ�ال، امل�صنفة 61 عامليا، على ما �صاهدته من معاناة لدى مناف�صتها البيالرو�س، قائلة 

جدا عليها. �صعبا  االأمر  "كان 

 مل تكن يف حالة جيدة لكن كل ما فعلته هو الرتكيز على نف�صي".
الت�صيكية  على  ال�صعب  ف�زها  بعد  اخلام�صة  �صفيت�لينا  اإيلينا  االأوكرانية  الثاين  ال��دور  وبلغت 
ماري ب��صك�فا 6-3 و7-5 )7-5(، لتلتقي االأمريكية اليافعة ك�ك� غ�ف يف اختبار �صعب جدا 
�صد ابنة ال�16 ربيعا التي احتاجت اىل 56 دقيقة فقط لتخطي عقبة ال�ص�ي�صرية جيل تيخمان 
اأداء خمتلف متاما مل�اجهتهما االأ�صب�ع املا�صي يف دورة غيب�صالند التح�صريية  يف  و2-6،   3-6

حني احتاجت اىل قرابة ثالث �صاعات حل�صم اللقاء.

البط�لة  لقب  من  اأو�صاكا  ناومي  اليابانية  ج��ردت  حني  املا�صي  العام  االأ���ص���اء  غ���ف  وخطفت 
االأ�صرتالية بالف�ز عليها يف الدور الثالث، وهي متني النف�س بالذهاب هذه املرة اأبعد من الدور 
الرابع لكن عليها اأوال تخطي عقبة �صفيت�لينا "الالعبة الرائعة التي اأدرك باأين �صاأواجه �صع�بة 

�صدها.
الثالثاء.  اأف��ادت  ما  ال�صغط" بح�صب  حتت  جيدا  األعب  اأن  و�صاأحاول  الفر�صة  �صاأغتنم  لكني   
ومل جتد الت�صيكية كارولينا بلي�صك�فا ال�صاد�صة �صع�بة حلجز بطاقتها بف�زها على االإيطالية 
جا�صمني باوليني -6�صفر و6-2، فيما حققت امل�صرية ميار �صريف االجناز وبلغت الدور الثاين 
الغراند �صالم، وذلك  الرئي�صية الإح��دى بط�الت  للمرة االأوىل يف ثاين م�صاركة لها يف القرعة 

الثانية  ال�24 عاما للمرة  ابنة  7-5 و7-5. وت�صارك  باكيه  الفرن�صية كل�يه  بف�زها على 
الت�صفيات  م��ن  ودع��ت  وه��ي  االأ���ص��رتال��ي��ة،  البط�لة  يف  ت�اليا 

الغراند  االأخ��رى يف  انتهت م�صاركتها  املا�صي، فيما  امل��صم 
اأي�����ص��ا يف روالن  امل��ا���ص��ي  ال��ع��ام  ال����دور االأول  ���ص��الم ع��ن��د 

غارو�س.
ج�هانا  الرييطانية  الثاين  ال��دور  يف  �صريف  وتلتقي 

ك�نتا الثالثة ع�صرة اأو ال�صل�فينية كايا ي�فان.
امل�صنف  روبليف  اأن���دري  الرو�صي  ووا���ص��ل 

وبلغ  العام  لهذا  الق�ية  بدايته  �صابعا 
االأملاين  على  بف�زه  الثاين  ال��دور 

و3-6   3-6 ه��ان��ف��م��ان  ي��ان��ي��ك 
و6-4 بعدم جنح يف 17 اإر�صاال 

�صاحقا.
ال��ذي ت�ج بخم�صة  وك��ان روبليف 

األ����ق����اب امل��������ص���م امل���ا����ص���ي ث����م ب����داأ 
ف�زه  ب��ع��د  ال���ت��رية  بنف�س   2021

باأربع مباريات متتالية لي�صاهم يف قيادة 
اإح��راز كاأ�س  رو�صيا االأ�صب�ع املا�صي اىل 

لتمكني  "�صعيدا جدا  املحرتفني،  رابطة 
من ال�صيطرة على املباراة منذ البداية". 

ويلتقي ابن ال�23 عاما الذي و�صل امل��صم 
املا�صي اىل ربع نهائي فال�صينغ ميدوز وروالن 

تياغ�  ال��رازي��ل��ي  املقبلة  م��ب��ارات��ه  يف  غ���ارو����س، 
دانييل  االآخ�����ر  ال���رو����ص���ي  ي��ج��د  ومل  م����ن���ت���ريو. 
مدفيديف الرابع وو�صيف فال�صينغ ميدوز لعام 
الدور  اىل  بطاقته  حجز  يف  �صع�بة   2019

فا�صيك  ال��ك��ن��دي  ع��ل��ى  ال�صهل  ب��ف���زه  ال��ث��اين 
وعّلق  و4-6.  و2-6   2-6 ب������ص��ب��ي�����ص��ي��ل 

رو�صي  ث��ال��ث  ليك�ن  ال��ط��ام��ح  مدفيديف، 
يت�ج بلقب كبري بعد يفغيني كافيلنيك�ف 
ومارات �صافني، على ما قدمه يف مباراته 
االأوىل، قائال "مل اأكن اأعلم كيف �صيك�ن 
االأمر من الناحية البدنية، لكني جنحت 
اإن���ه���اء ال��ل��ق��اء ب�����ص��رع��ة وه����ذا �صع�ر  يف 

الدور  يف  مدفيديف  ويلتقي  جيد". 
كارباي�س  روب��رت���  االإ���ص��ب��اين  املقبل 
ب��اال���س يف  اأت��ي��ال  امل��ج��ري  اأو  باين�صا 

حمتملة  م�اجهة  نح�  طريقه 
يف ربع النهائي مع 

املتاألق  م���اط��ن��ه 
روبليف.

خطة �سان جريمان 
للتعاقد مع مي�سي

نادال يبدد ال�سكوك وكينني تتعرث
 يف ا�سرتاليا املفتوحة



 
جوارب م�سادة للرائحة الكريهة 

اجلديدة   37.5 اجل����ارب   MP Magic Socks �صركة  اأطلقت 
م�صادة  باأنها  متتاز  والتي  النارية،  الدراجات  لقائدي  املخ�ص�صة 

لرائحة العرق الكريهة، ب�صعر يبداأ من 57 دوالراً اأمريكياً.
اإىل  ي�صري  اجل��دي��دة   37.5 اجل����ارب  ا�صم  اأن  ال�صركة  واأو���ص��ح��ت 
اله�اء  رط���ب��ة  درج��ة  واإىل  للج�صم،  املنا�صبة   37 احل���رارة  درج��ة 
م�صن�عة  اجلديدة،   37.5 اجل���ارب  وتاأتي  ل��الأق��دام.  املنا�صبة   5
اأميد يف �ص�رة ليكرا  %70 مع الب�يل  من �ص�ف املارين� بن�صبة 

ونايل�ن، من اأجل التمتع باملتانة واملرونة يف اآن واحد.
على  للق�صاء  وال��زن��ك  والنحا�س  الف�صة  على  الن�صيج  ويحت�ي 

.ISO 17299 رائحة العرق الكريهة، وذلك وفقاً للم�ا�صفة

حليب ال�سعر.. م�ستح�سر جديد �سد الق�سرة والتق�سف
االأخ��رية ظه�ر م�صتح�صر جديد  االآون��ة  التجميل يف  �صهد عامل 
ه�  فما   Hair milk ال�صعر  حليب  عليه  يطلق  بال�صعر  للعناية 

وما هي مميزاته؟
حليب  اأن  �صتايل  اإن  جملة  اأو�صحت  ال�����ص���ؤال،  ه��ذا  ع��ن  لالإجابة 
ال�صعر ه� م�صتح�صر للعناية بال�صعر ميتاز بق�ام ي�صبه احلليب، 
 Leav-in وه� عبارة عن مزيج من املرطب، الذي ُيرتك يف ال�صعر

Conditioner، واملا�صك اخلفيف لل�صعر.
ميتاز  ال�صعر  حليب  اأن  واجلمال  بامل��صة  املعنية  املجلة  واأ�صافت 
باأنه غني مب�اد فعالة تعمل على ترطيب ال�صعر اجلاف، وتق�صي 

على التجعد، وحتارب التق�صف، ومتنح ال�صعر مظهراً المعاً.
ال�صعر، ماء  التي يحت�ي عليها حليب  الفعالة،  امل���اد  اأمثلة  ومن 
االأك�صدة  مب�صادات  الغنية  ك�ب�ا�ص�  وزب��دة  امل�صم�س  وزي��ت  ال���رد 
واالأحما�س الدهنية. كما يعمل على تهدئة فروة الراأ�س املتهيجة، 
العديدة  امل��زاي��ا  ه��ذه  وبف�صل  ال��ق�����ص��رة.  ظ��ه���ر  اإىل  وال��ت��ي متيل 
كاحلرير  ون��اع��م  ق���ي  ب�صعر  التمتع  على  ال�صعر  حليب  ي�صاعد 
ويتاألق مبظهر المع يخطف االأنظار. وبناء على ذلك، يعد حليب 
التالف،  وال�صعر  املجعد  وال�صعر  اجل��اف  لل�صعر  منا�صباً  ال�صعر 

وكذلك ال�صعر، الذي خ�صع لل�صبغ اأو الت�صقري.

اإغالق حو�ش الدلفني يف اأ�سترييك�ش بباري�ش
ن��ه��اي��ة الأح�ا�س  و���ص��ع  اإىل  احل��ي���ان  ح��ق���ق  ن�صطاء  دع���ا  ل��ط��امل��ا 
الدالفني حيث تعي�س تلك الثدييات البحرية �صديدة الذكاء و�صط 

اأو�صاع قا�صية المتاع الزائرين.
ولكن القائمني على ت�صغيل املدن الرتفيهية ح�ل العامل يرف�ص�ن 
اإ�صاعة مثل هذا الن�ع من ع�امل اجلذب الذي يجلب الزوار اإىل 

حدائق احلي�ان ومتنزهات الرتفيه.
اأب�ابه  واالآن يغلق اأحد اأح�ا�س الدالفني الرئي�صية خارج باري�س 

قبل حظر مت�قع يف اأنحاء البالد.
وتق�ل مدينة اأ�صترييك�س الرتفيهية اإنها لن تبيع جمدداً تذاكر 

لروؤية دالفينها الثمانية والعديد من اأ�ص�د البحر.
الفرن�صي  الكتاب  اأبطال  اإىل  مهداة  الرتفيهية  املدينة  اأن  ورغ��م 
فقد   ،1989 يف  افتتاحها  م��ن��ذ  واأوب��ل��ي��ك�����س  اأ�صترييك�س  امل�����ص���ر 
جذبت ب�صكل كبري الكثري من ال�صكان على مدار ال�صن�ات بف�صل 
الدفاع عن  ن�صطاء  اإدان��ة متكررة من  اأث��ار  االأ���ص��رية، ما  دالفينها 
حق�ق احلي�ان. وقالت املدينة يف بيان: قرار غلق ح��س الدالفني 
التقليدي،  ن�صاطها  على  الرتكيز  يف  احلديقة  رغبة  اإىل  ي�صتند 
اإىل  ال��دالف��ني  اإدخ���ال  اإع���ادة  اإن  املدينة  وق��ال��ت   . ترفيهية  مدينة 
احلياة الرية لي�س مطروحاً، الأنها مل تعد مالئمة لذلك نظراً 

ل�صنها وق�صاء حياتها يف بيئة ي�صيطر عليها االإن�صان.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

درا�سة.. تدخني الفايب يزيد احتمال الإ�سابة بكورونا
احتمال  من  يزيدون  ك�رونا  بفريو�س  امل�صابني  الفايب  ن�ع  من  االإلكرتونية  ال�صجائر  مدخني  اأن  درا�صة  زعمت 

انت�صار مر�س ك�فيد19- بن�صبة ت�صل اإىل 17 يف املئة الأنهم ينفث�ن الفريو�صات عند نفث الدخان.
ويق�ل اخلراء اإن نفث البخار من الفايب ميكن اأن يدفع اآالف الفريو�صات نح� النا�س يف املنطقة املحيطة مبدخن 

هذا الن�ع من ال�صجائر االإلكرتونية.
وميكن للقطرات املحملة ب�فريو�س ك�رونا اأن تنتقل اأكر من مرتين يف اجل�، وه� احلد االأبعد لق�اعد التباعد 

االجتماعي يف بريطانيا وكثري من دول العامل.
حمطات  يف  اأو  االنتظار  ط�ابري  يف  الت�اجد  اأث��ن��اء  اأجهزتهم  ا�صتخدام  ع��دم  اإىل  الفايب  مدخني  اخل��راء  ودع��ا 
احلافالت اأو غريها من االأماكن التي يتعر�س فيها االأ�صخا�س خلطر م�اجهة �صحابة دخان الفايب ، كما ذكرت 

�صحيفة الديلي ميل الريطانية.
غري اأن الباحثني اأو�صح�ا اأن اخلطر الذي ي�صكله تدخني ال�صجائر االإلكرتونية يظل اأقل من خطر التحدث اأو 

ال�صعال اأثناء االقرتاب من �صخ�س ما.
اأن الدرا�صة مل تت�صمن مقارنة بني تدخني ال�صجائر االإلكرتونية وتدخني ال�صجائر احلقيقية، لكنهم  اإىل  ي�صار 

قال�ا اإن معظم النتائج التي ح�صلنا عليها تنطبق على نفث الدخان املنبعث من املدخنني عم�ما .
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�ساعات امل�ساهري مر�سعة بالأملا�ش.. بع�سها ثمنها باملاليني
م�ؤخرا، قدم املالكم الريطاين من اأ�صل باك�صتاين، اأمري خان، هدية البنه 
حممد يف عيد ميالده االأول وكانت عبارة عن �صاعة رولك�س بقيمة 30 األف 
جنيه اإ�صرتليني، اأي ما يزيد على 41 األف دوالر اأمريكي. وعلى الرغم من 
اأنه قد مير بع�س ال�قت قبل اأن يرتديها ابن اأمري خان، لكن والده الفخ�ر 
�صيك�ن بالتاأكيد قادرا على تعليمه كيفية القيام بذلك باأناقة، الأنه معجب 
اأمري  �ص�هد  املا�صي،  العام  من  �صابق  وق��ت  ويف  الفاخرة.  بال�صاعات  كبري 
�صاعة غط�س ت�صل قيمتها  33 عاما، وه� يرتدي  العمر  البالغ من  خان، 
اإىل 138 األف دوالر. فيما يلي نظرة على بع�س النج�م الذين ارتدوا اأغلى 

ال�صاعات التي اأ�صاءت اأمام عد�صات كامريات امل�ص�رين:

كري�صتيانو رونالدو
ي�صع الع���ب ك���رة ال��ق��دم ال��رت��غ��ايل وجنم 
كري�صتيان�  االإي����ط����ايل،  ي���ف��ن��ت������س  ف��ري��ق 
رون���ال���دو، ال��ب��ال��غ م��ن ال��ع��م��ر 36 ع��ام��ا، يف 
تبلغ  التي  الراقة  فرانك م�لر  �صاعة  يده 

قيمتها 1.38 ملي�ن دوالر تقريبا.
وت��ت��م��ي��ز ال�����ص��اع��ة ال���راق���ة، وه���ي ج���زء من 
جمم�عة راوند Round ل�صناعة ال�صاعات، 
بعلبة وميناء و�ص�ار مع�صم مر�صع باأحجار 

املا�س والياق�ت.

ريانا
اأي�����ه ب���� ، ت���رت���دي جنمة  يف ف��ي��دي��� ت���اي���ك 
الب�ب ريانا �صاعة بياجيه من الذهب عيار 
األف   30 وتبلغ قيمتها ح�ايل  18 قرياطا، 

دوالر.
 32 العمر  تبلغ من  التي  املغنية،  و�ص�هدت 
ع��ام��ا، اأي�����ص��ا وه���ي ت��رت��دي ���ص��اع��ة رولك�س 
 12500 بقيمة   36 داي��ت  داي  بريزيدانت 
هابي  ����ص����ب���ارد  ���ص��اع��ة  ارت�����دت  ك��م��ا  دوالر، 

�صب�رت ، بقيمة 5 اآالف دوالر.

بيون�صيه وجاي زي
قدمت بي�ن�صيه �صاعة هدية زفاف لزوجها مغني الراب، وُيعتقد اأنها اأنفقت 

4.8 ملي�ن دوالر على �صاعة اأوبل�ت بيغ بانغ املر�صعة ب�1300 ما�صة.
كذلك �ص�هد جاي زي ب�صاعة باتيك فيليب غراندما�صرت ت�صامي ، بتكلفة 
ح�ايل 2.2 ملي�ن دوالر، و�صاعة رولك�س فريدة من ن�عها وحقيبة ريت�صارد 

ميل ياق�تية بقيمة 2.5 ملي�ن دوالر.

كايلي جيرن تتحول 
اإىل خبرية ماكياج 

حت��ّ�ل��ت ع��ار���ص��ة االأزي������اء  كايلي 
وهي  م����اك����ي����اج،  خل����ب����رية  جير  
جن�صياً   املتح�ل  والدها  ُتخ�صغ 

ماكياج  جل��ل�����ص��ة  جير ،  ك��ات��ل��ني 
الأول مرة.

وظهرت كايلي عر قناة ي�تي�ب 
املاكياج  ت�صع  وهي  بها،  اخلا�صة 
�صيء يف  اأهم  اأنه  لكاتلني، معلقة 
اإنه  حياتها، وردت كاتلني عليها: 

اأهم �صيء يف حياتي اأنا .
كايلي  ق���ال���ت  اجل��ل�����ص��ة،  وخ�����الل 
وك���ات���ل���ني اإن���ه���م���ا ي���ق���دم���ان هذه 
بعد  ملحبيهما،  امل��م��ي��زة  اللحظة 
اأن حت��دث��ا ���ص���ي��اً ع��ن ف��ع��ل ذلك 
املرة  ه���ذه  واإن  ل��ف��رتات ط���ي��ل��ة، 
هي االأوىل التي ت�صع فيها كايلي 
ماكياجاً ل�الدها، وت�جهت كايلي 
بال�ص�ؤال لكاتلني: هل فكرت ي�ماً 
ح�����ل ق����دوم ه����ذا ال���ي����م؟ وجاء 

ج�ابها اأنها مل تفكر اأبداً .

تراجع املواليد يف ال�سني
 15 % يف 2020 ب�سبب كورونا

ك�صفت وزارة االأمن العام يف ال�صني 
باملئة   15 تراجع  امل�اليد  ع��دد  اأن 
ال�صابق،  بالعام  مقارنة   2020 يف 
ف��ريو���س ك�رونا  وذل��ك م��ع ظه�ر 
وقرارات  االقت�صاد  على  وت��اأث��ريه 

تك�ين اأ�صرة.
�صهدت  ال�صني  اإن  ال����زارة  وقالت 
العام  م���ل���ي����ن   10.035 م���ي���الد 
املا�صي، مقارنة مع 11.79 ملي�ن 
يف 2019. وكانت ن�صبة بالذك�ر يف 
باملئة   52.7 املا�صي  العام  م�اليد 
 47.3 االإن�����اث  ن�صبة  ك��ان��ت  بينما 

باملئة.
ويف ال�صن�ات االأخرية، تردد كثريون 
االأطفال  اإجن�����اب  يف  االأزواج  م���ن 
الرعاية  ت��ك��ل��ف��ة  ارت����ف����اع  ب�����ص��ب��ب 
ومل  وال�صكن.  والتعليم  ال�صحية 
الطفل  �صيا�صة  عن  التخلي  ي�ؤثر 
ال���اح��د ال��ت��ي ا���ص��ت��م��رت ل��ع��ق���د يف 
2016 ب�صكل كبري على زيادة  عام 

عدد امل�اليد يف البالد.
االقت�صادية  امل�����خ�����اوف  واأث���������رت 
الناجمة عن فريو�س ك�رونا العام 
امل��ا���ص��ي ع��ل��ى ق������رارات االإجن������اب، 
انخفا�س  ا���ص��ت��م��رار  اإىل  اأدى  مم��ا 
الط�يل  امل�������دى  ع���ل���ى  امل�����ال����ي����د 
اكتظاظا  ال����ع����امل  دول  اأك������ر  يف 
 20 ح���ايل  عمر  ويبلغ  بال�صكان. 
ال�صينيني  امل���اط��ن��ني  م���ن  ب��امل��ئ��ة 
 60 ن�صمة  ملي�ن   250 ح���ايل  اأو 

عاما اأو اأكر.

مقتل مت�سلق جبال �سهري 
جراء انهيار ثلجي 

ُقِتل مت�صلق اجلبال االإيطايل ال�صهري كارل� 
له  �صديق  مع  عاماً(   45( ت�صيمنتي  األرت� 
ب�صمال  �صي�صرتيري  يف  ثلجي  ان��ه��ي��ار  ج���ّراء 
اأف������ادت ال�صحف  اإي���ط���ال���ي���ا، ع��ل��ى م���ا  غ����رب 
الرت�  ك����ارل�����  ع���ل���ى  وع�����ر  االإي����ط����ال����ي����ة. 
ت�صيمنتي امللّقب ب� كاال وعلى �صديقه باتريك 
حتت  جثتاهما  ُط��ِم��َرت  وق��د  ميتني،  نيغرو 
م��رتي��ن م��ن ال��ث��ل��ج، وف��ق م��ا نقلت ال�صحف 
عن عنا�صر االإنقاذ. وكتب املعجب�ن مبت�صلق 
اجلبال اجلريء ر�صائل رثاء له على �صفحة 
في�صب�ك اخلا�صة بناديه للت�صلق التي ن�صرت 
وبدا  لنف�صه  التقطها  �صيلفي  ���ص���ر  االأح���د 

فيها مبت�صماً.
ت�صيمنتي �صع�ده مثاًل  اإجن���ازات  اأب��رز  وم��ن 
وهي  ب����ارب����ات،  ن��ان��غ��ا  ق��م��ة  اإىل   2019 ع����ام 
ال��ع��امل، تقع يف  اأع��ل��ى القمم يف  واح���دة م��ن 
اأنها  عنها  وُي��ع��َرف  هيمااليا،  جبال  �صل�صلة 

�صديدة ال�صع�بة.

ي�سيد كائنا بحريا نادرا بلون غريب 
مل ي��ع��رف ال�����ص��ي��اد االأم���ريك���ي م���اريل ب���اب اأن���ه ا�صطاد 
خم��ل���ق��ا ب��ح��ري��ا ن����ادرا ج����دا، ع��ن��دم��ا اأخ����رج �صبكته من 

البحر، ليكت�صف �صرطان بحر اأ�صفر الل�ن.
وه�  ال��ل���ن،  اأ�صفر  بحر  �صرطان  ب��اب  ا�صطاد  اأن  وبعد 
اأن يترع  ق���رر  م���رة،  م��ل��ي���ن   30 ك��ل  م���رة  اأم���ر يح�صل 
يف  اإنغلند  ني�  بجامعة  البحرية  ال��ع��ل���م  م��رك��ز  اإىل  ب��ه 

ما�صا�ص��صت�س.
ال�صرطان  ب��ا���ص��م  ي���ع���رف  ال�����ذي  ال�������ص���رط���ان  وي��ك��ت�����ص��ي 
يف  جينية  ط��ف��رة  نتيجة  االأ���ص��ف��ر،  ب��ال��ل���ن  الكري�صتايل 
ال��روت��ي��ن��ات ال��ت��ي ت��غ��ذي ق�صر ال��ك��ائ��ن ال��ب��ح��ري، وفقا 

ل�صحيفة ديلي ميل الريطانية.
با�صم  تعرف  بحالة  ال�صرطانات  م��ن  ال��ن���ع  ه��ذا  وي���ل��د 
االأبي�س  بالل�ن  اجل��ل��د  لتل�ن  ت����ؤدي  وال��ت��ي  الل��صيزم، 

االأقرب لل�صفار، ب�صكل غري منتظم.
يك�ن  قد  لالأ�صفر  ال�صرطان  ل���ن  تغري  اإن  علماء  وق��ال 
ل��دف��ئ مياه  ي����ؤدي  ال���ذي  امل��ن��اخ��ي،  ك��ذل��ك ب�صبب التغري 

املحيط وتغري ل�ن الكائنات لل�ن �صاحب.
الكري�صتايل  ال�����ص��رط��ان  يعتر  االأ���ص��ف��ر،  ل���ن��ه  وب�صبب 
اأكر عر�صة الأن يك�ن فري�صة لكائنات البحر، الأن الل�ن 
اإليه  املفرت�صة  احل��ي���ان��ات  اأن��ظ��ار  يجذب  امل�صع  االأ�صفر 
اإنغلند  اأكر. واأكد فريق العلماء يف جامعة ني�  ب�صه�لة 
واأنهم  للمياه،  االأ�صفر  ال�صرطان  اإع���ادة  ين�ون  ال  اأنهم 

�صيعتن�ن به يف بيئة منا�صبة.

م�سهد �سادم.. جناة �سائق من ال�سقوط العظيم
ال  ب�صكل  اأب  بيك  ط��راز  م��ن  �صغرية  �صاحنة  �صائق  جن��ا 
ي�صدق عندما فقد ال�صيطرة عليها من ف�ق ج�صر عل�ي 
مرت   21 على  يزيد  ارت��ف��اع  م��ن  م�صتقيم  ب�صكل  لته�ي 

وت�صقط على ج�صر اآخر.
والية  يف  النقل  وزارة  بثتها  ف��ي��دي���،  لقطات  واأظ��ه��رت 
فقدان  �صهدت  التي  اللحظات  االأم��ريك��ي��ة،  وي�صك�ن�صن 
ال�����ص��ائ��ق ال�����ص��ي��ط��رة ع��ل��ى ال�����ص��اح��ن��ة يف ت��ق��اط��ع حديقة 
اله�اء  يف  حتليقها  ثم  ميل�وكي،  من  بالقرب  احل��ي���ان 

و�صق�طها على الطريق ال�صريع 94 ي�م ال�صبت املا�صي.
الذي  التقاطع،  على  ت�صري  ال�صغرية  ال�صاحنة  وك��ان��ت 
غطت الثل�ج اأجزاء منه، عندما انزلق ال�صائق فجاأة من 
كان  جليدي  بح��س  ا�صطدمت  حيث  ال�صرقي،  املنحدر 
مكد�صا على اجلانب االأمين من الطريق، ثم ه�ت ب�صكل 
م�صتقيم. و�صاعد �صخ�صان يف اإخراج ال�صائق من ال�صاحنة 
اإىل اأن و�صل رجال ال�صرطة اإىل مكان احلادث، بح�صب ما 

ذكرت الديلي ميل الريطانية.
ال�صائق  اإن  ميل�وكي  مقاطعة  يف  ال�صرطة  رج��ال  وق��ال 
كان ال يزال واعيا ويتنف�س بعد احلادث، فيما قال مكتب 
ال�صريف اإن ال�صائق مل يظهر عليه اأي عالمات تدل على 
اإ�صابته بجروح اأو اأي �صكل من االإ�صابات، ولكن مت نقله 

اإىل م�صت�صفى املنطقة ليتم تقييم حالته.
وقالت مقاطعة ميل�وكي اإنها تعمل يف اأ�صرع وقت ممكن 
الإزالة الثلج من جانب الطرق ال�صريعة لتجنب ح�ادث 

مثل هذا.
مقاطعة  يف  وال�صيانة  ال�صريعة  ال��ط��رق  مدير  واأو���ص��ح 
ميل�وكي، اإدي �صانتياغ� لقناة دبلي� اآي اإ�س اإن اأن اخلطر 
االأكر يف ذلك ه� الذوبان والتجمد الذي يخلق منحدرا 

طبيعيا زلقا وخطريا.

اأقدم حمنط كائنات بحرية يف م�سر يك�سف اأ�سرار املهنة
حل���ظ���ات ���ص��ع��ب��ة ل��ك��ن��ه��ا مم��ت��ع��ة، ي��ع��ي�����ص��ه��ا عالم 
الق�مي للبحار  املعهد  امل�ظف يف  اإ�صماعيل عالم، 
النافقة،  البحرية  الكائنات  حتنيط  يف  بالغردقة، 
اأق��دم حمنط  لي�صبح  3 عق�د،  على  يزيد  ما  منذ 
وُيدرب  م�صر،  يف  اخل��رة  ه��ذه  ميلك  متخ�ص�س 

عليها اآخرين من م�صر ودول اأجنبية.
وي���ع���م���ل اإ����ص���م���اع���ي���ل اب�����ن م���دي���ن���ة جن����ع ح���م���ادي، 
يف  عاما   33 منذ  م�صر،  �صعيد  يف  قنا  مبحافظة 
معهد  يف  للعمل  انتقل  حيث  التحنيط،  عمليات 
البحر  الغردقة يف حمافظة  البحار مبدينة  عل�م 
االأحمر كعامل حتنيط، وه� املعهد االأقدم يف م�صر 
نادرة،  بحرية  حمنطات  وي�صم  االأو�صط،  وال�صرق 

والبع�س منها منقر�س.
ني�ز  �صكاي  اإ�صماعيل يف حديثه مل�قع  يق�ل عالم 
عربية، اإنه يعمل يف حتنيط الكائنات البحرية منذ 
البحار  ع��ل���م  مبتحف  التحاقه  بعد   ،1987 ع��ام 

ذلك،  بعد  بها  ل��الإق��ام��ة  انتقل  ال��ت��ي  ال��غ��ردق��ة  يف 
م��صحا اأنه بذلك اأ�صبح اأقدم حمنط متخ�ص�س 
�صابقني  ي��د  على  املهنة  تعلمه  بعد  امل��ج��ال  ه��ذا  يف 
القان�ين  ال�صن  بلغ  االآخ��ر  والبع�س  بع�صهم ت�يف 

للمعا�س منذ فرتات ط�يلة.
واأ���ص��اف هي وظيفة وخ��رة، اأخ��ذت ف��رتة ودخلت 
من  اإىل  حتتاج  املهنة  ه��ذه  اأن  م��صحا   ، ال�صنعة 
التحديات  م��ن  الكثري  ل���ج���د  فيها  العمل  يحب 
اأنه  اإىل  الفتا  حتملها،  ك��ث��ريون  ي�صتطيع  ال  التي 
الأنه  للعمل  حديثا  ان�صم�ا  اآخ��ري��ن   3 االآن  ُيعلم 

�صيخرج خالل العام اجلاري على املعا�س.
وت�صم عمليات التحنيط جميع الكائنات البحرية 
وعلى  بالفعل،  انقر�صت  ال��ت��ي  اأو  ال��ن��ادرة  خا�صة 
باأن�اعها،  القر�س  واأ�صماك  البحر،  عرائ�س  راأ�صها 
والطي�ر البحرية، وال�صالحف والتي يع�د بع�صها 

اإىل ثالثينيات القرن املا�صي.

جي�سيكا األبا تك�سف عن اإ�سابة والدها بال�سرطان 
الت�ا�صل  م�قع  على  اخلا�صة  �صفحتها  عر  األبا   العاملية  جي�صيكا  النجمة  ن�صرت 
االجتماعي مقطع فيدي� طريف، ظهرت فيه وهي ترق�س برفقة والدها، كا�صفًة عن 

اإ�صابة االخري ب�صرطان الغدة الدرقية .
وعّلقت األبا على الفيدي� بالق�ل: قبل جل�صة املعاجلة باالإ�صعاع. والدي على و�صك اأن 

يهزم �صرطان الغدة الدرقية. هيا بنا يا مارك األبا! .
وتخطى عدد م�صاهدي الفيدي� الن�صف ملي�ن، اإذ تفاعل عدد كبري من املتابعني 

مع رق�صهم، مثنني على طرافتهما.
اأجنل��س  ل��س  يف  التن�س  ملعب  اإىل  األبا  ت�جهت  كانت  اخ��رى،  ناحية  وم��ن 
االأمريكية  امل��ت��ح��دة  ال���الي��ات  �صهدتها  ال��ت��ي  االح��ت��ف��االت  يف  ���ص��ارك��ت  بعدما 
بعد  نف�صها  عن  الرتفيه  للجمه�رية،حماولة  رئي�صا  بايدن  ج�  ف�ز  بعد 
تعر�صها للعديد من ال�صغ�طات التي حدثت لها خالل االنتخابات 

الرئا�صية.

الفواني�س امللونة تزين مدخل مركز جتاري احتفال بالعام القمري اجلديد القادم، الذي ي�صادف عام الثور يف 12 فرباير يف �صنغافورة.ا ف ب


