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�أجرت �أكرث من 43 �ألف فح�ص ك�صف عن 304 �إ�صابات 
ال�شحة تعلن عن �شفاء 701 حالة جديدة من كورونا

•• اأبوظبي -وام:

متا�سياً مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق 
الفحو�سات يف الدولة بهدف االكت�ساف املبكر وح�سر احلاالت امل�سابة 
بفريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد 19 واملخالطني لهم وعزلهم.. اأعلنت 
43,000 فح�س جديد على فئات  اأك��ر م��ن  اإج��رائ��ه��ا  ال���وزارة ع��ن 
خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي. 
و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س يف الدولة وتو�سيع نطاق 
اإ�سابة  حالة   304 عن  الك�سف  يف  الدولة  م�ستوى  على  الفحو�سات 
وجميعها  خمتلفة,  جن�سيات  من  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  جديدة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��ازم��ة,  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح��االت 
جمموع احلاالت امل�سجلة 42,294 حالة. كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 
م�ساب وذلك من تداعيات االإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد, وبذلك 

يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 289 حالة.    )التفا�سيل �س3(

تاأكيدً� على مو��صلة دبي تنفيذ �مل�صاريع �حليوية �لد�عمة لالقت�صاد
حمدان بن حممد يتفّقد العمل يف م�شروع تطوير 

طريق دبي - العني بتكلفة قدرها 2 مليار درهم
•• دبي-وام:

الداعمة  احليوية  امل�ساريع  تنفيذ  يف  دب��ي  اإم���ارة  ا�ستمرار  على  ت��اأك��ي��داً 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  تفقد  لاقت�ساد.. 
ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي , العمل يف م�سروع تطوير طريق 
دبي - العني الذي تبلغ تكلفته االإجمالية ملياري درهم, كما افتتح �سموه 
اجل�سور اجلديدة على تقاطع �سارع ال�سيخ حممد بن زايد مع طريق دبي 

- العني.                   )التفا�سيل �س2(
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•• دبي-وام:

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل على فخره مبجتمع االإمارات 
مبختلف فئاته من مواطنني ومقيمني, والذي ا�ستطاع اأن مي�سي يدا 
بيد مع احلكومة مبختلف جهاتها, واأن يكون داعما جلهودها واإجراءاتها, 
واأن ي�ساهم باأدوار خمتلفة نحو حتقيق هدف واحد, وهو اأن تكون دولة 

االإمارات االأف�سل تعافيا بعد انتهاء اأزمة فريو�س كورونا امل�ستجد.
كما اأكد �سموه اأن حكومة االإمارات اأثبتت مع عودة االأعمال واالأن�سطة 
ت�ستطيع  م�ستقبلية,  حكومة  اأنها  القطاعات  خمتلف  يف  االقت�سادية 
بف�سل  وق���ادرة  امل�ستجدات,  كافة  ت��واك��ب  اأن  وك��وادره��ا  اأبنائها  بف�سل 

اأنظمتها وبنيتها التحتية اأن تتاأقلم مع خمتلف التحديات.
جمل�س  اجتماع   – االأحد  جاء ذلك خال تراأ�س �سموه �سباح اأم�س– 
ال��ذي عقد بتقنية االت�سال املرئي عن بعد , حيث �سدد �سموه  ال��وزراء 
يف بداية االجتماع على اأن كل فرد يف االإم��ارات با ا�ستثناء لديه اليوم 
حيث  القطاعات,  خمتلف  يف  العمل  وف��رق  الوطنية  للجهود  داع��م  دور 
قال �سموه: يف االإم��ارات تطلعاتنا كبرية.. وهممنا عالية.. واالأهم من 
قدر  على  عملنا  وف��رق  وكفاءاتنا  وا�ستباقية..  مرنة  حكومتنا  اأن  ذلك 

امل�سوؤولية.
كما قال �سموه: فريق حكومة االإمارات يف مقدمة ال�سفوف.. قريب من 
املواطن واملقيم.. يح�سن من خدماته.. ويجدد يف قراراته.. والهدف هو 

بناء م�ستقبل يليق باأجيالنا القادمة باإذن اهلل.
امليدان.. وعن  االإم��ارات م�ستمر من  العمل يف حكومة  �سموه:  واأ�ساف 
القدمية  للطرق  واأدوات م�ستقبلية.. وال مكان  باأ�سلوب جديد..  بعد.. 

يف منظومتنا.
)التفا�سيل �س2(

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
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مظاهرة حا�سدة يف اأتانتا عقب ت�سريب فيديو يظهر قتل �ساب اأ�سود جديد يدعى راي�سارد بروك�س )ا ف ب(

زيلين�سكي... ازمة مزدوجة

تر�أ�ص �جتماع جمل�ص �لوزر�ء و�عتمد نظام حوكمة جمال�ص �الإد�رة يف �حلكومة �الحتادية و�إن�صاء �صركة �الحتاد للمدفوعات �لرقمية 
حممد بن را�شد: حكومة الإمارات م�شتقبلية جتدد الأدوات.. وتواكب امل�شتجدات

حممد بن را�سد خال تروؤ�سه اجتماع جمل�س الوزراء بتقنية االت�سال املرئي عن بعد    )وام(

�صباط �أمريكيون ي�صتقيلون: �مل�صوؤولون يعاملوننا �أ�صو�أ من �لكالب

فيديو قتل جديد �شاعق.. وا�شتقالة رئي�شة �شرطة اأتالنتا
وفد رو�شي رفيع يلغي زيارة اإىل تركيا للتباحث ب�شاأن ليبيا

•• مو�سكو-وكاالت

األ��غ��ت رو���س��ي��ا, اأم�����س االأح���د, زي���ارة ك��ان��ت م��ق��ررة لوزير 
�سريغي  دفاعها  ووزي���ر  الف���روف,  �سريغي  خارجيتها, 
الو�سع  تطورات  ملناق�سة  اإ�سطنبول  مدينة  اإىل  �سويغو, 

يف ليبيا مع امل�سوؤولني االأتراك.
وكان من املقرر اأن ي�سل الفروف و�سويغو اإىل اإ�سطنبول 

ام�س, طبقا ملا اأوردت و�سائل اإالإعام تركية.
وقالت وزارة اخلارجية الرو�سية يف بيان اإنه جرى تاأجيل 
الزيارة, م�سرية اإىل اأنه :مت االتفاق على حتديد موعد 

الحق لزيارة الوزيرين. 
البلدين  رئي�سي  ع��ن  بالنيابة  اأن���ه  البيان  يف  واأ���س��اف��ت 
تعمل وزارتا اخلارجية والدفاع يف رو�سيا وتركيا ب�سكل 

ن�سط لدعم الت�سوية يف ليبيا.

ات�����س��االت مكثفة م��ن اجل  ي��وا���س��ل اخل����راء  وت��اب��ع��ت 
الية  واإن�����س��اء  ال��ن��ار.  ل��وق��ف  �سريع  ات��ف��اق  اإىل  التو�سل 
املختلفة  امل��ج��االت  يف  الليبية  االأط����راف  ب��ني  تفاو�سية 
وفقا  امل��ت��ح��دة  االأمم  رع��اي��ة  حت��ت  واق��ت�����س��ادي��ا  �سيا�سيا 

ملخرجات موؤمتر برلني والقرارات الدولية.
مولود  ال���وزي���ر  اإن  ال��رك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وق��ال��ت 
جاوي�س اأوغلو ونظريه الرو�سي �سريجي الفروف قررا 

تاأجيل املحادثات خال مكاملة هاتفية ام�س االأحد.
ومل تذكر الوزارة �سبب اإلغاء الزيارة التي كانت مقررة 
ا�ستمرار اخلافات  اإىل  ت�سري  االأح��د, لكن اخلطوة قد 

بني الدولتني يف امللف الليبي.
افتتاح  االأح��د يف  �سارك  الرو�سي قد  الدفاع  وك��ان وزي��ر 
كاتدرائية تابعة للقوات امل�سلحة, وذلك يف اإ�سارة اأو�سح 

اإىل اإلغاء زيارته اإىل اإ�سطنبول.

•• وا�سنطن-وكاالت

فرقة  م�����ن  �����س����ب����اط   10 ق�������دم 
التابعة لل�سرطة  التدخل ال�سريع 
ج����ن����وب والي�����ة  االأم�����ريك�����ي�����ة يف 
فر�سها  خم��اوف  ب�سبب  فلوريدا, 
الباد  يف  احل��ايل  ال�سيا�سي  املناخ 
الرجل  مقتل  اإث���ر  ع��م��ل��ه��م,  ع��ل��ى 
اأيدي  على  فلويد,  جورج  االأ�سود, 

عدد من زمائهم قبل اأ�سابيع.
ال�سابط حتدثوا عن  لكن ه��وؤالء 
من  اأ���س��واأ  معاملة  اإىل  تعر�سهم 
تلك املعاملة التي يتلقاها الكاب, 
اأف��ادت �سبكة فوك�س نيوز  وفق ما 

االأمريكية.
امل�ستقيلون  ال�����س��ب��اط  وا���س��ت��ك��ى 
ب��ف��ل��وري��دا يف  ب����روارد  يف مقاطعة 
التجهيز  ع��ن  اال���س��ت��ق��ال��ة  ر���س��ال��ة 
ف�سا  لهم,  يقدم  ال��ذي  الب�سيط 
عن فر�س قيود حتد من قدرتهم 

على اأداء مهامهم.
املدينة  م�سوؤويل  اإن  ه��وؤالء  وق��ال 
ي����ف���������س����ل����ون ������س�����ام�����ة ال�����ك�����اب 
الفريق  اأع�������س���اء  ����س���ام���ة  ع���ل���ى 
االأم��ن��ي, االأم��ر ال��ذي اأث��ار قلقهم 
اأن  اإىل  ت��ل��م��ي��ح  يف  وا����س���ت���ي���اءه���م, 

ال�سلطات تخلت عنهم.

اأتانتا,  ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����س��ة  وذك�����رت 
موؤمتر  يف  ب��ومت�����س  الن�����س  كي�سا 
ا�ستخدام  اأن  اأع��ت��ق��د  ال  �سحفي 
القوة املميتة كان مررا, وطالبت 

باإقالة ال�سابط على الفور.
ومل ت��ك�����س��ف ال�����س��ل��ط��ات ب��ع��د عن 
املتورطني  ال�����س��اب��ط��ني  ا����س���م���ي 
وكاهما  ال��ر���س��ا���س,  اإط����اق  يف 

اأبي�س.
�سوارع  اإىل  امل��ت��ظ��اه��رون  وخ����رج 
جورجيا,  والي��ة  عا�سمة  اأتانتا, 
واقعة  ع��ل��ى  اح��ت��ج��اج��ا  ال�����س��ب��ت, 
اأدت  ال�سرطة  اإطاق نار من قبل 
اإىل مقتل رجل من اأ�سل اأفريقي 
نام يف �سيارته, بينما كان ينتظر يف 
ال�سريعة جنوبي  للوجبات  طابور 

و�سط املدينة.
وقال مكتب التحقيقات بجورجيا 

اإنه يحقق يف مقتل بروك�س.
وقالت ال�سرطة اإنه قاوم االعتقال 
م�ساء اجلمعة بعد ف�سله يف اختبار 
ميداين يك�سف ما اإذا كان ثما اأو 

متعاطيا للمخدرات.
االح��ت��ج��اج��ات على مقتل  وب����داأت 
ب���روك�������س ب���ع���د ظ���ه���ر ال�����س��ب��ت يف 
ت�ستمر  اأن  املتوقع  وم��ن  اأت��ان��ت��ا, 

طوال اليوم.

واأ�سافوا اأنهم ي�سعرون باأمن غري 
املدينة  ق���ادة  قبل  م��ن  مدعومني 
وقادة ال�سرطة وانحيازهم ل�سالح 

املحتجني.
واأ�سافوا اأنه حتى تتغري الظروف 
بعمل  حت����ي����ط  ال�����ت�����ي  احل����ال����ي����ة 
اأداء  ميكنهم  ال  ف��اإن��ه  ال�����س��رط��ة, 
م���ه���ام ب��ف��ع��ال��ي��ة, م��ت��ح��دث��ني عن 

خماطر متزايدة تواجههم واأفراد 
عائاتهم با داع.

����س���اع���ات م����ن تفجر  ه�����ذا وب���ع���د 
ع���ا����س���ف���ة غ�������س���ب ج����دي����دة على 
خ���ل���ف���ي���ة ق���ت���ل رج������ل م�����ن اأ����س���ل 
اأفريقي يف الواليات املتحدة, اأعلن 
عن ا�ستقالة رئي�سة �سرطة اأتانتا 
اأتانتا,  مب��دي��ن��ة  م��ن�����س��ب��ه��ا  م���ن 

اإقدام  يظهر  فيديو  ت�سريب  بعد 
�ساب  ق��ت��ل  ع��ل��ى  ���س��رط��ة  عن�سري 

يدعى راي�سارد بروك�س.
ال�سرطة  ق��ائ��دة  ا�ستقالة  وقبلت 
ري�سارد  مقتل  بعد  �سيلدز,  اإري��ك��ا 
واحت�سد  ع���ام���ا(.   27( ب��روك�����س 
ع�سرات املحتجني يف موقع اإطاق 

الر�سا�س جنوبي و�سط املدينة.
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�ضحة تعالج 247 من مر�ضى كوفيد19 

ببالزما الدم حتى نهاية �ضهر مايو

اأخبار الإمارات

نائبة اأفغانية: اإيران اأغرقتنا 

واأحرقتنا ثم ا�ضتدعت �ضفرينا

عربي ودويل

�ضيتيني متفائل بعد العودة 

القوية لرب�ضلونة 

الفجر الريا�ضي

بوتني: قادرون على مواجهة 
اأ�شلحة تفوق �شرعة ال�شوت 

•• مو�سكو-رويرتز

قريبا يف  �ستكون  رو�سيا  اإن  اأم�س  بوتني  الرو�سي فادميري  الرئي�س  قال 
�سرعتها  تفوق  التي  االأخ���رى  ال���دول  اأ�سلحة  مواجهة  م��ن  ميكنها  و�سع 
اأنواع  �سرعة ال�سوت واإن مو�سكو تتقدم على الواليات املتحدة يف تطوير 
جديدة من االأ�سلحة.  ويف العام املا�سي, ن�سرت رو�سيا اأول �سواريخ تفوق 
�سرعتها �سرعة ال�سوت, بينما تهدف وزارة الدفاع االأمريكية )البنتاجون( 

اإىل ن�سر مثل تلك االأ�سلحة يف اأوائل اإىل منت�سف هذا العقد.
ونقلت وكالة االإعام الرو�سية عن بوتني قوله »من املرجح جدا اأن تكون 
عندما  ال�سوت  �سرعة  �سرعتها  تفوق  الأ�سلحة  للت�سدي  و�سائل  لدينا 

متتلك الدول الكرى يف العامل مثل هذه االأ�سلحة«.

�النتخابات �لرئا�صية �الأمريكية:

جو بايدن يبحث عن نائب رئي�س ي�شنع الفارق!
•• الفجر -تون�س

تنت�سر يف الواليات املتحدة, التكهنات حول معرفة من 
هو الرقم الثاين الذي �سيختاره املر�سح الدميقراطي, 
وهو نف�سه نائب رئي�س �سابق الأوباما. امراأة, هذا اأمر 
املتاحة  اخل��ي��ارات  العديد من  ولكن هناك  م��وؤك��د... 
ا�سبقية,  نقطة   14 واالآن  �سبع,  حظا.�ست,  لاأوفر 
وفًقا الآخر ا�ستطاع ن�سرته �سبكة �سي اإن اإن, والذي 
لدونالد   41 م��ق��اب��ل  نقطة   55 ب��اي��دن  ج��و  مي��ن��ح 
 77 الدميقراطي,  زاد  االأي���ام,  م��رت  وكلما  ت��رام��ب. 
عاًما, من تو�سيع الفجوة مع الرئي�س املنتهية واليته.
ال يزال ال�سباق طويًا قبل 3 نوفمر, وكل التوقعات 
م�ستحيلة, ولكن بات على بايدن االآن اأن يلب�س عباءة 
املف�سل لي�سبح الرئي�س ال�ساد�س واالأربعني للواليات 
امل��ت��ح��دة. زع��ام��ة ت��ع��ززت ب��اأخ��ط��اء ت��رام��ب يف اإدارت���ه 
االنتفا�سة  خلفّية  على  وخ�سو�سا,  كوفيد19-,  ل� 
هذا  فلويد.على  ج��ورج  وف��اة  منذ  الباد  تعر  التي 
ال���زل���زال ال��ع��ن�����س��ري, ت���دور امل��ع��رك��ة ال��رئ��ا���س��ي��ة االآن 
وخال  الدميقراطي.  واملع�سكر  االأبي�س  البيت  بني 
اجتماع مع زعماء دينيني و�سيا�سيني �سود نظم يوم 
االأحد املا�سي, مت حّث بايدن على اختيار �سريكه يف 

ميلي�شيات احلوثي ت�شيع 108 
قتلى بينهم قيادات خالل اأ�شبوع

•• اليمن-وكاالت

بينهم  قتاها,  من  الع�سرات  جثامني  ت�سييع  احلوثي  ملي�سيا  وا�سلت 
تتكبدها  التي  يك�سف عن مدى اخل�سائر  ما  ب�سكل يومي, وهو  قيادات 

تلك امللي�سيات يف العديد من جبهات القتال.
اأن م�����س��ادر ر���س��دت ه��ذا االأ���س��ب��وع ت�سييع ملي�سيا  وذك���رت وك��ال��ة خ��ر 
برتب  ب��ارزة  ع�سكرية  ق��ي��ادات   5 بينهم  قتلى,   108 جثامني  احلوثي 
ذمار,  �سنعاء,  ه��ي  حمافظات   8 يف  امللي�سيات  دفنتهم  حيث  خمتلفة, 

حجة, عمران, اإب, �سعدة, رمية, واحلديدة.
من  قتيل   100 جثامني  �سيعت  احل��وث��ي  ملي�سيا  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 
يونيو  �سهر  م��ن  االأوىل  االأي���ام  ال�ستة  خ��ال  ق��ي��ادات  بينهم  عنا�سرها 

اجلاري.
ياأتي ذلك فيما حذر وزير االإعام اليمني معمر االإري��اين من خطورة 
االأو�ساع التي يعانيها اأطفال اليمن يف مناطق �سيطرة ملي�سيا احلوثي 
امل��ت��م��ردة امل��دع��وم��ة م��ن اإي�����ران, وذل���ك  يف ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ملكافحة عمل 

االأطفال.
ونقلت وكالة االأنباء اليمنية )�سباأ( عن الوزير االإرياين يف اليوم العاملي 
اليمنيني  االأطفال  من  االآالف  ع�سرات  نتذكر  االأط��ف��ال,  عمل  ملكافحة 
درا�ستهم  ومقاعد  منازلهم  من  احلوثية  امللي�سيا  ا�ستدرجتهم  الذين 
اأدمغتهم باالأفكار الطائفية االإرهابية الدخيلة على  واحيائهم وغ�سلت 
جبهات  يف  بهم  وزج��ت  ع�سكرية  ل���دورات  واأخ�سعتهم  اليمني  ال�سعب 

القتال خدمة لنظام ايران.

وزير باك�شتاين يتوقع اأكرث من 
مليون اإ�شابة بكورونا يف بالده

•• اإ�سالم اأباد-وام:

والتنمية  التخطيط  وزي��ر  ح��ذر 
الباك�ستاين  اخلا�سة  وامل��ب��ادرات 
اأ�سد عمر من اأن حاالت االإ�سابة 
املوؤكدة بفريو�س كوفيد19- قد 
ال�سهر  نهاية  باده  يف  تت�ساعف 
احلايل متوقعا اأن ت�سجل االأعداد 
�سهر  نهاية  ال��ف  و200  مليونا 

يوليو املقبل .
اأم�س  �سحفي  م��وؤمت��ر  يف  وق���ال 
امل��ح��زن ان ت�سل حاالت  ان��ه م��ن 
اأك�����ر من  االأ����س���اب���ة ح��ال��ي��ا اىل 
ق���رار  اإىل  م�����س��ريا  ال���ف���ا   150
ب�������س���اأن فر�س  ال���������وزراء  رئ���ي�������س 
ع��م��ل��ي��ات االأغ��������اق ال���ذك���ي���ة يف 
امل��ن��اط��ق امل��ت��اأث��رة ب��ال��ف��ريو���س يف 
وامتناعه  ال��ب��اد  اأن���ح���اء  جميع 
الكامل الأنه  عن فر�س االأغ��اق 
االأقت�ساد  ان��ه��ي��ار  اىل  ���س��ي��وؤدي 
للمايني  العي�س  �سبل  وانقطاع 

من الفئات العاملة .

بطاقة تر�سيح الدميقراطيني املحتمل اأن ي�سبح اأول 
نائب رئي�س اأ�سود للرئي�س اإذا ما فاز. واأخرهم نائب 
�سنوات,  ثماين  طيلة  ال�سابق  اأوباما  ب��اراك  الرئي�س 
اأن ال��ع��دي��د م��ن امل��ر���س��ح��ات االأم��ري��ك��ي��ات م��ن اأ�سول 

اأفريقية على قائمته. 
)التفا�سيل �س11(

�لتعيينات �الأخرية ذ�ت حدين
اأوكرانيا بني الأزمة ال�شحية والأزمة ال�شيا�شية!

•• الفجر -كري�ستني دوغوين كليمنت –ترجمة خرية ال�سيباين

�سيا�سية  خ��رة  -دون  ع��ام  قبل  انتخابه  مت  ال��ذي  زيلين�سكي,  الرئي�س 
اأ�سبح رئي�ًسا الأوكرانيا يف م�سل�سل ناجح  املعلم الذي  بخاف لعب دور 
اأع��ق��اب برو  ال��رئ��ا���س��ة يف  ت��ول��ي��ه  ب��ع��د  ب��داي��ة تفوي�س �سعبة.  -ع��ا���س 
الذي  االأم��ر  دونبا�س,  يف  امل�ستمر  ال�سراع  ادارة  عليه  ك��ان  بورو�سينكو, 
اإن وجدت, حتى بدعم  يتطلب التفاو�س مع رو�سيا -وهي مهمة �ساقة 
من فرن�سا واأملانيا يف اإطار �سكل نورماندي. كل هذا على خلفية اإجراءات 

اإقالة الرئي�س ترامب التي �سارك فيها زيلين�سكي رغم انفه.
)التفا�سيل �س13(

كاماال هاري�س تظل االوفر حظا
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اأخبـار الإمـارات

تر�أ�ص �جتماع جمل�ص �لوزر�ء و�عتمد نظام حوكمة جمال�ص �الإد�رة يف �حلكومة �الحتادية و�إن�صاء �صركة �الحتاد للمدفوعات �لرقمية 

حممد بن را�شد: حكومة الإمارات م�شتقبلية جتدد الأدوات.. وتواكب امل�شتجدات

•• دبي-وام:

الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  اأكد �ساحب 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" على فخره مبجتمع االإمارات 
مبختلف فئاته من مواطنني ومقيمني, والذي ا�ستطاع اأن مي�سي يدا بيد 
مع احلكومة مبختلف جهاتها, واأن يكون داعما جلهودها واإجراءاتها, واأن 
ي�ساهم باأدوار خمتلفة نحو حتقيق هدف واحد, وهو اأن تكون دولة االإمارات 

االأف�سل تعافيا بعد انتهاء اأزمة فريو�س كورونا امل�ستجد.
واالأن�سطة  االأع��م��ال  ع��ودة  اأثبتت مع  االإم���ارات  اأن حكومة  �سموه  اأك��د  كما 
االقت�سادية يف خمتلف القطاعات اأنها حكومة م�ستقبلية, ت�ستطيع بف�سل 
اأبنائها وكوادرها اأن تواكب كافة امل�ستجدات, وقادرة بف�سل اأنظمتها وبنيتها 

التحتية اأن تتاأقلم مع خمتلف التحديات.
جاء ذلك خال تراأ�س �سموه �سباح اأم�س– االأحد – اجتماع جمل�س الوزراء 
"عن بعد" , حيث �سدد �سموه يف بداية  الذي عقد بتقنية االت�سال املرئي 
داعم  دور  اليوم  لديه  ا�ستثناء  با  االإم���ارات  يف  ف��رد  كل  اأن  على  االجتماع 
 " �سموه:  قال  القطاعات, حيث  العمل يف خمتلف  الوطنية وفرق  للجهود 
يف االإمارات تطلعاتنا كبرية.. وهممنا عالية.. واالأهم من ذلك اأن حكومتنا 

مرنة وا�ستباقية.. وكفاءاتنا وفرق عملنا على قدر امل�سوؤولية".
كما قال �سموه: " فريق حكومة االإمارات يف مقدمة ال�سفوف.. قريب من 
هو  والهدف  قراراته..  يف  ويجدد  خدماته..  من  يح�سن  واملقيم..  املواطن 

بناء م�ستقبل يليق باأجيالنا القادمة باإذن اهلل".
امل��ي��دان.. وعن  االإم���ارات م�ستمر من  " العمل يف حكومة  واأ���س��اف �سموه: 
يف  القدمية  للطرق  مكان  وال  م�ستقبلية..  واأدوات  جديد..  باأ�سلوب  بعد.. 

منظومتنا".
واعتمد �سموه خال االجتماع عددا من املبادرات والرامج التي ت�ستهدف 
خمتلف الفئات يف املجتمع, وتدعم العديد من القطاعات, حيث قال �سموه: 
االإدارة يف احلكومة االحتادية لتطوير  جمال�س  حوكمة  نظام  اعتمدنا   "
اأدائها لاأعمال بانتظام و�سفافية,  العمل يف موؤ�س�ساتنا احلكومية و�سمان 
واإن�ساء �سركة االحتاد للمدفوعات الرقمية بهدف تطوير منظومة وطنية 

للمدفوعات الرقمية.. وبناء مناذج مبتكرة وفعالة يف االأعمال".
واأ�ساف �سموه: " اأ�سحاب الهمم كانوا وال يزالون اأولوية.. ودعمهم حمور 
غري  املوؤ�س�سات  م��ع  بالتعاون  متكاما  نظاما  اعتمدنا  اهتمامنا..حيث 
احلكومية ل�سمان توفري اأف�سل خدمات الرعاية والتعليم والتاأهيل لهم".

واط��ل��ع ���س��م��وه خ���ال االج��ت��م��اع ع��ل��ى م�����س��ت��ج��دات االإج������راءات والقرارات 
امل�ستجد,  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  انت�سار  م��ن  للحد  اتخاذها  مت  التي  احلكومية 
ونتائج هذه القرارات على خمتلف القطاعات, حيث اأ�سار معايل عبيد حميد 
الطاير, وزير الدولة لل�سوؤون املالية اإىل اأن حكومة االإمارات اتخذت خال 

الفرة املا�سية حزمة من االإجراءات والقرارات اال�ستباقية والفعالة, حيث 
مت ت�سريع �سرف امل�ستحقات احلكومية للموردين وال�سركات لي�سل معدل 
الفرة الزمنية لدفع الفواتري 5 اأيام فقط, باالإ�سافة اإىل تخفي�س ر�سوم 
للموردين  دعما  وذل��ك  التجديد,  ر�سوم  من  واإعفائهم  امل��وردي��ن,  ت�سجيل 

وال�سركات وت�سهيا عليهم, واحلد من اأي تداعيات �سلبية مرتبة عليهم.
واأكد الطاير اأن هذه االإجراءات عززت الثقة باال�ستقرار واال�ستدامة املالية 
يف دولة االإمارات, كما اأظهرت التزام حكومة االإمارات بت�سخري كافة املوارد 
وباء  انت�سار  جائحة  عن  الناجتة  ال�سلبية  االآث��ار  وتخفيف  ملواجهة  املتاحة 
الوطني ومتكني قطاعات  االقت�ساد  امل�ستجد, وذلك بهدف حماية  كورونا 
االأعمال. واأو�سح اأنه يتم موا�سلة العمل مع كافة اجلهات احلكومية ملراجعة 
جديدة  ح��زم  تقدمي  �سبل  وبحث  كوفيد19-,  بعد  م��ا  ملرحلة  االأول��وي��ات 
وفعالة للتحفيز االقت�سادي, التي من �ساأنها تخفيف العبء والر�سوم على 
ال�سركات واالأفراد حلماية املكت�سبات االقت�سادية وت�سريع عملية االنتعا�س 

االقت�سادي, مبا ي�سمن ا�ستمرارية النمو وا�ستدامة التنمية االقت�سادية.

نظام حوكمة جمال�ص �الإد�ر�ت يف �حلكومة �الحتادية..
وتف�سيا , ويف �سياق اأجندة االجتماع, اعتمد جمل�س الوزراء خال جل�سته 
جمموعة من القرارات واملبادرات لدفع منظومة العمل احلكومي, و�سمان 
ا�ستمرارية االأعمال وا�ستدامتها يف خمتلف القطاعات, حيث اعتمد املجل�س 
اإىل  يهدف  وال��ذي  االحت��ادي��ة,  احلكومة  يف  االإدارة  جمال�س  حوكمة  نظام 
تنظيم عمل جمال�س االإدارة يف املوؤ�س�سات االحتادية وحكومتها, وو�سع نظام 
واآلية عمل لها, وو�سع االأطر والقواعد واالحكام التي ت�سبط عملها ب�سورة 
ت�سمن ح�سن اأدائها لاأعمال بانتظام و�سفافية, وحتقيق االأهداف املناطة 

بها.
املتعارف  الدولية  املمار�سات  اأف�سل  مع  يتوافق  مبا  النظام  تطوير  وج��اء 
يت�سمن  حيث  للدولة,  العام  التوجه  مع  الوقت  نف�س  يف  ويتما�سى  عليها, 
اآلية  وحتديد  االجتماعات,  عقد  واآلية  االدارة  جمل�س  ت�سكيل  اآلية  النظام 
اأع�ساء  واخت�سا�سات  م�سوؤوليات  وحتديد  االدارة,  جمل�س  اأع�ساء  اختيار 
املجل�س, وحتديد اأدوار اأمني ال�سر, وحتديد جلان الرئي�سية التابعة ملجل�س 
االإدارة يف ع�سوية جمال�س  مل�ساركة ع�سو جمل�س  , وو�سع معايري  االإدارة 
اإدارات احتادية اأخرى, وو�سع قواعد ال�سلوك املهني وجتنب تعار�س امل�سالح, 
وو�سع اأنظمة خا�سة مبدقق احل�سابات اخلارجي, وتنظيم عملية تقييم اأداء 

املجل�س, باالإ�سافة اإىل احكام اأخرى ذات �سلة بعمل جمال�س االإدارة.
اإن�ساء �سركة االحتاد للمدفوعات الرقمية.. كما اعتمد املجل�س خال جل�سته 
اإن�ساء �سركة "االحتاد للمدفوعات الرقمية" بهدف تطوير واإدارة منظومة 
والتناف�سية  ال��ت��وازن  حتقيق  ي��دع��م  ومب��ا  ال��رق��م��ي��ة,  للمدفوعات  وطنية 
وتخفيف  بالدولة  الرقمي  الدفع  خدمات  مقدمي  كافة  بني  ما  التجارية 

احلكومية,  وامل�سروفات  االأع��م��ال  وقطاعات  اجلمهور  عن  املالية  االأع��ب��اء 
باالإ�سافة اإىل تعزيز فعالية مناذج االأعمال واالبتكار.

تكامل تطبيقات تقدمي  الرقمية يف  للمدفوعات  �سركة االحتاد  و�ست�ساهم 
االأعمال  وتنفيذ اخلدمات احلكومية االحتادية واملحلية للجمهور وقطاع 
منهجيات  وتطبيق  اعتماد  تت�سمن  �سهلة,  واإج����راءات  م��وح��دة  مبنهجية 
التعرف على هوية املتعامل ال�سخ�سية والتجارية, وتطبيقات ا�ستخدامات 
االأدوات والقنوات الرقمية والهواتف الذكية والت�سغيل االآمن با�ستمرارية 
العماء,  وه��وي��ات  وال��ب��ي��ان��ات  �سرية  على  املحافظة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ت��ام��ة, 
وا�ستمرارية تدفق البيانات واملعلومات لعمليات امل�سريات والدفع الرقمي 
اأنظمة ومن�سات متعددة  لل�سلع واملنتجات واخلدمات, ودون االعتماد على 

غري وطنية.

نظام للموؤ�ص�صات غري �حلكومية لتاأهيل �أ�صحاب �لهمم 
لتاأهيل  احلكومية  غ��ري  املوؤ�س�سات  نظام  ب�ساأن  ق��رار  على  املجل�س  وواف���ق 
اأ�سحاب  من  االأ�سخا�س  متتع  �سمان  اإىل  يهدف  وال��ذي  الهمم,  اأ�سحاب 
الهمم بحقهم يف خدمات تاأهيل وتعليم وتدريب عالية اجلودة, مما ينعك�س 
على ا�ستقرارهم املجتمعي والنف�سي, ومن خال نظام متكامل بالتعاون مع 
اإعطاء  مع  وتطويرهم,  الهمم  اأ�سحاب  لتاأهيل  احلكومية  غري  املوؤ�س�سات 
احلرية لهذه املوؤ�س�سات لتاأهيل اأ�سحاب الهمم باتباع اأنظمة عملها اخلا�سة 

بها, وتنظيمها يف نف�س الوقت.

معايري ملنح مكافاآت للعاملني بالوظائف �حليوية خالل �لظروف �لطارئة 
احليوية  بالوظائف  للعاملني  املكافاأة  منح  �سوابط  اأي�سا  املجل�س  واعتمد 
التي ن�س عليها قرار جمل�س الوزراء رقم 19 ل�سنة 2020 يف �ساأن تنظيم 
العمل احلكومي خال الظروف الطارئة, ليقت�سر �سرف املكافاأة املن�سو�س 
عليها على الوظائف احليوية لوزارة ال�سحة ووقاية املجتمع فقط, وت�سمل 
فئات العاملني بالطواقم الطبية فقط دون غريها من الوظائف االأخرى 
بالوزارة, وذلك تقديرا لتك الفئات والدور املحوري الذي توؤديه يف الت�سدي 
الظروف  يف  املجتمع  يف  االأف���راد  و�سامة  �سحة  على  واحلفاظ  للفريو�س 
احلالية, حيث حدد القرار عددا من ال�سوابط التي يجب اأن تتوفر يف تلك 

الوظائف, واأن تزيد مدة العمل يف ظل الظروف الطارئة عن �سهرين.

ت�صكيل جلنة �إد�رة �صندوق دعم �لتعليم..
اإدارة  جلنة  ت�سكيل  على  ال����وزراء  جمل�س  واف���ق  التنظيمية,  ال�����س��وؤون  ويف 
برامج  ا���س��ت��دام��ة  ب��ه��دف �سمان  اإن�����س��اوؤه  ال���ذي مت  التعليم,  دع��م  ���س��ن��دوق 
مالية  م���وارد  ت��وف��ري  خ��ال  وم��ن  للتعليم,  ال��ن��وع��ي  والتحديث  التطوير 
ا�سافية تدعم الرامج التطويرية واملجتمعية نحو التعليم, وتنظم عمليات 

الهبات والترعات يف هذا ال�سدد.
اإب��راه��ي��م احل���م���ادي, وزي���ر الربية  ي���راأ����س ال��ل��ج��ن��ة م��ع��ايل ح�سني ب��ن 
للرقابة  والتعليم  الربية  وزارة  وك��ي��ل  ع�سويتها  يف  وت�سم  والتعليم, 
وزارة  الرئا�سة, وممثل عن  �سوؤون  وزارة  امل�ساندة, وممثل عن  واخلدمات 

�سوؤون جمل�س الوزراء وامل�ستقبل.

�لنظام �الأ�صا�صي ملجموعة بريد �الإمار�ت..
االأ�سا�سي ل�سركة جمموعة  النظام  اإ�سدار  املجل�س خال جل�سته  واعتمد 
بريد االإمارات, والذي يهدف اإىل رفع الكفاءة احلالية لل�سركة, ومتكينها 
من تقدمي اأف�سل اخلدمات وفقا الأف�سل املمار�سات ذات العاقة باأن�سطة 
برفع  االإم��ارات  حلكومة  االإ�سراتيجية  التوجهات  يواكب  ومبا  ال�سركة, 

م�ستوى اخلدمات املقدمة للجمهور وتطويرها امل�ستمر.

�الن�صمام �إىل �تفاق �لت�صنيف �لدويل لرب�ء�ت �الخرت�ع..
كما وافق املجل�س على االن�سمام اإىل اتفاق "ا�سرا�سرج" ب�ساأن الت�سنيف 
ال����دويل ل����راءات االخ�����راع, وال����ذي ي��اأت��ي يف ���س��وء اجل��ه��ود احلكومية 
الدولة,  داخ���ل  الفكرية  امللكية  منظومة  ت�سريعات  تطوير  ال�ستكمال 
على  االط��اع  من  الفنيني  والفاح�سني  االإم��ارات��ي��ني  الباحثني  ومتكني 
الطلبات  فح�س  عملية  اإمت���ام  يف  منها  واال���س��ت��ف��ادة  امل�ستجدات  اأح���دث 

للو�سول اإىل البيانات واملعلومات الواردة يف طلبات براءات االخراع.
الفكرية  للملكية  العاملية  للمنظمة  تابع  دول��ي��ا  اتفاقا  و"ا�سرا�سرج" 
اإليها الدولة, كما  اأ�سا�سي ومكمل لاإتفاقيات التي اإن�سمت  "ويبو", وهو 
العاملي لت�سنيف براءات االخراع  اأنه ين�سئ نظاما موحدا على ال�سعيد 
الت�سنيف  ل��ه��ذا  العاملية  والقيمة  املنفعة  ومن���اذج  املخرعني  و���س��ه��ادات 
واأه��م��ي��ت��ه ل��ك��اف��ة ال����دول االأط������راف يف ات��ف��اق��ي��ة ب��اري�����س حل��م��اي��ة امللكية 
ال�سناعية, كما اأن هذا الت�سنيف ميثل اأهمية للدول النامية, والتي ت�سهل 

لها قدرة التو�سل اإىل التكنولوجيا احلديثة.
يف �سياق ال�سوؤون التنظيمية اأي�سا, وافق جمل�س الوزراء على اإ�سافة ممثل 
عن املجل�س االأعلى لاأمن الوطني لع�سوية جمل�س جودة احلياة الرقمية, 
واإ�سافة رئي�س هيئة ال�سارقة للتعليم اخلا�س اإىل ع�سوية جمل�س التعليم 
واملوارد الب�سرية, باالإ�سافة اإىل اعتماد احل�ساب اخلتامي املوحد عن ال�سنة 
املالية 2019, وف�س دور االنعقاد العادي االأول للف�سل الت�سريعي ال�سابع 

ع�سر للمجل�س الوطني االحتادي.
ل�سنة   /44/ رق��م  ال����وزراء  جمل�س  ق��رار  تعديل  على  املجل�س  واف��ق  كما 
ال�سلع اال�سراتيجية امللحق بالقانون االحتادي  جدول  �ساأن  يف   2014
اال�سترياد  ل��رق��اب��ة  اخلا�سعة  ال�سلع  ب�����س��اأن   2007 ل�سنة   /13/ رق��م 

والت�سدير.

حممد بن ر��صد..
احلكومية ل�شمان توفري اأف�شل خدمات الرعاية والتاأهيل لأ�شحاب الهمم غري  املوؤ�ش�شات  مع  بالتعاون  متكاماًل  نظامًا  • اأن�شاأنا 

• يف الإمارات تطلعاتنا كبرية.. وهممنا عالية.. والأهم من ذلك اأن حكومتنا مرنة وا�شتباقية.. وكفاءاتنا وفرق عملنا على قدر امل�شوؤولية
مبجتمع الإمارات من مواطنني ومقيمني.. والذي ا�شتطاع اأن مي�شي يدا بيد مع احلكومة مبختلف جهاتها.. واأن يكون داعما جلهودها واإجراءاتها  • فخور 

م�شتجدات الإجراءات احلكومية لتخفيف الآثار ال�شلبية لنت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد:
مبعدل 5 اأيام فقط  الفواتري  ودفع  اخلا�س  للقطاع  احلكومية  امل�شتحقات  �شرف  • ت�شريع 

ر�شوم التجديد  من  واإعفائهم  املوردين  ت�شجيل  ر�شوم  • تخفي�س 

تاأكيدً� على مو��صلة دبي تنفيذ �مل�صاريع �حليوية �لد�عمة لالقت�صاد 

حمدان بن حممد يتفّقد العمل يف م�شروع تطوير طريق دبي - العني بتكلفة اإجمالية قدرها 2 مليار درهم
•• دبي-وام:

تاأكيداً على ا�ستمرار اإمارة دبي يف تنفيذ امل�ساريع احليوية 
الداعمة لاقت�ساد.. تفقد �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 
بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي 
, العمل يف م�سروع تطوير طريق دبي - العني الذي تبلغ 
تكلفته االإجمالية ملياري درهم, كما افتتح �سموه اجل�سور 
زاي��د مع  ب��ن  ال�سيخ حممد  ���س��ارع  تقاطع  اجل��دي��دة على 
اال�سراتيجية  وف��ق اخلطة  وذل��ك  ال��ع��ني,   - دب��ي  طريق 
للنقل باإمارة دبي. ومت افتتاح اأربع و�سات جم�ّسرة على 
تقاطع �سارع ال�سيخ حممد بن زايد مع طريق دبي - العني 
2600 مر,  ب�سعة م�سارين لكل و�سلة وبطول اإجمايل 
وح���رة يف جميع  مبا�سرة  م��روري��ة  ح��رك��ة  ل�سمان  وذل���ك 
افتتاح ج�سر رئي�س  التقاطع, وكذلك مت  االجتاهات على 
مع  نهيان  اآل  حمدان  بن  زاي��د  ال�سيخ  �سارع  تقاطع  على 
م�سارين  وب�سعة  م��را   220 بطول  العني   � دب��ي  طريق 
باالإ�سافة اإىل و�سلتني لتوفري حركة التفاف اإىل اخللف 

للقادمني من دبي.
وكان يف ا�ستقبال �سمو ويل عهد دبي لدى و�سوله ملوقع 
زاي���د م��ع ط��ري��ق دب��ي -  ب��ن  ال�سيخ حممد  ���س��ارع  تقاطع 
ورئي�س  العام  املدير  الطاير  حممد  مطر  معايل  العني, 

جمل�س املديرين يف هيئة الطرق واملوا�سات.
تطوير  م�����س��روع  ع��ن  ال��ط��اي��ر  م��ن  ل�سرح  �سموه  وا�ستمع 
طريق دبي � العني, الذي ي�سهم يف حتقيق ان�سيابية احلركة 
حممد  ال�سيخ  �سارع  مع  الربط  حم��اور  وتعزيز  امل��روري��ة 
اآل نهيان, و�سارع  ال�سيخ زايد بن حمدان  بن زايد و�سارع 
امل�ساريع التطويرية القائمة  اإىل جانب خدمة  االإم��ارات, 

ي�سهم  كما  ال��ع��ني,   � دب��ي  طريق  جانبي  على  وامل�ستقبلية 
للطريق  اال�ستيعابية  الطاقة  م�ساعفة  يف  اكتماله  عند 
من 6000 مركبة يف ال�ساعة يف كل اجتاه, اإىل 12000 
ال�ساعة يف كل اجت��اه, وي�سهم كذلك يف خف�س  مركبة يف 
تقاطع  املمتد من  العني,   � دب��ي  الرحلة على طريق  زم��ن 
دقيقة   16 االإم���ارات, من  �سارع  تقاطعه مع  اإىل  بوكدرة 
اىل 8 دقائق, ويقدر عدد امل�ستفيدين من م�سروع تطوير 
طريق دبي - العني بحوايل مليون ون�سف املليون ن�سمة. 
واأو�سح الطاير يف معر�س �سرحه اأن الطاقة اال�ستيعابية 
بن  حممد  ال�سيخ  �سارع  تقاطع  على  للج�سور  االجمالية 
زايد وطريق دبي � العني تبلغ حوايل 36 األف مركبة يف 
ال�ساعة يف كل االجتاهات, االأمر الذي ي�سهم يف ان�سيابية 
احلركة املرورية القادمة من منطقة الق�سي�س على �سارع 

ال�سيخ حممد بن زايد باالجتاه اىل العني.
�سارع  تقاطع  على  جم�ّسرة  و�سات  اأرب��ع  افتتاح  مت  وق��د 
ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د م��ع ط��ري��ق دب���ي � ال��ع��ني بطول 
احلركة  ل�سمان  وذل���ك  م�����س��اري��ن  ب�سعة  م��ر   2600
امل����روري����ة امل��ب��ا���س��رة واحل�����رة يف ج��م��ي��ع االجت����اه����ات على 
ال��ق��ائ��م �سابقا على  ت��ط��وي��ر اجل�����س��ر  ال��ت��ق��اط��ع, ح��ي��ث مت 
دبي  بتو�سعة طريق  لي�سمح  زايد  بن  ال�سيخ حممد  �سارع 
- العني من ثاثة م�سارات اإىل �ستة م�سارات يف كل اجتاه, 
ال�سارع, كما مت  اإ�سافة اىل الطرق اخلدمية على جانبي 
تنفيذ ج�سر على تقاطع �سارع ال�سيخ زايد بن حمدان اآل 
وب�سعة  م��ر   220 بطول  العني   � دب��ي  طريق  م��ع  نهيان 
للقادمني  اخل��ل��ف  اإىل  التفاف  ح��رك��ة  لتوفري  م�سارين, 
من دبي. يذكر اأن م�سروع تطوير طريق دبي العني ميتد 
بطول 17 كيلومرا, من تقاطع طريق دبي - العني مع 

�سارع االإم��ارات اإىل تقاطع بو كدرة مع �سارع راأ�س اخلور 
م�سارات  ويت�سمن تو�سعة الطريق من 3 م�سارات اإىل 6 
يف ك��ل اجت���اه, ب��االإ���س��اف��ة اإىل ان�����س��اء ���س��ارع خ��دم��ات على 
جانبي الطريق لرفع م�ستوى ال�سامة املرورية, وي�سمل 
وذلك  رئي�سية  تقاطعات  �ستة  تطوير  جممله  يف  امل�سروع 
التجمعات  وخ��دم��ة  امل��روري��ة  احل��رك��ة  ان�سيابية  ل�سمان 
ال�سكنية على كل من طريف الطريق والتي ت�سمل كل من 
واحة ال�سيلكون وجممع دبي الند ال�سكني وليوان وميدان 
وح���ي دب���ي للت�سميم, وي��ب��ل��غ اإج��م��ايل ط���ول اجل�����س��ور يف 
التقاطعات ال�ستة 6600 مر, كما يبلغ طول منحدرات 

مر. اجل�سور حوايل 4900 
دبي  ط��ري��ق  تقاطع  ه��ي  تطويرها  اجل���اري  والتقاطعات 
� ال��ع��ني, م��ع ك��ل م��ن ���س��وارع االإم�����ارات, وال�سيخ زاي���د بن 
وراأ�����س اخلور,  وامل���ي���دان,  ال�سبا,  ون��د  ن��ه��ي��ان,  اآل  ح��م��دان 
مع  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ���س��ارع  تقاطع  اإىل  باالإ�سافة 

طريق دبي – العني.
وجاري حاليا تطوير التقاطعات االأخرى وت�سمل تقاطع 
اإن�ساء  �سارع االإم��ارات مع طريق دبي - العني, من خال 
اإىل  باالإ�سافة  العني,   - دب��ي  طريق  على  جم�سرة  و�سلة 
نهيان,  اآل  زايد بن حمدان  ال�سيخ  �سارع  تقاطع  ا�ستكمال 
حيث �سيتم اإكمال عملية الربط بني �سارع ال�سيخ زايد بن 
حمدان احلايل وامتداده الذي مت افتتاحه يف �سهر مار�س 
اإن�ساء ج�سر يتقاطع مع طريق  خال  من  وذلك   2018
اأرب��ع��ة م�سارات يف كل اجت��اه مع  دب��ى - العني يتاألف من 
وتطوير  م�ستقبًا,  م�سارات  خم�سة  اإىل  تو�سعته  اإمكانية 
الو�سلة املج�ّسرة القائمة لتخدم احلركة املرورية القادمة 
من جممع دبي الند ال�سكني املتجهة غرباً اإىل طريق دبي 

- العني باجتاه دبي, واإن�ساء و�سلة جم�ّسرة جديدة خلدمة 
احلركة املرورية القادمة من دبي املتجهة �سمااًل للمدينة 
االأكادميية وواحة ال�سيلكون, مع اإن�ساء طرق خدمية على 
باقي  خلدمة  التفافية  و���س��ات  واإن�����س��اء  ال�����س��ارع  جانبي 

احلركات وامل�ساريع التطويرية.
خلدمة  اجل��اري  ال�سبا  ند  تقاطع  تطوير  ج��اري  وكذلك 
احل��رك��ة امل���روري���ة م��ن ط��ري��ق دب���ي - ال��ع��ني اإىل منطقة 

الطرق  على  حت�سينات  اإىل  اإ���س��اف��ة  وال��ع��ك�����س,  ال�سبا  ن��د 
ال�سبا,  ن���د  ال��داخ��ل��ة واخل���ارج���ة يف م��ن��ط��ق��ة  ال�����س��ط��ح��ي��ة 
مع  وربطه  دبي-العني  طريق  مع  امل��ي��دان  �سارع  وتقاطع 
اأربعة  من  يتاألف  ج�سر  اإن�ساء  �سيتم  حيث  املنامة,  �سارع 
م�����س��ارات يف ك��ل اجت���اه للربط ب��ني ���س��ارع امل��ي��دان و�سارع 
املنامة, وكذلك تطوير اجل�سر القائم على �سارعي امليدان 

ودبي-العني خلدمة امل�ساريع التطويرية مليدان.
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اأخبـار الإمـارات
اإجناز عمليات اإن�شاء مباين م�شروع القناة يف اأبوظبي خالل الربع الأخري من 2020

•• اأبوظبي -وام: 

ك�سف م�سروع القناة - الوجهة ال�سياحية املرتقبة يف قلب اأبوظبي - عن 
موا�سلة العمل ال�ستكمال تنفيذ امل�سروع يف موعده املحدد اإذ من املقرر 
عام  م��ن  االأخ���ري  ال��رب��ع  بحلول  امل��ب��اين  اإن�����س��اء جميع  عمليات  ا�ستكمال 
بكامل  اال�سراتيجي  امل�سروع  هذا  على  حالياً  العمل  ويجري   .2020
�سياحية  ج��ذب  مناطق  ت�سم  متكاملة  ترفيهية  وج��ه��ة  ليكون  طاقته 
وت��رف��ي��ه��ي��ة وم�����س��اح��ات جمتمعية ل��ل��م��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني وال�����س��ي��اح يف 

العا�سمة اأبوظبي.
كما ك�سفت هذه الوجهة, التي �ست�سّكل اأحدث مواقع ال�سيافة والرفيه 
االجتماعي على الواجهة البحرية يف اأبوظبي, عن بع�س مراحل تقدمها 

و���س��ّل��ط��ت ال�����س��وء ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ه���ذا امل�����س��روع ك��اإ���س��اف��ة ج��دي��دة للن�سيج 
املعماري واالجتماعي لاإمارة حيث مت ا�ستكمال %90 من اأعمال اإن�ساء 
نا�سيونال  "ذا  االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  املائية  لاأحياء  حو�س  اأك��ر 
امل�ستقلة  ال�سينما  اإن�ساء  اأعمال  %80 من  اإجناز  اإىل  اأكواريوم" اإ�سافة 

�سينما القناة.
ال�سلب  ال��ف��والذ  م��ن  ط��ن   2200" االأرب��ع��ة  امل�ساة  ج�سور  تركيب  ومت 
باملجمل" لربط جانبي القناة اإ�سافة اإىل ا�ستكمال اأعمال اإن�ساء مواقف 
ال�سيارات يف الطابق االأر�سي فيما يتم حالياً تاأجري وجتهيز جميع مناطق 
عاملية  ت�سغيل  جهات  ل�سالح  الرئي�سية  والرفيهية  ال�سياحية  اجل��ذب 
امل�ستوى. ويتكون امل�سروع من جمموعة من املناطق الرفيهية واملرافق 
لاأحياء  حو�س  اأك��ر  الوطني,  املائية  االأح��ي��اء  حو�س  وه��ي  الع�سرية 

املائية يف ال�سرق االأو�سط ومركز "ذا بريدج" االأول من نوعه يف املنطقة 
اأبوظبي  يف  م�ستقلة  �سينما  اأك��ر  اإىل  اإ�سافة  وال�سحة  البدنية  لّلياقة 
و�سالة فريدة الألعاب الواقع االفرا�سي بتكنولوجيا فائقة التطور هي 
لاأطفال  خم�س�سة  منطقة  االإم���ارات  م�ستوى  على  نوعها  من  االأوىل 
تبلغ م�ساحتها 4000 مر مربع تتنوع فيها ريا�سات احلركية والبدنية 
اإ�سافة اإىل مطاعم مطلة على الواجهة البحرية ومارينا ت�ستوعب اأكر 
2,5 كيلو مر على  من 90 قارب وم�ساحات جمتمعية خ�سراء بطول 
امتداد الواجهة املائية. جتدر االإ�سارة اإىل اأن تكلفة بناء امل�سروع جتاوزت 
الدولية  الركة  �سركة  دره��م ويتم تطويره من خال  االآن مليار  حتى 
لا�ستثمار, لي�سكل وجهة متكاملة لتجارب الطعام والرفيه ولا�ستمتاع 
بتناول الطعام على الواجهة البحرية يف الهواء الطلق وم�ساهدة املناظر 

فوؤاد  وق��ال  اأبوظبي.  العا�سمة  يف  واملقيمني  لل�سياح  اخلابة  الطبيعية 
والقائم  الدولية لا�ستثمار,  الركة  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  م�سعل, 
على تطوير م�سروع القناة يف اأبوظبي.. "�سي�سّكل م�سروع القناة حمّطًة 
حموريًة يف م�سهد قطاع ال�سيافة يف اأبوظبي وتعزيز م�سارها التطوري, 
بالتنّوع  االحتفال  تتيح  العائلة  اأف��راد  مثالّيًة جلميع  وجهًة  يقّدم  حيث 

الثقايف الكبري الذي تتميز به العا�سمة.
واأ�ساف اأنه وعلى الرغم من الظروف اال�ستثنائية التي مير بها العامل 
اتباع  بف�سل  وجنحنا  للم�سروع.  مت��ام��اً  وا�سحة  زمنية  خطة  و�سعنا 
تطبيق  يف  املخت�سة,  ال�سلطات  ع��ن  ال�����س��ادرة  واالإر����س���ادات  التوجيهات 
و�سامة  �سحة  على  احل��ف��اظ  ب��ه��دف  ال�سارمة  االح��رازي��ة  ال��ت��داب��ري 

العاملني.

اللجنة املوؤقتة للتعامل مع اآثار كوفيد 19 تبحث مبادرات واإجراءات لدعم قدرة القطاعات القت�شادية املت�شررة على مواجهة اجلائحة
•• اأبوظبي-وام:

عقدت اللجنة املوؤقتة ب�ساأن التعامل مع االآثار ال�سلبية املرتبة على االقت�ساد 
الوطني نتيجة انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد " كوفيد - 19" اجتماعها 
املن�سوري وزير االقت�ساد, ملناق�سة  الرابع برئا�سة معايل �سلطان بن �سعيد 
ال�سبل  اأف�سل  وبحث  ال��دول��ة  اقت�ساد  لدعم  الوطنية  اجل��ه��ود  م�ستجدات 
واملقرحات للحد من اآثار اجلائحة على قطاع االأعمال والدفع قدما باجتاه 

مرحلة التعايف االقت�سادي.
املرئي - كل من �سعادة حممد  ح�سر االجتماع - الذي عقد عر االت�سال 
االقت�سادية,  لل�سوؤون  االقت�ساد  وزارة  وكيل  ال�سحي  عبدالعزيز  بن  اأحمد 
و�سعادة عبداهلل بن اأحمد اآل �سالح وكيل الوزارة ل�سوؤون التجارة اخلارجية, 
و�سعادة يون�س حاجي خوري وكيل وزارة املالية, و�سعادة �سيف اأحمد ال�سويدي 
وكيل وزارة املوارد الب�سرية والتوطني, و�سعادة �سيف هادف ال�سام�سي م�ساعد 
عبد  را���س��د  و�سعادة  امل��رك��زي,  املتحدة  العربية  االإم����ارات  م�سرف  حمافظ 
اأ�سامة  الكرمي البلو�سي وكيل دائرة التنمية االقت�سادية باأبوظبي, و�سعادة 
وال�سناعة,  الطاقة  ب���وزارة  ال�سناعة  ل�سوؤون  امل�ساعد  الوكيل  ف�سل  اأم��ري 
التجارية  ال�سوؤون  لقطاع  امل�ساعد  الوكيل  املهريي  بطي  بن  حميد  و�سعادة 

بوزارة  ال�سياحة  اإدارة  مدير  احل��م��ادي  �سالح  وع��ب��داهلل  االقت�ساد,  ب���وزارة 
االقت�ساد.

واأكد معايل �سلطان بن �سعيد املن�سوري وزير االقت�ساد - يف م�ستهل االجتماع 
للجنة  احل��ي��وي  وال���دور  الوطني  امل�ستوى  على  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  اأهمية   -
واإجراءات  19" يف تطوير مبادرات   - "كوفيد  للتعامل مع جائحة  املوؤقتة 
التي  باملحفزات  االقت�سادية  البيئة  ورفد  الوطني  االقت�ساد  حلماية  فعالة 
ت�سمن لها اال�ستمرارية وت�سعها على م�سار التعايف وا�ستعادة النمو يف اأقرب 

فر�سة ممكنة.
واأ�ساف اأن املو�سوعات التي ناق�ستها اللجنة يف اجتماعها الرابع من �ساأنها 
اأن تنعك�س ب�سورة اإيجابية على كيفية توظيف احلزم التحفيزية ال�سخمة 
التي اأعلنت عنها الدولة يف دعم قدرة القطاعات االأكر تاأثرا على مواجهة 
اإىل  اآليات وقنوات مدرو�سة ت�سمن و�سول تلك احلزم  اآث��ار اجلائحة, عر 
الفئات امل�ستفيدة بكفاءة وفاعلية, ويف مقدمتها امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة 
والقطاع ال�سياحي وقطاعات التجارة وال�سناعات التحويلية وغريها, حيث 
توا�سل اجلهات املمثلة يف اللجنة متابعة ور�سد حتديات االأ�سواق الوطنية 

وجمتمع االأعمال يف الدولة والعمل على اقراح احللول املنا�سبة لها.
اأث��ب��ت م��رون��ت��ه وق��درت��ه على  اأن اق��ت�����س��اد دول���ة االإم�����ارات  واأو����س���ح معاليه 

اقت�سادات  اأك��ر  من  يعد  واأن��ه  املا�سية,  ال�سنوات  عر  التحديات  مواجهة 
ملا يتمتع به من تنوع  املنطقة قدرة على جتاوز تبعات هذه اجلائحة نظرا 
وتناف�سية وتوجهه نحو منوذج اأكر مرونة وا�ستدامة عر حتفيز القطاعات 
احليوية وامل�ستقبلية, وذلك بدعم الحمدود وتوجيهات م�ستمرة من القيادة 

الر�سيدة.
من  اأعمالها,  ج��دول  على  املطروحة  البنود  من  جمموعة  اللجنة  وناق�ست 
اأبرزها ا�ستعرا�س م�ستجدات �سرف حزم الدعم املقدمة من امل�سرف املركزي, 
حيث مت �سرف ما ن�سبته %84.5 من حزم الدعم االأوىل للم�سرف, ا�ستفاد 
منها 25 بنكا يف الدولة, من بينها 15 بنكا �سحبت %100 من ح�ستها, 
كما ا�ستفاد منها اأكر من 133 األف عميل, منهم ن�سبة كبرية من ال�سركات 

ال�سغرية واملتو�سطة.
االإقرا�س  ن�سبة  ورف��ع  الدعم  حزم  �سرف  تقارير  مبتابعة  اللجنة  واأو�ست 

والدعم للم�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة وريادة االأعمال الوطنية.
العاملية  ال��دف��ع  �سبكات  م��ع  االجتماعات  م�ستجدات  اأي�سا  اللجنة  وبحثت 
خلف�س عموالت بطاقات االئتمان ملا له من اأثر مبا�سر واإيجابي على قطاع 

االأعمال وال �سيما جتارة اجلملة والتجزئة وامل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة.
كما ناق�ست اللجنة �سبل دعم نظام حماية االأجور بالتن�سيق بني وزارة املوارد 

املركزي بحيث يتم تخ�سي�س جزء من حزم  الب�سرية والتوطني وامل�سرف 
الدعم ملعاجلة مو�سوع اأجور العمال, واال�ستفادة من جتربة اإمارة اأبوظبي 
33 مبادرة حتفيزية على مرحلتني توجهت  اأطلقت  ال�سدد, حيث  يف هذا 
خمرجاتهما ب�سورة اأ�سا�سية لدعم الت�سهيات امل�سرفية للم�ساريع ال�سغرية 
اأجور  ال�سركات يف م�ساألة �سرف  التي تواجهها  التحديات  واملتو�سطة وحل 

العمال.
كما ا�ستعر�ست اللجنة تقريرا حمدثا حول احلوافز التي قدمتها اجلهات 
احلكومية يف اإمارة دبي لقطاع االأعمال خال هذه االأزمة والتي بلغ عددها 

االإجمايل حتى 7 يونيو اجلاري 42 مبادرة.
اإىل ذلك, ناق�ست اللجنة مبادرات مقرحة من وزارة االقت�ساد حول ا�ستجابة 
الدولة جلائحة " كوفيد- 19 " عر مبادرات عديدة تتعلق بدعم االقت�ساد 
جاذبية  وتعزيز  ال��ت��ج��ارة  واإن��ع��ا���س  االأع��م��ال  وا�ستمرارية  والتمويل  الكلي 
اللجنة  التي رفعتها  املتكاملة  ال�سيا�سة  اال�ستثمارات وغريها. كما مت بحث 
لدعم قطاع ال�سياحة الوطني عر حزم متخ�س�سة وموجهة ت�سمل مرحلة 
اللجنة  وناق�ست  والنمو.  التعايف  ومرحلة  االحرازية  االإج��راءات  ا�ستمرار 
الطبية  املنتجات  لدعم  وال�سناعة  الطاقة  وزارة  م��ن  مطروحة  م��ب��ادرات 

الوطنية وا�ستكمال املعايري ال�سرورية مل�ستلزمات احلماية ال�سحية.

حمدان بن حممد يوجه ر�شالة �شكر عرب ان�شتغرام لأبطال خط الدفاع الأول ملواجهة كورونا 

•• دبي-وام:

يف لفتة تقدير جديدة ملا قدموه من 
الوطن  خدمة  يف  كبرية  اإ�سهامات 
يف  املجتمع  اأف����راد  جميع  وح��م��اي��ة 
ه����ذه امل��رح��ل��ة اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة.. بث 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان ب���ن حممد 
اآل مكتوم, ويل عهد دبي  بن را�سد 
مقطع  التنفيذي,  املجل�س  رئي�س 
ف��ي��دي��و ع���ر ح�����س��اب ���س��م��وه على 
ر�سائل  ت�سمن  "ان�ستغرام"  موقع 
���س��ك��ر الأب���ط���ال خ��ط ال���دف���اع االأول 
ع���ل���ى ج���ه���وده���م اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة يف 
كوفيد19-, من  مواجهة فريو�س 
االأطقم الطبية وال�سرطية والدفاع 
امل���دين, واالإ���س��ع��اف وف��رق التعقيم 
املعلمني  وك����ذل����ك  ال���ن���ق���ل  وف������رق 
واالإعاميني وغريهم ممن قدموا 
�سامة  الأج�������ل  ج��ل��ي��ل��ة  خ����دم����ات 
تداعيات  م���ن  وح��م��اي��ت��ه  امل��ج��ت��م��ع 
االأول  ال��ي��وم  ومنذ  ك��ورون��ا  جائحة 

لاأزمة.
بانورامي  مب�سهد  الفيديو  وي��ب��داأ 
م���ع م��ق��ول��ة �ساحب  دب����ي  مل��دي��ن��ة 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 

وح����اف����ات ال�����س��رط��ة واالإ����س���ع���اف 
امل���دين, وال��ف��رق امليدانية  وال��دف��اع 
عبارة  لتكون  م��ع��اً  اجتمعت  وال��ت��ي 
"�سكراً لكم". الفيديو, الذي اأعدته 
االإبداعية  ال�����ذراع  دبي"  "براند 
دبي,  حلكومة  االإع��ام��ي  للمكتب 
من  اإيفينت�س"  "دن  مع  بال�سراكة 
العربية,  االإع���ام���ي���ة  امل��ج��م��وع��ة 
بالتعاون  درونز",  "اأي.او  و�سركة 

رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
"رعاه  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
اهلل" , "ال م�ستحيل مع االإ�سرار.. 
وال  االإمي�������ان..  م���ع  م�ستحيل  وال 
فيما   .. احلياة"  م���ع  م�����س��ت��ح��ي��ل 
نحن  "معاً  بعبارة  الفيديو  اُختتم 
اأقوى", بينما تخلل العمل م�ساهد 
�سارك  متنوعة  بت�سكيات  عديدة 
100 من مركبات  اأك��ر من  فيها 

دبي,  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  م��ع 
امل���دين,  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة  واالإدارة 
االإ�سعاف,  خلدمات  دبي  وموؤ�س�سة 
وه����ي����ئ����ة ال�����ط�����رق وامل�����وا������س�����ات, 
دبي للطريان,  دبي, وهيئة  وبلدية 
ب����دب����ي, وجلنة  ال�������س���ح���ة  وه���ي���ئ���ة 
ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي, يوّثق  ل��اإن��ت��اج  دب���ي 
م���ن خ���ال ال�����س��ورة ر���س��ائ��ل �سكر 
من  طائرة   120 مب�ساركة  نفذت 

ُبعد  عن  املُ�سرّية  ال��درون��ز  طائرات 
اأ�ساءت  ن���ور  م��ن  ل��وح��ات  لت�سكيل 
�سماء دبي جاء يف مقدمتها �سورة 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
الن�سر  وع��ام��ة  مكتوم,  اآل  را���س��د 
الثاثية ال�سهرية ل�سموه, والعديد 
للتدابري  ال���رم���زي���ة  ال�������س���ور  م���ن 
ال��وق��ائ��ي��ة االأ���س��ا���س��ي��ة ال��ت��ي يجب 
اأف��راد املجتمع احلفاظ  على جميع 

و�سم  ب�����اإط�����اق  امل�����ب�����ادرة  حت��ت��ف��ي 
يف  يظهر  كما  #القادم_اأجمل. 
�سماء  يف  م�ساءة  ل��وح��ات  الفيديو 
"�سكراً  ت�����س��م��ن��ت  ل���ع���ب���ارات  دب�����ي 
اإماراتنا", و "�سكراً �سعبنا" و "�سكراً 
للجهود  تقدير  ب��ادرة  يف  اأبطالنا", 
التي بذلها اجلميع خال  الكبرية 
الفرة املا�سية ويف مقدمتها جهود 
اأبطال خط الدفاع االأول منذ بداية 

خلفية  يف  ويظهر  تطبيقها.  على 
اأه��م معامل  الفيديو جمموعة من 
دبي كرج خليفة, وبرواز دبي, وبرج 
ال��ع��رب, و���س��ارع ال�سيخ زاي���د, حيث 
ا�ستخدمت اأ�سواء طائرات الدرونز 
يف  اأجمل"  "القادم  ع��ب��ارة  لكتابة 
اإح����دى املقوالت  ���س��م��اء دب���ي وه���ي 
بن  ح��م��دان  ال�سيخ  ل�سمو  املُ��ل��ِه��م��ة 
حيث  مكتوم,  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 

امل�ستجد.  ك���ورون���ا  ف���ريو����س  اأزم�����ة 
العديد  ال���ف���ي���دي���و  ت�����س��م��ن  ك���م���ا 
م��ن ال��ر���س��ائ��ل ال��ت��وع��وي��ة ال��ت��ي مت 
ت�سكيلها بوا�سطة طائرات الدرونز 
اال�ستمرار  اأهمية  لتوؤكد  امل�سيئة 
يف حت���م���ل امل�������س���وؤول���ي���ة واالل����ت����زام 
واأهمية  ال���وق���ائ���ي���ة,  ب����االإر�����س����ادات 
التكاتف والتعاون لتجاوز تداعيات 

اجلائحة خال الفرة املقبلة.

مب�شاركة ت�شكيالت رمزية من خمتلف الفرق امليدانية املعنية مبكافحة كورونا املُ�شتجد   معرّب  فيديو  • مقطع 
بن را�شد وعالمة الن�شر الثالثية ور�شائل توعية للمجتمع حممد  ب�شورة  ُم�شاءة  دبي  �شماء  يظهر  • الفيديو 

�أجرت �أكرث من 43 �ألف فح�ص ك�صف عن 304 ��صابات 

ال�شحة تعلن عن �شفاء 701 حالة جديدة من كورونا
 �شحــة اأبــوظبي تطلــق خــدمة ذكيــة لربنامـج الــعزل املنــزيل لـكورونا

•• اأبوظبي -وام:

ال�سحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�سياً 
وزيادة  لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة 
الدولة  يف  ال��ف��ح��و���س��ات  ن���ط���اق 
وح�سر  املبكر  االكت�ساف  ب��ه��دف 
احل����������االت امل���������س����اب����ة ب���ف���ريو����س 
 "19 "كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا 
وامل���خ���ال���ط���ني ل���ه���م وع����زل����ه����م.. 
اأكر  اإجرائها  ال��وزارة عن  اأعلنت 
جديد  ف��ح�����س   43,000 م���ن 

امل�سجلة  احل����االت  جم��م��وع  يبلغ 
اأعلنت  ك��م��ا  ح���ال���ة.   42,294
ال�����وزارة ع��ن وف���اة م�����س��اب وذلك 
بفريو�س  االإ���س��اب��ة  تداعيات  م��ن 
كورونا امل�ستجد, وبذلك يبلغ عدد 
حالة.   289 الدولة  يف  الوفيات 
ووقاية  ال�سحة  وزارة  واأع���رب���ت 
وخال�س  اأ����س���ف���ه���ا  ع����ن  امل��ج��ت��م��ع 
تعازيها وموا�ساتها لذوي املتويف, 
العاجل  ب���ال�������س���ف���اء  ومت���ن���ي���ات���ه���ا 
باأفراد  مهيبة  امل�سابني..  جلميع 

املجتمع  ف��ئ��ات خم��ت��ل��ف��ة يف  ع��ل��ى 
با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات 
تكثيف  و�ساهم  الطبي.  الفح�س 
يف  والفح�س  التق�سي  اإج����راءات 
الدولة وتو�سيع نطاق الفحو�سات 
الك�سف  يف  ال��دول��ة  م�ستوى  على 
اإ�سابة جديدة  ح��االت   304 عن 
ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د من 
وجميعها  خم��ت��ل��ف��ة,  ج��ن�����س��ي��ات 
حاالت م�ستقرة وتخ�سع للرعاية 
ال�������س���ح���ي���ة ال������ازم������ة, وب���ذل���ك 

اجلهات  م���ع  ال���ت���ع���اون  امل��ج��ت��م��ع 
بالتعليمات  وال��ت��ق��ي��د  ال�����س��ح��ي��ة 
االجتماعي  بالتباعد  واالل���ت���زام 

�سمانا ل�سحة و�سامة اجلميع.
 701 �سفاء  ال���وزارة عن  واأعلنت 
بفريو�س  مل�سابني  ج��دي��دة  حالة 
التام  وتعافيها  امل�ستجد  ك��ورون��ا 
امل��ر���س بعد تلقيها  اأع��را���س  م��ن 
منذ  ال��ازم��ة  ال�سحية  ال��رع��اي��ة 
يكون  وبذلك  امل�ست�سفى,  دخولها 

جمموع حاالت ال�سفاء 27,462 .

•• اأبوظبي-وام:

لل�سحة  اأبوظبي  مركز  مع  بالتعاون  اأبوظبي  يف  ال�سحة  دائ��رة  اأطلقت 
اآب  وات�����س  ع��ر تطبيق  امل��ن��زيل  ال��ع��زل  العامة خ��دم��ة ج��دي��دة لرنامج 
اخلا�س باملركز حيث تعد هذه اخلدمة التي تقدم جمانا م�سدرا مركزيا 
للخدمات بالن�سبة للمر�سى امل�سجلني يف الرنامج ومرجعا للمعلومات 
املوثوقة والدقيقة فيما يتعلق باإجراءات العزل املنزيل لكل من يحتاجها 

يف داخل الدولة.
وتتيح اخلدمة التي تدعم الرد التلقائي ح�سول املواطنني واملقيمني على 
اإجابات لاأ�سئلة االأكر �سيوعا حول فريو�س كورونا امل�ستجد والتو�سية 
على  املنزيل  العزل  عمليات  ب�ساأن  اأبوظبي  ال�سحة  دائ��رة  من  ال�سادرة 
الكعبي  حممد  جمال  الدكتور  �سعادة  وق��ال  ال��ي��وم.  يف  �ساعة   24 م��دار 
يف  جهودنا  نوا�سل  زلنا  م��ا  ب��االإن��اب��ة..  اأبوظبي  يف  ال�سحة  دائ���رة  وكيل 

ظل االأزمة ال�سحية الراهنة للحد من انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد 
دائرة  االإم���ارة حيث حر�سنا يف  املجتمع يف  اأف���راد  واحل��ف��اظ على �سحة 
اأكر  اآب" التي تعد من  "الوات�س  اأبوظبي على توظيف من�سة  ال�سحة 
املن�سات الرقمية ا�ستخداما بني اجلمهور يف الدولة لتكون حلقة و�سل 

ب�سكل حلظي.
ال�����س��رق االأو���س��ط و�سمال  ���س��ح��ادة م��دي��ر منطقة  م��ن جانبه ق��ال رام���ز 
اأفريقيا ب�سركة في�سبوك.. يف مثل هذه االأوقات ال�سعبة ي�ستخدم النا�س 
اأ�سدقائهم  م��ع  للتوا�سل  م�سى  وق��ت  اأي  م��ن  اأك���ر  اآب  وات�����س  تطبيق 
مدير  عامر  ح�سام  اأك��د  جانبه  من  ودعمهم.  وجمتمعاتهم  وعائاتهم 
�سركة نوفومايند يف ال�سرق االأو�سط واأفريقيا.. اأن دائرة ال�سحة اأبوظبي 
قامت ببناء واجهة برجمة تطبيقات وات�س اآب لاأعمال با�ستخدام من�سة 
ب�سفتها  نوفوميند  �سركة  م��ن  املقدمة   I-AGENT نوفومايند 

احدى مزودي حلول االأعمال يف تطبيق وات�س اآب.
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اأخبـار الإمـارات
دبي جامعة  يف  الأم�شات  اختبار  يوؤدون  وطالبة  طالب   3600

•• دبي-الفجر:

"كورونا"  فريو�س  من  للوقاية  مكثفة  ووقائية  اإح��رازي��ة  اإج���راءات  و�سط   
يف  الرئي�سي  مبقرها  "االأم�سات"  اخ��ت��ب��ارات  تنظيم  يف  دب��ي  جامعة  ب���داأت 
مدينة دبي االأكادميية لطلبة الثانوية العامة وذلك بعد اختيار وزارة الربية 
الوزارة  اختارتها  التي  اأوائ��ل اجلامعات  تعتر من  والتي  للجامعة  والتعليم 
لتكون مقرا الإجراء االختبارات. ويبلغ اجمايل عدد من يوؤدون االختبارات 
يف اجلامعة خال �سهري يونيو احلايل ويوليو املقبل 3600 طالب وطالبة 
والتي �ستتوا�سل بعد ظهور نتائج امتحانات الثانوية العامة يف الدولة.  وقد 
اختار العديد من الطلبة اجلامعة الأداء االختبار بها والذي يتم الكرونيا 
نظرا الأن مقر اجلامعة من املقرات احلديثة واملتطورة والتي ت�سم العديد 
من املخترات املجهزة مبئات احلا�سبات االآلية. واأكد الدكتور عي�سى الب�ستكي 

رئي�س اجلامعة اأهمية هذا االختبار ودوره يف رفع م�ستوى التعليم العايل يف 
الدولة واحلفاظ على جودة التعليم يف اجلامعات التي كانت وما تزال ال�سرح 
املعريف احلقيقي لقيا�س تطور ال�سعوب وم�ستقبل االأجيال. ولفت اإىل اأن اإختبار 
"االأم�سات" ي�ساعد وزارة الربية والتعليم على تقييم اأداء املدار�س يف الدولة 
وي�ساهم يف اتخاذ القرارات املنا�سبة لتح�سني نظام التعليم وهدفه الرئي�سي 
�سمان ح�سول الطلبة على املعلومات واملهارات الازمة للم�ساركة يف املجتمع 
يختاروا  اأن  اجلامعات  ل��دخ��ول  املوؤهلني  الطلبة  ودع��ا  امل��ع��ريف.  االقت�سادي 
التعليم يف املجاالت العلمية واملرتبطة بالتقنيات املتطورة واحلديثة وخا�سة 
والتقنيات  املعلومات  وتقنيات  البيانات  وعلوم  اال�سطناعي  الذكاء  جماالت 
احليوية.  ولفت عمار خالد مدير ق�سم ال�سحة والطوارئ يف اجلامعة اإىل اأن 
اجلامعة حر�سا منها على �سحة و�سامة هوؤالء الطلبة واالأ�سرة اجلامعية 
وزارة  بها  زودتها  بوابة تعقيم حديثة وكامريا حرارية  كافة قامت بركيب 

الربية والتعليم واأنه يتم تعقيم القاعات واملخترات واحلا�سبات االآلية قبل 
وبعد اإجراء كل اختبار حيث يتم اإجراء االختبارات على فرات خمتلفة من 
50 طالب  اإىل اخلام�سة م�ساء بحيث يتم اختبار  الثامنة والن�سف �سباحا 
وطالبة يف كل فرة ويتم دخول الطلبة من بوابة واحدة وت�سليمهم كمامات 
وقفازات ويحظر دخولهم اإىل جلان االختبار دون ارتداء الكمامات والقفازات 
مع تطبيق قواعد التباعد االجتماعي خال االختبارات بحيث ال تقل امل�سافة 

بني كل طالب واآخر عن مرين ون�سف املر.
واعترت �سارة �سليمانوفا امل�سرفة على امتحانات "االأم�سات" يف جامعة دبي 
ان املبنى احلديث والذكي وال�سديق للبيئة وجتهيزاته املتطورة واالجراءات 
االإحرازية التي يتم تنفيذها ت�ساهم اىل حد كبري يف تاأمني االأجواء املنا�سبة 
احلكومية  امل��دار���س  من  دب��ي  جامعة  اىل  يتوافدون  الذين  االأم�سات  لطلبة 

واخلا�سة يف الدولة.

عبداهلل بن زايد يرتاأ�س اجتماع جمل�س التعليم واملوارد الب�شرية عن بعد
•• اأبوظبي-وام:

تراأ�س �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
والتعاون  اآل نهيان وزير اخلارجية 
التعليم  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال������دويل 
املجل�س  اج��ت��م��اع  الب�سرية  وامل����وارد 

الذي عقد عن بعد.
وا����س���ت���ع���ر����س م����ع����ايل ح�������س���ني بن 
اإب��راه��ي��م احل���م���ادي وزي���ر الربية 
مبادرة  االج��ت��م��اع  خ��ال  والتعليم 
قريبا  اإط��اق��ه��ا  امل��زم��ع  "حياكم" 
الر�سمي  ال��ت��ف��اع��ل  اإط����ار  وت��اأت��ي يف 
دفاعنا  خ����ط  "�سكرا  ح��م��ل��ة  م����ع 
القيادة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي  االأول" 
االمتنان  ع���ن  ل��ل��ت��ع��ب��ري  ال��ر���س��ي��دة 
وال�����س��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر جل��ه��ود الفرق 
العاملني يف  وال��ك��وادر الطبية وك��ل 
القطاع ال�سحي بالدولة من اأطباء 
ومم��ر���س��ني وم�����س��ع��ف��ني واإداري������ني 

وفنيني.
واأ�سار معاليه اإىل اأن املبادرة ت�سعى 
اأه������داف حم����ددة تتمثل  ل��ت��ك��ري�����س 
القطاع  يف  العاملني  اأب��ن��اء  منح  يف 
ال�������س���ح���ي ف���ر����س���ة ال��ت�����س��ج��ي��ل يف 
جلهود  تثمينا  االإم��ارات��ي��ة  املدر�سة 
القيم  منظومة  وتعزيز  الفئة  هذه 
االإم���ارات���ي���ة ال��ت��ي ت��ع��ل��ي م���ن قيمة 
ل��ك��ل جمتهد  ال���ع���ط���اء واالم���ت���ن���ان 
واإب��راز معاين ال�سكر والفخر جتاه 
كل االأي��ادي املعطاءة ويف مقدمتهم 
ال�سحي ف�سا  املجال  العاملني يف 
"�سندكم" خلط  م��ب��ادرة  دع���م  ع��ن 

ا���س��ت��ع��ر���س��ت معايل  م����ن ج��ان��ب��ه��ا 
وزيرة  حميد  بو  عي�سى  بنت  ح�سة 
درا�سة  نتائج  اأب���رز  املجتمع  تنمية 
اأ�سحاب  يواجهها  التي  "التحديات 
والتي  املنزيل"  العزل  اأثناء  الهمم 
اأج����رت����ه����ا ال������������وزارة ل��ل��ك�����س��ف عن 
ال��ت��غ��ريات ال�����س��ل��وك��ي��ة ال��ت��ي ط���راأت 
وانطباعات  ال��ه��م��م  اأ���س��ح��اب  ع��ل��ى 
اأول�����ي�����اء االأم���������ور وال����ت����ع����رف على 
مع  للتاأقلم  الفئة  ه��ذه  احتياجات 
ت��داع��ي��ات فريو�س  احل��ج��ر يف ظ��ل 
 ."19  - "كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا 
�سملت  ال��درا���س��ة  اإن  اإىل  واأ����س���ارت 
املائة  يف   71.4 اأ�سخا�س   1808
منهم اأولياء اأمور و28.6 يف املائة 
اأ�سحاب همم من خمتلف االإعاقات 

ت��ك��ون تلك  اأن  ���س��ري��ط��ة  االآخ���ري���ن 
الفكرة قد اأحدثت فرقا وا�سحا يف 
التعلم  اأو  التقليدي  �سواء  التعليم 
التعليم  ون��اق�����س جمل�س  ب��ع��د.  ع��ن 
وزارة  م���ق���رح  ال��ب�����س��ري��ة  وامل�������وارد 
قرار  بخ�سو�س  والتعليم  الربية 
اإن�ساء احل�سانات وغرف الرعاية يف 

مقار اجلهات احلكومية.
وي��ح��دد ه���ذا امل��ق��رح احل���د االأدن���ى 
اإن�ساء  م��ن اال���س��راط��ات الإل��زام��ي��ة 
احل�سانة اأو غرفة الرعاية يف مقر 
كما  ف��روع��ه��ا  اأو  احلكومية  اجل��ه��ة 
اآليات الرخي�س و�ساحيات  حدد 
ال���ت���ق���ي���ي���م وال�����رق�����اب�����ة ع���ل���ى ه���ذه 

احل�سانات.
االإج�������راءات  اإىل  ال��ت��ط��رق  ك��م��ا مت 

وزير  احلمادي  اإبراهيم  بن  ح�سني 
ال��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م وم���ع���ايل نورة 
الثقافة  وزي��رة  الكعبي  حممد  بنت 
نا�سر  وم���ع���ايل  امل���ع���رف���ة  وت��ن��م��ي��ة 
ب���ن ث����اين ال��ه��ام��ل��ي وزي�����ر امل�����وارد 
اأم����ني عام  ال��ب�����س��ري��ة وال���ت���وط���ني , 
عي�سى  بنت  ح�سة  ومعايل  املجل�س 
املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  ب���و ح��م��ي��د وزي�����رة 
م�سبح  �سامل  بنت  جميلة  وم��ع��ايل 
املهريي وزيرة دولة ل�سوؤون التعليم 
ال��ع��ام وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأح��م��د بن 
الفا�سي  ب��ال��ه��ول  حميد  اهلل  عبد 
العايل  التعليم  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��ر 
واملهارات املتقدمة ومعايل �سما بنت 
وزيرة  امل���زروع���ي  ف��ار���س  ب��ن  �سهيل 
�سارة  ال�سباب ومعايل  ل�سوؤون  دولة 

دفاعنا االأول.
وا����س���ت���ع���ر����س م���ع���ال���ي���ه االأه��������داف 
"معلمون  ملبادرة  املاأمولة  والنتائج 
ال������وزارة  ت��ع��م��ل  ال���ت���ي  ملهمون" 
ع����ل����ى اإط�����اق�����ه�����ا ق����ري����ب����ا وال����ت����ي 
ت���ت���ن���اول م���و����س���وع���ات م��ت��ن��وع��ة يف 
واملمار�سات  والتعلم  التعليم  جمال 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة امل����م����ي����زة وال����ت����ج����ارب 
التعليمية الرائدة واملبادرات املوؤثرة 
وامللهمة  املحفزة  النجاح  وق�س�س 
الفاعلة  التدري�س  وا�سراتيجيات 
الغرفة  يف  ال��ط��ل��ب��ة  ت���خ���دم  ال���ت���ي 
اأن املبادرة متاحة  ال�سفية. واأو�سح 
تربوية  ف���ك���رة  مي��ت��ل��ك  م����ن  ل���ك���ل 
امليدان  ال��ع��ام��ل��ني يف  امل��ع��ل��م��ني  م��ن 
ال���رب���وي وت�����س��ت��ح��ق امل�����س��ارك��ة مع 

واالأع���م���ار وع��ل��ى م�����س��ت��وى اإم����ارات 
ال����دول����ة. وت��ط��رق��ت م��ع��ال��ي��ه��ا اإىل 
امل��ق��رح��ات للتغلب  جم��م��وع��ة م��ن 
على بع�س التحديات التي اأظهرتها 
معدات  توفري  مثل  الدار�سة  نتائج 
واأدوات م�ساعدة واأجهزة اإلكرونية 
واإج������������راء ال���ف���ح���و����س���ات وت���وف���ري 
اخل���دم���ات ال�����س��ح��ي��ة واالأدوي��������ة يف 
املنزل وكذلك اال�ستمرار يف �سيانة 
ودعم  امل�ساعدة  واالأدوات  االأج��ه��زة 
التعلم عن بعد وتوفري برامج دعم 
واإر�ساد  االأزم����ات  اأث��ن��اء  لهم  نف�سي 
االأم�����ور وخدمات  الأول���ي���اء  اأ����س���ري 
ح�سر  م�ستدامة.  وتثقيف  توعية 
�سعيد  بن  �سلطان  معايل  االجتماع 
ومعايل  االقت�ساد  وزي��ر  املن�سوري 

�سيتم  ال��ت��ي  ال�سحية  االح���رازي���ة 
اتباعها للتاأكد من تطبيق متطلبات 
ال���ت���ب���اع���د االج���ت���م���اع���ي واحل���ف���اظ 
والعاملني  االأط���ف���ال  ���س��ام��ة  ع��ل��ى 
يف احل�������س���ان���ات ومب����ا ي���ت���اءم مع 
والهيئة  ال�����س��ح��ة  وزارة  اإج������راءات 
واالأزمات  الطوارئ  الإدارة  الوطنية 

والكوارث.
ملوظفي  دعما  القرار  ه��ذا  و�سيقدم 
ال����دول����ة  ال����ق����ط����اع احل����ك����وم����ي يف 
ل���اط���م���ئ���ن���ان ع���ل���ى اأط���ف���ال���ه���م يف 
ياأتي  كما  املبكرة  الطفولة  مرحلة 
امل���ق���رح م���ن م��ن��ط��ل��ق اهتمام  ه���ذا 
حكومة دولة االمارات بدور املراأة يف 
املهم يف  دوره��ا  املجتمع مع مراعاة 

البيت واالأ�سرة.

دولة  وزي���رة  االأم����ريي  يو�سف  بنت 
بوعتابه  حم��م��د  ج��ا���س��م  وم���ع���ايل 
ال���زع���اب���ي رئ��ي�����س دائ�����رة امل��ال��ي��ة يف 
بنت عو�س  ���س��ارة  وم��ع��ايل  ابوظبي 
م�سلم رئي�س دائرة التعليم واملعرفة 
اأحمد  �سعيد  وم��ع��ايل  اأب��وظ��ب��ي  يف 
االأع���ل���ى جلامعة  ال��رئ��ي�����س  غ��ب��ا���س 
و�سعادة  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
الكرم  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور 
والتنمية  املعرفة  هيئة  ع��ام  م��دي��ر 
الدكتورة  و�سعادة  دب��ي  يف  الب�سرية 
حمدثة بنت يحيى الها�سمي رئي�س 
ال�سارقة  يف  اخلا�س  التعليم  هيئة 
ال��ن��ع��ي��م��ي مدير  وحم���م���د خ��ل��ي��ف��ة 
مكتب �سوؤون التعليم يف ديوان ويل 

عهد اأبوظبي.

يف ور�صة عن بعد 

اإدارة  على  يتعرفون  م�شاركا   225
الذات الإيجابية 

•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

ور�سة  االجتماعية  للتنمية  االإم���ارات  جمعية  اختتمت 
"اإدارة الذات االإيجابية" عن بعد عر االجهزة الذكية 
قدمها اأ.عبداهلل دروي�س ا�ست�ساري تطوير االأفراد وبناء 
ال����ذات م��ع��د وم��ق��دم ب��رن��ام��ج )ك��ي��ف ن��ب��داأ( و���س��ارك يف 

الور�سة 225م�سارك.
اإىل  �سخ�سا   225 فيها  ���س��ارك  التي  الور�سة  وه��دف��ت 
خال  م��ن  االإي��ج��اب��ي��ة  ال����ذات  ادارة  بكيفية  ال��ت��ع��ري��ف 
التعرف على ماهية الذات وكيفية اإدارة الذات و اأهمية 
واكت�ساب  احل��ي��اة,  ال��ه��دف يف  ال����ذات, وحت��دي��د  تطوير 
طرق جديدة للتعامل مع ال�سغوطات وم�ساكل احلياة 
مما ي�ساعد على اإحداث التغيري يف جميع نواحي احلياة 
. تناول امل��درب عدة حم��اور منها : زي��اد الوعي الذاتي 
االإيجابية  النقاط  على  التعرف  و  اأف�سل  ذاتية  الإدارة 
لتحقيق  الذاتية  باالإيجابية  الثقة  و  املهنية  احلياة  يف 
نتائج اأف�سل طويلة االأجل و اأهمية التخطيط وحتديد 

االأهداف والتوجهات ح�سب القيم والتطلعات.
االإن�سان  ت��اأث��ر  اأن  اإىل  دروي�����س يف حما�سرته  ب��ن  اأ���س��ار 

الهمة  اإىل �سعف  يوؤدي  به  املحيطة  ال�سلبية  بالطاقات 
وال��ن��ي��ل م��ن اإرادت�����ه وع��زمي��ت��ه ع��ل��ى ال��ت��ط��ور والنجاح, 
االإيجابية  م�سريته  يف  التقدم  على  ال��ق��ادر  وح��ده  فهو 
وحده  ه��و  باعتباره  اإي��ج��اب��ي,  ب�سكل  نف�سه  تنمية  نحو 
اأو  احل��ي��اة,  يف  جناحاته  بخيوط  االإم�ساك  على  ال��ق��ادر 
واآليات  ملعطيات  اإدراك���ه  اأهمية  خ��ال  من  فيها,  ف�سله 
�سراع  ندير  اأن  لنا  اأن��ه ميكن  موؤكداً  والتطور,  التنمية 
ما  لكل  االنعكا�س  ذاتنا وهي  حياتنا من خال معرفة 
بداخلنا, وميثل وجهتنا يف احلياة وقدراتنا وطموحاتنا 
اخلرات  و�سقل  مهارات  تعلم  خال  من  و�سلوكياتنا, 
وال��ق��درات.  ويقول كلما زادت امل��ه��ارات وال��ق��درات عند 
�سراع  ويدير  حميطه  مع  يتعامل  اأن  ا�ستطاع  االإن�سان 
ثقتنا  ل��ن��ق��اط  االإي��ج��اب��ي  وال��ب��ن��اء  فالتحفيز  ح��ي��ات��ه, 
مع  داخلنا,  يف  ال��ذات  بتقدير  لل�سعور  يدفعنا  باأنف�سنا 

االهتمام باملمار�سة الفعلية واالإيجابية لكل ما نتعلمه.
حت���دث ب��ن دروي�����س يف اخل��ت��ام ع��ن اأه��م��ي��ة التخطيط 
وحتديد االأهداف والتوجهات ح�سب القيم والتطلعات 
اأ�سرار  م��ن  ���س��راً  يعترها  ال���ذي  االأول���وي���ات,  وت��رت��ي��ب 

النجاح. 

حماكم دبي تنظم جل�شة حوارية عن بعد بعنوان الإدارة املالية يف ظل اأزمة كورونا
•• دبي –الفجر:

اال����س���رات���ي���ج���ي���ة  اإدارة  ن���ظ���م���ت 
امل�����س��ت��ق��ب��ل يف حماكم  وا���س��ت�����س��راف 
ا�سراتيجية يف  دبي جل�سة حوارية 
تقنية  با�ستخدام  كورونا,  اأزم��ة  ظل 
" االإدارة  بعنوان  امل��رئ��ي,  االت�����س��ال 
املالية يف ظل اأزمة كورونا", قدمتها 
ال�سيدة مرمي ال�سويدي مدير اإدارة 
ال�سوؤون املالية واالإداري��ة يف حماكم 
ب������اإدارة اجل��ل�����س��ة م��ن �سريفة  دب����ي, 
اأول  �سعبة  رئ��ي�����س  خ�����س��روي  خ��ال��د 

املعرفة الداخلية.
ال�سويدي  م����رمي  اأو����س���ح���ت  ح��ي��ث 
اإدارة االأزمات  خال اجلل�سة اأهمية 
ت�ستلزم  التي  الظروف  تلك  يف مثل 
ا�ستعدادات  املوؤ�س�سة  لدى  تكون  اأن 
والتعامل  متوقع  غري  هو  ملا  كافية 
م��ع م��ا ق��د يحدث م��ن اأح���داث غري 
اإدارات  ج��م��ي��ع  ف��ج��ه��ود  م��ت��وق��ع��ة, 
االأه��م��ي��ة لنجاح  ال���دائ���رة يف غ��اي��ة 
اجلهود  تلك  االأزم���ات, ومتتد  اإدارة 
فتكامل  ال��ع��ل��ي��ا,  االإدارة  دع���م  اىل 
اجل�����ه�����ود يف غ�����اي�����ة االأه�����م�����ي�����ة يف 

اأم���ام ظروف  ف��اإن��ن��ا  االأزم����ات,  اإدارة 
اىل  االأزم��ة  ت��وؤدي  ا�ستثنائية, حيث 
هيكلية م�سفوفة  تغيري مفاجئ يف 
واتخاذ  وال�ساحيات  امل�����س��وؤول��ي��ات 
القرارات, والتي تتجاوز االإجراءات 
وال�ساحيات  للم�سوؤوليات  املعتادة 
م��ائ��م��ة للظروف  ل��ت��ك��ون  امل��ع��ت��ادة 

اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة, ك��م��ا اأن���ه���ا ت����دار من 
ذات  اإداري���ة  بقدرة  تتميز  جمموعة 
كفاءة ومهنية عالية وموؤهلة للعمل 
قادرة  لتكون  الظروف  تلك  مثل  يف 

على تقليل املخاطر واخل�سائر.
كما اأ�سارت مدير اإدارة ال�سوؤون املالية 
خطة  االإدارة  ل���دى  اأن  واالإداري��������ة 

والتدريب  االأع���م���ال  ال���س��ت��م��راري��ة 
املا�سية  ���س��ن��وات   3 خ���ال  امل�ستمر 
اأهم املمكنات ال�ستمرارية  كانت من 
االأعمال منها, نظام الدفع الذكي يف 
نهاية 2019, كان لها االأثر الكبري 
يف متابعة االإيرادات املالية عن بعد, 
 , اإج����راءات مالية,  اأي  وع��دم توقف 

واأ�سافت اأن االنخفا�س يف كثري من 
االأن�سطة خال فرة االأزمة ولدت 
فر�س جيدة للركيز على مو�سوع 
ا����س���ت���م���رار ال��ع��م��ل��ي��ات واخل����دم����ات 
بني  ال���ت���وا����س���ل  واأن  ال���رئ���ي�������س���ي���ة, 
اجلميع يف حماكم مبخلف االإدارات 
كان  الوظيفية  امل�ستويات  وخمتلف 

دافع قوي لتخطي التحديات
ك���م���ا ت��خ��ل��ل��ت اجل��ل�����س��ة احل����واري����ة 
اأ���س��ئ��ل��ة م��ن احل�����س��ور ت��رك��زت على 
اأبرز التحديات التي واجهت االإدارة 
اتخاذ  �سرورة  اإىل  باالإ�سافة  املالية 
املتعلقة  االح����رازي����ة  االإج���������راءات 
بالتباعد االجتماعي بني املوظفني, 
واملكاتب,  ال��ع��م��ل  م��ق��ار  وج��اه��زي��ة 
املوظفني  ال����س���ت���ق���ب���ال  وت��ه��ي��ئ��ت��ه��ا 
اإىل   ,100% بن�سبة  وامل��ت��ع��ام��ل��ني 
اإلكرونية  اأن��ظ��م��ة  وج�����ود  ج���ان���ب 
للفئات  ب���ع���د  ع����ن  ل��ل��ع��م��ل  داع����م����ة 
امل�����س��ت��ث��ن��اة, وت��ط��ب��ي��ق ن��ظ��ام ال����دوام 
باحل�سور  ي���ت���ع���ل���ق  ف���ي���م���ا  امل���������رن, 
�سامة  على  ح��ف��اظ��اً  واالن�����س��راف, 
املوظفني يف الدخول واخل��روج من 

واإىل مقار العمل.

يف �إطار �أن�صطة برنامج �ل�صارقة مدينة مر�عية لل�صن

الأول الربع  خالل  تطوعية  فر�شـة   20 ينفذون  ال�شن  كبـار  من  متطّوعًا   49
•• ال�سارقة-الفجر:

ال�سن  ك�����ب�����ار  م�����ن   49 ������س�����ارك 
ل�"فريق  امل��ن��ت�����س��ب��ني  امل��ت��ط��وع��ني 
 20 تنفيذ  يف  والركة"  اخل���ري 
الربع  خ�����ال  ت��ط��وع��ي��ة  ف���ر����س���ة 
وذلك   ,2020 ال��ع��ام  م��ن  االأول 
"ال�سارقة  برنامج  اأن�سطة  �سمن 
التابع  لل�سن"  م��راع��ي��ة  م��دي��ن��ة 
االجتماعية,  اخل���دم���ات  ل���دائ���رة 
الفر�س  ت��ن��ف��ي��ذ  ت��ع��ل��ي��ق  مت  ف��ي��م��ا 
اخلري  "فريق  الأع�ساء  التطوعية 
�سامة  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��اً  والركة"؛ 
االآباء واالأمهات من كبار ال�سن من 

عدوى فريو�س كورونا امل�ستجد.

مبادر�ت لدمج خمتلف �لفئات 
�لعمرية ..

وقالت خلود اأحمد النعيمي مدير 
اأن  ؛  االجتماعية  ال��رخ�����س  اإدارة 
اإمارة ال�سارقة حتر�س على تطبيق 
املبادرات الهادفة التي تتما�سى مع 
مراعية  مدينة  ال�سارقة  م��ب��ادرات 

ف�سًا  ال�������س���ب���اب,  جل��ي��ل  ون��ق��ل��ه��ا 
ا�ستفادة  وت��ع��زي��ز  مت��ك��ي��ن��ه��م  ع���ن 
بتنفيذ  خ���رات���ه���م  م���ن  امل��ج��ت��م��ع 
االأعمال التطوعية, وتعزيز ثقتهم 
اأع�ساء فاعلون يف  باأنف�سهم باأنهم 

املجتمع.

20 برنامج تطوعي..
رئي�س  ال�سام�سي  �سمية  واأو�سحت 
ف��ري��ق اخل���ري وال����رك����ة؛  , كانت 
متطوعاً   12 ان�����س��م��ام  ال���ب���داي���ة 
الفعاليات  اإح����دى  يف  وم��ت��ط��وع��ة 
لي�ساركوا  ال��دائ��رة   نظمتها  التي 
ف���ري���ق ال����دائ����رة يف ت��ن��ظ��ي��م اأح���د 
ال�سن  ب��ك��ب��ار  االأن�����س��ط��ة اخل��ا���س��ة 
ا�ستمرت  وب���ع���ده���ا  االم����������ارة,  يف 
م�ساركتهم يف فعاليات عديدة على 

م�ستوى االإمارة.
اإ�سراك  يتم  ال�سام�سي  اأ���س��اف��ت  و 
ا�ستطاعته  كًا ح�سب  ال�سن,  كبار 
من  املجتمع  لي�ستفيد  وم��ه��ارات��ه, 
املبادرات  يف  وع��ط��ائ��ه��م  خ��رات��ه��م 
اجلهات  تنظمها  التي  التطوعية 

خال  اأن��ه  اإىل  م�سيفة  املختلفة, 
الربع االأول من العام اجلاري قام 
ال�سن بفريق اخلري والركة  كبار 
فر�سة   20 ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ب���امل���ب���ادرة 
ال�سن  كبار  فيها  ح�سل  تطوعية, 

على 388 �ساعة تطوعية.
التطوعية  ال���ف���ر����س  مت���ث���ل���ت  و 
و  علينا"  "ريوقكم  ف��ر���س��ة  ؛  يف 
دافئ"  "�ستاء  وعافية"  "اأجر 
"بيئتنا  و  اخلري"  و"حما�سيل 
الطيبني",  "ريوق  و  اأمانة" 
و"ك�سته"  الدار"  و"ب�ستان 
و"عيادة"  بركة"  و"احلركة 
و"ت�سجري"  خري"  و"حقيبة 
وبراعم القراآن" و"ريوق جماعي" 
ال�سنع"  تهمنا" و"اأهل  و"�سحتك 

دائمة"  و"�سفرة  معاً"  و"نغر�س 
�سعادتي" و"اأجر  م�سدر  و"بيئتي 
معانا"  و"همتكم  وعافية" 

و"اأروى عط�سك".
والركة"  اخل��ري  "فريق  اأن  علماً 
دائرة  اأط��ل��ق��ت��ه  ال��ت��ط��وع��ي  للعمل 
العام  يف  االج��ت��م��اع��ي��ة  اخل���دم���ات 
من  الأع�سائه  ح�سرياً  2017م 
االآب����اء واالأم���ه���ات م��ن ك��ب��ار ال�سن 
باإمارة ال�سارقة بهدف امل�ساهمة يف 
اأوقات فراغهم,  وا�ستثمار  دجمهم 
منها  واال�ستفادة  خراتهم  ونقل 
االجيال,  ل��دى  االأ�سالة  تعزيز  يف 
اأن ه���ذه امل���ب���ادرة تعد  ف�����س��ًا ع��ن 
�سمن اأحد املحاور الثمانية ملعايري 

املدن املراعية لل�سن.

الفئات  خم���ت���ل���ف  ودم�������ج  ل��ل�����س��ن 
اقت�سادياً  امل��ج��ت��م��ع  يف  ال��ع��م��ري��ة 
واجتماعياً وحت�سني نوعية احلياة 
مع  خل��رات��ه��م  وم�ساركتهم  ل��ه��م, 
حتقيق  يف  للم�ساهمة  االآخ���ري���ن 

اآبائنا  اأن  �سيما  ال  املجتمع,  تنمية 
بداخلهم  ال�سن  كبار  واأمهاتنا من 
طاقات واأفكار وخرات ي�ستطيعون 
املجتمع  اإث������������راء  خ����ال����ه����ا  م�����ن 
وامل�ساهمة يف عجلة التنمية ب�سكل 

كبري.
اإ�سراك  ُي��ع��د  النعيمي  ا���س��اف��ت  و 
ك���ب���ار ال�����س��ن يف ت��ن��ف��ي��ذ االأع���م���ال 
فر�سة  ال���ت���ط���وع���ي���ة   وال�����رام�����ج 
الفئات  بكافة  دجم��ه��م  يف  مثالية 

امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ع����ر اإ�����س����راك����ه����م يف 
ت�سهم  التي  امل��ب��ادرات  م��ن  العديد 
وتعزيز  ط���اق���ات���ه���م  ت�����س��خ��ري  يف 
م����ه����ارات����ه����م, وا����س���ت���ث���م���ار اأوق�������ات 
فراغهم, واال�ستفادة من خراتهم 
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•• دبي-الفجر: 

ا�ست�سرفت موؤ�س�سة القمة العاملية للحكومات ال�سيناريوهات املتوقعة للنظام 
العاملي اجلديد يف مرحلة ما بعد كوفيد19-, ودور احلكومات يف مواجهة 
خال  من  اجلائحة,  بعد  احلكومي  العمل  وم�ستقبل  الفريو�س  حتديات 
حتليل اأبرز امل�ستجدات وتاأثري الفريو�س على العمل احلكومي, �سمن جهود 
القمة لتعزيز قدرة احلكومات على جتاوز االأزمة و�سناعة م�ستقبل اأف�سل 
�سل�سلة  خ��ال  م��ن  للحكومات  العاملية  القمة  موؤ�س�سة  وت��رك��ز  للب�سرية.  
 26 حتى  بعد  ع��ن  تعقدها  – 19” ال��ت��ي  وك��وف��ي��د  “احلكومات  جل�سات 
يونيو احلايل, على تعزيز عمل احلكومات وابتكار اأف�سل االأدوات واأ�ساليب 
العمل لدعم اتخاذ القرار و�سناعة امل�ستقبل من خال ا�ست�سراف وت�سميم 
�سيناريوهات القطاعات احليوية, بالركيز على التوجهات العاملية اجلديدة 
اال�ستفادة من  مل�ساعدة احلكومات على  اأفرزتها اجلائحة,  التي  واملتغريات 

فر�س االنتقال اإىل مراحل جديدة من العمل احلكومي.

3 �صيناريوهات للنظام �لعاملي �جلديد 
وناق�ست جل�سة “كوفيد – 19 والنظام العاملي اجلديد” التي حتدث فيها 
الدويل  للمعهد  التنفيذي  والرئي�س  العام  املدير  ت�سيبمان  جون  الدكتور 

التنفيذي  واملدير  الرئي�س  كيمبي  وفريدريك  اال�سراتيجية,  للدرا�سات 
للمجل�س االأطل�سي, ثاثة �سيناريوهات متوقعة للنظام العاملي اجلديد يف 
اأو �سعود قوى  مرحلة ما بعد كوفيد19-, وهي, ا�ستمرار حالة التدهور, 

جديدة يف ال�سرق, اأو االنتقال اإىل مرحلة التعايف.
وت��ط��رق امل��ت��ح��دث��ان اإىل ال��ت��وج��ه ال��ع��ام ال�����س��ائ��د يف املجتمع االأم��ري��ك��ي يف 
عن  الناجمة  اال�سطرابات  احتواء  �سرورة  واإىل  الراهنة,  التحديات  ظل 
الفريو�س يف خمتلف دول العامل مبا ي�سهم يف احلفاظ على النظام العاملي, 
وا�ستمرارية مبادرات “احلزام والطريق” من خال “طريق حرير رقمي” 

بداًل من االعتماد على البنية التحتية املادية احلالية فقط.
احلالية  املرحلتني  تطورات  ظل  يف  املتوقعة  ال�سيناريوهات  ا�ستعر�سا  كما 
القوى  دور  وغ��ي��اب  ك��ورون��ا,  جائحة  نتيجة  ال�����س��ائ��دة  وامل��خ��اوف  واملقبلة 
العظمى عاملياً, واالأ�سئلة التي تدور حول م�ستقبل العامل واجتاهاته وكيف 
احلكومات  تتخذ  اأن  و���س��رورة  املتغري,  العاملي  امل�سهد  احلكومات  �ستواجه 
يف  الكبري  الغمو�س  رغ��م  العمل  �سري  ل�سمان  وحا�سمة  �سريعة  ق���رارات 

م�ستقبل العامل. 

تعزيز �لتعاون وبناء م�صتقبل �أكرث ��صتد�مة 
و�سلطت اجلل�سة ال�سوء على اأهمية تعزيز التعاون العاملي وت�سافر اجلهود 

بني حكومات الدول, وامل�سوؤولية امل�سركة ملواجهة التحديات وبناء م�ستقبل 
يف  وردت  التي  النقاط  اأب��رز  وا�ستعر�ست  للجميع,  ا�ستدامة  واأك��ر  اأف�سل 
– 19” الذي  “حالة العامل بعد جائحة كوفيد  تقرير املجل�س االأطل�سي 
حدد ثاث �سيناريوهات حمتملة للنظام العاملي ما بعد كوفيد19-, هي: 
انهيار عاملي �سريع, حيث ت�ستمر حدة التوترات يف الت�ساعد, ويزداد تدهور 
احتواء  يف  جنحت  اإذا  ال�سني  و�سعود  الفو�سى,  وت�سود  ال��دول  اقت�سادات 
ال��ع��امل لتقدمي  ب��وت��رية �سريعة, وت��ك��ات��ف دول  ال��وب��اء وت��ع��اف��ى االق��ت�����س��اد 
امل�����س��اع��دة ل��اق��ت�����س��ادات ال��ت��ي ت��ع��اين م��ن ت��اأث��ري اجل��ائ��ح��ة, وف��ت��ح احلدود 

بطريقة اآمنة ومنّظمة بعد التو�سل اإىل لقاح اآمن وفّعال.
العاملي,  النظام  اأ�س�س  على  بظالها  األقت  اجلائحة  اأن  اإىل  التقرير  واأ�سار 
وبات من ال�سروري حماية هذا النظام وما ينطوي عليه من حريات وتقّدم 
يف دول العامل االأول وعلى م�ستوى العامل ككل, وتناول اال�ستجابة االأمريكية 
ملكافحة انت�سار الفريو�س واخللل الذي اأ�ساب منظومة الرعاية ال�سحية, 

وتطرق اإىل التوتر يف العاقات بني دول االحتاد االأوروبي.

خطر �إن�صاين متز�يد 
وتناول التقرير االإجراءات ال�سارمة التي فر�ستها العديد من الدول التي 
�سملت �سيا�سة التباعد اجل�سدي بهدف تخفيف العبء عن منظومة الرعاية 

ال�سحية وتفادي ال�سيناريوهات التي �سهدتها بع�س دول العامل, م�سريا اإىل 
اأنه رغم ذلك ال ميكن اال�ستمرار يف �سيا�سة االإغاق وقتاً طويًا, ملا لها من 
تاأثري �سلبي على االقت�ساد. والفتا اإىل اخلطر االإن�ساين الذي يواجه بع�س 
اأن  الدول قد يكون االأ�سواأ من نوعه يف ظل غياب الرعاية ال�سحية, واإىل 

قارة اأفريقيا تواجه �سل�سلة التحديات.
كورونا  فريو�س  مواجهة  ممار�سات  اأف�سل  ا�ستعرا�س  اإىل  القمة  وتهدف 
امل�ستجد عاملياً مل�ساركتها واال�ستفادة منها يف دول اأخرى ومتكني القيادات يف 
القطاع احلكومي واخلا�س ملواجهة الفريو�س وخلق فر�س جديدة لهم من 
خال هذه اجلائحة ومتكني القيادات احلكومية من �سنع اأف�سل القرارات 
املمكنة يف الو�سع احلايل با�ستخدام البيانات املتوفرة لهم وذلك مب�ساركة 
من  احلكومي  العمل  وق���ادة  اخل���راء  م��ن  العامليني  املتحدثني  م��ن  نخبة 

�سركاء القمة العاملية للحكومات يف خمتلف دول العامل.
م�ستجدات  اأب��رز  على  ال�سوء  وكوفيد19-”  “احلكومات  مبادرة  وت�سلط 
7 قطاعات حيوية  اآثار فريو�س كورونا على العمل احلكومي عاملياً �سمن 
واحلوكمة  التحتية,  والبنية  واالأم��ن,  واالقت�ساد,  وال�سحة,  التعليم,  هي: 
ملواجهة  خمرجاتها  م��ن  اال�ستفادة  فر�س  تعزيز  يف  ي�سهم  مب��ا  وال��ق��ي��ادة, 
احلكومي  للعمل  ت�سورات  و�سع  جهود  ويدعم  الفريو�س,  تف�سي  واحتواء 

امل�ستقبلي.

•• اأبوظبي : رم�سان عطا

ال�سرق  م���ي���دي���ك���ل���ي���ن���ي���ك  اأع����ل����ن����ت 
االأو�سط اأنها طبقت تقنية اجلراحة 
ميديكلينيك  يف  ال�����روب�����وت�����ي�����ة 
م�ست�سفى املدينة با�ستخدام جراحة 
اأذرع  ب���اأرب���ع  ال��روب��وت��ي��ة  داف��ي��ن�����س��ي 
عالية الدقة, وهي من اأكر تقنيات 
املتاحة  التنظريية تطوراً  اجلراحة 
الرنامج  يعزز  احل���ايل.  ال��وق��ت  يف 
امل��ت��ط��ّور خ��دم��ات اجل��راح��ة العامة 
التنظريية  واجل����راح����ة  ال�����س��ام��ل��ة 
احلالية, و�سُتقدم اخلدمة للمر�سى 
العربية  االإم��ارات  اأنحاء  من جميع 
االأو�سط  ال�سرق  ومنطقة  املتحدة 

و�سمال اإفريقيا.
نظام دافين�سي للجراحة الروبوتية 
ه��و اأح����دث ت��ق��ن��ي��ات اجل���راح���ة يتم 
ت��ق��ن��ي��ة املناظري  ب���ني  ف��ي��ه��ا اجل��م��ع 
التقليدية والتكنولوجيا الروبوتية 
اأذرع  اأربعة  با�ستخدام  الدقة  عالية 
املتخ�س�س  اجل�����راح  ب��ق��ي��ادة  اآل���ي���ة 
م����ن وح�������دة ال���ت���ح���ك���م اجل���راح���ي���ة 
االأبعاد  ثاثية  مراقبة  با�ستخدام 
اجلراحية.  للمنطقة  الدقة  عالية 
�سعة  نف�س  املف�سلية  االأدوات  تتيح 
احلركة مثل مع�سم االإن�سان ويزيل 
مر�سح االرتعا�س اأي حركة �سغرية 
ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه��ا يف يد  ال مي��ك��ن 
ا���س��ت��خ��دام جراحة  اجل�����راح. وي��ت��م 
داف��ي��ن�����س��ي ال��روب��وت��ي��ة ع��ل��ى نطاق 
وا�سع يف العمليات اجلراحة العامة 

الن�ساء  واأمرا�س  البولية  وامل�سالك 
االأخرى  التخ�س�سات  من  والعديد 
اإىل  ال��ت��دخ��ل اجل��راح��ي  للحد م��ن 

اأدنى حد.
قامت  ال����ع����امل����ي  ال����ن����ط����اق  وع����ل����ى 
بتجربة  ب���ال���ف���ع���ل  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك 
با�ستخدام  ال��روب��وت��ي��ة  اجل���راح���ة 
نظام دافين�سي. وهي تقنية متوفرة 
الرعاية  يف هري�ساندن, جمموعة 
مليديكلينيك  ال�����س��ق��ي��ق��ة  ال��ط��ب��ي��ة 
ومنذ  �سوي�سرا.  يف  االأو�سط  ال�سرق 
هري�ساندن  اأج����رت   2005 ع���ام 
ت��دخ��ل جراحي   1000 م��ن  اأك���ر 
ب��ن��ظ��ام روب����وت����ات داف��ي��ن�����س��ي, كما 
جنوب  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك  ت�����س��ت��خ��دم 

اأف���ري���ق���ي���ا روب������وت داف��ي��ن�����س��ي منذ 
العمليات  اإج�����راء  يف   2014 ع���ام 

اجلراحية.
ميديكلينيك  اخ����ت����ي����ار  مت  وق������د 
�سحية  كمن�ساأة  املدينة  م�ست�سفى 
ب����رن����ام����ج اجل����راح����ة  ل��ل��ت��ت��م��ي��ز يف 
ال�سرق  ميديكلينيك  يف  الروبوتية 
املن�ساآت  ���س��م��ن  الأن����ه����ا  االأو������س�����ط 
ت���وف���ري حد  ال�����رائ�����دة يف  ال��ط��ب��ي��ة 
اجلراحية  ال���ت���دخ���ات  م���ن  اأدن������ى 
ال��ت��ن��ظ��ريي��ة امل���ت���ق���دم���ة ل���ع���دد من 
ال���ت���خ�������س�������س���ات, وي���ع���ت���ر اإدخ�������ال 
ماءمة  ا���س��رات��ي��ج��ة  ال���روب���وت���ات 
الطبية  ال����ق����درات  م���ع  وم��ن��ط��ق��ي��ة 
يف  وحت��دي��داً  للم�ست�سفى,  احلالية 

واأمرا�س  ال��ع��ام��ة  جم��ال اجل��راح��ة 
ال��ن�����س��اء وامل�����س��ال��ك ال��ب��ول��ي��ة. وهي 
الرعاية  جم����ال  يف  رائ�����دة  م��ن�����س��اأة 
ال��ث��ال��ث��ي��ة وجم��ه��زة ببنية  ال��ط��ب��ي��ة 
ل��دع��م اجلراحة  را���س��خ��ة  اأ���س��ا���س��ي��ة 
من  جمموعة  وتوظيف  الروبوتية 

اخلراء املتخ�س�سني.
م�ست�سفى  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك  وك���ان���ت 
م�����س��ت�����س��ف��ى يف  اأول  ���ا  اأي�������سً امل��دي��ن��ة 
ا�ستبدال  ج��راح��ة  ي��ق��دم  االإم������ارات 
الركبة الكلية اأو اجلزئية مب�ساعدة 
للم�ست�سفى   ح�سد  مم��ا  ال���روب���وت, 
���س��م��ع��ة وخ������رة ق���وي���ة ب�����س��رع��ة يف 
ه���ذا امل���ج���ال, مم���ا ي���دل ع��ل��ى قدرة 
امل�ست�سفى على تبني تقنيات جديدة 

اأف�����س��ل اخل��ي��ارات الطبية  وت��ق��دمي 
تنفيذ  ي���دع���م  ل��ل��ق��ي��ا���س.  ال��ق��اب��ل��ة 
برنامج اجلراحية الروبوتية هدف 
املدينة  م�����س��ت�����س��ف��ى  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك 
كمركز  االع����راف  ع��ل��ى  للح�سول 
ل��ل��ت��م��ي��ز يف اجل�����راح�����ة حم������دودة 
املر�سى  �سيمكن  وال����ذي  ال��ت��دخ��ل, 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف 
التقنيات  اأح��دث  من اال�ستفادة من 
روجر  الدكتور  �سرح  وقد  الطبية. 
جريجي, ا�ست�ساري اجلراحة العامة 
املدينة:  م�ست�سفى  ميديكلينيك  يف 
“مع وجود نظام دافين�سي للجراحة 
ميديكلينيك  �ستوفر  ال��روب��وت��ي��ة, 
جراحات  اأح���دث  املدينة  م�ست�سفى 

ال��ع��اج��ي��ة حم�����دودة ال��ت��دخ��ل من 
خ����ال ت��خ�����س�����س��ات خم��ت��ل��ف��ة مثل 
الن�ساء,  واأمرا�س  العامة,  اجلراحة 
ال��ب��ول��ي��ة, جراحة  امل�����س��ال��ك  وط���ب 

االأطفال وال�سدر«.

عبببببالجبببببات مبببتبببقبببدمبببة عببرب 
تخ�ص�صات خمتلفة

الرئي�س  ال�سام,  عبد  جمال  وق��ال 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ه���ي���ئ���ة م���دي���ن���ة دب���ي 

الطبية 
ال�سرق  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك  اإط�����اق  اإن 
االأو��������س�������ط ل����رن����ام����ج اجل�����راح�����ة 
الطبية  دب��ي  مدينة  يف  ال��روب��وت��ي��ة 
يعزز اخلدمات املبتكرة واملتخ�س�سة 

قدمت  احل���رة.  املنطقة  يف  املقدمة 
املدينة  م�����س��ت�����س��ف��ى  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك 
متقدمة  عاجات  ال�سنني  مر  على 
ونحن  خمتلفة.   تخ�س�سات  ع��ر 
يف مدينة دبي الطبية مع �سركائنا 
ال���ط���ب���ي���ني ن���ف���خ���ر ب���امل�������س���اه���م���ة يف 
ال��دول��ة ك��واح��دة من  حتقيق مكانة 
ال�سحية  الرعاية  يف  ال��دول  اأف�سل 

الرائدة يف ال�سرق االأو�سط.
الروبوتية  اجلراحية  فوائد  ت�سمل 
�����س����ع����وراً اأق������ل ب�������االأمل واالن�����زع�����اج 
و�سقوًقا  اجل��راح��ي��ة,  العملية  بعد 
االأدن��ى من ت�سرر  اأ�سغر مع احل��د 
من  وتقليل  اأق��ل  وندبات  االأن�سجة, 
كما  وااللتهابات.  النزيف  خماطر 

ميكن للمري�س العودة اإىل اأن�سطته 
ال���ي���وم���ي���ة ب�������س���رع���ة و����س���ك���ل اآم�����ن, 
باالإ�سافة اإىل فرة اإقامة اأق�سر يف 

امل�ست�سفى ووقت تعايف اأ�سرع.
ال�سرق  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك  وت���ع���ت���ر 
االأو�سط هي جزء من ميديكلينيك 
�سركة  وه�������ي  ان����رن����ا�����س����ي����ون����ال, 
لندن  يف  وم�����درج�����ة  م��ت��خ�����س�����س��ة 
ال�سحية  الرعاية  خلدمات  كمقدم 
 1983 خ��ا���س��ة وت��اأ���س�����س��ت يف ع���ام 
من�سات  ث��اث��ة  االآن  حتى  ول��دي��ه��ا 
اإفريقيا  م�����ن  ك�����ل  يف  ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة 
اجل����ن����وب����ي����ة )ج������ن������وب اأف����ري����ق����ي����ا 
ون��ام��ي��ب��ي��ا( و���س��وي�����س��را واالإم������ارات 
متتلك  ك���م���ا  امل����ت����ح����دة.  ال���ع���رب���ي���ة 
اأي�ساً  انرنا�سيونال  ميديكلينيك 
�سبري  �سركة  اأ�سهم  م��ن   29.9%
جمموعة  وه��ي  ال�سحية,  للرعاية 
رعاية �سحية مقرها اململكة املتحدة 
وتدير  م�����س��ت�����س��ف��ى.   38 ول���دي���ه���ا 
ال�سرق  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك  جم��م��وع��ة 
و20  م�ست�سفيات,  �سبعة  االأو���س��ط 
للمر�سى  ���س��ري��ر   900 م��ع  ع��ي��ادة 
يف االإم��ارات العربية املتحدة. تركز 
خدمات  تقدمي  على  ميديكلينيك 
�سل�سلة  ع��ر  وم��ت��ع��ددة  متخ�س�سة 
متوا�سلة من الرعاية املتقدمة, كما 
الرعاية  مقدمي  من  �سمن  تعتر 
ال�سحية االأكر احراًما وثقة من 
واملمولني  واالأط���ب���اء  امل��ر���س��ى  ق��ب��ل 
وامل��ن��ظ��م��ني ل��ل��رع��اي��ة ال�����س��ح��ي��ة يف 

املجاالت املتخ�س�سة.

•• اأبوظبي -الفجر:

بلدية  م��رك��ز  خ��ال  م��ن  اأب��وظ��ب��ي,  بلدية مدينة  تنفذ 
واإزال����ة  ال��ع��ام  امل��ظ��ه��ر  ع��ل��ى  للحفاظ  ال�����س��ه��ام��ة, حملة 
امل�سوهات والكتابة على جدران امل�ساكن, على مدى �سهر 
املجتمع يف كافة  ت�ستهدف جميع فئات  يونيو اجل��اري, 
مركز  اخت�سا�س  �سمن  ال��واق��ع��ة  اجل��غ��راف��ي��ة  امل��ن��اط��ق 
ب��ل��دي��ة ال�����س��ه��ام��ة, وذل���ك ب��ه��دف احل��ف��اظ ع��ل��ى املظهر 
اأف��راد املجتمع للحد من االآث��ار ال�سلبية  العام, وتوعية 

التي تنتج عن الكتابة على جدران امل�ساكن.
وتعمل البلدية من خال مفت�سيها طوال فرة احلملة 
ب�����س��رورة االل���ت���زام بالقوانني  ت��وع��ي��ة اجل��م��ه��ور  ع��ل��ى 
واحلفاظ على املظهر العام, وكذلك على ر�سد املخالفات 
مع  والتوا�سل  امل�ساكن,  ج��دران  على  بالكتابة  املتعلقة 

باإزالتها  لتوجيههم  املجتمع  اأف����راد  م��ن  ب��ه��ا  املعنيني 
للقوانني املعمول بها,  خال فرة زمنية حمددة وفقاً 
ومن ثم �سيتم حتويل ك�سف التوعية اإىل اإدارة الرقابة 
اإزالة املخالفات يف الوقت املحدد  والتفتي�س للتاأكد من 

ح�سب النظم املتبعة.
وفقاً  يعمل  ال�سهامة  بلدية  م��رك��ز  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
العام,  خلطة ا�سراتيجية تهدف للحفاظ على املظهر 
وتعزيز البيئة ال�سحية التي تتمتع بها املناطق الواقعة 
�سمن النطاق اجلغرايف للمركز, حيث يعمل بالتن�سيق 
اال�سراتيجيني  وال�سركاء  املجتمع  خدمات  اإدارة  مع 
عر  العام  املظهر  على  باحلفاظ  اجلمهور  توعية  على 
الر�سمية,  وال�����س��ح��ف  ال��ق�����س��رية,  ال��ن�����س��ي��ة  ال��ر���س��ائ��ل 
الو�سائل  من  والعديد  االجتماعي,  التوا�سل  وو�سائل 

التي تخدم هذا اجلانب.

لتعزيز قدرة حكومات �لعامل يف مو�جهة حتديات كورونا

القمة العاملية للحكومات ت�شت�شرف �شيناريوهات النظام العاملي ما بعد كوفيد-  19

يتو�فق �إن�صاء �لربنامج مع �أجندة �حلكومة لالبتكار

ميديكلينيك ال�شرق الأو�شط تطلق برنامج اجلراحة الروبوتية يف ميديكلينيك م�شت�شفى املدينة

•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

بعد  والتفتي�س عن  التقييم  راأ���س اخليمة عملية  ل�سرطة  العامة  القيادة  اأطلقت 
ملتابعة نتائج االأداء ال�سرطي مبا ي�سمن ا�ستمرارية متابعة تقييم االأداء يف اإطار 

خطة التفتي�س ال�سنوية املعتمدة.
راأ����س اخليمة  ع��ام �سرطة  ق��ائ��د  النعيمي  ع��ل��وان  ب��ن  ال��ل��واء علي عبد اهلل  وق���ال 
والتفتي�س  التقييم  اإط���اق عملية  ع��ن   ل��اع��ان  ال���ذي عقد  االج��ت��م��اع  خ��ال 
العام  القائد  نائب  احلديدي  خمي�س  اهلل  عبد  العميد  �سعادة  بح�سور  بعد   عن 
و�سعادة املدراء العامون اإن هذا اإالطاق �سي�سهم يف حتقيق العديد من االأهداف 

عن  واال�ستغناء  والتفتي�س  التقييم  لعملية  الزمنية  امل��دة  تخفي�س  مقدمتها  يف 
اإط��ار احلر�س  يف  احلالية  املرحلة  العامة خال  االإدارات  اإىل  امليدانية  الزيارات 
على مواكبة االجراءات االحرزية الوقائية وال�سحية يف بيئة العمل املوؤ�س�سي يف 

ظل جائحة كورونا امل�ستجد .
اأي�سا يف متابعة  ت�ساهم  اأن هذه اخلطوة  راأ���س اخليمة  واأو�سح قائد عام �سرطة 
العامة  االإدارات  م�ستوى  على  واال�سراتيجية  الوطنية  االأداء  موؤ�سرات  نتائج 
والفرعية ومراكز ال�سرطة وتوظيف التقنيات احلديثة املتاحة يف خدمة عمليات 
ملتابعة  اال�سطناعي  الذكاء  تقنيات  من  واال�ستفادة  بعد  عن  والتفتي�س  التقييم 
نتائج موؤ�سرات االأداء الوطنية اال�سراتيجية, وكذلك ت�سهيل عملية ا�ستعرا�س 

نتائج املبادرات وامل�ساريع التي تدعم حت�سني االأداء وتطوير اخلدمات التي تقدمها 
القيادة العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة اإىل جانب التعرف والوقوف على النتائج التي 
مت حتقيقها يف جمال خدمة املجتمع, واتخاذ القرارات القيادية ال�سليمة اإزاءها 

مبا يدفع ا�ستمرارية عمليات التطوير والتح�سني امل�ستمر يف االأداء ال�سرطي.
ال�سحي  تعزيز اجلانب  ت�سب يف  امل��ب��ادرات  ه��ذه  اأن مثل  النعيمي  ال��ل��واء  وذك��ر   
كورونا  فريو�س  تف�سي  جائحة  مع  التعامل  مرحلة  خ��ال  الدولة  يف  والوقائي 
التي  التطويرية  باالأفكار  االأمني  القطاع  رف��د  عن  ف�سا   19 كوفيد  امل�ستجد 
راأ�س اخليمة  التي ت�سعى �سرطة  املتميزة  اإيجابا على م�ستويات اخلدمة  تنعك�س 

لتقدميها والو�سول الأعلى م�ستويات ا�سعاد املتعاملني

يعزز �صحة �لبيئة

�شرطة راأ�س اخليمة تطلق برنامج التقييم والتفتي�س عن بعد 

جمال عبد �ل�صالم : �إطالق ميديكلينيك لربنامج �جلر�حة �لروبوتية يف مدينة دبي �لطبية يعزز �خلدمات �ملبتكرة و�ملتخ�ص�صة �ملقدمة يف �ملنطقة �حلرة 

ت�صتمر طو�ل �صهر يونيو �جلاري

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة للحفاظ على املظهر 
العام من الكتابة على جدران امل�شاكن بال�شهامة
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•• راأ�س اخليمة- الفجر

اخليمة  راأ���������س  م�����س��ت�����س��ف��ى  اأع����ل����ن   

م�ست�سفى راأ�س اخليمة عن تخ�سي�س 
واالإنفلونزا  ال���زك���ام  حل����االت  ع���ي���ادة 
400 فح�س  الإج����راء م��ا ي��زي��د ع��ن 
يومياً يف املتو�سط على مدار ال�ساعة, 
االإمارات  دول��ة  اأه���داف  مع  ان�سجاماً 
تو�سيع  اإىل  الرامية  املتحدة  العربية 
وعاوة  الطبية.  الفحو�سات  نطاق 
باإجراء  امل�ست�سفى  �سيقوم  ذل��ك,  على 
فحو�سات اإ�سافية للموظفني يف راأ�س 
املوؤ�س�سات  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  اخل��ي��م��ة, 

احلكومية.
ال���ت���ع���ّرف على  ال���ع���ي���ادة يف  وت�����س��ه��م 
لاإ�سابة  امل���ع���ّر����س���ني  االأ����س���خ���ا����س 
االأ�سخا�س  عن  وعزلهم  بالفريو�س, 
ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن اأع���را����س الزكام 
ي�سمن  كما  املو�سمية.  االإنفلونزا  اأو 
ال���ب���ع���ي���د ع����ن بناء  ال����ع����ي����ادة  م����وق����ع 
امل�ست�سفى الرئي�سي بيئة اآمنة وخالية 
العيادات  الأق�������س���ام  االأم�����را������س  م���ن 

اخلارجية واالإ�سعاف.

افتتاح  ع���ل���ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه  م���ع���ر����س  ويف 
�سّديقي,  ر�سا  الدكتور  قال  العيادة, 
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل�����س��ت�����س��ف��ى راأ�����س 
االإم�������ارات  دول�����ة  “قامت  اخل���ي���م���ة: 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ب���اإج���راء م���ا يزيد 
لفريو�س  اخ��ت��ب��ار  2.6مليون  ع���ن  
ت��ف�����س��ي املر�س,  ب���داي���ة  ك���ورون���ا م��ن��ذ 

امل�ساهمة  اإىل  ن��ه��دف  ب��دورن��ا  وجن���ن 
تو�سيع  عر  احلكومة  جهود  دع��م  يف 
ال��ف��ح��و���س��ات وال��ك�����س��ف املبكر  ن��ط��اق 
بفريو�س  امل�������س���اب���ة  احل���������االت  ع�����ن 
بتطبيق  ونلتزم  كوفيد19- وعزلها. 
وزارة  عن  ال�سادرة  التوجيهات  كافة 
واملرتبطة  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة 

مبكافحة وباء كوفيد19-, مما يتيح 
لنا توفري بيئة اآمنة جلميع مر�سانا.

كما نتفهم وجود بع�س املر�سى الذين 
من  خوفاً  امل�ست�سفى  زي��ارة  يتجنبون 
ال��ع��دوى واالإ���س��اب��ة ب��ال��ف��ريو���س, اإال 
اأننا نعمل على توفري بيئة خالية من 
االأمرا�س لتبديد هذه املخاوف كلياً. 

منع  �سيا�سة  ب��ات��ب��اع  التزمنا  ول��ط��امل��ا 
العدوى يف امل�ست�سفى حتى قبل انت�سار 
الفريو�س, واالآن نعمل على م�ساعفة 
الفحو�سات  اإج�������راء  ع���ر  ج���ه���ودن���ا 
اأفراد طاقم  املنتظمة واملتكررة لكافة 
بيئة  ل�����س��م��ان  امل�ست�سفى,  يف  ال��ع��م��ل 

اآمنة كلياً للزوار واملر�سى«. 

الأعلى  وفقاً  الفحو�سات  اإج��راء  ويتم 
معايري الوقاية من العدوى, ل�سمان 
للمر�سى  ال�����س��خ�����س��ي��ة  ال�������س���ام���ة 
والعاملني على حد �سواء. وباالإ�سافة 
م�ستوى  ي��ح��ق��ق  ال����ذي  امل��خ��ت��ر  اإىل 
لت�سخي�س   3 البيولوجية  ال�سامة 
الفريو�س ب�سرعة قيا�سية عر تفاعل 

البلمرة املت�سل�سل يف الوقت احلقيقي, 
االأدق  العاملي  القيا�سي  االختبار  وهو 
العيادة  ت���ق���دم  امل���ر����س,  ل��ت�����س��خ��ي�����س 
ن��ت��ائ��ج دق��ي��ق��ة وم��وث��وق��ة خ���ال 48 
�ساعة كحد اأق�سى.  واأ�ساف الدكتور 
ر�سا: “من امل�سّجع اأن نرى ارتفاعاً يف 
م�ستوى الوعي حول وباء كوفيد19-, 

املر�سى  اأع��داد  زي��ادة  ما ينعك�س عر 
اأي�����س��اً, وناأمل  ل��اخ��ت��ب��ار  امل��ت��ق��دم��ني 
توفري  على  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ت�ساعد  اأن 
راأ���س اخليمة  ل�سكان  اأماناً  اأكر  بيئة 
ال�سحة  ملنظمة  ووف��ق��اً  وخ��ارج��ه��ا«. 
ال�سائعة  االأع���را����س  ت�سمل  ال��ع��امل��ي��ة, 
وال�سعال  احلمى  كوفيد19-  ملر�س 
تت�سمن  ب��ي��ن��م��ا  وال����ت����ع����ب,  اجل������اف 
االأعرا�س االأقل �سيوعاً اأوجاع اجل�سم 
والتهاب  وال�����س��داع  االأن����ف  واح��ت��ق��ان 
واالإ�سهال  احل��ل��ق  وال��ت��ه��اب  امللتحمة 
ال�سم  اأو  ال�������ذوق  ح���ا����س���ة  وف�����ق�����دان 
اجللد.   لون  وتغري  اجللدي  والطفح 
�سدارة  يف  االإم�������ارات  دول����ة  وت��ع��ت��ر 
مكافحة  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  ال���ت���ي  ال������دول 
اإجراءاتها  بف�سل  ك���ورون���ا  ف��ريو���س 
امل��درو���س��ة يف ال��وق��ت امل��ن��ا���س��ب, حيث 
الح��ت��واء هذه  ناجحاً  ت�سكل من��وذج��اً 
متكنت  كما  لها.  والت�سدي  اجلائحة 
احلاالت  على  التعرف  م��ن  احلكومة 
املنا�سبة  االإج����راءات  وات��خ��اذ  امل�سابة 
مل�ساعدة امل�سابني على التعايف, وذلك 
التي  والفح�س  التق�سي  برامج  عر 

�سملت كافة اأنحاء الباد.

•• دبي-وام:

ال�سحة يف  اإح�����س��اءات هيئة  اأظ��ه��رت 
دب��ي جن��اح م��رك��ز دب��ي للترع بالدم 
 22 ق��راب��ة  ا�ستقطاب  يف  لها  التابع 
األ����ف م��ت��رع ب���ال���دم مي��ث��ل��ون 150 
لوحدات  مثالية  ح�سيلة  يف  جن�سية 
ال�����دم ب��ل��غ��ت ن��ح��و 20 األ�����ف وح���دة 
ال�سفائح  م���ن   1737 ج��ان��ب  اإىل 
جتميعها  مت  ال��دم  وبازما  الدموية 
يف وق����ت وج���ي���ز خ����ال ال���ف���رة من 

منت�سف فراير وحتى اليوم.
العاملي  “ ال��ي��وم  ذل��ك مبنا�سبة  ج��اء 
للمترعني بالدم “ الذي يوافق 14 
يونيو من كل عام والذي حتتفي فيه 
لديها  امل�سجلني  باملترعني  الهيئة 
وكل من يبادر بقطرة دم الإنقاذ حياة 

مري�س اأو م�ساب.
من  متكن  امل��رك��ز  اأن  الهيئة  وذك���رت 
اإح���اط���ة امل��ت��رع��ني ب��ال��دم ب��ك��ل �سبل 
خال  ال�سحية  وال��ع��ن��اي��ة  ال��رع��اي��ة 
االأمان  معايري  وف��ق  املا�سية  الفرة 
وال�����س��ام��ة امل��ع��م��ول ب��ه��ا ع��امل��ي��ا التي 
اإليها يف جميع املراحل بداية  ي�ستند 

ال��ت��رع وم���رورا بتجميع  م��ن عملية 
وتوفريها  ون��ق��ل��ه��ا  ال������دم  وح�������دات 
االأمرا�س  اأ�سحاب  من  للمحتاجني 
املزمنة وم�سابي احلوادث وغريهم.

دبي  م��رك��ز  اأن  اإىل  ال��ه��ي��ئ��ة  ول��ف��ت��ت 
ل��ل��ت��رع ب��ال��دم ق���ام ب��ت��زوي��د املر�سى 
وامل�������س���اب���ني امل���ح���ت���اج���ني ل����وح����دات 
وم�ست�سفيات  م�ست�سفياتها  يف  ال��دم 
ال��ق��ط��اع اخل���ا����س ب���واق���ع 13 األ���ف 
دم  وح����دة  اآالف  و7  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  وح����دة 
خ�س  وق���د  اخل��ا���س��ة  للم�ست�سفيات 
مر�سى الثا�سيميا وحدهم 3500 

وحدة.
وقال معايل حميد حممد القطامي 
املدير العام لهيئة ال�سحة يف دبي اإن 
عظيمة  اإن�سانية  قيمة  بالدم  الترع 
املجتمع  يف  م���ت���ج���ذرة  وه�����ي  االأث�������ر 
وجمموعة  ت��ق��ال��ي��ده  ويف  االإم���ارات���ي 
املترعون  ي��درك��ه��ا  ال��ت��ي  م��ف��اه��ي��م��ه 
قطرة  واأه��م��ي��ة  باأهميتها  وي��وؤم��ن��ون 

الدم يف اإنقاذ حياة االآخرين.
للترع  دب����ي  م��رك��ز  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
اأح���دث  اإىل  ع��م��ل��ه  يف  ي�ستند  ب��ال��دم 
التقنيات الذكية وهو يعد من املراكز 

الرائدة واملعتمدة عامليا يف هذا املجال 
وبروتوكوالت  معايري  ويف  احل��ي��وي 
ماأمونية الدم و�سامة املترعني اإىل 
االأطباء  م��ن  بكفاءاته  متيزه  جانب 
القائمني  واملتخ�س�سني  واخل����راء 
توا�سل  الهيئة  اأن  اإىل  الفتا  عليه.. 
بكل حر�س تطوير املركز للمحافظة 
ع��ل��ى م��ك��ان��ت��ه ال���دول���ي���ة وع��ل��ى دوره 

واإ�سهاماته الطبية واالإن�سانية.
اليوم   .. ال���ي���وم  ه���ذا  “ يف  واأ����س���اف 
ب���ال���دم ال ي�سع  ل��ل��م��ت��رع��ني  ال��ع��امل��ي 

تتقدم  اأن  اإال  ب��دب��ي  ال�����س��ح��ة  ه��ي��ئ��ة 
بقطرة  ب��ادر  من  لكل  ال�سكر  بجزيل 

دم الإنقاذ حياة مري�س اأو م�ساب«.

كثريا  تعتز  الهيئة  اأن  معاليه  واأك���د 
ب����ع����ط����اء امل�������س���ج���ل���ني ل����دي����ه����ا ممن 
دوري  ب�سكل  بالدم  للترع  يتقدمون 

وكذلك املبادرين بالترع يف الظروف 
واحلاالت الطارئة.

فريدة  ال��دك��ت��ورة  ق��ال��ت  م��ن جانبها 

لقطاع  التنفيذية  امل��دي��رة  اخل��اج��ة 
اخلدمات الطبية امل�ساندة والتمري�س 
اإن عدد امل�سجلني يف قوائم املترعني 

بالدم يف العام 2019 و�سل اإىل 66 
األف مترع وهو عدد منوذجي ميثل 
عدد  اأن  اإىل  الفتة   .. جن�سية   150
ح��م��ات ال��ت��رع خ���ال ال��ع��ام نف�سه 

و�سلت اإىل 800 حملة.
وذكرت اأن املناخ ال�سحي الذي وفرته 
للمترعني  ب���دب���ي  ال�����س��ح��ة  ه��ي��ئ��ة 
زاد من  املا�سية  الفرة  بالدم خال 
املترعني  قوائم  يف  امل�سجلني  اأع��داد 
العام  الفرة من بداية  بالدم خال 
اجل����اري وح��ت��ى ن��ه��اي��ة م��اي��و املا�سي 
األف   25 ن��ح��و  اإىل  و���س��ل��وا  ال���ذي���ن 
للترع  األ��ف   22 تقدم منهم  مترع 
.. فيما يوا�سل املركز ا�ستقبال بقية 

امل�سجلني.
للدرا�سات  وف���ق���ا  اأن������ه  واأو�����س����ح����ت 
فاإن  املتخ�س�سة  الطبية  واالأب��ح��اث 
على  تعود  ع��دة  �سحية  فوائد  هناك 
الدورة  تن�سيط  منها  ب��ال��دم  امل��ت��رع 
اإىل جانب  ال��ع��ظ��م  ال��دم��وي��ة ون��خ��اع 
باجللطات  االإ����س���اب���ة  ن�����س��ب��ة  ت��ق��ل��ي��ل 
تقليل  وك��ذل��ك  وال��دم��اغ��ي��ة  القلبية 
اجل�سم  يف  ال����زائ����د  احل���دي���د  ن�����س��ب��ة 

وفوائد اأخرى كثرية .

•• دبي-الفجر:

متكن غوا�سو ق�سم االإنقاذ البحري ودوريات االأمن البحري 
�سيارة  انت�سال  م��ن  دب���ي,  ب�سرطة  امل��وان��ئ  �سرطة  م��رك��ز  يف 
�سالون �سقطت يف مياه خور املمزر بدبي, وذلك ب�سبب عدم 
�سائقتها عليها بعد تلقيها خرا موؤ�سفا عن طريق  �سيطرة 
اخلا�سة  ال�سامة  اإج����راءات  ات��خ��اذه��ا  ع��دم  ظ��ل  يف  الهاتف 
وعدم  “الباركنج”,  التوقف  و�سعية  على  ال�سيارات  باإيقاف 

ا�ستخدامها للمكابح اليدوية.
ق�سم  رئي�س  النقبي,  الق�سيب  اهلل  عبد  علي  امل��ق��دم  واأك���د 

 41 العمر  من  البالغة  ال�سيارة  �سائقة  اأن  البحري,  االإنقاذ 
لتمكنها  اإ���س��اب��ات  اإىل  تتعر�س  مل  اجلن�سية,  عربية  ع��ام��اً, 
املياه, مبيناً  اإىل عمق  املركبة قبل دخولها  من اخل��روج من 
ال�ساطئ  ُقبالة  املواقف  يف  توقف  حالة  يف  كانت  ال�سيارة  اأن 
قبل احلادثة, لكن �سائقتها �سغطت على دوا�سة البنزين بداًل 
من املكابح, لتنحدر لاأ�سفل نحو ال�ساطئ  وتدخل يف مياه 

املمزر. 
يف  وال�سيطرة  القيادة  مركز  اأن  النقبي,  علي  املقدم  واأ���س��ار 
�سرطة دبي تلقى باغاً يوم اجلمعة املا�سي ال�ساعة الرابعة 
والن�سف ع�سراً يفيد ب�سقوط �سيارة يف خور املمزر, ما دفع 

دوريات ق�سم االإنقاذ البحري واأفراد دوريات االأمن البحري 
املوانئ  �سرطة  مركز  مدير  املدحاين  �سعيد  العقيد  مبتابعة 

بالنيابة, اإىل التوجه اإىل مكان احلادث على الفور.
البحري  التيار  جرفها  ال�سيارة  اأن  اإىل  النقبي  املقدم  ولفت 
مل�سافة 30 مراً داخل مياه املمزر, واأن الغوا�سني ا�ستعانوا 
ال�سيارة  الإخ��راج  واالإن��ق��اذ  للنقل  العامة  االإدارة  من  برافعة 
م��ن امل��ي��اه.  وح��ث امل��ق��دم النقبي ق��ائ��دي امل��رك��ب��ات ب�سرورة 
ال��ق��ي��ادة, وااللتزام  اأث��ن��اء  ال��ازم��ني  اأخ���ذ احليطة واحل���ذر 
�سامتهم,  ع��ل��ى  ح��ر���س��اً  امل���روري���ة  وال��ق��وان��ني  بالتعليمات 

و�سامة االآخرين.

•• ال�سارقة-الفجر:

لاإعام  ال�������س���ارق���ة  م��دي��ن��ة  ك������وادر  ب��ا���س��ر 
ب�سكل  الرئي�س,  املبنى  يف  العمل  )�سم�س(, 
14 يونيو  اب��ت��داًء م��ن ي��وم االأح���د  تدريجي 
تطبيق كافة  % مع   30 وبن�سبة   ,2020
بعد  املعتمدة عاملياً,  االح��رازي��ة  االإج���راءات 
بعد,  ع��ن  واأعمالها  مهامها  ت���وؤدي  كانت  اأن 

طوال الفرة املا�سية.
الرئي�س,  )���س��م�����س(  م��ب��ن��ى  ت��ه��ي��ئ��ة  ومت����ت 
وت��ع��ق��ي��م��ه ب�����س��ك��ل ك���ام���ل,  م���ع ات���ب���اع جميع 

امل���ع���اي���ري ال�����س��ح��ي��ة وال���وق���ائ���ي���ة ال���ازم���ة, 
االحرازية  واالإر�سادات  التعليمات  وتطبيق 
املبنى,  مرافق  جميع  ا�ستخدام  كيفية  حول 
واإ�سغال  ال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي  ق��واع��د  وف���ق 
اإجمايل  من   30% اأق�ساها  بن�سبة  املكاتب 

الطاقة اال�ستيعابية.
وق����ال ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور خ��ال��د ع��م��ر املدفع, 
ال�سارقة لاإعام )�سم�س(:”  رئي�س مدينة 
على  وعمائنا  ك��وادرن��ا  و�سامة  �سحة  اإن 
جميع  بدرا�سة  قمنا  وعليه  اأولوياتنا,  راأ���س 
االحتماالت املرتبة مبا يخ�س قرار العودة 

اإىل مقر العمل, مع و�سع خطة ا�سراتيجية 
للتعامل مع كافة االحتماالت«

واأ�ساف املدفع, اأن موظفي )�سم�س( ا�ستقبلوا 
خر ا�ستئناف اأعمالهم من مكاتبهم بتفاوؤل 
ال�سابقة,  طبيعتها  اإىل  احل��ي��اة  ع���ودة  ح��ول 
ملتابعة اإجناز مهامهم وليم�سي االأداء بوترية 
متميزة وناجحة. واأع��رب عن فخره و ثقته 
الكبرية بالكوادر الوطنية, بعد اأن اأثبتت اأنها 
على قدر امل�سوؤولية الوطنية وااللتزام التام.

���س��ك��ل��ت جلنة  )���س��م�����س(  اأن  امل����دف����ع,  واأك������د 
عن  واالإج���اب���ة  ال��دع��م  لتقدمي  متخ�س�سة, 

كافة اال�ستف�سارات والت�ساوؤالت من املوظفني 
والعماء, وتعمل اللجنة على مدار ال�ساعة 
اإذ ميكن  ال����ط����وارئ  ك���اف���ة ح�����االت  خل���دم���ة 

للجميع التوا�سل معهم مبا�سرًة.
املوظفني,  ت�سجيع  ع��ل��ى  ال��ل��ج��ن��ة  و�ستعمل 
وت���ق���دمي ال���دع���م امل��ع��ن��وي ل��ه��م, م���ع تعزيز 
امل�سوؤولون  �سيتوا�سل  اإذ  االإيجابية,  الثقافة 
مع املوظفني ب�سكل م�ستمر, لتقدمي الدعم 
باقراح  اللجنة  و�ستقوم  االأم���ور.  جميع  يف 
وتن�سيق برامج ودورات تدريبية تبث الطاقة 

وال�سعادة, بني كافة اأفراد فرق العمل.

�شرطة دبي تنت�شل �شيارة �شقطت يف خور املمزر

بن�صبة 30 % ومع تطبيق كافة �الإجر�ء�ت �الحرت�زية

كوادر مدينة ال�شارقة لالإعالم ي�شتاأنفون العمل من مكاتبهم مبقر )�شم�س( الرئي�س 

م�شت�شفى راأ�س اخليمة .. العيادة املخ�ش�شة حلالت الزكام والإنفلونزا ت�شتقبل 400 مري�س يوميًا 

�شحة دبي جتمع 20 األف وحدة دم من متربعني منذ منت�شف فرباير املا�شي

م�شاريع اإ�شكان املواطنني يف الإمارات توا�شل زخمها خالل الن�شف الأول من 2020 
•• اأبوظبي -وام:

وا�سلت دول��ة االإم��ارات خال الن�سف االأول من العام اجل��اري دعمها مللف 
اإ�سكان املواطنني بنف�س الزخم والوترية املت�ساعدة على الرغم من العقبات 
�سعيها  موؤكدة   , امل�ستجد  كورونا  انت�سار فريو�س  فر�سها  التي  التحديات  و 
الكرمية  احلياة  مقومات  وتوفري  االجتماعي,  اال�ستقرار  لتحقيق  امل�ستمر 

والرفاه الأبنائها.
وتعمل االإمارات من خال ا�سراتيجية متكاملة على تطوير قطاع االإ�سكان 
يف مناطق الدولة كافة مبا يخدم املواطنني واحلفاظ على دميومة اال�ستقرار 
والرفاهية التي يعي�سونها, انطاقا من كون املواطن حجر االأ�سا�س واملحور 

االأهم يف تقدم الوطن وا�ستقراره يف �ستى جماالت احلياة.
وبرزت منذ بداية العام اجلاري جمموعة من املبادرات وامل�ساريع يف جمال 
اإ�سكان املواطنني ويف مقدمتها اإجناز مدينة ال�سيخ حممد بن زايد ال�سكنية 
" يف اإمارة الفجرية, و�سرف احلزمة االإ�سكانية االأوىل لعام 2020 يف اإمارة 
اأبوظبي بقيمة 5.5 مليارات درهم, فيما اعتمد برنامج ال�سيخ زايد لاإ�سكان 

اأ�سماء ما يزيد عن األف مواطن من م�ستحقي قرارات الدعم ال�سكني.
ال�سمو  �ساحب  م��ب��ادرات  تنفيذ  متابعة  جلنة  اأعلنت  الفجرية  اإم���ارة  ففي 
االأعمال  م�سروع  اإجناز  عن  املا�سي  فراير  يف  رئي�س الدولة "حفظه اهلل", 

تكلفة  بلغت  " التي  ال�سكنية  زايد  بن  حممد  ال�سيخ  االإن�سائية ل�" مدينة 
اإن�سائها حوايل مليار و900 مليون درهم.

وت�ستوعب مدينة ال�سيخ حممد بن زايد ال�سكنية �� التي متتد على م�ساحة 
نحو 2.2 كيلو مر مربع ��� 1100 فيا �سكنية جمهزة باملرافق املتطورة, 
و�ستت�سمن املدينة الحقا مدار�س وم�ساجد وحدائق وحمال جتارية اإ�سافة 

اإىل مركز جمتمعي ثقايف وجمل�س رجال.
وت�سم املدينة 20 حديقة خمتلفة امل�ساحات / عامة وداخلية / وقطع اأرا�ٍس 
خم�س�سة للخدمات العامة, موزعة على م�ساحة اإجمالية ت�سل اإىل مليونني 

و150 األف مر مربع, بهدف توفري ال�سكن لنحو 7 اآالف مواطن.
بدورها, �سهدت اإمارة اأبوظبي يف مايو املا�سي, وبتوجيهات من �ساحب ال�سمو 
واأوامر �ساحب  ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل", 
القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
االأعلى للقوات امل�سلحة , �سرف احلزمة االإ�سكانية االأوىل لعام 2020 التي 
5500 م�ستفيد  �سملت قرو�ساً وتوزيع م�ساكن واأرا�ٍس �سكنية, الأكر من 

درهم. مليارات  وبقيمة اإجمالية 5.5 
�سداد  من  متقاعداً  واعتمدت اأبوظبي يف فراير املا�سي قرار اإعفاء 429 
مليون   444 يقارب  ما  بلغت  اإجمالية  بقيمة  املتبقية,  ال�سكنية  القرو�س 
درهم, وذلك بهدف تعزيز ا�ستقرارهم االأ�سري وتخفيف االأعباء االجتماعية 

عنهم.
ويف اإمارة دبي اأفادت موؤ�س�سة حممد بن را�سد لاإ�سكان, باأن اإجمايل قيمة 
الربع  دره��م, خال  202 مليون  بلغ  االإ�سكانية,  والقرو�س  املنح  موافقات 

االأول من العام اجلاري.
300 موافقة,  املوافقات للمنح والقرو�س, بلغ  اأن عدد  املوؤ�س�سة  واأو�سحت 
تتوزع على خم�س خدمات اإ�سكانية, بواقع 212 موافقة قر�س بناء م�سكن, 
موافقة  و21  للموؤ�س�سة,  مملوك  جاهز  م�سكن  �سراء  قر�س  موافقة  و14 
اأو  �سيانة  قر�س  و59  للموؤ�س�سة,  مملوك  غري  جاهز  م�سكن  �سراء  قر�س 

اإ�سافة اأو اإحال, اإ�سافة اإىل اأربع �سقق اإيجار مي�سر.
1190 وحدة  العام اجل��اري عن وجود  اأف�سحت يف مطلع  املوؤ�س�سة  وكانت 
للبدء  املقاولني  بني  للطرح  جاهزة  �سكنية  جممعات  م�سروعات   3 �سمن 
مبنطقة  م�سكناً   667 ب��ن��اء  م�����س��روع  ت�سمل  وال��ت��ي  ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا,  م��ب��ا���س��رة 
مبنطقة  م�سكناً   144 بناء  وم�سروع  الثانية",  "املرحلة  الثانية  اخلوانيج 
"املرحلة  الثانية  باخلوانيج  م�سكناً   379 بناء  وم�سروع  الرابعة,  ال��ورق��اء 
االأوىل", م�سرية اإىل اأن هذه امل�سروعات من �ساأنها اأن تخدم عددا كبريا من 

امل�ستفيدين خال الفرة املقبلة.
كما تتوا�سل يف اإمارة ال�سارقة اأعمال امل�ساريع االإ�سكانية للمواطنني وذلك 
القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لروؤية  تنفيذا 

ع�سو املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة , حيث وجه �سموه بتنفيذ 4400 طلب 
�سكن مع مطلع العام اجلاري على اأن ينتهي العمل فيها خال عام ون�سف.

العديد من  لاإ�سكان  زاي��د  ال�سيخ  برنامج  تابع  االحت��ادي..  امل�ستوى  وعلى 
امل�سروعات والرامج التي تهدف اإىل توفري امل�سكن املائم لكثري من �سرائح 
املجتمع عن طريق تقدمي املنح والقرو�س االإ�سكانية للبناء اأو اال�ستكمال اأو 
اإجراء ال�سيانة ال�سرورية اأو االإ�سافات على امل�سكن اأو م�سكن حكومي �سمن 

جممع �سكني.
واعتمد جمل�س اإدارة الرنامج يف يناير املا�سي اأ�سماء 503 مواطنني من 
م�ستحقي قرارات الدعم ال�سكني بقيمة 395 مليون درهم توزعت ما بني 
378 قرارا من فئة القرو�س واملنح و125 قرارا من فئة قرار �سريع. كما 
الدعم  ق��رارات  500 مواطن من م�ستحقي  اأ�سماء  املا�سي  مايو  اعتمد يف 
486 مليون درهم بالتزامن مع حلول عيد  ال�سكني بقيمة اجمالية بلغت 

الفطر املبارك.
ويعتزم الرنامج ت�سليم 1729 م�سكناً حتى الربع الرابع من العام اجلاري 
888 م�سكنا يف  2 مليار درهم, موزعة على ال�سكل االآت��ي..  بقيمة تتجاوز 
املراحل الثاث من حي بطني ال�سمر ال�سكني باإمارة راأ�س اخليمة و500 
م�سكن يف حي املنتزي ال�سكني باإمارة عجمان اإىل جانب 341 م�سكناً يف حي 

اخلوانيج ال�سكني بدبي.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام: 

ا�����س����ت����ع����ر�����س����ت جل����ن����ة ال�����������س�����وؤون 
والطعون  والت�سريعية  الد�ستورية 
يف املجل�س الوطني االحتادي, خال 
بعد  عن  املنعقد  الثامن  اجتماعها 
التلفزيونية,  املحادثات  تقنية  عر 
برئا�سة �سعادة كفاح حممد الزعابي 
رئي�سة اللجنة, الدرا�سات التحليلية 
امل��ق��دم��ة م��ن االأم��ان��ة ال��ع��ام��ة حول 
مو�سوع “جهود وزارة العدل يف �ساأن 
تطوير مهنة املحاماة”, والذي يقع 
�سمن اخت�سا�سات اللجنة الرقابية 
حر�س  يج�سد  مب��ا  وال��ت�����س��ري��ع��ي��ة, 
م��ن��اق�����س��ة خمتلف  ع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
مبا�سرة  عاقة  لها  التي  الق�سايا 

بالوطن و�سوؤون املواطنني.
اللجنة  اأع�����س��اء  االج��ت��م��اع  ح�����س��ر 
اأح���م���د عبداهلل  ����س���ع���ادة ك���ل م�����ن.. 
وعائ�سة  اللجنة”,  “مقرر  ال�سحي 
العليلي,,  املا, وهند حميد  حممد 
وم�������روان ع��ب��ي��د امل���ه���ريي,واأح���م���د 

حواء  الدكتورة  و  ال�سويدي,  حمد 
ال�سحاك املن�سوري.

وقالت �سعادة كفاح حممد الزعابي 
اإن اللجنة وا�سلت مناق�سة مو�سوع 
تطوير  �ساأن  يف  العدل  وزارة  جهود 
وا�ستعر�ست  امل�����ح�����ام�����اة,  م���ه���ن���ة 
والتحليلية  ال��ف��ن��ي��ة  ال����درا�����س����ات 
املقدمة من االأمانة العامة واأدخلت 
عليها بع�س التعديات واعتمدتها 
ك���ت�������س���ور م����ن امل���م���ك���ن االأخ��������ذ به 
كمرتكز اأ�سا�سي يف مناق�سة املو�سوع 

العام مع اجلهات .
اأع�������ادت  ال���ل���ج���ن���ة  اأن  واأو������س�����ح�����ت 
والتي  ع��م��ل��ه��ا,  خ��ط��ة  ا���س��ت��ع��را���س 
حيث  م��راح��ل  ع��دة  على  اعتمدتها 
ي��ون��ي��و اجلاري   24 ت��اري��خ  ح���ددت 
ل��اج��ت��م��اع م���ع ج��م��ع��ي��ة االإم������ارات 
ل��ل��م��ح��ام��ني وم�����ع جم���م���وع���ة من 
واال�ست�سارات  امل���ح���ام���اة  م���ك���ات���ب 
اجتماعا  ح����ددت  ,ك��م��ا  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
الق�سائي  التدريب  اآخر مع معاهد 
بالدولة  املحلية  املحاكم  وخمتلف 

بتاريخ االأول من يوليو2020.
اللجنة  اأن  ال����زع����اب����ي  واأ�����س����اف����ت 

املو�سوع �سمن عدة حماور  تناق�س 
�ساأن  يف  ال��ع��دل  وزارة  �سيا�سة  ه��ي 

للمحامني  امل����ق����دم����ة  اخل�����دم�����ات 
عليهم,  امل���رت���ب���ة  واالل�����ت�����زام�����ات 

وال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت����واج����ه عمل 
املحامني يف الدولة, وجهود الوزارة 

التدريب  م��ع��ه��د  ت��ط��وي��ر  ����س���اأن  يف 
الق�سائي.

اخل����ط����ة  اأن  اإىل  واأ�������������س������������ارت 
توؤكد  العدل  ل��وزارة  اال�سراتيجية 
عدلية  خدمات  تقدمي  اأهمية  على 
املتعاملني,  ف��ئ��ات  ل��ك��اف��ة  م��ب��ت��ك��رة 
والفعالية  ال���ك���ف���اءة  ع��ل��ى  م��ب��ن��ي��ة 
املحامني  اأن  اإىل  الف��ت��ة  واجل�����ودة, 
اإر�ساء  يف  رئي�سيني  �سركاء  ي��ع��دون 
باعتبار  املبتكرة  العدلية  اخلدمات 
بالدفاع  املحاماة مرتبطة  اأن مهنة 
ع��ن ح��م��اي��ة احل��ق��وق واإع�����اء راية 
العدل, ونظراً الأهمية دور املحاماة 
العنا�سر  اأح��د  باعتباره  املجتمع  يف 

التي ترتكز عليها العدالة .
من جهته قال �سعادة اأحمد عبداهلل 
اإنه حتت بند فيما ي�ستجد  ال�سحي 
اللجنة ن�س  ا�ستعر�ست  اأعمال  من 
مو�سوع �سيا�سة وزارة العدل يف �ساأن 
بع�س  واأدخ��ل��ت  االأ���س��ري,  التوجيه 
اعتمدته  و  املحاور  التعديات على 

ب�سكل نهائي .

ت��ن��اق�����س ن�س  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  واأ����س���اف 
الت�سريعات  حم��اور  �سمن  املو�سوع 
بالتوجيه  املعنية  واال�سراتيجيات 
وزارة  ب���ني  وال��ت��ن�����س��ي��ق  االأ������س�����ري, 
ال��ع��دل واجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة االأخ����رى 
وزارة  وج��ه��ود  االأ����س���ري,  بالتوجيه 
ب��اأه��م��ي��ة دور  ال���ع���دل يف ال��ت��ع��ري��ف 
مراكز التوجيه االأ�سري واملوجهني 

االأ�سريني.
واأو����س���ح ���س��ع��ادة ال�����س��ح��ي اأن����ه على 
العدل  وزارة  ه��دف  اأن  م��ن  ال��رغ��م 
اإن�ساء مكاتب التوجيه االأ�سري  من 
يف  ال��ط��اق  ن�سب  م��ن  التقليل  ه��و 
الزوجني,  ب��ني  وال��ت��وف��ي��ق  ال��دول��ة, 
االأ�سري,  اال�ستقرار  فر�س  وزي���ادة 
ت���اح���ظ وج�����ود ع����دد من  اأن�����ه  اإال 
التحديات ومنها موؤهات العاملني 
ونوع  االأ���س��ري,  بالتوجيه  املعنيني 
وعدد الرامج التدريبية والتاأهيلية 
املتاح  والوقت  لها,  يخ�سعون  التي 
لهم ملعاجلة االأمر قبل االإحالة اإىل 

املحكمة.

•• اأبوظبي -وام:

الوطني  املجل�س  يف  والبيئية  ال�سحية  ال�����س��وؤون  جلنة  ناق�ست 
اأم�س  “عن بعد” ,  ع��ق��دت��ه  ال���ذي  اج��ت��م��اع��ه��ا  االحت����ادي خ���ال 
مو�سوع  اللجنة  رئي�س  اليماحي  اأح��م��د  حممد  �سعادة  برئا�سة 
التنمية  حتقيق  ب�ساأن  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  “�سيا�سة 
الدولة”,  يف  والزراعية  واحليوانية  ال�سمكية  للموارد  امل�ستدامة 
ال��ت��ن��م��ي��ة احليوانية  ب��ق��ط��اع��ات  امل��ع��ن��ي��ني  م���ن  ع����دد  ب��ح�����س��ور 
الروة  تربية  على  والقائمني  وامل��زارع��ني  الدولة,  يف  والزراعية 
احليوانية واأ�سحاب املناحل. ومت ا�ستعرا�س اآرائهم ومقرحاتهم 

القطاعات  ه��ذه  يف  تواجههم  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات  وماحظاتهم, 
تنمية  على  يعمل  مبا  التحديات,  تلك  تذليل  وكيفية  احليوية, 
احليوانية  ب��ال��روة  االهتمام  تعزيز  خ��ال  من  القطاعات  ه��ذه 
اأع�ساء  االجتماع  ح�سر  ال��دول��ة.  يف  ال��زراع��ي��ة  الرقعة  وتو�سيع 
املن�سوري  ال�سحاك  ح���واء  ال��دك��ت��ورة  م���ن..  ك��ل  ���س��ع��ادة  اللجنة 
الثاين  “النائب  ال�سرهان  عبداهلل  وناعمة  اللجنة”,  “مقرر 
لرئي�س املجل�س”, و�سميه عبداهلل بن حارب ال�سويدي, والدكتورة 
موزه حممد حمرور العامري, وعذراء ح�سن بن ركا�س, وجميلة 
النائب  الرحومي  اأحمد  حمد  �سعادة  ح�سر  كما  املهريي.  اأحمد 
حممد  �سعادة  وق��ال  االحت���ادي.  الوطني  املجل�س  لرئي�س  االأول 

لعدد  ميدانية  بزيارات  القيام  تدر�س  اللجنة  اإن  اليماحي  اأحمد 
وال�سمكية,  والزراعية  احليوانية  بالتنمية  اخلا�سة  املواقع  من 
وذلك لاطاع عن قرب على منتجاتها وجودة اخلدمات املقدمة 
النقا�س  اإث����راء  ي�ساهم يف  ت��واج��ه��ه��ا, مب��ا  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات  لها 
حول املو�سوع واإعداد التو�سيات اخلا�سة به. واأ�ساف اأن اللجنة 
التغري  وزارة  ممثلي  م��ع  امل��و���س��وع  مبناق�سة  ذل���ك  ب��ع��د  �ستقوم 
الوزارة  ل��ردود  واال�ستماع  ال���راأي  تبادل  بهدف  والبيئة,  املناخي 
املعنية  ا�ستف�سارات وماحظات ومقرحات ممثلي اجلهات  على 
امل�ستدامة يف  التنمية  اأجل حتقيق  املو�سوع من  ب�ساأن  واملخت�سة 

القطاعات ال�سمكية والزراعية واحليوانية يف الدولة.

•• ال�سارقة-وام:

كلباء  يف  اأدبيني  جمل�سني  بال�سارقة  العامة  االأ�سغال  دائ��رة  اأجن��زت 
8 مايني دره��م.. بعد توجيه واعتماد �ساحب  و خورفكان بتكلفة 
املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
ليقوما  املدينتني  ا�سمي  و يحمان  اإن�سائهم  ال�سارقة  االأعلى حاكم 

بدورهما بتطوير امل�سهد االأدبي .
وقال املهند�س علي بن �ساهني ال�سويدي رئي�س دائرة االأ�سغال العامة 
اأجن��زت مبنى جمل�س كلباء االأدب��ي يف منطقة  اإن الدائرة  بال�سارقة 

حيوية باملدينة على م�ساحة 950 م مربعا باالإ�سافة اإىل تاأثيثه .
كما اأجنزت الدائرة مبنى جمل�س خورفكان االأدبي يف منطقة حطني 
و تاأثيثه بتكلفة 4 مايني درهم و تقدر م�ساحة املبنى 950 م مربعا 

ومت ت�سليمه اإىل دائرة الثقافة يف كلباء.
العام  مطلع  مع  اأجن��زت  بال�سارقة  العامة  االأ�سغال  دائ��رة  اأن  يذكر 
ال�سارقة  مدينة  يف  احل��رية  مبنطقة  االأدب���ي  املقهى  مبنى  اجل���اري 
احلديث  املعماري  بالطابع  املبنى  وميتاز  دره��م  مايني   6 بتكلفة 
ممزوجاً بالنمط املحلي ويعد املقهى رمزاً ا�ستعادياً للحركة الثقافية 

واالأدبية والفنية يف منطقة احلرية.

اأ�شغال ال�شارقة تنجز جمل�شني اأدبيني يف كلباء وخورفكان بتكلفة 8 ماليني درهم

د�شتورية الوطني الحتادي ت�شتعر�س جهود العدل يف تطوير مهنة املحاماة

جلنة بـالوطني الحتادي تناق�س �شيا�شة وزارة التغري املناخي ب�شاأن التنمية امل�شتدامة

�شحة تعالج 247 من مر�شى كوفيد19 ببالزما الدم حتى نهاية �شهر مايو

جمع العينات, ومراعاة التعليمات 
اخلا�سة بالتباعد اجل�سدي وترك 
م�سافة كافية بني االأفراد, واأي�ساً 
عنا�سر  بتحقيق  املترعني  ار�ساد 
اأدوات  وت��وف��ر  ال��واج��ب��ة  ال��وق��اي��ة 

اآم����ن  ب����ال����دم  ال����ت����رع  اأن  واأك��������د 
االإج���������������راءات  ظ������ل  مت�������ام�������اً, يف 
ال���وق���ائ���ي���ة وال��ت��ع��ق��ي��م امل���ت���ب���ع يف 
امل��وؤ���س�����س��ات ال�����س��ح��ي��ة, واالإل���ت���زام 
ال��ت��ي اع��ت��م��دت��ه��ا وزارة  ب��امل��ع��اي��ري 

ودائرة  املجتمع,  ووق��اي��ة  ال�سحة 
عملية  ب�ساأن  اأبوظبي  يف  ال�سحة 
�سحة  على  حفاظاً  بالدم  الترع 
من  التاأكد  خ��ال  من  املترعني, 
يف  امل�����س��ت��خ��دم��ة  االأدوات  ت��ع��ق��ي��م 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي للخدمات  ح�سلت �سركة 
 402 ع��ل��ى  "�سحة",  ال�����س��ح��ي��ة 
وحدة بازما الدم, من مترعني 
كورونا  فريو�س  من  �سفاوؤهم  مت 
عاج  ومت   ,  19 كوفيد  امل�ستجد 
247 مري�ساً من مر�سى كوفيد 
حتى  ال��ب��ازم��ا  ب��ا���س��ت��خ��دام   19
نهاية �سهر مايو املا�سي 2020.

التي مت  ال��دم  وو�سل ع��دد عينات 
اإم���ارة  يف  امل��ت��رع��ني  م��ن  �سحبها 
دم  وح��دة   18811 اإىل  اأبوظبي 
ل�سركة  ال��ت��اب��ع��ني  ال����دم  ب��ن��ك��ي  يف 
"�سحة" يف كل من مدينة ال�سيخ 
خ��ل��ي��ف��ة ال��ط��ب��ي��ة ب���اأب���وظ���ب���ي, ويف 

م�ست�سفى توام يف مدينة العني.
مدير  البلو�سي  امل��ا  حمد  وق���ال 
ت�سريح  يف  ال��ع��ني  يف  ال����دم  ب��ن��ك 
اإنه  )وام(  االإم���ارات  اأن��ب��اء  لوكالة 
مت جمع 6832 وحدة يف الفرة 

بداية  م��ن��ذ  ب��ال��دم  ل��ل��ت��رع  حملة 
اإقامة  ال��ع��ام اجل���اري, حيث مت��ت 
م��راك��ز يف ع��دة اأم��اك��ن م��ن اإمارة 
اأبوظبي بالقرب من اأماكن اإقامة 
�سارك  اإذ  االإم����ارات����ي����ة  ال��ق��ب��ائ��ل 
اأ�سهم  مما  بالدم  بالترع  اأبناوؤها 
يف ���س��د ال��ف��ج��وة ال��ت��ي جن��م��ت عن 
بالدم  الترع  عن  البع�س  احجام 
بانت�سار  املتعلقة  الظروف  نتيجة 
فريو�س كوفيد19. واأو�سحت اأن 
بنك الدم يف اأبوظبي تعاون كذلك 
التابعة  امل�ست�سفيات  من  ع��دد  مع 
وامل�ست�سفيات  "�سحة"  ل�����س��رك��ة 
اأبوظبي  يف  ال���ع���ام���ل���ة  االأخ��������رى 
بالدم  ل��ل��ت��رع  ل��ت��ن��ظ��ي��م ح��م��ات 
كان  امل��ا���س��ي��ني  ال�سهريني  خ���ال 
اأثر ايجابي يف توفري وحدات  لها 

اإ�سافية من الدم.
اأمر  ب���ال���دم,  ال���ت���رع  اأن  واأك������دت 
جمتمعية,  م�سوؤولية  ويعد  مهم, 
مر�سى  اح����ت����ي����اج����ات  ل��ت��غ��ط��ي��ة 

م��ن ب��داي��ة ال��ع��ام اجل����اري وحتى 
فيما  املا�سي,  م��اي��و/  �سهر  نهاية 
لوحدات  االإج����م����ايل  ال���ع���دد  ي��ل��غ 
البازما  ال���دم���وي���ة  ال�����س��ف��ائ��ح 
 1148 الفرة  نف�س  يف  املجمعة 
وحدة, كما مت احل�سول على 20 
وح����دة ب��ازم��ا م��ن اأ���س��خ��ا���س مت 
�سفاوؤهم من فريو�س كوفيد 19, 
وقدمت البازما اإىل 17 مري�ساً 
اأن  واأ���س��اف  ب��ال��ف��ريو���س.  م�ساباً 
ن�ساطه  كثف  العني  يف  ال��دم  بنك 
اأجل  م��ن  املا�سية  ال�سهور  خ��ال 
للترع  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد  ت�سجيع 
الظروف  خ��ا���س��ة يف ظ��ل  ب���ال���دم, 
فريو�س  ان��ت�����س��ار  ع���ن  ال��ن��اج��م��ة 
كورونا, اإذ اأطلق مبادرة "خليك يف 
البيت بنك الدم ي�سل اإليك" وهي 
على  ن��وع��ه��ا  م��ن  االأوىل  امل���ب���ادرة 
م�ستوى دولة االإمارات التي تتيح 
للجمهور الترع بالدم يف منازلهم 

وعر املجال�س يف االأحياء.

والكمامات  ل��ل��ي��دي��ن  ال��ت��ع��ق��ي��م 
وال����ق����ف����ازات, وغ���ريه���ا م���ن �سبل 
قالت  ج���ان���ب���ه���ا  م�����ن  ال�����وق�����اي�����ة. 
املديرة  اأومزيان,  نعيمة  الدكتورة 
مدينة  يف  ال�����دم  ل��ب��ن��ك  ال��ط��ب��ي��ة 
التابعة  ال��ط��ب��ي��ة  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����س��ي��خ 
اإن عدد  ل�������)وام(  ���س��ح��ة  ل�����س��رك��ة 
�سحبت, منذ  ال��ت��ي  ال���دم  وح���دات 
نهاية  اجل��اري وحتى  العام  بداية 
اإىل  و���س��ل��ت   2020 م��اي��و  ���س��ه��ر 
11979 وحدة, ومتكن بنك الدم 
الطبية,  خليفة  ال�سيخ  مدينة  يف 
من احل�سول على 1220 وحدة 
الدموية,  ال�سفائح  البازما  من 
 382 ع���ل���ى  احل�������س���ول  ك���م���ا مت 
االأ�سخا�س  م���ن  ب���ازم���ا  وح�����دة 
فريو�س  م��ن  �سفاوؤهم  مت  ال��ذي��ن 
وقد   19 كوفيد  امل�ستجد  كورونا 
بوا�سطة  مري�ساً   230 عاج  مت 
اأن بنك  ال����دم. واأ���س��اف��ت  ب��ازم��ا 
ال���دم يف اأب��وظ��ب��ي ن��ظ��م ن��ح��و 25 

ومر�سى  والثا�سيميا  احل���وادث 
ي�ستدعي  وه����ذا  ال�����دم,  ���س��رط��ان 
ت���وف���ري م��ت��رع��ني ب�����س��ك��ل دائ����م, 
م�سددة على �سرورة عدم التخوف 
يت�سببان  ال���ل���ذي���ن  ال��ت��ه��وي��ل  اأو 
ال���ت���رع, خا�سة  يف االم��ت��ن��اع ع��ن 
الوقائية,  االإج��������راءات  ���س��وء  يف 
ح�سب  امل��ت��ب��ع  ال�����س��دي��د  والتعقيم 
امل���ع���م���ول بها,  ال��ع��امل��ي��ة  امل���ع���اي���ري 
م�سرية اإىل اأن بنك الدم يف اأبوظبي 
اإحرازية  اإج����راءات  ك��ذل��ك  يتبع 
بني  م�سافة  ت���رك  منها  ا���س��اف��ي��ة 
املترع واالآخر يف اأماكن االنتظار, 
ون�����س��ف, وخ�س�ست  ق��دره��ا م��ر 
الترع  غ��رف  يف  نف�سها,  امل�سافة 
عن  ف�سا  املترعني,  اأ���س��رة  ب��ني 
التعقيم امل�ستمر لكرا�سي االنتظار 
واجل������������دران, وج���م���ي���ع امل����م����رات, 
الوقائية  االإج����راءات  م��ع  متا�سيا 
يف  ال�سحية  اجلهات  اأقرتها  التي 

االإمارات.
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�إعببببببببببالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/وندرفل 

�سكيل�س ملعدات الكهروميكانيكية
رخ�سة رقم:CN 2274687   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12961 بتاريخ 2020/6/15 

�إعببببببببببالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/معهد كون�سيك للتدريب 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�سة رقم:2859076 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

SYNDEO HOLDING LTD ا�سافة �سينديو هولدينجز ال تي دي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سعيد �سيف علي �سالح املحرزي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 

االقت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12961 بتاريخ 2020/6/15 

�إعببببببببببالن
الركاب  لنقل  ال�س�����ادة/نافرين  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ب�سيارات الفخمة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2766144 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سامل ب�سري حممد علي ح�سني

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف بيزن�س لينك لتخلي�س املعامات
BUSINESS LINK DOCUMENTS CLEARING

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12961 بتاريخ 2020/6/15 

�إعببببببببببالن
الن�سائية   بوتيك للخياطة  ال�س�����ادة/قاديول�س  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2579667 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة نوف احمد عاتق دبا�س امل�سعبي %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سالح احمد عاتق دبا�س امل�سعبي %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ح�سه حمد �سالح ح�سن اآل علي

تعديل راأ�س املال/من null اىل 100000
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/قاديول�س بوتيك للخياطة الن�سائية
GLADIOLUS BOUTIQUE LADIES TAILORING

اىل/قاديول�س بوتيك للخياطة الن�سائية ذ.م.م
GLADIOLUS BOUTIQUE LADIES TAILORING LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقة - وام:

بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  برئا�سة  ال�سارقة  الإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  اأق��ر 
تفرغ  اإج��ازة  ال�سارقة  حاكم  ونائب  عهد  ويل  القا�سمي  �سلطان  بن  حممد 
تطوعية  باأعمال  للقيام  ال�سارقة  حكومة  ملوظفي  �سامل  براتب  ا�ستثنائية 
تدعم خمتلف القطاعات وذلك الأهمية العمل التطوعي واأثره على املجتمع 
يف كافة املجاالت وخا�سة يف حاالت الطوارئ واالأزم��ات والكوارث وانت�سار 

االأوبئة.
 37 ب��االإم��ارة  التطوع  جلنة  مع  بالتن�سيق  للتطوع  ال�سارقة  مركز  طرح  و 
فر�سة تطوعية �ساهم بها 486 متطوعا خال الفرة بني مار�س ومايو 
�ساعة   15000 م��ن  اأك��ر  التطوعية  ال�ساعات  جمموع  وجت���اوز   2020
بالكفاءة  يتمتعون  ممن  متطوع   1900 يقارب  ما  ت�سجيل  اإىل  باالإ�سافة 

وال�سغف لتقدمي االأف�سل وخدمة جمتمع دولة االمارات العربية املتحدة.
ويوؤدي التعر�س لاأزمات والطوارئ اإىل تن�سيط دور بع�س القطاعات عن 
غريها وعليه تن�ساأ احلاجة لدعمها من خال تطوع خمتلف اأفراد املجتمع 
باالإ�سافة اإىل اأنه يف حالة االأوبئة وغريها من االأزمات تكون احلاجة لوجود 
متطوعني متخ�س�سني مبجاالت معينة ي�سبح �سرورة ملحة لذا قامت جلنة 
املتطوعني واجلهات  ت�سريعي يدعم  برفع مقرح  ال�سارقة  باإمارة  التطوع 

التي ترغب بتطوعهم معها وخا�سة ملواجهة وباء كورونا امل�ستجد.
تر�سيخ  على  التطوعية  الفر�س  خمتلف  توفري  خ��ال  م��ن  امل��رك��ز  وعمل 
مفهوم امل�سوؤولية املجتمعية بني اأفراد املجتمع خا�سة خال فرة االأزمات 
ات��ب��اع االأن��ظ��م��ة واالإر�سادات  ت��اأك��ي��د ���س��رورة  وال���ك���وارث م��ع احل��ر���س على 
الوقائية التي و�سعتها دولة االإمارات العربية املتحدة ملواجهة خطر االزمة 

الراهنة .
���س��رورة تفعيل  دائ���رة اخل��دم��ات االجتماعية  رئي�س  امل���ري  ع��ف��اف  واأك���دت 
فرة  خ��ال  خا�سة  اأهميتها  على  وال��ت��اأك��ي��د  التطوعي  العمل  منظومة 
امل�ساركة  وت�سجيعهم على  املجتمع  اأف��راد  كافة  وتوعية  وال��ك��وارث  االأزم��ات 
الفاعلة من خال توفري خمتلف الفر�س التطوعية لهم �سواء كانت فر�س 
عامة اأو تخ�س�سية الفتة اإىل احلاجة لتطوير اآفاق التطوع لت�سمل التطوع 
االفرا�سي اإىل جانب التطوع امليداين والتطوع العام والتطوع التخ�س�سي 

ملواجهة االأوبئة .
وقالت املري :يلعب التطوع دورا حموريا يف تعزيز معنى التعاون والرابط 
امل�سوؤولية  التوا�سل االجتماعي بني االأفراد ورفع مفهوم  املجتمعي وزيادة 
حيث  كفاءته  من  ويزيد  احلكومي  العمل  فاعلية  يدعم  ال��ذي  املجتمعية 
الفرد  تهيئة  املتحدة نحر�س على  العربية  العربية  االإم��ارات  دول��ة  اإننا يف 
و  وال��ك��وارث  واالزم���ات  ال��ط��وارئ  اأوق���ات  الوطنية يف  وتدريبه لا�ستجابة 

اأثبتت الفرة املا�سية الدور الكبري والرئي�س الذي لعبه املتطوعون يف دعم 
وم�ساندة جهود حكومة االإمارات.

“بركة  وه��ي  تطوعية  فر�س  اأرب���ع  االجتماعية  اخل��دم��ات  دائ���رة  وف��رت  و 
الدار” التي هدفت اإىل تعزيز التاحم بني اأفراد املجتمع وامل�سنني و”ابقى 
على  التعقيم  م�ستلزمات  بتوزيع  الدائرة  خالها  من  قامت  باأمان” التي 
ال�سن  لكبار  فيها  ال��دع��م  تقدمي  مت  التي  و”متاحمون”  املجتمع  اأف���راد 
العطاء”  و”�سندوق   60 ال�  اأعمارهم  تتجاوز  الذين  واملقيمني  املواطنني 

التي وزعت من خالها الدائرة 2000 �سندوق غذائي.
واأتاحت جمعية ال�سارقة التعاونية عدد من الفر�س التطوعية مثل “ت�سوق 
براحة واأمان” بهدف تنظيم عملية الت�سوق بن�سبة 80 باملائة يف اجلمعية 
“عون” التي عملت على دعم االأ�سر املتعففة يف  وب�سكل احرازي ومبادرة 

اإمارة ال�سارقة من خال جتهيز 4000 �سلة غذائية.
“الت�سدي جلائحة كورونا  املجتمع مبادرة  ال�سحة ووقاية  واأطلقت وزارة 
– املحاجر” و”الت�سدي جلائحة كورونا باالنتداب” ومبادرة “خط الدفاع 
االأول” ومبادرة “متحدون للوطن - تطوع تخ�س�سي” و”ومعا نتكاتف – 
تطوع تخ�س�سي” و”الت�سدي جلائحة كورونا – عجمان” و”م�ساندون” 
اأطلقتها  التي  وطن”  “كلنا  مبادرة  و  تخ�س�سي”  تطوع   – و”م�ساندون 

منطقة ال�سارقة الطبية التابعة لوزارة ال�سحة ووقاية املجتمع.

وقامت جمعية ال�سارقة اخلريية من خال مبادرة “نتعلم للوطن” بتوزيع 
موا�سلة  على  مل�ساندتهم  املحتاجة  االأ���س��ر  اأب��ن��اء  على  ذكية  لوحية  اأج��ه��زة 
حر�ست  بينما  و�سعوبات  عوائق  اأي  ودون  وي�سر  ب�سهولة  بعد  عن  التعلم 
اإع��ادة ن�سر  اإحياء �سنة الوقف بني املح�سنني من خال  دائ��رة الوقف على 
اخلا�س  االجتماعي  التوا�سل  ح�سابات  ع��ر  الوقفية  امل�ساريع  اإع��ان��ات 

باملتطوعني وذلك �سمن مبادرة “تطوع للوقف«.
مبادرة  املجتمعية/  /ال�سرطة  ال�سارقة  ل�سرطة  العامة  القيادة  واأطلقت 
االأفراد يف احلجر ال�سحي  �سامة  من  للتاأكد  كورونا  جلائحة  “الت�سدي 
والتاأكيد عليهم ب�سرورة التزامهم بالتعليمات املوجه لهم ملواجهة الفريو�س 

واحلد من انت�ساره.
وحر�ست وزارة الربية والتعليم من خال مبادرة “نتعلم من اأجل وطننا” 
على �سمان ح�سول الطلبة والطالبات على الكتب املدر�سية ملتابعة التعليم 

عن بعد يف ظل الظروف الراهنة.
اجلدير بالذكر اإن وجود الغطاء الت�سريعي املنظم للعمل التطوعي يعد اأهم 
ركائز دعم العمل التطوعي يف اإمارة ال�سارقة التي كانت االأوىل على م�ستوى 
2001 من  عام  منذ  عليها  واحل��ث  التطوعية  االأعمال  تكرمي  الدولة يف 
خال جائزة ال�سارقة للعمل التطوعي وتو�سيع فئاتها لت�سمل معظم فئات 

املجتمع من اأفراد وموؤ�س�سات ومعاقني واأ�سر وطلبة وكبار ال�سن وغريهم.

تنفيذي ال�شارقة يقر اإجازة تفرغ ا�شتثنائية براتب �شامل ملوظفي حكومة ال�شارقة للقيام باأعمال تطوعية

ال�شارقة اخلريية ت�شتطلع راأي املتربعني
 عن م�شاريع احلملة الرم�شانية

•• ال�سارقة - وام:

ر�سا  مدى  لقيا�س  اخلريية  ال�سارقة  جمعية  اأجرته  راأي  ا�ستطاع  اأظهر 
املح�سنني  من  باملائة   95 اأن  الرم�سانية  حملتها  عن  املترعني  جمهور 
ال��ت��ي مت تنفيذها ���س��م��ن احلملة  امل�����س��اري��ع  اأب�����دوا ر���س��اءه��م ع��ن ج��م��ي��ع 
الرم�سانية للعام اجلاري. وقال عبداهلل �سلطان بن خادم املدير التنفيذي 
اإن اال�ستطاع مت اإجراوؤه على ما يقارب 5 اأالآف من املترعني عر و�سائل 
التوا�سل الرقمية بهدف التعرف على نقاط القوة وال�سعف لدينا ملعاجلة 

ال�سلبيات وحت�سني االإيجابيات .
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�شرطة اأبوظبي حتذر من ترك 5 مواد خطرة
 قابلة لال�شتعال والنفجار باملركبة �شيفا

•• اأبوظبي-وام:

م���واد خطرة   5 ت��رك  م��ن  ال�سائقني  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  ح���ذرت 
العطر  عبوة  وهي  �سيفا  باملركبة  واالنفجار  لا�ستعال  قابلة 
امل�سغوطة وبخاخ معقم اليدين وعبوة الغاز وال�ساحن املتنقل 
خلو  �سرورة  اإىل  ..داعية  ال�سجائر  ووالع��ة  الهاتف  وبطارية 

املركبات من هذه املواد حفاظا على �سامتهم.
واأ�سارت اإىل اأن وجود هذه املواد اخلطرة داخل املركبة خ�سو�سا 
واإن مل  ال�سم�س  واأ�سعة  وتعر�سها حل��رارة  النهار  خال فرة 
تكن مبا�سرة عليها, قد يوؤدي اإىل كارثة. ونبهت ملخاطر ترك 

والتي قد تنفجر مع احلرارة  ال�سيارة  داخ��ل  ال�سجائر  والع��ة 
يحدث  م��ا  وه��و  مكوناتها,  �سمن  ح��دي��د  قطع  وج���ود  ب�سبب 

احتكاكا يت�سبب يف حريق.
الغاز  ع��ب��وات  ت��رك  خ��ط��ورة  يعي  ال�سيارة ال  �سائق  اأن  وذك���رت 
ببع�س مع  بع�سها  احتكاكها  ي�سفر  املركبة حيث  ال�سغرية يف 

حترك ال�سيارة و�سدة احلرارة عن انفجارها.
ولفتت اإىل اأنه من املمكن اأن توؤدي احلرارة الزائدة يف الطق�س 
اإىل حتطيم اخلايا الداخلية لبطارية الهاتف حيث يت�سبب 
ذل���ك يف ح���دوث م��ا���س ك��ه��رب��ائ��ي داخ��ل��ي م��ا ي����وؤدي اإىل وقوع 

احلرائق.

االبتكار  من  لعقود  نتيجة  ج��اءت 
اأ�سبحت  وق���د  ال��ع��ل��م��ي  وال��ب��ح��ث 
االآن مهياأة الأن تكون اخليار االأول 
لا�ستخدام يف اجلهود واالأن�سطة 

•• دبي-وام:

اأط���ل���ق���ت ال��ع��امل��ي��ة ل���اأم���ن م���زود 
ملوانئ  ال��ت��اب��ع  االأم���ن���ي���ة  احل���ل���ول 
دب���ي ال��ع��امل��ي��ة - اإق��ل��ي��م االإم�����ارات 
مت  ج������دي������دة  ذكية”  “خوذة 
الك�سف  يف  للم�ساعدة  ت�سميمها 
ُيحتمل  ال���ذي���ن  االأ���س��خ��ا���س  ع���ن 
باأعرا�س  ل���اإ����س���اب���ة  ت��ع��ر���س��ه��م 
ت�سهيل  يف  وامل�ساعدة  كوفيد19- 
ح��رك��ة م���رور ح�����س��ود االأف�����راد مع 
ال�سامة  م�ستويات  اأعلى  �سمان 
ت�ستخدم  التي  املناطق  واالأم��ن يف 
وتعد  ال��ذك��ي��ة.  اخل���وذة  تلك  فيها 
العاملية لاأمن اأول مزود خلدمات 
االأمن يف الدولة يتبنى وي�ستخدم 
والتي  املتطورة  ه��ذه اخل��وذة  مثل 

ال���وج���ه اخلفية  ت��ف��ا���س��ي��ل  جت��ع��ل 
واأو���س��ح حممد  ووا���س��ح��ة.  جلية 
واملدير  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  امل��ع��ل��م 
اإقليم   - العاملية  دب��ي  ملوانئ  العام 
االإم���������ارات: اأن�����ه م���ع ال���ع���ودة اإىل 
االقت�سادي  ال��ن�����س��اط  ا���س��ت��ئ��ن��اف 
م��رح��ل��ة ج���دي���دة يف  االآن  ن���دخ���ل 
ط��ب��ي��ع��ة مم��ار���س��ة االأع���م���ال حيث 
مراقبة  ال�������س���روري  م���ن  اأ���س��ب��ح 
االأم�����اك�����ن ال���ع���ام���ة ل��ل��ك�����س��ف عن 
حاالت االإ�سابة املحتملة بالعدوى 
وع����ر ت��ط��ب��ي��ق وا����س���ت���خ���دام هذه 
�سمن  امل���ت���ط���ورة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الوباء  ملكافحة  ال�ساملة  اجل��ه��ود 
التزامها  ل��اأم��ن  ال��ع��امل��ي��ة  ت��وؤك��د 
ب���احل���ف���اظ ع��ل��ى ���س��ام��ة واأم�����ان 
موانئ  دور  �سمن  وذل��ك  املجتمع 
دب���ي ال��ع��امل��ي��ة - اإق��ل��ي��م االإم�����ارات 
عجلة  ل����دف����ع  رئ���ي�������س  ك���م���ح���رك 
كافة  ت���ل���ت���زم  ح���ي���ث  االق����ت���������س����اد 
����س���رك���ات���ه���ا ال���ت���اب���ع���ة وق���ط���اع���ات 
�سارم  ب�����س��ك��ل  ل���دي���ه���ا  االأع�����م�����ال 
كوفيد19-  اح����ت����واء  ب���رن���ام���ج 
اأن  مكافحته..موؤكداً  ومتطلبات 
با�ستمرار من  �ستعمل  دبي  موانئ 
االإجراءات  من  املزيد  توفري  اأجل 
ل�سمان  وال����ف����ع����ال����ة  اجل������دي������دة 
ا����س���ت���م���راري���ة مم���ار����س���ة االأع���م���ال 
العاملية  وت��ع��د  واأم����ان.  بان�سيابية 
امل�سوؤول  الرئي�س  ال���ذراع  ل��اأم��ن 
عن تلبية كافة متطلبات احلماية 
االأمنية ملوانئ دبي العاملية اإ�سافة 
واحلرا�سة  احل��م��اي��ة  ت���اأم���ني  اإىل 
ل���ل���ع���دي���د م����ن امل�����راف�����ق وامل����واق����ع 
االق��ت�����س��ادي��ة ال���ك���رى ال��ت��ي تعد 
االأهم واالأعلى قيمة يف اإمارة دبي 
لاأمن” حلولها  “العاملية  وتقدم 
اأكر من  املنطقة منذ  االأمنية يف 

عقدين.

انت�سار  م���ن  ب��ال��وق��اي��ة  اخل��ا���س��ة 
االأوبئة . واأبرز خم�س مزايا تتفوق 
اأن901”  ���س��ي  “كي  خ���وذة  فيها 
الذكية هي: قيا�س وت�سجيل درجة 
ب��ف��ع��ال��ي��ة كبرية  ح�����رارة االأف�������راد 
ومن دون احلاجة اإىل مام�ستهم 
والفح�س ال�سريع ملجاميع االأفراد 
واخلارجية  الداخلية  االأماكن  يف 
على حد �سواء اإ�سافة اإىل الفح�س 
ال�سريع للمركبات والركاب الذين 
ال�سريع  وال��ت��ع��ّرف  ي�ستخدمونها 
والتحقق  ال����وج����ه  م���ام���ح  ع���ل���ى 
با�ستخدام  االأف���������راد  ه���وي���ة  م����ن 
التي  احل���راري  الت�سوير  تقنيات 

العدد 12961 بتاريخ 2020/6/15 

�إعببببببببببالن
ال�س�����ادة/جرين  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ابل لل�سيانة العامه
رخ�سة رقم:CN 1453352   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12961 بتاريخ 2020/6/15 

�إعببببببببببالن
لا�ست�سارات  ال�س�����ادة/اوروك  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب الهند�سية رخ�سة رقم:1910447 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد �سامل عو�س �سبيح الكثريي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد را�سد حممد حرم�س املن�سوري

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 

االقت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12961 بتاريخ 2020/6/15 

�إعببببببببببالن
للحجر  �ستون  دي  ال�س�����ادة/ثري  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�سناعي - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1165725 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سيف عبيد حممد م�سبح الغفلي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف من�سور عبيد حممد م�سبح الغفلي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12961 بتاريخ 2020/6/15 

�إعببببببببببالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اأم يو اأت�س القاب�سة 

 �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2136869 

تعديل ا�سم جتاري من/اأم يو اأت�س القاب�سة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

MUH HOLDING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/اإثمار القاب�سة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

ETHMAR HOLDING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  واال  االعان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12961 بتاريخ 2020/6/15 

�إعببببببببببالن
لتجميل  اأويا  ال�س�����ادة/مركز  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�سيدات رخ�سة رقم:2249453 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة اجلازيه مبخوت �سامل عاي�س الكربي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف فاطمه حممد مطر خلفان املزروعي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 

االقت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12961 بتاريخ 2020/6/15 

�إعببببببببببالن
فيغا�س  ال�س  ال�س�����ادة/مركز  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لانرنت وااللعاب الرفيهية
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1126754 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة احمد �سيف حممد حمد الظاهري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف احمد خمي�س علي �سعيد الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12961 بتاريخ 2020/6/15 

�إعببببببببببالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كينج �سرميب للماأكوالت 

البحرية ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2904807 

تعديل ن�سب ال�سركاء
عبداحلميد �سعيد عبداحلميد ابو ال�سعود من 29% اىل %21

تعديل ن�سب ال�سركاء/حممد �سامه احمد مهدي من 20% اىل %14
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد منري جمعه ح�سان مقرونه %14
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12961 بتاريخ 2020/6/15 

�إعببببببببببالن
ال�س�����ادة/هاي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رزلو�سن لانتاج الفني
رخ�سة رقم:CN 1081056   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12961 بتاريخ 2020/6/15 

�إعببببببببببالن
ال�س�����ادة/وردة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الفاح للخياطة والتطريز
رخ�سة رقم:CN 2613504   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

رقيه   / امل�����دع�����وة  ف����ق����دت 
اث���ي���وب���ي���ا   , ام�����ي�����د  ق���������ادر 
�سفرها ج���واز   -  اجلن�سية 

 )3886157EP( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0503113888

فقدان جواز �شفر
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عربي ودويل

الحتالل يعتقل 7 فل�شطينيني بال�شفة ويتوغل يف غزة

نائبة اأفغانية: اإيران اأغرقتنا واأحرقتنا ثم ا�شتدعت �شفرينا
•• كابول-وكاالت

اأفغان�ستان  االحتجاجات يف  تت�سع 
الاجئني  م��ع  اإي���ران  تعامل  على 
االأفغان  ال��ع��م��ل  ع���ن  وال��ب��اح��ث��ني 
البع�س  وق���ت���ل  اأرا����س���ي���ه���ا  ع���ل���ى 
االأخرية  االأي���ام  يف  وجتمع  منهم, 
ممثليات  اأم��ام  االأفغان  املحتجون 
اإي��ران, خا�سة يف العا�سمة كابول 
وم��دي��ن��ة ه����رات امل���ج���اورة حلدود 

اإيران ال�سرقية.
ع�سو  غ�����ردت  االإط�������ار,  ه����ذا  ويف 
مرمي  االأف���غ���اين  ال��ن��واب  جمل�س 
�سما, م�ساء يوم ال�سبت 13 يونيو 
واحتجت  توير  على  ح��زي��ران   /
ال�سفري  ا����س���ت���دع���اء  ع��ل��ى  ب�����س��دة 
وزارة  اإىل  ط���ه���ران  يف  االأف���غ���اين 
خلفية  على  االإي��ران��ي��ة  اخلارجية 
�سد  اأفغان�ستان  يف  االحتجاجات 

اإيران.
تغريدتها:  يف  �سما  النائبة  وكتب 
واالآن  اأه��ل��ن��ا,  واأح��رق��وا  “اأغرقوا 
االإيرانية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ت��اأت��ي 
وت�����س��ت��دع��ي ���س��ف��رين��ا ب���ا خجل 
ل��ل��ت��ن��دي��د ب��اح��ت��ج��اج ���س��ع��ب��ن��ا على 
القتل, هذا  ه��ذه اجل��رمي��ة وه���ذا 
هو �سلوك الدولة اجلارة امل�سلمة, 
اإنها الوقاحة بعينها, العار لوزارة 

•• رام اهلل-وام:

اع�����ت�����ق�����ل�����ت ق�������������وات االح�������ت�������ال 
االإ�����س����رائ����ي����ل����ي ف����ج����ر اأم�����������س 7 
االأقل  على  فل�سطينيني  مواطنني 
�سقيقان.  ب��ي��ن��ه��م  ال�������س���ف���ة  م����ن 
فل�سطينية  اأمنية  م�سادر  وق��ال��ت 
ي�����س��ع��د من  اإن ج��ي�����س االح���ت���ال 
ح����م����ات االع����ت����ق����ال وامل����داه����م����ة 
للمدن والبلدات الفل�سطينية بعد 
وقف التن�سيق االأمني مع ال�سلطة 

الفل�سطينية.
ق����اد   .. م���ت�������س���ل  ����س���ع���ي���د  ع����ل����ى 
“الياهو  امل��ت��ط��رف��ان  احل��اخ��ام��ان 
فيجلني”,  و”مو�سيه  وير” 
جديدا  اق���ت���ح���ام���ا  االأح�������د  اأم���������س 
االأق�سى  للم�سجد  للم�ستوطنني 
املغاربة  ب����اب  ج��ه��ة  م���ن  امل����ب����ارك 
ب���رف���ق���ة ح����را�����س����ات م�����ع�����ززة من 
عنا�سر الوحدات اخلا�سة ب�سرطة 

االحتال.

اأن  وذك��������رت م�������س���ادر م��ق��د���س��ي��ة 
اإجراءات  و�سط  جرت  االقتحامات 
منذ  انت�سرت  حيث  م�سددة  اأمنية 
�ساعات ال�سباح الباكر قوات كبرية 
تابعة ل�سرطة االحتال يف باحات 
لتاأمني  اأب����واب����ه  وع���ن���د  االأق�������س���ى 

اقتحامات امل�ستوطنني.
من جهة اأخرى توغلت عدة اآليات 
اأم�س  �سباح  اإ�سرائيلية  ع�سكرية 
مل�سافة حم��دودة �سرق مدينة رفح 

جنوب قطاع غزة.
فل�سطينيون  ع��ي��ان  ���س��ه��ود  وق����ال 
توغلت  ع�سكرية  جرافات  اأرب��ع  اإن 
ال�سياج  ق����رب  االأم����ت����ار  ل��ع�����س��رات 
ب��اأع��م��ال ت�سوية  االأم��ن��ي و���س��رع��ت 
وجت����ري����ف ب���غ���ط���اء م����ن ط���ائ���رات 

اال�ستطاع.
اآل���ي���ات االح���ت���ال عمليات  وت��ن��ف��ذ 
ت���وغ���ل ���س��ب��ه ي���وم���ي���ة ع���ل���ى طول 
وال�سمالية  ال�����س��رق��ي��ة  احل�������دود 

لقطاع غزة.

االآالف  “قتل  بتهمة  وحماكمته 
ردا  االإيراين”  ال�سعب  اأب��ن��اء  من 
اخلارجية  وزارة  ا���س��ت��دع��اء  ع��ل��ى 
االإيرانية ل�سفري اأفغان�ستان لدى 

طهران.
�سفحته  على  غفار  �سيلي  وكتب 
“يجب  في�سبوك:  على  الر�سمية 

ال���ت���ي مل حت��ت��ج على  خ��ارج��ي��ت��ن��ا 
ذلك, نحن لن نن�س هذه اجلرائم, 

على وزارة اخلارجية اأن ترد«.
�سيلي  ق��ال  مت�سل,  �سعيد  وعلى 
غ�����ف�����ار امل����ت����ح����دث ب����ا�����س����م ح����زب 
االأحد  اليوم  االأف��غ��اين  الت�سامن 
خامنئي  ا����س���ت���دع���اء  ي���ج���ب  اإن������ه 

ا���س��ت��دع��اء خ��ام��ن��ئ��ي وغ�����ريه من 
اجل���ادي���ن احل��اك��م��ني يف اإي����ران 
وحم��اك��م��ت��ه��م وم��ع��اق��ب��ت��ه��م على 
ب�سبب  ف���ق���ط  ل���ي�������س  اأف����ع����ال����ه����م, 
ولكن  االأف��غ��ان,  العمال  ا�سطهاد 
اأي�ساً ب�سبب �سجن وتعذيب وقتل 
االآالف من اأبناء ال�سعب االإيراين 

االأبي« وكانت اخلارجية االإيرانية 
يونيو   13 ال�سبت,  يوم  ا�ستدعت 
/ ح����زي����ران, ال�����س��ف��ري االأف���غ���اين 
�سّمته  م����ا  ل���ت���ق���دمي  ط����ه����ران  يف 
ب�ساأن  االإي�ساحات”,  “بع�س 
االحتجاجات اأمام ممثليات اإيران 

يف اأفغان�ستان.

الطلبة  اأن����ب����اء  وك���ال���ة  وب��ح�����س��ب 
االإيرانية, و�سفت وزارة اخلارجية 
االإي����ران����ي����ة امل��ح��ت��ج��ني االأف����غ����ان 
ال�سيا�سية  ال���ت���ي���ارات  “ببع�س 
اخلا�سة التي لها تاريخ من العداء 
وحل�سن  االإي��ران��ي��ة  للجمهورية 

اجلوار بني اإيران واأفغان�ستان«.
اأع����رب املدير  وخ���ال االج��ت��م��اع, 
ال��ع��ام ل�����س��وؤون غ��رب اآ���س��ي��ا بوزارة 
“قلقه”  عن  االإيرانية  اخلارجية 
على  االح���ت���ج���اج���ات  ت���اأث���ري  اإزاء 

عاقات اجلوار بني البلدين.
يف االأي������ام االأخ�������رية, اح���ت���ج عدد 
االأفغان يف كل من  املواطنني  من 
�سريف  وم������زار  وه������ريات  ك���اب���ول 
اآب���اد وف���راه وهلمند على  وج��ال 
خ��ل��ف��ي��ة ح���ادث���ة ���س��ه��دت��ه��ا اإي�����ران 
مقتل  يف  متثلت  املا�سي,  االأ�سبوع 
اأن  بعد  اأف��غ��ان  مواطنني  واإ�سابة 
النار  االإي��ران��ي��ة  ال�سرطة  اأطلقت 
ع���ل���ى ���س��ي��ارت��ه��م واح����راق����ه����ا يف 

مقاطعة يزد.
وقام املحتجون االأفغان الغا�سبون 
يف ب��ع�����س امل�����دن, ب���اإح���راق اأع���ام 
موؤ�س�س  اخلميني  و���س��ور  اإي����ران 
خامنئي  وعلي  االإي���راين,  النظام 
ال��ن��ظ��ام وح�����س��ن روحاين  م��ر���س��د 

رئي�س اجلمهورية.

اإ�شابة جديدة بـ  »كورونا« يف ال�شنيحتقيقات للك�شف عن م�شتهديف القوات الأمريكية بالتاجي  57
•• بكني-وام:

اأعلنت اللجنة الوطنية لل�سحة بال�سني اأم�س اأنها �سجلت 57 حالة اإ�سابة جديدة موؤكدة بفريو�س 
اأبريل   13 منذ  لاإ�سابات  ع��دد  اأك��ر  يف  وذل��ك  املا�سية  والع�سرين  االأرب��ع  ال�ساعات  خ��ال  كورونا 

املا�سي.
وذكرت اللجنة يف بيان لها اأن 38 حالة من االإ�سابات اجلديدة التقطت العدوى داخل الباد واأن 36 

منها ر�سدت يف بكني وهو اأكر عدد لاإ�سابات اليومية يف العا�سمة ال�سينية.
و�سجلت بكني قفزة يف االإ�سابات اجلديدة املوؤكدة بعدما بداأت يف فحو�س جماعية ب�سوق �سينفادي 

الواقعة بحي فنغتاي يف جنوب غرب العا�سمة.
واأعلنت ال�سني اأي�سا عن ر�سد ت�سع حاالت دون اأعرا�س.

عدد  ظ��ل  بينما   ..  83132 اإىل  ال�سني  ك��ورون��ا يف  بفريو�س  لاإ�سابات  االإج��م��ايل  ال��ع��دد  وو���س��ل 
الوفيات ثابتا عند 4634.

من قرب من�ساأة ن�سر �سمايل قاعدة التاجي.
تلقت  اأن��ه��ا  ب��ي��ان  يف  اأع��ل��ن��ت  االأم��ن��ي��ة  ال�سلطات 
ا���س��ت��خ��ب��اري نوعي  ل��ب��دء ج��ه��د  ع��اج��ا  توجيها 

للك�سف عن اجلهات التي تقف وراء الهجوم.
دونالد  االأمريكي  الرئي�س  قال  فيما  ذلك  ياأتي 
اأك��ادمي��ي��ة وي�ست  ت��رم��ب يف حفل ت��خ��رج ط��اب 
�ستكون  االأمريكي  اجلي�س  اإن  الع�سكرية  بوينت 

مهمته فقط الدفاع عن امل�سالح االأمريكية.
املتحدة  الواليات  حاجة  عدم  اإىل  ترمب  واأ�سار 
لها  الن��ه��اي��ة  ح����روب  الإر����س���ال جي�سها خل��و���س 
يف ب����اد ب��ع��ي��دة, وي���واج���ه ت��رم��ب ���س��ل�����س��ل��ة من 

االنتقادات يف االأيام االأخرية لتخطيطه ل�سحب 
املع�سكرات  يف  املنت�سرة  االأمريكية  القوات  اآالف 

االأملانية.
واأو�سح ترمب “�سننهي حقبة من احلروب التي 
اإنها نظرة جديدة مركزة للدفاع عن  ال تنتهي, 
واجب  من  لي�س  وم�ساحلها,  املتحدة  ال��والي��ات 
يف  ق��دمي��ة  م�ساكل  يحل  اأن  االأم��ريك��ي  اجلي�س 
اأحد من قبل,  مناطق نائية رمبا مل ي�سمع بها 
اأعداوؤنا  ليعلم  لكن  ال��ع��امل,  �سرطة  ل�سنا  نحن 
اأنه اإذا قام اأحدد بتهديدنا فلن نردد بالرد, من 

االآن ف�ساعدا �سنحارب من اأجل الن�سر فقط«.

•• بغداد-وكاالت

امل�����س��رك��ة يف العراق  ال��ع��م��ل��ي��ات  ت��وع��دت ق��ي��ادة 
اإط��اق �ساروخني على  املتورطني يف  مباحقة 
للعدالة  وت��ق��دمي��ه��م  ب��ب��غ��داد  ال��ت��اج��ي  مع�سكر 

قريباً.
اأفادت ب�سقوط  وكانت قيادة العمليات امل�سركة 
ن�����وع ك��ات��ي��و���س��ا ع���ل���ى قاعدة  ����س���اروخ���ني م����ن 
القوات  به  تنت�سر  مع�سكرا  ت�سم  التي  التاجي 

االأمريكية.
انطلقا  ال�ساروخني  اإن  العمليات,  قيادة  وقالت 

هيئة اأرباب العمل الأوروبي حتذر من خروج بريطانيا من»برك�شيت« دون �شفقة
•• بروك�سل-وام:

اأعرب جمتمع االأعمال االأوروبي اأم�س عن قلقه البالغ من عدم اإحراز تقدم 
يف املفاو�سات بني االحتاد االأوروبي واململكة املتحدة بخ�سو�س مفاو�سات 
اأم�س  الوزراء الريطاين بوري�س جون�سون  اأجرى رئي�س  الرك�سيت فيما 
لبحث  االأوروبية  املوؤ�س�سات  م�سوؤويل  كبار  الفيديو مع  دائ��رة  ات�ساال عر 

اآخر حماوالت حلحلة املفاو�سات .
لني  در  ف��ون  اور���س��وال  االأوروب��ي��ة  املفو�سية  ..رئي�سة  جون�سون  ويخاطب 
دفيد  االأوروب���ي  الرملان  ورئي�س  مي�سيل  �سارل  االأوروب���ي  املجل�س  ورئي�س 
�سا�سويل و�سط �سكوك كبرية يف فر�س جتاوز اخلافات اجلوهرية القائمة 

بني بروك�سل ولندن.
وقالت هيئة اأرباب العمل االأوروبي يف بيان لها يف بروك�سل اأم�س اإنه مل يتبق 
�سوى ب�سعة اأ�سهر للجانبني للتو�سل اإىل اتفاق ويبدو اأن املحادثات و�سلت 

اإىل طريق م�سدود.
وقال البيان “ يجب اأن يكون جتنب حافة الهاوية اأولوية بالن�سبة لاحتاد 
االأوروبي واململكة املتحدة ومع ت�سجيل تباطوؤ اقت�سادي غري م�سبوق بن�سبة 

%10 يف املتو�سط يف اأوروبا فان اآخر �سيء نحتاجه هو اإ�سافة املزيد من 
اال�سطراب يف حني تكافح ال�سركات واملواطنون للخروج من االأزمة املرتبة 

عن جائحة كورونا«.
من  اإن��ه  االأوروب��ي��ة  وال�سركات  املوؤ�س�سات  اآالف  متثل  التي  الهيئة  وق��ال��ت 

واأن   , املفاو�سات  يف  ج��دي��داً  �سيا�سياً  زخماً  الطرفان  ي�سخ  اأن  ال�سروري 
امل��اأزق احل��ايل ورمب��ا يتفقان على مناطق الهبوط. وان هناك  يتغلبا على 
حاجة اإىل ت�سريع وتكثيف جوالت املفاو�سات طوال ال�سيف الإتاحة الوقت 

الكايف للمفاو�سني الإحراز تقدم كبري..
املجاالت  جميع  يف  املقبلة  االأ�سابيع  يف  ملمو�ًسا  تقدًما  ن��رى  اأن  يجب  كما 
اتفاق طموح  اإىل  بالتو�سل  لل�سماح  االأكر ح�سا�سية  املجاالت  مبا يف ذلك 
 , املن�ساأ  وقواعد  التعريفات  مثل  ق�سايا  وحل  املنا�سب..  الوقت  يف  و�سامل 
, وتنقل  البيانات  , وتدفق  التنظيمي  والتعاون  التعريفية  واحلواجز غري 
على  للحفاظ  مهمة  وه��ي  اجل��وي  النقل  اأو  العامة  وامل�سريات   , العمال 

التجارة املتدفقة بني االحتاد االأوروبي واململكة املتحدة.
حث البيان اجلانبني على االلتزام باتفاقية االن�سحاب واالإعان ال�سيا�سي 
, والواقعية وا�ستك�ساف جميع اخليارات املمكنة لتجنب عدم وجود �سفقة 

مبا يف ذلك متديد الفرة االنتقالية.
ودعا اىل منح ال�سركات اال�ستقرار والو�سوح واليقني الذي حتتاجه اأثناء 
للعاقة  �سل�س  انتقال  و�سمان  الفو�سى  جتنب  و  احلالية  االأزم���ة  اإدارة 

اجلديدة بني االحتاد االأوروبي واململكة املتحدة.

مقتل �شتة بهجوم متطرف يف نيجرييا 
•• كانو-اأ ف ب

ُقتل �ستة اأ�سخا�س يف هجوم �سّنه عنا�سر من تنظيم داع�س يف غرب اإفريقيا 
اأفادت  ا�سراتيجية يف �سمال �سرق نيجرييا, وفق ما  على نقطة ع�سكرية 

م�سادر اأمنية وحملية.
وا�ستبك الع�سرات من م�سلحي التنظيم مع جنود وعنا�سر من التنظيمات 
امل�سلحة املدعومة من احلكومة بعد الهجوم على قرية مونغونو, بالقرب 

من بحرية ت�ساد.
واأ�سار بوكار اآري, وهو اأحد املقاتلني �سد اجلهاديني, لوكالة فران�س بر�س 
اإىل اأن “جنديني وع�سو يف جماعة حملية للدفاع الذاتي وثاثة مدنيني 

قتلوا يف الهجوم الذي ا�ستمر �ساعتني«.
عمليتهم  وب���داأوا  بال�ساح  مدججني  ك��ان��وا  اجلهاديني  اأن  ال�سكان  وذك��ر 

باإطاق �سراح �سجناء قبل اإ�سرام النار يف املباين العامة. وقال اأحد ال�سكان 
املحليني كولو جانا لوكالة فران�س بر�س “لقد اأمطروا القرية بالقذائف, 
مما ا�سفر عن مقتل ثاثة ا�سخا�س وا�سابة اآخرين” م�سيفا “راأيت جثتي 

اجلنديني وجثة عن�سر التنظيم امل�سلح يف ال�سوارع بعد القتال«.
الطريان  ق�سف  بداأ  عندما  فروا  اجلهاديني  اأن  اإىل  امل�سادر  واأ�سارت هذه 

الع�سكري.
وحاولت جماعة بوكو حرام ومناف�سها تنظيم داع�س مراًرا اال�ستياء على 
مونغونو, وهي ثكنة ع�سكرية ا�سراتيجية تبعد على بعد 135 كيلومًرا 

من العا�سمة االإقليمية, مايدوغوري.
التي  فيلو  ق��ري��ة  على  ه��ج��وم  يف  �سخ�سا   81 ال��ث��اث��اء  املتطرفون  وق��ت��ل 
يقطنها مرّبو ما�سية والواقعة يف مقاطعة غوبيو بوالية بورنو التي تبعد 

90 كيلومرا اإىل ال�سمال من مكان هجوم ال�سبت.

يف  اأمنيني  م�سوؤولني  اأن  اجلنوبية  الكورية  يونهاب  اأنباء  وكالة  ذك��رت 
كوريا اجلنوبية عقدوا اجتماعاً طارئاً اأم�س االأحد ملناق�سة �سل�سلة من 
التهديدات الكورية ال�سمالية خال االأيام االأخرية مع ت�ساعد التوترات 
بني الدولتني. واأفادت التقارير اأن مدير االأمن القومي يف الباد ووزراء 
الو�سع  ال�ستعرا�س  االجتماع  ح�سروا  وال��دف��اع  وال��وح��دة  اخلارجية 
االأمني يف �سبه اجلزيرة. ومل ترد اأي معلومات اإ�سافية حول املناق�سات. 
ذات  ال�سغرى  ال�سقيقة  يو جونغ,  كيم  ح��ذرت  اأن  بعد  االجتماع  وج��اء 
النفوذ للزعيم الكوري ال�سمايل كيم جونغ اأون, ال�سبت, من اأن الوقت 
قد حان لكوريا ال�سمالية “لتراجع عن اتفاقاتها” مع كوريا اجلنوبية 
كما هددت باالنتقام. وذكرت وكالة يونهاب الكورية اجلنوبية االأحد اأن 
وزارة الدفاع الكورية اجلنوبية دعت كوريا ال�سمالية لامتثال لاتفاق 

الع�سكري ال�سابق بني الكوريتني.

ا على االأقّل حتفهم واأ�سيب اأكر من 200 اآخرين   لقي 18 �سخ�سً
�سريع  طريق  على  امل�سال  بالغاز  حممل  �سهريج  انفجار  يف  بجروح 
وت�سبب  االأح���د.  املحلية  ال�سلطات  اأعلنت  ح�سبما  ال�سني  �سرق  يف 
ع�سف انفجار ال�ساحنة ال�سهريج بانهيار منازل وم�سانع جماورة. 
النار على  األ�سنة  اأت��ت  اأ���س��ود يف اجل��و فيما  دخ��ان  وت�ساعدت �سحب 
ال�سني  ال��ط��ارئ��ة يف  اإدارة احل���االت  وق��ال��ت  ال�����س��ي��ارات.  م��ن  العديد 
189 �سخ�سا جرحوا وما زالوا يخ�سعون للعاج  اإن  �سباح االأحد 
يف امل�ست�سفى بعد احلادث الذي وقع بالقرب من مدينة وينلينغ يف 
كان  ال�سهريج  اأن  ال�سلطات  وذك��رت  الباد.  ب�سرق  جيجيانغ  اإقليم 
ممتلئا بالغاز امل�سال. وظهرت يف ت�سجيات فيديو للحادث ن�سرتها 
و�سائل اإعام ر�سمية, كرة نار �سخمة تت�ساعد يف الهواء فيما عا 
امل�سورة تظهر قطعة حطام كبرية  املقاطع  اأحد  النا�س. ويف  �سراخ 
ت�سجيل  ويف  مبان جم���اورة.  على  تتحطم  اأن  قبل  اجل��و  تتطاير يف 
ال�ساحنة  اإط����ارات  م��ن  وع���دد  ال�سهريج  بقايا  تظهر  اآخ���ر,  فيديو 

ترتطم مببنى اأ�سبح ركاما.
 

ليبيا  يف  االأهلية  احل��رب  ط��ريف  االأح��د  اأم�س  فرن�سي�س  البابا  نا�سد 
ال�سعي اإىل ال�سام وحث املجتمع الدويل على ت�سهيل اإجراء حمادثات 
وعلى حماية الاجئني واملهاجرين الذين و�سفهم ب�سحايا الق�سوة. 
واأطلق البابا منا�سدة مليئة بالعاطفة خال عظته يف �ساحة القدي�س 
بطر�س بالفاتيكان وقال اإنه ي�سعر باالأمل من املوقف يف ليبيا. ولي�س 
القذايف  مبعمر  االإط��اح��ة  منذ  م�ستقرة  مركزية  �سلطة  ليبيا  ل��دى 
البابا  وق��ال   .2011 يف  االأطل�سي  �سمال  حلف  دعمها  انتفا�سة  يف 
لديهم  وم��ن  الدولية  املنظمات  جميع  اأح��ث  “اأرجوكم!  فرن�سي�س 
وحزم,  بقناعة  البحث,  با�ستئناف  وع�سكرية  �سيا�سية  م�سوؤوليات 
عن طريق الإنهاء العنف يوؤدي لل�سام واال�ستقرار ووحدة الباد«. 
امل�ستجد,  اإ�سارة فيما يبدو جلائحة فريو�س كورونا  البابا, يف  وقال 
قد  ال�سحي  “الو�سع  اللجوء  وطالبي  والاجئني  املهاجرين  عن 
الأ�سكال  ع��ر���س��ة  اأك���ر  وجعلهم  البائ�سة  اأو���س��اع��ه��م  ح���دة  م��ن  زاد 
اأدعو  “هناك ق�سوة.  اال�ستغال والعنف«. وتابع يف منا�سدته قائا 
املجتمع الدويل, اأرجوكم! تبنوا حمنتهم بجدية واهتمام... االإخوة 
اأي  اأن يعتر  واالأخ���وات.. لدينا جميعا م�سوؤولية يف ذل��ك. ال يجب 

اأحد نف�سه م�ستثنى منها«.

قال رئي�س الوزراء االإ�سباين بيدرو �سانت�سيث االأحد اإن باده �ستفتح حدودها 
يونيو حزيران, وهو   21 االأوروب���ي يف  باالحتاد  �سنجن  اأم��ام دول منطقة 
تاريخ ي�سبق املعلن عنه من قبل بع�سرة اأيام با�ستثناء الرتغال حيث �ستفتح 
احلدود معها يف اأول يوليو متوز. وكانت و�سائل اإعام اإ�سبانية, مبا يف ذلك 
باإ�سدار هذا  اإذاعية حملية, قد ذكرت توقعات  البايي�س وحمطة  �سحيفة 
القرار يف وقت �سابق. وال تزال اإ�سبانيا, اأحد اأكر وجهات العامل من حيث 
عدد ال��زوار, مغلقة اأمام ال�سائحني ومن ي�سمح لهم بالدخول من اخلارج 
عليهم البقاء يف حجر �سحي ملدة 14 يوما. كانت احلكومة االإ�سبانية قالت 
يف وقت �سابق اإنها �ست�سمح لل�سائحني االأجانب بدخول اإ�سبانيا يف اأول يوليو 
متوز دون حجر �سحي ذاتي, با�ستثناء جزر البليار التي قد تبداأ يف ا�ستقبال 

�سياح اأملان غدا االثنني يف اإطار برنامج جتريبي.

عوا�سم

�ضيوؤول

بكني

روما

مدريد

 ال�شرطة الربازيلية تفكك
 »ميلي�شيا« لأن�شار الرئي�س بول�شونارو

•• برازيليا-وكاالت

ي�سم  خميم  بتفكيك  ال���رازي���ل,  عا�سمة  ب��رازي��ل��ي��ا,  يف  ال�سرطة  ق��ام��ت 
ميينيني م�سلحني موالني للرئي�س جايري بول�سونارو.

با�سم  ت��ع��رف  ال��ت��ي  املجموعة  على  الفلفل  رذاذ  �سرطة  رج��ل  وا�ستخدم 
ال��وزارات, بح�سب ما  بالتخييم بني  التي قامت  برازيل”,  “300 فروم 

اأظهرت �سور و�سائل االإعام املحلية.
وحاول نحو 20 �سخ�ساً من املجموعة اقتحام حاجز حول مبنى الرملان 
قالته  م��ا  االأم���ن منعتهم, بح�سب  ق���وات  ول��ك��ن  يف حم��اول��ة الق��ت��ح��ام��ه, 

النا�سطة اليمينية �سارة وينر.
بول�سونارو  االج��ت��م��اع��ي  للتوا�سل  ت��وي��ر  م��وق��ع  ع��ر  وي��ن��ر  وط��ال��ب��ت 
بالتحرك. و�سنف مكتب املدعي العام اجلماعة على اأنها ميلي�سيا م�سلحة. 

كانت املجموعة قد اأقامت املخيم منذ اأكر من �سهر.
اخلا�س  �سي”  ب��ي  “بي  الريطانية  االذاع����ة  هيئة  ق�سم  م��ع  ح���وار  ويف 
كانوا  لبول�سونارو,  املوالني  املجموعة,  اأف��راد  اإن  وينر  قالت  بالرازيل, 
م�سرية  بتنظيم  اأ�سبوعني  منذ  ق��ام��ت  ق��د  املجموعة  وك��ان��ت  م�سلحني. 
بامل�سابيح واالأقنعة البي�ساء اأمام املحكمة العليا, التي حتقق ب�ساأن �سبكة 
م�ستبه بها متهمة بن�سر اأخبار مزيفة من اأجل م�سلحة احلكومة اليمينية 

املت�سددة.
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عربي ودويل

اأرباح  جني   2016 منذ  يحاول  �سعب  اإن  االأمريكية  اخلزانة  وزارة  وتقول 
االأ�سا�سية,  امل��واد  التي تعاين �سحاً يف  اإىل فنزويا  ا�سترياد مواد غذائية  من 
يف خمطط ي�سمل اأي�سا اأبناء زوجة الرئي�س نيكوال�س مادورو و13 �سركة يف 
بلدان خمتلفة. واأفاد م�سوؤول اأمريكي كبري ل� “فران�س بر�س” م�سرطاً عدم 
ك�سف هويته اأه “يف مواجهة نق�س العمات االأجنبية اأوائل عام 2018, منح 
مادورو �سعب احتكارا لبيع الذهب امل�ستخرج ب�سكل غري �سرعي من مناطق 

يف جنوب فنزويا«.
ورحبت املعار�سة الفنزويلية برئا�سة خوان جوايدو باعتقال �سعب.

واعتر خوليو بورخي�س نائب جوايدو اأن “اعتقاله ميثل �سربة قوية لهيكلية 
يوجد  ال  م���ادورو  مع  واأن��ه  وح��ده��م,  لي�سوا  الفنزويليني  اأن  ويظهر  النظام, 

م�ستقبل, وال حتى لداعميه«.
كاميا  االإيطالي��ة  وزوجت������ه  �سعب  ف��اإن  االإيطالي������ة,  لل�سحاف�����ة  ووفق�����اً 

 2004 وبني عامي   .2008 له ذلك عام  ليكون  االأمريكية,  على اجلن�سية 
و2005, ح�سر �سعب, تدريباً على املتفجرات يف لبنان تلقى خاله تعليماً 

مف�سًا يف جماالت منها اآليات التفجري واملواد املتفجرة.
االأمن  منظمة  يف  ع�سوا  ظ��ل  ف��اإن��ه  اأم��ري��ك��ا  يف  للعي�س  �سعب  ان��ت��ق��ال  ورغ���م 
املواقع  ع�سرات  مراقبة  على  وعمل  اهلل,  حل��زب  التابعة   ”910“ اخلارجي 
يف مدينة نيويورك مبا يف ذلك مقر االأمم املتحدة, ومتثال احلرية, ومركز 
روكفلر, وتاميز �سكوير, واملطارات املحلية, واالأنفاق, واجل�سور. وقدم تفا�سيل 

معلومات عن هذه املواقع, مبا يف ذلك �سورا فوتوغرافية اإىل التنظيم.
ال�سنني, وعلى  لع�سراِت  الق�سباِن  بِه خلَف  ت��ُزُج  عدة قد  ويواجه �سعب تهماً 
اأجنبية, وك��م��ا ه��و م��ع��روف فاإن  اإره��اب��ي��ٍة  راأ���س��ه��ا ت��ق��دمُي دع���ٍم م���ادٍي ملنظمٍة 
االإرهاب  قوائم  على  اللبناين  اهلِل  ح��زَب  و�سعت  االأمريكية  املتحدة  الواليات 

منذ عام 1997.

•• الراأ�س االأخ�رض-وكاالت

اعتقلت �سلطات جمهورية الراأ�س االأخ�سر علي ح�سن �سعب املعروف ب�”اليك�س 
رجل االأعمال الكولومبي اللبناين االأ�سل والذي يعد ذراع ميلي�سيا  �سعب” 
حزب اهلل يف االأمريكتني, بتهم تتعلق بغ�سل االأموال واأعمال منافية للقانون 

يف فنزويا, وفق حماميته يف ميامي.
املتحدة,  الواليات  مع  املطلوبني  لتبادل  اتفاقية  االأخ�سر  الراأ�س  متلك  وال 

واأكدت ماري دومينجيز حمامية �سعب اعتقاله دون اإعطاء تفا�سيل اأخرى.
وتتهم الواليات املتحدة �سعب و�سريكه التجاري األفارو بوليدو بغ�سل اأموال 
اأو عر  املتحدة  ال��والي��ات  اإىل  اإم��ا  فنزويا,  خ��ارج  دوالر  مليون   350 ونقل 

الواليات املتحدة اإىل ح�سابات اأجنبية.
ويواجه حال اإدانته عقوبة بال�سجن ت�سل اإىل 20 عاماً.

فاب�ري يخ�سع�����ان للتحقي���ق يف ايطالي���ا اي�س���ا بتهم���ة غ�س���ل اأم����وال.

من هو �ليك�ص �صعب؟
علي ح�سن �سعب اأو األيك�س �سعب, بداأ م�سواره مع حزب اهلل منذ عام 1996 
حيث نفذ عمليات مراقبة للحزب يف منطقة يارون اجلنوبية يف لبنان, وانتقل 
بعد ذلك يف العام 1999 اإىل مرحلة التدريب على اأنواع خمتلفة من ال�ساح, 

وفق ما اأوردته وزارة العدل االأمريكية.
ويف عام 2000 , انتقل �سعب البالغ منه العمر 47 عاماً, اإىل ع�سوية وحدة 
حزب اهلل امل�سوؤولة عن العمليات اخلارجية, ثم تلقى تدريبا مكثفا يف جمال 
االأ�سلحة والتكتيكات الع�سكرية, مبا يف ذلك كيفيُة �سنِع القنابِل وغريها من 
قانونية  ب�سورة  اأمريكا  اإىل  �سعب  دخل  العام  ذات  ويف   / املتفجرة,  االأجهزة 
با�ستخدام جواز �سفر لبناين, قبل اأن يتقدم يف عام 2005, بطلب للح�سول 

الراأ�س الأخ�شر تعتقل »ذراع حزب اهلل« يف الأمريكتني

•• باري�س-اأ ف ب

العامل  ع���دي���دة يف  م����دن  ���س��ه��دت 
التوايل  ع��ل��ى  ال���ث���اين  ل��اأ���س��ب��وع 
“حياة  دع����م حل���رك���ة  ت���ظ���اه���رات 
على  واح����ت����ج����اج  تهم”  ال�������س���ود 
العن�سرية بعد وفاة جورج فلويد 
املتحدة,  الواليات  عاما( يف   46(
وك���ذل���ك ع��ل��ى ع��ن��ف ال�����س��رط��ة يف 

بلدان املتظاهرين.
اأججت  امل���ت���ح���دة,  ال�����والي�����ات  يف 
ح���ادث���ة ج���دي���دة ال��غ�����س��ب. فقد 
االأمريكية  اأتانتا  مدينة  �سهدت 
ت��ظ��اه��رات اح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى موت 
اأم����ريك����ي اأ�����س����ود اآخ�����ر ي��ب��ل��غ من 
اجلمعة.  م�ساء  عاما   27 العمر 
�سريعا  طريقا  متظاهرون  واأغلق 
واأحرقوا مطعما ل�سل�سلة الوجبات 
ال�ساب  قتل  “وينديز”  ال�سريعة 
راي��ت�����س��ارد ب��روك�����س اأم��ام��ه خال 
ال�����س��رط��ة, ح�سبما  م���ع  م��واج��ه��ة 
ذكرت و�سائل االإعام االأمريكية.

يف  اآالف  ������س�����ارك  اأوروب�������������ا,  ويف 
ال��ع��دي��د م���ن املدن  ت��ظ��اه��رات يف 
جرت  ح��ي��ث  فرن�سا  يف  خ�سو�سا 

�سدامات يف باري�س وليون.
متظاهرين  ال�����س��رط��ة  واع��ت��ق��ل��ت 
ميينيني متطرفني يف لندن ب�سبب 
م�ساركتهم  خ���ال  ع��ن��ف  اأع���م���ال 
لاحتجاجات  م�����س��اد  جت��م��ع  يف 
دعوات  رغم  للعن�سرية  املناه�سة 
التجمع  ع���دم  اإىل  ل��ه��م  ال�����س��رط��ة 
تف�سي  من  احل��د  بتدابري  مذكرة 

فريو�س كورونا امل�ستجد.
وبداأت التظاهرات اأ�سا�سا بعد موت 
بويد  االإفريقي ج��ورج  االأم��ريك��ي 
اخ��ت��ن��اق��ا ع��ل��ى ي��د ���س��رط��ي اأبي�س 
اأيار/  25 املتحدة يف  الواليات  يف 
مايو املا�سي. واأثارت �سوره بينما 
كان ال�سرطي ي�سغط بركبته على 
الواليات  يف  ك��ب��ريا  ا�ستياء  عنقه 

املتحدة والعامل.
االحتجاجية  التجمعات  واأث����ارت 
م�سبوق حول  غ��ري  وا���س��ع��ا  ج���دال 
واال����س���ت���ع���م���ار  ال����ع����ب����ودي����ة  اإرث 
االأوروب���������ي وع���ن���ف ال��ب��ي�����س �سد 
ع�سكرة  وك��ذل��ك  امل��ل��ون��ة  ال�سعوب 

ال�سرطة يف الواليات املتحدة.
يف  متظاهرين  ال�سرطة  واعتقلت 
امل�سيل  الغاز  م�ستخدمة  باري�س, 
حمتجون  ر�سقها  بعدما  للدموع 

مبقذوفات.
�سرق  ج���ن���وب  ل���ي���ون  م��دي��ن��ة  ويف 
ال�سرطة  ا���س��ت��خ��دم��ت  ف���رن�������س���ا, 
امل�سيلة  وال��غ��ازات  امل��ي��اه  خراطيم 
ت��ظ��اه��رة �سارك  ل��ل��دم��وع الإن���ه���اء 

فيها األفا �سخ�س.
باري�س  يف  ال��ت��ظ��اه��رة  اإىل  ودع����ا 
جت��م��ع ي��ط��ال��ب ب��ال��ع��دال��ة الأدام����ا 
تراوري ال�ساب االأ�سود الذي تويف 
ال�سرطة  لدى  معتقا  كان  بينما 

ت���راوري  اأ���س��ا  2016. وح��ث��ت  يف 
���س��ق��ي��ق��ة ال�������س���اب امل�������س���ارك���ني يف 
العدالة  اإنكار  “اإدانة  اإىل  التجمع 
العرقي  ال�����س��رط��ة  ع��ن��ف  ودان�����ت 

واالجتماعي«.
العفو  منظمة  دع��ت  جهتها,  م��ن 
“اإ�ساح  اإىل  ب��ي��ان  يف  ال��دول��ي��ة 
يف  ال�سرطة املمنهجة”  ممار�سات 

فرن�سا.
وجرت التظاهرات يف نهاية اأ�سبوع 
ال�سرطة  م��راق��ب��ة  ه��ي��ئ��ة  ك�����س��ف��ت 
نحو  تلقت  اأنها  خاله  الفرن�سية 
عنا�سر  ����س���د  ����س���ك���وى   1500
فيها, يتعلق ن�سفها باأعمال عنف 

مفر�سة.
الفرن�سي  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  ووع���د 
الثاثاء  ك��ا���س��ت��ان��ري  ك��ري�����س��ت��وف 
مع  اإطاقا”  ال��ت�����س��ام��ح  “بعدم 

اأ�سود  بدهان اأحمر. وكتب بدهان 
“عن�سري  ال��ت��م��ث��ال  ق��اع��دة  ع��ل��ى 
�سور  يف  ظ��ه��ر  ك��م��ا  مغت�سب”, 

بثتها وكالة االأنباء االإيطالية.
للفا�سية  مناه�سة  جمعية  وكانت 
رئي�س  م����ن  ط���ل���ب���ت  م���ي���ان���و  يف 
ال�سحايف  اإزال�����ة مت��ث��ال  ال��ب��ل��دي��ة 
م��ن طفلة  ب���ال���زواج  تتهمه  ال���ذي 
اإثيوبيا خال فرة اال�ستعمار  يف 
اإفريقيا. لكن رئي�س  االإيطايل يف 
رف�س  ���س��اال  بيبي  ميانو  بلدية 

الطلب.
ويف عدد من مدن �سوي�سرا جرت 
االأ�سخا�س,  اآالف  م�سريات �سمن 
اأك���ره���ا يف زوري�����خ ح��ي��ث تظاهر 
ع�سرة اآالف �سخ�س وهو يرتدون 
لبا�سا اأ�سود. وقد �ساروا اإىل و�سط 
“العن�سرية  ي��رددون  املدينة وهم 

القانون.  تطبيق  يف  العن�سرية 
اأن  ال�����وا������س�����ح  اإن���������ه م�����ن  وق���������ال 
القيام  يف  “ف�سلوا  ال�����س��رط��ي��ني 

بواجباتهم اجلمهورية«.
ودفعت تعليقات كا�ستانري ع�سرات 
التجمع  اإىل  ال�سرطة  رج��ال  م��ن 
ب�سيارات دورياتهم يف �ساحة قو�س 
ال�سبت.  م�ساء  باري�س  يف  الن�سر 
تعبريا  اأر�سا  االأ�سفاد  األقوا  وقد 

عن احتجاجهم.
ل��ك��ن ب�����روت ي����ون م����ارا�����س ممثل 
لوكالة  ����س���رح  ال�����س��رط��ة,  احت�����اد 
فران�س بر�س اأن “زمائي �سعروا 
ب��االإح��ب��اط وب���اأن ال��وزي��ر امل�سرف 

عليهم تخلى عنهم«.
يف ل���ن���دن ج����رت ا���س��ت��ب��اك��ات بني 
ال�����س��رط��ة وم��ت��ظ��اه��ري��ن ميينيني 
و�سط  يف  جت���م���ع���وا  م���ت���ط���رف���ني 

بينهم وبني املحتجني يف التظاهرة 
االأخرى.

الريطاين  ال����وزراء  رئي�س  ودان 
وقال  ال��ع��ن��ف.  جون�سون  ب��وري�����س 
العن�سرية  للبلطجة  م��ك��ان  “ال 
ال�سرطة  وق��ال��ت  �سوارعنا”.  يف 
اإنها اعتقلت اأكر من مئة �سخ�س 
�ستة  اأ���س��ي��ب  بينما  ال��ع��ا���س��م��ة  يف 

�سرطيني بجروح طفيفة.
مناه�سة  اح���ت���ج���اج���ات  وج������رت 
بريطانية  م����دن  يف  ل��ل��ع��ن�����س��ري��ة 
اجلنوب  يف  برايتون  بينها  اأخ��رى 

وليفربول يف ال�سمال.
ويف مدينة ميانو االإيطالية, قام 
جمهولون م�ساء ال�سبت بتخريب 
اإيندرو  ال�سحايف  لتكرمي  متثال 
 )2001-1909( م��وت��ان��ي��ل��ل��ي 
ور�سقوه  ا�سمه,  حتمل  حديقة  يف 

•• طهران-وكاالت

يف ظاهرة اأربكت ال�سلطات واأثارت 
�سل�سلة  اندلعت  امل��راق��ب��ني,  ح��رية 
اإيران,  حرائق يف مناطق عدة من 
وم�����ن ���س��م��ن��ه��ا ال����غ����اب����ات, خال 

االأ�سابيع االأخرية.
وك�����ان اأح������دث ه����ذه احل����رائ����ق ما 
تعر�ست له كني�سة القدي�سة مرمي 
يف حمافظة همدان غربي الباد, 
اجلمعة املا�سية. وقبل �سهر تقريبا 
من هذا احلادث, اأتت النريان على 
ذاتها  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ت���ذك���اري  ن�سب 
بح�سب  متعمد,  هجوم  ج��راء  م��ن 
“فاردا”  رادي����و  م��وق��ع  م��ع��ل��وم��ات 
االإي�����راين,  ال�����س��اأن  يف  املتخ�س�س 

الذي يبث من الت�سيك.
متكنت  امل�����ا������س�����ي,  واخل����م����ي���������س 
اإخماد  م��ن  االإي���ران���ي���ة  ال�����س��ل��ط��ات 
���س��وق الزهور  ح��ري��ق ه��ائ��ل دم���ر 
ب��ال��ع��ا���س��م��ة ط���ه���ران, ورغ����م عدم 
وق���وع اإ���س��اب��ات ف���اإن ال��دم��ار الذي 

حلق باملكان كان كبريا.
وقال راديو “فاردا” اإن نه “خال 
اندلعت  امل��ا���س��ي��ة  ال�45  االأي�������ام 
غ���اب���ات وبع�س  ك��ب��رية يف  ح���رائ���ق 
وال�سناعية  ال��ت��اري��خ��ي��ة  االأم���اك���ن 

واحلدائق بالعا�سمة االإيرانية«.

•• مايدوجوري-رويرتز

ق���ال ���س��ك��ان وم��ق��ات��ل يف ق���وة مهام 
 20 ق��ت��ل��وا  اإره���اب���ي���ني  اإن  م��دن��ي��ة 
ج���ن���دي���ا ع���ل���ى االأق�������ل واأك�������ر من 
40 م���دن���ي���ا وج����رح����وا م���ئ���ات يف 
�سمال  ب��ورن��و يف  ب��والي��ة  هجومني 
ياأتي  ال�سبت.  ي��وم  نيجرييا  �سرق 

لكن دون اأن يف�سح عن مزيد من 
ال��ت��ف��ا���س��ي��ل م��ث��ل م���ن ه�����وؤالء وما 
احلرائق  ه��ذه  وت�ساف  دواف��ع��ه��م. 
اإي�����ران االأخ������رية, بني  اأزم�����ات  اإىل 
ت���ردي االأو����س���اع االق��ت�����س��ادي��ة من 
ج��راء فريو�س كورونا, ف�سا عن 
التي عمقت جراح  موجات اجلراد 

طهران االقت�سادية.

اأ���س��ي��ب��وا يف اإط����اق ال��ن��ار وم���اأوا 
م�����س��ت�����س��ف��ى حم��ل��ي��ا م�����س��ي��ف��ني اأن 
خارج  ل��ل��ب��ق��اء  ا���س��ط��روا  بع�سهم 

املن�ساأة انتظارا للم�ساعدة.
املت�سددين  اإن  امل�������س���ادر  وق���ال���ت 
اأي�������س���ا يف مركز  ال���ن���ار  اأ����س���رم���وا 
لل�سرطة واأحرقوا مركز م�ساعدات 
تابعا لاأمم املتحدة باملنطقة لكن 
الدولية  املنظمة  ب��ا���س��م  متحدثا 
الأ�سرار  تعر�ست  املن�ساأة  اإن  ق��ال 
ر�سائل  امل��ق��ات��ل��ون  ووزع  ط��ف��ي��ف��ة. 
املحلية  الهو�سا  بلغة  ال�سكان  على 
حت��ذره��م م��ن ال��ع��م��ل م��ع اجلي�س 
اأو  و”الغربيني امل�سيحيني البي�س 

غريهم من الكفار«.
ومقاتل  ال�سكان  م��ن  اث��ن��ان  وق���ال 
امل�سركة  امل��دن��ي��ة  امل���ه���ام  ق����وة  يف 
جنانزاي  دخ���ل���وا  االإره���اب���ي���ني  اإن 
تقريبا  ال��ت��وق��ي��ت  ن��ف�����س  اأي�����س��ا يف 
ي���وم ال�����س��ب��ت. وذك����رت امل�����س��ادر اأن 
امل���ه���اج���م���ني و�����س����ل����وا ع���ل���ى منت 
اأب  بيك  و�ساحنات  ن��اري��ة  دراج���ات 

وقتلوا اأكر من 40 مدنيا.
ي���رد م��ت��ح��دث ع�����س��ك��ري على  ومل 

طلبات للتعقيب.
داع�������س يف غرب  ت��ن��ظ��ي��م  واأع����ل����ن 
هجومي  ع��ن  م�سوؤوليته  اأفريقيا 

ال�سبت وهجوم منطقة جوبيو.

النظام  يف  م�������س���وؤول���ون  واأرج���������ع 
الطق�س  اإىل  احل���رائ���ق  االإي������راين 
املزارعني,  ب��ني  وال��ن��زاع��ات  احل���ار 
اآراء  اآخ���ري���ن ك���ان���ت ل��دي��ه��م  ل��ك��ن 
اأخرى مفادها اأن احلرائق مدبرة.

واع���ت���ق���ل���ت ال�����س��ل��ط��ات ع������ددا من 
بهم على خلفية احلرائق,  امل�ستبه 
باإجراء  م�����س��وؤول��ون  ط��ال��ب  ف��ي��م��ا 

بينهم  واأدق, ومن  اأعمق  حتقيقات 
الرملان  ال��ب��ي��ئ��ة يف  رئ��ي�����س��ة جل��ن��ة 
تعتقد  التي  رايف,  �سمية  االإي���راين 

اأن احلرائق متعمدة.
احلكومة  ب��ا���س��م  م��ت��ح��دث  وق�����ال 
من  فقط  باملئة   10 اإن  االإيرانية 
احلرائق كان متعمدا, متحدثا عن 
اعتقال 15 �سخ�سا على خلفيتها, 

وقعا مبنطقتي  اللذان  الهجومان 
م���وجن���ون���و وجن����ان����زاي ب��ع��د اأي����ام 
على  �سخ�سا   69 مقتل  فقط من 
االأق�����ل ع��ل��ى اأي�����دي م��ت�����س��ددي��ن يف 
غارة على قرية مبنطقة جوبيو يف 
نف�س الوالية. وقال موظفا اإغاثة 
اإن  ل��روي��رز  ال�سكان  م��ن  وث��اث��ة 
باأ�سلحة ثقيلة  اإرهابيني م�سلحني 

منها قاذفات �سواريخ اأغ��اروا على 
قوات تابعة للحكومة يف موجنونو 
ع�سرة  احل�����ادي�����ة  ال�������س���اع���ة  ن���ح���و 
�سباحا بالتوقيت املحلي م�سريين 
على  جنديا   20 قتلوا  اأن��ه��م  اإىل 
االأق������ل وان���ت�������س���روا ب��امل��ن��ط��ق��ة ملدة 

ثاث �ساعات.
املدنيني  مئات  اأن  امل�سادر  وذك��رت 

امل��دي��ن��ة ل��ت��ح��دي امل��ح��ت��ج��ني على 
العن�سرية.

العا�سمة  ���س��رط��ة  اإدارة  وق���ال���ت 
خالفوا  االأ����س���خ���ا����س  اآالف  اإن 
انت�سار  مل��ن��ع  امل��ف��رو���س��ة  ال��ق��ي��ود 
�ساحة  يف  ل��ل��ت��ج��م��ع  كوفيد-19 

الرملان وحولها, ما تطلب عملية 
“كبرية” لل�سرطة.

التلفزيون  بثها  لقطات  وظهر يف 
�سربات  ي���وج���ه���ون  م�������س���اغ���ب���ني 
وقنابل  ب���زج���اج���ات  وي���ر����س���ق���ون 
دخانية رجال ال�سرطة, وا�ستباكات 

اإن  ال�سرطة  وقالت  وباء”.  اأي�سا 
���س��رط��ي��ا ج���رح ع��ن��دم��ا ب����داأ مئات 
ال��ن��ا���س��ط��ني ال���ي�������س���اري���ني اإل���ق���اء 
اعتقال عدد  بينهم مت  مقذوفات, 

من االأ�سخا�س.
�سخ�س  األ�����ف  جت��م��ع  ل�����وزان  ويف 
عن  للتعبري  م��رك��زي��ة  ���س��اح��ة  يف 
العن�سرية.  ع���ل���ى  اح��ت��ج��اج��ه��م 
ال�سوي�سرية  وكانت مدينة جنيف 
�سهدت يف وقت �سابق من االأ�سبوع 
ع�سرة  نحو  فيها  ���س��ارك  تظاهرة 

اآالف �سخ�س.
االأنباء  وك��ال��ة  ذك���رت  اأمل��ان��ي��ا,  ويف 
�سخ�س  األفي  ح��واىل  اأن  االأملانية 
�ستوتغارت  م��دي��ن��ة  يف  ت��ظ��اه��روا 
)جنوب(. وحتدثت عن تظاهرتني 
 500 االأوىل  ���س��م��ت  اأخ����ري����ني 
 250 �سخ�س يف لوبيك والثانية 
ت�سر  مل  ه���ام���ب���ورغ.  يف  ���س��خ�����س��ا 

معلومات اإىل حدوث �سدامات.
يف  اآالف  ت��ظ��اه��ر  ا����س���رال���ي���ا,  يف 
امل��دن يف عطلة نهاية  العديد من 
االأ�سبوع الثانية على التوايل على 
املفرو�سة  االإج���راءات  من  الرغم 
مل���ن���ع ان���ت�������س���ار ف����ريو�����س ك����ورون����ا 
امل�������س���ت���ج���د. وج�������رى اأك�������ر ه���ذه 
التجمعات يف بريث عا�سمة والية 

غرب اأ�سراليا.
املتظاهرين  م���ن  ال��ع��دي��د  ورف����ع 
“اأوقفوا  ع��ل��ي��ه��ا  ك���ت���ب  الف����ت����ات 
و”اأ�سراليا  االحتجاز”  يف  امل��وت 
على  الكذب  عن  توقفوا  البي�ساء 
يف اإ�سارة اإىل وفاة اأكر  اأنف�سكم”, 
االأ�سليني  ال�سكان  400 من  من 
الثاثة  ال��ع��ق��ود  يف  ال��ت��وق��ي��ف  يف 

املا�سية.
وُن��ظ��م��ت اح��ت��ج��اج��ات اأ���س��غ��ر من 
االأ�سليني يف  ال�سكان  اأج��ل حقوق 
االأرا�سي  والي���ة  عا�سمة  داروي���ن 
كوينزالند  م���دن  ويف  ال�����س��م��ال��ي��ة 
املنطقتان  وت�������س���م  امل�������ج�������اورة. 
ال�سكان  م���ن  ك���ب���رية  جم��م��وع��ات 

االأ�سليني.
امل���ئ���ات يف متنزه  اآ���س��ي��ا جت��م��ع  يف 
كتبت  راف����ع����ني الف����ت����ات  ت��اي��ب��ي��ه 
“هذه  ب��ي��ن��ه��ا  �����س����ع����ارات  ع��ل��ي��ه��ا 
ووقف  حلظة”.  ول��ي�����س��ت  ح��رك��ة 
�سمت  دقائق  ثماين  املتظاهرون 
ت���ك���رمي���ا ل����ذك����رى ف���ل���وي���د ال����ذي 
وهو  االأر����س  على  ال�سرطي  ثبته 
ي�سغط بركبته على عنقه ثماين 

دقائق و46 ثانية.
وت��ظ��اه��ر ع�����س��رات حت��ت امل��ط��ر يف 

طوكيو.
ويف ك���ن���دا, اأع���ل���ن م�������س���وؤول���ون يف 
)�سرق(  برونزويك  نيو  مقاطعة 
ف��ت��ح��وا حتقيقا يف  اأن��ه��م  ال�����س��ب��ت 
رجل  على  ال��ن��ار  ال�سرطة  اإط���اق 
يبلغ من العمر 48 عاما ما اأدى 
اإىل مقتله يف ثاين حادث من هذا 

النوع خال ال�سهر اجلاري.

�إغالق طريق �صريع و�إحر�ق مطعم يف �أتالنتا �الأمريكية 

جتدد التظاهرات العاملية �شد العن�شرية وعنف ال�شرطة 

�شل�شلة حرائق »مريبة« واعتقال م�شتبه بهم يف اإيران مقتل 20 جنديا و40 مدنيا يف هجومني بنيجرييا
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عربي ودويل
�النتخابات �لرئا�صية �الأمريكية:

جو بايدن، يبحث عن نائب رئي�س ي�شنع الفارق...!
•• الفجر -تون�س

حول  �لتكهنات  �ملببتببحببدة،  �لببواليببات  يف  تنت�صر     
�ملر�صح  �صيختاره  �لذي  �لثاين  �لرقم  هو  من  معرفة 
�لدميقر�طي، وهو نف�صببه نائب رئي�ص �صابق الأوبامبببا. 
هنببباك  ولكن  موؤكبببببد...  �أمببببر  هبببببذ�  �مبببببر�أة، 

�لعديبد من �خليار�ت �ملتاحة لالأوفر حظا ...
الآخر  وفًقا  ��صبقية،  نقطة   14 و�الآن  �صبع،  �صت،     
جو  مينح  و�لذي  �إن،  �إن  �صي  �صبكة  ن�صرته  ��صتطالع 
وكلما  تر�مب.  لدونالد   41 مقابل  نقطة   55 بايدن 
تو�صيع  77 عاًما، من  �لدميقر�طي،  ز�د  �الأيام،  مرت 

�لفجوة مع �لرئي�ص �ملنتهية واليته.

   ال يز�ل �ل�صباق طوياًل قبل 3 نوفمرب، وكل �لتوقعات 
م�صتحيلة، ولكن بات على بايدن �الآن �أن يلب�ص عباءة 
�ملف�صل لي�صبح �لرئي�ص �ل�صاد�ص و�الأربعني للواليات 
�ملتحدة. زعامة تعززت باأخطاء تر�مب يف �إد�رته لب 
كوفيد19-، وخ�صو�صا، على خلفّية �النتفا�صة �لتي 

تعرب �لبالد منذ وفاة جورج فلويد.

 على هذ� �لزلز�ل �لعن�صري، تدور �ملعركة �لرئا�صية 
�لدميقر�طي.  و�ملع�صكر  �الأبي�ص  �لبيت  بني  �الآن 
�صود  و�صيا�صيني  دينيني  زعماء  مع  �جتماع  وخببالل 
نظم يوم �الأحد �ملا�صي، مت حّث بايدن على �ختيار 
�صريكه يف بطاقة تر�صيح �لدميقر�طيني �ملحتمل �أن 

ي�صبح �أول نائب رئي�ص �أ�صود للرئي�ص �إذ� ما فاز.

هبات البنتاغون ت�شهم يف ع�شكرة ال�شرطة الأمريكية   •• وا�سنطن-اأ ف ب

االأم���ريك���ي���ة  ال�����دف�����اع  وزارة  ُت���ت���ه���م 
)ال���ب���ن���ت���اغ���ون( ب���اأن���ه���ا ����س���ارك���ت يف 
ال�سرطة  بع�سكرة  االأخ��رية  ال�سنوات 

واالأ�سلحة  املدرعة  االآليات  من  بفائ�سها  جماناً  تزويدها  عر  االأمريكية 
املعار�سة الدميوقراطية  احلربية, عن طريق برنامج مثري للجدل تريد 
تقييده. واأحيت �سور لعنا�سر يف ال�سرطة بلبا�س ع�سكري وبنادق هجومية 
الرنامج  ه��ذا  ح��ي��ال  اجل���دل  ال�سرطة  عنف  �سد  املحتجني  اإىل  موجهة 
الذي قل�سه الرئي�س ال�سابق باراك اأوباما ب�سكل كبري يف عام 2015, لكن 

الرئي�س دونالد ترامب اأعاد تفعيله يف 2017.
ال�سغب  اأعمال  باأعداد كبرية خال  اآليات مدرعة  ون�سرت يف مينيابولي�س 
اأيار/مايو بعد وف��اة ج��ورج فلويد حتت ركبة �سرطي  اأواخ��ر  اندلعت  التي 
ع�سكرة  “وقف  ينبغي  واأ���س��ب��ح  حربية  اأ�سلحة  ه��ي  امل���وارد  وت��ل��ك  اأب��ي�����س. 
قدمه  ال��ذي  ال�سرطة  اإ���س��اح  قانون  م�سروع  يف  ي��رد  كما  االأمن”,  ق��وات 
دميوقراطيون.  غالبيتهم  الكونغر�س,  يف  نائب  مئتي  نحو  االأ�سبوع  ه��ذا 
1997, وزع اجلي�س االأمريكي الأكر من ثمانية اآالف عن�سر  ومنذ عام 

معدات   - االأ�سليني  لل�سكان  والتابعة  واملحلية  الفدرالية   - ال�سرطة  يف 
باآليات  م�ستعملة اأو جديدة, من م�سد�سات و�سواًل اإىل مروحيات, ومروراً 
مدرعة معّدة ملقاومة املتفجرات, بقيمة اإجمالية تبلغ 6,8 مليارات دوالر, 
نقلت  وح��ده��ا,  املالية   2017 �سنة  ويف  القانون.  م�سروع  ذك��ر يف  ما  وف��ق 
500 مليون قطعة عتاد اإىل قوات ال�سرطة يف الباد عن طريق الرنامج 
1997 الذي  الدفاع لعام  اإىل بند ميزانية  اإ�سارة  يف   ,”1033“ امل�سمى 

اأقر الرنامج مبوجبه.
مدى  اأي  اإىل  للبنتاغون  اللوجي�ستية  ل���اإدارة  االأخ���رية  البيانات  تظهر 
ا�ستفادت بع�س دوائر ال�سرطة من �سخاء البنتاغون, اأحياناً بن�سب قد تعد 

فائ�سة قيا�ساً بحجم �سكان املنطقة التي تتبع لها.
 90 يف والية مونتانا, تلقت �سرطة مقاطعة فاتهيد البالغ عدد �سكانها 
اجلليدية,  الوطنية  املحمية  من  لقربها  خ�سو�ساً  وامل�سهورة  ن�سمة,  األ��ف 
األف  ب�سبعني  قيمتها  تقدر   ,2013 عام  لاألغام يف  مقاومة  اآلية مدرعة 

اأوكاهوما,  والي��ة  ويف  ع�سكرية.  نقل  باآلية  تزويدها  من  عام  بعد  دوالر, 
تزودت �سرطة مدينة اآدا ال�سغرية التي ال يزيد عدد �سكانها عن 16 األف 
مدرعة  اآلية  متنح  اأن  قبل  “اأم-16”  ر�سا�س  ب�34  �سنوات  خال  ن�سمة, 
م�سادة لاألغام يف متوز/يوليو 2019. وت�سم دائرة �سرطة هذه املدينة 

ثمانية عنا�سر يعملون بدوام كامل, واثنني بدوام جزئي.
م���دار����س عديدة  ف��ي��ه  ون��ك��ب��ت  ك��ب��رية,  ب��درج��ة  ���س��ك��ان��ه م�سلحون  ب��ل��د  ويف 
املوؤ�س�سات  ى  ح��ت  ت�ستفيد  االأخ����رية,  ال�سنوات  يف  ن��ار  اإط���اق  عمليات  يف 

التعليمية من هبات البنتاغون.
اأعطيت مدار�س وجامعات وثانويات دائرة باي يف بنما �سيتي  يف فلوريدا, 
مدرعتني  واآل��ي��ت��ني  االأق���ل  على  ر�سا�ساً   27 موؤ�س�سة,   47 ع��دده��ا  البالغ 

م�سادتني لاألغام خال عامي 2012 و2013.
منح  من  ب�سدة  احلد  على  الدميوقراطيني  النواب  قانون  م�سروع  وين�س 
ال�سرطة املتفجرات والقنابل وقاذفات القنابل واالآليات املدرعة املعدة اأكر 

الأر�س املعركة ولي�س حلفظ االأمن. 
ال�سيوخ  جم��ل�����س  يف  اأع�������س���اء  وي���ع���د 
باإ�سراف  ق����ان����ون,  م�������س���روع  اأي�������س���اً 
هاواي  عن  الدميوقراطي  ال�سناتور 
�سنوات  يندد منذ  ال��ذي  �ساتز  براين 
بالت�سليح املفرط لل�سرطة االأمريكية. واأعلن ل�سحيفة “نيويورك تاميز” 
االأمريكية “من الوا�سح اأن العديد من دوائر ال�سرطة تتزود بالعتاد كما 
واأ�ساف “ال  لو اأنها ت�ستعد حلرب, وهذا ال ينفع من اأجل حفظ االأمن”. 
يعني امتاك وزارة الدفاع لفائ�س اأ�سلحة اأنها بال�سرورة �ست�ستخدم ب�سكل 

جيد«.
و�سبق اأن حاول �ساتز وال�سناتور اجلمهوري راند بول يف عام 2014 تقدمي 
قانون مماثل, بعد ن�سر اأوىل املعلومات عن “الرنامج 1033” يف اأعقاب 

اأعمال ال�سغب التي �سهدتها تظاهرات فرغ�سون املنددة بالعن�سرية.
وت�سببت وفاة مايكل براون االأ�سود البالغ 18 عاماً بر�سا�س �سرطي اأبي�س 
اأمن  وق��وات  ال�سود  ال�سكان  اأي��ام بني  ع�سرة  ا�ستمرت  �سغب عنيفة  باأعمال 
مدينة فرغ�سون ال�سغرية يف مي�سوري, ا�ستخدمت فيها ال�سرطة ر�سا�سات 

واآليات مدرعة ح�سلت عليها من البنتاغون.

الرئي�س”  “نائب  واأخ�����ره�����م   
ثماين  ال�سابق طيلة  اأوباما  باراك 
�سنوات, اأن “العديد من املر�سحات 
اأفريقية”  اأ�سول  من  االأمريكيات 

على قائمته.
االإجابة احلذرة  اأحيت هذه  لقد    
التكهنات  ك��ذل��ك-اآل��ة  ك��ان��ت  -اإذا 
البطاقة  على  االأط��ل�����س��ي  وراء  م��ا 
بايدن.  جلو  امل�ستقبلية  الرئا�سية 
... كل  وال���ل���ون وال��ع��م��ر  اجل��ن�����س 
“من  اللعبة  ك��م��ا يف  ي����دور,  ���س��يء 

هو؟«.
   يطرح بع�س املعلقني ال�سيا�سيني, 
معرفة,  عن  ولي�س  ا�ستعجال  عن 
بنهاية  اختياره  �سيحدد  بايدن  اأن 
ي��ون��ي��و. م��ن ج��ان��ب��ه, يعتر امل���وؤرخ 
جان اإريك برانا قاطعا: “لن يكون 
ذلك قبل بداية اأغ�سط�س, اأي قبل 
م����وؤمت����ر احل�������زب ال���دمي���ق���راط���ي 
يتبع  االإع���������ان  ه�����ذا  م���ب���ا����س���رة. 
للغاية”,  ودقيقة  م�سفرة  طقو�ًسا 
باري�س  جامعة  يف  االأ�ستاذ  يو�سح 
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خيار حا�صم ... 
ب�صبب عمر بايدن

   ملاذا انعدام ال�سر هذا؟ اإن ال�سياق 
ال���رك���اين ل��ل��ح��ظ��ة ت��ت��ج��اور فيها 
واالقت�سادية  -ال�سحية  االأزم���ات 
واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��ع��ن�����س��ري��ة -ال 
وتعر  تاأخر  بعد  �سيء.  كل  يف�سر 
التمهيدية  االن��ت��خ��اب��ات  ب��داي��ة  يف 
اأوائ����ل فراير,  يف  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
ق����ام ب���اي���دن الح���ق���ا ب��ط��ي امل���ب���اراة 

حقيقية  ب��ول��ي��ن��غ  ل��ع��ب��ة  ب�����س��رع��ة. 
ف���ر����س نف�سه  امل�������رة, ح���ي���ث  ه�����ذه 
 27 ال����  امل��ر���س��ح��ني  ب��ني  ب�سهولة 
يف ال�سباق. انها “مرحلة متهيدية 
كانت االأق�سر يف التاريخ. اجلميع 
بانتظار  التايل,  الرهان  اإىل  تطلع 
ال�����س��ب��اق ال��ن��ه��ائ��ي: اخ��ت��ي��ار نائب 
موؤلف,  ب��ران��ا,  يفكك  الرئي�س”, 
يعلن عن  كتاب  املا�سي,  اأكتوبر  يف 
“جو بايدن,  فوز بايدن القادم ): 

الوالية الثالثة لباراك اأوباما«.
   واإذا مل يعهد الد�ستور ب��اأي دور 
تنفيذي لنائب الرئي�س, فاإن له مع 
ذلك مهمة كبرية: خافة الرئي�س 
اأو  اأو اال���س��ت��ق��ال��ة  ال��وف��اة  يف ح��ال��ة 
عاًما   78 ب��اي��دن  و�سيبلغ  العجز. 

“فيدرايل” لهن, وهذا مطلوب يف 
ال�سرية الذاتية.

ولكنهن  وم���وه���وب���ات,  ك���ف���وءات,    
ي��ف��ت��ق��رن ل��ل��خ��رة, ب��اخ��ت�����س��ار ... 
اأتانتا  عمدة  على  �سيق�سي  مم��ا 
)كي�سا الن�س بوتومز( اأو وا�سنطن 
)م����وري����ل ب���������اوزر(, ال���ل���ت���ني خدع 
بع�س  فلويد  وف��اة  منذ  ن�ساطهما 
منهما  لتجعل  االإع������ام,  و���س��ائ��ل 
م��ر���س��ح��ت��ني ج��دي��ت��ني. ا���س��م اآخر 
املنتخبة  مذكور هو فال دميينغز, 
النواب.  جمل�س  يف  ف��ل��وري��دا  ع��ن 
ال�سابقة  ال�سرطية  هذه  تعيني  مت 
 63 العمر  م��ن  البالغة  ال�����س��وداء 
العام  �سابق من هذا  عاًما يف وقت 

للدفاع عن اإقالة ترامب.

يف نوفمر, عمر يكون فيه احتمال 
�سقوط فاأ�س املر�س وحتى املوت.

   »اإن��ه رج��ل عجوز, اه��را قليًا, 
واجل���������ّد ال��������ذي ن�������س���ع���ه يف اآخ�����ر 
ترامب,  عك�س  على  اإن��ه  الطاولة. 
ير�سم   ,“ ع����م����ره  ح���ق���ا  ي��ج�����س��د 
الفرن�سي  ال�����س��ف��ري  اأرود,  ج����ريار 
امل��ت��ح��دة ثم  االأمم  ل���دى  ال�����س��اب��ق 
�سينظر  لذلك  املتحدة.  ال��والي��ات 
يف  م����راف����ق����ه  اإىل  االأم����ري����ك����ي����ون 
اأو  حم��ت��م��ل,  كرئي�س  االن��ت��خ��اب��ات 
ومن   .2024 لعام  مبا�سر  وري��ث 
احل��ا���س��م��ة الختيار  االأه��م��ي��ة  ه��ن��ا 
املثالية. واجلميع على  ال�سخ�سية 
مفاجاأة  ���س��ورة  يف  اإال  ب��اأن��ه��ا,  علم 

كبرية, �ستكون امراأة.

“اإنه يحتاج اإىل امراأة ي�سارية اإىل 
جانبه, لكن �سخ�سية وارن القوية 
وتنّفر  ب����اي����دن,  ���س��ت��ل��غ��ي  ل��ل��غ��اي��ة 
الذين  امل��ع��ت��دل��ني  اجل���م���ه���وري���ني 
يحلل جريارد  يرف�سون ترامب”, 

اأرود.
  ل���ن���ل���خ�������س؟ ل�����ن ي����ك����ون رج�����ا, 
البي�س,  م��ن  تكون  ل��ن  وبالتاأكيد 
اأمكن  اإذا  ج����ًدا  ي�����س��اري��ة  ول��ي�����س��ت 
ي��رز ع���ودة فر�سية  ذل��ك ... مب��ا 
ت�سويت  لتعزيز  ����س���وداء,  �سريكة 
االآن,  م��ن  كبري  ح��د  اإىل  م�سمون 
ولكنه يذنب بغيابة يوم االقراع. 
اأي�سا  هنا  املحتمات  املتناف�سات 
ي�سغلن  منهن  العديد  لكن  فيلق, 
من�سب عمدة “فقط”, وال ح�سور 

   بعد موجة مي تو, التزم بايدن, 
الواليات  يف  وىل  �سابقة  و�ستكون 
�سيا�سيات  ن�ساء  ان ظهور  املتحدة. 
بارزات يف الواليات املتحدة موؤخًرا 
 ... امل��ذك��ورة  االأ�سماء  وف��رة  يف�ّسر 
على  ا�ستبعادهن  ي��ت��م  م��ا  وغ��ال��ًب��ا 

الفور.
ويتمان,  جريت�سني  ا���س��م  ت��ك��رر     
ح��اك��م��ة م��ي�����س��ي��غ��ان ال�����س��اب��ة )48 
رئي�سية يجب  وه��ي والي���ة  ���س��ن��ة(, 
باإ�سرار.  ترامب,  لهزم  بها  الفوز 
ومت اختيار هذه النجمة ال�ساعدة 
يف احل���زب ال��دمي��ق��راط��ي يف وقت 
���س��اب��ق م���ن ه����ذا ال���ع���ام ل��ل��رد على 
لرامب.  االحت�����اد  ح��ال��ة  خ��ط��اب 
لكنها بي�ساء, مثل بايدن, ويعتر 

نائبه  اأن  املتخ�س�سني  العديد من 
القادمة �ستاأتي من التنوع, ليكمل 
واأبي�س  م�����س��ن  ك���رج���ل  ����س���ورت���ه 

وغني. 

لي�ص رجال، وال بي�صاء، 
ولي�صت ي�صارية جد�...

اإذا مت ات��ب��اع ه��ذا امل��ن��ط��ق, تخرج    
ا �سيناتورة والية  من القائمة اأي�سً
هنا  متاأرجحة  )والي���ة  ميني�سوتا 
ا( اإميي كلوبو�سار, اأو زميلتها  اأي�سً
اإليزابيث  ما�س���ات�سو�ست�س  م���ن 
االن����ت����خ����اب����ات  اك����ت���������س����اف  وارن, 
ال��ت��م��ه��ي��دي��ة, اأك�����ر ت��ق��دم��ي��ة من 
بايدن, ولكن ... يف ال�سبعينات من 
ا.  اأي�سً قريًبا(  عاًما   71( عمرها 

كاماال هاري�ص، �الأوفر حظا
اأقليات  ج��ه��ة  م���ن  رمب����ا  ول���ك���ن    
اأخرى, علينا اأن نبحث عن اللوؤلوؤة 
االوف���ر  الأن  امل�ستقبلية.  ال���ن���ادرة 
وهي  ه��اري�����س,  ك��ام��اال  تبقى  حظا 
ومن  جامايكا  من  مهاجرين  ابنة 
ال��ه��ن��د. ك���اري���زم���ي���ة, ���س��اب��ة )55 
ع��ام��ا(, من ذوي اخل��رة )مدعية 
ع�سو  وح����ال����ي����ا  ����س���اب���ق���ة  ع����ام����ة 
كاليفورنيا(,  يف  ال�سيوخ  جمل�س 
ت�سع  ن�����س��وي��ة,  م��ع��ت��دل��ة,  تقدمية 
ع��ام��ة ع��ل��ى ج��م��ي��ع امل��رب��ع��ات ... 
بايدن  �سد  هجماتها  اأن  با�ستثناء 
التمهيدية  االن��ت��خ��اب��ات  ب��داي��ة  يف 
تكلفها  قد  العرقية,  امل�ساألة  ب�ساأن 
املياه اىل  واإن عادت  املن�سب, حتى 

جماريها بينهما منذئذ.  
يراهن  اآخًرا”,  ولي�س  »اأخ����رًيا     
اإري��ك برانا على مناف�س من  جان 
“التينا”,  م���ن  ال��ث��ان��ي��ا  ال���درج���ة 
مي�سيل لوجان غري�سام, 60 عاًما, 
حاكمة والية نيو مك�سيكو بعد �ست 
بالتاأكيد  ال��ك��ون��غ��ر���س.  يف  ���س��ن��وات 
اأقل �سهرة من كاماال هاري�س, فاإن 
املعتادة  املتمر�سة,  ال�سيا�سية  لهذه 
ف�سيلة  وا���س��ن��ط��ن,  كوالي�س  على 
ب����اي����دن على  ه���ائ���ل���ة: م�������س���اع���دة 
الاتينو�س  ت�����س��وي��ت  ا���س��ت��ق��ط��اب 
واإقامة  جزئًيا,  اإليه  يفتقر  ال��ذي 
“جدار” رمزي �سد ترامب, الذي 
بنى حملته عام 2016 على وعد 
باإقامة حاجز �سخم ملنع “الرجال 
دخول  من  املك�سيكيني  القذرين” 

الواليات املتحدة.

تبقى كاماال هاري�ص �الأوفر حظا، الأنها ت�صع عالمة على جميع �ملربعات
فال دميينغز على القائمة اي�ساعدم اخلرة تق�سي موريل باوزراملنطق املتبع �سي�ستبعد اإميي كلوبو�سار واإليزابيث وارن

مي�سيل لوجان غري�سام مراهنة جديةكاماال هاري�س تظل االوفر حظاجريت�سني ويتمان... م�ستبعدة النها بي�ساء

 اإذا مل يعهد الد�شتور باأي دور تنفيذي لنائب الرئي�س، فاإن له مع ذلك مهمة كبرية

التزام بايدن باختيار امراأة ملن�شب نائب الرئي�س �شابقة اأوىل يف الوليات املتحدة

مي�شيل لوجان غري�شام، حاكمة ولية نيو مك�شيكو 
من اأبرز املر�شحات رغم اأنها اأقل �شهرة من هاري�س

على هذا الزلزال العن�شري، تدور املعركة الرئا�شية 
الآن بيــن البيت الأبيـ�س واملع�شــكر الدميقــراطي
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عربي ودويل

 •• عوا�سم-وكاالت

ال�سوء  �سحافية  تقارير  �سلطت 
الليبية  االأزم�������ة  ت���داع���ي���ات  ع��ل��ى 
العربي  وال����رف���������س  ج����ه����ة,  م�����ن 
ل���ل���ت���دخ���ات ال���رك���ي���ة م����ن جهة 
اأخ����رى, و���س��ط اح��ت��ف��االت جماعة 
االإخوان االإرهابية بالغزو الركي 

لاأرا�سي الليبية.
ووفقاً ل�سحف عربية �سادرة اأم�س 
تابعة  اإع��ام  و�سائل  تلعب  االأح��د, 
ت�سوي�س  يف  ك���ب���رياً  دوراً  ل��رك��ي��ا 
امل�����وح�����د �سد  ال����ع����رب����ي  امل�����وق�����ف 

تدخات اأردوغان يف طرابل�س.

�إد�نة عربية
ويف التفا�سيل, قال الكاتب حممد 
ب�سحيفة  م��ق��ال  يف  ال��ف�����س��ل  اأب����و 
العرب, تعقيباً على مداخلة هاتفية 
اأجراها ال�سفري ح�سام زكي, االأمني 
العربية,  للجامعة  امل�ساعد  ال��ع��ام 
ليبيا,  ح��ول  امل�سرية  ت��ن  قناة  م��ع 
االأوىل,  امل�����رة  ه����ذه  “لي�ست  اإن�����ه 
التي تتعامل  االأخ���رية,  ول��ن تكون 
لركيا  تابعة  اإع���ام  و�سائل  فيها 
ال�سيا�سي,  والتوظيف  االجتزاء  يف 
هو  م��ا  على  تنطوي  طريقة  وه��ي 
اأبعد من الفركة والفتنة, ويتعلق 
وغطر�سة  اخل���ف���ي���ة,  ب���االأم���ن���ي���ات 
القوة املفتعلة, وحماولة الت�سوي�س 
فبعد  ال�����ت�����ط�����ورات,  ب���ع�������س  ع���ل���ى 
والدولية  االإقليمية  الفعل  ردود 
اأب����دت م��واف��ق��ة ع��ل��ى املبادرة  ال��ت��ي 
الزاوية,  اأنقرة يف  امل�سرية ُح�سرت 
الأن امل���ب���ادرة دع���ت ل��وق��ف اإط���اق 
النار واإحال ال�سام, بينما تركيا 
وال��وف��اق ت��دق��ان طبول احل��رب يف 
الواقعة  “ك�سفت  وت��اب��ع  ����س���رت«. 
مبوقف  تتعلق  ك��ث��رية  دالالت  ع��ن 
اأن  ميكن  وهل  ليبيا  من  اجلامعة 
املقبلة,  ال��ف��رة  م��ا  بتحرك  ت��ق��وم 

يت�سببون  االآن  االإخ����وان  ه��م  “ها 
ليبيا,  اأر���س  على  جديدة  نكبة  يف 
ي�ستدعون احلليف العثمانلي لغزو 
ا�ستعماري, بعد اأن لفظهم ال�سعب 
واأ�سقطهم يف االنتخابات, فاإذا بهم 
ينقلبون على ال�سرعية, ويجمعون 
باقي ع�سابات االإرهاب لي�سيطروا 
على العا�سمة طرابل�س, وليمنعوا 
جي�س ليبيا الوطني من ا�ستكمال 
وتوحيد  الدولة  وا�ستعادة  مهمته 
ميلي�سيات  من  وتطهريها  اأر�سها 

االإرهاب«.
اأن  “يعرف االإخ����وان ج��ي��داً  وت��اب��ع 
اخليانة  ه��و  ليبيا  يف  يفعلونه  م��ا 
اأردوغان  ويعرف  بعينها,  الوطنية 
اأجنبي  غ���زو  ه���و  ب���ه  ي��ق��وم  م���ا  اأن 
وتدينه  ل��ي��ب��ي��ا  ����س���ع���ب  ي���رف�������س���ه 
يغامر  لكنه  ال��دول��ي��ة,  ال�����س��رع��ي��ة 
ب�سمت  م��ت�����س��ج��ع��اً  ال��ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى 
املخاطر  ح���ج���م  ي������درك  ال  دويل 
�سوريا  اإىل  ل��ي��ب��ي��ا  حت���وي���ل  م����ن 
اأخرى, ومن التغا�سي عن جيو�س 
امل���رت���زق���ة! وم��ي��ل��ي�����س��ي��ات االإره�����اب 
اأن يحول بها  اأردوغ���ان  التي يريد 
لتحالفه  ارت��ك��از  نقطة  اإىل  ليبيا 
املنطقة  دول  بها  يهدد  االإره��اب��ي, 
من  وي��ف��ت��ح  م�����س��ر,  مقدمتها  ويف 
ليبيا  ث���روات  نهب  اأب���واب  خالها 

على م�سراعيها«.
ولفت اإىل اأنه “بالن�سبة اإىل م�سر, 
ب���ال���ن���ار على  ال���ل���ع���ب  ي��ق��ت�����س��ر  ال 
تركيا  على  وال  الغربية  ح��دوده��ا 
االأكر  التهديد  فهناك  وح��ده��ا, 
املتمثل يف خمططات اإثيوبيا ب�ساأن 
�سد النه�سة, وما ميثله من م�سا�س 
النيل,  م���ي���اه  يف  م�����س��ر  ب���ح���ق���وق 
ال�ستئناف  ال�������س���ودان  ���س��ع��ت  وق����د 
ال��ت��ف��او���س, وواف���ق���ت م�����س��ر على 
اعترتها  م��ف��او���س��ات  امل�����س��ارك��ة يف 
ف��ر���س��ة الإث���ب���ات اجل���دي���ة وح�سن 

النوايا من جانب اإثيوبيا«.

رئي�س بلدية �شاو باولو 
م�شاب بفريو�س كورونا  

 •• ريو دي جانريو-اأ ف ب

����س���او باولو  ب��ل��دّي��ة  اأع���ل���ن رئ��ي�����س 
برونو كوفا�س الذي يعاين مر�س 
اأّنه  املا�سي,  ال��ع��ام  منذ  ال�سرطان 
امل�ستجّد,  كورونا  بفريو�س  م�ساب 
راأ�س  ع��ل��ى  �سيبقى  اأّن����ه  اأّك����د  ل��ك��ّن��ه 

اأكر مدينة يف الرازيل.
اأن  اإن�ستغرام  على  كوفا�س  وك��ت��ب 
االختبار الطبي الذي اأجراه اأظهر 
“اأنا  ب��ال��ف��ريو���س. وق����ال  اإ���س��اب��ت��ه 

بخري. ال توجد اأعرا�س«.
على  ُن�������س���ر  ف���ي���دي���و  م���ق���ط���ع  ويف 
نف�سها, ك�سف  ال�سبكة االجتماعية 
اأّنه تلّقى هذه النتيجة اإثر اإجرائه 

ا. ا روتينيًّ فح�سً
االأربعني  ال��ب��ال��غ  ال��رج��ل  واأ���س��اف 
ال  اأّن���ن���ي  مب���ا  ط��ب��ي��ب��ي,  “تو�سية 
����ا, ه���ي ال���ب���ق���اء يف  اأع������اين اأع����را�����سً
لرك  حاجة  هناك  لي�ست  املنزل. 
من�سبي, �ساأوا�سل عقد اجتماعات 

عر االإنرنت«.
يف بداية الوباء, كان كوفا�س و�سع 
البلدية  ب����دار  م��ك��ت��ب��ه  يف  ���س��ري��را 
ل��ي��ك��ون م���وج���ودا ع��ل��ى م����دار 24 
من  يتمكن  وحتى  اليوم  يف  �ساعة 
التي  التعامل مع االأزمة ال�سحية 
ت��وؤث��ر ع��ل��ى ���س��ك��ان امل��دي��ن��ة البالغ 

عددهم 12,2 مليون �سخ�س.

اعتقال رجل اأعمال
 كولومبي مقّرب من مادورو 

 •• ميامي-اأ ف ب

الكولومبي  االأع��م��ال  رج��ل  االأخ�سر  ال��راأ���س  جمهورية  �سلطات  اعتقلت 
األيك�س �سعب الذي يواجه تهما اأمريكية بغ�سل اأموال اإ�سافة اىل تن�سيق 
�سبكة ف�ساد ل�سالح الرئي�س الفنزويلي نيكوال�س مادورو, وفق ما اأفادت 

حماميته يف ميامي وكالة فران�س بر�س .
واأكدت املحامية ماريا دومينيغيز اجلمعة توقيف �سعب املاحق مبوجب 
يف ميامي بتهمة غ�سل  واملتهم  االإنربول  عن  �سادرة  حمراء”  “ن�سرة 
تفا�سيل  اإعطاء  دون  االأطل�سي,  املحيط  يف  الواقع  االأرخبيل  يف  اأم���وال, 

اأخرى.
وال مت��ل��ك ال���راأ����س االأخ�����س��ر ات��ف��اق��ي��ة ل��ت��ب��ادل امل��ط��ل��وب��ني م��ع الواليات 
األفارو بوليدو  املتحدة. تتهم الواليات املتحدة �سعب و�سريكه التجاري 
350 مليون دوالر خارج فنزويا, اإما اىل الواليات  بغ�سل اأموال ونقل 

املتحدة اأو عر الواليات املتحدة اىل 
ح�سابات اأجنبية.

ويف حال ادانته يواجه �سعب عقوبة 
ال�سجن 20 عاما.

اإن  االأمريكية  اخل��زان��ة  وزارة  تقول 
2016 جني  م��ن��ذ  ي���ح���اول  ���س��ع��ب 
اأرباح من ا�سترياد مواد غذائية اىل 
املواد  يف  ا  �سحًّ تعاين  التي  فنزويا 
اأي�سا  ي�سمل  خمطط  يف  اال�سا�سية, 
اأبناء زوجة الرئي�س نيكوال�س مادورو 

و13 �سركة يف بلدان خمتلفة.
واأفاد م�سوؤول اأمريكي كبري فران�س 
هويته  ك�سف  ع��دم  م�سرطا  ب��ر���س 
العمات  ن��ق�����س  م���واج���ه���ة  يف  اأن�����ه 

الذهب  لبيع  احتكارا  �سعب  م��ادورو  منح   ,2018 عام  اأوائ��ل  االأجنبية 
ورحبت  فنزويا.  جنوب  يف  مناطق  م��ن  �سرعي  غ��ري  ب�سكل  امل�ستخرج 
واعتر  �سعب.  باعتقال  غ��واي��دو  خ��وان  برئا�سة  الفنزويلية  املعار�سة 
“اعتقاله ميثل �سربة قوية لهيكلية  اأن  خوليو بورخي�س نائب غوايدو 
النظام, ويظهر اأن الفنزويليني لي�سوا وحدهم, واأنه مع مادورو ال يوجد 

م�ستقبل, وال حتى لداعميه«.
ووفقا لل�سحافة االإيطالية, فاإن �سعب وزوجته االإيطالية كاميا فابري 

يخ�سعان للتحقيق يف ايطاليا اي�سا بتهمة غ�سل اأموال.
وت�سعى اإدارة الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب التي اعرفت العام املا�سي 
بغوايدو رئي�ساً انتقالياً لفنزويا, اإىل دفع مادورو للتخلي عن ال�سلطة.

وف��ر���س��ت خ�����س��و���س��اً ح�����س��اراً ن��ف��ط��ي��اً ع��ل��ى ف��ن��زوي��ا وا���س��ت��ه��دف��ت كبار 
ال�سخ�سيات يف نظام هذه الدولة التي ت�سهد اأزمة, من دون التمكن حتى 

االآن من جعل الرئي�س اال�سراكي يتنحى.
 

فمع اأن حركتها ال�سيا�سية حمدودة 
ومتوقفة على مدى توافق الدول 
هناك ح�سا�سية  اأن  االأع�ساء, غري 
تاريخية جتاه التعامل مع االأزمة 
ت�ساعف من االإحجام عن التفاعل 
معها, ورثها امل�سوؤولون عنها, لي�ست 
بال�سعف  الت�سليم  قبيل  م��ن  ه��ي 
العربية  الق�سايا  ك��ل  يف  امل��وج��ود 
االأزمة  الأن  ب��ل  عليها,  امل��ط��روح��ة 
عن  بعيداً  مبكرا  اختطافها  جرى 
“على  واأ���س��اف  العربية«.  ال��دائ��رة 
�سوء هذه املعطيات, ميكن التعامل 
م���ع ك���ام ال�����س��ف��ري زك���ي ع��ل��ى اأنه 
حت�سيل حا�سل من فائ�س العجز 
درجة  الأي  يك�سف  لكنه  ال�سيا�سي, 
اأن اجلامعة العربية ال تزال متثل 
غ�سة يف حلق تركيا وتيار االإ�سام 
عاجزة  ك��ان��ت  ل��و  حتى  ال�سيا�سي, 
النهاية  يف  ف��ه��ي  دوره����ا,  اأداء  ع��ن 

اأن هناك مظلة  على  �ساهدا  تبقى 
قد  توظيفها  اأُح�����س��ن  اإذا  ع��رب��ي��ة, 
للممار�سات  معنويا  منّغ�سا  متثل 
الركية يف املنطقة, ولو يف توفري 
احلد االأدنى من الرف�س واالإدانة 

لها«.

جي�ص �أردوغان
 وخيانة “�الإخو�ن«

الكاتب  ع��ل��ق  اأخ�������رى,  ج��ه��ة  م���ن 
بجاد  ب�����ن  ع�����ب�����داهلل  ال���������س����ع����ودي 
العتيبي, يف مقال ب�سحيفة ال�سرق 
“الرئي�س  ظ��ه��ور  ع��ل��ى  االأو����س���ط, 
ال����رك����ي رج�����ب ط���ي���ب اأردوغ��������ان 
باده,  يف  التلفزيون  �سا�سات  على 
على  ع�سكري  ك��ق��ائ��ٍد  ي�����س��رح  وه���و 
املعارك  خ��ري��ط��ة  ت��ق��اب��ل��ه,  ���س��ا���س��ة 
ع��ل��ى االأر������س ال��ل��ي��ب��ي��ة, م��ق��راً باأن 
جنوده و�سباطه ومرتزقته الذين 

ج���اء ب��ه��م م��ن ك��ل ح����دٍب و�سوٍب, 
ه��م ال��ذي��ن ي��خ��و���س��ون امل��ع��ارك يف 
ليبيا, ويواجهون اجلي�س الوطني 
وبهتاناً,  زوراً  وي�سميهم  الليبي, 

اأحفاد عمر املختار!«.
“هذا  اأن  ال���ع���ت���ي���ب���ي  واع������ت������ر 
اللغة  يف  ع���ن���ه  ي���ع���ر  ال���ت�������س���رف 
ويت�سم  ب�”الوقاحة”,  ال��ع��رب��ي��ة 
و”التناق�س”,  ب�”املغالطات” 
يف  امل��ح��ت��ل  امل�ستعمر  خ��ط��اب  وه���و 
ك���ل زم�����اٍن وم���ك���اٍن, واإردوغ��������ان يف 
التعريفات  ب��ك��ل  م�ستعمر  ل��ي��ب��ي��ا 
وحمتل بكل املعاين, وهو وعلوجه 
الوجه  االأعاجم ومرتزقته غريبو 
واليد والل�سان - كما يقول املتنبي 
- يف �سحاري ليبيا العربية, وبني 

�سعبها البا�سل البطل«.
الذي  ال��ه��راء  “كل  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
ي�����س��وق��ه اأردوغ�������ان وم���ن م��ع��ه من 

ك���ت���ائ���ب ال���ت���ري���ر م����ن االأت��������راك 
والليبيني,  ال��ع��رب  اخل��ون��ة  وم���ن 
ل���ل���رم���اد يف  ذراً  ك���ون���ه  ي��ت��ع��دى  ال 
اأح����د حتى  ي�����س��دق��ه  ال��ع��ي��ون, وال 
م����ع����ل����ن����وه وم��������روج��������وه, وه������دف 
اإردوغان الوا�سح هو النفط الليبي 
البحر  يف  التو�سعية  وط��م��وح��ات��ه 
واالكت�سافات  امل��ت��و���س��ط,  االأب��ي�����س 
لبنان  يف  اجل�����دي�����دة  ال���ن���ف���ط���ي���ة 
ا�ستعمارية  اأه��داف  وه��ذه  وم�سر, 
واإذاللها,  ال�سعوب  ث���روات  لنهب 
م�ستقبل  وعلى  عليها  وال�سيطرة 

اأجيالها«.

�للعب بالنار.. 
الكاتب  اأ����س���ار  م��ت�����س��ل,  ���س��ي��اق  ويف 
ع���ارف مب��ق��ال يف �سحيفة  ج���ال 
خيانة  اإىل  االإم����ارات����ي����ة,  ال��ب��ي��ان 
االإخوان املعهودة منذ زمن, قائًا: 

 �شحف عربية: رف�س عربي وترحيب اإخواين بالغزو الأردوغاين لليبيا

•• باري�س-رويرز

قو�س  عند  ال�سرطة  ���س��ي��ارات  م��ن  الع�سرات  جتمعت 
اأيام  بعد  للحكومة  حت��د  يف  باري�س  و�سط  يف  الن�سر 
مع  نهائيا”  الت�سامح  “بعدم  ال�سلطات  تعهد  م��ن 

العن�سرية بني موظفي اإنفاذ القانون.
املركبات  ع�����س��رات  )ب����������ي.اإف.اإم(  ت��ل��ف��زي��ون  وع���ر����س 
امل��ت��وق��ف��ة وه���ي ت��ط��ل��ق ���س��اف��رات االإن������ذار واالأ����س���واء 
الزرقاء اأمام الن�سب التذكاري الذي �سهد ا�سطرابات 
�سديدة يف دي�سمر كانون االأول 2018 عند انطاق 
املناه�سة  ال�سفراء”  “ال�سرات  احتجاجات  ���س��رارة 

للحكومة.

•• اجلزائر-اأ ف ب

قررت احلكومة اجلزائرية رفع احلجر ال�سحي الكامل عن بع�س املناطق 
اعتباراً من االأحد, واإبقائه جزئيا مع تعديل �ساعات حظر التجوال يف مناطق 
اأخرى, ب�سبب انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد, بح�سب ما جاء يف بيان م�ساء 
48, منها  اأ�سل  29 والية من  ال�سبت. واأبقيت قيود احلجر املنزيل على 
19 والية منها تيزي وزو  العا�سمة, بينما رفع احلجر كليا عن  اجلزائر 
حيث  ال�29  الواليات  يف  التجوال  حظر  مواعيد  اأي�ساً  وعدلت  وتلم�سان. 
اإىل اخلام�سة �سباحا  الثامنة م�ساء)19,00 ت غ(  ال�ساعة  �سيفر�س من 
)4,00 ت غ(. وتعد هذه املرحلة الثانية من “خمطط اخلروج من احلجر 

ال�شرطة حتت�شد عند قو�س الن�شر بباري�س  

اجلزائر متّدد احلجر اجلزئي يف مواجهة كوفيد-19 

م�سرية  يف  بالفعل  �ساركت  الفرن�سية  ال�سرطة  وكانت 
وزارة  اإىل  بباري�س  ال�سانزليزيه  ���س��ارع  م��ن  احتجاج 

الداخلية يوم اجلمعة.
واجتاحت العامل موجة غ�سب اإثر وفاة جورج فلويد 
�سرطي  جثم  بعدما  افريقي  اأ�سل  من  اأمريكي  وه��و 
اأبي�س بركبته على عنقه ملدة ت�سع دقائق اأثناء اعتقاله 

يوم 25 مايو اأيار يف مدينة منيابولي�س االأمريكية .
وتقول جماعات حقوقية اإن وفاة فلويد اأثارت نقا�سات 
ويف  ال�سرطة,  �سلوكيات  ب�ساأن  العامل  اأنحاء  يف جميع 
اتهامات  ُت��وج��ه  ح��ي��ث  اخل�����س��و���س  وج���ه  ع��ل��ى  فرن�سا 
مقيمني  مع  وعن�سرية  بوح�سية  بالتعامل  لل�سرطة 

ينحدر معظمهم من اأ�سول مهاجرة.

ب�سفة تدريجية ومرنة” بعد مرحلة اوىل بداأت يف 7 حزيران/يونيو مع 
عودة العمل يف بع�س االأن�سطة االقت�سادية والتجارية.

التنقل  وا���س��ت��ئ��ن��اف  م��ك��ات��ب��ه��م,  اإىل  االإدارات  م��وظ��ف��ي  ب��ع��ودة  و�سي�سمح 
مثل حتديد عدد  الوقاية”  بقواعد  التقيد  “مع  والرامواي  باحلافات 
بني  ال�سفر  يظل  لكن  رح��ل��ة.  ك��ل  بعد  النقل  و�سائل  وتطهري  امل�سافرين 
ويبقى  مغلقة,  وامل�ساجد  واجلامعات  املدار�س  تظل  كما  الواليات ممنوعا, 
و�سع الكمامات اإجبارياً كما هو احلال مند 24 اأيار/مايو. وبح�سب اإح�ساء 
وزارة ال�سحة ليوم ال�سبت, فقد �سجلت اجلزائر 10810 اإ�سابات موؤكدة 
الدول  اأك��ر  اجل��زائ��ر من  يجعل  ما  وف��اة,   760 منها  كوفيد-19  بوباء 

االإفريقية تاأثراً بالوباء.

وزير اخلارجية الإيراين »يتنباأ« بفوز ترامب يف انتخابات الرئا�شة زعيم املعار�شة يف فنزويال يرف�س العرتاف بالهيئة النتخابية 
لل�سحفيني  جوايدو  وق��ال  العام.  نهاية  يف  املقررة  الرملانية 
خال موؤمتر �سحفي عر االنرنت “لن نعرف باأي جمل�س 

انتخابي وطني باطل«.
االنتخابي  املجل�س  اأع�����س��اء  تعيني  �سلطة  ال��د���س��ت��ور  ومي��ن��ح 
على  لها  ينظر  التي  العليا,  املحكمة  لكن  للرملان  الوطني 
اال�سراكي  الرئي�س  حلكومة  موالية  باعتبارها  وا�سع  نطاق 
باأن  ق��راره��ا  بعد  املجل�س  اأع�����س��اء  عينت  م����ادورو,  نيكوال�س 

اجلمعية الوطنية )الرملان( اأخفقت يف القيام بذلك.
ب���االإج���راء بو�سفه حم��اول��ة لتزوير  امل��ع��ار���س��ة  زع��م��اء  ون���دد 
ينبغي  اإن��ه  البارزين  جوايدو  حلفاء  بع�س  وق��ال  االنتخابات 

للرملان احلايل متديد فرته.

 •• كراكا�س-رويرتز

املعار�سة  اإن  فنزويا  يف  املعار�سة  زعيم  جوايدو  خ��وان  ق��ال 
العليا  املحكمة  عينتها  “باطلة”  انتخابية  بهيئة  لن تعرف 
املقربة من احلكومة كما تعهد حلفاوؤه بتمديد فرة الدورة 
وهو  بجوايدو,  ال��دول  ع�سرات  وتعرف  احلالية.  الرملانية 
رئي�س اجلمعية الوطنية التي ت�سيطر عليها املعار�سة, رئي�سا 

�سرعيا لفنزويا.
نهايتها  موعد  بعد  اإىل  الرملانية  ال��دورة  متديد  �ساأن  وم��ن 
املقرر يف يناير كانون الثاين 2021 اأن يتيح جلوايدو البقاء 
االنتخابات  مقاطعة  امل��ع��ار���س��ة  ق���ررت  اإذا  ح��ت��ى  من�سبه  يف 

 •• طهران-وكاالت
قال وزير اخلارجية االإيراين, حممد جواد ظريف , اإن حظوظ 
الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب يف الفوز بوالية رئا�سية ثانية 
تزيد على %50. واأ�ساف ظريف يف حوار مبا�سر عر موقع 
التوا�سل االجتماعي “اإن�ستغرام” اأن تلك الفر�سة يحظى بها 
االأ�سهر  مع  مقارنة  جدياً  ت�سررت  حظوظه  اأن  “رغم  ترامب 
االإيرانية  االأنباء  وكالة  ح�سب  املا�سية”,  اخلم�سة  اأو  االأربعة 
يف  خطاأ  “اأكر  مقابلة  يف  ظريف  واأ���س��اف  )اإرن����ا(.  الر�سمية 
العلوم االإن�سانية هو التنبوؤ, خا�سة يف الظروف غري امل�ستقرة 
اأن فر�س  اأتوقع  اأن  ا�سمحوا يل  “لكن  اأردف  ثم  واخل��ط��رية«. 

%50«. واأ�ساف:  اأك���ر م��ن  ت���زال  ت��رام��ب ال  ان��ت��خ��اب  اإع����ادة 
حقيقة قائمة ب�سان ترامب وهي اأنه له قاعدة بن�سبة  “هناك 
هذه  تتغري  مل  وم��ا  تتغري  مل  االأم��ري��ك��ي  املجتمع  يف   35%
وتايع:  ثانية«.  بوالية  الفوز  فان حظوظه متوفرة يف  الن�سبة 
فان ترامب ارتكب الكثري من االخطاء وهو  احلال  “بطبيعة 
ويف  اخلارجية  ال�سيا�سة  جم��ال  يف  تقريبا  جن��اح  اأي  يحقق  مل 
كورونا  م��ع  تعاطيه  كيفية  راأي��ت��م  اأي�����س��ا  ال��داخ��ل��ي��ة  ال�سيا�سة 
كلها  فهذه  واالقليات,  املهاجرين  مع  والتعامل  واالحتجاجات 
نقاط �سعف جادة بالن�سبة لرامب ولكن لو نظرتهم بواقعية 
اجلاري  العام  خريف  يف  باأو�ساعها  وتكهنتم  اأمريكا  لظروف 

�سرون اأن اأو�ساع ترامب مازالت مل ت�سهد تغيرياً كبرياً«.

 كانت لبروح �لن�صبال �لتي غر�صبها برو�ص يل 
يف �أفالمبببه �صبببدى للتحديببات �لتي و�جههببا 
�الأمريكيون من �أ�صل �أفريقي يف �ل�صبعينيات

يرون فيه �صخ�صية ن�صالية

الوليات املتحدة: برو�س يل، رمز لالأمريكان ال�شود...!
•• الفجر –خرية ال�سيباين

الواليات  يف  ال�سينما  قاعات  فو  الكونغ  اأف��ام  غزت  ال�سبعينات,  مطلع  يف 
لهذا  الرئي�سي  املمثل  �سائًعا.  يل  برو�س  ا�سم  اأ�سبح  ما  و�سرعان  املتحدة, 
النوع ال�سينمائي, حاز اعجاب اجلميع وتقديرهم, ولكن ب�سكل خا�س من 
قبل االأمريكيني من اأ�سل اأفريقي, الذين يرون فيه �سخ�سية ن�سالية, كما 

جاء يف مقال من ان بي �سي نيوز...
اأفامه تخرق  اأبرزتها  التي  برو�س يل  �سفات  واحلكمة:  واملثابرة  القوة 
ال�سا�سة. لكن بالن�سبة ملجتمع ال�سود يف ذلك الوقت, مل يكن املمثل هو تلك 

�سيء,  ك��ل  قبل  ان��ه  ف��ق��ط,  الثاثية 
رجل من غري البي�س مت, الأول مرة, 
و�سعه يف دائ���رة ال�����س��وء واإب�����رازه يف 

الواجهة.
من جهة اخرى, خال نف�س الفرة, 
اك��ت�����س��ب��ت ح���رك���ة ت���ك���اف���ح م����ن اأج����ل 
ال�سود  لاأمريكيني  املدنية  احلقوق 
“باك  ع�����س��ر  ك����ان  “لقد  زخ����ًم����ا. 
والتاأكيد على تقرير امل�سري,  باور”, 

اأ���س��ت��اذ م�ساعد  م��اي��دا,  داري���ل  ي��ق��ول  البي�س”,  ت��ف��ّوق  وم��ق��اوم��ة جمتمع 
للدرا�سات العرقية يف جامعة كولورادو بولدر. وي�سيف: “راأى العديد من 

النا�سطني ال�سود يف يل ما ي�سبه االأخ الروحّي«.
يف اأفامه, غالًبا ما يدافع يل عن ق�سية ال�سعيف �سد القوي, كما تقول 
1971, قدم نف�سه منحازا العمال, بينما  الغارديان. يف”ذي بيغ بو�س”, 
�سوهد يحارب اال�ستعمار الياباين. وبهذا املعنى,  يف “في�ست اأوف فيوري”, 

�سرعان ما اأ�سبح رمًزا ملناه�سة اال�سطهاد والقمع يف الواليات املتحدة.

حياته معركة م�صتمرة
رح��ل��ت��ه احلياتية  امل��ت��وق��ع��ة اىل  غ��ري  ال�سعبية  ب��ه��ذه  ��ا  اأي�����سً امل��م��ث��ل  ي��دي��ن 
املليئة بالعرات واال�سواك. فمثل الرجال والن�ساء ال�سود يف تلك احلقبة 

ا -تعر�س يل للعن�سرية. -ولاأ�سف اليوم اأي�سً
ولد يف الواليات املتحدة, ثم ترعرع يف هونغ كونغ, تعّر�س الذي يطلق عليه 
يف طفولته, لل�سخرية ومل يكن يعتر �سينًيا حقيقًيا  “التنني ال�سغري” 

–الن والدته من اأ�سول اأوروبية.
الحقا, يف هوليوود, واجه برو�س يل 
نظاًما يحتل فيه االآ�سيويون الدرجة 
اإليه  �سُينظر  اأخ���رى,  وم��رة  الثانية. 
م���ن ق��ب��ل االأم��ري��ك��ي��ني ال�����س��ود على 
��ّظ من غري  َ ُمَناِف�س �َسِعيف احلحْ اأن��ه 
البي�س, يحاول اأن يعّرف بنف�سه على 

ال�سا�سة الكبرية.
عن   1973 ع����ام  -ت�����ويف  ح��ي��ات��ه  يف 
ا من  عمر 32 عاًما -اقرب يل اأي�سً
املدافعني عن ق�سية ال�سود. على �سبيل املثال, جي�سي غلوفر, اأول تاميذه 
ثم م�ساعد مدر�س, هو اأمريكي من اأ�سل اأفريقي تعلم ب�سكل خا�س فنون 
الرابطة  الع��ب  وق��اط��ع  ال�سرطة.  عنف  م��ع  للتعامل  النف�س  ع��ن  ال��دف��اع 
الوطنية لكرة ال�سلة, و�سديق يل, كرمي عبد اجلبار, دورة االألعاب االأوملبية 
لعام 1968 احتجاجا على الظلم الذي يتعر�س اليه االمريكيون ال�سود.  
عن �صالت �ف �ر

ا بهذه يدين املمثل اأي�سً
 ال�سعبية غري املتوقعة 
مل�سريته املليئة باالأ�سواك
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عربي ودويل

الغربية  ال������دول  م���ع  ك��ي��ي��ف  ت���ع���اون 
ي����وؤدي  اأن  ت��خ�����س��ى  ال���ت���ي  االأخ��������رى, 
بنوايا  ال���ت���ن���ب���وؤ  ع���ل���ى  ال����ق����درة  ع�����دم 
ال��رئ��ي�����س اجل���ورج���ي ال�����س��اب��ق وميله 
م�سار  تقوي�س  اإىل  ال��ف��ردان��ي��ة,  اىل 

االإ�ساحات االأوكرانية.

تعيينات ذ�ت حدين
مل ي��ن��ج��ح ال��رئ��ي�����س زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي يف 
دونبا�س,  يف  امل��اأم��ول  ال�سام  اإح���ال 
وعليه االآن مواجهة وباء كوفيد-19 
اإىل  دف��ع��ت  �سيا�سية  اأزم���ة  اأع��ق��اب  يف 
�سعبيته  اإن  ح��ني  يف  وزاري,  ت��ع��دي��ل 
اآخ����ذة يف ال��ت��ن��اق�����س, وال�����س��ع��ب لي�س 
اأوك��ران��ي��ا ت�سري على  اأن  م��ت��اأك��دا م��ن 

الطريق ال�سحيح.
التعيينات  ف������اإن  ال�������س���ي���اق,  ه�����ذا  يف 
اأن  مي��ك��ن��ه��ا  ح���دي���ن.  ذات  االأخ�������رية 
متنح الفريق احلاكم فر�سة جديدة 
اإىل  املن�سوبة  ال�سفات  بف�سل  للحياة 
رئي�س ال��وزراء واإىل جانب ج��راأة, ان 
مل ن��ق��ل مت����رد, ���س��اك��ا���س��ف��ي��ل��ي, الذي 
ميكن اأن ي�ساعد يف دفع االإ�ساحات. 
وم���ع ذل����ك, ���س��ت��ح��ت��اج اأوك���ران���ي���ا اإىل 
اال�ستقرار لتنفيذ امل�ساريع الطموحة 
التي تنتظرها, والتي �ستتم يف �سياق 
تعقيًدا  اأك����ر  ي��ك��ون  ق���د  اق��ت�����س��ادي 
العامل  ب��ه  ال���ذي مي��ر  ال��وب��اء  ب�سبب 
كله. ويفر�س هذا, اأن يتمتع رئي�س 
باال�ستمرارية  اجل����دي����د  ال���������وزراء 
يف  يت�سبب  واال  ال�سرورية,  الزمنية 
الكثري من ال�سكوك حول مهاراته اأو 

�ساته بدوائر االوليغار�سية.
يتطلب  اال���س��ت��ق��رار,  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
تعاونًيا  ع��م��ًا  االإ���س��اح��ات  حتقيق 
م��ع ال���ن���واب وم���ع خم��ت��ل��ف ال�����وزارات 
الداخلية  وزي����ر  ���س��ي��م��ا  وال  امل��ع��ن��ي��ة, 
ال��ق��وي اأر���س��ني اأف��اك��وف, ال���ذي قاوم 
واحلكومات.  ال��ت��ع��دي��ات  خم��ت��ل��ف 
و�سيكون من املثري لاهتمام معرفة 
كيف �سيكون رد فعل النواب والوزراء 
على اأ�ساليب �ساكا�سفيلي, الذي اأعلن 
م�سبقا اأنه يريد “تطهري امل�ستنقع”, 
�سعار يذكرنا ب�سعار مر�سح النتخابات 

اأخرى اأ�سبح رئي�سا اليوم.
اال�ستنجاد  اىل  ال���ن���ظ���ر  ومي����ك����ن 
اأنه حتويل وجهة,  ب�ساكا�سفيلي على 
للحكومة  خ��ا���س  ب�سكل  ي�سمح  مم��ا 
بك�سب ال��وق��ت. ويف ه��ذه احل��ال��ة, مل 
ال�سابق  اجل��ورج��ي  الرئي�س  يتمكن 
االإع��ام جزئًيا  ان ي�سغل و�سائل  من 
ا مبثابة “املثري  فح�سب, بل كان اأي�سً
للجدل املفيد”, الذي خلق ان�سقاقات 
داخل جمموعات خمتلفة معادية علنا 
او حمتملة للرئي�س. ومع ذلك, تظل 
باملخاطر  حم��ف��وف��ة  الفر�سية  ه���ذه 
�ساكا�سفيلي  �سخ�سية  اإىل  بالنظر 

املتفجرة.
كما نرى, يبقى الو�سع معقًدا, لكنه 
يعد باأن يكون مثرًيا لاهتمام يف كل 

احلاالت.
باحثة جيو�صيا�صية يف جامعة 
باري�ص1 –�ل�صوربون و�صان�صري 

ويف مركز حتليل �ل�صيا�صة 
�خلارجية �أوروبا

يدير  اأن  ي���ج���ب  ال����وق����ت,  ن��ف�����س  يف 
ال��و���س��ع االق��ت�����س��ادي امل��ع��ق��د, الذي 
الدعم  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ح���د  اإىل  ي��ع��ت��م��د 
امل����ايل م��ن ���س��ن��دوق ال��ن��ق��د ال����دويل, 
وال�����ذي ي��رت��ب��ط يف ح���د ذات����ه بتقدم 
االإ�ساحات التي يجب على اأوكرانيا 
م��ه��م��ة مثل  ق���ط���اع���ات  ات���ب���اع���ه���ا يف 
ال�����س��ح��ة, وك��ذل��ك حتقيق االأه����داف 
با�ستقال  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  امل��ر���س��وم��ة 
حني,  يف  الف�ساد.  وحم��ارب��ة  الق�ساء 
االإ�ساحات  ه����ذه  ت��ن��ف��ي��ذ  ي��ت��ط��ل��ب 

مكافحة الف�ساد ال�سائد يف الباد.
الإجناز هذه املهمة, اعتمد زيلين�سكي, 
يف االأ���س��ه��ر االأوىل م��ن والي��ت��ه, على 
)ال����رمل����ان  رادا  يف  ك���ب���رية  اأغ���ل���ب���ي���ة 
االأوك���������راين( وع���ل���ى رئ��ي�����س وزرائ�����ه 
االأخري  لكن  ه��ون�����س��اروك.  اأوليك�سي 
بث  مت  اأن  ب��ع��د  ي��ن��اي��ر  يف  ا���س��ت��ق��ال 
�سد  ب��ه��ا  اأدىل  م��ه��ي��ن��ة  ت�����س��ري��ح��ات 
الرئي�س. وكان على زيلين�سكي العثور 
انفجر  بينما  ل��ه,  بديل  على  ب�سرعة 
فريو�س كورونا وكانت احلكومة جتد 
اأنها  ل��درج��ة  ���س��ع��وب��ة يف م��واج��ه��ت��ه, 
فو�ست اإدارتها اإىل حد كبري يف بع�س 
مناطق  يف  االوليغار�س  اإىل  االأح��ي��ان 
للق�ساء  ذل��ك  ي���وؤدي  ان  دون  معينة 
ال���وب���اء رغ���م احل��ج��ر ال�سحي  ع��ل��ى 

الذي يقرب من نهايته.
الدقيقة  االإدارة  اإىل  اأ�سيف  وه��ك��ذا 
اأزم��ة �سيا�سية -وهذا,  الأزم��ة كوفيد, 
الرئي�س  ب�����ع�����ودة  مت���ي���ز  ����س���ي���اق  يف 
اىل  �ساكا�سفيلي  ال�سابق  اجل��ورج��ي 
قبل  االأوك���ران���ي���ة  ال�سيا�سية  احل��ي��اة 
ب�سعة اأ�سهر من االنتخابات البلدية, 
ال�����ره�����ان ال���رئ���ي�������س���ي ل���ف���ول���ودمي���ر 
“خادم  ال�����س��اب  وحل��زب��ه  زيلين�سكي 

ال�سعب«.

رئي�ص وزر�ء جديد
يف مار�س املا�سي, وجد رئي�س اأوكرانيا 
وزراء  رئي�س  الإيجاد  م�سطراً  نف�سه 
ج��دي��د م��ع ح��م��اي��ة ���س��ورة حكومته 
على اأنها جادة. واأعلن حينها اأنه على 
الرغم من اأن احلكومة املعروفة حتى 
جهدها,  ق�سارى  بذلت  احل��ني  ذل��ك 
فاإن اأوكرانيا االآن بحاجة اإىل حكومة 
بامل�ستحيل”.  ال��ق��ي��ام  ع��ل��ى  “قادرة 
تر�سيح  اق����رح  احل���رك���ة,  ن��ف�����س  ويف 
اأنه  على  وق��دم��ه  ت�سميغال,  ديني�س 
رغم  امل�ستحيل,  على  ال��ق��ادر  ال��رج��ل 
افتقاره لل�سهرة واحل�سور يف امل�سهد 

ال�سيا�سي الوطني.
اأكر  الرئي�س الرملان بحكومة  وعد 
كانت  ال�سابقة.  احلكومة  من  مهنية 
كانت  واإن  اإداري����ة,  خ��رة  لت�سميغال 

ق����ادرا  ي��ع��د  اأن����ه مل  م��ع��ل��ن��ا   ,2016
على الق�ساء على الف�ساد يف منطقته 
ب�سبب غياب دعم كييف, واأعلن نف�سه 
�سخ�سية قيادية يف مكافحة الف�ساد. 
للغاية  ن�سطاً  معار�ساً  اأ�سبح  وهكذا 
اأفعاله  , وهو خ�سم تقرب  للرئي�س 

اأحياناً من املهزلة.
اأن يعلن �ساكا�سفيلي اأن تعيينه يظهر 
اأن زيلين�سكي م�ستعد التخاذ اإجراءات 
بال�سرورة  يطمئن  ل��ن  ا�ستثنائية, 
املع�سكر  ي���ت���ذك���رون  ال���ذي���ن  اأول���ئ���ك 
ال��ذي اأق��ي��م ام��ام ال��رمل��ان م��ن طرف 
الوطني  للمجل�س  اجل��دي��د  الع�سو 
جتريده  يتم  اأن  قبل  ل��اإ���س��اح��ات, 
والقاء  االأوك����ران����ي����ة  اجل��ن�����س��ي��ة  م���ن 
ال��ق��ب�����س ع��ل��ي��ه ل��ف��رة وج���ي���زة, ومت 
ترحيله للمرة االأوىل, ثم الثانية بعد 
دخوله اأوكرانيا جمددا. اأعاد الرئي�س 
اإىل  االأوك��ران��ي��ة  جن�سيته  زيلين�سكي 
يلّمح  مما   ,2019 عام  �ساكا�سفيلي 
ال�سابق  الرئي�س اجلورجي  اإىل عودة 

للم�سهد الر�سمي.
�ساكا�سفيلي �سخ�سية مثرية.  ويبقى 

 ,)2019 اأغ�سط�س  )منذ  حم��دودة 
ملنطقة  ك��ح��اك��م  ح��ق��ي��ق��ي��ة,  ول��ك��ن��ه��ا 
�سمعة  بنى  فرانكيف�سك حيث  اإيفانو 
واالقت�ساد.  االأعمال  ي�سجع  كقيادي 
وكانت هذه اخلا�سية ورقة رابحة مبا 
ان االأول��وي��ات التي ح��ددت له تتمثل 
االقت�ساد  ب��ا���س��ت��ق��رار  االه���ت���م���ام  يف 
اال�ستثمارات  وتطوير  للبلد,  الكلي 
على  احلفاظ  مع  املبا�سرة,  االأجنبية 
ع��اق��ة ال���ق���رب م���ع ���س��ن��دوق النقد 

الدويل.
اإن ت�سريحات رئي�س الوزراء اجلديد 
مالية  �سيا�سة  �ستتبع  حكومته  ب���اأن 

ح�����س��ي��ف��ة وت���ت���ع���اون ب�����س��ك��ل ب��ن��اء مع 
اإىل  ت��ه��دف  ال����دويل,  ���س��ن��دوق النقد 
طماأنة النواب االأوكرانيني واجلمهور 
اإذا  االأجانب؛ ولكن  ال�سركاء  وكذلك 
كانت روؤية و�سمعة هذا البوليتكنيك 
م�سريته  ف��اإن  تطمئن,  لفيف  ا�سيل 

املهنية ميكن اأن تثري القلق.  

ظل �الوليغار�صية
من املعروف اأن ديني�س ت�سميغال قد 
قام, على مدى حياته املهنية, بتويل 
امل��ن��ا���س��ب لفرات  م���ن  ك��ب��ري  ع����دد 
ق�����س��رية ج������ًدا, وه����و ال ي�����س��م��ن, يف 
احلالية,  االأوكرانية  احلكومة  �سياق 
وباالإ�سافة  وال�����س��ف��اء.  اال���س��ت��ق��رار 
 2017 ع����ام  م���ن  ���س��غ��ل  ذل�����ك,  اإىل 
تنفيذًيا  من�سًبا   ,2019 ع���ام  اإىل 
قاب�سة  �سركة  وه��ي   ,  DTEK يف 
اأحمدوف.  لرينات  مملوكة  للطاقة 
ال�سهري  ومي��ت��ل��ك ه���ذا االول��ي��غ��ار���س 
التلفزيونية  ال��ق��ن��وات  م��ن  ال��ع��دي��د 
تغطية  احل����ك����وم����ة  م���ن���ح���ت  ال����ت����ي 
اإعامية اإيجابية يف بداية هذا العام 

ال�ساخب.
م��ن جهة اخ���رى, ف���اإن اأح��م��دوف هو 
مناف�س الإيهور كولوموي�سكي, املالك 
مت  بنك  وه��و  بنك,  لريفات  ال�سابق 
ت��اأم��ي��م��ه ���س��د اإرادت������ه ع���ام 2016, 
الو�سائل  ب��ك��ل  ا������س�����رداده  وح������اول 
قوية  كولوموي�سكي  وب�سمة  املمكنة. 
ال���ذي طلبه  ال��ق��ان��ون  اأن  درج���ة  اىل 
يتعلق  فيما  ال���دويل  النقد  �سندوق 
من  يجعل  وال��ذي  امل�سريف,  بالنظام 
امل�ستحيل على البنوك املوؤممة العودة 
اإىل اأ�سحابها ال�سابقني, ُيعرف با�سم 

“قانون كولوموي�سكي«.
لكن كولوموي�سكي ميلك العديد من 
و�سائل االإع��ام, منها تلك التي بثت 
املر�سح  الرئي�س  جعل  الذي  امل�سل�سل 
اأثارت �سخ�سية  اآنذاك م�سهوًرا. لقد 
حول  �سكوًكا  املزاجية  كولوموي�سكي 
الروابط التي يحافظ عليها الرئي�س 
م��ع ف�����س��اء االول��ي��غ��ار���س, وه���و �سك 
ل���وق���ت ق�سري,  ول����و  ت��ع��ي��ني,  ع�����ززه 
ال�سابق  امل��ح��ام��ي  ب���وه���دان,  اأن������دري 
ل��ن��ف�����س ك��ول��وم��وي�����س��ك��ي, ع��ل��ى راأ�����س 

يف  ال��ازم  الدعم  ح�سد  ا�ستحالة  اإن 
التنفيذية  ال�سلطة  ل��دخ��ول  ال����رادا 
يو�سح احلذر الذي تعامل به النواب 
معترين  احلكومة,  اإىل  ع��ودت��ه  م��ع 

اأنه �سدامي وا�ستفزازي.
املثرية  ���س��اك��ا���س��ف��ي��ل��ي  ���س��خ�����س��ي��ة  اإن 
لانق�سام قد تكون م�سدر �سراعات 
ان�سقاًقا,  تخلق  اأن  ومي��ك��ن  داخ��ل��ي��ة, 
طفيلية  ����س���و����س���اء  ����ا  اأي���������سً ول����ك����ن 
التنفيذية  ال�سلطة  انتباه  �ست�سرف 
القيام  يتعني  ات��ي  العمل  جوهر  عن 

به.
الداخلية,  ال�سراعات  اإىل  باالإ�سافة 
تاأثري  �ساكا�سفيلي  ل��ع��ودة  ���س��ي��ك��ون 
الأوكرانيا.  ال��دول��ي��ة  ال��ع��اق��ات  على 
�سفريها,  ج��ورج��ي��ا  ا���س��ت��دع��ت  وق����د 
املقبول  غ���ري  ال��ت��ع��ي��ني  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر 
غيابيا  اأدي��ن  الذي  ال�سابق,  لرئي�سها 
بتهمة  تبلي�سي  يف  منا�سبات  ع��دة  يف 
واالعتداء  ال�سلطة  ا�ستخدام  اإ���س��اءة 
يواجه  ي����زال  ال  وال�����ذي  وال�������س���رب, 

اتهامات باختا�س اأموال.
اإىل تعقيد  ا  اأي�سً التعيني  ي��وؤدي  وقد 

االإدارة الرئا�سية.

قيامة �صاكا�صفيلي
ال��ق��ل��ق, هو  اأو  ل��ل��م��ف��اج��اأة  اآخ���ر  �سبب 
ال�سابق  ج���ورج���ي���ا  رئ���ي�������س  ت���ع���ي���ني 
-2004( �ساكا�سفيلي  م��ي��خ��ائ��ي��ل 

التنفيذية  للجنة  رئ��ي�����ًس��ا   )2013
ملجل�س االإ�ساح الوطني.

لي�سبح  االأ���س��ل  يف  �ساكا�سفيلي  ج��اء 
ال����وزراء م�����س��وؤواًل عن  ن��ائ��ًب��ا لرئي�س 
ت�سميغال,  ح��ك��وم��ة  يف  االإ���س��اح��ات 
على  احل���������س����ول  م����ن  ي��ت��م��ك��ن  ومل 
املطلوبني  ال��ن��واب  م��ن  �سوًتا   226
ال�سلطة  يف  م��ق��ع��د  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول 
التنفيذية. ومن املفارقات اأن جمل�س 
االإ�ساح الوطني اأن�ساأه الرئي�س برو 
ل�ساكا�سفيلي  كان  الذي  بورو�سينكو, 

عاقة م�سطربة معه.
بورو�سينكو  ال���رئ���ي�������س  م���ن���ح  ل���ق���د 
اجلن�سية االأوكرانية ل�ساكا�سفيلي عام 
2015 قبل تعيينه حاكًما الأودي�سا, 
ل��ك��ن ���س��ه��ر ال��ع�����س��ل مل ي���دم طويا: 
نوفمر  يف  ���س��اك��ا���س��ف��ي��ل��ي  ا���س��ت��ق��ال 

�لتعيينات �الأخرية ذ�ت حدين

اأوكرانيا بني الأزمة ال�شحية والأزمة ال�شيا�شية...!
يبقى �لو�صع معقًد�، لكنه يعد باأن يكون مثرًي� لالهتمام يف كل �حلاالت

زيلين�سكي... ازمة مزدوجة

اإيهور كولوموي�سكي مناف�س اخر

االوليغار�س ال�سهري رينات اأحمدوف

ميخائيل �ساكا�سفيلي ينه�س من رماده

رئي�س الوزراء اجلديد

اإيران ت�شّجل 100 وفاة بكورونا يف 24 �شاعة  
•• طهران-اأ ف ب

م��ن مئة وفاة  اأك��ر  �سّجلت  اأن��ه��ا  اأم�����س  اإي���ران  اأعلنت 
24 �ساعة للمرة االأوىل  بفريو�س كورونا امل�ستجّد يف 

منذ �سهرين.
وذكرت متحدثة با�سم وزارة ال�سحة �سيما �سادات الري 
جديدة  وفيات   107 اأح�ست  ال�سحية  ال�سلطات  اأن 
جراء وباء كوفيد-19 بني ظهر ال�سبت وظهر االأحد, 
ما يرفع احل�سيلة االإجمالية للوباء اإىل 8837 وفاة 

يف الباد.
“يوؤملنا  متلفز  ���س��ح��ايف  م��وؤمت��ر  يف  الري  و���س��ّرح��ت 

االإعان عن هذا العدد ذي االأرقام الثاثة«.
منقي  �سعيد  ال�سحة  وزي���ر  ي��ذك��ر  ك��م��ا  اأن  واأ���س��اف��ت 
ميكن  وال  م��ت��وح�����س  ف���ريو����س  “اإنه  م��ن��ت��ظ��م,  ب�����س��ك��ل 
ويتطلب  حلظة  اأي  يف  يفاجئنا  اأن  ميكن  ب��ه,  التنبوؤ 
جميعنا  نحرم  ب��اأن  يق�سي  حقيقياً,  جماعياً  ج��ه��داً 
ب�سكل جّدي الروتوكوالت ال�سحية وقواعد التباعد 

االجتماعي«.
يف  للفريو�س  الر�سمية  اليومية  احل�سيلة  وتراجعت 
اإيران اإىل ما دون عتبة املئة يف 14 ني�سان اأبريل, بعد 

اأن اأعلنت ال�سلطات 111 وفاة قبل يوم واحد.
اإ�سابة   2472 ت�����س��ج��ي��ل  اإىل  امل��ت��ح��دث��ة  واأ������س�����ارت 

االأربع  ال�ساعات  خ��ال  اإي���ران  يف  بالفريو�س  ج��دي��دة 
والع�سرين االأخرية. وبح�سب االأرقام الر�سمية, اأُ�سيب 
اأوىل  االإع��ان عن  باملر�س منذ  �سخ�ساً   187,427

االإ�سابات يف �سباط/فراير.
واإي����ران ه��ي ال��دول��ة االأك���ر ت�����س��رراً ج���راء ال��وب��اء يف 

ال�سرق االأو�سط.
اأيار مايو, تعك�س االأرقام الر�سمية ميًا  ومنذ مطلع 

اإىل ارتفاع عدد االإ�سابات اجلديدة امل�سجلة.
وحتى االآن, توؤكد ال�سلطات اأن هذا االرتفاع هو نتيجة 
تكثيف فحو�س الك�سف عن الفريو�س واأن��ه ال يعك�س 

اأبداً تدهوراً يف الو�سع ال�سحي يف الباد.

مقتل 19 �شخ�شا على الأقل بانفجار �شاحنة �شهريج يف ال�شني
•• بكني -وام:

لقي 19 �سخ�سا على االأقل م�سرعهم يف انفجار �ساحنة �سهريج وقع اأم�س االأول يف مقاطعة ت�سجيانغ �سرق ال�سني 
وفق ما ذكرته ال�سلطة املحلية يف موؤمتر �سحفي �سباح اأم�س.

وقالت وكالة االأنباء ال�سينية “�سينخوا “ اإن اإجمايل عدد امل�سابني 172 م�سابا, منهم 24 اإ�سابة ج�سيمة, ويتلقون 
العاج يف امل�ست�سفيات.

اأن احلادث وقع عندما انفجرت �ساحنة �سهريج حمملة بالغاز امل�سال بالقرب من قرية ليانغ�سان يف بلدة  واأ�سافت 
انفجار ثان عندما �سقطت  اإىل وقوع  ال�سريعة.. الفتة  دا�سي مبدينة ونلينغ, على قطاع من طريق �سنيانغ- هايكو 
ال�ساحنة املنفجرة على ور�سة بالقرب من الطريق ال�سريع وت�سببت االنفجارات يف انهيار منازل �سكنية وور�س عمل 
�سناعية. وقالت ت�سو مينغ ليان, نائبة عمدة ونلينغ يف املوؤمتر ال�سحفي, اإنه حتى االآن, مت اإر�سال اأكر من 2660 
اإىل موقع احل��ادث للقيام باأعمال  اآليات ومعدات االإنقاذ  30 من  اإنقاذ واأك��ر من  اأف��راد االإنقاذ و151 مركبة  من 

االإنقاذ اإ�سافة اإىل تعبئة اأكر من 630 عاما طبيا لعاج امل�سابني.

اإىل  ــة  ــاف ــش ــالإ� ب
ـــات  ـــراع ـــش ـــ� ال
الـــداخـــلـــيـــة، 
�ــشــيــكــون لــعــودة 
تاأثري  �شاكا�شفيلي 
ــعــالقــات  ــى ال عــل
الدولية لأوكرانيا

ــر  ــظ ــن ميـــكـــن ال
ال�شتنجاد  اإىل 
بــ�ــشــاكــا�ــشــفــيــلــي 
حتويل ــه  اأن على 

ممــا  وجـــــهـــــة،   
للحكومة  ي�شمح 
ــت ــوق بــكــ�ــشــب ال

•• الفجر -كري�ستني دوغوين كليمنت 
ترجمة خرية ال�سيباين

عام  قبل  �نتخابه  مت  �لببذي  زيلين�صكي،  �لرئي�ص 
�لذي  �ملعلم  دور  لعب  بخالف  �صيا�صية  خربة  -دون 
-عا�ص  ناجح  م�صل�صل  يف  الأوكر�نيا  رئي�ًصا  �أ�صبح 
يف  �لرئا�صة  توليه  بعد  �صعبة.  تفوي�ص  بد�ية 
�ل�صر�ع  �د�رة  عليه  كان  بورو�صينكو،  برتو  �أعقاب 
�لتفاو�ص  يتطلب  �لذي  �الأمر  دونبا�ص،  يف  �مل�صتمر 
مع رو�صيا -وهي مهمة �صاقة �إن وجدت، حتى بدعم 
كل  نورماندي”.  “�صكل  �إطار  يف  و�أملانيا  فرن�صا  من 
تر�مب  �لرئي�ص  �إقالة  �إجببر�ء�ت  خلفية  على  هذ� 

�لتي �صارك فيها زيلين�صكي رغم �نفه.
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عربي ودويل
بوتني: التظاهرات يف الوليات املتحدة تعك�س اأزمات عميقة 

املقابلة  من  مقتطفات  الرو�سية  التلفزيونية  القناة  ون�سرت 
لبوتني  مقابلة  اأول  وتعد  االأح��د  م�ساء  بالكامل  �سُتبث  التي 

منذ تف�سي الوباء.
وق����ارن ب��وت��ني ب��ني ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ورو���س��ي��ا ق��ائ��ا بينما 
ب�سكل  ك��ورون��ا  بفريو�س  املرتبط  الو�سع  م��ن  نحن  “نخرج 
ال�سكل يف  بهذا  االأم��ور  ت�سري  وباأقل خ�سائر ممكنة, ال  ثابت 

الواليات املتحدة«.
بالفريو�س,  اإ���س��اب��ة ج��دي��دة   8835 االأح���د  رو���س��ي��ا  واأك����دت 
 ,528,964 اإىل  لديها  االإجمايل لاإ�سابات  العدد  لريتفع 
االأرق���ام املطلقة(,  ال��ع��امل )بح�سب  اأع��ل��ى ع��دد يف  وه��و ثالث 
االآن  اإ�سابات حتى  اأعلى عدد  املتحدة  الواليات  �سّجلت  بينما 

 •• مو�سكو-اأ ف ب

االحتجاجات  اأن  بوتني  ف��ادمي��ري  الرو�سي  الرئي�س  اعتر 
اأزمات  على  موؤ�سر  املتحدة  الواليات  يف  للعن�سرية  املناه�سة 

عميقة يف الباد, وذلك يف اأول تعليق له على الو�سع.
وق����ال ب��وت��ني ع��ن��دم��ا ط��ل��ب م��ن��ه التعليق ع��ل��ى االأح�����داث يف 
الواليات املتحدة خال مقابلة مع قناة “رو�سيا-1” اإن “ما 

ح�سل موؤ�سر على وجود اأزمات داخلية عميقة«.
“اإنها  قائا  كوفيد-19  تف�سي  ب��اأزم��ة  اال�سطرابات  ورب��ط 
اأم��ور مرتبطة مبكافحة  �سّلطت  م�سكات.  وج��ود  على  ت��دل 

فريو�س كورونا امل�ستجد االأ�سواء على م�سكات عامة«.

بلغ 2,07 مليون.
وانتقد بوتني طريقة اإدارة اأزمة تف�سي الفريو�س يف الواليات 
املتحدة قائا اإن “الرئي�س يقول علينا القيام بكذا وكذا لكن 

حاكم الوالية يف مكان اآخر يحدد له امل�سار«.
املجموعة  م�سالح  اأن  يف  تكمن  امل�سكلة  اأن  “اأعتقد  واأ���س��اف 
والنا�س  املجتمع  م�سالح  م��ن  اأك���ر  اأه��م��ي��ة  ت���وىل  واحل����زب 

ككل«.
واأما بالن�سبة ال�سراتيجية باده يف التعامل مع الفريو�س, 
اأو  اأحد يف احلكومة  اأن يقول  اإمكانية  “اأ�سك يف  فقال بوتني 
املناطق )يف رو�سيا( +لن نفعل ما تقوله احلكومة وما يقوله 

الرئي�س. نعتقد اأنه خطاأ+«.

 الكويت: 454 اإ�شابة جديدة 
و7 وفيات بـ »كورونا« 

•• الكويت-وام:

/ مبر�س  جديدة  اإ�سابة   454 ت�سجيل  اأم�س  الكويت  اأعلنت 
كوفيد- 19/ خال ال�24 �ساعة املا�سية لريتفع بذلك اإجمايل 
عدد احلاالت امل�سجلة اإىل 35920 حالة يف حني مت ت�سجيل 
امل�سجلة حتى  الوفاة  �سبع حاالت وفاة لي�سبح جمموع حاالت 
عن  /كونا/  الكويتية  االأنباء  وكالة  ونقلت  حالة.   296 اأم�س 
ال�سحة  وزارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  ال�سند  عبداهلل  الدكتور 
قوله اإن عدد حاالت ال�سفاء قد و�سل اإىل 26759 حالة بعد 

تعايف 877 اإ�سابة خال ال�ساعات ال�24 املا�سية.

•• نيودلهي-اأ ف ب

ت��وف��ى اأ����س���واين ج��اي��ن ال��ب��ال��غ من 
�سكان  م���ن  وه���و  ع���ام���اً   45 ال��ع��م��ر 
كورونا  ف��ريو���س  ب�سبب  ن��ي��ودل��ه��ي, 
امل�ستجد اأثناء نقله يف �سيارة اإ�سعاف, 
كما ع��دد م��ت��زاي��د م��ن م�سابني مل 
ا�ستقبالهم  من  امل�ست�سفيات  تتمكن 

ب�سبب نق�س عدد االأ�سرة.
عاماً(   20( كا�سي�س  ابنته  وق��ال��ت 
�سيان  “االأمر  بر�س  فران�س  لوكالة 

بالن�سبة لهم, �سواء ع�سنا اأم متنا«.
وحل���ظ���ة وف�����اة وال����ده����ا وه����و رجل 
اأع����م����ال, ك���ان���ت ت�����س��ت��ق��ل م���ع عمها 
يف  مكان  عن  بحثا  االإ�سعاف  �سيارة 

اأحد م�ست�سفيات العا�سمة.
واأ����س���اف���ت ب��اك��ي��ة وه����ي ت�����س��ري اإىل 
�سيئا  ي��غ��ري  ل��ن  ذل���ك  “اإن  ���س��ورت��ه 
والدي  فقدت  لكنني  لهم,  بالن�سبة 

الذي كان كل �سيء بالن�سبة يل«.
هذا  ا�ستقبال  العائلة  بها  ات�سلت  ال��ت��ي  امل�ست�سفيات  جميع  ورف�����س��ت 

املري�س.
املخ�س�سة  ال�ساغرة  االأ�سرة  املدينة تطبيقا ملعرفة عدد  واأعدت حكومة 

للمر�سى الذين يعانون من وباء كوفيد-19.
ال�سحي  النظام  ا�ستقرار  عدم  على  االإ�سابات  يف  احل��اد  االرتفاع  وي��دل 

الهندي, وي�سبب هذا النق�س يف االأ�سرة قلقاً متزايداً بني ال�سكان.
كورونا  بفريو�س  م��وؤك��دة  اإ�سابة  األ��ف   300 م��ن  اأك��ر  الهند  و�سجلت 

امل�ستجد, الذي اأودى بحياة ما يقرب من 9 اآالف �سخ�س.
حواىل  ن�سمة,  مليون   20 �سكانها  ع��دد  يبلغ  التي  نيودلهي  واأح�ست 
1200 وفاة بالوباء. ويتم ت�سجيل اأكر من األف اإ�سابة جديدة يومياً.

يعد  مل  بينما  امل�سارح  يف  تراكم  اجلثث  جعل  ح��دا  الوفيات  ع��دد  وبلغ 
العدد  مواكبة  على  ق��ادري��ن  نيودلهي  يف  وامل��ح��ارق  املقابر  يف  العاملون 

الكبري من الوفيات.
بعد  ماتوا  االأ�سخا�س  من  الكثري  اأن  الهندية  االإع��ام  و�سائل  واأف���ادت 

امل�ست�سفيات ا�ستقبالهم.
وتوفيت امراأة حامل خال تنقلها بني عدة م�ست�سفيات.

ُحرمت من  االجتماعي كيف  التوا�سل  و�سائل  وروت عدة عائات على 
احل�سول على �سرير يف امل�ست�سفى.

و�ساركت عائلة جاين اأثناء تطبيق تدابري احلجر االأوىل يف �سهر اآذار/
مار�س, يف مبادرة ال�سرب على االأواين املنزلية لدعم طواقم التمري�س. 

لكنها ت�سعر االآن بانها معزولة.
وقالت كا�سي�س مبرارة “احلكومة ال تفعل �سيًئا. اإنهم يلعبون مب�ساعرنا 

فح�سب«.
وتنتظر, مثل �سائر اأفراد العائلة, اخل�سوع لفح�س كورونا الذي توفره 
احلكومة املحلية فقط الأفراد عائلة م�ساب, معر�سني اأكر من غريهم 

لاإ�سابة اأو لديهم اأعرا�س.

األف   80 اإىل  �ستحتاج  احلكومة  اأن  اإىل  االأخ���رية  ال��ت��ق��دي��رات  وت�سري 
�سرير على االأقل بحلول 31 متوز/يوليو. ومل ت�ستبعد حتويل الفنادق 

وقاعات االأفراح اإىل م�ست�سفيات اإذا لزم االأمر.
اأ�سرة خم�س�سة لاأ�سخا�س   8505 العامة حالياً  امل�ست�سفيات  ومتلك 
 1441 على  اخلا�سة  امل�ست�سفيات  حتتوي  فيما  بالفريو�س  امل�سابني 

�سريرا.
وتقول عائات املر�سى ‘نها دفعت ثروة �سغرية للح�سول على االأماكن 

القليلة ال�ساغرة.
واأكدت �سومان غوالتي, التي اأ�سيب والدها بالفريو�س, اأن م�سفى خا�س 

طلب منها مليون روبية )11,700 يورو( للح�سول على �سرير.
اأن دفعت, مل يكن احل�سول على �سرير ميثل م�سكلة.  واأق��رت “مبجرد 

لكن جمع مثل هذا املبلغ يف مثل هذا الوقت كان �سعبا«.
بيع  علي  �سيتوجب  هل  ب���دوري؟  مر�ست  اإذا  �سيحدث  “ماذا  واأ�سافت 

ممتلكاتي وجموهراتي؟«.
واأظهر تقرير اأعدته قناة مريور ناو تي يف بوا�سطة الكامريا اخلفية اأن 
خم�سة م�ست�سفيات يف املدن الكرى طلبت من حاملي الفريو�س 4700 

يورو للموافقة على ا�ستقبالهم.
كيجريوال,  اأرفيند  نيودلهي,  الهندية  العا�سمة  وزراء  رئي�س  وات��ه��م 
امل�ست�سفيات اخلا�سة بالكذب ب�ساأن عدد االأ�سرة ال�ساغرة ووعد مبعاقبة 

امل�سوؤولني عن االبتزاز.
وي�سكك اخلراء يف قدرة املدينة على مواجهة الوباء.

يقول العامل بالفريو�سات �سهيد جميل اإن نيودلهي, مثل املدن الكرى 
اإجراء  اإىل  واأ���س��ار  االأ�سخا�س.  على  كافية  اختبارات  جتر  مل  االأخ���رى, 

الفح�س على 1 باملئة فقط من ال�سكان.
واأ�سار لوكالة فران�س بر�س اإىل “اأن حكومة دلهي تبذل كل ما يف و�سعها 

لبث الذعر«.
 

 •• نيويورك-اأ ف ب

ت�سهدها  ال��ت��ي  ال��ت��ظ��اه��رات  ت��ه��ز 
املتحدة منذ موت جورج  الواليات 
العديد  حت���ري���ر  ه��ي��ئ��ات  ف���ل���وي���د, 
االأمريكية  االإع�����ام  و���س��ائ��ل  م���ن 
عن  للت�ساوؤل  م�سطرة  باتت  التي 
ويف  ال��ع��رق��ي��ة,  للم�ساألة  تغطيتها 
التنوع  نق�س  ع��ن  االأح��ي��ان  بع�س 

فيها.
اأث��ار مقال اقرح ح�سد  اأي��ام  وقبل 
اجلي�س الإدارة التظاهرات, عا�سفة 
نيويورك  ���س��ح��ي��ف��ة  ����س���ف���وف  يف 
امل�سوؤول  ا�ستقالة  اإىل  اأدت  ت��امي��ز 

عن زاوية االآراء.
اأي�سا”  تهم  “املباين  عنوان  وك��ان 
املادية  ي�ساوي بني اخل�سائر  الذي 
املناه�سة  ال����ت����ظ����اه����رات  خ������ال 
واالأمريكيني االأفارقة الذين تقوم 
ال�سرطة بقتلهم, كافيا يف �سحيفة 
الإث���ارة  اإينكوايرر”  “فيادلفيا 

غ�سب جزء من هيئة التحرير.
اأح��د مدراء  رينولدز  وق��ال مارتن 
املركز  اين�ستيتيوت”  “ماينارد 
و�سائل  يف  ل��ل��ت��ن��وع  ي������روج  ال������ذي 
نراه  ال����ذي  “الكفاح  اإن  االإع�����ام 
يف ال�������س���وارع ي��ف��ر���س ن��ف�����س��ه على 
الأن  االأم��ريك��ي��ة,  التحرير  هيئات 
باال�ستياء  ي�����س��ع��رون  ���س��ح��اف��ي��ني 
من  مينعون  الأن��ه��م  التغطية  م��ن 
انتماءاتهم  ب�سبب  ق�سايا  تغطية 

االتنية«.
واأكدت �سحافية �سوداء يف �سحيفة 
يف  ت�سدر  التي  غازيت”  “بو�ست 
مدينة بيت�سرغ اأنها ا�ستبعدت من 

•• بروك�سل-اأ ف ب

م��ن ال���ن���زاع م��ع ال�����س��ني اإىل فك 
اأوروب����ا  م��ع  الع�سكري  االرت���ب���اط 
واخلافات مع املنظمات الدولية: 
تهّز عملية اإعادة متو�سع الواليات 
الرئي�س  بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  املتحدة 
االأمريكي دونالد ترامب, االحتاد 
االأوروب�������ي وُت��رغ��م��ه ع��ل��ى اإع����ادة 

النظر يف ا�سراتيجياته.
رفيع  اأوروب����ي  دبلوما�سي  وي���رى 
اأن املحادثات مع وزيري  امل�ستوى 
مايك  االأم������ريك������ي  اخل����ارج����ي����ة 
ب��وم��ب��ي��و ووزي�����ر وال���دف���اع مارك 
ا���س��ر اخل��م��ي�����س يف ح��ل��ف �سمال 
مهّمة  “حلظة  �ست�سكل  االأطل�سي 

للعاقة بني جانبي االأطل�سي«.
اأن  اإىل  نف�سه  الدبلوما�سي  اأ���س��ار 
ات�سال الفيديو بني وزراء خارجية 
وبومبيو  االأوروب�������������ي  االحت���������اد 
كل  “مراجعة  ���س��ي��ت��ي��ح  االث���ن���ني 
االأوروبيني  لدى  التي  التحديات 
واالأمريكيني حولها وجهات نظر 

متقاطعة ومواقف خمتلفة«.
التي  امل�سائل اخلافية  ومن بني 
تتطلب تف�سريا �سريحا ال�سلوك 
ال�سني  م��ع  العاقة  يف  ال��ع��دائ��ي 
والتوتر يف ال�سرق االأو�سط نتيجة 
الدعم االأمريكي ل�سيا�سية ال�سّم 
التي تنتهجها اإ�سرائيل وان�سحاب 
م���ن منظمة  امل��ت��ح��دة  ال����والي����ات 
معركتها  اأوّج  يف  العاملية  ال�سحة 
كوفيد-19  وب���������اء  مل����ك����اف����ح����ة 
املحكمة  �سد  املتخذة  وال��ت��داب��ري 

اجلنائية الدولية.
واتخذ االحتاد االأوروبي موقفا يف 
الق�سايا. و�ساعف وزير  كّل هذه 
بوريل  ج��وزي��ب  االحت���اد  خارجية 
اأن  اإال  وال��ت��ح��ذي��رات.  التنديدات 
االنق�سامات  اإخفاء  بامكانه  لي�س 
وبع�س  االأع�������س���اء.  ال������دول  ب���ني 
االحتاد  با�سم  لي�ست  ت�سريحاته 
االأع�ساء  ال�����دول  ك���ل  ل��ي�����س  الأن 
ت��وؤي��ده��ا. وي��ق��ّر دب��ل��وم��ا���س��ي باأن 
الواليات املتحدة وكذلك ال�سني, 
االنق�سامات  ه���ذه  ع��ل��ى  ت��ل��ع��ب��ان 

لتعميقها.

�سفحات  ع��ل��ى  االأق��ل��ي��ات  بتمثيل 
ال�سحيفة.

لكن االأزمة التي تواجهها ال�سحف 
منذ اأكر من ع�سر �سنوات واإلغاء 

الوظائف قل�سا التنوع.
ال��ذي يعمل مديرا  بول�سون  واأك��د 
جامة  يف  ال��ت��ع��ب��ري  ح���ري���ة  مل���رك���ز 
ميدل تيني�سي, اأنه لي�س قلقا ب�ساأن 
تغطية “االأحداث الرئي�سية” مثل 
والتظاهرات,  كوفيد-19  وب����اء 

معترا اأنها “جيدة جدا«.
رواي�����ة  ه����و  “التحدي  اإن  وق������ال 
ال����ق���������س���������س ال�����ق�����������س�����رية ال����ت����ي 
يف  فعليا”  ي����ح����دث  م�����ا  ت�������س���ف 
امل��ج��ت��م��ع االأم���ريك���ي. وا����س���اف اأن 
اأ�سا�سيون  والتنوع  “ال�سحافيني 

لهذا ال�سبب«.
التمثيل  م�سكلتي  اإىل  واإ����س���اف���ة 
والتنوع, ت�ساف تلك املتعلقة بقوة 
املتهمة  االإخبارية,  القنوات  �سورة 
يف اأغلب اأالأحيان باالإ�سرار مبدى 

تعقيد الق�سايا العرقية.
واأ�سار مارتن رينولدز اإىل اأن �سور 
هيمنت  وخمربني  حمرقة  مبان 
التظاهرات  ع��ل��ى  ق�����س��رية  ل��ف��رة 
لبع�س  اجل����دل  م�����س��ار  “وغريت 

الوقت«.
“كل  اإن  اآ�سفا  بول�سون  كني  وق��ال 
مرئيا”,  ي���ك���ون  اأن  ي��ج��ب  ����س���يء 
�سري�سل  اأح�����د  “ال  اأن  م��و���س��ح��ا 
م�ساءلة  جل�سة  ل��ت�����س��وي��ر  ف��ري��ق��ا 
اأن  وت��اب��ع  املدنية”.  احل��ق��وق  ع��ن 
بالتفكري  ي��ه��ت��م  “ال  ال��ت��ل��ف��زي��ون 
اإليه  م����ا حت���ت���اج  وه������ذا  ال���ع���م���ي���ق 

الواليات املتحدة اليوم«.

بعد مقال �قرتح ح�صد �جلي�ص الإد�رة �الحتجاجات

التظاهرات تثري جدل عن املو�شوعية يف �شحف اأمريكية 

رغم �النق�صامات بني �لدول �الأع�صاء

الحتاد الأوروبي ي�شع خالفاته مع وا�شنطن على الطاولة 

تغريدة  ب��ع��د  ال��ت��ظ��اه��رات  متابعة 
ا�ستفزازية.

وداف��ع ع�سرات من زمائها عنها, 
بوري�س  كيث  التحرير  رئي�س  لكن 
ب������رر ق��������راره ب���������س����رورة اح������رام 

املو�سوعية.
ال�سحافية  ال���س��ي  اأك���ي���ا  وت����رى 
اخل��ا���س��ي��ة يف امل���وق���ع االإخ���ب���اري 
انر�سبت”  “ذي  االل�����ك�����روين 
على  ك��ب��رية  حت��ف��ظ��ات  “هناك  اأن 
االإق��������رار ب�����اأن ال�����س��ح��اف��ي��ني غري 
وقالت  البي�س لي�سوا منحازين”. 
امتياز  اأن  ن���رى  اأن  امل�����وؤمل  “من 
ب�����س��ك��ل منهجي  ال��ت�����س��ك��ي��ك مي��ن��ح 

اأي  القواعد”,  ح������ددوا  ل��ل��ذي��ن 
اأن  رينولدز  مارتن  وراأى  البي�س. 
ايا كان لون  “ال اأحد مو�سوعي”, 
املو�سوعية  اأن  اإىل  ب�سرته, م�سريا 
اجلميع  “لكن  وا���س��اف  “وهم”. 
ميكن اأن يكونوا نزيهني خ�سو�سا 

اإذا كانوا يعون انحيازهم«.
“ال�سحايف  اإن  ري���ن���ول���دز  وق�����ال 
اإذا   )...( �سيء  ك��ل  تغطية  ميكنه 
مزيد  اإىل  داع���ي���ا  موؤها”,  ك���ان 
الداخلي  وال��ت��اأه��ي��ل  التفكري  م��ن 
معاجلة  ح��ول  االإع���ام  و�سائل  يف 
ال��ق�����س��اي��ا ال��ع��رق��ي��ة يف ال���والي���ات 

املتحدة.

باأن اخلافات  اأكري ال�سي  تعرف 
من  ع��دد  ي�سهدها  التي  الداخلية 
العامة  واالأج����واء  االإع���ام  و�سائل 
امل��ت��ح��دة م��ن��ذ بداية  ال���والي���ات  يف 
�سعبا,  احل���وار  جتعل  التظاهرات 
ال�سحافية  اأن����ه����ا  اإىل  م�������س���رية 
التحرير  هيئة  امللونة يف  الوحيدة 

التي تعمل فيها.
من  حقيقي  خ��وف  “هناك  وقالت 
نخ�سع  اأن  اأو  غبيا  اأم��را  نقول  اأن 
للح�سد املطالب ب�سحوة �سمري”, 
�سيء  ك����ل  ع����ر�����س  “يجب  ل���ك���ن 

للنقا�س. لي�س هناك �سوؤال غبي«.
وم���ن اأ���س��ب��اب ه���ذا اجل����دل نق�س 

ال��ت��ن��وع يف ه��ي��ئ��ات ال��ت��ح��ري��ر التي 
يقول مركز االأبحاث بيو يف درا�سة 
ن�سبة  اإن   2018 نهاية  يف  ن�سرت 
البي�س فيها تبلغ 77 باملئة, بينما 
ن�سبة هوؤالء بني كل العاملني تبلغ 

65 باملئة.
ال�سابق  ال��ت��ح��ري��ر  رئ��ي�����س  وي����رى 
توداي”  اي��ه  ا���س  “يو  �سحيفة  يف 
كني بول�سون يف ذلك تراجعا, بعد 
تقدم اأحرز يف ثمانينات وت�سعينات 

القرن املا�سي.
وهو يتذكر اأن جمموعة “غانيت” 
مكافاأة  رب��ط��ت  لل�سحيفة  امل��ال��ك��ة 
وكذلك  طواقمهم  بتنوع  ك��وادره��ا 

“االحتاد  اإن  ب�����وري�����ل  وي�����ق�����ول 
االأوروب�����ي ال ي���زال ط��رف��اً يبحث 
عن هوية. ال يعرف اأي دور يريد 

اأن يلعب«.
الفرن�سي  اخلارجية  وزي��ر  وي��رى 
ج��ان اإي��ف-ل��ودري��ان اأن��ه “ينبغي 
اخ��راع م�سار ثالث,  اأوروب���ا  على 
الدفاع  يف  ���س��رام��ة  م��ن  م�سنوع 
االأ�سا�سية  ومبادئه  م�ساحله  عن 
وانفتاح على حوار حقيقي متعدد 
االأط�����راف. م�سار ث��ال��ث ي��ك��ون ال 

حربا باردة وال مرونة �ساذجة«.
ت��زال قيد  ه��ذه اال�سراتيجية ال 
ال��ن��ق��ا���س. ل��ك��ن امل��واق��ف االأخ���رية 
ال����ت����ي ات����خ����ذه����ا ت�����رام�����ب ه�����ّزت 
اأوروب���ي���ة عدة  ال��ي��ق��ني ل���دى دول 
وبداأت  االأمريكي.  ال�سديق  جتاه 
اأ�سئلة يف مدريد  ُتطرح  خ�سو�ساً 
املظلة  هذه  حقيقة  حول  وبرلني 
االأمريكية التي ال تزال دول �سرق 

اأوروبا توؤمن بها ب�سدة.
وك������ان ل����ق����رار ���س��ح��ب ج�����زء من 
ال���ق���وات ال��ع�����س��ك��ري��ة امل���ت���ك���ررة يف 
ال�����س��دم��ة يف برلني.  اأمل��ان��ي��ا وق���ع 
االأملاين  اخلارجية  وزي��ر  وحت��دث 
ه��اي��ك��و م��ا���س ع��ن ���س��رب��ة قا�سية 
االأمريكية  االأمل���ان���ي���ة  ل��ل��ع��اق��ات 

وخ���ط���ر حم��ت��م��ل ع���ل���ى االأم������ن. 
و���س��ي��رت��ب ع��ل��ى وزي�����ر ال���دف���اع 
ا���س��ر تهدئة  م����ارك  االأم����ريك����ي 
ات�سال  اأث��ن��اء  اخلمي�س  النفو�س 
فيديو بني وزراء دفاع دول حلف 

االأطل�سي.
احللفاء,  ب��ع�����س  اإىل  وب��ال��ن�����س��ب��ة 
الع�سكري  االرت����ب����اط  ف���ك  ف�����اإن 
وي�سرح  مفاجئاً.  لي�س  االأمريكي 
دبلوما�سي غربي من دون الك�سف 
ترامب  “دونالد  اأن  ه��وي��ت��ه  ع��ن 
الع�سكرية  االلتزامات  كل  يراجع 
ال������ع������امل, الأن�����ه  االأم�����ريك�����ي�����ة يف 
يبحث عن االأماكن التي بامكانه 

االن�سحاب منها«.
االأمريكية  ال���ق���وات  ���س��ح��ب  ف��ق��د 
واأملانيا.  وال��ع��راق  اأفغان�ستان  من 
االأطل�سي  ك��ان حلف  ويف كل م��رة 
ن�����س��ر قواته  ي���ت���وىل االأم������ر ع���ر 
ك��م��ا ُيطلب  اأم���ريك���ي���ة.  وو���س��ائ��ل 
من الدول احلليفة االأخرى زيادة 

قدرتها.
غ��ري اأن ال��ف��رن�����س��ي��ني واالأمل�����ان ال 
يوافقون على ذلك. وقالت وزيرة 
كرامب  اأنيغريت  االأملانية  الدفاع 
اأثناء  �سباط/فراير  يف  كارنباور 
ل��ل��وزراء يف  اآخ��ر اجتماع �سخ�سي 

م��ق��ر احل��ل��ف, “من غ��ري ال����وارد 
اأمل��ان��ي��ا ليحّل حمّل  ال��ت��زام  زي���ادة 

القوات االأمريكية«.
اأن  اأح���د  م�سلحة  م��ن  لي�س  لكن 
وا�سنطن.  م����ع  خ�����اف  ي��ن�����س��ب 
اأملانيا  من  االن�سحاب  اإىل  وُينظر 
على اأنه �سربة من جانب ترامب 

خال الفرة االنتخابية.
ج����ودي دميب�سي  امل��ح��ل��ل��ة  وت����رى 
م���ن م��ع��ه��د ك��ارن��ي��غ��ي اأوروب������ا اأن 
مل��ا ياأمله  ه���ذا االإع�����ان وخ���اف���اً 
البع�س, لن ي�سّرع تطوير الدفاع 
يف اأوروبا. ويقّر دبلوما�سي اأوروبي 
يف احللف باأن “لي�س هناك حالياً 
االأطل�سي,  للحلف  موثوق  بديل 
اإال اإذا كان االأوروبيون م�ستعدون 
ل��دف��ع )اأم�������وال( اأك����ر يف جمال 
االأم���ن«. وال ت��زال اأوروب���ا بحاجة 
املتحدة. فوا�سنطن  الواليات  اإىل 
ت�ساعد ع�سكرياً القوات الفرن�سية 
يف منطقة ال�ساحل ولديها تاأثري 
ع���ل���ى ت����رك����ي����ا, اإح��������دى اجل���ه���ات 
ليبيا  يف  ال�����ن�����زاع  يف  ال���ف���اع���ل���ة 
ال����ذي “مل ت��ن��خ��رط )ال���والي���ات 
وفق  قليًا”,  اإال  ف��ي��ه(  امل��ت��ح��دة 
يف  امل�ستوى  الرفيع  الدبلوما�سي 

بروك�سل.

 ماكرون يتوجه بكلمة 
للفرن�شيني حول الوباء  

•• باري�س-اأ ف ب

لتقييم  الفرن�سيني  اإىل  كلمة  ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  وج��ه 
اأزمة فريو�س كورونا امل�ستجد على م�سارف املرحلة الثالثة من رفع تدابري 
الناحية  من  ب�سدة  ت�سرر  بلد  نهو�س  الإع���ادة  خططه  وتقدمي  االإغ���اق, 

االقت�سادية, ويف خ�سم ت�ساوؤالت حول العن�سرية وعنف ال�سرطة.
حتدث رئي�س اجلمهورية عند ال�ساعة الثامنة م�ساءا يف خطاب ر�سمي من 
التي  امل�ستجد,  اأزمة فريو�س كورونا  بدء  الرابع منذ  االإليزيه, وهو  ق�سر 

اأودت بحياة حوايل 30 األف �سخ�س يف فرن�سا.
وحتدث يف البدء عن املوا�سيع الطارئة, 

ب����دًءا م��ن امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن رفع 
حزيران/يونيو   22 يف  االإغ�������اق 
فتح  ك��اإع��ادة  الرئي�سية,  وحت��دي��ات��ه��ا 
املطاعم يف باري�س و�سواحيها, والتي 
وم�ساألة  ب�سدة  ال��ق��ط��اع  بها  يطالب 
املدار�س وغريها.  القيود يف  تخفيف 
عملية  لت�سريع  ال��دع��وات  وت��زاي��دت 
رف���ع االإغ����اق يف االأي����ام االأخ����رية يف 
ظّل �سياق قامت لاقت�ساد الفرن�سي, 
انخفا�ساً  فرن�سا  بنك  يتوقع  حيث 
قيا�سياً يبلغ حوايل 10 باملئة للناجت 
املحلي االإجمايل يف عام 2020 واأن 

يف  باملئة   10 البطالة  م��ع��دل  ي��ت��ج��اوز 
نهاية العام.

التي  لاأزمة,  اإدارت��ه  اإىل  التطرق  ا  اأي�سً الفرن�سي  الرئي�س  على  ويتوجب 
مل تعد عليه بالفائدة ال�سيا�سية, حيث ا�ستمرت �سعبيته باالنخفا�س على 
عك�س رئي�س الوزراء اإدوار فيليب. ومن املنتظر اإجراء تعديل حكومي, بعد 
حزيران/   28 يف  اإجراوؤها  املقرر  البلدية  االنتخابات  من  الثانية  اجلولة 
ال�سرطة  وعنف  للعن�سرية  املناه�سة  التظاهرات  اأي�ساً  ماكرون  ويواجه 

التي تاأتي كردة فعل على وفاة جورج فلويد يف الواليات املتحدة.
وتظاهر االآالف من جديد يف عدة مدن فرن�سية ال�سبت بدعوة من عائلة 
اأداما تراوري, ال�ساب االأ�سود الذي تويف بعد اعتقاله يف عام 2016 يف جو 
متوتر اأحياًنا. ويواجه الرئي�س اأي�سا غ�سب ال�سرطة التي تعتر اأنه “مت 

التخلي عنها” من قبل وزير الداخلية.
واعتر زعيم اليمني يف جمل�س ال�سيوخ جريار الر�سيه موؤخرا اأن “االأجواء 

لي�ست جيدة يف هذا البلد«.

قلق من نق�س الأ�شّرة و�شط تف�شي كوفيد-19 يف الهند 
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املال والأعمال

»الإمارات الإ�شالمي« يطلق بطاقة خ�شم جديدة ملتعامليه من ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة 

��صرت�تيجية متكاملة
م��ن ج��ه��ت��ه اأك����د ع��ب��د ال��ع��زي��ز حممد 
لتنمية  ال�����س��ارق��ة  م��رك��ز  اأن  ���س��ط��اف, 
تداعيات  ب���داأ  منذ  عمل  ال�����س��ادرات, 
امل�������س���ت���ج���د على  ك������ورون������ا  ف�����ريو������س 
و�سع  ع����ل����ى  ال�����ع�����امل�����ي,  االق����ت���������س����اد 
اإيجاد  ت�سمن  متكاملة  ا�سراتيجية 
احللول للتحديات التي تواجه اأع�ساء 
املركز, والعمل على تذليلها, من خال 
اإطاق العديد من الرامج والندوات 
وور�س العمل بناء على توجيهات من 
غ��رف��ة ال�����س��ارق��ة, وذل���ك م��ن منطلق 
ال��ف��اع��ل��ة يف  امل�ساهمة  ع��ل��ى  احل��ر���س 
واملوؤ�س�سات  ال�سركات  اأع��م��ال  تعزيز 
الوطنية يف اإمارة ال�سارقة, ف�سا عن 
اإيجاد اأ�سواق جديدة واإتاحة الفر�سة 
التعاون  جم���االت  الكت�ساف  اأم��ام��ه��م 
ينعك�س  واال�ستثماري, ومبا  التجاري 
وتو�سيع  ����س���ادرات���ه���م  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى 
اأعمالهم يف مناطق جغرافية جديدة 
يف ظل الظروف الراهنة, الفتا اإىل اأن 
هذه الور�سة تعد واحدة من الرامج 
التاأهيلية لاأع�ساء, واأوىل خمرجات 
الغرفة  جتمع  التي  التفاهم  م��ذك��رة 
والتي  ل��ل�����س��ادرات,  اأب��وظ��ب��ي  مبكتب 
�ستمهد الأعمال ومبادرات اأخرى تعزز 
�سي�سب  ال��ذي  امل�سرك  التوجه  ه��ذا 
واملوؤ�س�سات  ال�����س��رك��ات  م�����س��ل��ح��ة  يف 

االإماراتية. 

•• ال�سارقة-الفجر:

ن���ظ���م���ت غ�����رف�����ة جت���������ارة و����س���ن���اع���ة 
بالتعاون مع مكتب  ال�سارقة موؤخرا, 
التابع  “اأدك�س”  لل�سادرات  اأبوظبي 
ور�سة  للتنمية,  اأب��وظ��ب��ي  ل�����س��ن��دوق 
ع���م���ل اإل����ك����رون����ي����ة ع����ر االت�������س���ال 
واحللول  “اخلدمات  بعنوان  امل��رئ��ي, 
ال�سركات  �سادرات  لتنمية  التمويلية 
مذكرة  اإط���ار  يف  وذل��ك  االإماراتية”, 
اجلانبني  ب����ني  امل����رم����ة  ال���ت���ف���اه���م 
امل�سرك  ال����ت����ع����اون  ت���ع���زي���ز  ب���ه���دف 
ال�سركات  مل�ساعدة  اجل��ه��ود  وتوحيد 
ال�سارقة  غرفة  يف  االأع�ساء  الوطنية 
الت�سدير  اأع��م��ال  نطاق  تو�سيع  على 
والنفاذ اإىل اأ�سواق جديدة, من خال 
التمويلية  اخل��دم��ات  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة 
“اأبوظبي  يقدمها  التي  وال�سمانات 

لل�سادرات«.
اأحمد  �سعادة حممد  الور�سة,  وح�سر 
اأمني العو�سي مدير عام غرفة جتارة 
ال�����س��ارق��ة, وال�����س��ي��د �سعيد  و���س��ن��اع��ة 
باالإنابة  العام  املدير  الظاهري  حمد 
اأب��وظ��ب��ي ل��ل�����س��ادرات, , وعبد  مل��ك��ت��ب 
م�ساعد مدير  �سطاف  العزيز حممد 
خدمات  لقطاع  ال�سارقة  غ��رف��ة  ع��ام 
االأع�ساء مدير مركز ال�سارقة لتنمية 
ح�سورا  الور�سة  و�سهدت  ال�سادرات, 
ال�����س��رك��ات وامل�سانع  ق��ب��ل  ك��ب��ريا م��ن 

ال�سلع  م����ن  م��ن��ت��ج��ات��ه��م  ل��ت�����س��دي��ر 
واخلدمات والبحث عن اأ�سواق جديدة 
ال��ت��م��وي��ل ب�سروط  ي��ت��م��ي��ز  ك��م��ا  ل��ه��ا, 
باالإ�سافة  تناف�سية,  ف��ائ��دة  واأ���س��ع��ار 
واخلدمات  ال�سلع  قيمة  ���س��رف  اإىل 
م��ب��ا���س��رة اإىل امل�����س��در االإم����ارات����ي ما 
املعامات  وخماطر  تعقيدات  يجنبه 
م���ث���ل خماطر  ال���دول���ي���ة  ال���ت���ج���اري���ة 
ت��اأخ��ر ال�����س��داد وع��دم ال�����س��داد, وتوفر 
له فر�س تناف�سية اأف�سل يف االأ�سواق 

العاملية ..
ك��م��ا ت��ن��اول��������ت اأي�����س��ا امل��م��ي��زات التي 
ملجتمع  لل�س���ادرات  اأبوظبي  يقدمها 
االإم���ارات���ي م��ث��ل الدخول  ال��ت�����س��دي��ر 
جديدة  دول���ي���ة  اأ���س��������واق  اإىل  ب���اأم���ان 
���س��رك��اء جت���اري���ني  جدد  للبحث ع��ن 
م��وث��وق ب��ه��م, وت��ق��ل��ي��ل خم��اط��ر عر 
التجارية  احل��واج��ز  واإزال�����ة  احل����دود 
واالأعمال,  ال�سوق  تعايف  يف  لاإ�سراع 
ف���������س����ا ع�������ن مت�����ك�����ني امل���������س����ري����ن 
ب�سهولة  احل�����س��ول  م��ن  اخل��ارج��ي��ني 
ع����ل����ى امل�����ع�����ام�����ات م�����ن ال�������س���رك���ات 
منا�سبة,  جتارية  ب�سروط  االإماراتية 
باالإ�سافة اإىل توفري التمويل املبا�سر 
مكتب  م��ن  اخل��ارج��ي��ني  للم�سرين 
ال�سفقات  الإمت��ام  لل�سادرات  اأبوظبي 
مع امل�سدرين االماراتيني اخلارجيني 
اخلارجي  امل�����س��ري  اج��ت��ي��از  ����س���رط 

ل�سروط االأهلية.

مبتكرة تتما�سى مع الو�سع الراهن. 

تفعيل �أهد�ف
 �حلملة �لوطنية

الظاهري  �سعيد  ال�سيد  اأب��دى  ب��دوره 
ال��ف��ع��ال  بني  ال��ت��ع��اون  ب��ه��ذا  ترحيبه 
ل��ل�����س��ادرات وغرفة  اأب��وظ��ب��ي  م��ك��ت��ب 
ال�������س���ارق���ة م����ن خ�����ال ت��ن��ظ��ي��م هذه 
اأه���داف  ت��اأت��ي لتفعيل  ال��ت��ي  ال��ور���س��ة 
املكتب  اأطلقها  التي  الوطنية  احلملة 
مل�����س��اع��دة اأ����س���ح���اب ق���ط���اع االأع���م���ال 
وال�سركات يف االإمارات على ا�ستخدام 
التي  التمويلية  واخل��دم��ات  احل��ل��ول 
ال�سركات  ����س���ادرات  لتنمية  ي��وف��ره��ا 
واخلدمات  املنتجات  م��ن  االإم��ارات��ي��ة 
وت�سريع  ال����ع����امل����ي����ة,  االأ��������س�������واق  يف 
ال��وط��ن��ي من  االقت�ساد  ت��ع��ايف  وت���رية 
فر�ستها  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
اإىل  م�����س��ريا  كوفيد-19,  ج��ائ��ح��ة 
ب��ه  تقوم  ال��ذي  اال�سراتيجي  ال��دور 
وتنمية  ت��ط��وي��ر  ال�����س��ارق��ة يف  غ��رف��ة 
ق��ط��اع��������ي االأع�����م�����ال وال�������س���ن���اع���ة يف 
دول��ة االإم���ارات, مما ي�س���هم يف دع������م 
اإىل  الهادفة  ال��دول��ة  ا�س����راتيجيات 
ت��ع��زي��ز ال��ت��ن��وع االق��ت�����س��ادي وزي����ادة 

ال�سادرات الوطنية. 
التمويل  اأدوات  الور�سة,  وا�ستعر�ست 
ال���ت���ي تهدف  ل��ل��م�����س��ري اخل����ارج����ي 
االإماراتيني  امل�سدرين  ت�سجيع  اإىل 

ال�سارقة,  ب��اإم��ارة  العاملة  االإم��ارات��ي��ة 
بن�ساط  امل�ساركني  تعريف  وت��ن��اول��ت 
اأبوظبي لل�سادرات واخلدمات  مكتب 
ال��ت��ي ي��وف��ره��ا ل��ق��ادة ق��ط��اع االأعمال 
اخلدمات  م���ن  اال����س���ت���ف���ادة  وك��ي��ف��ي��ة 
التمويلية وال�سمانات لتنمية �سادرات 
وم�ساعدتها  االإم���ارات���ي���ة  ال�����س��رك��ات 
العاملية,  االأ����س���واق  يف  التناف�س  على 
تخ�سي�س  من  اال�ستفادة  جانب  اإىل 
ال�سركات  ت�����س��دي��ر  ع���ق���ود  مت���وي���ل 
اأطلقها  ال��ت��ي  االإم���ارات���ي���ة  ال��وط��ن��ي��ة 
املكتب خال عام 2020, والتي تبلغ 
550 مليون درهم, وكيفية ا�ستغال 
التي  واخل�����دم�����ات  امل���ال���ي���ة  احل����ل����ول 
يقدمها اأبوظبي لل�سادرات “اأدك�س”, 
ومتميزة  فعالة  ا�سراتيجية  ك����اأداة 
اأعمالها  وتو�سيع  تطوير  من  متكنها 
والتحديات  ال��ع��ق��ب��ات  ع��ل��ى  وال��ت��غ��ل��ب 
ال�سيولة  ت��وف��ري  يف  ت��واج��ه��ه��م  ال��ت��ي 

النقدية.

باكورة لرب�مج 
ومبادر�ت الحقة

وث���م���ن ����س���ع���ادة حم��م��د اأح���م���د اأم���ني 
العو�سي, الدور الذي يقوم به مكتب 
ومتكني  دع��م  يف  لل�سادرات  اأب��وظ��ب��ي 
ال�������س���رك���ات االإم����ارات����ي����ة م����ن جت����اوز 
, ودفعها  اأزم��ة كوفيد -19  تداعيات 
اأع��م��ال��ه��م وجهود  ن��ح��و ت��ع��زي��ز من���و 

الوطني  االق��ت�����س��ادي  ال��ن��م��و  ل��دع��م 
الدخل,  م�����س��ادر  وت��ن��وي��ع  امل�����س��ت��دام 
املزيد  تطرح  وطنية  ك�سرورة  وذل��ك 
واال�ستباقية  امل��ب��ت��ك��رة  احل���ل���ول  م���ن 
االقت�سادية  ال�����س��ي��ا���س��ات  ال���س��ت��ك��م��ال 

الناجحة يف االإمارات.
ولفت العو�سي, اإىل اأن غرفة ال�سارقة 
الدعم  ت����وف����ري  اإىل  دائ����م����ا  ت�����س��ع��ى 
ل��ل��ق��ط��اع اخل��ا���س امل��ح��ل��ي م��ن خال 
اإط���اق ال��رام��ج وامل��ب��ادرات املبتكرة, 
االإيجابية  العائدات  اأف�سل  لتحقيق 

التجارية  اأن�����س��ط��ت��ه��م  اآف�����اق  ت��ط��وي��ر 
قدراتهم  وت��و���س��ي��ع  م�����س��ت��دام,  ب�سكل 

على املدى الطويل.
�ستكون  الور�سة  ه��ذه  اأن  اإىل  م�سريا   
ل���رام���ج وم����ب����ادرات الحقة  ب���اك���ورة 
مبوجب مذكرة التفاهم بني اجلانبني 
للعمل على تفعيل التعاون ودفعه اإىل 
اآفاق اأرحب, بهدف م�ساعدة ال�سركات 
الوطنية لتعزيز تناف�سيتها وجناحها 
ال���ع���امل���ي���ة, ف�����س��ا عن  يف االأ������س�����واق 
�سادراتها  ح��ج��م  يف  امل�ساهمة  زي����ادة 

ابتكارية  عمل  من��اذج  اإىل  وال��و���س��ول 
وخدماتها  اإج���راءات���ه���ا  م���ن  حت�����س��ن 
ومتوا�سل  م�ستمر  ب�����س��ك��ل  واأدائ����ه����ا 
العام  االأداء  ع��ل��ى  ب��ال��ن��ف��ع  ي��ع��ود  مب��ا 
االأعمال,  وجمتمع  االإم���ارة  القت�ساد 
ومزايا  لفر�س  ال��روي��ج  ع��ن  ف�سا 
االإمارات  بها  تتمتع  التي  اال�ستثمار 
ب�سكل عام وتزخر بها ال�سارقة ب�سكل 
خا�س من خ��ال االإ���س��اءة على بيئة 
الغرفة  تقدمة  وما  اجلاذبة  اأعمالها 
بطرق  للم�ستثمرين  ت�سهيات  م��ن 

النقدي التابعة للم�سرف. و�سيجري اإ�سدار بطاقات اخل�سم 
متعاملي  من  ال�سروط  عليها  تنطبق  التي  لل�سركات  جماناً 
Visa, و�ستكون  اخلدمات امل�سرفية لاأعمال بال�سراكة مع 
التجزئة  متاجر  ال��ع��امل يف  ح��ول  امل��واق��ع  مقبولة يف مايني 
االآمنة  املدفوعات  اإج��راء  ولت�سهيل  االإن��رن��ت.  عر  ولل�سراء 
املحافظ  اإىل  البطاقة  اإ�سافة  للتعاملني  ميكن  التنقل,  اأثناء 
 Apple Pay مثل  املتحركة  الهواتف  على  االإلكرونية 
ومل�ستويات   .Google Payو  Samsung Payو
اإ�سافية من احلماية, �ستوفر بطاقة اخل�سم ملتعاملي اخلدمات 
امل�سرفية لاأعمال اأي�ساً ال�سمان وتاأمني امل�سريات للب�سائع 
و�سيم  ق��ال  ال�سياق,  ه��ذا  ويف  وامل�����س��روق��ة.  والتالفة  امل��ف��ق��ودة 
�سيفي, نائب الرئي�س التنفيذي للخدمات امل�سرفية لاأفراد 

•• دبي-الفجر: 

يف اإطار جهوده املتوا�سلة لدعم ال�سركات التي تتخذ من دولة 
“كوفيد- اأزم���ة  خ��ال  لها  م��ق��راً  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
املالية  املوؤ�س�سات  اأح��د  االإ�سامي”,  “االإمارات  اأطلق   ,”19
االإ�سامية الرائدة يف الدولة, بطاقات خ�سم جمانية جديدة 
ملتعاملي اخلدمات امل�سرفية لاأعمال من ال�سركات ال�سغرية 

واملتو�سطة التي تنطبق عليها ال�سروط.
الراغبني  للمتعاملني  بديلة  قناة  اجلديدة  البطاقة  وتوفر 
املتوا�سلة  لتلبية احتياجاتهم  النقدية  املبالغ  باحل�سول على 
لل�سيولة النقدية, حيث تتيح للمتعاملني ال�سحب النقدي من 
االإيداع  واأجهزة  االآيل  ال�سراف  اأجهزة  �سبكة  ح�ساباتهم عر 

اإطار  يف  “نعمل  االإ�سامي”:  “االإمارات  يف  ال��روات  واإدارة 
التي  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  بدعم  املتوا�سل  التزامنا 
تتخذ من دولة االإمارات العربية املتحدة مقراً لها واالقت�ساد 
وذل��ك من خال  الع�سيبة,  الفرة  ككل خال هذه  الوطني 
تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تت�سدى للتحديات الراهنة, 
وت�سمن تر�سيخ التميز يف خدمة املتعاملني يف جميع مفا�سل 
نقفي,  غ�سنفر  �سّيد  ق��ال  جهته,  م��ن  وخدماتنا«.  عملياتنا 
رئي�س اخلدمات امل�سرفية لاأعمال يف “االإمارات االإ�سامي”: 
اخلدمات  ملتعاملي  لتوفر  اجل��دي��دة  اخل�سم  بطاقة  “تاأتي 
مبا  واملتو�سطة,  ال�سغرية  ال�سركات  من  لاأعمال  امل�سرفية 
فيها ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة, و�سيلة مريحة الإدارة 
نفقاتهم بكفاءة, وبديًا رقمياً متميزاً الإجراء عمليات ال�سحب 

النقدي ب�سا�سة و�سهولة«. وكان “االإمارات االإ�سامي”  قد 
لل�سركات  م�سرف  “اأف�سل  جائزة  على   2019 ع��ام  يف  ح��از 
خال حفل توزيع جوائز “اإنربرايز  ال�سغرية واملتو�سطة”, 
امل�سرف  خل��دم��ات  تكرمياً  وذل���ك  “دو”  برعاية  اأجيليتي” 
املبتكرة واملنا�سبة لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة, وتاأكيداً على 
مكانته كم�سرف مف�سل لرواد االأعمال املواطنني يف االإمارات 
الراغبني باحل�سول على منتجات وخدمات م�سرفية متوافقة 
ويوفر  اأعمالهم.  منو  لدعم  االإ�سامية  ال�سريعة  اأحكام  مع 
امل�سرفية  االحتياجات  تلبي  حلواًل  االإ�سامي”  “االإمارات 
الأكر من 46 األف �سركة �سغرية ومتو�سطة يف الدولة, وقد 
منواً  امل�سرف  يف  ل��اأع��م��ال  امل�سرفية  اخل��دم��ات  ق�سم  �سّجل 

م�ساعفاً يف العام 2019.

م�صرف �أبوظبي �الإ�صالمي يفوز بجائزة �أف�صل

امل�شارف املبتكرة يف جمال التمويل الإ�شالمي من غلوبال فاينان�س

دبي لال�شتثمار تن�شر تقريرها للحوكمة البيئية والجتماعية وال�شركات للعام 2019

جمل�س �شيدات اأعمال عجمان يوقع اتفاقيتي تعاون
ل تريدينج« و»مركز الوزن املثايل الطبي«  مع »ف�شّ

التطبيق  اأن  اأو�سح عامر اجل��اب��ري,  االأع��م��ال.  من جانبه  رواد ورائ���دات 
لل�سيدات  باالأزياء  املتخ�س�سة  املنزلية  التجارة  اأ�سحاب  جمع  اإىل  يهدف 
اللواتي يعملن يف املنازل امل�سجلني لدى املجل�س والعمل على توفري من�سة 
التحديات  على  للتغلب  املحلي  ال�سوق  يف  منتجاتهن  لعر�س  اإلكرونية 
التي تواجه اأ�سحاب التجارة املنزلية 
ربحي  ع��ائ��د  اإ���س��اف��ة  يف  ي�سهم  مب��ا 
معاملتهن  ت��ن��ف��ي��ذ  و���س��ه��ول��ة  ل��ه��ن 
ال��ت��ط��ب��ي��ق بطريقة  ع��ر  ال��ت��ج��اري��ة 
اآخر  ج��ان��ب  على  وم�سومنة.  اآم��ن��ة 
عجمان  اأعمال  �سيدات  جمل�س  وقع 
ال����وزن  “مركز  م���ع  ت���ع���اون  م���ذك���رة 
حيث وقع مذكرة   , املثايل الطبي” 
اآل  اآم��ن��ة خليفة  ال��دك��ت��ورة  ال��ت��ع��اون 
علي � رئي�سة املجل�س, ووقع عن مدير 

املركز الدكتور و�سيم البيومي. 
تقدمي  على  التعاون  مذكرة  ون�ست 
موجهة  دوري��ة  تثقيفية  حما�سرات 
تقدمي  جانب  اإىل  املجل�س  لع�سوات 
خدمات  جميع  على  خ�سومات  باقة 
 25% اإىل  ت�����س��ل  ب��ن�����س��ب��ة  امل����رك����ز 
ال���دك���ت���ور  واأك��������د   .40% وح����ت����ى 
مذكرة  اأهمية  على  البيومي  و�سيم 
التعاون  تعزيز  يف  ودوره����ا  ال��ت��ع��اون 
ب��ني امل��ج��ل�����س وامل���رك���ز, م��و���س��ح��اً اأن 
�سي�سعى  الطبي  املثايل  ال��وزن  مركز 
املتنوعة  خ����دم����ات����ه  ت����وف����ري  اإىل 
ع�سوات  اإىل  واملميزات  والت�سهيات 
جمل�س �سيدات اأعمال عجمان ومنها 
“ عيادة الطب العام وعيادة االأ�سنان 
التجميل  ال�سحية وعيادة  والتغذية 

والعناية بالب�سرة«.

•• عجمان ـ الفجر 

اأكدت الدكتورة اآمنة خليفة اآل علي رئي�سة جمل�س �سيدات اأعمال عجمان, 
لع�سواته  املقدمة  خدماته  وا���س��ت��دام��ة  تنويع  على  حري�س  املجل�س  اأن 

واحلا�سات على رخ�سة بدايات من 
بالتعاون  الفعالة  ال�����س��راك��ات  خ��ال 
مع العديد من موؤ�س�سات القطاعني 
اأن  اإىل  م�سرية  واخل��ا���س,  احلكومي 
جم��ل�����س ���س��ي��دات اأع���م���ال ع��ج��م��ان يف 
غرفة جتارة و�سناعة عجمان ي�سعى 
اإىل تكامل االأدوار مع اجلهات املعنية 
لتحقيق اأق�سى اإ�ستفادة لع�سواته مبا 
وطموحاتهن  تطلعاتهن  مع  يتوافق 
يف من���و وا���س��ت��دام��ة اأع��م��ال��ه��ن. جاء 
ذل����ك ع��ل��ى ه��ام�����س ت��وق��ي��ع جمل�س 
تعاون  ملذكرة  اأعمال عجمان  �سيدات 
بهدف  ل تريدينج”,  مع �سركة “ف�سّ
اإلكرونية  ت�����س��وق  م��ن�����س��ة  ت���وف���ري 
االأعمال,  ���س��ي��دات  منتجات  ل��ع��ر���س 
ووقع مذكرة التعاون الدكتورة اآمنة 
خليفة اآل علي � رئي�سة املجل�س, وعامر 
التنفيذي  امل���دي���ر  اجل���اب���ري  ���س��ع��ي��د 
اآمنة  ال��دك��ت��ورة  واأو���س��ح��ت  لل�سركة. 
التعاون  م��ذك��رة  اأهمية  على  خليفة 
اأن جمل�س  لع�سوات املجل�س, موؤكدة 
ال��ع��ام اجلاري  اأع��م��ال خ��ال  �سيدات 
حر�س على تعزيز تعاونه مع العديد 
االإلكرونية  ال��ت��ج��ارة  من�سات  م��ن 
منو  ل�سمان  داع��م��ة  ق��ن��وات  لتوفري 
يف  ال�سيما  املجل�س  ع�سوات  مبيعات 
ظل التحديات الراهنة التي يواجهها 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي االإ�سامي,  اأعلن م�سرف 
جم����م����وع����ة اخل�������دم�������ات امل����ال����ي����ة 
االإ���س��ام��ي��ة ال����رائ����دة, اأم�������س عن 
اخ��ت��ي��اره ك��واح��د م��ن ب��ني اأف�سل 
امل����ب����ت����ك����رة يف جم����ال  امل�����������س�����ارف 
التمويل االإ�سامي من قبل جمّلة 
الرابع  للعام  فاينان�س”  “غلوبال 
ع��ل��ى ال��ت��وايل م���وؤك���داً ب��ذل��ك على 
ما  وهو  بالقطاع,  الرائدة  مكانته 

اأ�سادت به جلنة حتكيم اجلائزة.
وجاء تكليل امل�سرف بهذه اجلائزة 
م�سرفية  خ��دم��ات  ث���اث  بف�سل 
رق��م��ي��ة ي���وف���ّره���ا ل��ع��م��ائ��ه, وهي 
الذكية”,  امل�����س��رف��ي��ة  “اخلدمات 
اإحدى اخلدمات الرئي�سية املقدمة 
بالهواتف  اخل��ا���س  تطبيقه  ع��ر 
“متويل  وخ�������دم�������ة  ال������ذك������ي������ة؛ 
والتي متّكن العماء  اإك�سري�س”, 
امل��ع��ت��م��دي��ن م����ن احل�������س���ول على 
دقيقة؛   30 غ�سون  يف  التمويل 
Moneysmart. وخ���دم���ة 
تتيح  اإلكرونية  ة  من�سّ وهي   ,ae
التوا�سل بني امل�ستخدمني وتبادل 

معرفتهم وخراتهم املالية.
وبهذه املنا�سبة, قال �سرهات يلدرم, 
الرقمي  للتحّول  العاملي  الرئي�س 
لدى م�سرف اأبوظبي االإ�سامي: 
“متّثل هذه اجلائزة ثمرة جهودنا 
باإمكاناتنا  االرت���ق���اء  يف  امل��ب��ذول��ة 
بتجربة  لتزويد عمائنا  الرقمية 

“دايركت  خدمة  موؤخراً  د�ّسن  قد 
وهي  االإ�سامي”  اأب��وظ��ب��ي  م���ن 
����ة ج�������دي�������دة ل����ل����خ����دم����ات  م����ن���������سّ
للعماء  توفر  الرقمية  امل�سرفية 
من ال�سركات حمفظة من احللول 
مب�سطة  واج���ه���ة  ع���ر  امل�����س��رف��ي��ة 
ة  املن�سّ ه����ذه  وت���ق���دم  وم�����وّح�����دة. 
امل�سرفية  اخل�����دم�����ات  ل���ل���ع���م���اء 
االإ�سامي,  اأب��وظ��ب��ي  م��ن  املكتبية 
م�����ن حلول  ع���������دداً  ت����وف����ر  ال����ت����ي 
ُب���ع���د, م��ث��ل طباعة  ال��و���س��ول ع���ن 
وغري  رق��م��ي��اً  وم�سحها  ال�سيكات 
ذل��ك م��ن اخل��دم��ات االأخ����رى, مبا 
بتجربة  اال����س���ت���م���ت���اع  ل���ه���م  ي��ت��ي��ح 
م�سرفية مريحة على مدار اليوم 
اأي��ام االأ�سبوع دون احلاجة  وط��وال 

اإىل مغادرة مكاتبهم. 
وق�������د ح�������از م���������س����رف اأب����وظ����ب����ي 
االإ�سامي موؤخراً على العديد من 
حللوله  ت��ق��دي��راً  القّيمة  اجل��وائ��ز 
ال���رق���م���ي���ة وال������رائ������دة يف جم���ال 
ال��ت��م��وي��ل ال���ت���ج���اري, مب���ا يف ذلك 
اإ�سامي”  مم��ول  “اأف�سل  ج��ائ��زة 
خ��ال حفل ت��وزي��ع ج��وائ��ز متويل 
 2019 ال���ت���ج���ارة ال���دول���ي���ة ل��ع��ام 
اإ�سامي  “اأف�سل م�سرف  وجائزة 
“غلوبال  جم���ل���ة  م�����ن  رقمي” 
بجائزة  ف�����از  ك���م���ا  فاينان�س”. 
يف  اإ����س���ام���ي  م�������س���رف  “اأف�سل 
“ذا  جملة  جوائز  �سمن  العامل” 
ل�سحيفة  التابعة  العاملية  بانكر” 

“فاينان�سال تاميز«.

تطوير  يف  ك����ب����رية  ا����س���ت���ث���م���ارات 
املبتكرة  امل�سرفية  حمفظة حلوله 
اإط��ار تنفيذ ا�سراتيجيته نحو  يف 
و�سهد  ال��رق��م��ي.  ال��ت��ح��ّول  حتقيق 
منواً  االإ�سامي  اأبوظبي  م�سرف 
مت�سارعاً يف معدل ا�ستخدام قنواته 
اإجناز  يتم  واأن���ه  خا�سًة  الرقمية, 
�سهرياً  معاملة  مليون   2 ح���وايل 
للهواتف  املخ�س�س  تطبيقه  عر 
الذكية, حيث يقوم العماء بتنفيذ 
االأن�سطة  م���ن  وا���س��ع��ة  جم��م��وع��ة 
ت���ق���دمي طلبات  م��ث��ل  امل�����س��رف��ي��ة, 
والتمويل  بطاقات  على  احل�سول 
الفواتري, وكل ذلك �سمن  اأو دفع 
ومريحة  �سل�سة  م�سرفية  جتربة 
دون احلاجة اإىل مغادرة منازلهم.

االإ�سامي  اأبوظبي  م�سرف  وك��ان 

وب�سيطة,  واآمنة  �سل�سة  م�سرفية 
مب�سرية  م���دع���وم���اً  ذل����ك  وي����اأت����ي 
منّونا التي حققناها على م�ستوى 
للخدمات  ال���رق���م���ي���ة  ��ات��ن��ا  م��ن�����سّ
امل�����س��رف��ي��ة. وخ����ال ال��رب��ع االأول 
2020, ح��ق��ق امل�����س��رف زي����ادة يف 
متو�ّسط معدالت التنزيل اليومية 
بالهواتف  اخل����ا�����س  ل��ت��ط��ب��ي��ق��ه 
�سّجل  كما   17% بن�سبة  الذكية 
معاماته  يف   20% بن�سبة  من��واً 
النمو  ه��ذا  يقت�سر  ومل  اليومية. 
على �سريحة عمائنا من االأفراد, 
بن�سبة  زي���ادًة  كذلك  �سهدنا  حيث 
%30 على م�ستوى عمائنا من 

ال�سركات واملوؤ�س�سات«.
وخ����ال ال�����س��ن��وات االأخ�����رية, �سخ 
م�������س���رف اأب����وظ����ب����ي االإ�����س����ام����ي 

••  دبي – الفجر:

ال�سركة  لا�ستثمار,  دب��ي  اأعلنت   
ال�������رائ�������دة م����ت����ع����ددة االأن�������س���ط���ة 
�سوق  وامل���درج���ة يف  اال���س��ت��ث��م��اري��ة 
دب���ي امل�����ايل, ع���ن ات��خ��اذه��ا خطوة 
ا�ستباقية تهدف اإىل تطوير اآليات 
ت��ق��اري��ره��ا امل�����س��ت��دام��ة, وذل���ك من 
احلوكمة  ت��ق��ري��ر  ن�����س��ره��ا  خ����ال 
وال�سركات  واالجتماعية  البيئية 
ال�سوء  لت�سليط   ,2019 ل��ل��ع��ام 
على ممار�ساتها امل�ستدامة, وتاأكيد 
كمجموعة  ب���ال���ع���م���ل  ال���ت���زام���ه���ا 
م�ستدامة. وتتما�سى هذه اخلطوة 
ال�سادرة عن �سوق  التوجيهات  مع 
اإعداد  التي ت�سجع على  املايل  دبي 
لارتقاء  اال���س��ت��ب��اق��ي��ة  ال��ت��ق��اري��ر 

االنبعاثات  فيه  تنخف�س  اقت�ساد 
الكربونية.

البيئية  العوامل  دمج  خال  ومن 
واالج����ت����م����اع����ي����ة واحل�����ك�����وم�����ة يف 
لا�ستثمار  دب��ي  ت�سهم  تقاريرها, 
اأه���داف  حتقيق  يف  مبا�سر  ب�سكل 
ال���ت���ي توفر  امل�����س��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
خ����ري����ط����ة ط����ري����ق ل�������اإج�������راءات 
اأن  �ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  واالل��ت��زام��ات 
ت�سّهل التوافق مع اأهداف التنمية 
ويعر�س  واإجن����ازه����ا.  امل�����س��ت��دام��ة 
ال�سركة  ا جهود  اأي�سً ذاته  التقرير 
ل��دع��م االأط�����ر ال���دول���ي���ة وال�����روؤى 
ذلك  يف  مب��ا  الوطنية,  واالأه����داف 
لاأمم  امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف 
املتحدة 2030, و “روؤية االإمارات 
2021” و “خطة دبي 2021«. 

ال�سركات  بني  ال�سفافية  مب�ستوى 
املدرجة.

وي���ق���دم ت��ق��ري��ر ه����ذا ال���ع���ام الذي 
بعامل  “ملتزمون  ع��ن��وان  يحمل 
�سفافة  ع��ام��ة  ن��ظ��رة  م�ستدام”, 
اال�ستدامة  م��ب��ادرة  على  وعميقة 
االإدارة  ممار�سات  واإط��ار  لل�سركة, 
النزاهة  اأ����س���ا����س  ع���ل���ى  ال���ق���ائ���م���ة 
وال���ق���ي���م االأخ���اق���ي���ة, م���ع االأخ����ذ 
اال�ستدامة  رك����ائ����ز  ب���احل�������س���ب���ان 
احلوكمة  وهي:  ال�سبع,  الرئي�سية 
والعماء  والعمليات  واالق��ت�����س��اد 
واملوردين والقوى العاملة والبيئة 
وامل�سوؤولية االجتماعية لل�سركات.

ويرز التقرير نهج دبي لا�ستثمار 
اإج��راءات ك�سركة,  وما تتخذه من 
كما يركز على تطبيق تلك الركائز 

ينبغي  م�����س��ت��دام  ن��ه��ج  ت��ط��ب��ي��ق  اأن 
اأ�سا�سي  ال���ت���زام  مب��ث��اب��ة  ي��ك��ون  اأن 
وعملياتنا  ا���س��رات��ي��ج��ي��ات��ن��ا  يف 
ال���ي���وم���ي���ة. ومب��ن��ا���س��ب��ة ال���ذك���رى 
والع�سرين  اخل��ام�����س��ة  ال�����س��ن��وي��ة 
اأن هذا  لتاأ�سي�س املجموعة, نعتقد 
ه��و ال��وق��ت االأم��ث��ل الإب����راز جهود 
اأف�سل  تطبيق  يف  املتمثلة  ال�سركة 
املوؤ�س�سية  احل���وك���م���ة  مم���ار����س���ات 
جانب  اإىل  وال�سفافية,  واالإف�ساح 
واملجتمعات  البيئة  اإزاء  التزامنا 
التي نعمل فيها, ف�سًا عن كوننا 
م�ساهًما ن�سًطا يف موؤ�سر الت�سنيف 
واحلوكمة,  واالج��ت��م��اع��ي  البيئي 
وف���ق ال��ت��و���س��ي��ح��ات ال�����س��ادرة عن 
�سوق دبي املايل موؤخًرا. اإن جهودنا 
ومبادراتنا اال�ستباقية تنطلق من 

داخل ال�سركة وعر خم�س �سركات 
ت���اب���ع���ة ل���ه���ا, وه������ي: جم���م���ع دبي 
ل���ا����س���ت���ث���م���ار, ����س���رك���ة االإم���������ارات 
)اإمييكول(,  كولينج  دي�سريكت 
االإم������ارات للزجاج  ك��اب��ي��ت��ال,  امل���ال 
و���س��رك��ة االإم����ارات الأل����واح الزجاج 
امل�سطح, ملا لها من تاأثريات كبرية 
على الق�سايا البيئية واالجتماعية 

واحلوكمة الرئي�سية.
وقال خالد بن كلبان, نائب رئي�س 
امل�سوؤولني  وكبري  االإدارة  جمل�س 
لا�ستثمار:  دب��ي  يف  التنفيذيني 
اإىل  اال����س���ت���دام���ة  ت���ط���ورت  “لقد 
م�����س��ت��وى اأ���س��ب��ح��ت م��ع��ه اأول���وي���ة 
ل��ل��م�����س��اع��دة على  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة 
التكاليف  وخف�س  الفر�س  اغتنام 
ل���ذا نعتقد  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة.  وت��ع��زي��ز 

روؤية �ساملة, وتهدف اإىل التخل�س 
ال�سلبية, واالإ���س��ه��ام يف  االآث���ار  م��ن 
للبيئة  �سديقة  جمتمعات  اإي��ج��اد 

وم�ستدامة اجتماعياً«.
ي�سار اإىل اأن تقرير دبي لا�ستثمار 
واالجتماعية  البيئية  للحوكمة 
 2019 للعام  ال�سركات  وحوكمة 
املبادرة  م��ع��اي��ري  وف���ق  اإع������داده  مت 
ويعمل  التقارير,  الإع���داد  العاملية 
ع��ل��ى اإب�����راز ت��رك��ي��ز ال�����س��رك��ة على 
ا�ستدامة  اأك������ر  م��وؤ���س�����س��ة  ب���ن���اء 
وم��ل��ت��زم��ة ب��ت��ح�����س��ني اأدائ����ه����ا من 
خال اعتمادها على منوذج اأعمال 
م�ستدام, وممار�سات حوكمة قوية, 
وق��وة عاملة م��وه��وب��ة, م��ا ي�سمن 
لها القدرة على خلق قيمة طويلة 
االأجل مل�ساهميها, واالإ�سهام يف بناء 

خالل ور�صة عمل �إلكرتونية مت تنظيمها يف �إطار مذكرة �لتفاهم �ملربمة بني �لطرفني

غرفة ال�شارقة ومكتب اأبوظبي لل�شادرات يعرفان جمتمع الأعمال  باخلدمات واحللول التمويلية لتنمية �شادرات ال�شركات الإماراتية
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التجربة  املبادرة. وحتدثت م�سلم عن جناح  القائمني على  اأ�سادت بجهود 
املتميزة, وعلى دورها االإن�ساين واالجتماعي الذي ي�سب مبجمله يف دعم 
توجهات دولة االإمارات امل�ستقبلية, وتخفيف اأعباء املعي�سة وحت�سني م�ستوى 
جودة احلياة الأفراد املجتمع باعتبارهم اللبنة االأ�سا�سية واملحرك الرئي�سي 
اأن  اإىل  املتحدة, الفتة  العربية  االإم��ارات  ال�ساملة لدولة  التنمية  ملنظومة 
على  احلكومية  اجلهات  بني  التعاون  لتعزيز  متقدمة  ُخطوة  تعد  املذكرة 
عام  ال�سام�سي مدير  بوهارون  اأحمد  املقدم  �سعادة  وقال  الدولة.  م�ستوى 
املنتدب  والع�سو  الداخلية,  ب��وزارة  للعاملني  االجتماعي  التكافل  �سندوق 
يف “فزعه” اأن ال�سندوق حري�س على تطوير عاقاته و�سركاته مع كافة 
التي  والت�سهيات  اخل��دم��ات  من  اال�ستفادة  وتعميم  الوطنية  املوؤ�س�سات 
تقدمها بطاقات “فزعة”, م�سرياً اإىل اأن االتفاقية مع وزارة تطوير البنية 

التحتية تاأتي يف هذا االإطار و�سمن تعزيز العمل التكاملي امل�سرك.

•• اأبوظبي-الفجر:

التكافل  ت��ع��اون��ه��ا م��ع ���س��ن��دوق  ال��ت��ح��ت��ي��ة,  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر  اأع��ل��ن��ت وزارة 
االجتماعي للعاملني بوزارة الداخلية, لتوفري بطاقة “فزعة” التي تخول 
موظفي الوزارة احل�سول على اخل�سومات واملزايا التي متنحها البطاقة 
�سندوق  م��ع  م��وؤخ��را  وقعتها  التي  االتفاقية  على  بناء  وذل��ك  حلامليها, 
واإ�سعاد  احلياة  ج��ودة  وحت�سني  املعي�سية  االأعباء  تخفيف  بهدف  التكافل, 
امل�ساعد  الوكيل  النقبي  م�سلم  نادية  املهند�سة  �سعادة  واأك���دت  املوظفني. 
اإدارة  حر�س  التحتية,  البنية  تطوير  وزارة  يف  امل�ساندة  اخلدمات  لقطاع 
امل��ب��ادرات التي من �ساأنها مواكبة  اإط��اق  ال��وزارة على  امل��وارد الب�سرية يف 
توجهات حكومة االإم��ارات بخلق بيئة عمل حمفزة تعزز م�ستويات �سعادة 
كما  الوظيفني,  وال��والء  االنتاجية  م�ستوى  رف��ع  يف  للم�ساهمة  املوظفني 

واحل�سابات  واالأر���س��دة  املعامات 
)االإيرادات,  اال�ستحقاق  مبداأ  اإىل 
منافع  االل���ت���زام���ات,  امل�����س��اري��ف, 
ال�سهرية(,  االإغ��اق��ات  املوظفني, 
االأ�سول  �سجل  اإع���داد  اإىل  اإ�سافة 
ال�����س��ام��ل ل��ل��ح��ك��وم��ة االحت����ادي����ة, 
االأن�سطة  على  امل�ستمر  والتدريب 
واملعايري املحا�سبية لكافة اجلهات 
االحتادية, وو�سع �سيا�سات واأوراق 
لتطبيق  توجيهية  عمل حما�سبية 
اال�ستحقاق,  ا�سا�س  على  املحا�سبة 
للمعايري  ت����دري����ب����ي����ة  وم������������واد 
االحتادية,  للحكومة  املحا�سبية 
املالية  ال��ب��ي��ان��ات  ت��وح��ي��د  ودل���ي���ل 
ل��ل��ح��ك��وم��ة االحت�����ادي�����ة, ك��م��ا اأن���ه 
ج���اري ال��ع��م��ل ع��ل��ى حت��دي��ث دليل 

املعايري املحا�سبية املعتمد. 
ت��ط��وي��ر وتعديل  وخ���ال م��راح��ل 
امل��ال��ي��ة بعقد  ق��ام��ت وزارة  ال��ن��ظ��ام 
80 ج��ل�����س��ة ح���واري���ة  اأك������ر م����ن 
وور����س���ات ع��م��ل م��ع ك��اف��ة اجلهات 
االحتادية جلمع املتطلبات وتوعية 
وتدريب امل�ستخدمني, واإن�ساء 36 
اجلهات  مل�ساعدة  تف�سيلي  من��وذج 
البيانات  ج��م��ع  ع��ل��ى  االحت����ادي����ة 
وتطوير  ابتكار  مت  كما  املطلوبة, 
النظام  تطبيقات  يف  تقنية  حلول 
ا�ستخراج  ليتيح  االحت����ادي  امل���ايل 
بيانات  على  حتتوي  مالية  تقارير 
اأ�سا�س اال�ستحقاق واأ�سا�س النقدي 
اإىل  اإ�سافة  نف�سه,  بالوقت  املعدل 
م���ع اجلهات  امل�����س��ت��م��ر  ال��ت��وا���س��ل 
املعنيني  وامل�ستخدمني  االحت��ادي��ة 
ومائمة  ف��ع��ال��ي��ة  م����ن  ل���ل���ت���اأك���د 
مت  التي  والتعديات  التطبيقات 
بعني  واالأخ���ذ  بالنظام,  تطويرها 
االعتبار كافة االقراحات املقدمة 
ل��ت��ط��وي��ر ال��ن�����س��خ��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة من 

النظام.

 و�سملت املرحلة االأوىل من امل�سروع 
ووزارة  االق��ت�����س��اد,  وزارة  م��ن  ك��ًا 
الدولة  ووزارة  امل��ج��ت��م��ع,  ت��ن��م��ي��ة 
ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي, 
لل�سرائب,  االحت����ادي����ة  وال��ه��ي��ئ��ة 
للجمارك,  االحت����ادي����ة  وال��ه��ي��ئ��ة 

ووكالة االإمارات للف�ساء.
واأك������د ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان بن 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم,  اآل  را�سد 
دولة  حكومة  حر�س  املالية  وزي��ر 
االإمارات على التخطيط اال�ستباقي 
من  للم�ستقبل  واال���س��رات��ي��ج��ي 
م�سروعات  واإط����اق  تبني  خ���ال 
رائدة ومبتكرة تدعم حتقيق روؤية 
اأن  الر�سيدة يف  القيادة  وتوجيهات 
دولة  اأف�سل  االإم���ارات  دول��ة  تكون 
املئوية  ال��ذك��رى  بحلول  العامل  يف 
كافة  ع��ل��ى   2071 ع���ام  لقيامها 
اأن  اإىل  �سموه  واأ���س��ار  امل�����س��ت��وي��ات. 
النجاح يف اإطاق م�سروع التحول 
امل��ح��ا���س��ب��ي مي��ث��ل خ��ط��وة جديدة 
م�ستهدفات  حت��ق��ي��ق  ط��ري��ق  ع��ل��ى 
2021 يف توفري  روؤي��ة االإم���ارات 
بنية حتتية مبتكرة ومتقدمة تعزز 
موؤ�سرات  يف  الرائد  الدولة  موقع 

التناف�سية العاملية. 
وث����م����ن ����س���م���وه ت���ف���اع���ل وت����ع����اون 
اجلهات االحتادية مع وزارة املالية 
هذا  واإط����اق  لتنفيذ  االإع�����داد  يف 
بحر�س  م�سيداً  ال��رائ��د,  امل�����س��روع 
ه�������ذه اجل�����ه�����ات ع����ل����ى االرت�����ق�����اء 
احلكومي  ال���ع���م���ل  مب�������س���ت���وي���ات 
وفق  امل����وارد  اإدارة  ك��ف��اءة  وت��ع��زي��ز 
املتبعة  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ع��اي��ري  اأف�����س��ل 
يف ه���ذا امل���ج���ال. ون����وه ���س��م��وه اإىل 
العمل  �ستوا�سل  املالية  وزارة  اأن 
مبادرات  ل��ت��ط��وي��ر  ���س��رك��ائ��ه��ا  م���ع 
ومبتكرة  اإب��داع��ي��ة  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة 
والعاملية  االإقليمية  الريادة  تعك�س 

�سهر يونيو  االأول من  اعتباراً من 
احلايل �سمن اجلهات التي �سملتها 
املرحلة االأوىل التي حددتها وزارة 

املالية لتطبيق النظام«.
وب����دوره, ثمن ���س��ع��ادة اأح��م��د عبد 
املدير  ال��ف��ا���س��ي  الح����ج  ب���ن  اهلل 
للهيئة االحتادية للجمارك,  العام 
املالية  به وزارة  ال��ذي تقوم  ال��دور 
من اأجل تعزيز كفاءة النظام املايل 
وا�ستخدام  االحت���ادي���ة  للحكومة 
االإي�����رادات  ل��دع��م  م��ت��ط��ورة  اأدوات 
وت���ر����س���ي���د ال���ن���ف���ق���ات واالرت�����ق�����اء 
مب�ستوى الرقابة املالية, الفتاً اإىل 
اأن اختيار الوزارة للهيئة االحتادية 
ل��ل��ج��م��ارك ���س��م��ن اجل���ه���ات التي 
املرحلة  يف  اجلديد  النظام  تطبق 
االأداء  يف  ث��ق��ت��ه��ا  ي��ع��ك�����س  االأوىل 
املايل للهيئة وقدرتها على تطبيق 

النظام بكفاءة وجودة عالية.
نظام  تطبيق  اأن  �سعادته  واأو���س��ح 
ي�ساعد  امل��ح��ا���س��ب��ي  اال���س��ت��ح��ق��اق 
ب�سكل  اأدائ���ه���ا  تقييم  ع��ل��ى  الهيئة 
اخلدمات  كلفة  حيث  م��ن  اأف�����س��ل 
التي تقدمها وفعاليتها واإجنازاتها 
واإع���ط���اء ���س��ورة اأو���س��ح ع��ن مدي 
جناحها يف اإدارة مواردها وتر�سيد 
دقيقة  روؤي�������ة  وت����وف����ري  ن��ف��ق��ات��ه��ا 
مما  �سنوات  لعدة  املالية  للبيانات 
املقارنة  ع��م��ل��ي��ة  ب����اإج����راء  ي�����س��م��ح 

والتحليل املايل ال�سليم.
وبنجاح  مت  ف��ق��د  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل,  ويف 
اط��اق نظام مايل متكامل يخدم 
اال�ستحقاق  الأ�����س����ا�����س  ال���ت���ح���ول 
املحا�سبي, يتم عره ت�سجيل كافة 
واالإغاقات  واالأر���س��دة  املعامات 
بتاريخ 1 يونيو 2020, وحت�سري 
جلميع  االف���ت���ت���اح���ي���ة  االأر�������س������دة 
اجل���ه���ات االحت���ادي���ة ح�����س��ب خطة 
ال��ت��ح��ول امل��ع��ت��م��دة, وحت��وي��ل كافة 

اال�سراتيجية  ال��روؤي��ة  حتقيق  يف 
لاإدارة املالية يف دولة االإمارات«.

الب�ستاين  علي  خالد  �سعادة  وق��ال 
م����دي����ر ع������ام ال���ه���ي���ئ���ة االحت����ادي����ة 
الهيئة  “كثفت  ل����ل���������س����رائ����ب: 
جهودها  ل��ل�����س��رائ��ب  االحت����ادي����ة 
بالتعاون  امل��ا���س��ي��ة  ال��ف��رة  خ���ال 
االأنظمة  لتوفري  املالية  وزارة  مع 
واملالية  واملحا�سبية  االإل��ك��رون��ي��ة 
“املحا�سبة  نظام  لتطبيق  الازمة 
على اأ�سا�س اال�ستحقاق” ب�سا�سة 
املخت�سني  فريق  ق��ام  حيث  ودق���ة, 
الرنامج  يف  ب��امل�����س��ارك��ة  ب��ال��ه��ي��ئ��ة 
ال�����س��ام��ل ال����ذي اأط��ل��ق��ت��ه ال�����وزارة 
املحا�سبي  االإط�������ار  م���ن  ل��ل��ت��ح��ول 
املبني على االأ�سا�س النقدي املعدل 
على  املبني  املحا�سبي  االإط���ار  اإىل 
اأ�سا�س اال�ستحقاق طبقا للمعايري 
للحكومة  لا�ستحقاق  املحا�سبية 

.»)FGAAS( االحتادية
“ا�ستعدت  ����س���ع���ادت���ه:  واأ������س�����اف 
التاأ�سي�س  وم��ن��ذ  م��ب��ك��راً  ال��ه��ي��ئ��ة 
اجلديد  املحا�سبي  النظام  لتنفيذ 
الفعلي  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ب��ن��ج��اح  وب�����داأت 
اأ�سا�س  ع��ل��ى  “املحا�سبة  ل��ن��ظ��ام 
وذلك  ال��ك��رون��ي��ا  اال�ستحقاق” 

وتنمية  اإدارة  جم���ال  يف  ل���ل���وزارة 
التنمية  يحقق  مب��ا  املالية  امل���وارد 

ال�ساملة وامل�ستدامة يف الدولة.   
وم���ن ج��ان��ب��ه؛ اأ���س��ار م��ع��ايل عبيد 
ح���م���ي���د ال����ط����اي����ر وزي�������ر ال����دول����ة 
يف  النجاح  اأن  اإىل  املالية  لل�سوؤون 
من  االأوىل  املرحلة  جهات  اإط��اق 
م�����س��روع ال��ت��ح��ّول امل��ح��ا���س��ب��ي على 
اأ���س��ا���س اال���س��ت��ح��ق��اق, ع��ل��ى الرغم 
م��ن ال���ظ���روف اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة التي 
ت�����س��ه��ده��ا ال���دول���ة وال����ع����امل, جاء 
امل�����س��ت��م��رة لفرق  ث���م���رة اجل����ه����ود 
بالتعاون  امل��ال��ي��ة  وزارة  يف  ال��ع��م��ل 
م����ع ك����اف����ة اجل����ه����ات االحت�����ادي�����ة, 
على  امل���ال���ي���ة  وزارة  ع��م��ل��ت  ح��ي��ث 
احتادية  جهة   36 وتوجيه  قيادة 
اإىل  التحول, وعمدت  خال رحلة 
وور����س  ت��ف��اع��ل��ي��ة  ج��ل�����س��ات  تنظيم 
اإىل تطوير  اإ�سافة  تدريبية,  عمل 
وت��ط��ب��ي��ق ع��م��ل��ي��ات م��ال��ي��ة جديدة 
يف  اال�ستحقاق  اأ�سا�س  على  مبنية 
امل���ايل االحت����ادي. ومازال  ال��ن��ظ��ام 
ال��ع��م��ل م�����س��ت��م��ر الإط������اق جهات 
امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة وال��ث��ال��ث��ة من 
اأ�سا�س  ع���ل���ى  ال���ت���ح���ول  م�������س���روع 
وفق  املحدد  الوقت  يف  اال�ستحقاق 

النظام  واإط�����اق  امل�����س��روع  تنفيذ 
امل���ايل اجل��دي��د ب��ع��د االن��ت��ه��اء من 
عمليات ح�سر االأ�سول واالأر�سدة 
وتدريب الكوادر واعتماد التقارير 
والتحليات املالية املطلوبة, وبداأت 
اأ�سا�س  ع��ل��ى  امل��ح��ا���س��ب��ة  ب��اع��ت��م��اد 
اال���س��ت��ح��ق��اق اع���ت���ب���اراً م���ن مطلع 
اأن  م��وؤك��داً معاليه  يونيو اجل��اري, 
مراحل  جلميع  النهائي  التطبيق 
هذا امل�سروع على م�ستوى احلكومة 
اإيجابي  اأث��ر  له  �سيكون  االحت��ادي��ة 
يف  واملجتمع  االقت�ساد  على  كبري 
دولة االإم��ارات حيث �سيوفر اإطاراً 
اأف�سل لتقدمي بيانات مالية عالية 
االإنفاق  ب���اإدارة  و�سريتقي  اجل��ودة 
اأعلى  م�����س��ت��وي��ات  اإىل  احل��ك��وم��ي 
و�سيعزز مكانة دولة االإمارات على 
ذات  العاملية  املوؤ�سرات  من  العديد 

ال�سلة.
اأكد معايل عبد الرحمن  وب��دوره, 
ال�سحة  وزي��ر  العوي�س  حممد  بن 
الدولة  وزي�����ر  امل��ج��ت��م��ع,  ووق���اي���ة 
ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي 
اأن دول��ة االإم���ارات توا�سل م�سرية 
متيزها وتطورها يف جميع املجاالت 
والقطاعات ومبا يعزز من مكانتها 

خطة التحول املعتمدة.
لتطبيق  “�سيكون  معاليه:  وق��ال 
املحا�سبي  اال����س���ت���ح���ق���اق  م����ب����داأ 
على  مبا�سرة  اإيجابية  انعكا�سات 
الدولة  يف  وامل��ج��ت��م��ع  االق��ت�����س��اد 
وا�ستدامة  تطوير  حتقيق  جلهة 
املالية  امل��وارد  واإدارة  امل��ايل  النظام 
بكفاءة  االحت������ادي������ة  ل���ل���ح���ك���وم���ة 
وفاعلية, ف�سًا عن تعزيز �سفافية 
مع  يتما�سى  مب��ا  املالية  التقارير 
الدويل  النقد  �سندوق  متطلبات 

ومعايري التناف�سية العاملية.«
املهند�س  معايل  ق��ال  جهته,  وم��ن 
وزير  املن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان 
تطوير  م�������س���روع  اإن  االق���ت�������س���اد 
املحا�سبة يف حكومة دولة االإمارات 
من االأ�سا�س النقدي اإىل املحا�سبة 
اأ�سا�س اال�ستحقاق هو خطوة  على 
االإدارة  االأه��م��ي��ة يف جم���ال  ب��ال��غ��ة 
اأن تعزز  املالية العامة ومن �ساأنها 
االأداء  يف  االإم��������ارات  دول�����ة  ري�����ادة 
واالقت�سادي  وامل�����ايل  احل��ك��وم��ي 
املتبعة  املعايري  اأف�سل  مع  متا�سياً 

عاملياً يف هذا ال�سدد.
واأ�ساف معاليه اأن وزارة االقت�ساد 
يف  االأوىل  امل��رح��ل��ة  ���س��م��ن  ك���ان���ت 

العامل,  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال���ري���ادي���ة 
م�����س��روع حت���ول احلكومة  وي���اأت���ي 
اال�ستحقاق  الأ����س���ا����س  االحت����ادي����ة 
التميز   منظومة  �سمن  املحا�سبي 
وال������ذي  ال���ع���م���ل احل����ك����وم����ي,  يف  
وفق  ب���االأداء  االرت��ق��اء  اإىل  �سيقود 
العاملية وذل���ك من  امل��ع��اي��ري  اأرق���ى 
املنهجيات  اأف�����س��ل  تطبيق  خ���ال 
املايل  العمل  لتطوير  املحا�سبية 
اأداء  م�����س��ت��وى  ورف������ع  احل���ك���وم���ي 

وكفاءة قيا�س االأداء املايل.
واأ�����س����اد م��ع��ال��ي��ه ب��ال��ن��ج��اح ال���ذي 
امل��رح��ل��ة االأوىل  حت��ق��ق يف اط���اق 
وال���������ذي مت من  امل�����������س�����روع,  م�����ن 
ال����دول����ة  وزارة  اخ���ت���ي���ار  خ����ال����ه 
لتكون  االحت���ادي  املجل�س  ل�سوؤون 
تطبق  ال���ت���ي  اجل���ه���ات  اأوىل  م���ن 
“�ستعمل  معاليه:  وق��ال  امل�سروع, 
الفرق املتخ�س�سة يف ال��وزارة على 
واملعايري  املتطلبات  جميع  تطبيق 
بامل�سروع  اخل��ا���س��ة  وال�����س��ي��ا���س��ات 
ومبا  االأداء  م�ستويات  اأعلى  ووف��ق 
ف���اع���ل يف حت�سني  ب�����س��ك��ل  ي�����س��ه��م 
بيانات  وت���ق���دمي  امل��ال��ي��ة  االإدارة 
لتح�سني  اجل������ودة  ع��ال��ي��ة  م��ال��ي��ة 
االأداء الت�سغيلي للوزارة وامل�ساهمة 

خطوة مف�صلية ت�صاهم يف رفع كفاءة وفعالية �لتخطيط �ملايل يف �لدولة

وزارة املالية تنجح يف اإطالق جهات املرحلة الأوىل من م�شروع حتول احلكومة الحتادية لأ�شا�س ال�شتحقاق املحا�شبي

درهم  مليار   161.6 اإىل  و�سل  الوطنية  البنوك  ل��دى  التوفري  ح�ساب 
ن�سبتها  بزيادة  اأبريل  �سهر  نهاية  وحتى  اجل��اري  العام  بداية  منذ  تقريبا 
دي�سمر  �سهر  الر�سيد يف  دره��م مقارنة مع  مليار   7.9 وقدرها   5.1%

2019 والبالغ نحو 153.7 مليار درهم تقريبا.
اأما على م�ستوى البنوك االجنبية فقد بلغ اإجمايل ر�سيد ح�ساب التوفري 
 17.3% ن�سبته  بنمو  تقريبا  دره��م  مليار   21.7 اأبريل  �سهر  نهاية  مع 
تقريبا مقارنة مع الر�سيد يف دي�سمر 2019 والبالغ نحو 18.5 مليار 
دره��م. وتظهر اأرق��ام امل�سرف املركزي اأن اجل��زء االأك��ر من االدخ��ار لدى 
من  رف��ع  ما  “الدرهم”  املحلية  بالعملة  ك��ان  ال��دول��ة  يف  العاملة  البنوك 
اإجمايل الر�سيد اىل 152 مليار درهم تقريبا فيما بلغ بالعملة االأجنبية 

ما ي�ساوي 31.3 مليار درهم يف نهاية �سهر اأبريل.

•• اأبوظبي- وام:

ارتفع ر�سيد ح�ساب التوفري لدى البنوك العاملة يف الدولة اإىل 183.3 
 6.4% ن�سبتها  بزيادة  املا�سي  اأبريل  �سهر  نهاية  مع  تقريبا  دره��م  مليار 
�سهر  نهاية  يف  امل�سجل  الر�سيد  مع  مقارنة  دره��م  مليار   11.1 وق��دره��ا 
االإمارات  ل��اأف��راد يف  االدخ���اري  ال�سلوك  تعزز  اأث��ر  على   2019 دي�سمر 
التوفري  ح�ساب  يف  املتوا�سل  النمو  ويعك�س   .  2020 ال��ع��ام  ب��داي��ة  منذ 
اأو�ساط املواطنني واملقيمني يف  ا�ستمرار النزعة االدخارية يف  موؤ�سرا على 
الدولة وهو ما يعني انخفا�س �سهية ال�سلوك اال�ستهاكي وتر�سيد االفراد 

لنفقاتهم ب�سكل عام.
ر�سيد  اأن  املركزي  االإم���ارات  م�سرف  اأ�سدرها  التي  االإح�سائيات  وتظهر 

خالل ندوة عرب �الإنرتنت 

مركز احلالل للتجارة والت�شويق التابع لـ »دافزا« يوقع مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية العربية الربازيلية
•• دبي-الفجر: 

مبطار  احل��رة  املنطقة  �سلطة  اأعلنت 
مذكرة  ت��وق��ي��ع  ع���ن  “دافزا”,  دب����ي 
العربية  التجارية  الغرفة  مع  تفاهم 
مبوجبها  الغرفة  لت�سبح  الرازيلية, 
ل�”مركز  رئ��ي�����س��ي  خ���دم���ات  ���س��ري��ك 
التابع  والت�سويق”  للتجارة  احل��ال 
عر  ن���دوة  خ���ال  وذل���ك  ل�”دافزا”, 
مب�ساركة  الغرفة  نظمتها  االإن��رن��ت 
اآم����ن����ة ل����وت����اه م�������س���اع���د م����دي����ر ع���ام 
وروبنز حنون رئي�س الغرفة  “دافزا”, 
وعدد  الرازيلية   العربية  التجارية 

من امل�سوؤولني لدى اجلانبني. 
للتجارة  احل�������ال  “مركز  وُي�����ع�����د 
“دافزا”  اأطلقته  ال��ذي  والت�سويق” 
لتطوير  دب����ي  م���رك���ز  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
لتطوير  من�سة  االإ�سامي,  االقت�ساد 
الفر�س  ع���ل���ى  ب���ال���رك���ي���ز  االأع�����م�����ال 
امل���ت���اح���ة يف االق���ت�������س���اد االإ����س���ام���ي 
ل��ل��م�����س��ن��ع��ني وامل�����وردي�����ن وامل����وزع����ني 
خل��دم��ات وم��ن��ت��ج��ات ق��ط��اع احل���ال, 
ويحظى بدعم جمموعة من ال�سركاء 
قطاع  منظومة  عر  اال�سراتيجيني 
الغرفة  ���س��ت�����س��ب��ح  ح���ي���ث  احل��������ال, 
التجارية العربية الرازيلية م�ساهماً 
الرئي�سية  الدعم  خدمات  يف  رئي�سياً 
اآمنة  واأك����دت  امل���رك���ز.   يقدمها  ال��ت��ي 
ع����ام �سلطة  ل����وت����اه, م�����س��اع��د م���دي���ر 
امل��ن��ط��ق��ة احل�����رة مب���ط���ار دب����ي خال 
ت��وق��ي��ع االت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ودور 

التي نظمتها الغرفة �سعت اإىل مناق�سة 
احلال  �سوق  توفرها  التي  الفر�س 
لل�سركات الرازيلية, اإىل جانب اأحدث 
والتحديات  واالإم��ك��ان��ي��ات  التوجهات 
الرازيل  ت��ع��ت��ر  اإذ  ال��ق��ط��اع.  ���س��م��ن 
وامل�سروبات  االأغ��ذي��ة  م�سدري  اأك���ر 
االأو����س���ط, وال��ت��ي و�سلت  ال�����س��رق  اإىل 
قيمتها اإىل 9.1 مليار دوالر اأمريكي 
يف العام 2018, اإال اأنه مازال هنالك 
العديد من الفر�س التجارية الواعدة 
ل��ل�����س��رك��ات ال��رازي��ل��ي��ة ���س��م��ن قطاع 
احلال على م�ستوى الدول العربية.  
و�سهدت الندوة تنظيم جل�سة حوارية 
العربية  للغرفة  العام  االأم��ني  اأداره���ا 
مب�ساركة  من�سور,  ت��ام��ر  ال��رازي��ل��ي��ة 
الغرفة,  رئي�س  حنون  روبنز  من  ك��ًا 
وامل����ه����ن����د�����س حم���م���د ����س���ال���ح ب�����دري 
التنفيذي  وامل��دي��ر  املوؤ�س�س  ال�سريك 
واإبراهيم اأبو هليل  ل�”برامي جروب”, 
التنفيذي  املوؤ�س�س والرئي�س  ال�سريك 
لا�ست�سارات  اآيه”  اأي  “جي  ل�سركة 
ال�������س���ي���اح���ي���ة وال�����ت�����ج�����ارة, وت���وم���ا����س 
غرييرو مدير مركز احلال للتجارة 
دور  الندوة  وا�ستعر�ست  والت�سويق.  
الرازيلية  العربية  التجارية  الغرفة 
ال�سركات الرازيلية على  يف م�ساعدة 
الدول  �سوق احل��ال يف  اإىل  الو�سول 
العربية, اإىل جانب دور مركز احلال 
ال�سركات  دع��م  يف  والت�سويق  للتجارة 
ع���ل���ى م�����زاول�����ة االأع�����م�����ال يف ال�����دول 
االإ���س��ام��ي��ة. كما رك���زت ال��ن��دوة على 

النواحي  م��ن  ال��ت��ج��ارة  ت�سهيل  اآل��ي��ات 
ال��ف��ن��ي��ة, مب���ا ف��ي��ه��ا االم��ت��ث��ال ملعايري 
التجارية  ال��ع��وائ��ق  واإزال������ة  احل����ال 
االمتثال  ���س��ه��ادات  ع��ل��ى  واحل�����س��ول 
مل����وا�����س����ف����ات احل���������ال, ف�������س���ًا عن 
والفر�س  احل��ال  ال�سياحة  توجهات 
املمكنة لل�سركات الرازيلية على هذا 
ال�سعيد مثل الفنادق واملطاعم خا�سة 
بعد مرحلة جائحة )كوفيد  – 19(.
وكانت دولتا االإم���ارات وال��رازي��ل قد 
وقعتا يف �سهر مار�س من العام املا�سي 
اال�ستثمار  وت�سهيل  للتعاون  اتفاقية 
ب��ني ال��ب��ل��دي��ن, وذل����ك ب��ه��دف حتفيز 
الثنائية,  اال�ستثمارات  وت�سهيل  ودعم 
التجاري  ال��ت��دف��ق  حجم  و���س��ل  حيث 
دوالر  م��ل��ي��ار   2 اإىل  ال���دول���ت���ني  ب���ني 
من  االأوىل  الثمانية  االأ���س��ه��ر  خ��ال 

العام املا�سي. 
وي�سار اإىل اأن الغرفة التجارية العربية 
 67 م��ن  اأك��ر  منذ  تعمل  الرازيلية 
ال��ت��ع��اون بني  رب��ط ج�سور  على  ع��ام��اً 
لتعزيز  والعربي  الرازيلي  ال�سعبني 
واالجتماعية  االق��ت�����س��ادي��ة  التنمية 
وال��ث��ق��اف��ي��ة وت��ل��ع��ب دوراً حم���وري���اً يف 
ت��ط��وي��ر ال���ع���اق���ة ب��ي��ن��ه��م��ا ع��ل��ى مر 
التجارة  وتنويع  وت�سهل منو  ال�سنني, 
ال��ع��رب��ي��ة ال��رازي��ل��ي��ة م��ن خ���ال بناء 
عاقات مع القطاعني العام واخلا�س, 
العربية على  املنطقة  بهدف م�ساعدة 
للرازيل  �سريك  اأكر  ثالث  تكون  اأن 

يف التجارة واال�ستثمار.

“مركز احلال للتجارة  التعاون بني 
التجارية  وال���غ���رف���ة  والت�سويق” 
الفر�س  الرازيلية يف تعزيز  العربية 
امل���ت���اح���ة اأم������ام امل�����س��ن��ع��ني وامل����وردي����ن 
قطاع  ومنتجات  خل��دم��ات  وامل��وزع��ني 
احل����ال, وذل���ك ع��ر ت��وف��ري املعارف 
امل����وث����وق����ة ع�����ن خم���ت���ل���ف االأ�������س������واق 
لا�ستفادة  وتوجهاتها  ومتطلباتها 

الق�سوى من هذه االمكانات«. 
االإنرنت  عر  ال��ن��دوة  اأن  اإىل  وي�سار 

اإىل  الو�سول  ي�ُسرنا  دب��ي, لذا  واإم��ارة 
هذه ال�سراكة مع الغرفة ونتطلع اإىل 
لتجارة احلال بني  م�ستقبل مزدهر 
اجلانبني وعلى م�ستوى املنطقة«.  من 
جانبه, قال روبنز حنون رئي�س الغرفة 
التجارية العربية الرازيلية: “عملنا 
على تعزيز �سراكتنا مع املنطقة احلرة 
القليلة  ال�سنوات  خ��ال  دب��ي  مب��ط��ار 
بتوقيع  اليوم  نتوجها  والتي  املا�سية 
�سي�ساهم  حيث  الهامة,  امل��ذك��رة  ه��ذه 

جانب  اإىل  “دافزا”  م���ن���ظ���وم���ة 
اخلارجية  ال���ت���ج���ارة  يف  م�����س��اه��م��ت��ه��ا 
املا�سية,  ال�سنوات  خ��ال  دب��ي  الإم���ارة 
“دافزا”  ب���ا����س���رات���ي���ج���ي���ة  م���ن���وه���ة 
ل��اق��ت�����س��اد االإ����س���ام���ي وامل����ب����ادرات 
بينها  م��ن  مظلتها,  حت��ت  الرئي�سية 
الثانية  الن�سخة  اإ���س��دار  على  العمل 
من دليل “دبي بوابة عاملية ل�سناعات 
احلال” باللغة الرتغالية بالتعاون 
العربية  ال����ت����ج����اري����ة  ال����غ����رف����ة  م�����ع 
“مركز  دور  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��رازي��ل��ي��ة, 
يف  والت�سويق”  ل���ل���ت���ج���ارة  احل������ال 
تعزيز فر�س جتارة منتجات وخدمات 

احلال مع ال�سوق الرازيلي. 
“تتمتع  ل��وت��اه:  قالت  ال�سدد,  وبهذا 
بعاقات  وال��رازي��ل  االإم���ارات  دولتي 
اقت�سادية متميزة وهنالك العديد من 
التجارة  التعاون على �سعيدي  فر�س 
على  العمل  يجري  التي  واال�ستثمار 
ت��ع��زي��زه��ا وا���س��ت��غ��ال��ه��ا, ح��ي��ث تعتر 
اأك����ر �سريك  دول����ة االإم�������ارات ث��ال��ث 
جتاري للرازيل على م�ستوى الدول 
العربية والثاين على م�ستوى منطقة 
االأو����س���ط, وه��ن��ال��ك تطلعات  ال�����س��رق 
لزيادة معدالت التجارة واال�ستثمارات 
“�سيعزز  واأ���س��اف��ت:  ال��ب��ل��دي��ن«.  ب��ني 
“مركز احلال للتجارة  التعاون بني 
والت�سويق” التابع ل�”دافزا” والغرفة 
ال��ت��ج��اري��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��رازي��ل��ي��ة من 
وفر�س  واال�ستثمارات  التجارة  تدفق 
ال��ن��م��و االق���ت�������س���ادي ب���ني ال���رازي���ل 

•• اأبوظبي-الفجر: 

مو��صلة جلهودها �لر�مية �إىل رفع فعالية �لتخطيط �ملايل 
وز�رة  �أعلنت  �لعاملية،  �ملمار�صات  �أف�صل  وفق  �لدولة  يف 
�ملالية �ليوم عن جناحها يف �إطالق جهات �ملرحلة �الأوىل 
من م�صروع حتول �حلكومة �الحتادية الأ�صا�ص �ال�صتحقاق 

�ملحا�صبي، وذلك خالل مرحلة �لعمل عن ُبعد �لتي �أثبتت 
�لوز�رة خاللها �ملرونة و�الإبد�ع يف �لتفكري حيث مت �لتطبيق 
عن ُبعد حللول تقنية خمتلفة وذلك ملتابعة تطوير �لنظام 
الإقامة  �ملرئية  �لتقنيات  و��صتخد�م  �الحتبببادي،  �ملببايل 
�ملايل  �لنظام  مل�صتخدمي  ُبعد  عن  وتدريبات  �جتماعات 
جلمع  �إلكرتونية  ��صتبيانات  منبباذج  و�إدر�ج  �الحتبببادي، 

�ملالحظات �ملتعلقة بجل�صات �لتدريب و�الختبار للتاأكد من 
فعاليتها.

الأ�صا�ص  �الحتببباديبببة  �حلببكببومببة  حتبببول  مبب�ببصببروع  وميببثببل 
�إعد�د  كفاءة  مف�صلية ترفع  �ملحا�صبي خطوة  �ال�صتحقاق 
يف  �لعامة  �ملالية  �الإد�رة  وم�صتويات  �الحتادية  �مليز�نية 

�لدولة.

موقع هوتيل اآند ري�شت يدعو خلطط 
حتفيزية لتن�شيط ال�شياحة الداخلية

•• اأبوظبي-الفجر: 

ال�سياحية االإخبارية  املواقع  اأب��رز  اأح��د   ,“ اآن��د ري�ست  “ هوتيل  اأك��د موقع 
ال��داخ��ل��ي��ة يف ظّل  ال�سياحة  يف دول���ة االإم�����ارات, على ���س��رورة دع��م ق��ط��اع 
العزل  تف�ّسي جائحة كورونا, وتدابري  ب�سبب  العاملية  ال�سفر  توقف حركة 
ملكافحتها. ولفت املوقع يف تقرير ن�سره اأم�س اإىل اأن ال�سياحة الداخلية ُتعّد 
رافداً مهّماً من روافد االقت�ساد الوطني, واأن قطاع ال�سياحة يف االإمارات 
اإنفاق املواطنني  يعتمد يف الوقت الراهن على اال�ستهاك الداخلي وعلى 
ة مع ا�ستحالة ا�ستقدام ال�سياح االأجانب حتى نهاية العام  واملقيمني, خا�سّ

احلايل اأو حتى ظهور لقاح معتمد ر�سمياً للوقاية من املر�س. 
الأن غالبية  االإم��ارات التزال متوا�سعة جداً  باأن احلجوزات داخل  واأو�سح 
ال�سكان يف االإمارات باتوا يخ�سون اخلروج لق�ساء العطات الطويلة ب�سبب 
التدابري االحرازية واعتيادهم على البقاء داخل املنزل, لذا البد من و�سع 
خطط جاّدة وُمغرية لت�سجيع ال�سياحة املحلية, وحّث النا�س على االإنفاق 

اال�ستهاكي مّرة اأخرى.
واأكّد التقرير على اأهمية و�سع خطط حتفيزية للمواطنني واملقيمني, يف 
خطوة ُمهّمة الإعادة الثقة يف ال�سياحة الداخلية, وحّث اجلميع على جتاوز 
مرحلة احلجر املنزيل واخلروج ال�ستك�ساف مدن االإمارات احلافلة بالعديد 

من مقّومات الرفيه العائلي .



االثنني    15   يونيو   2020  م    -   العـدد   12961  
Monday     15    June   2020  -  Issue No   12961

191917

الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر

االإماراتي  اخل��ا���س  االأومل��ب��ي��اد  ق��ام 
 16 دع����وة  ب��ت��وج��ي��ه  االأول  اأم�������س 
ب����رن����اجم����ا م�����ن ب�����رام�����ج ال�������دول 
ال��ع��رب��ي��ة ب���اال����س���راك يف ال����دورة 
التدريبية على نظام اإدارة االألعاب 
وامل�سابقات »GMS »والتي تعقد 
يوم االأربعاء 17 يونيو  يف ال�سابعة 
م�ساء بتوقيت االإمارات من خال 
با�ستخدام  االف��را���س��ي��ة  امل��ن�����س��ة 
هذه  وت����اأت����ي   ,  zoom ت��ق��ن��ي��ة 
الدورة ا�ستكماال ملجموعة الدورات 
ال��ت��ي اأق���ره���ا  واع��ت��م��ده��ا جمل�س 
االإماراتي  اخلا�س  االأوملبياد  اأمناء 

برئا�سة �سما الوزيرة وزيرة الدولة 
مع  والتن�سيق  ب��ال��ت��ع��اون  لل�سباب 
لاأوملبياد  االق��ل��ي��م��ي��ة  ال��رئ��ا���س��ة 
املهند�س  برئا�سة  ال��دويل  اخلا�س 
اأمي����ن ع��ب��د ال���وه���اب وال���ت���ى تاأتى 
�سمن خطة املنطقة اال�سراتيجية 
ب��رام��ج املنطقة  يف دع����م  خم��ت��ل��ف 
لعبور جائحة كورونا ودعم خطط 
تدريبهم , وكذلك االإعداد للخطة 
يجري  وال��ت��ي  باملنطقة   اخل��ا���س��ة 
االإعداد لها تتناول ال�سهور املتبقية 
من 2020 ال�ستكمال ما قامت به 
الرئا�سة االإقليمية خال ال�سنوات 
دورات  ع��ق��د  م��ن  امل��ا���س��ي��ة  القليلة 

تدريبية يف خمتلف الريا�سات .

املدير  ال���ه���ا����س���م���ي   وك������ان ط�����ال 
قد  االإم���ارات���ي  للرنامج  الوطني 
اأ�ساد بالنجاح الكبري الذي �سهدته 
ال��������دورة ال���ت���دري���ب���ي���ة  ال���ت���ي عقد 
موؤخرا للريا�سات املوحدة و�سهدت 
دول   8 من  مدربا   200 م�ساركة 
وقام باإلقائها د. عماد حمي الدين 
والتدريب  ال��ري��ا���س��ة  ع���ام  م��دي��ر 
وتلقى   , االإق���ل���ي���م���ي���ة  ب���ال���رئ���ا����س���ة 
ال��رن��ام��ج االإم���ارات���ي ط��ل��ب��ات من 
ب�سرورة  املنطقة  ب��رام��ج  خمتلف 
دع��وت��ه��م ل��ا���س��راك يف ال����دورات 
ال��ق��ادم��ة , حيث ق��ام ع��م��رو بدوى 
التدريب  و  الريا�سة  وحدة  رئي�س 

االأوملبياد اخلا�س االإماراتي باإر�سال 
الدعوات , و�سيقوم قبل يوم الدورة 
امل�ساركة  االأع�������داد  ع���ن  ب��ال��ك�����س��ف 
التف�سيلي  ال���رن���ام���ج  وك����ذل����ك 
اخلا�س بالدورة واأخطار امل�ساركني 
, و اإدارتها مثلما حدث فى الدورة 
املوحدة  ل��ل��ري��ا���س��ات  ال��ت��دري��ب��ي��ة 

والتى حققت جناحا كبريا .
عام  ال��ف��وىل مدير  �سريف  و���س��رح 
بالرئا�سة  وامل�����س��اب��ق��ات  االل����ع����اب 
االل���ع���اب  اإدارة  ب������اأن  االإق���ل���ي���م���ي���ة 
 GMS وامل�سابقات من خال نظام
االأه��م��ي��ة مب��ك��ان �سرورة  م��ن  يعد 
املنطقة على  تدريب جميع برامج 
اإدارة  ف���ى  وت��ط��ب��ي��ق��ه  ا���س��ت��خ��دام��ه 

يقيمها  التي  امل�سابقات  و  االألعاب  
ال��رن��ام��ج , وه��و ���س��رط ي�سرطه 
االأومل���ب���ي���اد اخل���ا����س ال������دويل من 
األعاب وم�سابقات  اأى  اإدارة  �سرورة 
�سواء كانت حملية  بهذا الرنامج 
او وطنية او اإقليمية اأو عاملية , النه 
م���ن االه��م��ي��ة مب��ك��ان اأن����ه ي�سمن  
اأى  ي�سارك فى  اأي الع��ب  ح�سول  
ع��ل��ى حقوقه  وم�����س��اب��ق��ات  ال���ع���اب 
وا�سحة  بيانات  كاملة ومن خال 
ودق��ي��ق��ة وت�����س��ج��ي��ل االأرق������ام التي 
ا�سراكه  خ��ال  ال��اع��ب  يحققها 
وعملية  املختلفة   امل�����س��اب��ق��ات  ف��ى 
تتم  عملية  وكلها  النتائج  اع���ان 

بوا�سطة الكمبيوتر

ي��ق��ول ب��اإل��ق��اء حم��ا���س��رات ال���دورة 
االألعاب  اإدارة  ل��ن��ظ��ام  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
�سوقى  م�سطفى  د.  وامل�����س��اب��ق��ات 
م����دي����ر ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ال���ري���ا����س���ة 
امل�سري  اخل�����ا������س  ب����االأومل����ب����ي����اد 
 Games  ( ع���ن  ي��ق��ول  وال�����ذي 
 Management System
ي�سري  ب��اأن��ه   م�سطلح    )GMS
هو  االأل����ع����اب(  اإدارة  )ن���ظ���ام  اإىل 
الإدارة  ب���ي���ان���ات  ق����اع����دة  ب���رن���ام���ج 
وت���������س����ج����ي����ل ب�����ي�����ان�����ات االأل������ع������اب 
والنتائج  وال��ت��ق�����س��ي��م  واالأح�������داث 
االأحداث  بكل  اخلا�سة  والتقارير 
اخلا�س  ب���االومل���ب���ي���اد  ال��ري��ا���س��ي��ة 
بعملية  ال����رن����ام����ج  ي���ق���وم  ح���ي���ث 

ال��ت��ق�����س��ي��م وال���ن���ه���ائ���ي ب���ن���اء على 
والقدرة  وجن�س  ال�سنية  امل��رح��ل��ة 
الاعبني  جل���م���ي���ع  ال���ري���ا����س���ي���ة 
بناء  االأل��ع��اب  ك��اف��ة  ف��ى  امل�ساركني 
املختلفة  ال��ري��ا���س��ات  ق��وان��ني  على 

هذا  وي�سمن  اخل��ا���س  ب��االأومل��ب��ي��اد 
جلميع  واحليادية  العدالة  النظام 
ال��اع��ب��ني امل�����س��ارك��ني ح��ي��ث يقوم 
بح�ساب النتائج وترتيب الاعبني 

تلقائيا دون تدخل اأحد.

••ال�سارقة-الفجر

التنفيذي  املدير  با�سر  ال�سابق  اجتماعه  االإدارة يف  اعتماد جمل�س  على  بناء 
االأول  اأم�س  يوم  عمله  مهام  الق�سري  علي  حممد  الريا�سي  ال�سارقة  لنادي 
وذلك بعد توقيع عقده اجلديد مع النادي بح�سور �سعادة علي �سامل املدفع 
رئي�س نادي ال�سارقة الريا�سي و�سلطان ع�سكر وطارق عاي واأع�ساء جمل�س 
االإدارة, وجاء اختيار حممد الق�سري حل�سن �سريته الذاتية وخرته الكبرية 
القانونية  العلوم  يف  اللي�سان�س  �سهادة  الق�سري  ويحمل  االداري,  املجال  يف 

له  و�سبق  عميد  برتبة  تقاعد  حتى  الع�سكرية  الرتب  يف  وت��درج  وال�سرطية 
�سغل عدة منا�سب يف وزارة الداخلية والقيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة على 
مدار ال� 28 �سنة التي ق�ساها يف العمل احلكومي حيث توىل من�سب نائب 
مدير اأكادميية العلوم ال�سرطية بال�سارقة لل�سوؤون االإدارية واملالية باالإ�سافة 
اإىل مدير اإدارة املوارد واخلدمات امل�ساندة, ويتمتع حممد الق�سري بخرات 
عملية كبرية �ساهمت يف اختياره ل�سغل من�سب املدير التنفيذي ومنها �سابط 
يف كلية ال�سرطة يف جمال التدريب ورئي�س ق�سم ال��دورات التخ�س�سية كما 
�سارك يف العديد من الدورات التدريبية اخلا�سة يف جمال االإ�سراف واالإدارة 

كما اأ�سرف على العديد من الفعاليات واملنا�سبات ال�سرطية. 
وتوجه الق�سري بعد توقيع العقد بال�سكر اجلزيل ل�سعادة علي �سامل املدفع 
التي  الثقة  على  االإدارة  جمل�س  واأع�����س��اء  الريا�سي  ال�سارقة  ن��ادي  رئي�س 
اإياه معربا عن �سعادته بهذا التكليف ومتنى التوفيق له وللجميع  منحوها 
خلدمة  م�ستعدون  ال�سارقة  اأب��ن��اء  اأن  على  و���س��دد  ال��ن��ادي,  م�سلحة  فيه  مل��ا 
االإمارة ورد جزء ب�سيط من ف�سل ال�سارقة وحاكمها, واأكد اأنه �سي�سع جميع 
يف  االإداري  العمل  بتطوير  للم�ساهمة  ال�سابقة  العملية  وخراته  اإمكانياته 

النادي ككل حتى يوا�سل النادي اإجنازاته وكتابة التاريخ..

الإمارات تدعو 16 دولة عربية للم�شاركة يف الدورة التدريبية على املن�شة 
الفرتا�شية لنظام اإدارة  الألعاب وامل�شابقات »GMS« لالأوملبياد اخلا�س

املدير التنفيذي لنادي ال�شارقة يبا�شر مهامه

•• الذيد -الفجر

الريا�سي  ال��ذي��د  ن���ادي  اإجن����از  ب��ع��د 
ل��ب��ث ع�����س��ري��ن ح��ل��ق��ة ع��ل��ى من�سة 
التوا�سل االجتماعي التابعة للنادي 
يف ح�سابه على االن�ستجرام والتوير 
عدد  يف  م�����س��ورة  حلقات  وت�سمنت 
املنزلية  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال��ت��م��اري��ن  م��ن 
واالإ���س��ادة من  التفاعل  والتي الق��ت 
لكرة  االأول  ال���ف���ري���ق  الع���ب���ي  ق��ب��ل 
واأفراد  النادي  العبي  وكافة  القدم 
امل���ج���ت���م���ع وح���ق���ق���ت ال����ع����دي����د من 
اأطلقها  ال��ت��ي  الريا�سية  املعطيات 
�سهر  خال  فعالياته  �سمن  النادي 
رم�سان واأقيمت يف �سياق ) برنامج 
الريا�سي  ل��ل��ت��وا���س��ل  ال���ذي���د  ن����ادي 
واالجتماعي ( حتت عنوان �سحتكم 

اأغلى .
وبعد  االأول  اأم�س  م�ساء  النادي  قام 
اأخذ كافة االحتياطات واالحرازات 
التمهيدية  ال��ع��ودة  ظل  يف  املختلفة 
ال�سارقة  جم���ل�������س  اأق�����ره�����ا  ال����ت����ي 

االإداري  العمل  ال�ستئناف  الريا�سي 
يف ال���ن���ادي ب����ادر ال���ن���ادي مم��ث��ا يف 
واملجتمعية  الثقافية  التنمية  جلنة 
النادي  مقر  يف  فعالياته  اأوىل  وم��ع 
ب��ت��ك��رمي ك����ًا م���ن امل����درب����ني كمال 
الغزواين  ن����زار  امل��ك��ي وحم��م��د  ب���ن 
التدريبي  ال���رن���ام���ج  الإع���داده���م���ا 
خال  تنفيذه  مت  ال���ذي  ال��ري��ا���س��ي 
قاما  اأن  بعد  امل��ب��ارك  رم�سان  �سهر 
مواقع  ع��ل��ى  ح��ل��ق��ة   20 ب��ت��ن��ف��ي��ذ  

التوا�سل االجتماعي للنادي .
وقام �سعادة خليفة بن دملوك الكتبي 
الذيد  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  ع�����س��و 
الثقافية  ال��ت��ن��م��ي��ة  جل���ن���ة  رئ���ي�������س 
واملجتمعية بالنادي يرافقه الدكتور 
التنفيذي  املدير  �سامل  خلف  حمود 
اللجنة   ك�����وادر  م���ن  ل��ل��ن��ادي وع����دد 
قاما  اأن  ب���ع���د  امل�����درب�����ني  ب���ت���ك���رمي 
ع��دد من احللقات  تنفيذ  بجهود يف 
حر�س  اأب����رزت  امل�����س��ورة  الريا�سية 
كورونا  ف��رة جائحة  خ��ال  النادي 
يف ط���رح امل����ب����ادرات ال��ري��ا���س��ي��ة من 

خال ح�س�س التمارين .
الريا�سية  وت�سمنت تلك احل�س�س 

ريا�سية  و����س���ور  م�����س��ج��ل��ة  م��ق��اط��ع 
الريا�سية  ل��ل��ح��رك��ات  م��ت�����س��ل�����س��ل��ة 

اإطالة  وح���رك���ات  اإح���م���اء  وح���رك���ات 
وح�س�س تدريبية باإ�سراف املدربني 

وقام باأداء التمارين الريا�سية العبو 
الفريق االأول يف منازلهم بالتن�سيق 

مع املدربني.
خليفة  �سعادة  اأ���س��اد  التكرمي  وبعد   
ب���ن دمل�����وك ال��ك��ت��ب��ي ع�����س��و جمل�س 
جلنة  رئ���ي�������س  ال����ذي����د  ن������ادي  اإدارة 
واملجتمعية  ال���ث���ق���اف���ي���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
طرح  يف  وتعاونهما  املدربني  بجهود 
الريا�سي  التدريبي  الرنامج  ه��ذا 
الاعبني  م��ع  بالتن�سيق  ب��ع��د  ع��ن 
يف  حققه  ال���ذي  املتوا�سل  وال��ن��ج��اح 
موا�سلة وترية التمارين الريا�سية 

املنزلية لاعبني .
مت  ال���رن���ام���ج  ه����ذا  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
اجلائحة  ب�سبب  ب��ع��د   ع��ن  تنفيذه 
الريا�سة  ع��ل��ى  ال��ت�����س��ج��ي��ع  ب���ه���دف 
البدينة  ال��ل��ي��اق��ة  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة 
خال �سهر رم�سان لكافة الاعبني 
القدم  ل���ك���رة  االأول  ال���ف���ري���ق  م����ن 
ال�سنية  امل��راح��ل  ال��ف��رق يف  وك��ذل��ك 
املجتمع  واأف�������راد  ال���ن���ادي  والع���ب���ي 
موا�سلة  ع��ل��ى  ت�����س��ج��ي��ع��ه��م  ب���ه���دف 
ال��ري��ا���س��ة م���ن امل���ن���زل ل��ل��ب��ق��اء على 
الازمة  البدنية  باللياقة  ات�����س��ال 

حلني ا�ستئناف الن�ساط الريا�سي .
النادي جنح  اأن  اإىل  الكتبي  واأو�سح 
التقنيات  ا����س���ت���خ���دام  ت���وظ���ي���ف  يف 
الب�سرية احلديثة يف طرح عدد من 
واالجتماعية  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال��رام��ج 
ومت��ث��ل��ت يف ب��ث ر���س��ائ��ل ت��وع��ي��ة من 
ت��دري��ب ال��اع��ب��ني واأف����راد املجتمع 
النادي  ح�سابات  متابعة  خ��ال  من 
ل��ل��ح�����س�����س ال���ت���دري���ب���ي���ة ال���ت���ي قام 
امل����درب����ني ال����ن����ادي ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا مع 
ل��ت��ع��زي��ز جوانب  ال����ن����ادي  خ���ط���وات 
اأفراد  كافة  لدى  الريا�سة  ممار�سة 

املجتمع و من منازلهم .
اخ��ت��ار هدفا  ال��ن��ادي  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
يف ه���ذه ال���رام���ج وه���ي يف ���س��ع��ار ) 
ل��ي��ق��دم وف���ق تلك  اأغ���ل���ى(   �سحتكم 
االأهداف ح�س�س التوعية ال�سحية 
م��ن ق��ب��ل ك�����وادره وت��ق��دمي جرعات 
اإر������س�����ادي�����ة ل���ا����س���ت���ف���ادة م����ن هذه 
ال�سحة  ت��ف��ي��د  ب���رام���ج  يف  ال���ف���رة 
العامة ومتكن اجلميع من ممار�سة 

الريا�سة بكل اأريحية و�سهولة .

الإعد�دهما »20« حلقة من برنامج تدريبي ريا�صي عن بعد   

نادي الذيد يكرم مدربيه بن املكي والغزواين 

ايرفينغ �شد خطة ا�شتئناف 
الدوري يف اأورلندو 

بروكلني  فريق  جنم  ايرفينغ  كايري  اأن  متعددة  �سحافية  تقارير  اأك��دت 
نت�س �سارك يف موؤمتر عر الهاتف مع رابطة دوري كرة ال�سلة االأمريكي 
متوز/يوليو   31 يف  املو�سم  ا�ستئناف  معار�سته  عن  واأع��رب  للمحرفني 

املقبل يف اأورالندو بوالية فلوريدا.
وذكرت �سبكة “اإي اإ�س بي اإن” وموقع “ذا اأثلتيك”, نقا عن م�سادر مل 
ي�سميانها, اأنه مت التطرق خال هذا االجتماع الذي �سارك فيه نحو 100 

العب اجلمعة اإىل ق�سايا التمييز العن�سري وال�سيا�سة احلالية.
اأورالندو  املتعلقة بخطة  الق�سايا  اإزاء  اآخ��رون عن قلقهم  واأع��رب العبون 
لعودة املناف�سات وتدابري ال�سامة من فريو�س كورونا امل�ستجد الذي اأدى 

اإىل وقف املو�سم يف اآذار/مار�س املا�سي.
وقال ايرفينغ بح�سب ما ذكره موقع “ذا اثلتيك”: “ال اأوؤيد الذهاب اىل 

اورالندو. اأ�سعر ب�سيء مريب قليا«.
وكان الكامريوين جويل اإمبيد وكارميلو اأنتوين ودونوفان ميت�سل وكيفن 
دورانت وكري�س بول ودوايت هوارد من بني الاعبني الذين وردت اأ�سماوؤهم 

باأنهم �ساركوا يف االت�سال.
ولن يكون باإمكان ايرفينغ امل�ساركة يف املناف�سات خل�سوعه لعملية جراحية 

يف كتفه قبل ثاثة ا�سهر.
اأنهم بحاجة الأن يكونوا جبهة  اتفقوا على  اأن الاعبني  التقارير  وذك��رت 
موحدة يف مواجهة اأي قرار ال�سيما اأن هناك قلق ب�ساأن االآثار االقت�سادية 

على الاعبني.
 1,2 اأنهم قد يخ�سرون  اأن الوكاء حذروا العبيهم من  واأف��ادت التقارير 
مليار دوالر من رواتبهم اإذا مل يكتمل املو�سم ويدفعون رابطة الدوري اإىل 
اإىل  ي��وؤدي  املفاو�سة اجلماعية مع االحت��اد, مما قد  اتفاق  االن�سحاب من 
اإىل  الوباء  ي��وؤدي  اأن  احتمال  مع  املقبلة  املوا�سم  يف  للرواتب  اأ�سواأ  �سروط 

خف�س م�ستويات االإيرادات املتوقعة �سابقا.
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•• يوكوهاما-الفجر

روالند  دام�س” اأول��ي��ف��ر  اإي.  “ني�سان  ف��ري��ق  ���س��ائ��ق  ح��ق��ق   
“اأي بي  ثانياً يف اجلولة االأخ��رية من حتدي �سباق  انت�ساراً 
الثالث يف بطولة  امل��رك��ز  بالتايل  اإي” واح��ت��ّل  ف��ورم��وال  ب��ي 
دام�س”  اإي.  “ني�سان  فريق  ت�سنيف  يف  و�ساهم  ال�سائقني 
ثانياً يف بطولة الفرق. وختم روالند الذي كان اأول املنطلقني 
ومتيز  �ساحق  ب��ف��وز  �سباقات  ثمانية  م��ن  امل��وؤل��ف��ة  املناف�سة 
املركز  اح��ت��ل  ال���ذي  ب��ومي��ي  �سيبا�ستيان  ج��ان��ب  اإىل  اأدائ���ه  يف 
ويعك�س  البداية.  خط  من  املنطلقني  �ساد�س  وكان  اخلام�س 
الفوز يف ال�سباق النهائي قوة الفريق املتنامية وثقته خال 

الن�سف الثاين من �سل�سلة ال�سباقات االفرا�سية.
ال�سباقات  ���س��اح��ة  ع��ل��ى  ج���دي���دان  ال�����س��ائ��ق��ني  اأّن  اإىل  ي�����س��ار 
االف��را���س��ي��ة ع��ل��ى االإن���رن���ت وق���د ا���س��ت��ف��ادا م��ن اجل���والت 

املو�سم,  تقدم  ومع  املنزل.  من  اأدائهما  لتح�سني  االفتتاحية 
الفوز  اكت�سبا خرة و�سرعة, مما �ساعد روالند على حتقيق 

االأول للفريق يف ال�سباق اخلام�س يف برلني.
واعتلى روالند من�سة التتويج يف ال�سباق ال�ساد�س يف نيويورك 
نيويورك.  يف  اأي�ساً  ال�سابع  ال�سباق  يف  الرابع  املركز  واحتل 
اآخر املو�سم واحتال  و�ساهم هذا االأداء الافت لروالند يف 
بوميي مرتني مركزاً �سمن اأف�سل ع�سرة مت�سابقني يف حيازة 
روالند املركز الثالث يف بطولة ال�سائقني فيما احتل الفريق 
هذه  االفرا�سية  ال�سباقات  �سل�سلة  و�سهدت  الثاين.  املركز 

املحتدمة املناف�سة ت�سجيل نتائج مذهلة.
حالياً  اإي”  ف��ورم��وال  ب��ي  ب��ي  “اأي  ب��ط��ول��ة  ل��ت��وق��ف  ون��ظ��راً 
املنزل  من  ال�سباق  حتدي  مم  �سُ كوفيد19-,  تف�سي  ب�سبب 
 24 فيه  تناف�س  وقد  امل�سجعني  الرفيه عن  لا�ستمرار يف 
االفرا�سية.  اإي  الفورموال  على حلبات  فريقاً  و12  �سائقاً 

الترعات  يجمع  حيث  نبيلة  ق�سية  ال�سباق  ه��ذا  وي��خ��دم 
ل�����س��ال��ح م��ن��ظ��م��ة ال��ي��ون��ي�����س��ف وي���دع���م ج��ه��وده��ا ال��ع��امل��ي��ة يف 
يف  االأطفال  اإبقاء  اإىل  يهدف  كما  كورونا.  فريو�س  مكافحة 
اأنحاء العامل باأمان واملحافظة على �سحتهم وتوفري  جميع 

التعليم لهم فيما يجري العمل على مواجهة الوباء. 
املنزل  اإي” من  فورموال  بي  بي  “اأي  �سباق  وينق�سم حتدي 
اإىل جمموعتني و�سباقني: جمموعة ال�سائقني التي تت�سمن 
من  امل��ك��ّون��ة  التحدي  وجمموعة  اإي,  ال��ف��ورم��وال  مت�سابقي 

الاعبني.
من  خم���ت���اراً  دام�س” ع����دداً  اإي.  “ني�سان  ف��ري��ق  واأ����س���رك   
ال�سائقون  وت��وىل  التحدي  جمموعة  �سباقات  يف  ال�سائقني 
ال�سباق  املحرفون تدريب مت�سابقي الفريق حول تعقيدات 

االإلكروين عر جهاز املحاكاة.
وتعك�س �سل�سلة ال�سباقات االإلكرونية الفورموال الفورموال 

يف  االن��ب��ع��اث��ات  م��ن  اخل��ال��ي��ة  ال�سباقات  ذروة  باعتبارها  اإي 
املتمثل  ني�سان  ه��دف  م��ع  ه��ذا  ويتما�سى  احلقيقي.  ال��ع��امل 
بالق�ساء على االنبعاثات ووقف الوفيات - وهي ركيزة مهمة 
التي تبّدل كيفية  الذكي من ني�سان  التنقل  من ركائز روؤية 

a.قيادة ال�سيارات وت�سغيلها ودجمها باملجتمع
وتاأمل بطولة “اأي بي بي فورموال اإي” ا�ستئناف ال�سباقات 

يف االأ�سهر املقبلة ما اإن ي�سبح ذلك اآمناً.

ت�صريحات �ل�صائقني:
اأوليفر روالند

البداية  يف  وكنت حمظوظاً  اآخ��ر  جيداً  �سباقاً  اليوم  »خ�سنا 
الأن���ن���ي مت��ك��ن��ت م���ن احل���ف���اظ ع��ل��ى م�����س��اف��ة م��ت��ق��دم��ة على 
رائع  ي��وم  اإن��ه  لفة.  ك��ل  عند  ممتاز  توقيت  وعلى  ال�سيارات 
دع��م حملة  لنا  ت�سّنى  فقد  انتهى.  الأن��ه  قليًا  لكنني حزين 

وقت  يف  ن��ع��ود  اأن  ون��اأم��ل  كوفيد19-.  مل��واج��ه��ة  اليوني�سف 
الرائع  من  �سيكون  حقاً.  لذلك  واأتطلع  احللبة  اإىل  قريب 
موا�سلة هذا التحدي. �سكراً للجميع على دعمهم, واآمل اأن 

اأراكم قريباً.«

�صيبا�صتيان بوميي 
نتيجة  اأف�سل  بهذا  و�سجلت  اليوم  اخلام�س  املركز  »حققت 
اأح�سن  ب��ذل��ك.  �سعيد  واأن���ا  االأخ���ري  ال�سباق  يف  ال�سل�سلة  يف 
اأوليفر بالفوز جمدداً وبذل الفريق ككل جمهوداً رائعاً. كان 
التحدي �سعباً وتعنّي علّي تعّلم الكثري عن ال�سباق عر جهاز 
اأف�سل  اأدائي وحققت مركزاً  املحاكاة لكنني وا�سلت حت�سني 
بهذه  ج���داً  �سعيد  اأن���ا  باخت�سار,  االأخ���ريي���ن.  ال�سباقني  يف 
اأن  واآمل  التجربة واأتوق ال�ستئناف ال�سباقات الفعلية قريباً 

يكون اجلميع قد ا�ستمتعوا بال�سباق عر االإنرنت.«

اأع���ل���ن جم��ل�����س دب���ي ال��ري��ا���س��ي عن 
الريا�سية  ل��اأك��ادمي��ي��ات  ال�����س��م��اح 
املن�ساآت  يف  ال��ت��دري��ب��ات  مب��م��ار���س��ة 
التابعة  ال����ري����ا�����س����ي����ة  وامل�������راف�������ق 
يف  اخلا�سة  التعليمية  للموؤ�س�سات 
اإم�����ارة دب����ي, وذل����ك وف���ق اإج�����راءات 
ال���������س����ام����ة وال�����وق�����اي�����ة واع����ت����م����اد 
االأزم�������ات  الإدارة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
لروتوكوالت  ووف���ق���اً  وال����ك����وارث, 
جمل�س  و����س���ع���ه���ا  ال����ت����ي  ال����وق����اي����ة 
دب��ي ال��ري��ا���س��ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع هيئة 
بدبي,  الب�سرية  والتنمية  امل��ع��رف��ة 
و  الوقاية  اإر���س��ادات  تت�سمن  والتي 
والتباعد  امل�ستمر  التعقيم  تعليمات 
واإدارة  االأف����راد  ب��ني  كافية  مل�سافات 
الرعاية  لتوفري  املوقع,  يف  احل�سود 
للممار�سني من  ال�سحية  واحلماية 
التدريبية  وال��ط��واق��م  الريا�سيني 
واالإداري��ة العاملة يف االأكادمييات و 
املن�ساآت الريا�سية من انتقال عدوى 

فريو�س كوفيد19 . 
الريا�سية  املن�ساآت  قائمة  وتت�سمن 
اخلا�سة  التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات  يف 
ال�سماح  ع���ن  امل��ج��ل�����س  اأع���ل���ن  ال���ت���ي 
فيها:  ب���ال���ت���دري���ب  ل���اأك���ادمي���ي���ات 
امل����اع����ب امل���ف���ت���وح���ة مل���م���ار����س���ة كرة 
القدم والتن�س والكرة الطائرة وكرة 
ال�سلة والري�سة الطائرة وم�سامري 
للجري وال�ساالت املغلقة وحمامات 

الروتوكول  و���س��ع  ومت  لل�سباحة, 
املمار�سني  فح�س  ب��اآل��ي��ات  اخل��ا���س 
للن�ساط الريا�سي ومرتادي املاعب 
الرعاية  ت��دري��ب وت��وف��ري  ك��ل  ق��ب��ل 
امل�ستمر  التعقيم  اإىل جانب  الطبية 
جلميع املرافق واالأدوات امل�ستخدمة 

يف التدريبات.
وا�سرط جمل�س دبي الريا�سي على 
يف  الراغبة  الريا�سية  االأكادمييات 

عودة ممار�سة التدريبات يف من�ساآت 
التعليمية  امل���وؤ����س�������س���ات  وم����اع����ب 
الفرة  دبي خال هذه  اخلا�سة يف 
من  املجل�س  موافقة  على  احل�سول 
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وع��م��ل جم��ل�����س دب���ي ال��ري��ا���س��ي مع 
الب�سرية  وال��ت��ن��م��ي��ة  امل��ع��رف��ة  ه��ي��ئ��ة 

الروتوكول  تفا�سيل  لو�سع جميع 
اخلا�س بعودة الن�ساط الريا�سي يف 
ماعب و�ساالت وم�سابح املوؤ�س�سات 
الفرة  خ��ال  اخل��ا���س��ة  التعليمية 
اأهمية  ل��ل��ري��ا���س��ة م���ن  مل���ا  احل��ال��ي��ة 
اأف�����راد املجتمع  ك��ب��رية ع��ل��ى ���س��ح��ة 
ون�ساطهم  البدنية  قدرتهم  وتعزيز 

الذهني.
ومت يف الروتوكول مراعاة التنوع يف 

وخ�سو�سية  ال��ري��ا���س��ي��ة  امل��ن�����س��اآت 
وم���وا����س���ف���ات ك���ل واح������دة م��ن��ه��ا ما 
ب����ني م���اع���ب ع�����س��ب��ي��ة واأر����س���ي���ات 
وم�سابح  مغلقة  و���س��االت  �سناعية 
م���راف���ق خدمية,  م���ن  ت�����س��م��ه  وم����ا 
ال�سامة  م����ب����داأ  و����س���ع  مت  ح���ي���ث 
واملاعب  املن�ساآت  مل�ستخدمي  اأوال 
بالتعليمات  وال��ت��ع��ري��ف  الريا�سية 
بالوقاية  اخل���ا����س���ة  واالر�������س������ادات 

التعقيم,  واآليات  التباعد  وم�سافات 
لاأ�سخا�س  فقط  ال�سماح  وك��ذل��ك 
والعاملني  التدريبات  يف  امل�ساركني 
فيها  للتواجد  ال�سالة  نظافة  على 
كما  والن�ساطات,  ال��ت��دري��ب��ات  اأث��ن��اء 
خمت�سة  ح��ك��وم��ي��ة  ف�����رق  ���س��ت��ق��وم 
لها  �سي�سمح  ال��ت��ي  امل��ن�����س��اآت  ب��زي��ارة 
بعودة ممار�سة الن�ساطات الريا�سية 
والتاأكد من تطبيقها جميع �سروط 

وتعليمات الوقاية بداية من الفح�س 
وو�سع العامات وال�سور االإر�سادية 
و�سوال اإىل التعقيم امل�ستمر وتنفيذ 

جميع فقرات الروتوكول.    
وياأتي القرار اجلديد �سمن �سل�سلة 
جمل�س  اتخذها  التي  القرارات  من 
موافقة  ون����ال����ت  ال���ري���ا����س���ي  دب�����ي 
الإدارة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  واع���ت���م���اد 
دب���ي والتي  االأزم�����ات وال���ك���وارث يف 

الريا�سي  الن�ساط  اإع���ادة  يف  متثلت 
القطاعات  ملختلف  تدريجي  ب�سكل 
واالأندية  االأك���ادمي���ي���ات  م��ن  ب��داي��ة 
ال���ري���ا����س���ي���ة ال���ر����س���م���ي���ة وم����راك����ز 
املعتمدة  البدنية  واللياقة  التدريب 
املائية,  والريا�سات  بامل�سابح  م��رورا 
التدريبات  مم��ار���س��ة  اإىل  و����س���وال 
للموؤ�س�سات  الريا�سية  املن�ساآت  يف 

التعليمية.

•• اأبوظبي-وام:

خال  للماكمة  االإم����ارات  ب��احت��اد  الفنية  اللجنة  تبحث 
اآخر امل�ستجدات  اجتماعها اليوم برئا�سة عبد اهلل الزعابي 
للم�ساركات  ال��وط��ن��ي  املنتخب  اإع����داد  ب��رن��ام��ج  اخل��ا���س��ة 
للتدريبات  ال��ع��ودة  ب��ع��د  م��ا  م��رح��ل��ة  يف  وال��دول��ي��ة  املحلية 
الفني  امل��دي��ر  ال�����س��ب��ل��ي  واأك����د حم��م��د م�سبح  اجل��م��اع��ي��ة. 
واملدربني  ال��اع��ب��ني  اأن  الفنية  اللجنة  ع�سو  للمنتخب 
جاهزون للعودة للتدريب يف �سالة االحتاد مع تطبيق كافة 
والفح�س  ال�سالة,  تعقيم  فيها  مبا  الوقائية  االإج����راءات 
الطبي, والتباعد االجتماعي. وقال ال�سبلي يف ت�سريحاته 
“وام” اإن اللجنة ت�سم يف ت�سكيلها  اأنباء االإم��ارات  لوكالة 
عمر �سام�س ع�سو جمل�س اإدارة االحتاد ع�سو جلنة ال�سباب 
اللجنة  رئي�س  نائب  احلرمي  و�سلطان  االآ�سيوي,  باالحتاد 
الفنية, وعمر اجلابري رئي�س جلنة احلكام, وعلي �سامة 
بحث  ج��ان��ب  اإىل  اأن���ه  واأ���س��اف  االحت����اد.  تنفيذي  �سكرتري 
ت�سورات عودة الن�ساط الريا�سي واآليات ا�ستئناف التدريبات 
وكيفية  التدريب  مراكز  حتديات  بحث  �سيتم  بال�ساالت, 
تفعيل ن�ساطها يف املرحلة املقبلة, الأن املراكز هي االأجنحة 
احلقيقية التي يحلق بها االحتاد حيث تكت�سف املواهب يف 

�سن مبكرة, وتقوم ب�سقلها وتاأهيلها للمنتخبات الوطنية, 
ومن اأبرز املراكز التي يتم االعتماد عليها تلك املوجودة يف 
واأبوظبي وال�ساخمة ودبي. وعن مقرحاته الآليات  العني 
اإنه  ق��ال   .. اأبوظبي  يف  االحت��اد  �سالة  يف  التدريبات  ع��ودة 
وقيا�س  الاعبني,  فح�س  ثم  ال�سالة,  تعقيم  �سيتم  بداية 
منتخبات  بني  ال�سالة,والف�سل  يدخل  �سخ�س  كل  ح��رارة 
ال  بحيث  التجمع,  ف��رات  يف  والنا�سئني  وال�سباب  الكبار 
يزيد عدد املتواجدين عن 6 العبني يف احل�سة التدريبية, 
مع توفري التباعد االجتماعي بينهم خال التدريب نف�سه, 
وعن  تدريبية.  ح�سة  كل  بعد  واالأدوات  االأج��ه��زة  وتعقيم 
البطوالت املحلية والدولية التي من املطروح امل�ساركة بها 
هذا املو�سم .. قال “ لدينا 5 بطوالت حملية مل تقم ب�سبب 
فرة التوقف, ندر�س اإقامة من بطولتني اإىل ثاثة منها, 
خارجيتني  دوليتني  بطولتني  يف  امل�ساركة  اإىل  باالإ�سافة 
بباري�س  املقبلة  التاأهيل  جلولة  الاعبني  جتهيز  ل�سمان 
يف عام 2021 الأوملبياد طوكيو”..  منوها بوجود العبني 
مميزين ميلكون ق��درات كبرية, وبالتايل ف��اإن االأم��ل قائم 
التاأهل لطوكيو, وهذا االأم��ل ال يقت�سر على الاعبني  يف 
�ست�سم  ال��ق��ائ��م��ة, ولكنها  وامل��ع��ت��اد وج��وده��م يف  امل��ع��روف��ني 

ماكم اآخر مت االتفاق معه لان�سمام للمنتخب.

•• دبي-وام:

ت���ع���د ال����رم����اي����ة واح���������دة م�����ن اأه�����م 
ال��ري��ا���س��ات االإم��ارات��ي��ة ال��ت��ي حتقق 
االإقليمية  امل��ح��اف��ل  يف  االإجن�������ازات 
اللعبة  وه����ي  وال���ع���امل���ي���ة,  وال���ق���اري���ة 
ال���ت���ي ح�سدت  ب���ال���دول���ة  ال���وح���ي���دة 
الوطني  ال�سام  لها  وع��زف  الذهب 
اأك���ر حم��ف��ل ري��ا���س��ي دويل وهو  يف 
حقق  حينما  االأوملبية,  االألعاب  دورة 
اآل  ب��ن ح�سر  اأح��م��د  االأومل��ب��ي  بطلنا 
ذهبية  وح�سد  االأول  امل��رك��ز  مكتوم 
اأوملبياد اأثينا عام 2004 يف م�سابقة 

احلفرة املزدوجة “الدبل تراب«.
العديد من  اأن حققت  كما �سبق لها 
القاري  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  االإجن�������ازات 
وال����ع����رب����ي ج��ع��ل��ت��ه��ا دائ����م����ا حمط 
الريا�سي..  بال�ساأن  املهتمني  اأنظار 
االإم���������ارات حاليا  رم���اي���ة  وت�����س��ت��ع��د 
ال�ستقبال اأبطالها للعودة للتدريبات 
امليادين  م��ن ج��دي��د ه���ذه االأي����ام يف 
فرة  اأط���ول  بعد  ب��ال��دول��ة  املختلفة 
انتظارا  ال���ت���اري���خ,  يف  ل��ه��م  ت���وق���ف 
الإعان االحتادات القارية والدولية 

با�ستئناف امل�سابقات والبطوالت.
ويف هذا ال�سياق يقول بطلنا العاملي 
تدريباته  اإن  ف��ط��ي�����س  ب����ن  ���س��ي��ف 
على  البدين  العامل  على  اقت�سرت 
م�����دار االأ����س���ه���ر ال���ث���اث���ة االأخ�����رية 
بواقع فرتني يوميا �سباحا وم�ساء 

واأن  البدنية,  لياقته  على  للحفاظ 
اأج���ن���دة االحت�����اد ال�����دويل واالحت����اد 
االآ�����س����ي����وي م����ا زال�������ت خ���ال���ي���ة من 
ت�سهد  تاريخه, ومل  البطوالت حتى 
املوؤجلة,  بطوالتها  على  حتديث  اأي 
يف  امل��ي��دان  ت��دري��ب��ات  اأن  اإىل  م�سريا 
الرماية  الأن  االأ�سا�س,  هي  الرماية 
وتركيز  بال�ساح,  اإح�سا�س  ريا�سة 
ال ياأتي اإال من خال الت�سويب على 
ال��ه��دف, واأن���ه رمب��ا يكون ق��د حاول 
اأن يقوم  ال��ت��وق��ف احل��ال��ي��ة  يف ف��رة 
التدريب,  املحاكاة يف  ببع�س جتارب 
اإال اأنه ينتظر ب�سغف العودة للميدان 

خال االأيام القليلة املقبلة.
ت�سريحات  يف  ف��ط��ي�����س  اب����ن  وق�����ال 
“وام”:  االإم���������ارات  اأن����ب����اء  ل���وك���ال���ة 
“خال االأيام الثاثة املقبلة ننتظر 
الرماية  ميادين  بفتح  �سارة  اأخ��ب��ارا 

اأجريت  يل  وبالن�سبة  ال��رم��اة,  اأم���ام 
ف��ح�����س��ا ط��ب��ي��ا يف ال���ف���رة االأخ�����رية 
لاطمئنان, وم�ستعد الإجراء فح�س 
اآخر قبل العودة للتدريبات بامليدان, 
بكافة  ل���ال���ت���زام  ك���ذل���ك  وم�����س��ت��ع��د 
التي  وال��وق��اي��ة  ال�سامة  اإج�����راءات 
حتددها اجلهات املخت�سة, مع العلم 
هذا  ال�سيفي  االإع����داد  برنامج  ب���اأن 
العام �سوف يختلف كثريا عن برامج 
االأعوام ال�سابقة, حيث اإنه من املرجح 
اأن يقت�سر على مع�سكرات وتدريبات 
بعدة  ن���ق���وم  ك���ن���ا  اأن  ب���ع���د  حم��ل��ي��ة 
ال�سيف  خ��ال  خارجية  مع�سكرات 
م��ن ك��ل ع���ام م��ن االأع�����وام املا�سية, 
التدريب  ب��ني  م��ا  نختار  اأن  وعلينا 
ال�����س��ب��اح��ي م��ن ب��ع��د ال��ف��ج��ر وحتى 
ال�ساعة التا�سعة, اأو التدريب امل�سائي 
ال�سابعة  وح��ت��ى  ال�����س��اد���س��ة  ب���ني  م���ا 

وتاأثريها  الطق�س  حل����رارة  ت��ف��ادي��ا 
على ارتفاع �سخونة ال�ساح«.

 3 يف  اأت����درب  يل  “بالن�سبة  وت��اب��ع: 
ال�سبا,  ن���د  ه���ي  ب���ال���دول���ة,  م��ي��ادي��ن 
الرئي�سي  لكن  والعني,  علي,  وجبل 
م��ن��ه��م ب��ال��ن�����س��ب��ة يل ه���و م���ي���دان ند 
ال�سبا, واأنا جاهز من االآن للتدريب, 
وريا�سة الرماية لي�س بها اختاط, 
اأدوات����ه  ت��ت��وف��ر ل��ه  اإن ك��ل رام  ح��ي��ث 
يف  تدريباتنا  ومن��ار���س  ب��ه,  اخلا�سة 
االأماكن املفتوحة بعيدا عن ال�ساالت 
املغلقة, وبالتايل �سوف تكون مهمتنا 
التدريب  ف���اإن  يل  وبالن�سبة  �سهلة, 
ال�����س��ب��اح��ي ه��و امل��ف�����س��ل, الأن���ه وقت 
بداياتي  منذ  بانني  علما  املناف�سات, 
يف عامل الرماية عام 1999 وحتى 
امليدان  تدريبات  اأتغيب عن  االآن مل 
م��ث��ل ه����ذه ال���ف���رة ال��ط��وي��ل��ة التي 

اقربت من 3 اأ�سهر.
فيها  2020 وطموحاته  ع��ام  وع��ن 
قال ابن فطي�س: “بداية العام كانت 
رائعة بالن�سبة يل, حيث اإنني حققت 
املركز االأول يف البطولة العربية التي 
اأقيمت بالقاهرة اأواخر �سهر فراير, 
وقبلها حققت املركز االأول يف بطولة 
الع�سكرية منت�سف فراير  م�ساندة 
يف  االأول  وامل����رك����ز  اأي�������س���ا,  امل���ا����س���ي 
اأن  ي��ن��اي��ر, واأمت��ن��ى  االإم�����ارات ب�سهر 
تعود البطوالت يف اأقرب وقت ممكن, 
هذه  التوقف  ف��رة  اأن  اأت��وق��ع  لكني 
رماة  ك��ل  ت��وؤث��ر على م�ستوى  ���س��وف 
ت��وق��ف��وا عن  ال��ع��امل, الأن��ه��م جميعا 
وبالن�سبة  وال��ب��ط��والت,  ال��ت��دري��ب��ات 
على  نحر�س  �سوف  املنتخب  يف  لنا 
فر�س  اإىل  ال���ت���ح���دي  ه����ذا  حت���وي���ل 
جناح من خال و�سع برنامج اإعداد 
يعلن  ب��ط��ول��ة  الأي  وم���رك���ز,  ���س��ري��ع 
قارية”.  اأو  دولية  كانت  �سواء  عنها 
التي  ال�سابقة  اأه��م االإجن���ازات  وع��ن 
يعتز بها يف م�سريته يقول �سيف بن 
يف  العامل  بطولة  “ذهبية  فطي�س: 
بطولة  وبرونزية  بقر�س,   2015
 ,2013 ع����ام  امل��ك�����س��ي��ك  يف  ال���ع���امل 
وب��رون��زي��ة اآ���س��ي��اد ج��اك��رت��ا 2018, 
اآ�سيا بكازاخ�ستان يف  وذهبية بطولة 
ذهبية  اأي�����س��ا  وقبلها   ,2019 ع��ام 
اأعتز  األ��ق��اب  كلها   2017 ع��ام  اآ�سيا 

بها«.

فريق »ني�صان �إي. د�م�ص« يفوز يف �جلولة �لنهائية من حتدي �صباق »�أي بي بي فورموال �إي« من �ملنزل

فوز اأوليفر رولند ي�شع الفريق يف املركز الثاين يف بطولة الريا�شة الإلكرتونية

بالتعاون مع هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�صرية ومو�فقة �للجنة �لعليا الإد�رة �الأزمات و�لكو�رث

جمل�س دبي الريا�شي ي�شمح لالأكادمييات بالتدريب يف املن�شاآت الريا�شية للموؤ�ش�شات التعليمية

ا�شتعدادات لعودة التدريبات يف ميادين الرماية بالدولة ترقبا ل�شتئناف الن�شاط الدويل»فنية املالكمة« ت�شتعر�س اليوم عودة تدريبات املنتخب وملف مراكز التدريب
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الفجر الريا�ضي

•• ال�سارقة -وام:

اأعلن جمل�س ال�سارقة الريا�سي عودة العمل بن�سبة 30% 
مع  ام�س  من  اعتبارا  الغبيبة  مبنطقة  الرئي�س  مقره  يف 
االلتزام بكافة التدابري الوقائية واالإحرازية املتبعة من 
قبل اجلهات املخت�سة ملنع اإنت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد 
اآخر  على  ب��ن��اًء  تدريجًيا  الن�سبة  رف��ع  الحقا  يتم  اأن  على 

امل�ستجدات وتطورات الو�سع الراهن.
جمل�س  رئي�س  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سقر  ال�سيخ  وت��ق��دم 
ال�سارقة الريا�سي بال�سكر واالإمتنان للتوجيهات ال�سامية 
ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ع�سو املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة ومتابعة �سمو ال�سيخ 
ونائب  القا�سمي ويل عهد  �سلطان  بن  �سلطان بن حممد 
العودة  التنفيذي على قرار  املجل�س  ال�سارقة رئي�س  حاكم 
الب�سري  بالعن�سر  االه��ت��م��ام  م��ع  للموظفني  التدريجية 
وتوفري اأعلى م�ستويات ال�سامة ملوظفي حكومة ال�سارقة 
واأ�ساف:  االإم��ارة.   واأندية  للمجل�س  الاحمدود  والدعم 
ال�سامة  ي�سمن  مبا  املائمة  البيئة  تهيئة  على  حر�سنا 
جلميع  الطبية  الفحو�سات  من  االنتهاء  مت  حيث  العامة 
العمل يف  اأجل مبا�سرة  املواطنني واملقيمني من  املوظفني 
وي�سر  �سا�سة  بكل  االأعمال  وان�سيابية  باطمئنان  املكاتب 
حيث مت اإجراء عمليات التعقيم ال�سامل للمكاتب واملرافق 
وجتهيزها بجميع املواد الازمة بجانب تركيب الكامريات 
والتباعد  العامة  االر���س��ادات  مل�سقات  وت��وزي��ع  احل��راري��ة 
ال�سخ�سية للموظفني  التعقيم  اأدوات  االجتماعي وتوفري 
والكمامات والقفازات واملطهرات للحفاظ على �سامتهم.

واأكد على تطبيق املجل�س كل املعايري اخلا�سة بعودة العمل 
تدريجًيا ب�سكل اإيجابي وفعال متا�سيا مع جهود الدولة يف 
حماربة فريو�س كورونا امل�ستجد وعودة احلياة الطبيعية 
اإيجابية  نتائج  بعد  عن  العمل  نظام  حقق  اأن  بعد  خا�سة 
يعزز  ال�سابقة مما  الفرة  الت�سورات خال  فاقت  مبهرة 
باال�ستمرار  نحثهم  فلذلك  كبري  بحما�س  املوظفني  عودة 
على االلتزام بكافة االجراءات من اأجل الوقاية وال�سامة 
و�سليم.  وا���س��ح  ب�سكل  لتطبيقها  ال���ذات���ي  ال��وع��ى  ورف����ع 
الريا�سي  ال�����س��ارق��ة  ن��ح��ن يف جمل�س   : ق��ائ��ا  وا���س��ت��ط��رد 
الب�سري  ال���ك���ادر  ���س��ام��ة  ماي�سمن  ك��ل  ع��ل��ى  ح��ري�����س��ون 
ا ومبا  وتعزيز الوقاية العامة يف مقر العمل واالأ�سرة اأي�سً
الدولة  يف  املختلفة  للجهات  الكبرية  اجل��ه��ود  م��ع  يت�سق 
وامل�ستمر  ال��دائ��م  والتن�سيق  الفريو�س  انت�سار  م��ن  للحد 
بعد  ع��ن  للعمل  ال�سابق  يف  مت  كما  املخت�سة  اجل��ه��ات  م��ع 
املحددة  للفئات  للعمل  احلالية  التدريجية  العودة  وحتى 
مبا ي�سب يف احلفاظ على �سامة اجلميع وال�سالح العام. 
ووجه ال�سكر للجميع على اجلهود املبذولة خال الفرة 
االإحرازية  االإج�����راءات  �سمن  بعد  ع��ن  والعمل  املا�سية 
وتطبيقا ملبادرة “ عطاء يف عملي و�سامة يف بيتي” موؤكدا 
اأنه من واجبنا اأن نقول �سكرا خلط دفاعنا االأول والكوادر 
امليدان  اأب��ط��ال  فهم  الوطن  وحماة  والطبية  التمري�سية 
فخورون  ون��ح��ن  املنيع  ال��وط��ن  وح�سن  ال��واج��ب  وج��ن��ود 
بجهودهم وعطائهم للحفاظ على �سحة اجلميع ونفخر 
ونقدر ت�سحياتهم فهم بالفعل ال�سند احلقيقي للدولة يف 
وقت االأزم��ات وبهم ومعهم وبف�سلهم �سنعر هذه االأزمة 

منت�سرين باإذن اهلل.

عودة العمل يف جمل�س ال�شارقة الريا�شي بن�شبة 30 % 
مع الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والإحرتازية

القوي  ب����االأداء  ت��ف��اوؤل��ه  �سيتيني  كيكي  امل���درب  اأب���دى 
الذي قدمه فريقه بر�سلونة املت�سدر وبطل املو�سمني 
املا�سيني, واأتاح له حتقيق فوز كبري على م�سيفه ريال 
مايوركا برباعية نظيفة يف املرحلة الثامنة والع�سرين 

من الدوري االإ�سباين لكرة القدم.
بعد  االأوىل  مباراته  الكاتالوين يف  النادي  فوز  وج��اء 
فريو�س  ب�سبب  اأ�سهر  ثاثة  لنحو  املناف�سات  توقف 
االأرجنتيني  لقائده  اأ�سا�سي  بف�سل  امل�ستجد,  كورونا 

ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����س��ي ال�����ذي ���س��اه��م ب��ث��اث��ة اأه�������داف, اذ 
ومرر  ال�سائع,  بدل  الوقت  يف  االأخ��ري  الهدف  �سجل 
متريرتني حا�سمتني لهديف جوردي األبا والدمناركي 

مارتن برايثوايت.
الفوز  بعد  ت�سريحات  يف  �سيتيني  وق���ال 

ال�سكوك  م���ن  ال��ع��دي��د  ث��م��ة  “كان 
حول االإجابات التي �سنقدمها )يف 
توقف  بعد  املناف�سات  اىل  ال��ع��ودة 
ط��وي��ل(. اأح��د مل يكن واث��ق��ا مما 

�سيحدث«.
وتابع “لكن اجلميع )الاعبني( 
اأظ����ه����روا دق����ة يف ال��ت��ع��ام��ل مع 

املرات  بع�س  يف  ب��ال��ط��ب��ع  ال���ك���رة, 
كان  خ�سارتها,  تفادي  ميكننا  كان 

اأك��ر, لكن  ب�سكل  ال�سيطرة  ميكننا 
ك��ل ذل��ك �سيكون على م��ا ي��رام حني 

يتح�سن مل�سنا للكرة, ومع الوقت«.
بهذه  ب��امل��ب��اراة  “الفوز  ان  امل���درب على  و���س��دد 
الثقة مبوا�سلة  الكثري من  يعطينا  الطريقة 

االأف�سلية التي نتمتع بها«.
يف  ���س��دارت��ه  بتو�سيع  لر�سلونة  ال��ف��وز  واأت���اح 
يف  م��وق��ت,  ب�سكل  نقاط  خم�س  اىل  الرتيب 
غرميه  الثاين  املركز  �ساحب  خو�س  انتظار 
ريال مدريد مباراته االأوىل بعد اأزمة فريو�س 
كورونا, وذلك يف وقت الحق اأم�س االأحد اأمام 

�سيفه اإيبار.
واأعرب �سيتيني عن �سعادته بتحقيق نتيجة 

مماثلة يف املباراة االأوىل بعد ا�ستئناف الدوري “الأن 
بداية كهذه هي اإ�سارة اإيجابية جدا للم�ستقبل«.

الدوري  مناف�سات  تعليق  اىل  “كوفيد19-”  ودف��ع 
غالبية  من  كغريه  االإ���س��ب��اين, 
املناف�سات الريا�سية حول 
اآذار/ منت�سف  العامل, 

مار�س املا�سي, قبل ان 
ت�ستكمل مناف�ساته هذا 
االأ����س���ب���وع خ��ل��ف اأب����واب 
مو�سدة ومع بروتوكول 

�سحي �سارم.

�شيتيني متفائل بعد العودة 
القوية لرب�شلونة 

•• دبي -وام:

اللجنة  رئي�س  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  اعتمد 
وفقاً  ال��ري��ا���س��ي,  للتحكيم  االإم�����ارات  م��رك��ز  ت�سكيل  الوطنية  االأومل��ب��ي��ة 
ال�سمو  اأ�سدره �ساحب  الذي   2016 16 ل�سنة  للقانون االحت��ادي رقم 
وبناًء  اهلل”,  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
على تفوي�س �سموه من اجلمعية العمومية للجنة يف اجتماعها االأخري 

الختيار ت�سكيل املركز.
الريا�سي” طبقاً  التحكيم  “جمل�س  ي�سمى  جمل�س  املركز  اإدارة  ويتوىل 
للمادة /6/ من القانون االحتادي واخلا�سة بت�سكيل املركز حيث يراأ�سه 

علي حممد بو ج�سيم وي�سم يف ع�سويته كا من �سعيد عبد الغفار ح�سني 
عن  ممثًا  بالهول  حميد  و���س��رار  للريا�سة,  العامة  الهيئة  عن  ممثًا 
االألعاب اجلماعية, ويو�سف عبداهلل البطران ممثًا عن االألعاب الفردية, 
باالإ�سافة اإىل اخلراء اخلارجيني الثاثة وهم حمدة �سيف ال�سام�سي, 

و�سعيد علي العاجل, واأحمد عبداهلل الظاهري.
املركز  ت�سكيل  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  وب��ارك 
الذي يهدف اإىل �سرعة الف�سل يف املنازعات الريا�سية من خال التوفيق 
اأو التحكيم, ون�سر ثقافة التوفيق والتحكيم الريا�سي يف الدولة خا�سة 
بالتحكيم  املعنية  اجلهات  مع  العاقات  وتوثيق  العاملة,  اجلهات  ل��دى 
اإىل  باالإ�سافة  معها,  ال�سراكات  وت�سجيع  وخارجها  الدولة  يف  الريا�سي 

امل�ساركة يف املحافل الريا�سية ذات ال�سلة.
ويخت�س املركز دون غريه بالتحكيم يف جميع املنازعات الريا�سية خا�سة 
العاملة  اجلهات  عن  ال�سادرة  النهائية  ال��ق��رارات  عن  الناجتة  املنازعات 
واللجنة االأوملبية وفقاً الأنظمتها االأ�سا�سية, والقرارات التاأديبية ال�سادرة 
مبوجب اأنظمة اجلهات العاملة, والقرارات القابلة لا�ستئناف ال�سادرة 

عن اللجنة الوطنية ملكافحة املن�سطات.
كما يخت�س املركز بالتحكيم يف املنازعات الريا�سية التي تت�سمن العقود 
اإىل  اللجوء  على  ين�س  ريا�سي  حتكيم  م�سارطة  اأو  �سرطاً  بها  اخلا�سة 
تت�سمن  التي  الريا�سية  امل��ن��ازع��ات  يف  والتوفيق  امل��رك��ز,  ل��دى  التحكيم 
العقود اخلا�سة بها �سرطاً اأو م�سارطة توفيق ريا�سي تن�س على اللجوء 

اإىل التوفيق لدى املركز.
من جانبه اأكد حممد بن �سليم اأمني عام اللجنة االأوملبية الوطنية اأهمية 
تلك اخلطوة يف م�سرية القطاع الريا�سي باالإمارات, ملا حتمله يف طياتها 
من قواعد وقوانني منظمة للعمل الريا�سي مبختلف قطاعاته وفروعه. 
االأوملبية  اللجنة  رئي�س  �سمو  م��ن  ال�سادر  ال��ق��رار  بهذا  “�سعدنا  وق���ال: 
الوطنية بت�سكيل مركز االإمارات للتحكيم الريا�سي وحر�س �سموه على 
املركز وتد�سني عمله  الازمة الإطاق  االإج��راءات  باإمتام كافة  التوجيه 
ال�سمو  ل�ساحب  االحت���ادي  القانون  مبوجب  االإم����ارات,  ريا�سة  خلدمة 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” ب�ساأن اإن�ساء 

املركز, وهو االأمر الذي �سيكون له مردود وا�سح وملمو�س«.

اأحمد بن حممد يعتمد ت�شكيل مركز الإمارات للتحكيم الريا�شي

نيمار ي�شتعد ل�شتئناف 
التمارين يف باري�س 

عاد النجم الرازيلي نيمار اإىل العا�سمة الفرن�سية بعد غياب نحو ثاثة 
فريقه  ال�ستئناف  متهيدا  امل�ستجد,  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  اأزم���ة  ظ��ل  يف  اأ�سهر 
باري�س �سان جرمان متارينه ا�ستعداد للمراحل املقبلة مناف�سات كرة القدم, 

بح�سب تقارير �سحافية حملية.
اأن اأغلى  “ليكيب” و”لو باريزيان”, اىل  واأ�سارت تقارير منها ل�سحيفتي 
العب يف العامل عاد من مدينة ريو دي جانريو الرازيلية, على منت طائرة 

خا�سة حطت يف باري�س بعد ظهر اأم�س االأول ال�سبت.
وكان نيمار قد عاد اىل باده يف منت�سف اآذار/مار�س مع تعليق مناف�سات 
كرة القدم يف فرن�سا ب�سبب فريو�س كورونا امل�ستجد, قبل ان تعلن رابطة 
اأواخ��ر ال�سهر التايل, انهاء املو�سم ب�سكل مبكر وتتويج باري�س  ال��دوري يف 

�سان جرمان املت�سدر باللقب.
ومن املقرر ان ي�ستاأنف �سان جرمان باإ�سراف مدربه االأملاين توما�س توخل, 
22 حزيران/يونيو, متهيدا الأ�سابيع مكثفة متوقعة  متارينه اعتبارا من 

يف اآب/اأغ�سط�س.
ويتوقع ان ي�ستكمل خال هذا ال�سهر االحتاد االأوروبي لكرة القدم )ويفا( 

م�سابقة دوري االأبطال التي بلغ الفريق الفرن�سي دورها ربع النهائي.
ك��م��ا ���س��ي��ك��ون ع��ل��ى ���س��ان ج��رم��ان ال��ت��ح�����س��ري الن��ط��اق م��و���س��م 2020-
والذي حدد موعد مبدئي له هو 23 اآب/ الفرن�سي,  الدوري  2021 من 

اأغ�سط�س.
وبلغ �سان جرمان اأي�سا نهائي م�سابقتي االأندية املحليتني ملو�سم 2019-

الرابطة )�سد ليون( وكاأ�س فرن�سا )�سد �سانت اإتيان(.  كاأ�س  اأي   ,2020
ومت تاأجيل املباراتني النهائيتني ب�سبب فريو�س كورونا, ويحتمل اأن تقاما 

اأي�سا خال اآب/اأغ�سط�س املقبل.

�شهريار ماميدياروف يحرز لقب بطولة 
ال�شارقة لنجوم العامل لل�شطرجن

•• ال�سارقة-وام:

اأم�س  اأذربيجان  من  �سهريارماميدياروف  الكبري  ال��دويل  االأ�ستاذ  توج 
ال�سارقة  “اأوناين”  ال�سريع  لل�سطرجن  العامل  جن��وم  ببطولة  االأول 
بعد”  “عن  لل�سطرجن  الثقايف  ال�سارقة  ن��ادي  نظمها  التي   ,2020

بالتعاون مع جمل�س ال�سارقة الريا�سي وا�ستمرت يومني.
وحقق امل�سنف احلادي ع�سر عامليا 7,5 نقطة من اأ�سل 10 نقاط , وهو 
اأي مباراة وذل��ك مبعدل  ال��ذي مل يخ�سر  البطولة  الوحيد يف  الاعب 
اأداء 2886 نقطة. وتعد هذه اأول بطولة �سطرجن “ اوناين “يحققها 

�سهريار يف م�سريته مع اللعبة.
املركز  يف  كري�سنا  ه��اري  بينتاال  الهندي  الكبري  ال��دويل  االأ�ستاذ  وج��اء 
ال�ساد�س  امل�سنف  فاز  حيث  نقاط,   10 اأ�سل  من   6.5 بر�سيد  الثاين 
والع�سرين عامليا يف 3 مباريات على التوايل من اليوم الثاين للبطولة, 

و�سمد حتى اجلولة االأخرية للفوز بالبطولة.
وواجه �سهريار ماميدياروف يف املباراة االأخرية االأ�ستاذ الدويل الكبري 
الهجومي من  ات�سمت بالطابع  االإماراتي �سامل عبدالرحمن يف مباراة 
�سامل, لكن ماميدياروف قلب املوازين يف نهاية املباراة ل�ساحله ..يف حني 
خ�سر بينتاال هاري كري�سنا اأمام االأ�ستاذ الدويل الكبري وامل�سنف الثامن 
وجتات�سيك  واحتل  /بولندا/.  فايتا�سيك  رادو�ساف  عامليا  والع�سرين 
املركز الثالث بر�سيد 6 نقاط, بينما حقق االأوزبكي ر�ستم كازميدزانوف 
الرابع بفارق ن�سف نقطة فقط  املركز   2004 ال�سابق يف  العامل  بطل 
..وجاء البطل االإماراتي �سامل عبدالرحمن يف املركز اخلام�س, فيما حل 

امل�سري با�سم اأمني يف املركز ال�ساد�س.
 “ ال�سريع  “ لل�سطرجن  روب���ن  رون���د  “ دب��ل  بنظام  البطولة  واأق��ي��م��ت 
دوالر  اآالف   10 البطولة  وبلغ جمموع جوائز  3+ ثواين”,  10دقائق 

اأمريكي.
وتقدم ال�سيخ �سعود بن عبد العزيز املعا رئي�س النادي ورئي�س االحتاد 
العربي لل�سطرجن بال�سكر والتقدير ملجل�س ال�سارقة الريا�سي لرعايته 
البطولة, ولقناة ال�سارقة الريا�سية لنقلها احلدث على الهواء مبا�سرة 
ملدة يومني يف بادرة هي االأوىل من نوعها على امل�ستوى العربي وال�سرق 
العاملي  امل�ستوى  اإعاميا كبريا على  اأنها حققت جذبا  االأو�سط, موؤكدا 

وكانت ناجحة بكافة املقايي�س الفنية والتنظيمية.

•• دبي –الفجر:

 قرر احتاد غرب اآ�سيا لكرة القدم تاأجيل الن�سخة العا�سرة لبطولة غرب اآ�سيا 
 2021 للرجال لكرة القدم املقرر اإقامتها يف دولة االإم��ارات العربية املتحدة 
ُبعد  عن  املرئي  االت�سال  بنظام  اأم�س  ُعقد  ال��ذي  االجتماع  ذلك خال  . جاء 
مب�ساركة حممد عبداهلل ه��زام الظاهري االأم��ني العام الحت��اد االإم��ارات لكرة 
االأمناء  اإىل جانب  اآ�سيا   غ��رب  ال��ع��ام الحت��اد  االأم���ني  ال�سامل  وخليل   , ال��ق��دم 

العامني لاحتادات الوطنية االأع�ساء يف االحتاد .
وقال حممد عبداهلل هزام الظاهري االأمني العام الحتاد كرة القدم اأن االجتماع 
اأهمها بند البطولة العا�سرة ملنتخبات الرجال التي  ناق�س العديد من البنود 
كان من املقرر اأن تقام يف االإمارات مطلع العام املقبل , وبناء على النقا�س الذي 
دار باالجتماع تقرر تاأجيل البطولة  ب�سبب تغيري مواعيد بطوالت وم�سابقات 
االحتاد االآ�سيوي لكرة القدم و الت�سفيات امل�سركة املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�س 

العامل 2022 ونهائيات كاأ�س اآ�سيا 2023 .
تن�سيقية مع  اجتماعات  بعقد  �سيقوم  القدم  لكرة  االإم��ارات  احت��اد  اأن  واأ�ساف 
بحيث  البطولة  الإقامة  اأج��ل حتديد مواعيد مقرحة  اآ�سيا من  غ��رب  احت��اد 

تكون هذه املواعيد منا�سبة لكافة املنتخبات امل�ساركة .
املا�سية ع��دداً من االجتماعات  القدم قد عقد خال الفرة  وك��ان احت��اد كرة 
لا�ست�سافة  الرئي�سية  البنود  ناق�س خالها  اآ�سيا  احتاد غرب  مع  التن�سيقية 

والئحة البطولة وغريها .

بن هز�م : �ملوعد �جلديد �صيتم حتديده الحقًا بالتن�صيق مع �حتاد غرب �آ�صيا

تاأجيل بطولة غرب اآ�شيا للرجال املقررة يف الإمارات

ال��ث��ريان يف تظاهرات خمتلفة يف  وه���واة يف م�سارعة  ���س��ارك حم��رف��ون 
“االحرام” وتقدمي  ب�  اإ�سبيلية )جنوب( للمطالبة  اإ�سبانيا خ�سو�سا يف 

امل�ساعدة لقطاعهم املت�سرر من وباء كوفيد19-.
فقد توقف مو�سم م�سارعة الثريان الذي ميتد عادة من اآذار/مار�س اإىل 
ت�سرين االأول/اأكتوبر, مع اإغاق ال�ساحات وفر�س قيود على ال�سكان منذ 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  املرتبط  ال��وب��اء  ب�سبب  اآذار/م���ار����س,  منت�سف 

الذي اأودى بحياة اأكر من 27 األف �سخ�س يف اإ�سبانيا.
اأنطونيو  خ��وان  مثل  ال��ث��ريان  م�سارعي  من  العديد  �سارك  اإ�سبيلية,  يف 
“اإل  با�سم  املعروف  “اإ�سبارتاكو” ومانويل خي�سو�س  با�سم  املعروف  رويز 
�سيد” وميغيل باييز املعروف ب�”اإل ليري” يف التظاهرة التي جمعت األف 

�سخ�س من ال�ساحات.
الثريان هي  “م�سارعة  عليها  كتب  روؤو�سهم  على  �سارات  ي�سعون  وكانوا 
ثقافة” وقد اأعلنت هذه الريا�سة “تراثا ثقافيا” للباد من خال قانون 

اأ�سدر يف العام 2013.
وقال م�سارع الثريان بابلو اأغوادو )29 عاما( لوكالة فران�س بر�س “نحن 
هنا للمطالبة بالعدالة لقطاع م�سارعة الثريان, حتى يتم التعامل معه 

بالطريقة نف�سها التي تعامل بها بقية القطاعات الثقافية«.
املقاتلة ومنظمو  ال��ث��ريان  اأ���س��ار م��رب��و  ال��ت��وق��ف,  اأ���س��ه��ر م��ن  ث��اث��ة  بعد 
العرو�س اإىل اأن و�سع القطاع الذي يقدم نحو 20 األف عر�س يف ال�سنة, 

كارثي.

الثريان  م�����س��ارع��ة  ع���ن  امل��داف��ع��ني  اأن  حم��ل��ي��ة  اإع�����ام  و���س��ائ��ل  واأوردت 
المان�سا  وق�ستالة  وليون  ق�ستالة  يف  مماثلة  تظاهرات  يف  ال�سبت  �ساركوا 
اأي�سا  “نحن  امل�سرك هو  واإ�سرميادورا ومنطقة ريوخا. وكان �سعارهم 

ثقافة«.
ومن املقرر اأن ت�ستكمل اإ�سبانيا عملية رفع القيود يف 21 حزيران/يونيو. 
وقائية  لتدابري  امل�سارعة  �ساحات  متتثل  اأن  يجب  فتحها,  يعاد  وعندما 

�سارمة.
اإذ  اإ�سبانيا  يف  املجتمع  من  ق�سم  ل��دى  ت�ساوؤالت  الثريان  م�سارعة  وتثري 
يتظاهر نا�سطون مناه�سون لهذه الريا�سة ب�سكل متكرر لاحتجاج على 

قتل االآالف من الثريان كل عام.

م�شارعو ثريان يتظاهرون يف اإ�شبانيا للمطالبة مب�شاعدة قطاعهم 



 
يعيد للمكتبة كتابا بعد 40 عاما

قرر  واالآن   ,1981 ع��ام  مار�س  اإىل  ا�ستعارته  تاريخ  يعود  كتاب   
فهل  منها.  عليه  ح�سل  التي  للمكتبة  اإرج��اع��ه  اأخ��ريا  م�ستعريه 

�سيدفع الرجل للمكتبة غرامة التاأخري ال�سخمة؟
قررت مكتبة تقع مبدينة غرو�سبيك الهولندية, الوقعة بالقرب 
من اأملانيا, االحتفال بعودة كتاب اإليها بعد مرور اأربعني عاما على 
ا�ستعارته منها, اإذ قرر واحد من رواد املكتبة الثاثاءاملا�سي اإعادة 
ا�ستمتاعه  اإىل  بالكتاب  احتفاطه  �سبب  معلا  ال�سائعة,  الرواية 

ال�سديد بقراءته.  
حتمل  تغريدة  ت��وي��ر  م��وق��ع  على  ح�سابها  ع��ر  املكتبة  ون�سرت 
عام  مار�س  �سهر  من  اخلام�س  يف  الكتاب  ا�ستعارة  بتاريخ  �سورة 
اإع��ادة الكتاب بعد  اأك��ر من39 عاما على  1981, ما يعني م��رور 
اأيام على موعد  اأ�سبوعا و5  39 عاما و13  ا�ستعارته, وبالتحديد 

اإعادته.
هذا  ع��ن  التخلى  اأن  ”يبدو  بقولها  االأم���ر  على  املكتبة  وعلقت 
املكتبة  يف  كعامل  اإن��ك  للغاية", م�سيفة  �سعب  اأم��را  كان  الكتاب 
اأحيانا ”ي�سعب عليك ت�سديق عيونك", يف اإ�سارة لتاريخ ا�ستعارة 

الكتاب.
”العودة  اأخ��ريا هو رواي��ة بعنوان  املكتبة  ا�ستعادته  الذى  الكتاب   
ولكرز,  ج��ان  ال��ه��ول��ن��دي  ال��ك��ات��ب  ت��األ��ي��ف  م��ن  اأويغ�ستغي�ست  اإىل 
وتتناول التن�سئة امل�سيحية ال�سارمة للموؤلف, ومت  حتويلها اإىل 

فيلم للمخرج ثيو فان جوخ يف عام 1987.

خطفوا جثة املتويف بكورونا 
واأعادوها للثالجة

العامل  ح��ول  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  بوفيات  مرتبطة  ج��دي��دة  ماأ�ساة 
الغا�سبني  مئات  حت��دى  ح��ني  الكينية,  املقابر  اإح���دى  �سهدتها 
اجلمعة,  ال�سغب,  مكافحة  و�سرطة  للدموع  امل�سيل  الغاز  قنابل 
وخطفوا جثمان مغن ذي �سعبيته كبرية ملنع دفنه ب�سرعة, طبقا 

لقواعد دفن جثامني امل�سابني بفريو�س كورونا.
واحت�سد امل�سيعون وجمهور برينارد اأوبونيو, وا�سمه الفني اأبيني 
مدينة  يف  للمغني   ج��ن��ازة  تنظيم  ومنعوا  امل��ق��رة  يف  جا�سيغا, 

كي�سومو يف غرب كينيا.
لكن  مكلفة  ك��ب��رية  ج��ن��ازات  تنظيم  املنطقة  تلك  تقاليد  وم��ن 
امل��ت��وف��ني مبر�س  ل��دف��ن ج��ث��ام��ني  ال��ت��ي مت تطبيقها  ال��ق��واع��د 
بح�سور  ���س��اع��ة,   24 خ���ال  مل��ت��وف��ني  دف��ن��ا  تتطلب  كوفيد19- 
خم�سة فقط من اأ�سرته, وهي القواعد التي قال احل�سد اإنها ال 

تنطوي على احرام للمتوفى.
احل�سد  لتفريق  للدموع  امل�سيل  الغاز  قنابل  ال�سرطة  واأطلقت 
امل��ق��رة, واأودع��ه��ا ثاجة حلفظ جثث  ال��ذي خطف اجلثة من 

املوتى.
وتويف اأوبونيو, 33 عاما, يوم 11 يونيو.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ملاذا نبكي اأي�شًا حني نكون �شعداء؟
البكاء وذرف الدموع وقت احلزن وال�سعور بالكاأبة يعد اأمرا طبيعيا, لكن ن�سادف كثريا حاالت خمتلفة, يبكي فيها 

الفرد اأو ي�سعر برغبة عارمة بالبكاء بالرغم من كونه �سعيداَ, ما ال�سبب يف ذلك, وهل هناك تف�سري علمي؟
به,  االإن�سان يقوم بعمل �سيء يناق�س ما ي�سعر  اأن  الفرح", ظاهرة فريدة من نوعها, ذلك  "دموع  درا�سة ظاهرة 
لذلك يهتم باحثون يف علم النف�س يف درا�سة هذا االأمر, وحماولة فهمه. الطبيبة اأوريانا اآراغون من جامعة بيل 
ب�"التعابري املزدوجة", والتي تق�سد  اإنها تهتم مبا ي�سمى  "فيلت" االأملاين االإلكروين,  االأمريكية, �سرحت ملوقع 
بها تلك  التعبري عن امل�ساعر  االإيجابية بطرق "حمجوزة" للم�ساعر ال�سلبية, والتي تعتر "دموع الفرح" اأبرزها. 
وتو�سح درا�سة قامت بها اآراغون حول هذا املو�سوع اأن االإن�سان يظهر هذه "التعابري املزدوجة" عندما تطغى عليه 
االأمريكية,  �ساين�س" الدورية  "�سيوكولوجيكال  درا�ستها يف جملة  ن�سر  �سلبية. وبعد  اأم  كانت  – اإيجابية  امل�ساعر 
اأ�سرع عندما تدخل  اأن باإمكانها ال�سيطرة على م�ساعرها ب�سكل  اأن عينة التجربة اأظهرت  اآراغ��ون  اأوريانا  ت�سيف 
يف مرحلة "التعابري املزدوجة". وت�ستنتج الطبيبة النف�سية من درا�ستها باأن "دموع الفرح", على �سبيل املثال, هي 
اآلية ال�سعورية يقوم اجل�سم باللجوء اإليها يف حاالت الفرح اأو ال�سعادة املفرطة, وذلك من اأجل اإعادة التوازن اإىل 
احلالة النف�سية وال�سعورية لاإن�سان, وذلك من خال حتفيز رد الفعل امل�ساد لل�سعادة, وهو, يف هذه احلالة, ذرف 
ع,  والذين يعترهم االإن�سان ظريفني لدرجة اأنه  الدموع. نف�س ال�سيء ينطبق على روؤية  االأطفال ال�سغار والر�سّ
هم" اأو "اأكلهم", وهو رد فعل – بح�سب درا�سة الباحث اآراغون – يعك�س بال�سبط امل�ساعر امل�سادة للحب  يريد "ع�سّ

واملودة, اأي الع�س واملهاجمة!
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عائلة ريفية ت�شتقطب ن�شف مليون متابع على يوتيوب
على  ال�سهرة  الكولومبية  غ��اون��ا  نوبيا  عائلة  حققت  واح���د,  �سهر  خ��ال 
يف  املحجورين  امل��دن  ل�سكان  ب�سيطة  ن�سائح  ت�سارك  ب��داأت  بعدما  يوتيوب 
الب�سل  اأو  النعناع  زراع��ة  ح��ول  ن�سائح  تعطي  فهي  ك��ورون��ا,  ب�سبب  املنزل 

واإن�ساء ب�ستان عمودي اأو حت�سري مربى احلليب...
بدء  امل��رات منذ  االآف  واليخندرو ع�سرات  ودافيد  نوبيا  اأفكار  ت�سارك  ومت 
�سهرين  منذ  احلجر  حتت  كولومبيا  كانت  بينما  )اأي��ار(  مايو  يف  املغامرة 
عاماً   14 البالغ  دافيد  امل��راه��ق  ويقول  امل�ستجد.   ك��ورون��ا  فريو�س  ب�سبب 
والفخور بجذوره الفاحية: "ما كنا لنت�سور اأننا �سنحقق هذا القدر من 
امل�سورة  مقاطعنا  ي�ساهدون  النا�س  اأن  ملعرفة  ج��داً  �سعداء  نحن  ال�سهرة. 
اأكر على الريف". هو يقف وراء خو�س عائلته غمار يوتيوب  ويتعرفون 
12 فيديو مع ترجمة  ل�سل�سلة من  واأن ت�سكل مزرعتهم ال�سغرية ديكوراً 

مطبوعة باالنكليزية �سوهدت اأكر من ثاثة مايني مرة.
العائلية عر يوتيوب نحو ن�سف مليون م�سرك. باملقارنة  ويتابع القناة 
احتاج الفكاهي دانييل �سامر او�سبينا اأحد اأ�سهر رواد يوتيوب يف كولومبيا 

اإىل اأربع �سنوات لي�ستقطب 741 األف م�سرك.
اأر�ساً حماذية لهم يف  وطلبت العائلة الن�سح من اجلريان الذين ميلكون 
جبال بلدة ت�سيباكوي التي يلفها ال�سباب والبالغ عدد �سكانها 8400 ن�سمة 

على بعد اأكر من �ساعة من بوغوتا بال�سيارة.

في�شبوك تطرد موظفا اعرت�س على من�شورات لرتامب
قامت �سركة في�سبوك بطرد اأحد مهند�سيها بعد توجيهه انتقادات لرئي�س 
مثرية  من�سورات  حيال  اإج���راء  اأي  ات��خ��اذ  بعدم  زوك��رب��ريغ  م��ارك  ال�سركة 
للجدل كتبها الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب على املوقع. واأكد براندون 
عبارات  �سم  رف�س  زميا  انتقاده  ب�سبب  بف�سله  قامت  في�سبوك  اأن  دي��ل 
تاأييد حلركة "حياة ال�سود مهمة" )باك اليفز ماتر( يف اإحدى واجهات 
امل�ستخدمني ملوقع في�سبوك. واأكدت في�سبوك االأ�سباب التي اأوجبت ف�سل 
اإىل  العمل  يف  املوظفني  احتجاج  وقت  اأ�سارت  اأنها  رغم  وظيفته,  من  ديل 
اأنهم لن يواجهوا اإج��راءات عقابية. وعلق ديل على ح�سابه على توير يف 
في�سبوك خال االحتجاجات  انتهجته  الذي  ال�سلوك  اأخرى على  تغريدة 
على مقتل املواطن االأمريكي من اأ�سول اأفريقية جورج فلويد باأن "تعمد 
االمتناع عن اإ�سدار اأي ت�سريح هو اأمر �سيا�سي بالفعل". وكانت من�سورات 
دونالد ترامب على و�سائل التوا�سل االجتماعي, ومن بينها في�سبوك, قد 
الواليات  النهب واالحتجاجات يف  اأث��ارت اجل��دل بعدما علق على عمليات 

املتحدة بعد مقتل فلويد بالقول: "عندما يبداأ النهب يبداأ اإطاق النار".
 ورغم اأن ح�ساب ترامب على موقع توير و�سع عامة حتذير على نف�س 
املن�سور على في�سبوك بقي كما هو  اأن  اإال  للعنف,  املن�سور بو�سفه متجيد 

بدعوى حرية التعبري.

هولندا ت�شكر اأملانيا 
بالآلف من اأ�شماك الرجنة

ت��ق��دم ال��ه��ول��ن��دي��ون ب�����س��ك��ر خا�س 
م�ساندتهم  على  االأمل���ان  جلريانهم 
كورونا  فريو�س  اأزم��ة  ذروة  يف  لهم 
اأملانيا  ف��ت��ح��ت  اأن  ب��ع��د  امل�����س��ت��ج��د, 
املر�سى  م�ست�سفياتها للع�سرات من 
الهولنديني  ت��رب��ط  ال��ه��ول��ن��دي��ني. 
ق�سة  )الهريينغ(   الرجنة  و�سمك 
���س��ن��ة يقول  ط���وي���ل���ة مت���ت���د الأل������ف 
الرجنية  ف�سمك  امل��وؤخ��ري��ن,  بع�س 
ال�سعب  لدى  املحببة  االأ�سماك  من 
ال��ه��ول��ن��دي وه��و ال���ذي رف��ع مبرور 
الزمن من عائدات جتارة االأ�سماك 
يف ه��ول��ن��دا. وع����ادة م��ا ُت��ق��دم قطع 
ال�����رجن�����ة ب�������س���ك���ل ك���ا����س���ي���ك���ي مع 
الب�سل واجلريكني وال�سلطة, جنًبا 
امل�سلوقة  ال��ب��ط��اط��ا  م��ع  ج��ن��ب  اإىل 
و�سل�سة املايونيز يف بع�س االأحيان. 
الرجنية  �سمك  على  ح�سلت  واإذا 
كهدية من �سخ�س هولندي, فاعلم 
اأن���ه ي��ق��ّدرك وي��ح��رم��ك م����ادام قد 
خا�سة  مبكانة  يتمتع  �سيئاً  اأه��داك 
كان  وه��ك��ذا  االأ���س��ل��ي��ة.   ثقافته  يف 
مون�سر  مل�ست�سفى  بالن�سبة  االأم��ر 
بالقرب  الواقعة  املدينة  يف  االأمل��اين 
من احلدود الهولندية, فقد ا�ستلم 
اأول  م��ن  رجن��ة  �سمكة   4000 نحو 
دف��ع��ة ���س��ي��د ل��ه��ذا امل���و����س���م, وذلك 
تقديراً له على املجهودات التي قام 
بها لعاج مر�سى كوفيد- 19  من 
الهولنديني. وكانت مهمة العاملني 
يف امل�ست�سفى التن�سيق لعمليات نقل 
امل�ست�سفيات  يف  امل��ر���س��ى  وت���وزي���ع 
اإىل  ال��ه��دي��ة  ت�سليم  ومّت  االأمل��ان��ي��ة. 
كارل جوزيف الومن, وزير ال�سحة 
يف والية �سمال الراين - في�ستفاليا 
اآكن  فان  هوغو  جانب  اإىل  االأملانية 

مدير العيادة اجلامعية يف املدينة.

دوٌل تطلب
 هاندا اأرت�شيل

ك�����س��ف��ت و����س���ائ���ل اإع�������ام ت���رك���ي���ة اأن 
للنجمة  بابي"  اط���رق  م�سل�سل"اأنت 
يعر�س,  اأن  قبل  جنح  اأرت�سيل  هاندا 
ب�����س��ب��ب ك�����رة ال���ط���ل���ب ع���ل���ي���ه, فهو 
الدول  م��ن  للكثري  للبيع  م��ع��رو���س 
بوليفيا  و  واالأرج��ن��ت��ني  ت�سيلي  مثل 
واإيران, وذلك ب�سبب ال�سعبية الكبرية 
حول  اأرت�سيل  هاندا  بها  حتظى  التي 
يجمعها  العمل  اأن  اإىل  اإ�سارة  العامل, 
بور�سني  ك��رم  ال��رك��ي  باملمثل  اأي�����س��ا 

بطل م�سل�سل "ما وراء ال�سم�س".
اجلدير ذكره اأن هاندا اأرت�سيل تفّوقت 
العامليات,  ال��ن��ج��م��ات  م���ن  ع���دد  ع��ل��ى 
منهن �سيلينا غوميز وتايلور �سويفت, 
اإذ اأن اأحد املواقع العاملية اختار هاندا 

اأرت�سيل كاأجمل امراة لعام 2020.

يفاجىء زوجته بحفلة لعيد زواجهما بعد اأ�شهر من وفاته 
 10 قبل  املتوفى  وال��ده��ا  من  ر�سالة  فلبينية  فتاة  تلقت 
بعيد  تنظم حفلة لاحتفال  اأن  فيها  اأ�سهر يطلب منها 
زواجه على والدتها. وفوجئت األي�سا مندوز بر�سالة غري 
متوقعة عند الثالثة �سباحاً, قام والدها بجدولة موعد 
زواجه,  بعيد  االح��ت��ف��ال  موعد  م��ع  ليتزامن  ا�ستامها 
بعد  زوجته على حفلة الئقة حتى  وليتاأكد من ح�سول 
وفاته. ومل تتجراأ األي�سا على قراءة الر�سالة يف البداية, 
�سجاعتها  ا�ستجمعت  االأم��ر منها يومني حتى  وا�ستغرق 
لها  ت��رك  اأن��ه  واكت�سفت  ال��راح��ل.  وال��ده��ا  كلمات  لتقراأ 
 25 ال���  زواج���ه  بعيد  منا�سب  اح��ت��ف��ال  لتنظيم  تعليمات 
األي�سا حب والدها لوالدتها باأنه  على والدتها. وو�سفت 
ال حدود له, حيث اأرفق الر�سالة بكلمات رقيقة لوالدتها 
على  من�سور  يف  األي�سا  وكتبت  غيابه.  يف  عنها  للتخفيف 
بعيد  وال��داي  اأن يحتفل  املفر�س  "كان من  ب��وك  في�س 
لكن  ال��ي��وم,  معاً  والع�سرين  اخلام�س  الف�سي  زواجهما 
القدر كان له راأي اآخر, ورغم اأنه مل يكن معنا بج�سده, 

لكنه كان قادراً على مفاجاأة والدتي يف هذه املنا�سبة".
اخلا�سة  التعليمات  وات��ب��اع  بالتح�سريات  األي�سا  وب���داأت 
الفرا�س  ال��زواج عندما كانت والدتها يف  باحتفال ذكرى 
عند ال�ساعة 11 م�ساء, وانتهت يف ال�ساعة 5:30 �سباحاً, 

اأي قبل اأن ت�ستيقظ والدتها بنحو ن�سف �ساعة.

تطهو يف اآلة جلي ال�شحون !
ك�سفت طاهية بريطانية �سهرية عن و�سفاتها التي تعدها 
با�ستخدام اآلة غ�سل ال�سحون يف املطبخ. قد يبدو االأمر 
التقليدية  غ��ري  التقنية  ه��ذه  لكن  ل��ا���س��م��ئ��زاز,  م��ث��رياً 
للطهي حتظى بدعم الطاهي هي�ستون بلومنتال وجنمة 
التلفزيون اأوبرا وينفري, التي طبخت غداء كامًا يف اآلة 
موؤلفة  كا�سايل,  ليزا  الطاهية  وت�سر  ال�سحون.  غ�سل 
اأن  على  ال�سحون,  غ�سالة  يف  الطبخ  و�سفات  عن  كتاب 
"هناك العديد من املزايا لهذه الطريقة, وكل ما حتتاجه 
اأن  ل��ي��زا  وت�سرح  التجربة".  واإرادة  �سحون  غ�سالة  ه��و 
باالإمكان اإعداد ع�ساء �سهي من ثاثة اأطباق يف اآلة غ�سل 

ال�سحون, بح�سب �سحيفة ديلي ميل الريطانية:
�سمك ال�سلمون مع االأع�ساب

الو�سع: الغ�سل ال�سريع
درجة احلرارة 75 درجة مئوية

الوقت: 45 دقيقة

عودة احلياة اإىل البندقية 
اأ���س��ه��ر م��ن االإغ������اق, ا���س��ت��اأن��ف��ت البندقية  ب��ع��د ث��اث��ة 
فتح ق�سر  الإع��ادة  املدينة  اإىل  ال�سياح  ع��ودة  ن�ساطها مع 

دوجي ال�سهري )دوق البندقية(.
وا���س��ط��ف امل��ئ��ات م��ن االإي��ط��ال��ي��ني واالأج���ان���ب يف طابور 
امتد على اأكر من 300 مر يف �ساحة �سانت مارك اأمام 
الق�سر ال�سهري. وقالت وكالة اأنباء حملية اإنه مت ت�سجيل 

األف حجز على االإنرنت ليوم اإعادة االفتتاح.
موؤ�س�سة  رئي�سة  غريباودي  كري�ستينا  ماريا  واأو�سحت 
"كان  بر�س  فران�س  لوكالة  البندقية  يف  املدنية  املتاحف 
ولكي  �سباحا,  الثامنة  منذ  ي�سطفون  اأ�سخا�س  هناك 
اإنها حلظات موؤثرة  نكون �سادقني, هذا ما كنا ناأمله... 

جدا, ت�سبه اليوم االأول من العودة اإىل املدر�سة".

التظاهرات و خطر 
كورونا.. توجيهات طبية

عدد  يف  باملحتجني  امل��ي��ادي��ن  غ�ست 
االآون������ة  خ�����ال  ال����ع����امل,  دول  م����ن 
االأخ��رية, رغم دعوة هيئات ال�سحة 
بالتباعد  واالل����ت����زام  ال��وق��اي��ة  اإىل 
انت�سار  ك���ب���ح  الأج������ل  االج���ت���م���اع���ي 
)كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
االأمريكية  امل��راك��ز  واأ���س��درت   .)19
منها,  وال��وق��اي��ة  االأم��را���س  ملراقبة 
الأج����ل ممار�سة  ج���دي���دة  اإر�����س����ادات 
احلياة, يف ظل كرة املظاهرات وعزم 
الرئي�س دونالد ترامب على العودة 
االنتخابية.  التجمعات  اإق��ام��ة  اإىل 
واأوردت �سحيفة "وا�سنطن بو�ست" 
ت�سهد  فيما  تاأتي  الن�سائح  ه��ذه  اأن 
عدد من الواليات االأمريكية ارتفاعا 
يف عدد امل�سابني بالوباء الذي ظهر 
املا�سي, ثم  العام  اأواخ��ر  ال�سني,  يف 
وتو�سي  عاملية.  جائحة  اإىل  حت��ول 
الهيئة ال�سحية االأمريكية ب�سرورة 
تغطيتها,  اأو  الوجه  ارت��داء كمامات 
يف حال ح�سور تلك التجمعات, فيما 
بالفريو�س يف  امل�سابني  جت��اوز عدد 
�سخ�س.  مليوين  املتحدة  ال��والي��ات 
فيدراليون  �سحة  م�����س��وؤول��و  وق���ال 
يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة, اجل��م��ع��ة, اأن 
حماية  اإىل  ت�سعى  ال��ن�����س��ائ��ح  ه���ذه 
املجتمع, يف ظل اإعادة فتح االقت�ساد 
نية  اإىل جانب  ال��والي��ات,  بعدد من 
احلفات  ال�ستئناف  املناطق  بع�س 
وامل��ه��رج��ان��ات وامل���وؤمت���رات وحفات 
ونبه  الريا�سية.  واالأن�سطة  ال��زواج 
ك��ب��ري خ���راء االأم���را����س امل��ع��دي��ة يف 
فاوت�سي,  اأنتوين  املتحدة,  الواليات 
ع���دد كبري  اأن جت��م��ع  اإىل  اجل��م��ع��ة, 
م��ن ال��ن��ا���س ال ي���زال اأم���را خطريا؛ 
االأم��ر بتجمعات ترامب  تعلق  �سواء 

االنتخابية اأو باالحتجاجات.

تعافى من كورونا بعد �شهرين.. وفاتورة امل�شت�شفى مليون دولر
تعافى مري�س اأمريكي من فريو�س كورونا بعد اإقامته 
لنحو �سهرين يف امل�ست�سفى, لكنه تلقى مفاجاأة قا�سية 
كادت اأن تقتله, رغم اأنه اعرف باأنه كان ح�سن احلظ 

ب�سكل كبري.
بوغت  فقد  تاميز"  "�سياتل  �سحيفة  نقلته  ملا  ووفقا 
اأق�سى  وا�سنطن,  والي��ة  يف  يعي�س  ال��ذي  فلور,  مايكل 
�سمال غربي الباد, حني تلقى فاتورة تكلفة عاجه 
بامل�ست�سفى التي جاءت يف 181 ورقة, وذلك بعد اإقامة 

دامت ملدة 62 يوما.
 اأما التكلفة االإجمالية لفاتورة العاج فقد بلغت, وفق 

الفاتورة, 1.1 مليون دوالر.
ووفقا لل�سحيفة فقد ا�ستملت فاتورة االإقامة على ما 

يلي:
408  األف دوالر.. مقابل البقاء ملدة 42 يوًما يف غرفة 
العناية املركزة املجهزة ب�سكل خا�س كغرفة عزل ب�سبب 

الطبيعة املعدية للفريو�س.
والرئتني  ل��ل��ق��ل��ب  ع����اج  ت��ك��ال��ي��ف  دوالر..  األ����ف   10
والكليتني التي اأدى الفريو�س اإىل �سبه ف�سل كامل يف 

وظائفها.
التنف�س  ج��ه��از  ا���س��ت��خ��دام  ت��ك��ل��ف��ة  دوالر..  األ����ف   82

ال�سناعي ملدة 29 يوما.
عادة,  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  ال��ع��اج يف  تكلفة  وت��ت��ج��اوز 
الغنية  ال��دول  يف  امل�سابهة  التكاليف  كبرية,  وب��درج��ة 
االأخرى, ولكن, وحل�سن حظ الرجل البالغ من العمر 
70 عاًما, فقد تبني اأنه ميتلك وثيقة تاأمني �سحية, 

�ست�سمح له بدفع قدر حمدود من القيمة اخليالية.
"اأ�سعر  تاميز:  �سياتل  ل�سحيفة  فلور  ق��ال  ذل��ك  وم��ع 
بالذنب حيال البقاء على قيد احلياة". "هناك اأ�سئلة 

باأنه "ملاذا اأنا؟ ملاذا ا�ستحق كل هذه االأموال"؟
اإدراك���ه  ال��ذن��ب ينبع م��ن  ك��ب��ريا م��ن  ق���درا  اأن  وك�سف 
االآخرين  ال���ت���اأم���ني  وع���م���اء  ال�����س��رائ��ب  داف���ع���ي  اأن 

�سي�ساهمون يف تكلفة اإبقائه على قيد احلياة.
اإن��ق��اذ ح��ي��ات��ي م��ل��ي��ون دوالر,  "لقد ا���س��ت��دع��ى  وت��اب��ع: 
اأمر  اأنفقت يف  االأم���وال  ه��ذه  اإن  اأق��ول  اأن  اأود  بالطبع 
الوحيد  اأك���ون  ق��د  اأن��ن��ي  ا  اأي�سً اأع��ل��م  لكنني  ي�ستحق.. 

الذي يقول ذلك".

ت�شريب �شورة لبيون�شيه دون فوتو�شوب
"الفوتو�سوب"  تقنية  ا�ستخدام  اإىل  والنجوم  امل�ساهري  يلجاأ  ما  كثرياً 
ال��ك��ث��ري من  ع��ل��ي��ه, مم��ا يخفي  ي��ب��دون  ال���ذي  امل��ث��ايل  بال�سكل  للظهور 
املتابعون  ي�سدم  اأو  يفاجاأ  ق��د  م��ا  وك��ث��رياً  وتفا�سيله.  ج�سمهم  عيوب 
لها عد�سات كامريات  تلتقطها  الذي قد  للم�ساهري  بال�سور احلقيقية 
عن  نتحدث  وهنا  علمهم.  دون  حياتهم  من  ت�ّسرب  قد  اأو  الباباراتزي 
اأثناء  امل�سرح  على  من  �سورة  لها  �سّربت  التي  بيون�سيه  العاملية  املغنية 
فيها �سكل ج�سمها الذي يختلف متاماً  اإحدى احلفات, وكان وا�سحاً 

عن ال�سور التي تن�سرها هي. وقد تداول رواد ومتابعو مواقع التوا�سل 
االجتماعي ال�سورة بكرة, م�سريين اإىل ظهورها بوزٍن زائٍد عن 
نراها على �سفحاتها اخلا�سة موؤكدين  التي  ال�سور  املعتاد يف 

على تفاجاأهم بال�سكل احلقيقي جل�سمها.

م�صهد ُيظهر متثااًل لل�صحفي �الإيطايل �ل�صهري �إندرو مونتانيلي يف �صاحة عامة يف ميالنو ، بعد يوم من ت�صويهه ، ملطخ بطالء �أحمر وو�صع عليه نق�ص 
عن�صري ، مغت�صب. وهو �أول متثال يت�صرر يف �إيطاليا منذ موجة �الحتجاجات حول �لعامل �لتي �أثارتها وفاة جورج فلويد يف �لواليات �ملتحدة. � ف ب


