
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان

   

�أجرت 82,333 فح�صا ك�صفت عن 705 �إ�صابات
ال�شحة تعلن �شفاء 494 حالة جديدة من كورونا

•• اأبوظبي-وام:

نطاق  زي��ادة  و  لتو�سيع  املجتمع  وقاية  و  ال�سحة  وزارة  متا�سيا مع خطة 
امل�سابة  احل��االت  و ح�سر  املبكر  االكت�ساف  بهدف  الدولة  الفحو�سات يف 
بفريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد - 19 و املخالطني لهم و عزلهم اأعلنت 
الوزارة اإجراءها 82,333 فح�سا جديدا خالل ال�ساعات ال�24 املا�سية 
على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س 
نطاق  تو�سيع  و  الفح�س  و  التق�سي  اإج����راءات  تكثيف  �ساهم  و  الطبي. 
اإ�سابة  ح��االت   705 ع��ن  الك�سف  يف  ال��دول��ة  م�ستوى  على  الفحو�سات 
حاالت  جميعها  خمتلفة  جن�سيات  من  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 
م�ستقرة وتخ�سع للرعاية ال�سحية الالزمة وبذلك يبلغ جمموع احلاالت 
امل�سجلة 73,471 حالة. و اأعلنت الوزارة عن وفاة م�ساب واحد بتداعيات 
 388 الدولة  يف  الوفيات  عدد  ليبلغ  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  االإ�سابة 
حالة. و اأعربت وزارة ال�سحة و وقاية املجتمع عن اأ�سفها و خال�س تعازيها 
امل�سابني  جلميع  العاجل  بال�سفاء  ومتنياتها  املتوفى  ل��ذوي  وموا�ساتها 
واأهابت باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�سحية والتقيد بالتعليمات 

وااللتزام بالتباعد االجتماعي �سمانا ل�سحة و �سالمة اجلميع.
كما اأعلنت الوزارة عن �سفاء 494 حالة جديدة مل�سابني بفريو�س كورونا 
يكون  بذلك  و  املر�س  اأع��را���س  من  التام  وتعافيها  كوفيد19-  امل�ستجد 

جمموع حاالت ال�سفاء 63,652 حالة.

الهالل الأحمر يتفقد �شري العمل مب�شاريعه التنموية يف جزر القمر
•• اأبوظبي -وام: 

تفقد وف��د م��ن هيئة ال��ه��الل االأح��م��ر االإم��ارات��ي, ي��زور ج��زر القمر 
جاري  التنموية,  الهيئة  م�ساريع  م��ن  ع��دد  يف  العمل  �سري  ح��ال��ي��ا, 
�سمن  قدراتهما,  وتعزيز  والتعليم  ال�سحة  قطاعي  لدعم  تنفيذها 
مبادرات الهيئة امل�ستمرة يف جماالت التنمية واالإعمار على ال�ساحة 

القمرية.             )التفا�سيل �س2(

مفاو�صات باملغرب حلل �لأزمة �لليبية

ت�شدع جديد يف طرابل�س.. وانتفا�شة داخل املجل�س الأعلى

عمال يهددون بتفجري اأنابيب النفط يف الأهواز
•• عوا�صم-وكاالت

اإي���ران,  ب���االأه���واز يف  وال��ب��روك��ي��م��اوي��ات  النفط  ع��م��ال يف من�ساآت  ه��دد 
بتفجري اأنابيب النفط. واأظهر فيديو عبارات مكتوبة على اأنابيب لنقل 

النفط تهدد بتفجريها.
يف  وان��ف��ج��ارات  ح��رائ��ق  �سل�سلة  االأه����واز  منطقة  ت�سهد  �سهرين  وم��ن��ذ 
ال�سلطات تظل  العربية, لكن  االأغلبية  املنطقة ذات  النفط, يف  خطوط 

تتكتم على اأ�سباب ودوافع هذه احلوادث.
وتاأتي هذه التفجريات واحلرائق يف املن�ساآت لتعقد من امل�سهد االإيراين 

يف �سوق النفط, ب�سبب خ�سوع �سادراتها لقيود اأمريكية �سارمة.
النفطية  ل��ل��م��واد  خم�س�سة  ���س��ف��ن   7 اح���رق���ت  امل��ا���س��ي,  ي��ول��ي��و  ويف 

والكيماويات يف ميناء بو�سهر جنوبي اإيران.
للمواد  توندجويان  ل�سركة  تابعة  اندلع حريق مبن�ساأة  ال�سهر  ذات  ويف 

البروكيماوية جنوب غرب اإيران.
وعكفت ال�سلطات االإيرانية على اإرجاع اأ�سباب احلرائق واالنفجارات, اإىل 
اأ�سباب ت�سغيلية, لكن الغمو�س يلف عدة حوادث كان من بينها انفجار 
انفجار  اإىل  ال�سلطات  ن�سبته  املا�سي,  يوليو   11 يف  طهران  هز  �سخم 
خا�سة  متفرقة,  مناطق  ت�سهد   2020 يونيو  ومنذ  غ��از.  اأ�سطوانات 
 26 منطقة االأهواز, حرائق وانفجارات مبن�ساآت للبروكيماويات, ويف 
اأعقبه  الع�سكرين,  بار�سني  موقع  يف  �سخم  انفجار  وقع  املا�سي,  يونيو 

انفجار اآخر يف موقع نطنز لتخ�سيب اليورانيوم.

�لوليات �ملتحدة تعي�ش �نق�صاما:

العنف ال�شيا�شي يف ذروته، والرئا�شية لن تغريرّ �شيئا!
•• الفجر -نيت روزنبالت –ترجمة خرية ال�صيباين

جاكوب  وال��دة  جاك�سون,  جوليا  اأطلقت  اأغ�سط�س,   26 ي��وم  ظهر  بعد 
بليك, االأمريكي االأ�سود الذي اأطلق عليه �سابط �سرطة �سبع ر�سا�سات 
يف كينو�سا )وي�سكون�سن(, نداء نبياًل: دعونا جميًعا ن�ستمع اإىل قلوبنا, 
اأن يعامل  للعامل كيف ُيفر�س  اىل حبنا وذكائنا, ولنعمل مًعا لنظهر 
يف  عظمة  نظهر  عندما  عظيمة  اأمريكا  ان  البع�س...  بع�سهم  الب�سر 

�سلوكنا. 

•• عوا�صن-وكاالت

�سيما  ال  ال����دول����ي����ة  امل�������س���اع���ي  و����س���ط 
االأوروبية من اأجل الدفع نحو ا�ستئناف 
ال��ل��ي��ب��ي��ة, علمت  ال��ل��ي��ب��ي��ة  امل���ف���او����س���ات 
م�����س��ادر مطلعة,  ع���ن  ن��ق��ال  ال��ع��رب��ي��ة 
الليبيني  االأط���راف  ب��ني  مفاو�سات  اأن 
�سواحي  اإح������دى  يف  االأح������د  ت��ن��ط��ل��ق, 

العا�سمة املغربية الرباط.
عليها  ح�سلت  التي  املعلومات  وبح�سب 
اللقاء  يكون  اأن  املرتقب  فمن  العربية, 
العبارة  ع��ل��ى م�����س��ت��وى اخل�����راء, وف���ق 
ال��ت��ق��ن��ي��ة امل�����س��ت��خ��دم��ة م���ن ق��ب��ل تلك 

امل�سادر.
اأن خالفات حكومة الوفاق  هذا ويبدو 
ت�سلل  فقد  طرابل�س,  يف  يتيمة  لي�ست 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  داخ���ل  اإىل  االن�����س��ق��اق 
اأي�ساً, ال �سيما بعد اأن اأبدى اأع�ساء من 
من  انزعاجهم  للوفاق  الداعم  املجل�س 
القرار  على  امل�سري  خالد  رئي�سه  تفّرد 
وهيمنته على جلنة احلوار املزمع عقده 
االأح��د, يف موؤ�سر على وجود  املغرب  يف 
خالفات عميقة يف كوالي�س هذا املجل�س 
الذي ي�سيطر عليه تنظيم االإخوان, قد 

تقود اإىل ت�سّدع �سفوفه.
وطفت اخلالفات اإىل ال�سطح وخرجت 
اإىل العلن يف بيان عر فيه 24 ع�سوا 

املجل�س  اختزال  حماولة  ب�سدة  وندين 
يف �سخ�س رئي�سه اأو يف مكتب الرئا�سة 
جم��ت��م��ع��ني وب���ال���ت���ع���اون م����ع ق���ل���ة من 
االأعوان وامل�ست�سارين, اإن انفراد هوؤالء 
بتكليف جلنه لتمثيل املجل�س يف اللقاء 
الذي �سوف يتم باملغرب لالجتماع مع 
النواب يعد  التي متثل جمل�س  اللجنة 
خرقا للنظام الداخلي الذي ينظم عمل 
املجل�س وهو اإجراء ال ميكن القبول به 

من املجل�س, عن ا�ستيائهم من تهمي�سهم 
داخ����ل امل��ج��ل�����س وحم���اول���ة اخ��ت��زال��ه يف 
�سخ�س رئي�سه خالد امل�سري, كما نددوا 
ب�����س��ي��ط��رة االأخ�����ري ع��ل��ى جل��ن��ة احل���وار 
املغرب,  يف  للمجل�س  املمثلة  ال�سيا�سي 
م�ستندين يف ذلك اإىل مبداأ امل�ساواة بني 
االأع�ساء يف امل�ساركة يف اتخاد القرارات 

ال�سادرة التي تهّم البالد.
وق����ال امل��وق��ع��ون ع��ل��ى ال��ب��ي��ان نرف�س 

للدولة  االأع��ل��ى  املجل�س  ميثل  ال  فهو 
واإننا نرف�سه رف�سا مطلقا.

القيادي يف حزب  امل�سري,  اأن  اإىل  ي�سار 
ال�سيا�سي  ال������ذراع  وال���ب���ن���اء,  ال���ع���دال���ة 
لتنظيم االإخوان يف ليبيا, يتوىّل رئا�سة 
2018, وهو  اإبريل  املجل�س منذ �سهر 
ومفاو�ساته  املجل�س  وف��د  ي��ق��ود  ال���ذي 
م��ع ال��رمل��ان ال��ل��ي��ب��ي, يف اإط����ار احلوار 

ال�سيا�سي الليبي بني الفرقاء.

بغد�د تطلق عمليات ع�صكرية لنزع �ل�صالح �ملنفلت

•• اأنقرة-وكاالاإحباط خمطط لتفجري خيم متظاهرين بذي قار يف العراق

اأطلق املر�سح الرئا�سي ال�سابق عن 
اإجنه  ت��رك��ي��ا حم���رم  امل��ع��ار���س��ة يف 
ع��ن حزب  ج��دي��دا منف�ساًل  ح��زب��ا 
ال�����س��ع��ب اجل���م���ه���وري, داع���ي���اً اإىل 
الرجل  ب�حكم  و�سفه  م��ا  اإ���س��ق��اط 
الرئي�س  اإىل  اإ�����س����ارة  يف  ال���واح���د 

الركي رجب طيب اأردوغان.
اأقيم  اح��ت��ف��ال  وق����ال الأن�����س��اره يف 
اأم�����س الإط����الق ح��رك��ة ال��وط��ن, يف 
ب��اأن��ط��ال��ي��ا: »لي�س  ���س��ي��ف��ا���س  ب��ل��دة 
من  ُت���دار  اأن  تركيا  على  حمكوما 
قبل حزب الرجل الواحد نريد اأن 
نرى اأماًل يف نهاية النفق من اأجل 

م�ستقبل اأف�سل.
يذكر اأن اإجنه كان خ�سر انتخابات 
من  اأك��ر  على  بح�سوله   2018
الناخبني  اأ�����س����وات  م���ن   30%
من  على  اأردوغ����ان  ح�سول  مقابل 
52 %. وتردد ا�سم الرجل ب�سكل 
متكرر خالل االأ�سابيع املا�سية بعد 
اإطالق  عزمه  حول  اأنباء  �سرت  اأن 
ح���زب م��ع��ار���س ج��دي��د ب��ع��ي��دا عن 
ح�����زب ال�����س��ع��ب اجل���م���ه���وري اإث����ر 

•• بغداد-وكاالت:

اللواء  العراقية  الب�سرة   عمليات  ق��ائ��د  اأف���اد 
ال��رك��ن اأك����رم ���س��دام اأم�����س ال�����س��ب��ت, بانطالق 
القطعات  خمتلف  مب�ساركة  ع�سكرية  عملية 
يف  املنفلت  ال�سالح  ل��ن��زع  واالأم��ن��ي��ة  الع�سكرية 

املحافظة )550 كيلومراً جنوبي بغداد(.
يتم  مل  اإن���ه  �سحفي,  ت�سريح  يف  ���س��دام  وق���ال 
ف��ر���س ح��ظ��ر ال��ت��ج��وال خ���الل ال��ع��م��ل��ي��ة التي 
وو�سع  ال��ع�����س��ائ��ر  ���س��الح  ل��ن��زع  ف��ج��راً  انطلقت 
املنظمة  واجل��رمي��ة  الع�سائرية  للنزاعات  ح��د 
وحماية االأهايل يف عدد من االأق�سية, م�سرياً 
باالحتفاظ  منزل  لكل  ال�سماح  �سيتم  اأن��ه  اإىل 

بقطعة �سالح واحدة.
واأحياء  انطلقت يف مناطق  اأخ��رى,  وم��ن جهة 
���س��رق��ي ب��غ��داد ف��ج��ر ال��ي��وم ع��م��ل��ي��ات ع�سكرية 
فيها  �ساركت  املنفلت  ال�سالح  ملالحقة  مماثلة 

املتظاهرين ال�سلميني واإيقاع االأذى بهم.
اأحكام  وف��ق  توقيفه  التحقيق  قا�سي  ق��رر  وق��د 

املادة 4 اإرهاب من قانون العقوبات.
اإىل ذلك, اأعلن قائد عمليات الب�سرة اأكرم �سدام 
مدنف, اأن عملية ع�سكرية انطلقت �سباح اأم�س 
الذي  املتفلت  ال�سالح  م�ستهدفة  الب�سرة,  يف 
املحافظة  اأن  م�سيفاً  امل��واط��ن,  �سد  ي�ستخدم 
العراقيون  �سيلم�سه  اأمني  ا�ستقرار  مقبلة على 

قريباً, و�سيكون الو�سع جاذبا لال�ستثمار.
ت�سهد  ل��ن  اجلنوبية  املحافظة  اأن  اأو���س��ح  كما 
حظراً للتجوال تزامناً مع العملية, اإمنا �سيكون 
واأكد  املناطق.  تفتي�س  عند  جزئي  قطع  هناك 
مدنف اأن القوات االأمنية لن ت�سمح باأكر من 

قطعة �سالح خفيف يف املنازل.
اإىل ذلك, اأ�سار اإىل اأن العملية �ست�ستمر 5 اأيام, 
النتائج  لتقييم  م��وؤمت��ر  بعدها  يعقد  اأن  على 

و�سري العملية.                )التفا�سيل �س8(

خمتلف القوات الع�سكرية واالأمنية.
وبالتزامن مع اخلطوات االأمنية التي اتخذتها 
النا�سطني  قتلة  لتعقب  ال��ع��راق��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
ال�سلطات,  اأع��ل��ن��ت  ال���ب���الد,  يف  وال�����س��ح��اف��ي��ني 
ا�ستهدفت  تفجري  عملية  اإح��ب��اط  عن  ال�سبت, 
جنوباً,  ق��ار  ذي  حمافظة  يف  املتظاهرين  خيم 

فيما مت القب�س على اجلاين.
ا�ستخبارات  وك���ال���ة  ذك�����رت  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل,  ويف 
اأحد  وج��ود  عن  معلومات  ورود  عن  املحافظة, 
من  بالقرب  نا�سفة  عبوة  ب��زرع  يقوم  املتهمني 
خيم املتظاهرين يف ق�ساء الرفاعي مبحافظة 

ذي قار.
ت�سكيل فريق  ال��ف��ور  ع��ل��ى  اأن����ه مت  اأك����دت  ك��م��ا 
اال�ستخبارات  وك��ال��ة  م��ف��ارز  م��ن  خمت�س  عمل 
املتمثلة با�ستخبارات ذي قار يف وزارة الداخلية 
اأثناء قيامه بعملية زرع  والقب�س على اجلاين 
ا�ستهداف  يف  خمططه  واإح��ب��اط  نا�سفة  عبوة 

كليغدار  كمال  رئي�سه  مع  خالفات 
اأوغلو, اأدت اإىل تهمي�سه.

وكان مناف�س اأردوغان ال�سابق اأعرب 
عن خيبته من ا�ستبعاده من دائرة 
ال�سعب  ح���زب  م��وؤمت��ر  ال�����س��وء يف 
املا�سي,  يوليو   25 يف  اجلمهوري 
حيث مت تكليفه مبقعد خلفي بينما 
اآخرين  االح��ت��ف��ال مب�����س��وؤول��ني  مت 
مثل  اجلمهوري  ال�سعب  حزب  من 
اأوغلو  اإم��ام  اأك��رم  اإ�سطنبول  عمدة 
كانان  اإ�سطنبول  مقاطعة  ورئي�س 

�لفرن�صيون �أ�صبحو� �أكرث وعًيا بتاأثري �لأزمات

احل�شور على ال�شاحة الدولية ينع�س �شعبية ماكرون!
•• الفجر –خرية ال�صيباين

ال تن�سى موؤ�س�سات ا�ستطالعات الراأي ابدا االإ�سارة اإىل ذلك: ب�سكل عام, 
فاإن جناحات اأو اإخفاقات الروؤ�ساء الفرن�سيني على ال�ساحة الدولية لي�س 
لها �سوى تاأثري �سئيل على �سعبيتهم, وال تقول �سيًئا عن قدرتهم على 
اأقل  فاإنهم  ماكرون,  باإميانويل  االأم��ر  يتعلق  وعندما  انتخابهم.  اإع��ادة 
الفرن�سي,  الرئي�س  ب�سعبية  يتعلق  وفيما  االأخ��رية,  االأ�سابيع  ح�سما. يف 
الحظت عدة ا�ستطالعات راي تطوًرا اإيجابًيا مييل اخلراء اإىل اإرجاعه 
اإىل مبادراته الدبلوما�سية االأخرية, ال �سيما زيارته يف 6 اأغ�سط�س اإىل 
اأنقا�س ميناء بريوت, وهو ال يزال م�ستعاًل جراء انفجار. وقبل ثالثة 
اأ�سابيع, يف بروك�سل, كان الرئي�س الفرن�سي يناور النتزاع موافقة املجل�س 
االأوروب��ي على خطة حتفيز بقيمة 750 مليار يورو, بتمويل م�سرك 

من قبل جمموعة ال�سبع والع�سرين.                )التفا�سيل �س10(

يناق�شون  العرب  اخلارجية  وزراء 
الأربعاء تطورات الق�شية الفل�شطينية 
والإيرانية الرتكية  والتدخالت 

•• القاهرة -وام:

ت��ب��داأ غ��دا االإث��ن��ني اأع��م��ال ال���دورة 
154 مل��ج��ل�����س ج��ام��ع��ة ال���دول  ال���� 
املندوبني  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة 
للتح�سري  ح�����س��وري��ا  ال���دائ���م���ني 
م�ستوى  على  ال��دورة  تلك  الأعمال 
افرا�سيا  العرب  اخلارجية  وزراء 
برئا�سة  اجل����اري  �سبتمر   9 ي���وم 

فل�سطني.
االأمني  زك��ى  ح�سام  ال�سفري  وق���ال 
العربية  للجامعة  امل�����س��اع��د  ال��ع��ام 
الدائمني  املندوبني  اجتماعات  اإن 
التح�سري  و  االإع��داد  �ستعكف على 
الجتماعات وزراء اخلارجية العرب 
على �سعيد م�سروع جدول االأعمال 
بها  اخلا�سة  ال��ق��رارات  م�ساريع  و 

ورفعها لوزراء اخلارجية.
و اأ�ساف اأن م�سروع جدول االأعمال 
ي��ت�����س��م��ن ع����ددا م���ن ال��ب��ن��ود, وفى 
الق�سية  ت������ط������ورات  م���ق���دم���ت���ه���ا 
امل�ستجدات  �سوء  فى  الفل�سطينية 

التى �سهدتها الفرة االأخرية .
�سيناق�س  املجل�س  اأن  زكى  اأو�سح  و 
التدخالت الركية و االإيرانية فى 
ال�سوؤون الداخلية للدول العربية و 

كفتاجني اأوغلو.
وق�����ال اإي���ن���ج���ه م��ع��ل��ق��ا ع��ل��ى ذل���ك: 
ب��ال��ط��ب��ع ���س��ع��رت ب��االإه��ان��ة, لكنني 
طفولًيا  �سيًئا  يفعل  ا  �سخ�سً ل�ست 
مثل اإن�ساء حزب الأنني كنت م�ستاًء 

من اجللو�س يف اخللف.
اأوغلو,  كليغدار  كمال  اأن  اإىل  ي�سار 
اأم�����س �سيا�سات  ب���دوره  ك��ان ه��اج��م 
احلكومة الركية برئا�سة اأردوغان

تدهور  ع���ن  امل�����س��وؤول��ي��ة  حم��م��ل��ه��ا 
االقت�ساد وانهيار العملة املحلية.

مواقــيت ال�صالة
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حممد بن را�شد ي�شدر قرارا 
بت�شكيل جمل�س اإدارة  مركز 
دب���ي ل��الأم��ن الق��ت�����ش��ادي

•• دبي -وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
رعاه اهلل, ب�سفته حاكما الإمارة دبي القرار رقم 
مركز  اإدارة  جمل�س  بت�سكيل   2020 ل�سنة   16
طالل  معايل  برئا�سة  االقت�سادي  ل��الأم��ن  دب��ي 
نائبا  امل��ه��ريي,  حا�سر  وع��و���س  ب��ال��ه��ول,  حميد 
للرئي�س.  ويعمل بهذا القرار من تاريخ �سدوره, 

وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

مظاهرات يف طرابل�س مناه�سة حلكومة ال�سراج ول�سيا�سة تركيا جللب املرتزقة من �سوريا   )اأر�سيفية(

املعار�س حمرم اإجنة م�سدر ازعاج الأردوغان

الزيارة الثانية لبريوت

مناف�س رئا�شي يطلق حزبا جديدا �شد اأردوغان
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�سفري ال�سودان: الإمارات بذلت جهودا كبرية 
اأ�سهمت يف التو�سل اإىل اتفاق جوبا لل�سالم

اأخبار الإمارات

رو�سيا تتحدى الغرب والناتو 
يدعوها للتعاون يف ق�سية نافالني 

عربي ودويل

ال�سحف الإ�سبانية مبتهجة
 لبقاء مي�سي يف بر�سلونة 

الفجر الريا�سي

باأي  ترحبان  والبحرين  م�شر 
ال�شالم لتحقيق  م��ب��ادرات 

•• القاهرة -وام: 

باأية  ال��ب��ح��ري��ن  و  م�����س��ر  رح��ب��ت 
حتقيق  ت�������س���ت���ه���دف  م�������ب�������ادرات 
ال�سالم ال�سامل و العادل للق�سية 
ملقررات  ا���س��ت��ن��اًدا  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 
ال�سرعية الدولية موؤكدين �سرورة 
احلفاظ على مبداأ حل الدولتنّي 
و وقف اأية خطوات ت�ستهدف �سم 
موا�سلة  و  الفل�سطينية  االأرا�سي 
اإىل حتقيق  الرامية  امل�ساعي  دعم 

ال�سالم و اال�ستقرار يف املنطقة. 
ج���اء ذل���ك خ���الل ا���س��ت��ق��ب��ال وزير 
�سكري  �سامح  امل�سري  اخلارجية 
البحرين  خ��ارج��ي��ة  وزي����ر  ام�����س 
را�سد  ب��ن  اللطيف  عبد  ال��دك��ت��ور 
ع��ق��دا جل�سة  وال��ل��ذي��ن  ال���زي���اين 
بالقاهرة  ر����س���م���ي���ة  م���ب���اح���ث���ات 

بح�سور وفدّي البلدين.
)التفا�سيل �س9(

�سرق البحر املتو�سط ي�سهد توترا كبريا ب�سبب �سيا�سات تركيا وخمططاتها يف املنطقة

تركيا تعلن عن مناورات ع�شكرية و�شط توتر يف املتو�شط
•• اأنقرة-وكاالت

اإجراء مناورات ع�سكرية  اأم�سبت, عزمها  اأعلنت تركيا, 
التوتر  ي�سود  بينما  �سمال قر�س, وذلك  م�سركة مع 

يف �سرق البحر االأبي�س املتو�سط.
واأ�سارت اأنقرة اإىل اأنها �ستجري املناورات مع جمهورية 
���س��م��ال ق��ر���س غ��ري امل��ع��رف ب��ه��ا دول��ي��ا اع��ت��ب��ارا من 

االأحد.
االأبي�س  البحر  عا�سفة  ا���س��م  حت��ت  امل��ن��اورات  وجت���ري 

املتو�سط, و�ست�سمر خلم�سة اأيام.
وذكرت وزارة الدفاع الركية يف بيان, اأن املناورات تهدف 
املناورات  وت��اأت��ي  املتبادل.  والتعاون  التدريب  لتطوير 
و�سط توتر مت�ساعد يف �سرقي املتو�سط, بني تركيا من 

جهة, واليونان وقر�س من جهة اأخرى.
مبا  دنديا�س,  نيكو�س  اليوناين  اخلارجية  وزي��ر  ون��دد 

و�سفه ال�سلوك الركي غري ال�سرعي يف �سرق املتو�سط, 
اأنقرة تعمل على زعزعة اال�ستقرار وال�سالم  اأن  موؤكدا 

يف املنطقة.
وجاءت ت�سريحات امل�سوؤول اليوناين يف ختام حمادثات 
اأج���راه���ا م��ع االأم����ني ال��ع��ام ل����الأمم امل��ت��ح��دة اأنطونيو 

غوتريي�س.
وقال دنديا�س عقب اللقاء, اإنه ناق�س اأي�سا مع امل�سوؤول 
الدويل, م�ستقبل امل�سكلة القر�سية, وتطّور االأمور بعد 

انتخابات القبار�سة االأتراك.
على  املتكررة  ر�سائلها  يف  �سددت  التي  اليونان  وجل��اأت 
لالأمم  ال����دويل  ال��ق��ان��ون  ه��ي  ال��وح��ي��دة  بو�سلتها  اأن 
اأزمة  حل�سم  �سعيا  املنظمة  دور  تفعيل  بهدف  املتحدة 
التعنت  ا�ستمرار  و�سط  قر�س  وق�سية  املتو�سط  �سرق 
والت�سعيد الركي يف املنطقة, وتزايد التوتر بني الدول 

املعنية باحلدود البحرية وعلى راأ�سها اليونان.
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اأخبـار الإمـارات

الإمارات .. تاريخ حافل يف بناء الإن�شان و ت�شييد البنيان

الهالل الأحمر يتفقد �شري العمل مب�شاريعه التنموية يف جزر القمر

•• اأبوظبي-وام:

عند احلديث عن دولة االمارات العربية املتحدة يجب اأن نبداأ يف ر�سم امل�سهد 
الدولة  بناء  اأولويات  ن�ستلهم يف حديثنا  اأن  و   .. عاما  قبل خم�سني  االماراتي 
الع�سرية و من ثم التحديث و االإعمار مرورا بالتنمية و تطوير البنية التحتية 

و�سوال اإىل اآفاق النه�سة ال�ساملة التي تلف البالد.
و اأغلب الظن اأن من ميكنه حتديد تفا�سيل امل�سهد " اآن��ذاك " �سيدرك حتما 
املقايي�س يف �سوء ما حتقق يف  بكل  اليوم معجزة  االم��ارات  اإليه  اأن ما و�سلت 
جميع املجاالت من اإجنازات بداية من قيام دولة االإحتاد على يد القائد املوؤ�س�س 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" يف �سوء حكايات 
الدولة من  التعريف مبراحل قيام  التي ت�سهم يف  االأج��داد  و  االآب��اء واالأمهات 

الن�ساأة وحتى النه�سة.
تعني  الب�سر  عمر  يف  لكنها  الكثري  ال�سيء  لي�ست  ال��زم��ان  عمر  يف  ق��رن  ن�سف 
الكثري و الكثري و هذه االأعوام مدلولها لدى االإمارات و�سعبها كبري فهي تعني 
التح�سر و العي�س الرغيد و االنفتاح و الت�سامح و احل�سارة يف مفهومها ال�سامل 

و التي و�سلت احلا�سر باملا�سي البعيد تطلعا اإىل تبا�سري امل�ستقبل.

ب���داأت دول��ة االإحتاد   1971 ال��ث��اين م��ن دي�سمر ع��ام  اأ���س��رق��ت �سم�س  و ح��ني 
مقولته  عر  الراحل  القائد  �سوت  على  �سعبها  ا�ستيقظ  و  املظفرة  م�سريتها 
االإن�����س��ان و رعاية  لبناء  االأول��وي��ة يف االهتمام  ال��دول��ة تعطي  " اإن   : اخل��ال��دة 
ال��روة احلقيقية على هذه  املواطن هو  اإن  املواطن يف كل مكان من الدولة و 

االأر�س وهو اأغلى اإمكانات هذا البلد".
اإن القائد املوؤ�س�س " رحمه اهلل " القادم من رحم ال�سحراء تبدت رجاحة عقله 
و علو همته يف تبني االأولويات .. فقد نادى منذ اللحظة االأوىل باالأخذ باأ�سباب 

التقدم و التطور و ن�سر التعليم بني اأبناء �سعبه .
و مت�سي االأيام �سراعا لت�سهد �سم�س كل �سباح على �سدقه " طيب اهلل ثراه " و 
حبه لوطنه و�سعبه و اأن م�سرية النه�سة مت�سي يف طريقها املر�سوم لها طريق 
التقدم و اخلري و الرقي للوطن وال�سعب معا .. و اأن مالمح النه�سة الع�سرية 
التي وعد بها اأ�سحت واقعا ت�سهد عليه تلك االإجنازات العديدة التي اأخذت بيد 

االإمارات اإىل مدارج التقدم و ركب احلداثة و التطور.
و بعد رحيل القائد املوؤ�س�س ال�سيخ زايد - الذي حقق ما وعد به - �سخر اهلل 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  حكيمة  ق��ي��ادة  �سعبها  و  ل��الإم��ارات 
ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  "حفظه اهلل" و�ساحب  الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد 

"رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد االأعلى للقوات امل�سلحة واإخوانهم اأ�سحاب ال�سمو حكام االمارات و الذين 

يقودون امل�سرية باقتدار يف املجاالت كافة داخليا و خارجيا.
فها هي دولة االإمارات توا�سل ت�سطري مالمح واأركان منوذجها املتميز القائم 
على قيم الت�سامح و التعاي�س وبناء عالقات متينة مع دول العامل كافة يف ظل 
القطاعات  ب��ارزا يف خمتلف  وتقدما  التحتية  بنيتها  نوعية يف  حتقيقها طفرة 
الثقافية و االجتماعية و االقت�سادية والزراعية وال�سحية اأ�سهم يف توفري حياة 

كرمية ملواطني الدولة واملقيمني على اأر�سها الطيبة.
و  االإن�سان  ببناء  يتعلق  ما  ب��االإجن��ازات خا�سة  الر�سيدة حافل  القيادة  �سجل  و 
االحتادية  امليزانية  م��ن  دره��م  مليار   26.7 ال��دول��ة  خ�س�ست  بعدما  ت��ط��وره 
لعام 2020 لرامج التنمية و الرفاه االجتماعية توافقا مع روؤيتها يف تنمية 
جمتمعية م�ستدامة ت�سهم يف تعزيز �سعادة اأفراد املجتمع و رفاهيتهم وتر�سيخ 

املوقع املتميز للدولة يف جمال التنمية الب�سرية اإقليميا وعامليا.
و املتابع لتلك امل�سرية " املباركة " يدرك على الفور اأن ما حتقق و يتحقق على 
اأر�س االم��ارات هو معجزة حقيقية ركيزتها االأ�سا�سية بناء االن�سان االماراتي 

ذاته باعتباره هدف التنمية وغايتها.
التنمية  على ج�سر  التقدم  م��دارج  اإىل  ال�سحراء  قلب  عبورها من  رحلة  و يف 
ال�ساملة مت�سكت االإمارات بهويتها و حافظت على انتمائها العربي و االإ�سالمي 

و تراثها و ثقافتها.
و بلغة االأرقام و املوؤ�سرات الدولية كانت دولة االمارات و التزال منوذجا يحتذى 
الدولة  اأداء  التقدم ويتبدى ذلك جليا يف  باأ�سباب  واالأخ��ذ  التطور  و  البناء  يف 
منطقة  يف  االأوىل  املرتبة  يف  حلت  بعدما  الب�سرية  التنمية  جم��ال  يف  ال��ق��وي 
ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا يف تقرير التنمية الب�سرية 2019 ال�سادر عن 
برنامج االأمم املتحدة واملرتبة ال� 35 عامليا متفوقة على عدة دول متقدمة يف 

هذا ال�ساأن.
و تثبت االإمارات بقيادتها الر�سيدة و �سعبها املخل�س املحب لوطنه يوما بعد يوم 
اأنه ال م�ستحيل مع العمل و اجلد و االإجتهاد و روح االإبداع و االأمل يف م�ستقبل 

اأكر ازدهارا .
مكت�سبات  على  احلفاظ  اأ�سحى  الع�سرية  الدولة  بناء  منظومة  اكتمال  مع  و 
الوطن و مقدراته و اإجنازاته التي حتققت بف�سل من اهلل و من ثم جهود القيادة 

الر�سيدة واحل�س الوطني لل�سعب م�سوؤولية و واجبا وطنيا من اجلميع.

•• اأبوظبي -وام: 

تفقد وف��د م��ن هيئة ال��ه��الل االأح��م��ر االإم��ارات��ي, ي��زور ج��زر القمر حاليا, 
لدعم  تنفيذها  ج��اري  التنموية,  الهيئة  م�ساريع  م��ن  ع��دد  يف  العمل  �سري 
قطاعي ال�سحة والتعليم وتعزيز قدراتهما, �سمن مبادرات الهيئة امل�ستمرة 
دولة  جلهود  وتعزيزا  القمرية,  ال�ساحة  على  واالإعمار  التنمية  جماالت  يف 
يف  لالأ�سقاء  ال�سرورية  اخلدمات  وتوفري  التحتية  البنى  لتاأهيل  االإم��ارات 

جزر القمر.
الكرى  القمر  ج��زي��رت��ي  م��در���س��ة يف   12 اإن�����س��اء  امل�����س��اري��ع  ه��ذه  وتت�سمن 
واجنوان, اإ�سافة اإىل مركز لالأمومة والطفولة يف جزيرة موهيلي, وبلغت 

ن�سبة االإجناز بها حوايل 95 يف املائة, و�سيتم افتتاحها قريبا.
التي  التنموية  امل�ساريع  من  ع��دد  من  االأوىل  املرحلة  امل�ساريع  ه��ذه  ومتثل 
جاءت �سمن توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
ال�سيخ  �سمو  ومتابعة  امل�سلحة,  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
هيئة  رئي�س  الظفرة  احل��اك��م يف منطقة  نهيان ممثل  اآل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان 
التنموي واالإن�ساين لالأ�سقاء يف  الدعم  االإماراتي, لتقدمي  االأحمر  الهالل 

جزر القمر.
الهالل  لهيئة  العام  االأم��ني  الفالحي,  عتيق  حممد  الدكتور  �سعادة  واأك��د 
اهتماما خا�سا  ت��ويل  الر�سيدة  ال��دول��ة  ق��ي��ادة  اأن  على  االإم��ارات��ي,  االأح��م��ر 
مل�ساريع الهيئة اخلا�سة بتوفري اخلدمات ال�سرورية لالأ�سقاء يف جزر القمر, 

اآل  اأنها جتد املتابعة امل�ستمرة من �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد  اإىل  م�سريا 
التنمية  م�ساريع  تبني  على  الر�سيدة  القيادة  حر�س  على  م�سددا  نهيان, 
املحتاجة..  وال�سرائح  الفئات  حياة  بتح�سني  تتعلق  التي  وخا�سة  واالإعمار, 
منوها ان امل�ساريع ال�سحية من �ساأنها حت�سني اخلدمات الطبية والعالجية 
خا�سا  اهتماما  اأي�سا  اأول���ت  الهيئة  ان  اإىل  الفتا  ه��ن��اك,  املحليني  لل�سكان 
لق�سايا التعليم على ال�ساحة القمرية, لذلك جاءت م�ساريع التعليم واإن�ساء 
وتاأهيل املدار�س واملوؤ�س�سات التعليمية يف مقدمة االأولويات. وقال اأمني عام 
الهالل االأحمر عملنا خالل الفرة املا�سية على تكثيف براجمنا االإن�سانية 
والتنموية �سمن ا�سراتيجية متكاملة تهدف اإىل تبني امل�ساريع التي حتقق 
من  واالجتماعية  الب�سرية  التنمية  باأغرا�س  وتفي  العطاء  يف  اال�ستدامة 

املياه  وخ��دم��ات  والتعليم  ال�سحة  خا�سة  احليوية  القطاعات  دع��م  خ��الل 
ال�سكان يف  ال��ت��ي يحتاجها  االأخ����رى  اجل��وان��ب  م��ن  وغ��ري  البيئة  واإ���س��ح��اح 
املناطق االأكر احتياجا يف الدول ال�سقيقة وال�سديقة. واأكد الفالحي على 
يف  الر�سيدة  القيادة  حر�س  جت�سد  التنموية,  االأح��م��ر  الهالل  م�ساريع  اأن 
االإمارات على تعزيز جهود الدولة االإن�سانية والتنموية حول العامل, م�سريا 
اإىل ان م�سرية اخلري االإماراتية مت�سي قدما نحو التميز والعطاء, وابتكار 
الب�سرية من  املجتمعات  توؤرق  التي  االإن�سانية  الق�سايا  للكثري من  احللول 
االأق��ل حظا  الب�سرية  للمجتمعات  تنظر  االإم���ارات  دول��ة  ان  حولنا, م�سيفا 
تلك  وم��ب��ادرات��ه��ا جت��اه  براجمها  ج��اءت  لذلك  ال��واح��د,  كاجل�سد  النمو  يف 

املجتمعات �ساملة جلميع جماالت التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة.

التعليم و املعرفة .. جهود رائدة لتمكني اأ�شحاب الهمم من فر�س التعليم النوعي

عامليا  املعتمدة  واالأدوات  الو�سائل 
يف هذا املجال بيتمكن املركز بذلك 
جديدا  مقعدا   118 اإت��اح��ة  م��ن 

للطلبة اأ�سحاب التوحد".
" م��ع تو�سعنا   : وق���ال احل��م��ادي 
اأبنائنا الطلبة  يف م�ساريع خدمة 
نتوجه  ال���ه���م���م  اأ�����س����ح����اب  م�����ن 
الر�سيدة  دولتنا  لقيادة  بال�سكر 
اأ�سكال الدعم  التي تقدم خمتلف 
مبختلف  ال��وط��ن  اأب���ن���اء  لتمكني 
ف��ئ��ات��ه��م و اح��ت�����س��ان اجل��م��ي��ع يف 
ن�سيج جمتمع دولتنا املتما�سك .. 
موا�سلة  على  حر�سنا  نوؤكد  اإذ  و 
العمل لتقدمي تعليم عايل اجلودة 
فاإننا  ال��ط��ل��ب��ة  اأب���ن���ائ���ن���ا  جل��م��ي��ع 
وتعاونهم  لعملهم  ذوي��ه��م  ن�سكر 
اآرائهم  خ��الل  فمن  معنا,  الدائم 
ن�سمن  وجهودهم  ومقرحاتهم 
الفر�سة  اإت����اح����ة  ع���ل���ى  ق���درت���ن���ا 
حياتهم  لبناء  الأبنائهم  االأف�سل 

ب�سكل م�ستقل".

واإتاحة  ال��ط��ل��ب��ة  ف��ئ��ات  خم��ت��ل��ف 
فر�سة التعليم للجميع.

و قال �سعادة عامر احلمادي وكيل 
دائرة التعليم و املعرفة يف اأبوظبي 
فيها  ن��ت��وا���س��ل  م����رة  ك���ل  " يف   :
اأ�سحاب  الطلبة  اأم��ور  اأولياء  مع 
الذي  الكبري  االأث��ر  نلم�س  الهمم 
�سفا  ب��ال��وق��وف  حتقيقه  ميكننا 
املجتمع  اأب��ن��اء  م��ع جميع  واح���دا 
وعلى مدى االأعوام املا�سية �سجل 
للتعليم  را���س��د  ب��ن  م��رك��ز حممد 
اخلا�س باإدارة مركز نيو اإجنالند 
لالأطفال جناحا كبريا يف حتقيق 
وتقدمي  اال�سراتيجية  اأه��داف��ه 
الرعاية الالزمة للطلبة اأ�سحاب 

الهمم من فئة التوحد " .
م�سرية  مل��ت��اب��ع��ة  " و   : واأ�����س����اف 
النجاح و ا�ستجابة للطلب املتزايد 
على خدمات املركز اعتمدنا خطة 
جتهيز  تت�سمن  �ساملة  تو�سعة 
باأحدث  ج���دي���د  م��ب��ن��ى  وت���اأه���ي���ل 

من جانبه قال فين�سنت �سرويل- 
املوؤ�س�س  و  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
لالأطفال  اإجن����الن����د  ن��ي��و  مل���رك���ز 
بالفخر  امل����رك����ز  يف  ن�����س��ع��ر   "  :
مع  املثمرة  عالقتنا  ال�ستمرارية 
دائرة التعليم واملعرفة يف اأبوظبي 
عقد  وجت��دي��د  امل��رك��ز  وتو�سيع   ..
اإدارت��ن��ا له ير�سخ جن��اح م�سريتنا 
اجلودة  ذات  اخل��دم��ات  تقدمي  يف 
ع��ل��م حتليل  ال��ع��امل��ي��ة يف جم����ال 
ال�سلوك التطبيقي لالأطفال من 
تدريب  جانب  اإىل  التوحد,  ذوي 
دولة  مواطني  م��ن  االأخ�سائيني 
االإمارات العربية املتحدة لتقدمي 
ن��ف�����س اخل���دم���ات ع��ال��ي��ة اجل���ودة 

باللغة العربية".
من جانبها, قالت حمدة البلو�سي 
والدة الطالب حمدان البالغ من 
م��ن طلبة  ع��ام��ا وه��و   11 العمر 
فريق مركز  " �ساعدين   : امل��رك��ز 
حممد بن را�سد للتعليم اخلا�س 

•• اأبوظبي-وام:

ا�سراتيجيتها  م����ن  ان���ط���الق���ا 
املوؤ�س�سية الرامية لتمكني التعليم 
جل��م��ي��ع ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع ومتكني 
اإىل  الو�سول  م��ن  الطلبة  جميع 
ف���ر����س ال��ت��ع��ل��ي��م ع�����ايل اجل�����ودة 
اأ�سحاب  الطلبة  مكتب  ي��وا���س��ل 
الهمم بدائرة التعليم واملعرفة يف 
اأبوظبي تنفيذ امل�ساريع واملبادرات 
امل���ك���ر����س���ة خل���دم���ة ال��ط��ل��ب��ة من 
اأ�سحاب الهمم و العمل على زيادة 
يف  اأمامهم  املتوفرة  املقاعد  ع��دد 

املدار�س املتخ�س�سة يف اأبوظبي.
و ك�����س��ف��ت ال����دائ����رة م���وؤخ���را عن 
اع��ت��م��اده��ا خ��ط��ة ت��و���س��ع��ة مركز 
حممد بن را�سد للتعليم اخلا�س 
و متديد عقد اخلدمات مع مركز 
لالأطفال" الإدارة  اإجنالند  "نيو 
املركز ملدة خم�س �سنوات اإ�سافية.

التو�سعة  اأع���م���ال  اك��ت��م��ال  م���ع  و 
الطالبية  �سعته  امل��رك��ز  ���س��ريف��ع 
ولتتكامل  ط���ال���ب���ا   293 اإىل 
املبذولة  اجل���ه���ود  م���ع  ال��ت��و���س��ع��ة 
اأب��وظ��ب��ي يف  اإم����ارة  ع��ل��ى م�ستوى 
خمتلف  يف  الهمم  اأ���س��ح��اب  دع��م 

املجاالت والقطاعات.
التوا�سل  الدائرة على  و حر�ست 
مع اأولياء اأمور الطلبة امل�سجلني 
ب����اآخ����ر  الإب�����الغ�����ه�����م  امل������رك������ز  يف 
يعمل  التي  الرامج  و  التطورات 
تنفيذها  ع���ل���ى  ال�����دائ�����رة  ف���ري���ق 
ب��ت��و���س��ع��ة املركز  وال���ذي���ن رح���ب���وا 
وجتديد عقد اإدارته واأعربوا عن 
التي  احلثيثة  للجهود  �سكرهم 
ي��ب��ذل��ه��ا ف��ري��ق ال���دائ���رة خلدمة 

- ب���������اإدارة م���رك���ز ن���ي���و اإجن���الن���د 
حالة  ت�����س��خ��ي�����س  يف  ل���الأط���ف���ال 
ح���م���دان يف م��رح��ل��ة م��ب��ك��رة من 
عمره ومثل وج��ود املركز يف تلك 
منحنا  يف  حا�سما  عامال  املرحلة 
االطمئنان حلالة ابني نظرا لكل 
التي  وامل�ساعدة  والتوجيه  الدعم 
قدمها لنا". واأ�سافت : " بالنظر 
املركز  مع  الطويلة  جتربتي  اإىل 
على مدى ال�سنوات ال�ستة املا�سية 
ميكنني القول اإن املركز بات ميثل 
امتدادا الأ�سرتنا خا�سة من حيث 
ت���وا����س���ل ف���ري���ق ال���ع���م���ل ال���دائ���م 
واالأه���داف  ال��روؤي��ة  ملناق�سة  معنا 
واخلدمات ما مينحنا ثقة كبرية 
اأ�سحاب  الطلبة  مكتب  بخدمات 

الهمم".
م�������ن ج�����ان�����ب�����ه�����ا, ق������ال������ت م�����رمي 
ماجد  الطالبة  وال��دة  الطنيجي 
حتى  اب��ن��ي  ق�سى   "  : الطنيجي 
االآن ت�سع �سنوات يف مركز حممد 
بن را�سد للتعليم اخلا�س - باإدارة 
لالأطفال  اإجن���الن���د  ن��ي��و  م���رك���ز 
ت��ط��ور خ��الل��ه��ا ت���ط���ورا ك��ب��ريا و 
ن��وع��ي��ة يف جميع  ن��ق��ل��ة  ���س��ه��دن��ا 
الف�سل  وي��ع��ود  ح��ي��ات��ه  تفا�سيل 
بذلك ملتابعة فريق املركز حلالته 
وتوا�سلهم الدائم معنا الطالعنا 

على التطورات التي حققها".
يف  املتوقعة  ال��زي��ادة  جانب  اإىل  و 
بنحو  للمركز  الطالبية  ال�سعة 
الدائرة  �ستعمل  م��ق��ع��دا   118
ع����ل����ى ت���ط���ب���ي���ق ب�����رن�����ام�����ج دم����ج 
ل�سمان  التوحد  اأ�سحاب  الطلبة 
امل��ق��اع��د احلالية  اال���س��ت��ف��ادة م��ن 

بال�سكل االأمثل.

" برنامج دمج  و ط��ورت ال��دائ��رة 
فئة  م��ن  الهمم  اأ�سحاب  الطلبة 
اأقرانهم يف املدار�س  التوحد" مع 
يف  تاأهيلهم  مت  اأن  بعد  االأخ����رى 
امل���رك���ز ل��ي��وا���س��ل��وا ت��ع��ل��ي��م��ه��م يف 
املوؤهلة  امل���دار����س  م���ن  جم��م��وع��ة 
ال���س��ت��ق��ب��ال��ه��م وذل�����ك م���ن خالل 
مع  ال��وث��ي��ق  وال��ت��ع��اون  التن�سيق 
االأم���ور وخمتلف  اأول��ي��اء  و  املركز 

اجلهات املعنية.
يف  الطلبة  دم��ج  برنامج  ي�سهم  و 
طلبة  ا�ستقبال  من  املركز  متكني 
التعليم  ب��ت��وف��ري  وال���ب���دء  ج����دد, 
النوعي والدعم الذي يحتاجونه. 
و قالت روبي حممود مدير مكتب 
الطلبة اأ�سحاب الهمم لدى دائرة 
 "  : اأبوظبي  التعليم و املعرفة يف 
توؤكد تو�سعة املركز وجتديد عقد 
خ���دم���ت���ه ح��ر���س��ن��ا ال���ك���ب���ري على 
الطلبة  م��ن  ع��دد  اأك���ر  احت�سان 
ومتكينهم  ال��ه��م��م  اأ���س��ح��اب  م��ن 
العلمي  حت�سيلهم  موا�سلة  م��ن 
ب�سكل يلبي تطلعاتهم ويجهزهم 
ل��الن��دم��اج يف جم��ت��م��ع��ات��ه��م بعد 
التخرج" . و اأ�سافت : " بالتوازي 
بداأنا  امل��رك��ز  تو�سعة  م�سروع  م��ع 
الطلبة  دم�����ج  ب���رن���ام���ج  ت��ط��ب��ي��ق 
الذين ال تتطلب حالتهم التواجد 
املتخ�س�س  ال��ت��ع��ل��ي��م  م���راك���ز  يف 
ال��������ذي ميهد  االأم���������ر  ح�������س���ري���ا 
ب�سكل  باملجتمع  دجمهم  لعملية 
���س��ل�����س و ي���رف���ع يف ال���وق���ت ذات���ه 
ملراكز  اال�ستيعابية  ال��ط��اق��ة  م��ن 
ال�ستقبال  املتخ�س�سة  التعليم 
حالتهم  تتطلب  ال��ذي��ن  الطلبة 

متابعة اأخ�سائي املركز".

غرفة عجمان تدعو اأع�شاءها لال�شتفادة 
من خدمة التاأمني ال�شحي �شمن برنامج 

»عوايف« واحل�شري لأع�شائها
•• عجمان- الفجر 

برنامج  من  االإ�ستفادة  اإىل  اأع�سائها  عجمان  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  دعت 
واملُ�سمم  للتاأمني,  اأورينت  �سركة  اإىل  التابع  ال�سحي  للتاأمني  "عوايف" 
اأع�����س��اء غرفة  م��ن  وع��ائ��الت��ه��م  اخل��ا���س��ة  امل��ن�����س��اآت  للتاأمني على موظفي 

عجمان.
الع�سوية  معامالت  لقطاع  التنفيذي  املدير  املرزوقي  عمر  عبداهلل  واأك��د 

واخلدمات القانونية يف غرفة عجمان, 
على حر�س الغرفة لتنويع خدماتها 
االإمارة  يف  االع��م��ال  ملجتمع  املوجهة 
ا�ستثمارية جاذبة  بهدف توفري بيئة 
القطاع  م���ن�������س���اآت  اإ����س���ت���دام���ة  ت���ع���زز 
التاأمني  اأن خدمة  اخلا�س, مو�سحاً 
ال�����س��ح��ي ل��ه��ا ن��ت��ائ��ج اإي��ج��اب��ي��ة على 
املوظفني  �سعور  وزي���ادة  العمل  بيئة 
موؤ�س�ساتهم,  جتاه  الوظيفي  بالر�سا 
املهني  اال�ستقرار  يعزز  ال��ذي  االم��ر 
وال���������س����ح����ي الأ������س�����ح�����اب االع�����م�����ال 

والعاملني يف القطاع اخلا�س.
واأ�سار اإىل حر�س غرفة عجمان على 

القطاعني احلكومي واخلا�س بهدف توفري  تعاونها مع موؤ�س�سات  تعزيز 
الغرفة  ومنت�سبي  اأع�ساء  تطلعات  تواكب  عدة  جم��االت  يف  خدمية  باقات 
وذلك بتوجيهات ومتابعة من جمل�س اإدارة غرفة عجمان لتعزيز تناف�سية 

اإمارة عجمان كوجهة اإ�ستثمارية رائدة حملياً ودولياً.
اأورينت  �سركة  يف  االعمال  تطوير  مدير  يون�س  حممد  اأو�سح  جانبه  من 
عجمان  لغرفة  التابعني  االع��م��ال  الأ���س��ح��اب  توفر  اخل��دم��ة  ان  للتاأمني, 
الطبية   ال�سبكة  م��ن  واال���س��ت��ف��ادة  واأك���ر,  اأف���راد   5 على  ال��ت��اأم��ني  اإمكانية 
الوا�سعة ملقدمي الرعاية ال�سحية داخل الدولة ويف منطقة ال�سرق االأو�سط 
وجنوب اأ�سيا, واأ�سار اإىل ان ال�سركة تعتزم زيادة الرامج واخلدمات املوجهة 
الأع�ساء ومنت�سبي غرفة عجمان م�ستقبال, م�سيفاً اإىل توافر مكتب دائم 
يف مبنى غرفة عجمان لر�سد اال�ستف�سارات واملقرحات والتعريف برنامج 

عوايف و الرامج االخرى  واآلية االنت�ساب له. 

منطقة عجمان احلرة تكرم 200 من موظفيها 
•• عجمان -وام:

كرمت "منطقة عجمان احلرة" ما يزيد عن 200 موظف يف اإطار برنامج املكافاآت والتقدير "حافز", وهي 
مبادرٌة اأطلقتها املنطقة احلرة لتكرمي موظفيها الذين متيزوا يف اأداء مهامهم الوظيفية وت�سليط ال�سوء على 
اإجنازاتهم, مبا يعزز االإيجابية وال�سعادة يف بيئة العمل, وُي�سهمفي زيادة فعالية عمليات املنطقة احلرة وتطوير 

خدماتها وتعزيز جتربة املتعاملني.
 ومت اختيار الفائزين بعد تر�سيحهم من قبل مدراء الوحدات التنظيمية لكٍل منهم, وبناًء على اأ�س�س ومعايري 

وموؤ�سرات حمددة, وا�ستناداً لتقاريراأدائهم وتقييم مدراء االإدارات.
اإطار  "منطقة عجمان احلرة" اأهمية تكرمي املوظفني يف  ال�سويدي, مدير عام  واأك��د املهند�س علي بن تويه 
برنامج املكافاآت "حافز", منوهاً بدور مبادرات التكرمي والتقدير يف حتفيز املوظفني ملوا�سلة العطاء وتطوير 

الذات.

بتوجيهات حمدان بن حممد- طرق دبي تطرح الت�شميم اجلديد للوحات اأرقام املركبات الكال�شيكية
•• دبي-وام: 

بن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  لتوجيهات  تنفيذاً 
را�سد اآل مكتوم, ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي, 
املركبات  اأرق��ام  لوحات  واملوا�سالت  الطرق  هيئة  غ��رّيت 
جديد  ت�����س��م��ي��م  اإىل  ال��ب��ن��ي,  ال���ل���ون  ذات  ال��ك��ال���س��ي��ك��ي��ة 
م�����س��ت��وح��ى م���ن ل���وح���ات دب���ي ال��ق��دمي��ة ال��ت��ي ت��ع��ود اإىل 
االأ�سفر,  اللون  بوجود  وتتميز  املا�سي,  القرن  ثمانينات 
مع اإدخال بع�س التح�سينات على الت�سميم ليتما�سى مع 

ت�سميم لوحات املركبات يف دبي.

ورئي�س  العام  املدير  الطاير,  حممد  مطر  معايل  وق��ال 
يتميز  وامل��وا���س��الت:  ال��ط��رق  هيئة  يف  املديرين  جمل�س 
الكال�سيكية,  امل���رك���ب���ات  ل��ل��وح��ات  اجل���دي���د  ال��ت�����س��م��ي��م 
اللوحة  وت�ستمل  ُب��ع��د,  م��ن  ال��ق��راءة  و�سهولة  بالو�سوح 
على عن�سرين هما " دبي وكال�سيك", باللغتني العربية 
واالإجنليزية عل����ى خلف����ية �س�����فراء, ورق����م املرك���بة على 

خلفية بي�ساء.
 م�سرياً اإىل اأن الهيئة �ستبداأ �سرف اللوحات الكال�سيكية 
اجلديدة للراغبني يف اقتنائها, اعتباراً من �سهر نوفمر 
مركز  اأو  للهيئة  االإل��ك��روين  امل��وق��ع  طريق  ع��ن  املقبل, 

اإ�سعاد املتعاملني يف ديرة.
الكال�سيكية  ال���ل���وح���ات  ت�����س��م��ي��م  يف  ُروع�����ي  واأ�����س����اف:   
امل��ط��ل��وب��ة, ومتتاز  ال��ف��ن��ي��ة  امل��ع��اي��ري  ا���س��ت��ي��ف��اوؤه��ا جلميع 
بطريقة  مطبوعة  فهي  بالفخامة  اجل��دي��دة  ال��ل��وح��ات 
ال  وهي  الرقمية,  بالطباعة  ُتعرف  مبتكرة  تكنولوجية 

تتاأثر بالعوامل اجلوية املختلفة". 
جتدر االإ�سارة اإىل اأن ه�����ناك مع�����ايري حم����ددة لت����سنيف 
عمر  يكون  اأن  اأهمه���ا  ك��ال�س�يكية  اأنه����ا  على  امل����ركبة 
الفح�س  اإج���راءات  وا�ستيفاء  يزيد,  اأو  �سنة   30 املركبة 

الفني. 
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اأخبـار الإمـارات
هيئة الأعمال اخلريية بعجمان توزع 5 اآلف 
طرد غذائي على مت�شرري في�شانات ال�شودان

•• اخلرطوم-وام:

على  غ��ذائ��ي  ط��رد  اآالف  بعجمان خم�سة  اخل��ريي��ة  االأع��م��ال  هيئة  وزع���ت 
ال�سودانية  العا�سمة  يف  الفي�سانات  و  ال�����س��ي��ول  ك��ارث��ة  م��ن  امل��ت�����س��رري��ن 

اخلرطوم و عدد من القرى النائية يف ال�سودان.
و قال الدكتور خالد عبد الوهاب اخلاجة املدير التنفيذي للهيئة يف ت�سريح 
له اإن ذلك جاء �سمن زيارة وفد من اجلمعية جلمهورية ال�سودان يف ظل 

الظروف احلالية التي فر�سها �سوء حال املت�سررين و نداءات االإغاثة.

اإنقاذ 4 �شياح يف وادي نقب براأ�س اخليمة
•• راأ�س اخليمة- الفجر:

اأنقذ ق�سم االإ�سعاف واالإنقاذ وق�سم جناح اجّلو يف راأ�س اخليمة بالتعاون مع رجال املركز الوطني للبحث 
واالآ�سيوية  االأوروبية  اجلن�سيتني  من  �سّياح  اأربعة  الوطني  واالإ�سعاف  امل��دين,  الدفاع  واإدارة  واالإنقاذ, 
علقوا مبنطقة وعرة يف وادي نقب . وثمن العميد عبد اهلل خمي�س احلديدي قائد عام �سرطة راأ�س 
اخليمة باالإنابة جهود فريق العمل امل�سارك يف اإنقاذ ال�سّياح يف �سورة تعزز زمن �سرعة اال�ستجابة يف 
التعامل مع كافة البالغات الواردة .  تفا�سيل هذه الواقعة كما جاءت على ل�سان الرائد طارق اأحمد 
ال�سرهان رئي�س ق�سم االإ�سعاف واالإنقاذ ب�سرطة راأ�س اخليمة تتلخ�س يف تلقي غرفة العمليات بالغ عن 
وجود 4 �سياح عالقني يف منطقة وعرة يف وادي نقب لتتوجه على وجه ال�سرعة للمكان الفرق املخت�سة 
اإيجاد ال�سياح العالقني وقدمت لهم االإ�سعافات االأولية الالزمة ومن ثم نقلهم ملكان  التي جنحت يف 
هبوط الطائرة العمودية يف منطقة اأقل وعورة التي اأقلتهم للم�ست�سفى للح�سول على الرعاية الطبية 
الالزمة . واأهاب ال�سرهان باجلمهور تاليف ارتياد املناطق الوعرة يف املناطق اجلبلية واالأودية خا�سة 

خالل �ساعات النهار التي ترتفع فيها درجات احلرارة حفاظا على اأمنهم و�سالمتهم .

�شفري ال�شودان ل� »وام«: الإمارات بذلت جهودا كبرية و مقدرة اأ�شهمت يف التو�شل اإىل اتفاق جوبا لل�شالم

اأكادميية اأبوظبي الق�شائية تناق�س اأثر كوفيد 19 على اللتزامات التعاقدية ومكافحة غ�شل الأموال

م�صار�ت حمددة وت�صنيفات تتنا�صب مع كافة �لإد�ر�ت �لعامة 

�شرطة دبي تنظم خلوة مناق�شة تطوير اأنظمة اإدارة املبادرات

�سوداين اإىل املدار�س.
قد  ال�سعودية  و  االإم����ارات  ك��ان��ت 
لل�سودان  م���ال���ي���ا  دع���م���ا  ق���دم���ت���ا 
اأمريكي  دوالر  مليارات  بقيمة 3 
دوالر  املليار  ون�سف  مليار  بواقع 
قدمت  ح���ني  يف   .. م��ن��ه��م��ا  ل��ك��ل 

دولة االإمارات اأكر من 80 طنا 
اإىل  الطب����ية  امل�ست����لزمات  م��ن 
الت�سدي  يف  مل�ساندتها  ال�����س��ودان 
ل���ف���ريو����س ك����ورون����ا امل�����س��ت��ج��د /

كوفيد19-/ .
املبا�سرة  للنتائج  و حول توقعاته 

•• اأبوظبي-وام: 

اأ�ساد �سعادة حممد اأمني عبداهلل 
الكارب �سفري جمهورية ال�سودان 
لدى الدولة بدور دولة االإمارات 
ال��ك��ب��ري و امل��ه��م يف ال��ت��و���س��ل اإىل 
بني  لل�سالم"  ج���وب���ا  "اتفاق 
ال�سودانية  االنتقالية  احلكومة 
امل�سلحة  احل����رك����ات  م����ن  وع������دد 
اإن  وق�����ال   .. امل���ا����س���ي  االأ����س���ب���وع 
تلك  جلب  يف  اأ�سهمت  االإم�����ارات 
طاولة  اإىل  امل��خ��ت��ل��ف��ة  احل���رك���ات 
املفاو�سات االأمر الذي اأ�سفر عن 

توقيع هذا االتفاق التاريخي.
الكارب يف حوار ح�سري  واأو�سح 
 " االإمارات" وام  اأنباء  وكالة  مع 
م�سار  تابعت  االإم�����ارات  دول���ة  اأن 
بدايته  منذ  كثب  عن  املفاو�سات 

لهذا االتفاق قال �سفري ال�سودان 
: " ل����ن ت���ك���ون ه���ن���اك ح�����رب يف 
املال  اأن  كما  االآن..  بعد  ال�سودان 
ي�ستنزفان  كانا  اللذين  اجلهد  و 
اإىل  توجيههما  �سيتم  ال�سراع  يف 
ال�سعب  ال��ت��ن��م��وي��ة..  امل�����س��روع��ات 
هذه  مثل  ينتظر  ك��ان  ال�سوداين 

اللحظة ".
ال��ك��ارب يف ال��وق��ت نف�سه  و ث��م��ن 
ت��ع��اون دول����ة ج��ن��وب ال�����س��ودان و 
على  امل��ح��ادث��ات  انعقاد  ت�سهيلها 
اأرا���س��ي��ه��ا رغ���م ال��ت��ح��دي��ات التي 
ذل����ك فريو�س  ت��واج��ه��ه��ا مب���ا يف 
/كوفيد19-/  امل�ستجد  ك��ورون��ا 
امل��ت��ح��دة و  ب���دور االأمم  اأ���س��اد  ..و 
اأفريقيا  يف  االإقليمية  املنظمات 
يف  اأي�����س��ا  مهما  دورا  لعبت  ال��ت��ي 
م�ساعر  اإىل  اأ�سار  و  ال�ساأن..  هذا 

و قدمت الدعم من اأجل ان�سمام 
م��زي��د م��ن االأط����راف اإىل طاولة 

املفاو�سات.
و ن���وه اإىل ع��ق��د دول���ة االإم�����ارات 
حم�����ادث�����ات م�����ع جم���م���وع���ة من 
ال��ف�����س��ائ��ل ال�����س��ودان��ي��ة امل��ه��م��ة و 
اأقنعتها باالن�سمام اإىل حمادثات 
احلكومة  م��ع  بالتن�سيق  ال�سالم 
اإىل  الفتا  ال�سودان  يف  االنتقالية 
اأن االإمارات بذلت جهودا "كبرية 
ومهمة ومقدرة" اأ�سهمت يف جناح 

حمادثات ال�سالم.
دعم  ن��ف�����س��ه  ال����وق����ت  يف  ث���م���ن  و 
دولة االإم��ارات لبالده منذ تويل 
ال�سلطة  االن��ت��ق��ال��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
واأرج�����ع   ..2019 ���س��ب��ت��م��ر  يف 
الدعم يف ذهاب  اإىل هذا  الف�سل 
ما يقارب نحو ن�سف مليون طفل 

ال���ف���رح���ة ال���ت���ي ع���م���ت اأو�����س����اط 
اأف�������راد اجل���ال���ي���ة ال�������س���ودان���ي���ة يف 
دول���ة االإم�����ارات و ال��ذي��ن عروا 
اخلطوة  ب���ه���ذه  ���س��ع��ادت��ه��م  ع����ن 

التاريخية.
ك����ان����ت احل����ك����وم����ة ال�������س���ودان���ي���ة 
 31 االن���ت���ق���ال���ي���ة ق����د وق���ع���ت يف 
�سالم  اتفاقية  املا�سي  اأغ�سط�س 
جمموعات  ي�����س��م  ائ���ت���الف  م���ع 
من  خمتلفة  اأج���زاء  من  م�سلحة 
البالد مبا يف ذلك والي��ات النيل 

االأزرق ودارفور وكردفان.
النزاع  اأن  اإىل  االإ�����س����ارة  جت����در 
اإقليم دارف��ور منذ عام  القائم يف 
نحو  عن  اأ�سفر  قد  كان   2003
 2.5 قتيل و ت�سريد  األف   300
اآخ���ري���ن ح�سب  م��ل��ي��ون ���س��خ�����س 

اح�ساءات االأمم املتحدة.

امل�������س���ارك���ني ب���امل���ع���ارف وامل����ه����ارات 
وتعريف  وال��ق�����س��ائ��ي��ة,  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
القانونيني باآليات ا�ستخدام تقنية 

وام������ت������الك ن����ه����ج م������ت������وازن حلل 
النزاعات و�سوال اإىل حتقيق عدالة 

ناجزة.

العلمي  ال��ت��ف��ك��ري  اإث��������راء  ط���ري���ق 
وامل��ع��رف��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة ودوره���م���ا يف 
امل�ستحدثة  احل���االت  م��ع  التعامل 

وا���س��ت��ه��دف��ت ال���ن���دوة ال��ت��ي عقدت 
مب�ساركة عدد من الق�ساة واخلراء 
العرب واالأجانب الدوليني, تزويد 

والعاملية,  املحلية  التوجهات  م��ع 
املوؤ�س�سي,  العمل  منظومة  ودع��م 
اال�سراتيجية  االأه��داف  وحتقيق 
بدورها  تواكب  التي  دبي  ل�سرطة 

مع  تتنا�سب  وت�سنيفات  حم���ددة 
العامة  االإدارات  ع��م��ل��ي��ات  ك��اف��ة 
ي�����س��م��ن حتقيق  وم���ه���ام���ه���ا, مب���ا 
وتناغمها  الأه���داف���ه���ا,  امل����ب����ادرات 

اال�سراتيجية حلكومة  االأه��داف 
دبي. واأ�سار العميد ال�سيخ حممد 
عبداهلل املعال, اإىل اأن اخللوة تاأتي 
بناء على توجيهات معايل الفريق 

•• اأبوظبي-وام:

ن����ظ����م����ت اأك������ادمي������ي������ة اأب����وظ����ب����ي 
بعنوان  دول���ي���ة  ن����دوة  ال��ق�����س��ائ��ي��ة, 
"كوفيد  واأث���ر  االإن��رن��ت  "حماكم 
التعاقدية  االلتزامات  على   "19
ومكافحة جرائم غ�سل االأموال يف 
�سوء الت�سريع االإماراتي واملقارنات 
اإط��ار موا�سلة  الدولية", وذلك يف 
ج���ه���ود ال���ت���دري���ب ال��ق�����س��ائ��ي من 
واحلوار  النقا�سية  ال��ور���س  خ��الل 
التعليم  م��ن�����س��ة  ع���ر  ال��ت��ف��اع��ل��ي, 

والتدريب عن ُبعد.
التدريبية  ال���ن���دوة  ت��ن��ظ��ي��م  وج����اء 
اأ�ساليب  ب���ا����س���ت���خ���دام  ال����دول����ي����ة, 
وو���س��ائ��ل ال��ت��دري��ب احل��دي��ث��ة عر 
النقا�سية  ال���ع���م���ل  ور��������س  ع���ق���د 
والتدريب  الق�سرية  واملحا�سرات 
متا�سياً  وذل���ك  التفاعلي,  العملي 
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  روؤي��ة  مع 
زايد اآل نهيان, نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�سة,  ����س���وؤون  وزي����ر  ال�������وزراء, 
اأبوظبي,  يف  الق�ساء  دائ��رة  رئي�س 
عن  الق�سائية  املنظومة  لتطوير 

التقا�سي  يف  اال�سطناعي  ال��ذك��اء 
على  ال�سوء  ت�سليط  مع  ٌبعد,  عن 
دائرة  يف  االإنرنت  حماكم  جتربة 
القانونية  واالجت����اه����ات  ال��ق�����س��اء 
مواكبة  ل�سمان  وذل���ك  احل��دي��ث��ة, 
التطورات وامل�ستجدات واال�ستفادة 
التكنولوجية  ال����و�����س����ائ����ل  م�����ن 
ي�����س��ه��م يف تطوير  امل���ت���واف���رة, مب���ا 
االأداء الق�سائي وفق اأرقى املعايري 

واملمار�سات الدولية.
التف�سيلية  االأحكام  تناولت  ?كما 
ل����ل����ق����وة ال������ق������اه������رة وال������ظ������روف 
اال�ستثنائية كاأثر جائحة "كورونا" 
ملكافحة  الدولية  االل��ت��زام��ات  على 
وحماية  االأم�������وال  غ�����س��ل  ج���رائ���م 
الوطني, وكفاءة مراعاة  االقت�ساد 
امل���ع���اي���ري ال���دول���ي���ة مل��ك��اف��ح��ة تلك 
املهن  اأث����ن����اء مم���ار����س���ة  اجل����رمي����ة 
االلتزامات  عن  ف�سال  القانونية, 
ال���ت���ع���اق���دي���ة م�����ن م���ن���ظ���ور دويل 
ووطني يف �سوء الت�سريع االإماراتي 
والقانون العام الريطاين واملقارن, 
م����ع ال���رك���ي���ز ع���ل���ى و����س���ائ���ل حل 

النزاعات يف الظروف الطارئة.

•• دبي-الفجر:

�سهد العميد ال�سيخ حممد عبداهلل 
املعال, مدير االإدارة العامة للتميز 
والريادة يف �سرطة دبي, والعميد 
عبدالرحمن  ع���ب���داهلل  ال��دك��ت��ور 
ي��و���س��ف ع��ل��ي ب��ن ���س��ل��ط��ان, مدير 
ودعم  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  مركز 
مناق�سة  خ���ل���وة  ال����ق����رار,  ات���خ���اذ 
امل���ب���ادرات,  اإدارة  اأن��ظ��م��ة  ت��ط��وي��ر 
امل�ستقبل  دب��ي  م�سرعات  قاعة  يف 
ب����اأب����راج االإم����������ارات, ب���ه���دف رفع 
وامل�ساريع  املبادرات  اإدارة  م�ستوى 
ومراكز  العامة  االإدارات  كافة  يف 
املمار�سات  اأف�����س��ل  وف��ق  ال�سرطة 
متا�سي  ل�������س���م���ان  وال�����ت�����ج�����ارب, 
وامل�ساريع  امل��ب��ادرات  كافة  وتناغم 
ل�سرطة  اال�ست�سرافية  ال��روؤى  مع 
دبي. وناق�ست اخللوة اأبرز املالمح 
املبادرات  اإدارة  الأنظمة  املقرحة 
وكيفية  امل�����ط�����ورة,  ن�����س��خ��ت��ه��ا  يف 
م�سارات  وف����ق  امل�����ب�����ادرات  اإدارة 

القائد  امل������ري,  خ��ل��ي��ف��ة  ع���ب���داهلل 
اإىل  ال��ه��ادف��ة  ال��ع��ام ل�سرطة دب��ي, 
ترجمة توجهات القيادة الر�سيدة 
لدولة االإمارات يف حتقيق التميز 
والريادة ور�ساقة العمل ومرونته, 
الوطنية  ل���الأول���وي���ات  وحت��ق��ي��ق��اً 
يف اخل��م�����س��ني ع���ام���اً امل��ق��ب��ل��ة, مبا 
امل�ستقبل,  ا���س��ت�����س��راف  يف  ي�ساهم 
اال�سراتيجية  االأف����ك����ار  وت��ب��ن��ي 
املُ�����س��ت��دام��ة, ع���ر جم��م��وع��ة من 
الهادفة,  وامل�������س���اري���ع  امل�����ب�����ادرات 
دب���ي حتر�س  ���س��رط��ة  اأن  م���وؤك���داً 
ب�سكل م�ستمر على حتديث اأنظمة 
ال��ت��ط��ور الكبري  ل��ت��واك��ب  ال��ع��م��ل 
ال����ذي ت�����س��ه��ده اإم�����ارة دب���ي خالل 

م�سريتها الرائدة.
من جانبه ا�ستعر�س العميد دكتور 
يو�سف  ع���ب���دال���رح���م���ن  ع����ب����داهلل 
املتعلق  اجلانب  �سلطان,  بن  علي 
ودعم  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  مبركز 
االإدارات  دع���م  يف  ال���ق���رار,  ات��خ��اذ 
والدرا�سات  ب��امل��ع��ل��وم��ات  ال��ع��ام��ة 

والتجارب املتعلقة باإدارة املبادرات 
واالأن�سطة, موؤكدا على  وامل�ساريع 
الفكر  ت���ب���ادل  اخل���ل���وة يف  اأه��م��ي��ة 
اال����س���ت�������س���رايف, ول���ت���ول���ي���د اأف���ك���ار 
لتطوير  واإب��داع��ي��ة  ا�ست�سرافية 
ملا يف ذلك  امل��ب��ادرات,  اإدارة  اأنظمة 
العمل  دع��م  بالغة يف  اأه��م��ي��ة  م��ن 
االأمني يف �سرطة دبي, مو�سحا اأن 
باملركز  اخلا�سة  االقراحات  اأهم 
للت�سنيف  ال��و���س��ول  اإىل  ت��ه��دف 
امل�ستقبلية  ل��ل��م��ب��ادرات  االأم���ث���ل 
اخللوة  ح�������س���ر  دب�������ي.  ل�������س���رط���ة 
العامة  االإدارة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
اأحمد  امل��ق��دم  وال����ري����ادة,  للتميز 
املبادرات  اإدارة  م��دي��ر  احل��ف��ي��ت��ي, 
�سرطة  م��ن  واملعنيني  وامل�����س��اري��ع, 
للذكاء  ال��ع��ام��ة  االإدارة  م��ن  دب���ي 
ا�ست�سراف  وم��رك��ز  اال�سطناعي, 
القرار,  ات���خ���اذ  ودع����م  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
املبادرات  واإدارة  االبتكار,  ومركز 
العالقات  واإدارة  وامل���������س����اري����ع, 

املجتمعية.

�ش�الم ال�ش�ودان اإجن�از 
يثل�ج ال��شدور 

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت ن�سرة اأخبار ال�ساعة ان دولة االإمارات وقفت دائماً ويف الظروف 
كافة اإىل جانب ال�سودان ال�سقيق, هذا البلد العربي الذي عانى �سعبه, 
اأبناء البلد الواحد  على مدى عقود, ويالت ال�سراعات واحلروب بني 
اأرواح الكثريين من  التي ا�ستنزفت مقدراته واأهدرت ثرواته واأزهقت 
ال�سراع  يكون  اأبنائه, وكل ذلك بال طائل, الأن اجلميع خا�سر عندما 

بني االأ�سقاء اأياً كانت اأ�سبابه, ومهما كانت مرراته.
ل��ل��درا���س��ات والبحوث  ال�����س��ادرة ع��ن م��رك��ز االإم����ارات  و ق��ال��ت الن�سرة 
ال�سودان,  ال�سالم يف  باإحالل  ن��ادت  لطاملا  االإم��ارات  ان  اال�سراتيجية 
اأمده وتو�سع  النزاع, الذي طال  ونا�سدت االأط��راف كافة املنخرطة يف 
ليطال الكثري من واليات وحمافظات البالد, اإعالء امل�سلحة الوطنية, 
وجعلها البو�سلة التي يهتدي بها اجلميع, وحتكيم لغة العقل واحلوار, 
قيم  تر�سيخ  �سبيل  يف  واملناطقية  واجلهوية  الفئوية  امل�سالح  وجت��اوز 
التي ميكن  البوابة  ي�سكل  ال��ذي  واال�ستقرار  االأم��ن  الوحدة, وحتقيق 
والبناء  التنمية  عنوانه  يكون  جديد  عهد  نحو  العبور  خاللها  م��ن 
امتداد  على  ال�سودانيني  جلميع  والتقدم  االزده��ار  لتحقيق  واالإع��م��ار 
جغرافيا اأر�س النيلني. واأ�سافت الن�سرة يف افتتاحيتها بعنوان "�سالم 
ال�سودان اإجن��از يثلج ال�سدور " ان دولة االإم��ارات مل تدخر و�سعاً وال 
املنا�سبة  االأر�سية  تهيئ  التي  كافة  االأ�سباب  توفري  �سبيل  اإمكانيات يف 
لنجاح مفاو�سات ال�سالم بني احلكومة ال�سودانية واحلركات امل�سلحة, 
ال�سعب  تطلعات  مع  تن�سجم  التي  املاأمولة  خواتيمها  اإىل  وو�سولها 
وطموحاته يف اإنهاء حالة االنق�سام والت�سظي والغزوات العبثية واحلرب 
اإىل  �سماله  من  كله  ال�سودان  ليتفرغ  منت�سر,  وال  فيها  راب��ح  ال  التي 
جنوبه ومن �سرقه اإىل غربه وبقواه ال�سيا�سية واالجتماعية جميعها, 
وبكل ما حباه اهلل به من ثروات ملعركة من نوع اآخر ال خ�سائر فيها وال 
هزائم وال جيو�س اإال جي�ساً واحداً ين�سهر اجلميع يف بوتقته لتحقيق 
النهو�س االقت�سادي واالجتماعي, ودفع جهود التحول الدميقراطي 

والتنمية يف البالد.
و تابعت الن�سرة انه عندما تداعى املجتمع الدويل يف �سهر يونيو املا�سي, 
للبحث يف اإمكانية م�ساعدة ال�سودان, كانت دولة االإمارات �سباقة يف هذا 
املجال عندما التزمت مع اململكة العربية ال�سعودية بتقدمي 3 مليارات 
500 مليون دوالر  اأمريكي منا�سفة مبا يف ذلك وديعة بقيمة  دوالر 
مبادرات  لدعم  دوالر  مليون   50 اأي�ساً  وقدمت  ال�سودان,  بنك  لدعم 
النمو االقت�سادي, وامل�ساهمة يف خلق الوظائف, وت�سجيع اال�ستثمارات 
التنمية  بعجلة  وال��دف��ع  العي�س,  �سبل  تعزيز  يف  ت�سهم  التي  النوعية 

االقت�سادية يف هذا البلد ال�سقيق.
اأ�سكال  ولفتت الن�سرة اىل ان هذه اجلهود وهذا احلر�س على تقدمي 
انطلق  ب��ل  ف���راغ,  م��ن  ي���اأِت  اللحظة, وه��و مل  لي�س وليد  ال��دع��م كافة 
وارتكز  را�سخة,  اأخوية  تاريخية  عالقات  من  البلدان  به  يرتبط  مما 
على ال��ت��زام االإم����ارات ال��ت��ام ب��دع��م امل��رح��ل��ة االنتقالية ال��ت��ي مي��ّر بها 
اإىل حقبة جديدة  التحّول  املطلق على جناحه يف  ال�سودان, وحر�سها 
ات�سمت  مرحلة  على  نهائي  ب�سكل  ال�ستارة  فيها  ت�سدل  تاريخه  م��ن 
�سركاء  ب��ني  االح���راب  اأ�سباب  وب��اإذك��اء  ال���دويل  املجتمع  ع��ن  بالعزلة 
الوطنية  امل�سلحة  تكن  مل  ممار�سات  نتيجة  واالنتماء  وال��دم  االأر���س 
وال حياة ال�سودانيني واردة �سمن ح�ساباتها, ويعود عزيزاً كرمياً ليلعب 
فيها طاقات  وتنطلق  والدولية,  العربية  ال�ساحتني  املاأمول على  دوره 

واإمكانات �سعبه لتحقيق الرفاهية والرخاء اللذين ي�ستحقهما.
قبل  من  االإم���ارات  ملواقف  الكبري  التقدير  اأن  �سّك  ال  الن�سرة  وقالت 
العديد من قادة احلركات ال�سودانية, ومن بينهم رئي�س حركة جي�س 
حترير ال�سودان مني اأركو مناوي, ورئي�س اجلبهة الثورية ال�سودانية 
الدكتور الهادي اإدري�س, هو اأبلغ تعبري عن اأن ر�سالتها يف ن�سر ال�سالم 
التعاي�س  وتعزيز  وال�سراعات  اإنهاء احلروب  على  والعمل  واال�ستقرار 
اأكلها ثمراً طيباً, واأو�سح دليل على ما تكّنه ال�سعوب  والت�سامح توؤتي 
ونهجها  امل��ع��ط��اء,  و�سعبها  ال��ر���س��ي��دة,  لقيادتها  واح����رام  حمبة  م��ن 

االإن�ساين.
احلكومة  بتوقيع  ك��ث��رياً  �سعدت  االإم����ارات  دول��ة  ان  الن�سرة  واأ���س��اف��ت 
ال�سالم,  اتفاق  على  االأوىل  ب��االأح��رف  امل�سلحة  واحل��رك��ات  ال�سودانية 
االإجناز  هذا  حتقيق  يف  ال�سودانية  االنتقالية  احلكومة  جهود  وثّمنت 
التاريخي, ودعت بقية اأطراف النزاع اإىل االنخراط يف عملية ال�سالم, 
الأنه اإجناز يثلج ال�سدور, ويوؤكد اأن اجلهود التي ُبذلت يف هذا ال�سدد 
واأن  ���س��دى,  ت��ذه��ب  ك��ان��ت �سادقة وخمل�سة ومل  ك��اف��ة  االأط����راف  م��ن 
خالل  م��ن  وم�ستع�سية  �سعبة  ب��دت  مهما  م�سكلة  اأي  ح��ل  ب��االإم��ك��ان 
اأط��راف��ه باأمانة وجت��رد اإىل ج�سر  ال��ذي ي�سعى  احل��وار اجل��اّد, والبناء 
الفجوات وتقريب امل�سافات, ويحر�سون على حتجيم نقاط االختالف 
االأوط���ان  م�سالح  اأعينهم  ن�سب  وي�سعون  االت��ف��اق,  ن��ق��اط  وتعظيم 
وال�سعوب, ويحر�سون على التطلع نحو امل�ستقبل من دون التفات اإىل 

اإخفاقات املا�سي التي جتاوزها الزمن.

�أخبار �ل�صاعة :

العدد 13029 بتاريخ 2020/9/6   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/4672(

املنذرة : قلعة الرواد للمقاوالت - ذ م م 
رقم  بالتوكيل  القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة  الريامي  ح�سن   / مكتب  بالتوكيل  وميثلها 
2016/1/245160 دبي وميثله بالتوقيع اال�ستاذة / اإميان جمال حممد �سليم بالوكالة امل�سدقة 

باأبوظبي رقم 1905015996 بتاريخ 2019/8/20 
املنذر اليها : �سركة االإمارات ملقاوالت الطرق - ذ م م 

�ملو�صوع / �إنذ�ر عديل بالن�صر 
ذمتها طبقا  املر�سد يف  درهم قيمة   42.000.00 �سداد مبلغ  ب�سرورة  اليها  املنذر  املنذرة  تنذر 
ن�سر هذا  تاريخ  اي��ام من  اق�ساها خم�سة  الدفع وذل��ك خالل يف مدة  امل�ستحق  ال�سيكات  لقيمة 
االإنذار واإال �ست�سطر املنذرة التخاذ كافة االإجراءات القانونية التي حتفظ حقها وحتميل املنذر 

اليها بكافة ر�سوم التقا�سي مبا ذلك اتعاب املحاماة وكافة احلقوق االخرى لديكم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13029 بتاريخ 2020/9/6   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/4673(

املنذرة : قلعة الرواد للمقاوالت - ذ م م 
رقم  بالتوكيل  القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة  الريامي  مكتب/ح�سن  بالتوكيل  وميثلها 
2016/1/245160 دبي وميثله بالتوقيع اال�ستاذة / اإميان جمال حممد �سليم بالوكالة امل�سدقة 

باأبوظبي رقم 1905015996 بتاريخ 2019/8/20 
املنذر اليها : ابيك�س �سكاي للمقاوالت - ذ م م  

�ملو�صوع / �إنذ�ر عديل بالن�صر 
ذمتها طبقا  املر�سد يف  درهم قيمة   42.000.00 �سداد مبلغ  ب�سرورة  اليها  املنذر  املنذرة  تنذر 
ن�سر هذا  تاريخ  اي��ام من  اق�ساها خم�سة  الدفع وذل��ك خالل يف مدة  امل�ستحق  ال�سيكات  لقيمة 
االإنذار واإال �ست�سطر املنذرة التخاذ كافة االإجراءات القانونية التي حتفظ حقها وحتميل املنذر 

اليها بكافة ر�سوم التقا�سي مبا ذلك اتعاب املحاماة وكافة احلقوق االخرى لديكم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13029 بتاريخ 2020/9/6   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/4674(

املنذرة : تي اك�س ام لتوريد العمالة - ذ م م  
امل�سدقة  )بالوكالة  القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة  الريامي  ح�سن   / مكتب  بالتوكيل  وميثلها 
لدى الكاتب العدل برقم 2020/1/96847 وميثله بالتوقيع اال�ستاذة / اإميان جمال حممد �سليم 

بالوكالة امل�سدقة باأبوظبي رقم 1905015996 بتاريخ 2019/8/20
املنذر اليها : تي اي ا�س �سي للمقاوالت - �س ذ م م

�ملو�صوع / �إنذ�ر عديل بالن�صر 
طبقا  ذمتها  يف  املر�سد  قيمة  دره��م   143.541.11 مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليها  املنذر  املنذرة  تنذر 
تاريخ  اي��ام من  اق�ساها خم�سة  وذل��ك يف خالل يف مدة  اليها  املنذر  بتوقيع  �سراء مزيلة  لفواتري 
ن�سر هذا االإنذار واإال �ست�سطر املنذرة التخاذ كافة االإجراءات القانونية التي حتفظ حقها وحتميل 

املنذر اليها بكافة ر�سوم التقا�سي مبا ذلك اتعاب املحاماة وكافة احلقوق االخرى لديكم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13029 بتاريخ 2020/9/6   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/4675(

املنذرة : تي اك�س ام لتوريد العمالة - ذ م م  
امل�سدقة  )بالوكالة  القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة  الريامي  ح�سن   / مكتب  بالتوكيل  وميثلها 
لدى الكاتب العدل برقم 2020/1/96847 وميثله بالتوقيع اال�ستاذة / اإميان جمال حممد �سليم 

بالوكالة امل�سدقة باأبوظبي رقم 1905015996 بتاريخ 2019/8/20
املنذر اليها : �سركة �سيكاغو لل�سيانة واالن�ساءات - ذ م م 

�ملو�صوع / �إنذ�ر عديل بالن�صر 
طبقا  ذمتها  يف  املر�سد  قيمة  دره��م   56.269.50 مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليها  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر 
تاريخ  اي��ام من  اق�ساها خم�سة  وذل��ك يف خالل يف مدة  اليها  املنذر  بتوقيع  �سراء مزيلة  لفواتري 
ن�سر هذا االإنذار واإال �ست�سطر املنذرة التخاذ كافة االإجراءات القانونية التي حتفظ حقها وحتميل 

املنذر اليها بكافة ر�سوم التقا�سي مبا ذلك اتعاب املحاماة وكافة احلقوق االخرى لديكم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  �سارك 
الدويل يف اجتماع وزراء خارجية جمموعة الع�سرين "G20" الذي عقد 

اأم�س برئا�سة اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة.
بحث االجتماع - الذي عقد عر تقنية االت�سال املرئي - االإجراءات املتخذة 
"كوفيد19-" من خالل تبادل اخلرات  ا�ستجابة جلائحة  عر احلدود 
والتاأكيد على اأهمية اال�ستعدادات العاملية و �سرورة اال�ستفادة من الدرو�س 

املنبثقة عن مناذج اال�ستجابة املختلفة للجائحة و االأزمة املرافقة لها.
جاءت م�ساركة دولة االإم��ارات بهذا االجتماع بناء على دعوتها للم�ساركة 
العا�سمة  يف  ع��ق��ده��ا  امل��زم��ع  الع�سرين  جم��م��وع��ة  ق��م��ة  يف  �سيف  ب�سفة 

ال�سعودية الريا�س خالل نوفمر 2020.
العربية  اململكة  ج��ه��ود  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  ثمن  و 
ال�سعودية ال�سقيقة يف عقد هذا االجتماع الذي يوفر من�سة هامة للتاأكيد 
جائحة  ت��داع��ي��ات  اح��ت��واء  اأج��ل  م��ن  العاملية  اجل��ه��ود  ت�سافر  اأهمية  على 

خمتلف االأ�سعدة. على  اآثاره  19" ومعاجلة  "كوفيد 
و رحب �سموه خالل االجتماع - ب�ساحب ال�سمو االأمري في�سل بن فرحان 
بن عبداهلل اآل �سعود وزير خارجية اململكة العربية ال�سعودية رئي�س الدورة 
احلالية ملجموعة الع�سرين واأ�سحاب املعايل وزراء خارجية الدول امل�ساركة 

يف اأعمال املجموعة.
و اأكد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان " اأن جمموعة الع�سرين متثل 
ب�ساأن  ال��دويل  التعاون  وتعزيز  الق�سايا  ملعاجلة جميع هذه  من�سة مهمة 
التدابري االإدارية املتخذة عر احلدود وقال : " يف �سوء ذلك اأود اأن اأعر 
عن عميق امتناين للمملكة العربية ال�سعودية لعقد اجتماع اليوم والثناء 

ب�سكل خا�س على قيادتها املتميزة الأعمال جمموعة الع�سرين خالل هذا 
العام ال�سعب".

اأ�سوة بغريها من دول العامل  " اأن دول��ة االإم��ارات اتخذت  واأ�ساف �سموه 
يف  "كوفيد19-" فقامت  جائحة  احتواء  و  ملواجهة  ا�ستثنائية  اإج���راءات 
املراحل االأوىل من تف�سي الوباء بتعليق جميع الرحالت اجلوية القادمة 
املعابر  ع��ر جميع  الوقائية  االإج����راءات  اأ���س��د  باتخاذ  و عجلت  امل��غ��ادرة  و 
جميع  و�سع  و  باأنواعها  التاأ�سريات  اإ���س��دار  تعليق  اإىل  اإ�سافة  احل��دودي��ة 

ال�سوابط الكفيلة بتقلي�س احلركة و التنقل عر احلدود".
و�سدد �سموه على اأن ا�سراتيجية الدولة يف التعاطي مع حتديات جائحة 
"كوفيد19-" ات�سفت باملرونة واال�ستباقية حيث بداأت دولة االإمارات منذ 
�سهر يونيو املا�سي بالبناء على جناحها يف مواجهة الوباء وذلك من خالل 
الوقائية املفرو�سة ب�سكل حذر ومتدرج مبا  القيود و االإج��راءات  تخفيف 
الدولة وهو ما  واملقيمني يف  املواطنني  اأم��ام  التحديات  �ساهم يف تخفيف 
متخ�س عن عودة 700 األف من املقيمني العالقني يف اخلارج اإىل بلدهم 

الثاين - دولة االإمارات.
" على ال�سعيد ذات��ه لعبت دول��ة االإم���ارات دورا رائدا  اأن��ه  اأو�سح �سموه  و 
يف ت�سهيل عودة املواطنني واملقيمني لديها و لدى ال��دول االأخ��رى وذلك 
يف �سوء مكانتها كاأحد اأهم املراكز العاملية للطريان حيث تعتر مطارات 
دولة االإمارات من االأكر ازدحاما على م�ستوى العامل فيما حتتل �سركتا 
�سركات  اأه���م  �سلم  ع��ل��ى  متقدمة  م��رت��ب��ة  ل��دي��ه��ا  الرئي�سيتان  ال��ط��ريان 
الطريان العاملية و حتت�سن الدولة على اأرا�سيها عددا كبريا من املغربني 
وقد �سهلت دولة االإمارات ما يقارب من 2000 رحلة عودة عر مطاراتها 

وناقالتها الوطنية".
االجتماع  يف  احل�سور  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  ���س��ارك  و 

و���س��م��ن م��داخ��ل��ت��ه جم��م��وع��ة م��ن ال���درو����س امل�����س��ت��ف��ادة م��ن جت��رب��ة دولة 
يف  �سموه  ا�ستعر�سها  االإمارات يف اال�ستجابة جلائحة "كوفيد19-" التي 

عدة نقاط.
االأفكار  وتن�سيق  توحيد اجلهود  " اأهمية  �سموه  اأك��د   .. ال�سدد  ه��ذا  و يف 
املرتبطة بالتخطيط للطوارئ و�سي�سمن ذلك تعزيز ا�ستعدادنا للتعامل 
يف  اأف�سل  ب�سكل  "كوفيد19-"  جلائحة  امل�سابهة  العاملية  التحديات  مع 
ذلك  النقي�س من  فعلى  تن�سيقا  اأكر  بطريقة  لها  واال�ستجابة  امل�ستقبل 
مل تكن اال�ستجابة العاملية االأولية منظمة بالدرجة املطلوبة ومل تراع مبا 
يكفي انعكا�سات اجلائحة على الكثري من االأ�سخا�س الذين تقطعت بهم 

ال�سبل بعيدا عن منازلهم وعائالتهم".
" احلاجة للنظر يف �سبل واآليات تفعيل ال�سفر الدويل  اإىل  اأ�سار �سموه  و 
خ�سو�سا لالأغرا�س الرئي�سية يف �سوء ا�ستمرار اجلائحة " وقال : " لقد 
عملنا يف دولة االإمارات بجد للتاأكد من اأن مطاراتنا الدولية مهياأة لهذا 
الغر�س ومزودة باأحدث االأجهزة ملنع انت�سار حاالت العدوى وحتديدها".

املعاملة  �سمان  "�سرورة  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  واأك���د 
العادلة واملتكافئة ملواطني جميع البلدان بغ�س النظر عن نقاط مغادرتهم 
البلدان  العديد من  اأن  اإىل  ال�سدد  �سفرهم".. م�سريا يف هذا  اأو وجهات 
"كوفيد19-" تتعر�س  واحتواء  بنجاحها يف مواجهة  االإ�سادة  التي متت 

نف�سها االآن ملوجة ثانية من تف�سي حاالت االإ�سابة.
فهم  لبناء  املواطنني  مع  الفعال  التوا�سل  حتقيق  اأهمية  �سموه  اأك��د  كما 
"كوفيد- وب��اء  ملواجهة  املتخذة  ال�سيا�سات  ودواف��ع  الأ�سباب  النطاق  وا�سع 

املواطنني  م��ن  القبول  لتحقيق  اأ�سا�سيا  يعد  التوا�سل  ه��ذا  ك��ون   "19
ظل  يف  خ�سو�سا  الوباء  مواجهة  يف  الواحد  الفريق  روح  على  احلفاظ  و 
التحديات املتعددة والكبرية التي �سببتها �سيا�سات مواجهة الوباء للعديد 

من االأفراد والعائالت واالأعمال ال�سغرية.
" مع اقرابنا من موعد انعقاد قمة قادة املجموعة يف  اأ�ساف �سموه :  و 
العا�سمة ال�سعودية الريا�س يف نوفمر القادم فاإنني اأوؤكد ثقتي بالنتائج 
املثمرة التي �ستحققها هذه القمة خ�سو�سا اإذا متت املحافظة على الزخم 
الذي وفرته جهود الرئا�سة ال�سعودية املتميزة وم�ساهمات الدول االأع�ساء 

وال�سيوف ل�سمان اخلروج بر�سالة موحدة وقوية من القمة".
جتدر االإ�سارة اإىل اأن التح�سريات لعقد قمة قادة املجموعة يف �سهر نوفمر 
م�ساركة الدول االأع�ساء والدول ال�سيوف يف  االآن  حتى  ت�سمنت   2020
اأكر من 14 اجتماعا وزاريا و49 اجتماعا ملجموعات العمل املتخ�س�سة 

و36 حدثا جانبيا.
وباالإ�سافة اإىل ذلك عقدت اأول قمة افرا�سية لقادة جمموعة الع�سرين 
اإجراءات  باتخاذ  خاللها  امل�ساركة  الدول  التزمت   2020 مار�س  يف 26 

حا�سمة من اأجل دعم االقت�ساد وال�سحة والتجارة واال�ستثمار.
التي   - ال�سعودية  العربية  اململكة  وج��ه��ت   2019 دي�سمر  �سهر  يف  و 
تتوىل رئا�سة جمموعة الع�سرين بدورتها احلالية - دعوة لدولة االإمارات 
وذلك   2020 العام  خ��الل  �سيف  ب�سفة  املجموعة  اأع��م��ال  يف  للم�ساركة 
ل���دول اخلليج  ال��ت��ع��اون  ل��ل��دورة احلالية ملجل�س  ال��دول��ة  ت��روؤ���س  يف ���س��وء 

العربية.
تعد " قمة جمموعة الع�سرين " التي عقدت الأول مرة عام 1999 جتمعا 
تعزيز  �سبل  بحث  بهدف  العامل  االقت�سادية يف  القوى  اأهم  ملمثلي  �سنويا 

التعاون االقت�سادي على امل�ستوى العاملي .
ومت االإعالن عن املو�سوع الرئي�سي لقمة جمموعة الع�سرين حتت رئا�سة 
احلادي  القرن  فر�س  "حتقيق  وهو  العام  هذا  ال�سعودية  العربية  اململكة 

والع�سرين للجميع".

 G20 صارك يف �جتماع وزر�ء خارجية جمموعة �لع�صرين�

عبداهلل بن زايد: الإمارات اتخذت اإجراءات ا�شتثنائية ملواجهة و احتواء جائحة كوفيد-19

•• اأبوظبي-الفجر:

 �ساركت �سرطة اأبوظبي يف ندوة افرا�سية نظمها �سوق اأبوظبي 
العاملي مبنا�سبة يوم املراأة االإماراتية, بعنوان »املراأة االإماراتية 
امل��ح��اور حول  » ناق�ست جمموعة م��ن  االأم��ام��ي��ة  يف اخل��ط��وط 
خط  �سمن  وجهودها  امل�سيئة  االإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  عمل  م�سرية 
الدفاع االأول يف مواجهة جائحة كورونا »كوفيد19-« بح�سور 
كليفالند  وم�ست�سفى  الطبية  خليفة  ال�سيخ  مدينة  من  اأطباء 

كلينك – اأبوظبي. 
وا�ستعر�ست املقدم الدكتورة ميثة حممد الدرعي نائب مدير 

ب�سرطة  العامة  وال�سالمة  الطوارئ  مبديرية  االإ�سعاف  اإدارة 
واالأم����ان  االأم����ن  ن�سر  يف  الن�سائية  ال�����س��رط��ة  ج��ه��ود  اأب��وظ��ب��ي 
والطماأنينة يف املجتمع اإىل جانب م�ساركتها الرائدة يف مواجهة 

جائحة كورونا .
وذكرت اأن �سرطة اأبوظبي تقدم الدعم امل�ستمر للعن�سر الن�سائي 
وم�سجعة  مالئمة  بيئة  لها  وت��وف��ر  ك��ب��ريا  اهتماما  وتوليها 
للعمل واالإنتاج, ومنح فر�س التمكني وتطلق برامج رائدة تفتح 
التميز يف خمتلف جماالت العمل  اآفاقا وا�سعة لتحقق  اأمامها 

الوطني.
الن�سائية  العنا�سر  تاأهيل  يف  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود   اإىل  واأ���س��ارت 

ب�����س��رط��ة اأب��وظ��ب��ي ل��ل��م��ه��ام امل��خ��ت��ل��ف��ة, وم��ن��ه��ا ع��م��ل��ي��ات االإنقاذ 
وتدريبها  اخل��ط��رة  امل���واد  م��ع  للتعامل  واإع���داده���ا  واالإ���س��ع��اف 
تعمل  امل����راأة  اأن  مو�سحة  ب��ه��ا,  امل�ستبه  احل���االت  م��ع  للتعامل 
12 �ساعة يومية وي�ساركن  م�سعفة يف هذا املجال بنظام عمل 
اأي�سا يف عملية تطهري االآليات وتطهري العنا�سر الن�سائية يف 
ملفت  ب�سكل  برز  االإماراتية  امل��راأة  دور  اإن    : واأ�سافت  امليدان. 
ثنائية  يف  ال��رج��ل  نظريها  م��ع  والقيادية  امليدانية  امل��واق��ع  يف 
االأزم����ات  اإدارة  ويف  االأول  ال���دف���اع  خ��ط  يف  االأدوار  وت��ك��ام��ل��ي��ة 
باأدوار  ت�سطلع  واعية  وداعمة  ب�سمودها,  �ساخمة  وال��ط��وارئ 

رئي�سة و�سمن اخلطوط االأمامية. 

�شرطة اأبوظبي ت�شارك يف ندوة املراأة الإماراتية يف اخلطوط الأمامية

•• اأبوظبي -وام:

اأكادميية �سيف بن زايد للعلوم  التقى العميد ثاين بطي ال�سام�سي مدير 
بيفري  بول  ال�سيد  االأكادميية كال على حده  مبنى  واالأمنية يف  ال�سرطية 
املدير االقليمي من الوكالة الوطنية الريطانية ملكافحة اجلرمية مبنا�سبة 
انتهاء فرة عمله, وكنوت لوترو �سابط ارتباط دول ال�سمال اال�سكندنافية 
و�سابط  االإي��ط��ايل  الدفاع  ملحق  نائب  ريفوال  رافائيلي  الركن  واملقدم   ,
ارتباط الدرك, وامل�ست�سار ليانيد هولوب من �سفارة جمهورية بيالرو�سيا 

لدى الدولة.
وجرى خالل اللقاءات بحث تعزيز التعاون التدريبي بني االكادميية و كال 
ال�سرطية  واجلهات  اجلرمية  ملكافحة  الريطانية  الوطنية  الوكالة  من 
ال�سرطي  العمل  جم���االت  يف  واالي��ط��ال��ي��ة  والبيالرو�سية  اال�سكندنافية 

واالأمني.
ملكافحة  الريطانية  الوطنية  للوكالة  االإق��ل��ي��م��ي  امل��دي��ر  وداع���ه  وخ���الل 
واالأمنية  ال�سرطية  للعلوم  زايد  �سيف بن  اأكادميية  اأعرب مدير  اجلرمية 
اأ�سهم يف تعزيز  عن �سكره وتقديره على ما قام به طوال فرة عمله مما 
العالقات امل�سركة مبجاالت التدريب االأمني بني القيادة العامه ل�سرطة 

اأبو ظبي والوكالة متمنًيا له التوفيق والنجاح يف مهامه املقبلة.

•• ال�صارقة-الفجر:

اأع��ل��ن��ت ه��ي��ئ��ة ال�����س��ارق��ة ل��ل��ك��ت��اب عن 
النا�سرين",  "نادي  م��ب��ادرة  اإط���الق 
برعاية املنطقة احلّرة ملدينة ال�سارقة 
للن�سر, بهدف دعم قطاع الن�سر ورفد 
بالعديد من اخليارات  العاملني فيه 
ظّل  يف  باأعمالهم,  لالرتقاء  الواعدة 
جّراء  العامل  بها  ميّر  التي  الظروف 

امل�ستجد,  ك���ورون���ا  ف���ريو����س  ان��ت�����س��ار 
ال��ع��دي��د من  م��ن��اق�����س��ة  اإىل  اإ����س���اف���ة 
ال��ق�����س��اي��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة ذات ال�����س��ل��ة يف 

املجال.
ويعقد النادي اأوىل جل�ساته احلوارية 
يوم االأربعاء 9 �سبتمر اجلاري )عن 
املرئي  ال��ت��وا���س��ل  تطبيق  ع��ر  ُب��ع��د( 
"زووم", حيث ي�ست�سيف فيها جمدي 
ماهي  دار  م��دي��ر  اإب��راه��ي��م,  اهلل  عبد 

الدكتور  ويديرها  والتوزيع,  للن�سر 
عماد الدين االأكحل, موؤ�س�س ومدير 
الكتب  ون�سر  �سركات "اإبييدي" لبيع 

الورقية باململكة املتحدة وم�سر.
طرق  اإيجاد  اأهمية  اجلل�سة  وتتناول 
اجلديدة,  العناوين  لت�سويق  مبتكرة 
و�سائل  م����ن  اال�����س����ت����ف����ادة  وك���ي���ف���ي���ة 
جهود  دع��م  يف  االجتماعي  التوا�سل 
عملية  موا�سلة  و�سمان  النا�سرين, 

ب��ي��ع ال��ك��ت��ب يف خم��ت��ل��ف ال���ظ���روف. 
كما �ستلقي اجلل�سة ال�سوء على دور 
يف  للكتاب  ال��دويل  ال�سارقة  معر�س 
وعاملياُ  اإق��ل��ي��م��ي��اً  ال��ن�����س��ر  ق��ط��اع  رف���د 
ب��ال��ك��ث��ري م����ن اخل�����ي�����ارات ال����واع����دة 

واملتطورة. 
وعن هذه املبادرة اأّكد في�سل النابودة, 
التابع  النا�سرين  العام ملوؤمتر  املن�سق 
للكتاب,  ال�����دويل  ال�����س��ارق��ة  مل��ع��ر���س 

ا�ستمرارية  على  حتر�س  الهيئة  اأن 
الظروف,  خمتلف  يف  الثقايف  الفعل 
ال������ذي يعّد  ال��ن�����س��ر  خ���ا����س���ة ق���ط���اع 
واأكرها  القطاعات  اأه��م  من  واح���داً 
والثقافة  االب���داع  م�سرية  يف  حيوية 
املبادرة  هذه  اأن  اإىل  الفتاً  االإن�سانية, 
تفتح املجال اأمام النا�سرين واخلراء 
يف املجال لتبادل االأفكار الواعدة من 

اأجل االرتقاء بهذه ال�سناعة.

وقال املن�سق العام ملوؤمتر النا�سرين: 
"اإدراكاً منها للدور املحوري والريادي 
ل��ق��ط��اع ال��ن�����س��ر, ت��ن��ّظ��م ال��ه��ي��ئ��ة على 
ال�سارقة  م��ع��ر���س  ف��ع��ال��ي��ات  ه��ام�����س 
ال��������دويل ل���ل���ك���ت���اب ����س���ن���وي���اً م���وؤمت���ر 
طيفاً  حوله  يح�سد  ال��ذي  النا�سرين 

واملتخ�س�سني؛  النا�سرين  من  وا�سعاً 
ل��ه��ذه اجل���ه���ود, حر�ست  وم��وا���س��ل��ة 
املقومات  من  اال�ستفادة  على  الهيئة 
الع�سر,  يتيحها  التي  التكنولوجية 
الرقمية  امل��ن�����س��ة  ه���ذه  ح��ي��ث ج����اءت 
النا�سرين  جل��م��ي��ع  م���ن���راً  ل��ت��ك��ون 

ل��ل��ح��دي��ث ع���ن اأه�����م ال��ق�����س��اي��ا التي 
اال�سراتيجيات  وم��ن��اق�����س��ة  تهمهم 
ال��ن��وع��ي��ة ال��ت��ي ن��ت��ط��ل��ع م���ن خاللها 
بدائل متطورة تدفع هذه  توّفر  الأن 
االأم���ام  ن��ح��و  ق��دم��اً  امل��ه��م��ة  ال�سناعة 

خا�سة يف هذه الظروف". 

اأكادميية �شيف بن زايد تبحث التعاون التدريبي مع 4 دول

�صمن مبادر�تها �لر�مية لالرتقاء بقطاع �لن�صر �إقليميًا وعامليًا 

ال�شارقة للكتاب ُتطلق نادي النا�شرين عن 
ُبعد 9 �شبتمرب اجلاري
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اأخبـار الإمـارات

•• دبا احل�صن-الفجر:

الطلبة  اأم���ور  اأول��ي��اء  اأع��ل��ن جمل�س 
دب����ا احل�سن  وال��ط��ال��ب��ات مب��دي��ن��ة 
للتعليم  ال�����س��ارق��ة  مل��ج��ل�����س  ال��ت��اب��ع 
ب���ح���ك���وم���ة ال�������س���ارق���ة ع����ن اأ����س���م���اء 
الفائزين يف م�سابقة من�سة مواهب 
االأم����ور وفئتي  اأول��ي��اء  لفئة  واع���دة 
الطالب من �سن 6-12 �سنة و -13 
على  امل�سابقة  وا�ستملت  �سنة   17
عدة جماالت يف الذكاء اال�سطناعي 
والعلمي.   والفني  والديني  والثقايف 
م��ن جلنة  امل�سابقة  وج���رى  حتكيم 
حت��ك��ي��م م��ك��ون��ة م��ن امل��ع��ل��م��ني  اآ�سر 
اآمني حممد امل�سريي و اأحمد را�سد 

الهندا�سي و فوؤاد ا�ستفاق .
معايري   وف���ق  امل�سابقة  حتكيم  ومت 
واالبتكار  اجل���دي���ة  ع��ل��ى  ا���س��ت��م��ل��ت 
وق�������وة ال���ف���ك���رة يف ال���ع���م���ل امل���ق���دم 
الهوية  وت��ر���س��ي��خ  ت��ع��زي��ز  واأث�����ره يف 
امل�ستوى  وج��ودة  واالنتماء  الوطنية 
وح�سب  ب��ه  امل�����س��ارك  للعمل  ال��ف��ن��ي 
وااللتزام  مراعاة  مع  العمل  طبيعة 
وم�سداقية  امل��ط��روح��ة  ب��امل��ج��االت 

املعلومات املقدمة يف العمل .
من جانبه تقدم حممد را�سد ر�سود 
احل���م���ودي رئ��ي�����س جم��ل�����س اأول���ي���اء 

اأمور الطلبة والطالبات مبدينة دبا 
الفائزين  جلميع  بالتهنئة  احل�سن 

داعيا اهلل التوفيق للجميع .
امل�سابقة  ج���������اءت  ر������س�����ود  وق���������ال 
امل��ج��ل�����س ع��ل��ى مواكبة  ح��ر���س��ا م���ن 
اأن�سطته  خم��ت��ل��ف  وا����س���ت���م���راري���ة 
وف��ع��ال��ي��ات��ه وت���وا����س���ال م���ع اأول���ي���اء 

املحلي  واملجتمع  وال��ط��الب  االأم���ور 
مب��دي��ن��ة دب���ا احل�����س��ن ع��ن ب��ع��د من 
من�سات  وا�ستغالل  توظيف  خ��الل 
واأكد حممد   , التوا�سل االجتماعي 
املبادرة  هذه  ا�ستمرارية  على  ر�سود 
وتنميتها  الواعدة  املواعد  الكت�ساف 

لالأف�سل.

»دار الرب«: اليوم الدويل للعمل اخلريي بوابة للعطاء والإح�شان
•• دبي-الفجر:

للعمل اخلريي«,  ال���دويل  »ال��ي��وم  ال���ر, يف  دار  اأك���دت جمعية 
اخلريية  للم�ساريع  العالية  والقيمة  االإن�ساين  العمل  اأهمية 
يف التخفيف من معاناة املنكوبني, وتوفري احتياجات الفقراء, 
اال�ستدامة  وت��ع��زي��ز  ال���دخ���ل,  م��ت��ط��ل��ب��ات حم�����دودي  وت��ل��ب��ي��ة 
واالزدهار, ودعم التنمية املجتمعية نحو جمتمعات اأكر ات�ساقا 
ون�سر  والت�سامح  واالإح�����س��ان  ب��واب��ات اخل��ري  م��ن  وان�����س��ج��ام��ا, 
والعمل على  واح��دة,  بوتقة  واالألفة و�سهر اجلهود يف  املحبة 
املجتمعي  للتكافل  جت�سيدا  العامل,  �سعوب  بني  ال�سعادة  ن�سر 
وال��ت��الح��م ال��وط��ن��ي, وه��و م��ا ق��اد دول��ة االإم����ارات اإىل �سدارة 

االإن�سانية  امل�ساعدات  حقل  يف  مانحة  جهة  كاأكر  العامل  دول 
ل�سنوات عديدة, قيا�سا اإىل حجم الدخل القومي.

اإدارة »دار الر«,  وقال خلفان خليفة املزروعي, رئي�س جمل�س 
مبنا�سبة اليوم الدويل, الذي يوافق اخلام�س من �سبتمر من 
االأ�سواء على  لت�سليط  �سانحة  اليوم فر�سة  اإن هذا  ع��ام:  كل 
اأهمية العمل اخلريي, الذي تقدمه االإم��ارات للعامل, م�سريا 
اإن�سانية  اإجن���ازات  وحققت  م�ساريع  نفذت  ال��ر«  »دار  اأن  اإىل 
32 دولة  خالل الربعني االأول و الثاين من العام احلايل يف 
خمت�سة  هيئة   42 م��ع   بالتعاون  نطاقها  يف  اجلمعية  تعمل 
 18,174 ل�سالح  ترعات  ا�ستقبلت  حيث  خارجيا  ومعتمدة 
األفا م�سروعا, بتكاليف اإجمالية و�سلت اإىل 62,402,754 

 , منها  واإن�سانية,  خريية  م�ساريع  يف  ومتثلت  دره���م,  مليون 
املياه,  امل�ساجد, م�ساريع دعوية, م�ساريع  م�ساريع بناء ورعاية 
املنتجة,  االأ�سر  دعم  الوقف اخلريي,  م�ساريع  م�ساريع طبية, 
به اجلمعية  الذي ت�سطلع  ال��دور  العاجلة, يف ظل  واالإغاثات 
تنمويا واإن�سانيا, يف االإمارات والعامل, ترجمة لتوجهات الدولة 
اخلريي  العمل  حقول  يف  احلكيمة  قيادتها  وروؤي��ة  و�سيا�ستها 

واالإن�ساين وحتقيق اال�ستدامة فيه.
اجلمعية  رع��اي��ة  اإىل  ال���ر«  »دار  اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأ���س��ار 
وتوليها حاليا كفالة 37,065 يتيما, داخل الدولة وخارجها, 
الهمم  اأ�سحاب  41 من  و  الدولة,  االأيتام خارج  اأ�سر   450 و 
درهم  مليون   26,498,732 بلغت  بتكلفة  االإم���ارات,  داخ��ل 

يف الربعني االأول والثاين من العام اجلاري. 
الدولة  املنت�سرة يف  ف��روع��ه��ا  ع��ر  ال���ر«  »دار  ق��دم��ت  حم��ل��ي��اً, 
2020م,  اأغ�سط�س  �سهر  نهاية  اإىل  احل��ايل  العام  بداية  من 
م�ساعدات حملية بلغت 42,901,495 مليون درهم ا�ستفاد 
العالج,  يف  امل�ساعدات  هذه  ومتثلت  م�ستفيدا,   4,706 منها 
التعليم, ال�سكن, وم�ساريف اأخرى �ساهمت يف تخفيف معاناة 

اأ�سحاب احلاجة. 
واملح�سنني  اأه��ل اخل��ري   « ال��ر  »دار  اإدارة  رئي�س جمل�س  ودع��ا 
التي  واالإن�سانية,  اخلريية  وامل��ب��ادرات  امل�ساريع  يف  للم�ساهمة 
ت�سرف عليها »دار الر« خدمة للمحتاجني وتخفيفا ملعاناتهم 

يف خمتلف بقاع االأر�س. 

•• هانوفر-وام:

رئي�س  بول�سونارو  جايري  فخامة  اأكد 
ال����رازي����ل اأن�����ه ك����ان م���ن امل��م��ك��ن اأن 
التي  االأرواح  يف  اخل�����س��ائ��ر  تنخف�س 
ب�����س��ب��ب وب����اء كورونا  ال���ع���امل  ف��ق��ده��ا 
ب�سكل كبري لو كان هناك تعاون اأف�سل 
بني الدول على �سعيد االإنتاج العاملي. 
م�ساركته  خ��الل   - بول�سونارو  دع��ا  و 
املوؤمتر  من  الثاين  اليوم  فعاليات  يف 
لل�سناعة  العاملية  للقمة  االفرا�سي 
اإ�سالحات  اإج����راء  اإىل   - والت�سنيع 
وتعزيز  ال��ع��امل��ي  ال��ن��ظ��ام  يف  ج���ذري���ة 
التوجه نحو دمج عدد اأكر من الدول 

يف �سال�سل القيمة العاملية.
على  �سركائنا  م��ع  »�سنعمل   : ق���ال  و 
والتعاون  التكاتف  من  املزيد  حتقيق 
التخفيف من تلك  و  امل�سار  لت�سحيح 
االخ���ت���الالت يف االإن���ت���اج ال��ع��امل��ي التي 

اأبرزها الوباء و جعلها اأكر و�سوحا«.
بول�سونارو  الرئي�س  فخامة  �سارك  و 
الدكتور  ف��خ��ام��ة  م��ن  ك��ل  ج��ان��ب  اإىل 
اأرمينيا  رئ��ي�����س  ���س��رك��ي�����س��ي��ان,  اأرم����ني 
و ����س���اح���ب ال�������س���م���و امل���ل���ك���ي االأم�����ري 
احل�سني بن عبداهلل الثاين ويل عهد 
ومعايل  الها�سمية,  االأردن��ي��ة  اململكة 
�سينا هون �سني,  اأكا موها  �سامديت�س 
خالل  م���ن  ك��م��ب��ودي��ا,  وزراء  رئ��ي�����س 
ال�سوء  ���س��ل��ط��ت  اف��ت��ت��اح��ي��ة  ك���ل���م���ات 

على »ا���س��رج��اع االزده����ار ال��ع��امل��ي ما 
ب��ع��د ال����وب����اء«. م���ن ج��ان��ب��ه ح���ذر ويل 
ال����دول نحو  ت��وج��ه  م��ن  االأردن  ع��ه��د 
بالنف�س  ال��ن��اأي  �سيا�سة  و  االن��ع��زال��ي��ة 
اإىل مزيد  داع��ي��ا  االأزم���ة,  يف مواجهة 
من الت�سامن والتكاتف و اإىل مرحلة 
للت�سدي  العاملي  التعاون  من  جديدة 

للتحديات الناجتة عن الوباء.
ال��ت��خ��ل��ي عن  ف���ب���دال م����ن   « ق������ال:  و 
و  التعاون  على  املبني  العاملي  نظامنا 

الطريق  ب��اأن  االأردن  يوؤمن  التعددية 
اإىل االأمام مبني على التكامل العاملي 
على  للبناء  العوملة  �سبط  ب��اإع��ادة  اأي 
ال��ق��وة وامل���وارد التي ميتلكها  م��واط��ن 
اإىل  ي���وؤدي  م��ا  ملنفعة اجلميع  ك��ل منا 

تاآزر وازدهار عامليني«.
م����ن ج���ه���ت���ه , ق������ال ف���خ���ام���ة اأرم������ني 
���س��رك��ي�����س��ي��ان, رئ���ي�������س اأرم���ي���ن���ي���ا, اإن 
تركيزه, كقائد دولة كان من�سبا على 
للم�ستقبل  حت�سريه  و  �سعبه  اإع����داد 

عر بناء نظام تعليمي متقدم وعاملي 
امل�����س��ت��وى ي���رك���ز ب���وج���ه خ���ا����س على 
ال��ع��ل��وم و ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا. واأ����س���اف: » 
مثلها  ك��ورون��ا  ب��وب��اء  متاأثرة  اأرمينيا 
ن��ح��ن جميعا  ال������دول.. و  ب��اق��ي  م��ث��ل 
ن��واج��ه ال��ت��ح��دي��ات ن��ف�����س��ه��ا.. و احلل 
ه��و اأن ن�سطلع ب��دور رائ��د ون��ك��ون يف 
ما  امل�ستقبل  نحو  االأمامية  ال�سفوف 
العلوم  و  التعليم  يف  اال�ستثمار  يعني 
ب�سفتي  و  ل�����ذا  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا..  و 

عليها  اأطلقنا  م��ب��ادرة  اأن�����س��اأت  رئي�سا 
اإن�ساء  تت�سمن  امل��ت��ق��دم«  »ال��غ��د  ا���س��م 
م�سروعات م�سركة مع �سركات عاملية 
معروفة لتطوير الذكاء اال�سطناعي 
واأنا  االأخ����رى..  اجل��دي��دة  والتقنيات 
املمكن جدا  م��ن  ب��اأن��ه  ت��ام��ة  ثقة  على 
حتويل دولة �سغرية اإىل دولة حديثة 
الكبرية  باخلطوة  ون��وه  متقدمة«.  و 
لدولة االإم��ارات العربية املتحدة على 
�سعيد اإر�سال م�سبار االأمل اإىل املريخ 

» قبل �سنوات بعيدة مل يكن   : ق��ال  و 
اأحد يت�سور ذلك اإطالقا اإال اأننا نراه 
و  العمل  بف�سل  واق��ع��ة  ال��ي��وم حقيقة 
لذا   .. بالتكنولوجيا  واالأخ����ذ  اجل���د 
اأمام  اأفق مفتوح  و  هناك عامل جديد 
جميع الدول و اأريد اأن اأجعل اأرمينيا 
واحدة منها«. و قال معايل هون �سني 
الوباء  اإن  ال��ك��م��ب��ودي  ال����وزراء  رئي�س 
اأوجد فر�سة لت�سريع التحول الرقمي 
دول  ب��ني  االإقليمي  ال��ت��ع��اون  تعزيز  و 

رابطة جنوب �سرق اآ�سيا »اآ�سيان«.
اأثر  ال���وب���اء  اأن  » يف ح��ني   : اأ����س���اف  و 
التجارة  و  العامة  ال�سحة  على  ب�سدة 
الدولية و اال�ستثمار و �سال�سل القيمة 
م�ستوى  ع��ل��ى  االزده��������ار  و  ال��ع��امل��ي��ة 
قدرتنا  ع���ززت  االأزم����ة  اأن  اإال  ال��ع��امل 
مفاهيم  و  اأ���س�����س  تبني  ت�سريع  ع��ل��ى 
م��ن حيث  ال��راب��ع��ة  ال�سناعية  ال��ث��ورة 
ال�سناعات  الرقمي يف جميع  التحول 
التوا�سل,  ط����رق  ويف  وامل���وؤ����س�������س���ات, 
اإىل  وان�سياب وتدفق االأعمال«. و نوه 
اعتماد دول رابطة اآ�سيان على �سال�سل 
التي  االأزم��ة  اإن  وق��ال  العاملية  القيمة 
�ست�ساعدنا  ك��ورون��ا  وب��اء  فيها  ت�سبب 
امل�سركة  ب��ج��ه��ودن��ا  االرت����ق����اء  ع��ل��ى 
قيمة  �سل�سلة  اإن�ساء  على  معا  والعمل 
االإقليمي  اال�ستثمار  لتعزيز  اإقليمية 
واالأن�������س���ط���ة ال���ت���ج���اري���ة ب����ني ال�����دول 

االأع�ساء يف الرابطة«.

الرئي�س الربازيلي يدعو لإجراء اإ�شالحات جذرية يف النظام العاملي و دمج الدول يف �شال�شل القيمة

بهدف تبادل �خلرب�ت و�لأفكار و�لطالع على �أف�صل �ملمار�صات لدى �جلانبني

بلدية مدينة اأبوظبي وبلدية دبي تعقدان 3 
اجتماعات عن ُبعد ملناق�شة املقارنات املعيارية

•• اأبوظبي -الفجر:

3 اجتماعات عن ُبعد مع بلدية  اأبوظبي  عقدت بلدية مدينة 
تبادل  بهدف  وذل��ك  املعيارية,  باملقارنات  تتعلق  م��وؤخ��راً  دب��ي 
البلدية  املمار�سات  اأف�سل  على  واالط��الع  واالأف��ك��ار,  اخل��رات 

لدى اجلانبني, وتعزيز �سبل التعاون امل�سرك.
يف  ممثلة  اأبوظبي  مدينة  بلدية  عقدت  االإط���ار,  ه��ذا  و�سمن 
بلدية  مع  اجتماعاً  املتكامل  والتن�سيق  التخطيط  دع��م  اإدارة 

دبي ممثلة يف اإدارة العقود وامل�سريات-ق�سم العقود الهند�سية, 
دبي  لبلدية  الداخلية  التنظيم  اآلية  على  االط��الع  خالله  مت 
ومقارنتها باالإجراءات يف بلدية مدينة اأبوظبي, وذلك بهدف 
ومراجعة  املطالبات  اعتماد  املمار�سات يف  اأف�سل  اإىل  الو�سول 
املناق�سات وتوحيد العقود والتحول الرقمي يف تقدير التكلفة 

املالية للم�ساريع امل�ستقبلية.
وعقدت بلدية مدينة اأبوظبي ممثلة يف اإدارة الت�سني�ف وقيد 
امله�ن, اجتماعاً مع بلدية دبي ممثلة يف اإدارة العقود وامل�سريات, 

اأف�سل املمار�سات  جرى خالله تبادل اخلرات واالطالع على 
والتعرف على االأفكار االإبداعية يف تطبيق معايري وا�سراطات 

التاأهيل الرقمي للموردين )املقاولني واال�ست�ساريني(.
ا�ستدامة  اإدارة  يف  ممثلة  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  ع��ق��دت  كما 
االأعمال, اجتماعاً اآخر مع بلدية دبي ممثلة يف اإدارة الطوارئ 
اأف�سل  على  االط���الع  خالله  مت  حيث  االأع��م��ال,  وا�ستمرارية 
املمار�سات املطبقة لدى اجلانبني يف اإدارة الطوارئ وا�ستمرارية 

االأعمال.

على �صرورة �لت�صامن بني دول �لعامل  ي�صدد  �لأردن  عهد  • ويل 
�لدول �لناجحة على تبادل �خلرب�ت يحث  �لأرميني  • �لرئي�ش 

من وترية �لتعاون بني دول �آ�صيان ي�صرع  كورونا   : كمبوديا  وزر�ء  • رئي�ش 

جمل�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات بدبا احل�شن يعلن 
عن اإ�شماء الفائزين يف م�شابقة من�شة مواهب واعدة 

ف���ق���د امل�����دع�����و / ح���ب���ي���ب خ���ان 
افغان�ستان   , ���س��اب��ط  ح���اج���ي 
اجل��ن�����س��ي��ة ج������واز ����س���ف���ره رقم 
)O1673158( يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعر 
مركز  اق���رب  او  االفغان�ستانية 

�سرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
ف��ق��د امل���دع���و/ اي��ن��ور ا���س��ي��اه بت 
اندوني�سيا   , ����س���اي���دي  اوان 
اجل��ن�����س��ي��ة ج������واز ����س���ف���ره رقم 
يرجى   -  )AT058109(
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����ر  مم�����ن 
اقرب  او  االندوني�سية  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
ف��ق��د امل����دع����و/  اون����ني كوتى 
ك���ارمي���ب���ي���ن���غ���ال ع���ل���ي ب���اب���و , 
�سفره  ج��واز  اجلن�سية  الهند 
رقم )2730827J( يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر

اإعالن ب�شاأن الأرباح النقدية غري امل�شتلمة من جانب م�شاهمي ال�شركات امل�شاهمة 
العامة املحلية املدرجة واملحتفظ بها لدى ال�شركات ما قبل تاريخ 01 مار�س 2015 
باالإ�سارة اإىل التوجيهات ال�سادرة عن هيئة االأوراق املالية وال�سلع ب�ساأن االأرباح النقدية 
غري امل�ستلمة من جانب م�ساهمي ال�سركات امل�ساهمة العامة املحلية املدرجة واملحتفظ 

بها لدى ال�سركات قبل تاريخ 01 مار�س 2015.
تدعو �سركةبنك امل�سرق )�س.م.ع(  ال�سادة امل�ساهمني م�ستحقي توزيعات االأرباح النقدية 
غري امل�ستلمة عن الفرة ما قبل 01 مار�س 2015, لزيارة الرابط االإلكروين التايل 
  www.mashreq.com للتاأكد من وجود ا�سم امل�ساهم كم�ستحق لتوزيعات االأرباح النقدية
مع �سرورة موافاة ال�سركة ويف حالة اإ�ستحقاق امل�ساهم الأية توزيعات نقدية بامل�ستندات 

التالية ليت�سنى �سرف االأرباح: 
1- كتاب موقع من امل�ساهم اأو من ميثله قانوناً موجه لل�سركة يت�سمن طلب اإ�سدار 

�سيك اأو اإجراء حتويل بنكي بقيمة االأرباح النقدية امل�ستحقة. 
2- الهوية االإماراتية االأ�سلية للم�ساهم ون�سخة عنها اأو جواز ال�سفر االأ�سلي للم�ساهم 

ون�سخة عنه.
الوكالة  م�ستند  توفري  يرجى  امل�ساهم,  عن  خا�س  اأو  ع��ام  توكيل  وج��ود  حالة  يف   -3

ون�سخة  للوكيل  االإماراتية  الهوية  وكذلك  عنه,  ن�سخة  مع  اأ�سواًل  وامل�سدق  االأ�سلي 
عنها اأو جواز ال�سفر االأ�سلي للوكيل ون�سخة عنه.

4- اأية م�ستندات اأخرى تطلبها ال�سركة.

مع التاأكيد على اأنه من تاريخ 14 فراير 2021 �سيتم حتويل كافة االأرباح التي مل يتم 
ا�ستالمها من قبل م�ستحقيها اإىل هيئة االأوراق املالية وال�سلع والتي �ستكون م�سوؤولة 
الهيئة  و�ستقوم  بها  املطالبة  امل�ساهمني عند  مل�ستحقيها من  االأرب��اح  عن �سرف قيمة 
بن�سر بيان على املوقع االإلكروين للهيئة ومواقع االأ�سواق املالية يو�سح اإ�سطالعها 

بهذا الدور بكافة تفا�سيله يف حينه.   
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اأخبـار الإمـارات

•• حتقيق : رم�صان عطا

االجتماعية  وال��ع��الق��ات  »ال��ع��امل 
كانا  كما  يكونا  ل��ن  »ك��ورون��ا«  بعد 
اإذ �سيحكمهما احل��ذر, وهذا  قبله, 
النا�س  يعي�سه  م��ا  اأن  اإىل  ي�����س��ري 
اجتماعي  تباعد  من  العامل  ح��ول 
الرقب  م��ن  ح��ال��ة  ل��دي��ه��م  يخلق 
حياتهم  اإىل  ج��دي��د  م���ن  ل��ل��ع��ودة 
اجلائحة,,  قبل  كانت  كما  املعتادة 
ال�سحية  ال��رع��اي��ة  اأنظمة  وك��ان��ت 
واحلكومات, يف االأو�ساع الطبيعية 
للتعامل  م�ستعدة  غ��ري  القدمية, 
مع االأزمات مثل اأزمة وباء كورونا 
امل�ستجد, لكنها االآن اأ�سبحت اأكر 
االأوبئة  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  ا���س��ت��ع��دادا 
املعتاد  ه��و  ه��ذا  العاملية,و�سيكون 

بعد االأزمة.«
البحر,  م��ن��ى  ال��دك��ت��ورة  وك�����س��ف��ت 
تنمية  دائ�������رة  رئ���ي�������س  م�����س��ت�����س��ار 
النهائية  ال��ن��ت��ائ��ج  ع���ن  امل��ج��ت��م��ع: 
كورونا,  بعد  ما  احلياة  ال�ستبيان 
األ��ف��اً من   47 اأك��ر م��ن  مب�ساركة 
اأب���وظ���ب���ي, بهدف  اأف������راد جم��ت��م��ع 
بعد  املجتمع  حياة  اأمن���اط  حتليل 
والتوقعات  وال��ت��اأث��ريات  اجلائحة 
م����ع حت����دي����د اأب��������رز ال���ت���ح���دي���ات, 
م�ستقبلية  خ��ط��ط  ر���س��م  ل�����س��م��ان 
املا�سية,  التجارب  من  واال�ستفادة 
امل�ساركني  م��ن   83% اأك���د  ح��ي��ث 
يف  ابتكاراً  اأك��ر  �ستكون  احلياة  اأن 

جمال ممار�سة االأعمال.
 55% اال����س���ت���ب���ي���ان  يف  و�����س����ارك 
%45 من  م��ق��اب��ل  االإن�������اث  م���ن 
ف��ئ��ة ال���ذك���ور, ح��ي��ث اأ����س���ار 57% 
احلياة  اأن  امل�ساركني  اإج��م��ايل  من 
اأبوظبي  يف  طبيعتها  اإىل  �ستعود 
ال���ع���ام اجل�������اري, و14%  خ����الل 
توقعوا اأن تعود احلياة يف منت�سف 
اإىل   29% اأو�سح  بينما   ,2021
اأن احلياة �ستعود كما كانت خالل 

ال�سنوات القادمة.
االأن�سطة  ب��و���س��ع  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا 
االقت�سادية والتجارية بعد جائحة 
% يتوقعون   82 اأو���س��ح  ك��ورون��ا, 
امل�ساريع  م����ن  ال���ك���ث���ري  ان����ت����ق����ال 
اإلكرونية,  اإىل خدمات  واالأعمال 
81 % اأن احللول الرقمية  واأكد 
االأعمال  يف  ال�سائدة  هي  �ست�سبح 

القادمة.
ويف حمور العمل والوظائف, يعتقد 
%75 من امل�ساركني اأن العمل عن 
بعد �سي�سبح �سائعاً ما بعد كورونا, 
�سيتمكنون  اأن��ه��م   63% ويتوقع 
م������ن احل�����������س�����ول ع����ل����ى وظ����ائ����ف 
التعليم,  حم���ور  يف  اأم���ا  م��ن��ا���س��ب��ة, 
رداً على �سوؤال هل �سر�سل اأبنائك 
اإىل املدر�سة يف حال مت اإع��ادة فتح 
العامل  خالل  اأبوظبي  يف  املدار�س 
 54% اأك������د  ال����درا�����س����ي امل���ق���ب���ل, 

مع  اأبنائهم  ير�سلون  �سوف  اأن��ه��م 
الوقائية  ب����االإج����راءات  ت��وج��ي��ه��م 
 27% اأ�سار  واالحرازية, وبينما 
الظروف  على  يعتمد  ق��راره��م  اأن 
%19 من  وي���رغ���ب  واالأو�����س����اع, 
اأول�����ي�����اء االأم���������ور اال����س���ت���م���رار يف 
ب���ع���د. ول���ق���د �سهدت  ال��ت��ع��ل��م ع���ن 
على  كبري  اعتماداً  اجلائحة  فرة 
املتطورة.  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��ق��ن��ي��ات 
امل�ساركني  من   80% اأ���س��ار  حيث 
التقنيات  ه���ذه  اأن  اال���س��ت��ب��ي��ان  يف 
احلياة,  ج��ودة  حت�سني  يف  �ساهمت 
اأن��ه ميكنهم  اأك��دوا  و%76 منهم 
اكت�ساف منتجات وخدمات جديدة 
ب��ا���س��ت��خ��دام ه����ذه ال��ت��ق��ن��ي��ات دون 

م�ساعدة االآخرين.
البحر,  م��ن��ى  ال���دك���ت���ورة  وق���ال���ت   
مي��ث��ل ا���س��ت��ب��ي��ان احل���ي���اة م���ا بعد 
كورنا: امتدادا ل�سل�سة اال�ستبيانات 
املدخالت  ل��ت��ح��ل��ي��ل  وال����درا�����س����ات 
املرتبطة  وال���ت���اأث���ريات  واالأرق�������ام 
واملجتمع,  االأ�سرة  على  باجلائحة 
حيث عملت الدائرة عر جمموعة 
لتحديد  ال��ع��ل��م��ي��ة  االأدوات  م���ن 
اأجل  م��ن  امل�ستقبلية  ال��ت��ح��دي��ات 
تتنا�سب  ق�����راءات  ع��ل��ى  احل�����س��ول 
ل�سناع  ورف���ع���ه���ا  ال�����ظ�����روف,  م����ع 
القرار وكافة ال�سركاء من اجلهات 

املخت�سة التي تعمل جنباً اإىل جنب 
يف تنمية القطاع االجتماعي, وذلك 
احتياجات  على  الوقوف  اأج��ل  من 
اأف������راد امل��ج��ت��م��ع وامل��ح��اف��ظ��ة على 

جودة حياتهم.
واأ�سافت البحر اأن جميع املوؤ�سرات 
تدل  امل�ساركني  قبل  من  واالأرق���ام 
بالتوقعات  ودراي��������ة  وع�����ي  ع���ل���ى 
امل�ستقبلة مع اال�ستفادة من جتربة 
اأبوظبي  ق��ام��ت  ول��ق��د  اجل��ائ��ح��ة, 
بالعديد من االإجراءات اال�ستباقية 
والكرمية  االآم��ن��ة  احل��ي��اة  لتوفري 
ونحن  وامل���ق���ي���م���ني,  ل��ل��م��واط��ن��ني 
ال��ي��وم ن��دخ��ل مرحلة ج��دي��دة من 
التدريجية  العودة  ل�سمان  الوعي 
امل�ستقبل  يف  ال���ت���ف���ك���ري  ع���ل���ي���ن���ا 
اخلطط  ور������س�����م  وال����ت����ح����دي����ات 
م�ست�سار  وتابعت   , اال�ست�سرافية 
رئ��ي�����س دائ�����رة ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ” 
اأف�سل  ال��ق��ادم  ب��اأن  ثقة  نحن على 
واأجمل, جميع العوامل واملوؤ�سرات 
باملقارنة  االأو�ساع  ا�ستقرار  تعك�س 
بف�سل  ال��ع��امل,  دول  خمتلف  م��ع 
وتوجيهات  املخت�سة  اجلهات  دور 
ال��ت��ي حر�ست  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
ك���ل احل���ر����س ع��ل��ى ت��وف��ري جميع 
بث  يف  �ساهمت  التي  االحتياجات 
لدى  واال����س���ت���ق���رار  االأم�������ان  روح 

جميع اأفراد املجتمع.
من جانبها, قالت اإميان �سالح بن 
اإدارة ال�سيا�سات ودعم  خامت مدير 
امل��وارد الب�سرية  الرامج يف دائ��رة 

حلكومة دبي 
ت���رك���ز اه��ت��م��ام��ه��ا يف  ال����دائ����رة  اإن 
ا�ست�سراف  ع��ل��ى  ال���راه���ن  ال���وق���ت 
للتعرف  الب�سرية  امل��وارد  م�ستقبل 
املوارد  املمار�سات احلديثة يف  على 
ال��ب�����س��ري��ة م���ا ب��ع��د ك��وف��ي��د 19؛ 
امل��ت��غ��ريات الكبرية  وال��ت��ع��ام��ل م��ع 
ال��ت��ي اأح��دث��ت��ه��ا اجل��ائ��ح��ة يف هذا 

القطاع, ويف اأ�ساليب العمل.
اإن الظروف التي جنمت  واأ�سافت 
تطبيق  تتطلب   »19 »كوفيد  عن 
تدعم  ج��دي��دة  وعمليات  �سيا�سات 
وعلى  االأع��م��ال,  بيئة  التغريات يف 
اإدارات املوارد الب�سرية اأن تعمل على 
تكييف �سيا�ساتها وخططها ملجاراة 
الو�سع اجلديد, مع الركيز على 
تعزيز �سعادة املوظفني واإنتاجيتهم 
عر تطوير مناذج جديدة لقيا�س 

�سعادة املوظفني, واأدائهم.
اأزم����ة  اأن  ال�����س��ح��ي  واأك������د حم��م��د 
احلركة  وتقييد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
ب�سبب  م��ق��ل��ق��ة  م��رح��ل��ة  ت��ك��ن  مل 
الوقائية وما  باالإجراءات  االلتزام 
ورعاية,  اهتمام  الدولة من  مت يف 

يتعلم  جتربة  املرحلة  هذه  لتكون 
منها كل �سخ�س الكثري.

عمله  طبيعة  وب�سبب  اأن��ه  واأ�ساف 
التي تفر�س عليه القيادة مل�سافات 
كبرية يومياً, كان ال ميلك مت�سعاً 
م��ن ال��وق��ت يف امل��ن��زل, ل��ذا منحته 
مرحلة تقييد احلركة ق�ساء وقت 
من  العمل  اأثناء  العائلة  مع  اأك��ر 
املنزل ومكنت الكثريين من اإعادة 
جدولة خططهم و�سبط النفقات 

وامل�سروفات.
خالل  ال�سحي  يفتقده  م��ا  واأك���ر 
اأزمة كورونا هو ال�سفر والرحالت 
التي كان يواظب عليها مرتني يف 
ال��ع��ام, وك��ل م��رة اإىل ع��دة وجهات 
اليوم  ب���ات���ت  اأن���ه���ا  اإال  خم��ت��ل��ف��ة, 
التزامه  على  م��وؤك��داً  �سعباً,  اأم���راً 
باالبتعاد عن االزدحام والتجمعات 

يف مرحلة ما بعد كورونا.
اأكر  اأن  غ���ري���ر  ب���ن  م��ط��ر  وراأى 
ال�����س��ل��وك��ي��ات ال���ت���ي ت���غ���ريت على 
االأ�سخا�س  ح��ي��اة  واق����ع  م�����س��ت��وى 
خ���الل اأزم�����ة »ك����ورون����ا« ه���و زي���ادة 
املتمثلة  العائلي  ال��راب��ط  اأوا���س��ر 
اأ�سرته  اأف����راد  م��ن  االأب  ت��ق��رب  يف 
املنزلية  االأع����م����ال  يف  وامل�����س��اع��دة 
وقته  م��ن  كبري  ج��زء  وتخ�سي�س 
معظم  امل����ن����زل  يف  ب���ق���ائ���ه  ب��ح��ك��م 

اأبنائه  مع  للجلو�س  اليوم  �ساعات 
وتوجيههم,  اإل���ي���ه���م  واال����س���ت���م���اع 
م�سرياً اإىل اأن اأزمة كورونا اأتاحت 
الأبنائه واأحفاده ق�ساء وقت كبري 
التوا�سل  ج�����س��ور  ع����زز  م���ا  م���ع���ه, 
اأكر  ال��ع��ائ��ل��ي��ة وخ���ل���ق م�����س��اح��ات 

للحديث الودي بينهم.
واأ�سارت اآمنة خالد اإىل اأنها تعلمت 
عدة  �سحية  �سلوكيات  كورونا  من 
املنزل  وت��ع��ق��ي��م  ت��ن��ظ��ي��ف  اأب����رزه����ا 
ب���ا����س���ت���م���رار واالل������ت������زام ب����ارت����داء 
االأماكن  ع��ن  واالب��ت��ع��اد  الكمامات 
االأ�سخا�س  ب��ت��ج��م��ع��ات  امل��زدح��م��ة 
بالفريو�سات  ل���الإ����س���اب���ة  جت��ن��ب��اً 
امل��ع��دي��ة وال���ت���ي ت��ع��ت��ر م���ن اأكر 
التي  ال�������س���ح���ي���ة  ال�������س���ل���وك���ي���ات 
�ستحر�س على تطبيقها م�ستقباًل 
ع��ل��ى ك���اف���ة امل�����س��ت��وي��ات ����س���واء يف 
االأماكن العامة اأو متاجر الت�سوق 
االأ�سرية  ال��ت��ج��م��ع��ات  يف  واأي�������س���اً 
على  التي  االجتماعية  واملنا�سبات 
التوا�سل  حتقق  اأن��ه��ا  م��ن  ال��رغ��م 
تكرارها غري  اأن  اإال  االأق���ارب  ب��ني 
امل���درو����س ي��ن��ت��ج ع��ن��ه ت���ق���ارب غري 

�سحي.
وو���س��ف امل��واط��ن را���س��د الطنيجي 
اأزمة  خ��الل  عا�سها  ال��ت��ي  ال��ف��رة 

كورونا 

املفيدة  بالتجربة  احلركة  وتقييد 
حياتية  اأمن���اط���اً  منها  تعلم  ال��ت��ي 
التوا�سل  تقنني  �سحية من حيث 
مع االآخرين واأهمية الركيز على 
بعيداً  ال�سحية  الغذائية  الوجبات 
���ع, و����س���رورة  ع���ن ال���ط���ع���ام املُ�������س���نَّ
اخل�سوع للفح�س الطبي الدوري, 
ويف املقابل ترى �سريحة كبرية من 
املجتمع اأنها ا�سطرت للتخلي عن 
ع�����ادات داأب�����ت ع��ل��ي��ه��ا م��ث��ل ال�سفر 
اال�ستجمام  ب��غ��ر���س  وال����رح����الت 
وال��رف��ي��ه وه��ي م��ن االأم����ور التي 
مي���ك���ن اال����س���ت���غ���ن���اء ع��ن��ه��ا خالل 

االأزمات.
اعترت هالة عابد اأن من الطبيعي 
اأن تتغرّي اأ�سياء كثرية يف احلياة بعد 
امل�ستجد,  كورونا  فريو�س  انح�سار 
االجتماعية,  ال���ع���الق���ات  وم��ن��ه��ا 
حذراً  اأك���ر  اجل��م��ي��ع  �سي�سبح  اإذ 
يف ت��ع��ام��الت��ه م��ع االآخ���ري���ن, مثل 
املهنية  وال���ل���ق���اءات  االج��ت��م��اع��ات 
بع�س  وت������راج������ع  وال����ع����ائ����ل����ي����ة, 
باالأيدي  ال�����س��الم  م��ث��ل  ال����ع����ادات, 
تقت�سر  اأو  والتقبيل,  واالأح�����س��ان 
ف��ق��ط ع��ل��ى امل��ق��رب��ني م���ن االأه����ل, 
العالقات  دائ�����رة  �ستتقل�س  ك��م��ا 
عدد  على  لتقت�سر  االج��ت��م��اع��ي��ة, 

حمدود من االأ�سخا�س.

ف���ي���م���ا ت����ط����رق حم����م����د ع����ب����داهلل 
اأن  ع���ل���ي���ه  ���س��خ�����س  ك����ل  اأن  اإىل 
حماية  يف  م�����س��وؤول��ي��ت��ه  ي��ت��ح��م��ل 
اأ���س��رت��ه وامل��ق��رب��ني اإل��ي��ه م��ن خطر 
ب�»كورونا«,  ل��الإ���س��اب��ة  ال��ت��ع��ر���س 
ي�سهدها  التي  االأزم��ة  تنتهي  حتى 
باكت�ساف لقاح ناجع  العامل حالياً 
وعندها  للجميع,  وم��ت��اح  وف��ع��ال 
�سخ�س  اأن يرخي كل  فقط ميكن 
فر�سها  التي  االجتماعية  القيود 
وتعود  ب��ه,  واملحيطني  نف�سه  على 
اأن  متوقعاً  طبيعتها,  اإىل  احل��ي��اة 
التعامل بحذر  البع�س على  يعتاد 
مع االآخرين, رافعاً �سعار »الوقاية 
خ���ري م���ن ال����ع����الج«, واالأم�������ر كله 
ال�سحية,  ال��ف��رد  بثقافة  مرتبط 

ودرجة وعيه وتقديره لالأو�ساع.
�ستفر�س  )كورونا(  اأزمة  بالتاأكيد 
لالأ�سهر  لي�س  التغيري  م��ن  ن��وع��اً 
املقبلة,  لل�سنوات  بل  فقط,  املقبلة 
ككل,  االجتماعية  العالقات  على 
املجتمعي  ال�سلوك  منط  و�ستغري 
ب�����س��ك��ل ع�����ام, وه���ن���ا الب����د ل��ن��ا من 
االع�����������راف, رغ������م ك����ل امل�������س���اوئ 
خالل  ومازلنا  لها  تعر�سنا  التي 
ه���ذه االأزم�����ة, ب��اأن��ن��ا اأدرك���ن���ا بع�س 
ال�سلوكيات النافعة جداً للمجتمع 

مثل الرابط االأ�سري.

�حلياة ما بعد كورونا

يتوقعون اكت�شاف لقاح ناجع وفعال مع تغريات يف العادات الجتماعية

�لعو�مل و�ملوؤ�صر�ت تعك�ش ��صتقر�ر �لأو�صاع باملقارنة مع خمتلف دول �لعامل  جميع  �لبحر:  • منى 
• �إميان �صالح: تطبيق �صيا�صات وعمليات جديدة تدعم �لتغري�ت يف بيئة �لأعمال

• حممد �ل�صحي: �للتز�م بالبتعاد عن �لزدحام و�لتجمعات يف مرحلة ما بعد كورونا
• مطر بن غرير: عزز ج�صور �لتو��صل �لعائلية وخلق م�صاحات �أكرب للحديث �لودي بينهم

�لأماكن �ملزدحمة من �أكرث �ل�صلوكيات �ل�صحية �لتي �صنحر�ش على تطبيقها م�صتقباًل عن  �لبتعاد  خالد:  • �آمنة 
• ر��صد �لطنيجي: �لرتكيز على �لوجبات �لغذ�ئية �ل�صحية بعيدً� عن �لطعام �ملُ�صنَّع

• هالة عابد: �صتتقل�ش د�ئرة �لعالقات �لجتماعية, لتقت�صر على عدد حمدود من �لأ�صخا�ش
• حممد عبد�هلل: �لأمر كله مرتبط بثقافة �لفرد �ل�صحية, ودرجة وعيه وتقديره لالأو�صاع
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اأخبـار الإمـارات
م�صاحة ن�صتعر�ش فيها �لأفكار و�لإبد�ع 

بهدف �إثر�ء �حلياة �لثقافية
 يعرب �لقارىء فيها عن ر�أيه ول ميثل وجهة نظر �ل�صحيفة

نتلقى م�صاركتكم عرب �لمييل 

abdalmaqsud@hotmail.com

�ل�صالم �لعائلي
يظن البع�س اأن ال�سالم م�سطلح يقت�سر على العالقة بني الدول ويطمئن 
اإىل احلب, امل�ساهرة, االأخوة, والقرابة لتنظيم العالقة يف اأجواء وردية 
اإىل اأن تاأتي امل�ستجدات من اختالف وجهات النظر وتعار�س امل�سالح فال 

والغرام  الع�سق  ل��ي��ايل  ك��ل  جت���دي 
الإنهاء  والقرابة  الع�سرة  تنفع  وال 
ال�����س��راع ع��ل��ى ح�����س��ان��ة ط��ف��ل بني 
زوجني اأو تق�سيم قطعة اأر�س على 

الورثة. 
ن��ع��م ال���ق���ان���ون ي���ح���دد االإج��������راءات 
العملي,  ال����واق����ع  ل��ك��ن  واحل����ق����وق 
يف  التحكم  ي�ستطيع  م��ن  ن�سبة  ك��م 
ال�سالم  دائ���رة  يف  للبقاء  م�ساعره 
مب��ف��ه��وم��ه ال��ع��م��ي��ق وامل���م���ت���د لكل 
لنف�سه  ي�����س��م��ح  ف���ال  ال��ت�����س��رف��ات؛ 
اأو  ا���س��ت��خ��دام ح��ق��ه  ب��ال��ت��ع�����س��ف يف 

الرب�س والكيد وال�سجار والتطاول, باخت�سار حالة احلرب التي ت�ستعل 
العناد  بفعل  لل�سقوط  اآيلة  ال��واح��دة  مما يجعلها  االأ�سرة  داخ��ل حميط 

واجلروت. 
م�ساكلنا  من  الكثري  حل  علينا  يفوت  ال�سالم  ثقافة  غياب  احلقيقة  يف 
ويعطل ما تبقى من حقوق اأطراف اآخرين ال ذنب لهم ونحن اأنف�سنا ال 

طاقة لنا بتحمل اأ�سراراً جديدة قد نندم عليها وقت ال ينفع ندم. 
 ال�سالم ال ميكن اأن ي�سنعه حم�سر �سلح اأو قرار حمكمة بني اخل�سوم اإن 
مل ميتلكوا هم اأنف�سهم االإرادة احلقيقية ملوا�سلة ال�سعي وراء مطالبهم 
والنزول عن بع�سها والتوفيق واملفاو�سة بالعقل واحلكمة وو�سع م�سالح 
االأ�سر   من  الكثري  بني  ما  النتائج  تختلف  وهنا  االأول  املقام  يف  االأطفال 
البع�س يخ�سر كل �سيء والبع�س االآخر يجني ثمار االختيار االأكر وعيا 

على مر الع�سور. 
منى عبد �لعزيز /كاتبة

�ل�صيخوخة 
مراحل  م���ن  م��رح��ل��ة  ال�����س��ي��خ��وخ��ة 

ال�سخ�س  ع��ل��ى  ت���وؤث���ر  ق���د  ال��ع��م��ر, 
اأمرا�س  يف  وي��دخ��ل  �سلبياً  ت��اأث��رياً 
وقد  ال��زه��امي��ر,  منها  م�ستع�سية 
ال�����س��ي��خ��وخ��ة وهو  اإىل  امل����رء  ي�����س��ل 
بكامل تفكريه ويتمتع ب�سحة عالية 
ال�سيخوخة  لكن  �سنه,  مع  تتما�سى 
املر�سية تتطلب من االأقارب العناية 
الالزمة والوقوف بجواره وقفة بها 
لتاريخه  االحرام  ويعمها  الرحمة 

وتعبه يف الربية والعطاء.
والأن اهلل �سبحانه وتعاىل اأعلم بحال 
العباد فقد و�سى على الوالدين بل 

رفع قدرهما ملنزلته وقرن العبادة له وطاعتهما يف كفة واحدة, ومنح من 
ال  مرحلة  ال�سيخوخة  الدنيا,  يف  باملثل  ووعدهم  اجلنة  رغباتهما  يلبي 
اأو  مري�سا  حيا  البقاء  بيده  يكن  ومل  �ساحبها  عليها  ي�سيطر  اأن  ميكن 
الفئة بكل حب ورحمة,  التعامل مع هذه  معافى, لذا على املحيطني به 
�سحيح اأن الوالدين حمال اأطفالهما وكانا من اأ�سد النا�س حر�سا وفرحا 
للوالدين يف  واخلدمة  امل�ساعدة  اأن  اإال  وينمو,  يكر  ابنهما  ي�ساهدا  الأن 

الكر ي�سوبها انتظار انتهاء االأجل.
الرعاية  م��ن  بكثري  اأه���م  ال�سيخوخة  اأ���س��ح��اب  عند  النف�سية  ال��رع��اي��ة 
االآخر له, و�سعوره  ال�سيخوخة تتقل�س يف نظرة  اأمرا�س  , الأن  ال�سحية 
الدائم اأن من حوله ينتظرون اأجله, واأنه مل يعد له فائدة, هذا ال�سعور 
حتى ولو �سعر به �ساب الأ�سيب بالياأ�س و القنوط و رمبا اأقدم على فعل 
اإىل  مكروه لنف�سه, فاالهتمام واملحبة والرحمة طوق النجاة ملن و�سلوا 

�سنة ال�سيخوخة ويعانون من اأمرا�سها.
 �صمر حمدي 

�ل�صالم 
ارتقى  وج��وده  والأهميته و�سرورة  ا�سماء اهلل احل�سنى,  ا�سم من  ال�سالم 
االأوجه:  متعدد  فال�سالم  العزة,  برب  يقرن  ب��اأن  الرفيعة  املنزلة  لهذه 

الذي  ل��ل��ف��رد  النف�سي  ال�����س��الم  فمنه 
املجتمع  ع���ل���ى  ب���ال�������س���رورة  ي���ع���ود 
بالنفع, وال�سالم املجتمعي, وال�سالم 
الدويل بني البلدان, يف النهاية هو 
والتعاي�س  وال����راح����ة  ال��ط��م��اأن��ي��ن��ة 

ال�سلمي بني اجلميع.
ال�سالم النف�سي ين�ساأ مع الفرد حني 
يوؤمن باأن كل ما قدر له وما يحدث 
واأن  من حوله هو مقدر وبيد اهلل, 
يف  اختبار  جمرد  والرخاء  االبتالء 
بالء  امل�سائب  اأن  وال��ت��اأك��د  ال��دن��ي��ا, 
والرخاء اأي�سا بالء, فلو مل يتحكم 
ال�سراء  ع��ن��د  ن��ف�����س��ه  يف  ال�����س��خ�����س 

�سوف ينزلق اإىل بئر الن�سيان وعدم التعبد وال�سكر ل�ساحب املنة والقدرة 
يف اإعطائه هذا الراء وهذه النعم, فلو غفل عن ال�سكر واحلمد كان بالء 
عظيما واختبارا قا�سيا جدا يهوي ب�ساحبه اإىل الهاوية, ونف�س ال�سئ عند 
من ي�سجر ويياأ�س من رحمة اهلل وي�سكو اهلل للعباد ومي�سي بني النا�س 
غا�سبا قانطا من رحمة اهلل, مل ي�سر على البالء من مر�س اأو نق�س يف 
االأوالد و�سيق الرزق يف املال, كل هذه املظاهر املادية لو مل ي�سر عليها 

ل�سار مبتلى حقا.
ت�سري  النبوية  االأح��ادي��ث  الأن  معرفته,  ق��در  ال�سالم  يعرفوا  مل  وه���وؤالء 

دائما اإىل ال�سر واأن املوؤمن اأمره كله خري فاإذا اأنعم اهلل عليه �سكر واإذا ما 
ابتلي �سر, ففي كلتا احلالتني خري, ويف حالة الو�سول اإىل هذا الر�سا 

�سيتحقق ال�سالم النف�سي وي�سعر املرء بالطماأنينة والراحة.
اأما ال�سالم املجتمعي فمن �سوره ال�سعور الدائم باجلميع ومد يد العون 
والتعاون بني  التكافل  وتنمية فكرة  املر�سى  وزي��ارة  للمحتاج,  وامل�ساعدة 
اأفراد املجتمع مما يخفف االأعباء على الفقراء , وجود اجلمعيات اخلريية 
احلقيقية التى ت�سارك يف التنمية من بناء م�ست�سفيات وحفر اآبار واأماكن 

اإيواء للمنكوبني ت�سهم يف ن�سر املحبة وال�سعادة بني اأفراد املجتمع.
وال�����س��الم ب��ني ال����دول ي��ب��داأ م��ن ت��ب��ادل اخل����رات وال���دع���م اللوجي�ستي 
والدعم الكامل يف حلظات املحن والكوارث الطبيعية وغريها, وال�سالم 
ففي  ن���زاع,  وبينهم  جغرافيا  احل���دود  يف  م�سركتني  دول��ت��ني  ب��ني  يكون 
وجود ال�سالم �سي�ستفيدون من بع�سهم يف جماالت عديدة منها القطاع 
التى  والبالد  املحا�سيل,  وتبادل  التعليم  اخل��رات يف  والتبادل  التجاري 
اإىل �سهولة التنقل وقلة التكلفة يف  اأق��رب  تربطها حدود غالبا ما تكون 
االأر���س واح��دة وي�سهل  ال�سالم �سيجعل  اأن  الب�سائع وغريها, حتى  نقل 
ال�سلة  ت��دع��م  حما�سيل  م��ن  ال���دول  حتتاجه  م��ا  زراع���ة  يف  ا�ستخدامها 

الغذائية.
تنعم  وح��ده  فبه  والتعمري,  للبناء  احلقيقية  البوابة  هو  ال�سالم  �سيظل 
العامل يف  �سيعي�س  احلالة  ه��ذه  وال��رخ��اء, ويف  بالتنمية  وت��زده��ر  ال��دول 
اأج����واء م��ن ال��ت��ك��ات��ف ب���دال م��ن ال�����س��راع��ات ال��واه��ي��ة يف اال���س��ت��ي��الء على 
و�سعيف  ق��وي  هناك  يكن  مل  بال�سالم  بينما  االأ�سعف,  ال��دول  مدخرات 

غني وفقري الأن اجلميع يعتر نف�سه يف حظرية ال�سالم واالأمان.
ممدوح جاد 

�لتطور 
اأدم من �سورة البقرة متثل يل �سوؤاال  ظلت دائما االآي��ة الدالة على خلق 
 
ۖ
َخِليَفًة  ااْلأَْر����ِس  يِف  َجاِعٌل  اإِينيِّ  ِلْلَماَلِئَكِة  ��َك  َربُّ َق��اَل  ْذ  " َواإِ لي�س له جواب 

َماَء َوَنْحُن ُن�َسبيُِّح ِبَحْمِدَك  َعُل ِفيَها َمن ُيْف�ِسُد ِفيَها َوَي�ْسِفُك الديِّ اأَجَتْ َقاُلوا 
َتْعلَُموَن )30(  كيف للمالئكة و هي  اَل  َما  اأَْعلَُم  ينيِّ  اإِ َق��اَل   

ۖ
َلَك  �ُس  َوُنَقديِّ

اأبدا  املخلوقات التي ال تع�سي ربها 
ال�ساأن  ه��ذا  مثل  يف  اهلل  جت���ادل  اأن 
العني  راأي  راأوا  ق��د  ي��ك��ون��وا  اأن  اإال 
هناك  اإذاً  ه��ذا,  يقولون  جعلهم  ما 
بالفعل حلقة مفقودة اأو لغز تطلب 
بحث طويل حتى اأمتكن من الربط 
بني التطور و جعله �سببا ملزيد من 
االإميان باخلالق و لي�س العك�س كما 
امللحدون  ذلك  اإىل  ينتهي  اأن  يريد 

لهوى يف اأنف�سهم .
ه���ل ه���ن���اك اأدل������ة ع��ل��ي ال��ت��ط��ور يف 
مرور  عليها  ومن���ر  ن��ع��م  ؟  ال���ق���راّن 

الكرام اأو نفهمها كما فهمها و نقلها اإلينا ل�سلف ال�سالح مبا توفر لديهم 
اإن قراأت  اأوائ��ل �سورة البقرة التي  اأولها هذه االآي��ة يف  من علم يف وقته. 
وقتنا  يف  م�ست�ساغ  غري  اجتهاد  جمرد  �ستجده  الكثريين  عند  تف�سريها 
هذا – و�ستدرك اأنها بالفعل ت�سري اإىل خملوق اآخر �سبيه باالإن�سان الذي 
كان يتميز بجمجمة ذات جتويف دماغي �سغري جدا ن�سبة حلجم الراأ�س 
مما يدل على اأن حجم املخ لدى هذا الكائن كان �سغريا جدا و لهذا رمبا 

كان كائنا همجيا غري عاقل حتى حلظة اال�سطفاء .
يحتج  و  يدركون  قومه مبا  يخاطب  ك��ان  نبي  كل  اأن  اأي�سا  املعروف  من 
الثاين للب�سرية و هو  اأن �سيدنا نوح يعتر االأب  املعلوم  عليهم به و من 
اآباءهم االأول��ني و قد احتج  اّدم و قومه رمبا �سهدوا  قريب عهد ب�سيدنا 
عليهم �سيدنا نوح قائال " مالكم ال ترجون هلل وقارا و قد خلقكم اأطوارا 
نوح على دراي��ة بالنطفة و العلقة وامل�سغة و العظام و  قوم  كان  فهل   "
ك�سائها حلما كما ف�سرها املف�سرون ؟؟!! ال اأظن ذلك و ما اأظن اأال اأنهم 

كانوا �سهودا على تطورهم من " ذرية قوم اآخرين " 
اإِْن  ْحَمِة  الرَّ ُذو  اْلَغِنيُّ  ��َك  " َوَربُّ االأنعام  وقد قال املوىل عز وجل يف �سورة 
َقْوٍم  ��ِة  يَّ ُذريِّ ِمْن  اأَْن�َساأَُكْم  َكَما  َي�َساُء  َما  َبْعِدُكْم  ِمْن  َوَي�ْسَتْخِلْف  ُيْذِهْبُكْم  َي�َساأْ 
لكل  تت�سع  التي  و  ي�ساء  ي�ستخلف ما  �سبحانه  اآَخِريَن )133( فقد قال 
�سيء و لي�س من ي�ساء , وقال " من ذرية قوم اّخرين " اأي دليل اأو�سح من 
اأحدثكم  : كما  ال��ذي فيه  املوجودة مثل الطري  التفا�سري  هذا حتى يف 

وابتداعكم من بعد خلق اآخرين كانوا قبلَكم .
�ساأكتفي عند هذا احلد الأنتقل اإىل احللقة املفقودة يف نظرية التطور و 

نبداأ بذكر بع�س االآيات من �سورة ال�سجدة :
 َعلَى 

ۖ
اٍم ُثمَّ ا�ْسَتَوى َماَواِت َوااْلأَْر�َس َوَما َبْيَنُهَما يِف �ِستَِّة اأَيَّ ُ الَِّذي َخلََق ال�سَّ اهللَّ

ُيَدبيُِّر  ُروَن )4(  َتَتَذكَّ اأََف��اَل   
ۖ
ن ُدوِن��ِه ِمن َويِلٍّ َواَل �َسِفيٍع   َما َلُكم ميِّ

ۖ
اْلَعْر�ِس 

َماِء اإِىَل ااْلأَْر�ِس ُثمَّ َيْعُرُج اإَِلْيِه يِف َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه اأَْلَف �َسَنٍة  ااْلأَْمَر ِمَن ال�سَّ
الَِّذي  ِحيُم )6(  الرَّ اْلَعِزيُز  َهاَدِة  َوال�سَّ اْلَغْيِب  َعامِلُ  ِل��َك 

ۖ
َذ وَن )5(  َتُعدُّ ا  َّ مميِّ

َن�ْسلَُه  ن�َساِن ِمن ِطنٍي )7( ُثمَّ َجَعَل  ااْلإِ َوَب��َداأَ َخْلَق   
ۖ
اأَْح�َسَن ُكلَّ �َسْيٍء َخلََقُه 

 َوَجَعَل َلُكُم 
ۖ
وِحِه  اُه َوَنَفَخ ِفيِه ِمن رُّ ِهنٍي )8( ُثمَّ �َسوَّ اٍء مَّ ن مَّ ِمن �ُساَلَلٍة ميِّ

ا َت�ْسُكُروَن )9(   َقِلياًل مَّ
ۖ
ْفِئَدَة  ْمَع َوااْلأَْب�َساَر َوااْلأَ ال�سَّ

التي  و  الن�سبية  ال�سماوات واالأر���س و نظرية  يتحدث �سبحانه عن خلق 
مل يكن امل�سلمون االأوائل على دراية بها بالتاأكيد ولي�س لديهم من العلم 
ما يف�سرها اأكر من ذلك  فال عجب اأن ما يليها يلخ�س اإعجازا اّخر يف 
البد  لغوية  ناحية  من  ن�ستوعبه  و  نفهمه  لكي  و  االإن�سان  تطور  و  خلق 
من مالحظة اأحرف العطف التي حتدد مراحل التطور وبداأ ثم جعل ثم 

�سواه و نفخ فيه.  
دكتور كرمي �صعيد عبد �لر�زق

�لأن�صطة 
باالأن�سطة  االهتمام  يقت�سي  التعليمية  املراحل  وا�ستقرار  املدار�س  عودة 
املختلفة, حيث اإن االأن�سطة املتعددة متنح الطالب ق�سطا كبريا من نقل 
من  وذل��ك  للوطن,  واالنتماء  ال��والء  مبداأ  تر�سيخ  عن  ف�سال  اخل��رات 

خالل املمار�سة اليومية للن�ساط املطلوب.
التى يتحمل فيها  املدر�سية  ال�سباح واالإذاع��ة  االأن�سطة من طابور  تبدع 

هذه  واالإع����الم  ال�سحافة  م�����س��وؤول 
امل��ه��م��ة ب��اال���س��ت��ع��ان��ة امل��ب��ا���س��رة مع 
م�������س���وؤويل االإ������س�����راف ال���ي���وم���ي يف 
ال�سباحية,  ال��ف��رة  ف��ق��رات  جتهيز 
ب��اخ��ت��ي��ار جمموعة  غ��ال��ب��ا  وت����ب����داأ 
االإلقاء  يف  املتميزين  ال��ط��الب  م��ن 
واأ�سحاب احل�سور و�سرعة البديهة 
ال���ف���ق���رات التى  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  ل��ي��ق��وم��وا 
الكرمي,  ال��ق��راآن  ت���الوة  م��ن  تتكون 
العناوين  واأه�����م  االأخ����ب����ار  ون�����س��رة 
وط���رح ح��دي��ث ن��ب��وي ���س��ري��ف يحث 
ويزيد  القلق,  وح�سن  التعليم  على 

من اهتمام الطالب بنظافة املدر�سة والتعاون مع الزمالء ون�سر املحبة 
واالإخاء بني اجلميع ونزع ال�سغينة واالبتعاد عن العن�سرية والقبلية.

املواهب يف جمال كتاب  اكت�ساف  املدر�سية,  ال�سحافة  ن�ساط  ومن فوائد 
االخبار واالإلقاء االإذاعي مما ي�سمح للطالب بالتوجه يف تعليمهم ل�سقل 
مواهبهم وممار�ستها ب�سكل جيد بعد التخرج ويكونوا من رواد االإعالم 

املرئي واملقروء يف امل�ستقبل.
واح��د من  امل�سرح  فامل�سوؤول عن  اأهمية,  له  اأي�سا  فهو  امل�سرح  ن�ساط  اأم��ا 
اأي�سا  الن�ساط  وه��ذا  امل�سرح,  يف  املتخ�س�سة  الربوية  الكليات  خريجي 
وهذا  واملو�سيقى,  والغناء  والديكور  متثيل  من  الفنية  املواهب  يكت�سف 

يعطى املجتمع فائدة كرى من فنانني واملهتمني بالفن يف امل�ستقبل.
ون�ساط التدبري املنزيل للطالبات يف غاية االهمية, الأنه ي�سمح للطالبات 
بتحمل امل�سوؤولية يف الطهى والوقوف بجدية يف املطبخ اإذا كان الن�ساط 
اإذا كان يف جمال التدبري اخلا�س باحلياكة وهذا  خم�س�س للطهي, اأما 

اأي�سا ي�سمح بالتعليم والكفاءة واخلرة الأنها تعتر مهنة.
الفنية  كالربية  الفكر  بناء  اإىل  ومتيل  درا�سية  تعتر  التى  امل���واد  اأم��ا 
الطالب  �سخ�سية  تكون  جمتمعة  االن�سطة  فهذه  ال��زراع��ي��ة,  والربية 
التعليمي  باملجال  واملهتمني  امل��دار���س  م���دراء  على  فينبغي  وال��ط��ال��ب��ات, 
بناة  النهم  واالأدب,  الفن  علوم  لديها  اجيال  لبناء  باالأن�سطة  يهتموا  اأن 

امل�ستقبل وحاملي راية التنمية والتقدم. 
ولو عدنا اإىل عدة عقود من االهتمام بالتعليم �سنجد اأن القائمني على 
القطاع التعليمي, اهتموا بالتفا�سيل الدقيقة يف بناء اأبناوؤنا, وذلك كان 
موجود حتى على اأغلفة الكرا�سات من بع�س االإر�سادات التعليمية الهامة 
والتم�سك  واملجتمع  للفرد  ال�سخ�سية  بالنظافة  االهتمام  تغر�س  التى 
باملدر�سة وما بها من معدات, كانت هذه االر�سادات تبث روح الوالء حتى 

بتعليم جدول ال�سرب والعمليات احل�سابية الب�سيطة.
هذا االهتمام من م�سوؤويل قطاع التعليم منحت اجلميع روؤية يف تبادل 
اخلرات وتاأ�سي�س جيد للطالب, فاالأن�سطة مع كتابة وطباعة االإر�سادات 
واأ�س�ساً  نور  من  طاقة  املا�سية  االأجيال  منح  ما  اأه��م  من  الكرا�سات  على 

لكوادر ب�سرية يف جميع املجاالت.
�ل�صيماء حممد /خبري �ل�صحافة و�لإعالم 

تو�أمة
كثريون يلتزمون بارتداء الكمامة على الفم واالأنف والتي جاءت كتواأمة 

اجتاحت  ال���ت���ي  ك����ورون����ا  جل���ائ���ح���ة 
ال��ك��م��ام��ة ك�سيء  ت��و���س��ع  و  ال���ع���امل 
اح��رازي للوقاية من وب��اء كورونا 
امل�ستجد الذي يغزو العامل , ويفتك 

بالب�سر دون �سابق اإنذار.
ت�����س��ع غرامات  ال�����دول  اإح�����دى   يف 
الكمامة   ي����رت����دي  ال  مل����ن  ع���ال���ي���ة 
ك��وق��اي��ة اح��رازي��ة م��ن ه��ذا الوباء 
, واأخ�������رى ت��ف��ر���س��ه��ا ل��ل��ت��ج��وال يف 
ال�سوارع واالأ�سواق ,فما الذي يجعل 
النا�س ترف�س و�سعها رغم التحذير 
م��ن ع��دم ارت��دائ��ه��ا وخم��اط��رة على 

ال�سحة العامة ؟!
اإن القناعة باأهمية الكمامة تنبع من داخل الفرد , والقناعة ب�سرورة اأخذ 
االحتياطات االحرازية اأي�سا داللة على العقل املتوازن اليقظ ملا يحيط 
به من خماطر , وحني يحظر علينا  م�سوؤولو  مراكز الت�سوق من الدخول 
اأي�سا حفاظا على �سحة االآخرين  اأنهم على حق  دونها فاإنهم  بال �سك 
وعلى رواد املركز خ�سية انتقال الوباء من املخالطني وحاملي الفريو�س.

االآخرين  الالزمة يف عالقتنا مع  التدابري  اتخاذ  علمتنا ظروف احلياة 
والتيقظ ملا حولنا من خماطر لي�س بال�سرورة كورونا بل اأمرا�س نف�سية 
وعلل اجتماعية تتوالد مع النا�س ح�سب اأمزجتهم وعاداتهم وتقاليدهم 
الت�سافح  ومنع  حدها  ع��ن  ال��زائ��دة  والنظافة  املعقمات  ا�ستخدام  مثل 
وتبادل القبالت واالحت�سان لالأطفال والكبار جميعها مقبولة للوقاية 
كورونا  لكن  كورنا  بال�سرورة  لي�س  اأنواعها  بكافة  املعدية  االأمرا�س  من 
فر�ست ذلك على اجلميع دون متييز روؤ�ساء وموظفني وعمال ومناوبني 

واأجهزة اأمن وعابرين وغريهم .
ترى تبقى مقولة الوقاية خري من العالج االأهم يف التطبيق كي نحافظ 
على اأنف�سنا واأحبتنا من االأوبئة واالأمرا�س وغريها من االآفات التي قد 
االأمور  ه��ذه  يف  البع�س  قبل  من  والالمباالة  اال�ستهتار  نتيجة  ت�سيبنا 
الت�سديد  ي��اأت��ي  وال��ت��ي  جمعاء  الب�سرية  م�ستقبل  حت��دد  التي  امل�سريية 
اأخذ  اأمر حازم وهام وعلى ال�سلطات املخت�سة يف كل موقع   يف تطبيقها 

اإجراءاتها يف حما�سبة كل من يفرط بذلك .
�صحر حمزة/كاتبة

�عتقاد�ت 
اأن��ه��ا ط���راأت على اجل��ب��ال الن��ه��ارت م��ن وزنها  اآراء ل��و  ط���راأت على الفكر 
الرغم  مل��اذا ؟ وعلى  واأت�ساءل  اأ�ساأل   , وه��ول ما فيها من ثقل ال تتحمله 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف  لدينا  الر�سيدة  احلكومة  تدخل  من 
واعني  نكون  , ال  واملعتقدات  ل��الأدي��ان  م��زدرى  لكل  رادع��ة  قوانني  بن�س 

ومدركني باأن احلياة واهبها هو اهلل 
, وخالق اخلالئق فيها هو اهلل , واأن 
م��ن اأج��م��ل و���س��ف��ات احل��ق��د والغل 
عقار  �سبحانه  اخلالق  �سيدلية  يف 
ال�سالم  يكتمل  فيه   , احل��ب  ا�سمه 
اأن���ك���ر على  , وال  ال���وئ���ام  وي��ح�����س��ل 
املنكرين اإنكارهم الأي منكر , ولكن 
يقوله  ما  لكل  نتاأمل جميعا  دعونا 
الذين  م��ن  العقول  ناق�سي  بع�س 
فيلفظوه  ال��ك��الم  معنى  يعقلوا  مل 

بال وعي وال اإدراك ) فالن لي�س من ديني ال جتوز الرحمة عليه ( اأ�سا�سا 
فالن هو ميت ومل يطلب من اأحد كان م�سركا اأو م�سلما اأن يرحم اأحد 
لها فقط  الأن  �سواها  دون  اأي��ام  على  اأحيانا نرحم  ؟  نلعنه  فلماذا  عليه 
ذكرى طيبة , ونرحم على اأماكن حملت بني جنباتها ب�سمات من عمرنا 
, وهل الرحمة هي للميت اأو الأفعاله , وهل الرحمة هي الأن امليت ي�ستحق 
الرحمة اأو ال , اأو الأن الرحمة هي الأنها م�ستقة من ا�سم الرحمن �سبحانه 
فنرحم بها على خلقه الذين هو اأدرى مبن �سريحم , ومبن �سيلعن , ال 
منلي على اهلل اإن قلنا على اأحد رحمه اهلل نتيجة اإن�سانيتنا املحبة للغري 
يلعن  اأن  , وال منلي على اهلل  او اجل��رية  الع�سرة  او  التعاي�س  من خ��الل 
فالنا من النا�س الأنه كذا , اإال اأن اللعن والرحم هو يف يد اهلل الرحمن 
الرحيم , و�سديد العقاب , فكم من م�سلم ا�ستحق باأفعاله اللعن , وال نلعنه 
الأننا يف الواقع مل نوؤمر به , وكم من غري ذي دين ترحمنا عليه دون اأن 
ن�سعر , خا�سة اإن الم�ست اأيدينا واأعيننا اأي �سيئ من مكيفات هذا الع�سر 
الذي كانوا هم خمرعيه , من مكيف اأو هاتف اأو و�سيلة موا�سالت وكم 
مرة قلت يف قرارة نف�سك ولدرء احل�سد , ما �ساء اهلل تبارك اهلل يف هذا 
املنتج , اإن كانت �سيارة اأو اأي �سيء جاء اليك من م�سنع �ساحبه م�سيحي 
اأو هندو�سي اأو بوذي اأو يهودي فاأنت ت�سلي عليه وتطلب له العمر املديد 
و�سالمة يديه وما �سنع  بدون اأن ت�سعر, اأنا ال اأطلب منكم الرحم عليهم 

, ولكن ترى هل اإ�سالمنا يبيح اللعن على من يفيد الب�سرية ؟ 
كما اأن هناك �سل�سلة من العقائد منار�سها ب�سكل يومي, ونهتم بها ب�سكل 
كامل, فلم يكن النقاب ب�سكله هنا مثال ك�سكله يف اأفغان�ستان, اأو كالالئي 
م�ساحات  ولدينا  اإندوني�سيا  ع��ن  ويختلف  اليمن,  يف  الن�ساء  يرتدينه 
�سا�سعة من الوطن العربي يختلف فيها هذا الزي املت�سل جذريا بالدين 
وحتديدا الدين اال�سالمي, بحكم ورود اآيات يف كتاب اهلل العزيز تف�سل 
طريقة وكيفية املاهية التي يكون عليها هذا الزي وطريقة ارتدائه, والذي 
االأ�سماء  �سادور, بقية  اإىل  للراأ�س  اإىل غطاء  اإىل نقاب  تطور من حجاب 
بداية  م��ع  اأي���ام 2020  اأن��ه ويف  الطريف  م��ن  اأب��ح��ث عنها, ولكن  التي مل 
جائحة كورونا, طراأت على الدنيا باأ�سرها والأول مرة على �سكان العامل 
زي موحد يعرف الكل ببع�سهم باأنهم متحدون �سد عدو م�سرك ا�سمه 
الوباء, ومن املده�س يف امل�ساألة اأن النا�س ومن كال اجلن�سني �سار مرتديا 
لهذا النقاب, مما جعل ُكريات ال�سركات تتناف�س يف و�سع برانداتها عليه 
وتبيعه ب�سعر يتجاوز اأحياناً �سعر الكندوره ) الد�سدا�سه(, فهل بعد زوال 

كورونا �ستكون الكمامة عادة.
ي�ساأل فيها املنظرون يف عام 2020 اإن كانت هي من ال�سنة اأو اأنها فر�س 
اأو اأنه جمرد اإجراء احرازي قام به النا�س قبل 180 �سنة ثم �سارت عادة 

 مري� علي/�إعالمية 

منطقة �لأمان    
هي منطقة وهمية وحالة نف�سية يعي�سها الفرد, كما تبدو ماألوفة ومريحة 
جداَ, لكنها فخ حقيقي للتوقف عن �سبط النف�س وحتفيزها واإلزامها على 
بذل املزيد من الطاقة, ت�ستخدم جمازاَ للداللة على حالة �سلوكية ميار�سها 
التغيري  م��ن  وي��ح��د  ب��االأم��ان  وه��م��ي  �سعور  يعطي  روت���ني  �سمن  ال�سخ�س 

واالإبداع.
اإط��ار منطقة الراحة   وجودنا داخ��ل 
ممتعة  نف�سيَّة  حالة  نعي�س  اأن  يعني 
الف�سيولوجي,  االن���������س����ج����ام  م�����ن 
و مع  ذات��ن��ا  م��ع  والنَّْف�ِسي  وال���َب���َديِن, 
لتجنُّب  من��ي��ل  واأن  املحيطة  البيئة 
امل���خ���اوف وال��ق��ل��ق م���ع ���س��ع��وٍر زائ���ٍف 
باالأماِن واالكتفاء مبراقبة االأحداث 
عن بعد. وقد يرغب البع�س بالتغيري 
حياتهم  عن  الر�سا  بعدم  وي�سعرون 
يف�سلون  ال���وق���ت  ن��ف�����س  يف  ل��ك��ن��ه��م 
امل�سوؤولية  واإلقاء  والتذمر  اجللو�س 

على االآخرين وذلك الأنهم ال ميلكون 
الكافية للخروج من  ال�سجاعة  اأو حتى  االإرادة احلقيقية  اأو  القوية  الرغبة 
منطقة الراحة, بل على العك�س ت�سيطر عليهم م�ساعر اخلوف من التجديد 
الفر�س املتجددة والقدرة على النجاح واالإبداع  والتغيري متجاهلني متاماَ 
والتطوير وحتقيق االأهداف, حيث ي�سعر الفرد فيها ب�سعادة و راحة كبرية 
عن  وحتى  ومهاراته  ومعلوماته  نف�سه  عن  كبري  ور�سى  غامرة  وطماأنينة 
من  وللخروج  فيه.  يتواجد  ال��ذي  واملكان  معهم  يتعامل  الذين  االأ�سخا�س 
هذه املنطقة عليك اأن ت�ست�سعر اجلمال يف كل ما يحيط حولك واأن حتمد اهلل 
على عطاياه دوماَ, ان�سى املا�سي وركز يف احلا�سر وامل�ستقبل, اأبداأ بالتغيري 
من الداخل لينعك�س على اخلارج, خالط االأ�سخا�س االإيجابيني والناجحني 
اأو لغة جديدة ت�سيفها خلراتك لتعزز  ال�سلبيني, تعلم مهارة  وابتعد عن 
جدد  اأ�سخا�س  م��ع  للتوا�سل  ب��واب��ة  وت��ك��ون  وخ��رات��ك  بنف�سك  ثقتك  م��ن 
وعالقات جديدة, حاول تقدمي يد العون لالآخرين, مار�س بع�س التمارين 
من  واخرج  نف�سك  حتدى  والنف�سية,  اجل�سدية  ل�سحتك  وانتبه  الريا�سية 
القيام  عند  جديد  اأ�سلوب  واتباع  بالتغيري  واب��داأ  الروتينية  االأعمال  دائ��رة 
اأخلق  روت��ي��ن��ي,  ب�سكل  بها  القيام  على  ت��ع��ودت  ال��ت��ي  االأ���س��ي��اء  باأب�سط  حتى 
الفر�سة وال تنتظرها, مترد على منطقة الراحة و كن متميزاَ ومبدعاَ بروح 

خالقة وتذكر اأن التجارب اجلديدة دوماَ لها لذتها ومتعتها.
منال �حلبال /�إعالمية 
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عربي ودويل

بوليفيا تريد الدعاء على 
الرئي�س ال�شابق لدى اجلنائية 

•• الباز-اأ ف ب

الدولية  اجلنائية  املحكمة  اأم��ام  االدع��اء  تريد  اأنها  البوليفية  احلكومة  اأعلنت 
على الرئي�س ال�سابق اإيفو مورالي�س بتهمة ارتكاب جرائم �سد االإن�سانية بعدما 

ن�سب اأن�ساره حواجز طرق �سلت احلركة يف البالد ال�سهر املا�سي.
ويف الواقع اأي دولة موقعة التفاقية روما التي اأ�س�ست املحكمة, مثل بوليفيا, ال 
بل ت�ستطيع الطلب من املدعية العامة النظر يف و�سع  “رفع دعوى”  ميكنها 
اجلنائية  املحكمة  تتدخل  ال  التكامل,  مبداأ  وبا�سم  اأخ���رى,  جهة  من  حم��دد. 

الدولية اإال اإذا كان النظام الق�سائي الوطني فا�سال.
“مكتب املدعي  اأنييز يف تغريدة على توير  وكتبت الرئي�سة االنتقالية جانني 
�سد  جلرائم  �سكوى  لتقدمي  اله��اي  يف  الدولية  اجلنائية  املحكمة  يف  موجود 
بال�سكوى.  تقدم  اأن��ه  املكتب  واأك��د  واآخرين”.  مورالي�س  اإيفو  �سد  االإن�سانية 
واأو�سحت الرئي�سة اأن الدعوى مررة “باحل�سار الذي فر�س على املدن وت�سبب 
مبوت اأكر من اأربعني �سخ�سا ب�سبب نق�س اإمدادات االأوك�سيجني الطبي” يف 

اأوج اأزمة فريو�س كورونا امل�ستجد.
�سغط  حتت   2019 الثاين/نوفمر  ت�سرين  يف  ا�ستقال  ال��ذي  مورالي�س  ورد 
تظاهرات حا�سدة بعد حكم دام 14 عاما, على توير قائال اإنه يتعر�س “حلملة 
اأن هذه االتهامات لن توؤدي اإىل  “اإنهم يعرفون جيدا  لت�سويه �سمعته«. وكتب 
�سيء الأنها كاذبة. اإنها ذر للرماد يف العيون وخالل احلملة االنتخابية يحاولون 
واالإن�سانية«.  وال�سحية  االقت�سادية  ال��ك��ارث��ة  ع��ن  البوليفي  ال�سعب  اإ���س��غ��ال 
اأمر  ب��اأن��ه   )2019-2006( ال�����س��اب��ق  ال��ي�����س��اري  ال��رئ��ي�����س  احل��ك��وم��ة  وت��ت��ه��م 
اآب/اأغ�سط�س الإجبار املحكمة االنتخابية العليا على حتديد  باإقامة حواجز يف 

م��وع��د ل��الن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي اأرج���ئ���ت ثالث 
كوفيد-19.  ج��ائ��ح��ة  ب�����س��ب��ب  م�����رات 
االأول/ ت�سرين   18 املحكمة  وح���ددت 

الرئا�سية  لالنتخابات  م��وع��دا  اأكتوبر 
احلواجز  باإزالة  �سمح  ما  والت�سريعية, 
الغذائية  امل��واد  يف  نق�س  اإىل  اأدت  التي 
واالأدوية. و�سجلت يف بوليفيا التي يبلغ 
 118 ن�سمة,  مليون   11 �سكانها  ع��دد 
و5288  بكورونا  اإ�سابة  و781  األفا 
وفاة. وكانت الرئي�سة االنتقالية طالبت 
يف نهاية اآب/اأغ�سط�س مبثول مورالي�س 
على  للرد  باالأرجنتني,  املنفى  يف  املقيم 
اتهامات له باإقامة عالقات جن�سية مع 

فتاتني قا�سرين.

على تنفيذ اإجراءات احرازية معينة مع كل لون.
ومع اطالق النظام اجلديد, الذي يتم تقييم م�ستوياته 
اأربع  الو�سع يف  الوباء  اأ�سبوعيا, �سنفت جلنة مكافحة 
جرات�س  لينز,  فيينا,  العا�سمة  ت�سمل  من�ساوية  م��دن 
ي�سري  ال��ذي  االأ���س��ف��ر,  ال��ل��ون  عند  كوف�ستاين  ومدينة 
ارتداء  ت�سديد  ت�ستلزم  متو�سطة,  خماطر  وج��ود  اإىل 

الكمامة يف االأماكن العامة.
ودعا وزير ال�سحة رودولف اأن�سوبر, اإىل توخي احلذر, 
ا مطلًقا,  لي�س تفوي�سً “االأخ�سر”  اأن اللون  اإىل  الفتاً 
االأ�سا�سية مثل غ�سل  الوقاية  واأنه يجب تنفيذ تدابري 

اليدين بانتظام واحلفاظ على التباعد بني االأفراد.

•• فيينا-وام:

خطورة  م�ستوى  لتقييم  جديدا  نظاما  النم�سا  د�سنت 
وانت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد بجميع املدن واملناطق 
كل  م�ستوى  بح�سب  االح��رازي��ة  االإج�����راءات  لتوحيد 

الت�سنيف.
اإ�سارة  حت��ذي��رات  اجل��دي��د  الديناميكي  النظام  وي�سبه 
امل�����رور, ح��ي��ث ي�����س��ري ال��ل��ون االأخ�����س��ر اإىل ع���دم وجود 
خطورة يف منطقة معينة, واالأ�سفر اإىل م�ستوى خطورة 
متو�سط, ويحذر الرتقايل من خطورة مرتفعة, فيما 
ي�سري االأحمر اإىل م�ستوى �سديد اخلطورة, ومت االتفاق 

النم�شا تد�شن نظاما جديدا للتحذير من انت�شار وباء كورونا
يف  اأبي�س  �سرطي  ركبة  حتت  اختناقا  اإفريقي  اأ�سل  من  االأمريكي 

مينيابولي�س يف اأواخر اأيار/مايو.
لكّن اأن�سارا لدونالد ترامب, بينهم اأع�ساء يف حركات تفوق البي�س 
يتحدون بانتظام الن�سطاء  مثل “براود بوْيز” و”باتريوت براير”, 

يف حركة “حياة ال�سود مهمة” املناه�سة للعن�سرية.
املا�سي. وتويف  ال�سبت  قتل  “�سالة وطنية”  وك��ان ع�سو يف حركة 
الرجل الذي ي�ستبه بانه ارتكب عملية القتل وقال اإنه ع�سو “مئة 
باملئة يف اأنتيفا” احلركة الي�سارية املعادية للفا�سية, بعد ايام خالل 

توقيفه من قبل ال�سرطة الفدرالية.
اأنها  با�ستمرار  غيب�سون  ج��وي  وزعيمها  وطنية”  “�سالة  وت��وؤك��د 

منظمة م�سيحية.

•• �صان فران�صي�صكو-اأ ف ب

)�سالة  براير”  “باتريوت  حركة  ح�سابات  في�سبوك  موقع  اأزال 
وطنية( االأمريكية اليمينّية املتطرفة التي تورطت يف اأعمال عنف 
اأ�سابيع,  منذ  بورتالند  يف  للعن�سرية  مناه�سني  متظاهرين  �سد 

وُقتل اأحد اأع�سائها بالر�سا�س موؤخرا.
وقال موقع في�سبوك لوكالة فران�س بر�س اإن �سفحات هذه املجموعة 
ال�سغرية اأزيلت من في�سبوك واإن�ستغرام “يف اإطار جهودنا امل�ستمرة 

حلظر امليلي�سيات العنيفة من من�ستنا«.
ويف م��دي��ن��ة ب��ورت��الن��د يف ���س��م��ال غ���رب ال���والي���ات امل��ت��ح��دة, يحتج 
ال�سرطة منذ وف��اة ج��ورج فلويد  املتظاهرون بال كلل �سد وح�سية 

في�شبوك يزيل ح�شابات جمموعة اأمريكية ميينية متطرفة 

عوا�سم-وكاالت
ت��وا���س��ل اأن��ق��رة ت��اأج��ي��ج ال��و���س��ع يف 
االأبي�س  ال��ب��ح��ر  ����س���رق  م��ن��ط��ق��ة 
املجتمع  دع������وات  رغ����م  امل��ت��و���س��ط 
فيما  النف�س,  �سبط  اإىل  ال���دويل 
ال�����ق�����درات  اإىل  االأن������ظ������ار  ت���ت���ج���ه 
ال���ع�������س���ك���ري���ة ال���ب���ح���ري���ة ل���ل���دول 

املتنازعة.
املتو�سط  �����س����رق  م����ي����اه  وغ�������س���ت 
ب��ال��ق��وات ال��ب��ح��ري��ة, خ��الل االآونة 
االأخ�����������رية, وت�����ع�����ددت ب����ني ق����وات 
داعمة لليونان يف وجه التدخالت 
ال����رك����ي����ة, ف��ي��م��ا جت�����ري اأخ�����رى 

مناورات ع�سكرية.
ويف ظل هذا الت�سعيد غري امل�سبوق 
اأن��ق��رة واأث��ي��ن��ا, ت��ث��ار ت�ساوؤالت  ب��ني 
من  ل��ك��ل  الع�سكرية  ال��ق��وة  ب�����س��اأن 
يتاأرجح  وك��ي��ف  وت��رك��ي��ا,  ال��ي��ون��ان 

ميزان القوة بني البلدين.
“غلوبال  م��وق��ع  ب��ي��ان��ات  وبح�سب 
القوة  ت��ر���س��ان��ة  ف���اإن  باور”,  ف��اي��ر 
ال���ب���ح���ري���ة ل���ل���ي���ون���ان ت�������س���م 13 
فرقاطة و11 غوا�سة و35 دورية 
ح����ر�����س, ف�����س��ال ع����ن 4 وح�����دات 

خمت�سة يف حروب االألغام.
اليونان حامالت  وفيما ال متتلك 
يرجح  م������دم������رات,  اأو  ط�����ائ�����رات 
يرجح  اأن  ال��ع�����س��ك��ري��ون  اخل�����راء 
دع���م ال����دول االأع�����س��اء يف االحتاد 
االأوروب������ي ك��ف��ة اأث��ي��ن��ا يف ح���ال اأي 

�سراع حمتمل.
وتعد فرن�سا وهي من اأبرز القوى 
الدول  م��ن  ال��ع��امل,  يف  الع�سكرية 

•• بغداد-وكاالت

النا�سطني  اغتياالت  م�سل�سل  بعد 
وال�������س���ح���اف���ي���ني وال����ب����اح����ث����ني يف 
ب����غ����داد  يف  ����س���ي���م���ا  ال  ال�������ع�������راق, 
البالد  جنوب  الب�سرة  وحمافظة 
بع�س  املا�سي  ال�سهر  �سهدت  التي 
وزارة  باإ�سراف  االأمنية  اخلطوات 
الداخلية لتعقب القتلة, باالإ�سافة 
املنفلت,  ال�سالح  على  الق�ساء  اإىل 
وم����ل����ف امل������خ������درات, وال����ن����زاع����ات 
املجرمني  واع��ت��ق��ال  ال��ع�����س��ائ��ري��ة, 
اأوامر  االآن  حتى  تنفذ  مل  ال��ذي��ن 

القب�س عليهم.
وا���س��ت��ك��م��ااًل ل��ت��ل��ك اخل����ط����وات, ال 
رئي�������س  تاأكي������د  م�������ع  �س�����يما 
م�سطفى  ال�����ع�����راق�����ي  ال�������������وزراء 
اعتقال  ���س��رورة  م����راراً  الكاظمي 
االغتي������ال  ع��م��ل��ي��ات  م��ن��ف�����������������ذي 
النا�س������طني  ق��ت��ل��ة  وحم���ا����س���ب���ة 
اآليات  ����س���وه���دت  واالإع����الم����ي����ني, 
اأث���ار  م��ا  ب��غ��داد  يف  ل��ي��اًل  ع�سكرية 

عددا من الت�ساوؤالت.

�لبد�ية من بغد�د
قبل اأن توؤكد خلية االإعالم االأمني 
القوات  اأن  ال�سبت  اأم�����س  ب��ي��ان  يف 
االأمنية وب�سنوفها املختلفة باإمرة 
قيادة عمليات بغداد �سرعت فجرا 
املعامل  ح�سينية  منطقة  بتفتي�س 
التي  العراقية(  العا�سمة  )���س��رق 
خطريا  ا�ستخداما  موؤخرا  �سهدت 
واخلفيفة  امل��ت��و���س��ط��ة  ل��الأ���س��ل��ح��ة 
االأ�سلحة  اأن��واع  ون��زع  النزاعات,  يف 
ِم�������ن امل�����واط�����ن�����ني وم�������س���ادرت���ه���ا 
وف���ق���اً ل��ل��ق��ان��ون ول��ف��ر���س االأم����ن 

واال�ستقرار فيها.
عمليات  اأن  ال����ب����ي����ان  اأك�������د  ك���م���ا 
منطقة  كل  اإىل  �ست�سل  التفتي�س 
ي�����س��ت��خ��دم ف��ي��ه��ا ال�������س���الح خالل 
منا�سدا  واخل�����س��وم��ات,  ال��ن��زاع��ات 
ِمن  التام  التعاون  كافة  املواطنني 

اأجل �سالمتهم واأمنهم .

يف �لب�صرة �أي�صا
عمليات  ق��ائ��د  اأع���ل���ن  ب��ال��ت��زام��ن, 
ال��ب�����س��رة اأك����رم ���س��دام م��دن��ف, اأن 

�سباح  ان��ط��ل��ق��ت  ع�سكرية  عملية 
م�ستهدفة  ال���ب�������س���رة,  يف  ال����ي����وم 
ي�ستخدم  ال����ذي  امل��ت��ف��ل��ت  ال�����س��الح 
�سد املواطن, م�سيفاً اأن املحافظة 
مقبلة على ا�ستقرار اأمني �سيلم�سه 
العراقيون قريباً, و�سيكون الو�سع 

جاذبا لال�ستثمار.
اجلنوبية  املحافظة  اأن  اأو�سح  كما 
تزامناً  للتجوال  حظراً  ت�سهد  لن 
هناك  �سيكون  اإمن���ا  العملية,  م��ع 
املناطق.  تفتي�س  عند  جزئي  قطع 
االأمنية  ال��ق��وات  اأن  م��دن��ف  واأك����د 
باأكر من قطعة �سالح  لن ت�سمح 

خفيف يف املنازل.
العملية  اأن  اإىل  اأ����س���ار  ذل����ك,  اإىل 
يعقد  اأن  ع��ل��ى  اأي�����ام,   5 �ست�ستمر 
النتائج  ل��ت��ق��ي��ي��م  م���وؤمت���ر  ب��ع��ده��ا 

و�سري العملية.

حما�صبة �لقتلة
اأ���س��ه��ر واالأ�سوات  م��ن��ذ  اأن���ه  ي��ذك��ر 
مطالبة  ال�������ع�������راق  يف  ت����ت����ع����اىل 
اغتالوا  ال��ذي��ن  القتلة  مبحا�سبة 

ب���ال���ر����س���ا����س ال�����غ�����ادر وك����امت����ات 
���س��ب��ان �سدحت  ال�����س��وت ح��ن��اج��ر 
بعد انطالق التظاهرات يف اأكتوبر 
الف�ساد  ع��ل��ى  اح��ت��ج��اج��ا  امل��ا���س��ي 
واملحا�س�سة يف البالد, وكانت اآخر 
�سهدته  ما  ه��ذه  االغتيال  موجات 
اأغ�سط�س  اأواخ���ر  الب�سرة  مدينة 

املا�سي.
العراقيني  من  العديد  نا�سد  كما 
املتفلت,  ال�سالح  ب�سحب  ال�سلطات 
عمليات  م���ن  امل���دن���ي���ني  وح���م���اي���ة 
احلا�سلة  وال���ت���ع���دي���ات  اخل���ط���ف 

ب�سكل م�ستمر.
وقد علق عدد كبري من العراقيني 
وعد  ال���ذي  الكاظمي  على  اأملهم 
املتفلت  ال�������س���الح  ب�����س��ح��ب  م������رارا 
وحما�سبة  امل��ت��ظ��اه��ري��ن,  وح��م��اي��ة 

قتلة النا�سطني.

حمطات عنيفة
وك��ان��ت ت��ظ��اه��رات ال��ع��راق �سهدت 
من  االأول  يف  ان��ط��الق��ت��ه��ا  م���ن���ذ 
اأك��ت��وب��ر امل��ا���س��ي, حم��ط��ات عنيفة, 

تتحول اإىل مطالب �سيا�سية تدعو 
عدة,  حم��ط��ات  اجل���ذري,  للتغيري 
اإىل مقتل  اأدى  بالعنف ما  ات�سمت 

املئات من املتظاهرين.
ف������ف������ي ت�����������س�����ري�����ح�����ات �����س����اب����ق����ة 

ال�سوارع, اإال اأنه مل يتم توقيف اأي 
متهم حتى االآن.

كما �سهدت تلك االحتجاجات التي 
بحقوق  للمطالبة  بداية  انطلقت 
اأن  معي�سية ومكافحة الف�ساد قبل 

فاعلني  ن�سطاء  طالت  واغتياالت 
فيها, واإعالميني وحمامني.

العديد  اأن  م����ن  ال����رغ����م  وع����ل����ى 
م��ن ت��ل��ك االغ��ت��ي��االت وث��ق��ت عر 
ك�����ام�����ريات م����راق����ب����ة و����س���ع���ت يف 

املنطقة برمتها بالفعل. لذا ن�سهد 
ت��وت��را م��ت��زاي��دا وال��و���س��ع الناجم 

متفجر جدا ويثري القلق«.
ودعت ال�سني اأم�س االأول اجلمعة 
للجوء اإىل احلوار الأجل نزع فتيل 
املتو�سط,  �سرق  منطقة  يف  التوتر 
و�سط خماوف من تطور الت�سعيد 
اإىل  امل��ت��زاي��د ب��ني تركيا وال��ي��ون��ان 

مواجهة ع�سكرية و�سيكة.
وجاء موقف بكني, خالل اجتماع يف 
اأثينا بني رئي�س الوزراء اليوناين, 
ويانغ  ميت�سوتاكي�س,  كريياكو�س 
ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  جيت�سي, 
ومدير جلنة ال�سوؤون اخلارجية يف 
ال�سيوعي  للحزب  املركزية  اللجنة 

ال�سيني.
واأكد اجلانب ال�سيني اأن اال�ستقرار 
“مهم  امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل  يف ه���ذه 
“تتابع  ب��ك��ني  اإن  ق���ائ���ال  جدا”, 
تطورات �سرق البحر املتو�سط عن 

كثب«.
اأنه على  اأن ال�سني تعتقد  واأو�سح 
االأطراف املعنية بهذه التطورات اأن 
حتل اخلالفات من خالل احلوار, 
ف�سال عن جتنب االإج��راءات التي 

من �ساأنها ت�سعيد املوقف.
تركيا  ب���ني  ال��ع��الق�����������ات  وت�����س��ه��د 
منطقة  ب�س������بب  توت������را  واليونان 
امل���ت���و����س���ط, حيث  ال���ب���ح���ر  �����س����رق 
عملي�������ات  اأن��ق�����������������������رة  جت�����������������������ري 
الطاقة  الحتياطي��ات  ا�ستك�ساف 
تقول  منطقة  يف  ال��ب��ح��ر,  ق���اع  يف 
جرفها  ����س���م���ن  اإن�����ه�����ا  ال����ي����ون����ان 

القاري.

الداعمة لليونان, يف خ�سم التوتر 
احلايل.

وتت�سمن الر�سانة الفرن�سية اأربع 
ح��ام��الت ط��ائ��رات, و11 مدمرة, 
و11 فرقاطة, و9 غوا�سات و17 
دورية حر�س و17 وحدة خمت�سة 

يف حرب االألغام.
اأن  ع�������س���ك���ري���ون  وي��������رى خ��������راء 
اأوروبية  ودول  فرن�سا  ا�سطفاف 
يرجح  قد  اليونان  بجانب  اأخ��رى 
ال�سعيد  على  فقط  لي�س  كفتها, 
الدبلوما�سي, ولكن اأي�سا من حيث 

ال��ع�����س��ك��ري��ة يف �سراع  ال�����ردع  ق���وة 
�سرق املتو�سط, االآخذ يف الت�ساعد 

خالل الفرة االأخرية.
ولكن رغم هذه احل�سود الع�سكرية, 
الدبلوما�سية  امل�����س��اع��ي  ت��ت��وا���س��ل 
واالحتاد  اأثينا  خ�سو�سا من جهة 
�سرقي  االأوروب��ي لتجنيب منطقة 
توتر  اأو  ت�����س��ع��ي��د  اأي  امل��ت��و���س��ط 
ع�سكري قد تكون عواقبه وخيمة, 
وك������ل ذل������ك ي���ت���وق���ف ع���ل���ى وق���ف 
بروات  طمعا  ممار�ساتها  اأن��ق��رة 

املتو�سط.

ال���������وزراء  رئ���ي�������س  وق�����������������������ال 
كريياك�����و�س  ال��ي��ون��������������������ان��������������������ي, 
ميت�سوتاكي�س اأم�س االأول اجلمعة 
غري  ب����اأع����م����ال  ت����ق����وم  ت���رك���ي���ا  اإن 
وهو  املتو�س��ط,  �س�������رق  قانوني�������ة 
ردا  وي��ت��ط��ل��ب  حتدي������ا,  مي��ث��ل  م��ا 

دوليا.
واأ�سار امل�سوؤول اليوناين يف تغريدة 
على ح�سابه الر�سمي يف “توير”, 
اأن بالده تواجه عدوانا تركيا  اإىل 
م��ي��ث��اق االأمم  ت��ت��ح��دى  واأف����ع����اال 

املتحدة.

»تاأجيج تركي«
ومن جانبه, ندد الرئي�س القر�سي 
االأول  اأم�س  اأنا�ستا�سياد�س  نيكو�س 
اجلمعة, ب�”عدوانية” تركيا ودعا 
اإىل اإج���راء حم��ادث��ات حلل خالف 
ب�����س��اأن احل����دود ال��ب��ح��ري��ة وحقوق 
اأن  التنقيب عن الغاز, حمذرا من 
التوتر املت�ساعد يف املتو�سط يهدد 
بزعزعة ا�ستقرار املنطقة باأ�سرها, 

ح�سبما نقلت “فران�س بر�س«.
ولفت اأنا�ستا�سياد�س اإىل اأنه “هناك 
على  لل�سيطرة  نية  م��ع  ع��دوان��ي��ة, 

اأو�سح علي البياتي,  ل�”العربية”, 
ملفو�سية حقوق  الر�سمي  املتحدث 
العراقية  التظاهرات  اأن  االإن�سان, 
���س��ه��دت ���س��ق��وط اأك����ر م���ن 550 

قتيال.

�شبط الفلتان الأمني.. من بغداد اإىل الب�شرة

ملن الغلبة ؟ القوة البحرية لرتكيا واليونان يف امليزان الع�شكري

غ�شب �شوري.. اجلواز ل يدخلك البالد اأما الدولر فق�شة اأخرى! املعار�شة البيالرو�شية تريد عالقات وثيقة مع الحتاد الأوروبي 
•• عوا�صم-وكاالت

اعتاد ال�سوريون والعامل اأجمع اأن ي�سمعوا منذ اأن بداأت احلرب يف �سوريا, 
10 �سنوات تقريبا, عن الجئني علقوا على احلدود بني البلدان,  اأي قبل 
كركيا اأو اليونان وغريها اأثناء طلبهم اللجوء, لكن اأن ي�سبح هذا ال�سعب 

الجئاً حتى على حدود بالده فهذا ما اأثار ا�ستهجان املوايل 
واملعار�س للنظام ال�سوري.

فخالل االأيام املا�سية, ان�سغلت االأو�ساط ال�سورية وو�سائل 
جواز  اأن  م��ف��اده��ا,  ت��ك��ررت  بجملة  االجتماعي  التوا�سل 
�سوريا,  اإىل  بالدخول حتى  ال�سوري ال ي�سمح لك  ال�سفر 
بعيد, الأن  اإىل حد  واقعية  باالأمر جتدها  التدقيق  وعند 
اأياً كان  اأ�سدر ق��راراً يف وقت �سابق مينع  النظام ال�سوري 
من الدخول اإىل �سوريا اإال ومعه 100 دوالر كي يبدلها 
الذي  وبال�سعر  الر�سمية  امل��ن��اف��ذ  ع��ن��د  ال�سلطات  ل���دى 

يفر�سه النظام على القادمني.
ي�سمل ال�سوريني قبل غريهم. وعلى  واجلدير ذكره اأن م�سطلح “قادم”, 
اأح���دث م��وؤخ��را بعد  اأن��ه  اإال  اأ�سابيع ع��دة  اأن ال��ق��رار �سدر قبل  ال��رغ��م م��ن 
موجة ا�ستياء عارمة, دفعت مبدير اإدارة الهجرة واجلوازات التابع للنظام 
التعامل  طريقة  ع��ن  والك�سف  �سمته,  ع��ن  للخروج  النمري  ناجي  ال��ل��واء 
ال�100 دوالر  مع ال�سوريني الراغبني يف العودة اإىل بالدهم وال ميلكون 

لت�سريفها ب�سعر امل�سرف املركزي على احلدود.
دوالر  ال�100  ميلك  ال  من  ب��اإع��ادة  تق�سي  “التعليمات  اإن  النمري  وق��ال 
ال�سوريني,  ه��وؤالء  رج��وع  يقبل  ال  اللبناين  اجلانب  اأن  اإال  اأت��ى,  من حيث 
وبالتايل فاإن ال�سوري الذي ال ميلك املبلغ املطلوب, يكون اأمام خيار واحد 

•• فيلنيو�س-اأ ف ب

البيالرو�سي  ال��ث��ق��اف��ة  وزي�����ر  ق����ال 
ال�����س��اب��ق ب��اف��ل الت��و���س��ك��و ال����ذي بات 
للمعار�سة,  جم���ل�������س  يف  ع�������س���وا 
فيلنيو�س,  يف  ب��ر���س  فران�س  لوكالة 
يف  ترغب  البيالرو�سية  املعار�سة  اإّن 
ت��وث��ي��ق ال��ع��الق��ات االق��ت�����س��ادي��ة مع 
االأوروب�������ي يف ح����ال حدوث  االحت�����اد 
تغيري للنظام يف مين�سك, لكن لي�س 

على ح�ساب العالقات مع رو�سيا.
م�سبوقة  غ��ري  احتجاجات  واندلعت 
اإع������الن  اأع�����ق�����اب  يف  ب����ي����الرو�����س  يف 
الذي  لوكا�سنكو  األك�سندر  الرئي�س 
يتوىل احلكم منذ 26 عاما, فوزه يف 

اآب/  9 80 باملئة من اال�سوات يف االق��راع يف  االنتخابات بح�سوله على 
اأغ�سط�س.

الفائزة  اأنها  على  تيخانوف�سكايا  �سفيتالنا  البيالرو�سية  املعار�سة  وُت�سّر 
امل�ساعدة من رو�سيا.  يف االنتخابات, لكّن لوكا�سنكو رف�س التنحي وطلب 
ليتوانيا  اإىل  ال�سلطات وجلاأت  البالد حتت �سغط  وغ��ادرت تيخانوف�سكايا 

الع�سو يف االحتاد االأوروبي.
تيخانوف�سكايا  ي��دع��م  للمعار�سة  جمل�س  يف  ع�سو  وه��و  التو�سكو  وق���ال 
لالحّتاد  ميكن  مِل��ا  ج��دا  ملمو�سة  اإ���س��ارة  ينتظر  البيالرو�سي  “املجتمع  اإن 
االأوروبي اأن ُيقّدمه«. ووفًقا لالتو�سكو فاإّن وعدا حمتمال بتوقيع اتفاقية 

فيقوم  دوالر,  ال�100  له  ليح�سر  اأ�سدقائه,  اأو  ذوي��ه  باأحد  االت�سال  هو 
بت�سريفها ومن ثم الدخول اإىل بلده ب�سكل طبيعي«.

اأما امل�سحك املبكي يف االأمر, اأن النمري اأكد اأن ال�سوري الذي ال ُي�سمح له 
بالدخول ريثما يجد ال�100 دوالر, ا�سمه عالق, اأي جال�س على احلدود, 
دوالر   100 جلب  ي�ستطيع  ريثما  وي�سرب,  ياأكل  كاملعتاد,  حياته  ميار�س 

وعندها ي�سمح له بالدخول.
ي�سار اإىل اأن هذا القرار كان اأثار ردود فعل وا�ستياء بني 
خا�سة  تعديله  اأو  باإلغائه  مطالبات  و�سط  ال�سوريني, 

فيما يتعلق باخلروج والعودة من لبنان.
الغريب  ال��ق��رار  بهذا  بالتم�سك  النظام  اأ�سباب  وت��رج��ع 
يف  يكمن  االأول  مراقبني,  بح�سب  رئي�سيني  هدفني  اإىل 
حاجة النظام اإىل القطع االأجنبي, للم�ساعدة يف ا�ستقرار 
�سعر �سرف اللرية, خ�سو�ساً بعدما �سببه قانون قي�سر 
االأمريكي بالعملة واالقت�ساد ال�سوريني, و�سط معلومات 
اأك��ر من  النظام  القرار خزانة  اأن مينح  باإمكانية  تفيد 

مليوين دوالر يف ال�سنة, وهو دخل منخف�س اإذا ما قورن بحاجاته.
دول  يف  ال�سوريني  لالجئني  اإ�سافية  عقبة  خلق  فهو  ال��ث��اين,  الهدف  اأم��ا 
اجلوار, خ�سو�ساً لبنان واالأردن ملنعهم من العودة اإىل �سوريا, ب�سبب تدهور 

االأو�ساع يف لبنان.
اإىل ذلك, مازالت االأ�سوات املعار�سة لهذا القرار تتعاىل خ�سو�ساً يف االأيام 
احل��دود ممنوعني من  على  عالقني  ل�سوريني  �سور  ت��داول  بعد  االأخ���رية 

الدخول.

جتارة حرة اأو بتقدمي م�ساعدة مالية, 
اإىل  اإ����س���ارة ق��وي��ة  ي��ر���س��ل  اأن  مي��ك��ن 
للدميوقراطية  امل��وؤي��دي��ن  الن�سطاء 

ال�ساعني اإىل اإطاحة لوكا�سنكو.
ال��وق��ت نف�سه على  اأن��ه �سدد يف  غ��ري 
اأّن املعار�سة ال ترغب يف عزل رو�سيا, 
لبيالرو�س.  ال��ت��ق��ل��ي��دي  احل���ل���ي���ف 
�سداقة  ن��ري��د  “ال  الت��و���س��ك��و  وق����ال 
م��ع االحت����اد االأوروب�����ي ���س��د رو�سيا, 
االحتاد  �سد  رو�سيا  مع  �سداقة  وال 

االأوروبي«.
وح�����ّس الت��و���س��ك��و ال��غ��رب ع��ل��ى عزل 
انتهاء  مب��ج��ّرد  واإدارت������ه  لوكا�سنكو 
ت�سرين   5 يف  احلالية  والي��ت��ه  ف��رة 

الثاين/نوفمر.
ونا�سدت تيخانوف�سكايا اجلمعة االأمم املتحدة تقدمي امل�ساعدة ودعت اإىل 
فر�س عقوبات على امل�سوؤولني عن التزوير االنتخابي املفر�س وانتهاكات 

حقوق االإن�سان يف الدولة ال�سوفياتية ال�سابقة.
ويف كلمة باالنكليزية األقتها عر تقنية الفيديو اأمام اجتماع ملجل�س االأمن 
الدويل, قالت تيخانوف�سكايا اإنه يتعني على الهيئة الدولية اأن توفد بعثة 

ب�سكل عاجل اإىل مين�سك.
وقالت تيخانوف�سكايا البالغة 37 عاما “بالدي ت�سهد حاليا ا�سطرابات. 
وال�سرب  للتوقيف  ق��ان��وين  غ��ري  ب�سكل  يتعر�سون  �سلميون  متظاهرون 

وال�سجن«.
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اإنقاذ لليوم الثالث على التوايل عمليات البحث عن   يوا�سل عمال 
ناج حمتمل حتت اأنقا�س مبنى تدمر جراء االنفجار الذي وقع قبل 
وفق ما اأفاد الدفاع  �سهر يف مرفاأ بريوت برغم اأن “االأمل �سئيل”, 
املدين اللبناين. ور�سد فريق اإنقاذ ت�سيلي و�سل حديثاً اإىل بريوت, 
عر اأجهزة حرارية متطورة, “نب�سات قلب”, وفق ما قال م�سوؤولون 
حمليون قبل اأيام, حتت ركام مبنى يف �سارع مار خمايل, ا�ستدّل كلب 
مدّرب برفقتهم اإليه. وقال مدير العمليات يف الدفاع املدين اللبناين 
جورج اأبو مو�سى لوكالة فران�س بر�س “عمليات البحث م�ستمرة منذ 
اأول اأول اأم�س, لكن االحتمال �سئيل جداً”, م�سرياً اإىل اأنه مت اإجناز 

اجلزء االأكر من العمل و”ومل يظهر �سيء حتى االآن«.
وعلى الرغم من �سبه ا�ستحالة وجود حياة بعد �سهر على االنفجار, 
اأحيت االأنباء عن اإمكان العثور على �سخ�س على قيد احلياة, اآمال 

كثريين, ثم ت�ساءلت تدريجاً مع عدم ر�سد اأي موؤ�سرات حياة.
لل�سحافيني  الت�سيلي  االإغ��اث��ة  ف��ري��ق  م��ن  م��ون��وز  وول���ر  واأو���س��ح 
قا�سم خاطر,  وق���ال  ف��ق��ط«.  امل��ئ��ة  يف  اث��ن��ني  بن�سبة  اأم���ل  “هناك  اأن 
“لن نرك  امل��ك��ان, لفران�س بر�س  امل��دين يف  ال��دف��اع  اأح��د متطوعي 
املبنى مهدد  اأن  ال��ردم برغم  اأن ننتهي ونبحث حتت كل  املوقع قبل 
املبنى  �سلم  اليوم على  العمليات تركز  اأن  اإىل  م�سرياً  بال�سقوط”, 
املدمر. وحتّولت الطوابق العليا من املبنى الذي كان ي�سّم يف طابقه 
انفجار  رك���ام نتيجة  ك��وم��ة  �سكان احل���ي, اىل  االأر���س��ي ح��ان��ة, وف��ق 
مهارات  تتطلب  البحث  عمليات  جعل  ما  اآب/اأغ�سط�س,  من  الرابع 

عالية ودقة.

قال م�سوؤول يف خفر ال�سواحل الياباين اإنه تقرر نظرا ل�سوء االأحوال 
اجلوية تعليق عمليات البحث عن املفقودين من اأفراد طاقم �سفينة 
�سحن عليها ما�سية بعدما غرقت يف بحر ال�سني ال�سرقي االأ�سبوع 
املا�سي. كانت فرق االإنقاذ قد عرت على ناج ثالث من اأفراد طاقم 
وعلى  اليابان  �سواحل  قبالة  عا�سف  جو  يف  انقلبت  التي  ال�سفينة 

متنها طاقم من 43 �سخ�سا وما يقرب من 6000 راأ�س ما�سية.
وقال جونبي �ساكاجوت�سي ال�سابط بوحدة البحث واالإنقاذ يف خفر 
ال�سواحل الياباين لرويرز عر الهاتف اإن عمليات البحث ا�ستمرت 
حتى ال�ساعة 12 ظهرا بتوقيت اليابان )0300 بتوقيت جرينت�س( 
اأف��راد الطاقم, لكن تقرر �سحب ال�سفن  دون العثور على املزيد من 

والطائرات والغوا�سني امل�ساركني نظرا ل�سوء اأحوال الطق�س.
واأ�ساف “نعتزم ا�ستئناف البحث عند حت�سن اأحوال البحر والطق�س, 
لكننا ال نعرف متى �سيحدث ذلك. االأمر يتوقف على اأحوال اجلو«.

ويحذر  اليابان,  غرب  جنوب  من  القوي  هاي�سن  االإع�سار  ويقرب 
خراء االأر�ساد من اأمطار غزيرة واأمواج عالية ومد مرتفع. كانت 
ا�ستغاثة من غربي  اأر�سلت نداء  1( قد  ال�سفينة )جلف اليف�ستوك 
املا�سي  االأرب��ع��اء  ي��وم  اليابان  غ��رب  بجنوب  اأو�سيما  اأم��ام��ي  ج��زي��رة 

بعدما اجتاح االإع�سار ماي�ساك املنطقة برياح قوية واأمواج عاتية.
 

لتدريب  ل��دورات  بو�سع حد  ترامب  دونالد  االأم��ريك��ي  الرئي�س  اأم��ر 
العن�سرية, تنظمها وكاالت فدرالية, معترا  املوظفني على حماربة 
اأمريكا”,  ملفاهيم  وخمالفة  االنق�سام  اإىل  ت��وؤدي  “دعاية  ت�سكل  اأنها 
ح�سبما اأعلن البيت االأبي�س اأم�س االأول اجلمعة. وياأتي االأمر الرئا�سي 
يف وقت ي�سعى ترامب جلذب قاعدته االنتخابية من العمال البي�س, 
معركة  وهويخو�س  الرئا�سية.  االنتخابات  من  اأ�سابيع  ثمانية  قبل 
معاملة  ب�ساأن  الوطني  العام  ال��راأي  يف  انق�سام  و�سط  �ساقة  انتخابية 
ال�سرطة  جانب  م��ن  وخ�سو�سا  اأم��ريك��ا,  يف  البي�س  غ��ري  امل��واط��ن��ني 
ول��ك��ن اأي�����س��ا يف جم���االت اأخ����رى. وق���ال البيت االأب��ي�����س يف ب��ي��ان اإنه 
“وفقا لتقارير �سحافية, ُطلب من موظفي الفرع التنفيذي ح�سور 
تقريبا  البي�س  االأ�سخا�س  “جميع  باأن  اأُبلغوا خاللها  دورات تدريب 
“ي�ستفيدون  اإنهم  القول  منهم  ُيطلب  اأو  العن�سرية”  يف  ي�ساهمون 
من العن�سرية«. واأ�ساف “وفقا لتقارير �سحافية, يف بع�س احلاالت 
اأن جذور هذه العن�سرية مر�سخة  اعترت تلك الدورات التدريبية 
باأن الوظائف  اأو االعتقاد  الفر�س  اأر���س  اأمريكا هي  باأن  يف االعتقاد 
يجب اأن متنح لالأ�سخا�س االأكر كفاءة«. وقال مكتب البيت االأبي�س 
الوكاالت  اأن توقف  اأم��را ب”العمل على  تلقى  اإن��ه  وامليزانية  ل��الإدارة 
لتمويل  ال�سرائب  داف��ع��ي  دوالرات  ا�ستخدام  ع��ن  وتكف  الفدرالية 

دورات دعاية خمالفة ملفاهيم اأمريكا وت�سبب االنق�سام«.

عوا�صم

بريوت

طوكيو

وا�سنطن

 م�شر و البحرين ترحبان باأية مبادرات 
ت�شتهدف حتقيق ال�شالم ال�شامل و العادل

•• القاهرة -وام: 

و  ال�سامل  ال�سالم  حتقيق  ت�ستهدف  مبادرات  باأية  البحرين  و  م�سر  رحبت 
موؤكدين  الدولية  ال�سرعية  مل��ق��ررات  ا�ستناًدا  الفل�سطينية  للق�سية  ال��ع��ادل 
�سرورة احلفاظ على مبداأ حل الدولتنّي و وقف اأية خطوات ت�ستهدف �سم 
ال�سالم  حتقيق  اإىل  الرامية  امل�ساعي  دعم  موا�سلة  و  الفل�سطينية  االأرا�سي 
امل�سري  اخلارجية  وزي��ر  ا�ستقبال  خالل  ذلك  جاء  املنطقة.  يف  اال�ستقرار  و 
اأم�س وزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف بن را�سد  �سامح �سكري 
وفدّي  بح�سور  بالقاهرة  ر�سمية  مباحثات  جل�سة  عقدا  واللذين  ال��زي��اين 
البلدين. و �سدد الوزيران على اأهمية ت�سامن البلدين يف مواجهة التدخالت 
اإىل  داعني  املنطقة  واال�ستقرار يف  االأم��ن  تقوي�س  ت�ستهدف  التي  اخلارجية 
�سرورة تن�سيق املواقف اإزاء االجتماع املُقبل ملجل�س جامعة الدول العربية على 
امل�ستوى الوزاري مبا يحقق م�سالح البلدين ويدعم العمل العربي املُ�سرك. 
و على ال�سعيد االإقليمي تناولت جل�سة املباحثات اأبرز التطورات و التحديات 
التي ت�سهدها املنطقة ال �سيما تطورات االأو�ساع يف ليبيا وم�ستجدات الق�سية 
الفل�سطينية. و �سدد اجلانبان على دعمهما للحل ال�سيا�سي التوافقي الذي 
االأمن  نحو  �سعبها  تطلعات  ويحقق  وحدتها  و  ليبيا  �سيادة  على  يحافظ 
م�ساندة  و  الهّدامة  اخلارجية  والتدخالت  االإره���اب  ومواجهة  واال�ستقرار 
اإطالق  لوقف  دع��وة  من  ت�سمنته  وما  للتهدئة  احلالية  للمبادرات  البلدين 

النار وت�سكيل جمل�س رئا�سي جديد وتوزيع عادل للروة يف البالد.

تر�مب: ل دليل على ت�صميم �ملعار�ش �لرو�صي

رو�شيا تتحدى الغرب والناتو يدعوها للتعاون يف ق�شية نافالني 

العراق.. اإ�شابات قيا�شية بكورونا وامل�شت�شفيات على و�شك النهيار
•• بغداد-وكاالت

�سجل العراق رقما قيا�سيا من حاالت االإ�سابة اجلديدة 
بكوفيد-19 منذ بدء اجلائحة, وهو ما دفع ال�سلطات 
اإىل التحذير من اأن النظام ال�سحي بالبالد قد ال يكون 
االأ�سخا�س  من  املتزايد  العدد  مع  التعامل  على  ق��ادرا 

الذين ت�ستلزم حاالتهم دخول امل�ست�سفيات.
اإ�سابة   5036 اجلمعة  االأول  اأم�س  ال��ع��راق  واأح�سى 
جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد, لريتفع بذلك العدد 
االإجمايل اإىل 252,075 اإ�سابة, بينها 7,359 وفاة 

و191,368 حالة �سفاء, ح�سب وزارة ال�سحة.
واأرج�����ع�����ت ال���������وزارة ه�����ذه ال�����زي�����ادة ب���االإ����س���اب���ات اإىل 
االأخ���رية  ب��االآون��ة  ج��رت  ال��ت��ي  الكبرية”  “التجمعات 
دون مراعاة االإجراءات االحرازية مثل و�سع كمامات 
اإحياء  خالل  بخا�سة  ج�سدي,  تباعد  على  احلفاظ  اأو 

ذكرى عا�سوراء يف كربالء.
وكانت ال�سلطات العراقية اتخذت اإج��راءات يف كربالء 
م��ط��ه��ر من  رذاذ  ر����س  بينها  ال��ف��ريو���س,  ان��ت�����س��ار  مل��ن��ع 
الزوار  على  اأق��ن��ع��ة  وت��وزي��ع  ورف��ي��ع��ة  خ��راط��ي��م طويلة 
املك�سويف الوجه وقيا�س درجات حرارة الوافدين, لكنها 

وقالت  ال�سحة.  وزارة  بح�سب  كافية  غ��ري  اإج�����راءات 
الوزارة يف بيان اأم�س االأول اجلمعة “بالرغم من التزام 
والتي  الوقائية  باالإجراءات  احل�سينية  املجال�س  اأغلب 
الكثري  �ساهدنا  اأننا  اإال  ال�سابقة,  بياناتنا  بها يف  اأ�سدنا 
من التجمعات الكبرية املتعددة ويف كثري من االأماكن 
كال�سوارع واالأ�سواق واملطاعم وغريها, وبدون اتخاذ اأي 
اأو�ست بها وزارتنا, وهو ما �سبب  من االإج��راءات التي 

هذا االرتفاع يف عدد االإ�سابات«.
االإ�سابات  ع���دد  ي�ستمر  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  اأن  واأ���س��اف��ت 
نخ�سى  ال���ذي  االأم���ر  ال��ق��ادم��ة,  االأي����ام  يف  “بالت�ساعد 
ال�سحية  موؤ�س�ساتنا  �سيطرة  فقدان  اإىل  ي��وؤدي  اأن  من 
االإ�سابات,  م��ن  الكبرية  االأع���داد  ه��ذه  م��ع  التعامل  يف 
اأم�سينا �سوطاً  اأن  اأع��داد الوفيات بعد  ارتفاع  وبالتايل 

جيداً يف خف�سها خالل االأ�سابيع القليلة املا�سية«.
اإح��ي��اء ذك���رى ع��ا���س��وراء, ك��ان��ت منظمة ال�سحة  وق��ب��ل 
بكوفيد-19 يف  االإ�سابات  اأن عدد  ح��ذرت من  العاملية 
العراق يرتفع “مبعدل ينذر باخلطر”. وقالت اإن على 
العراق الذي ميتلك نظاما �سحيا يواجه �سعوبات منذ 
�سنوات, اتخاذ اإجراءات الإنهاء تف�سي املر�س يف املجتمع 

“باأي ثمن«.

كوريا ال�شمالية ت�شتعد لإطالق �شاروخ من غوا�شةالربازيل تعلن الدبلوما�شيني الفنزويليني »اأ�شخا�شًا غري مرغوب فيهم«
•• �صيوؤول-وكاالت

ك�سف مركز اأبحاث اأمريكي اأن �سورا التقطت بوا�سطة االأقمار ال�سناعية ك�سفت ا�ستعدادات كوريا ال�سمالية الإطالق 
�ساروخ بالي�ستي من غوا�سة.

كوريا  يف  �سفن  بناء  حلو�س  ال�سناعية  باالأقمار  �سورا  اإن  االأمريكي  والدولية  اال�سراتيجية  الدرا�سات  مركز  وق��ال 
ال�سمالية يوم اجلمعة ت�سري اإىل اأن بيونغيانغ جتهز الإجراء جتربة �ساروخ بالي�ستي متو�سط املدى يطلق من غوا�سة.

ال�سفن يف  لبناء  “�سينبو”  التي ن�سرها على موقعه االإلكروين حلو�س  اإن ال�سور  البحثي االأمريكي  املركز  واأ�ساف 
كوريا ال�سمالية تظهر عدة �سفن اإحداها ت�سبه �سفنا ا�ستخدمت من قبل يف قطر بارجة من�سة االختبار القابلة للغط�س, 

بح�سب ما ذكرت وكالة رويرز.
وذكر املركز اأن هذا الن�ساط “ي�سري, واإن ب�سكل غري قاطع, اإىل حت�سريات لتجربة �ساروخ بوكوك�سونغ-3 البالي�ستي 
اإطالق  اإنها اخترت بنجاح  املا�سي  اأكتوبر  اأن بيونغيانغ كانت قد قالت يف  اإىل  الغاط�سة«. ي�سار  من من�سة االإط��الق 
التهديدات اخلارجية  احتواء  بالي�ستي جديد يطلق من غوا�سة وذلك بهدف  بوكوك�سونغ-3, وهو �ساروخ  ال�ساروخ 

وتعزيز الدفاع عن النف�س.

•• باماكو-اأ ف ب

احلاكمة  الع�سكرية  املجموعة  تطلق 
وو�سط  ا�سابيع,  ثالثة  منذ  م��ايل  يف 
الدولية,  االأ���س��رة  من  دقيقة  مراقبة 
���س��ل�����س��ل��ة وا���س��ع��ة م���ن امل�������س���اورات مع 
االأح�����������زاب وامل���ج���ت���م���ع امل�������دين ح���ول 
اأن  يفر�س  التي  االنتقالية  العملية 
هذا  يف  ال�سلطة  اإىل  امل��دن��ي��ني  ت��ع��ي��د 
ال��ب��ل��د ال����ذي ي�����س��ه��د ه��ج��م��ات دموية 
الذين  ال�سباط  ووع��د  لالإرهابيني. 
بكر  اأب���و  اب��راه��ي��م  بالرئي�س  اأط��اح��وا 
باإعادة  اآب/اأغ�����س��ط�����س,   18 يف  ك��ي��ت��ا 
مرحلة  ب��ع��د  امل��دن��ي��ني  اإىل  ال�����س��ل��ط��ة 

انتقالية مل يحددوا مدتها.
لكن �سكل االنتقال ومدته مل يحددا, 
مع اأنهما ي�سكالن نقطتني خالفيتني 
مع املجموعة االقت�سادية لدول غرب 
ع��ق��وب��ات على  ال��ت��ي فر�ست  اإف��ري��ق��ي��ا 

القادة الع�سكريني اجلدد.
الوا�سعة  امل�������س���اورات  اإط�����الق  وواج�����ه 
االأ�سبوع  ن��ه��اي��ة  يف  ج��دي��ة  ���س��ع��وب��ات 
بتاأجيلها  الع�سكريون  قام  اإذ  املا�سي, 

يف اأوج خ���الف م��ع ط���رف اأ���س��ا���س��ي يف 
ح���زي���ران/  05 “حركة  ه���و  االأزم������ة 

ويف  الوطنية«.  ال��ق��وى  يونيو/جتمع 
املفاو�سات  ب���دء  ت��ق��رر  امل��ط��اف  ن��ه��اي��ة 
اأ�سيمي  ال��ك��ول��ون��ي��ل  ي��رئ�����س��ه��ا  ال���ت���ي 
ب��ام��اك��و ويف  ال�سبت يف  ���س��ب��اح  غ��وي��ت��ا 
كرى مدن مناطق مايل حتت رعاية 
املجموعة  ذك����رت  ح�����س��ب��م��ا  ح��ك��ام��ه��ا, 
احلاكمة. وقال ا�سماعيل واغي الناطق 
ال�سعب الهيئة التي  اإنقاذ  با�سم جلنة 
“امل�ساورات  اإن  ال��ع�����س��ك��ري��ون  �سكلها 
 12 اإىل   10 م��ن  �ست�ستمر  الوطنية 
اأيلول/�سبتمر )يف باماكو( مب�ساركة 

مندوبي املناطق واملغربني«.
حزيران/يونيو/جتمع   05 و”حركة 
عن  ع���رت  ال��ت��ي  الوطنية”  ال��ق��وى 
اللقاء  اإىل  دع��وت��ه��ا  ل��ع��دم  ا���س��ت��ي��ائ��ه��ا 
على  وا����س���ح  ب�����س��ك��ل  اأدرج������ت  االأول, 
امل��ع��ل��ن��ني, ومعها  امل�����س��ارك��ني  الئ���ح���ة 
االأحزاب ال�سيا�سية ومنظمات املجتمع 
�سابقة  م��ت��م��ردة  امل���دين وجم��م��وع��ات 
“حركة  ق��ادت  وال�سحافة.  والنقابة 
القوى  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و/جت��م��ع   05

ي�سم  ال�����ذي  ال��ت��ح��ال��ف  الوطنية” 
منظمات وم�سوؤولني �سيا�سيني ورجال 
معار�ستهم  جت��م��ه��م  وم��دن��ي��ني  دي���ن 
كيتا, الأ�سابيع حركة  ال�سابق  للرئي�س 
احتجاج �سده. لكن يف نهاية املطاف, 
ق��ام��ت جم��م��وع��ة ���س��ب��اط ب��ع��زل��ه بعد 
حكم دام �سبع �سنوات بدعم من االأ�سرة 
ال��ت�����س��دي النت�سار  اإط����ار  ال��دول��ي��ة يف 
االإرهابيني ومن اأجل ا�ستقرار منطقة 

ال�ساحل.
�سريعا  ي��ن��ف��ذ  ب����داأ  ال��وق��ت  اأن  وي��ب��دو 
بالن�سبة للع�سكريني. فقادة جمموعة 
طالبوهم  ال����ذي����ن  اإف���ري���ق���ي���ا  غ�����رب 
خالل  وانتخابات  مدين”  “بانتقال 
اجتماعا  ����س���ي���ع���ق���دون  ����س���ه���را,   12
يف  ال��و���س��ع  يحتل  االإث��ن��ني  بالفيديو 
ج����دول  ع���ل���ى  االأوىل  امل���رت���ب���ة  م�����ايل 
الداخلي,  ال�����س��ع��ي��د  ع��ل��ى  اأع���م���ال���ه. 
تطالب “حركة 05 حزيران/يونيو/

التي عك�ست  جتمع القوى الوطنية” 
املالية  االأزم������ة  م���ن  امل��ال��ي��ني  غ�����س��ب 
واالقت�سادية  االأم���ن���ي���ة  اخل����ط����رية 
الف�ساد  م���ن  وك���ذل���ك  وامل��وؤ���س�����س��ات��ي��ة, 

ال�سيا�سية,  الذي تتهم به كل الطبقة 
ب�����اأن ت��ع��ام��ل ع��ل��ى ق����دم امل�������س���اواة مع 
االنتقال.  عند  الع�سكرية  املجموعة 
بال�سعي  الع�سكرية  املجموعة  واتهمت 
اإىل “م�سادرة” التغيري وحذر االإمام 
�سخ�سيات  اأه����م  اأح����د  دي��ك��و  حم��م��ود 
ال��ت��ح��ال��ف ال��ع�����س��ك��ري��ني م���ن اأن���ه���م ال 

ميلكون احلرية املطلقة.
وم���ن���ذ ذل����ك احل����ني وب���ع���دم���ا اأج�����روا 
م�����������س�����اورات م�����ع م����وف����دي����ن اأج����ان����ب 
ل���ط���م���اأن���ت���ه���م وك�����ذل�����ك ط����ل����ب رف����ع 
غرب  دول  فر�ستها  ال��ت��ي  ال��ع��ق��وب��ات 
اإفريقيا املجاورة, ا�ستقبل الع�سكريون 
م�سوؤويل  وك��ذك��ل��ك  التحالف  ممثلي 
اأحزاب اأو نقابات. يتحدث البع�س عن 
الوقت وال�سلطة ال�سروريني ملواجهة 
وعدم  البالد  اأم��ام  الهائلة  التحديات 
ت���ك���رار اأخ���ط���اء م��ا���س م�����س��ط��رب. يف 
املقابل, يحذر اآخرون من �سعف جديد 
ل��ل��دول��ة وع���دم ا���س��ت��ق��رار ق��د ي�ستفيد 
النموذج  وك���ذل���ك  االإره���اب���ي���ون  م��ن��ه 
بقاء  ي�سكله  قد  ال��ذي  اإقليميا  ال�سيء 

جمموعة ع�سكرية يف ال�سلطة.

املا�سي  م����ار�����س)اآذار(  منذ  فقط  ت��ع��رف 
�سرعياً  “رئي�ساً  غ��واي��دو  خ��وان  باملعار�س 

وموؤقتاً” لفنزويال.
اإعالن  اأن  واأو�سحت اخلارجية الرازيلية 
ه������وؤالء ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ني اأ���س��خ��ا���س��اً غري 
مرغوب فيهم ال يعني طردهم, اأو اأي اإجراء 
اأرا�سي  م���غ���ادرة  ع��ل��ى  اإج��ب��اره��م  يت�سمن 
البقاء يف  لهم  اأن��ه ميكن  يعني  ما  البالد, 
اأو  دبلوما�سية  �سفة  دون  لكن  ال��رازي��ل 

ح�سانة اأو امتيازات.
وك����ان����ت ح���ك���وم���ة ال���رئ���ي�������س ال���رازي���ل���ي 

بول�سونارو  ج���اي���ري  امل���ت�������س���دد  ال��ي��م��ي��ن��ي 
املا�سي  اأب���ري���ل)ن���ي�������س���ان(  يف  اأم������رت  ق���د 
اإىل  بالعودة  الفنزويليني  الدبلوما�سيني 
بعد  ج��اء  القرار  ذل��ك  اأن  بالدهم, مدعية 
حمادثات مع كاراكا�س ب�ساأن تبادل �سحب 

الدبلوما�سيني.
اتفاق  وج���ود  نفت  م���ادورو  حكومة  اأن  اإال 
يف ه���ذا ال�����س��دد, ك��م��ا األ��غ��ى ال��ن��ائ��ب العام 
الرازيلي اأوجو�ستو اآرا�س قرار بول�سونارو 
واأيدته يف ذلك املحكمة العليا ا�ستناداً اإىل 

غلق احلدود ب�سبب جائحة كورونا.

•• برازيليا-وكاالت
اأعلنت احلكومة الرازيلية الدبلوما�سيني 
غري  النظام  ميثلون  ال��ذي��ن  الفنزويليني 
ال�����س��رع��ي ل��ل��رئ��ي�����س ن��ي��ك��وال���س م������ادورو, 
يف  م��وؤك��دة  فيهم,  م��رغ��وب  غ��ري  اأ�سخا�س 
بعملية  يتعلق  ال  االأم����ر  اأن  ذات����ه  ال��وق��ت 

“طرد«.
بهذا  الفنزويليني  الدبلوما�سيني  واأخطر 
اأنهم ميثلون نظام مادورو  باعتبار  القرار 
غري املعرف به, من جانب الرازيل التي 

اأعرف  “ال  ترامب  و���س��ّرح  الق�سّية.  ه��ذه  يف  قاطعة” 
اإّن��ه فظيع,  اأمر ماأ�سوي,  اأّن��ه  اأعتقد  ما حدث حتديًدا. 
“مل نَر  وقال يف موؤمتر �سحايف  اأال يحدث”.  وينبغي 
نافالني, متعّهًدا يف  على ت�سميم  اأّي دليل”  االآن  حّتى 
امللّف  �ستدر�س هذا  املّتحدة  الواليات  باأّن  نف�سه  الوقت 

بجّدية بالغة.
نافالني,  ت�سميم  عملية  اأّن  على  �ستولتنرغ  و���س��ّدد 
التي مّتت يف رو�سيا, كانت خمتلفة كثرًيا عن الهجوم 
بلد ع�سو  اأرا�سي  ومّت على  �سكريبال  له  تعّر�س  الذي 

يف احللف.
ودعا م�سوؤول ال�سوؤون اخلارجية لدى االحتاد االأوروبي 
جوزيب بوريل مو�سكو يف وقت �سابق للتعاون مع حتقيق 
دويل ب�ساأن عملية الت�سميم م�سريا اإىل اأن التكتل الذي 

ي�سم 27 دولة ال ي�ستبعد فر�س عقوبات عليها.
ا�ستخدام �سالح كيميائي  اأن  االأوروب��ي  واعتر االحتاد 
يعد اأمرا “غري مقبول على االإطالق يف اأي ظرف كان 
حقوق  ومعايري  ال��دويل  للقانون  جديا  خرقا  وي�سّكل 

االإن�سان الدولية«.

•• مو�صكو-اأ ف ب

حت����ّدت رو���س��ي��ا ال��ت��ه��دي��دات ب��ف��ر���س ع��ق��وب��ات غربّية 
ت�سميم  خ��ل��ف��ّي��ة  ع��ل��ى  ���س��ج��ال  اإط����ار  عليها يف  ج��دي��دة 
�سمال  نافالني, يف حني طالب حلف  األيك�سي  املعار�س 
االأطل�سي مو�سكو بالك�سف عن برناجمها لغاز االأع�ساب 

“نوفيت�سوك«.
وان��دل��ع��ت اأزم����ة ج��دي��دة ب��ني رو���س��ي��ا وال���غ���رب, بعدما 
اأّكدت اأملانيا هذا االأ�سبوع وجود “اأدّلة قاطعة” على اأّن 
تعّر�س  بوتني  فالدميري  الكرملني  �سّيد  خ�سوم  اأب��رز 
ُطّور خالل  الذي  نوفيت�سوك  االأع�ساب  بغاز  للت�سميم 

احلقبة ال�سوفياتية.
البالغ  الرو�س قلقهم  واأب��دى قادة غربّيون وكثري من 
يتّم  ا�ستخدام  اأّول  اإن���ه  نافالني  حلفاء  ق��ال  م��ا  ح��ي��ال 
الك�سف عنه الأ�سلحة كيميائية �سّد قيادي يف املعار�سة 

الرو�سية على اأرا�سي البالد.
وَمِر�س املحامي البالغ 44 عاما عندما كان على منت 
رحلة جوية ال�سهر املا�سي, وخ�سع للعالج يف م�ست�سفى 
يف �سيبرييا قبل اإجالئه اإىل برلني. وما زال يف غيبوبة 

ا�سطناعية منذ اأ�سبوعني.
ونفى الكرملني اأن تكون رو�سيا وراء ما ح�سل له, وقال 
مو�سكو  اإّن  اجلمعة  االأول  اأم�س  بوتني  با�سم  املتحّدث 

ثابتة على موقفها.
“مت التفكري يف  و�سّرح دميري بي�سكوف ل�سحافّيني 
االأيام  منذ  الت�سميم,  فيها  مب��ا  ال��ن��ظ��رّي��ات,  م��ن  كثري 

االأوىل. بح�سب اأطبائنا, مل يتم اإثبات هذه النظرية«.
“ال  الف���روف  �سريغي  الرو�سي  اخلارجية  وزي��ر  وق��ال 

�سيء لدينا لنخفيه«.
ب���ط���رح مطالب  ال����غ����رب  اأم�������ام ����س���ح���اف���ي���ني,  وات����ه����م 
مل  االأمل��ان��ّي��ة  ال��ع��دل  وزارة  اأّن  اإىل  الف��ًت��ا  “متعالية”, 

تت�سارك حّتى االآن اأّي معلومات مع املّدعني الرو�س.
وطرحت  �سرنّد”.  ج����واًب����ا  ن��ت��ل��ّق��ى  “حني  واأ�����س����اف 
النظريات  م��ن  العديد  للكرملني  م��وؤّي��دة  �سخ�سّيات 
املفاجئة يف االأي��ام االأخ��رية, مبا فيها احتمال اأن يكون 
�سمم  اأن��ه  اأو  االأمل���ان  ب��اأي��دي  للت�سميم  تعّر�س  نافالني 

نف�سه.
واجلمعة, قال خبري يف علم ال�سموم ل�سحافيني رو�س 
ب�سبب  تكون تدهورت  املعار�س قد  ال�سيا�سي  اإن �سحة 

نظامه الغذائي اأو ال�سغط النف�سي اأو االإجهاد, م�سددا 
اآثار �سم يف العينات التي اأخذت  على اأنه مل ُيعر على 
للعالج  خ�سع  حيث  ب�سيبرييا  اأوم�سك  مدينة  يف  منه 

ليومني قبل نقله اإىل اأملانيا.
اإىل احلمية  “املري�س جلاأ  اإن  األك�سندر �ساباييف  وقال 
املفاجئ  “التدهور  اأن  اإىل  م�سريا  الوزن”,  خل�سارة 
)يف �سحته( قد يكون جنم عن اأي عامل خارجي حتى 

جمرد عدم تناول وجبة الفطور«.
امل���ا����س���ي م�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا ع���ن هجوم  ون���ف���ت رو����س���ي���ا يف 
ال�سابق  الرو�سي  املزدوج  العميل  ا�ستهدف  بنوفيت�سوك 
اإىل   2018 ع��ام  انكلرا  يف  وابنته  �سكريبال  �سريغي 

جانب عدد اآخر من احلوادث امل�سابهة.
يف بروك�سل, دعا حلف �سمال االأطل�سي اإىل حتقيق دويل 
ب�ساأن ت�سميم نافالني وطالب مو�سكو بك�سف تفا�سيل 
االأ�سلحة  ح��ظ��ر  ملنظمة  نوفيت�سوك  ل��غ��از  ب��رن��اجم��ه��ا 

الكيميائية.
واأكد االأمني العام للحلف ين�س �ستولتنرغ بعد اجتماع 
جميع  اأن  االأطل�سي”  ���س��م��ال  “جمل�س  ع��ق��ده  ط���ارئ 
الدول متفقة على اإدانة الهجوم “املرّوع” الذي تعّر�س 

له نافالني.
اإيجازا  للعالج,  نافالني  يخ�سع  حيث  اأملانيا,  وقّدمت 
بينما  الق�سية  ب�����س��اأن  االأع�����س��اء  ال�29  ال���دول  لباقي 
اأ�سار �ستولتنرغ اإىل وجود “اإثبات ال �سك فيه” اأنه مت 

ا�ستخدام نوفيت�سوك �سد املعار�س.
“على احلكومة الرو�سية التعاون  اإن  وقال �ستولتنرغ 
ب�ساأن  الكيميائية  االأ�سلحة  حظر  منظمة  مع  بالكامل 

حتقيق دويل حمايد«.
وطالبت فرن�سا واأملانيا جمّدداً رو�سيا اجلمعة بتف�سريات 
هّوية  ب�”حتديد”  طالبتا  كما  نافالني.  ت�سميم  ب�ساأن 

امل�سوؤولني عن الهجوم و”اإحالتهم على العدالة«.
لودريان  ج��ان-اإي��ف  البلدين,  خ��ارج��ّي��ة  وزي���را  واأ���س��ّر 
وهايكو ما�س, يف بيان م�سرك على اأنه “يجب حتديد 
هوية امل�سوؤولني عن هذا العمل ال�سنيع واإحالتهم على 

العدالة«.
واأع��ل��ن الرئي�س االأم��ريك��ي دون��ال��د ت��رام��ب م��ن جهته 
ع��ل��ى ت�سميم  االآن  اأدّل����ة ح��ّت��ى  اأّي  ي���َر  اأّن����ه مل  اجل��م��ع��ة 
اأّنه لي�س لديه �سبب  نافالني, م�سيًفا يف الوقت نف�سه 
للت�سكيك يف ما قالته برلني التي توؤّكد اأّن لديها “اأدّلة 

بها  تقّدمت  �سكوى  حمكمة  فرف�ست  مو�سكو,  يف  اأم��ا 
موؤ�س�سة نافالني ملكافحة الف�ساد �سد ما اعترته عدم 

حتّرك املحققني, بح�سب ما ذكرت املجموعة.
ال�سحافيني  غ��ي��م��ادي  فيا�سي�سالف  امل��ح��ام��ي  واأف�����اد 
و�ساأتقدم  ق���ان���وين  غ���ري  ال��ت��ق��اع�����س  ه���ذا  اأن  “اأعتقد 

بطعن«.
بدوره, راأى رئي�س جمموعة نافالني املناه�سة للف�ساد 
املعار�س  ت�سميم  عملية  اأن  اخلمي�س  ج��دان��وف  اإي��ف��ان 
ي�سنها  التي  االأمنية  يف احلملة  “ف�سال جديدا”  تعد 
ال��ك��رم��ل��ني ع��ل��ى امل��ع��ار���س��ني, وات��ه��م م��و���س��ك��و بال�سعي 

لتجّنب حتمل امل�سوؤولية.
الروايات  اأك���ر  ال��رو���س��ي��ة  ال��دول��ة  “�ست�سور  واأ���س��اف 
���س��خ��ف��اً, واالأك�����ر ح��م��اق��ة ل�����س��رح م��ا ح����دث. ه���ذه هي 

طريقتهم يف العمل«.
خلفية  على  غربية  لعقوبات  تتعر�س  التي  ومو�سكو 
تف�سي  ت��داع��ي��ات  وت�سهد  ال��ق��رم,  ج��زي��رة  �سبه  �سمها 
كوفيد-19 وانخفا�س اأ�سعار النفط, ت�سعى اإىل جتّنب 

اأي �سغط اإ�سايف على اقت�سادها.

 اعتقال ميينيان اأمريكييان م�شاورات حول العملية النتقالية يف مايل 
ملحاولتهما الت�شال بحما�س

•• وا�صنطن-اأ ف ب

“بوغالو”  ح��رك��ة  اإىل  ينتميان  ��ني  اأم��ريك��يَّ اأّن  االأم��ريك��ي��ة  ال��ع��دل  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
اليمينية املتطرفة اعُتقال بعد اأن �سعيا اإىل “توحيد جهودهما” مع حركة حما�س 
الفل�سطينية. واأو�سحت الوزارة يف بيان اأّن مايكل �سولومون )30 عاًما( وبنجامني 
تير )22 عاًما( ُوّجهت اإليهما تهمة “حماولة تقدمي دعم ماّدي جلماعة اإرهابّية 
اأجنبّية«. وترف�س حم�سا�س التي ت�سيطر على قطاع غّزة االعراف باإ�سرائيل, يف 

وقت ُت�سّنف الدولة العرية والواليات املتحدة احلركة باأنها منظمة اإرهابية.
اليمني  من  وفو�سويني  ج��ددا  نازيني  ت�سم  التي  بوغالو,  حركة  اأع�ساء  وي��اأم��ل 
ه��ذه احلركة غري  واأع�ساء  احلكومة.  الإط��اح��ة  اأهلية  ح��رب  ان��دالع  يف  املتطرف, 
ارتداء  اإىل  النارّية وَميلهم  اأ�سلحتهم  اإليهم من خالل  التعّرف  منّظمني, وميكن 
���س��رات م��ل��ّون��ة. وق���د ب���رز ه����وؤالء يف اأع���ق���اب وف���اة ج���ورج ف��ل��وي��د االأم���ريك���ي من 
اأيار/مايو يف   25 اأبي�س يف  �سرطي  ركبة  اختناقا حتت  ال��ذي مات  اإفريقي  اأ�سل 
مينيابولي�س, عندما اند�ّسوا يف مواكب املتظاهرين املناه�سني للعن�سرية, ملهاجمة 
�سولومون  ر�سدت  ال�سلطات  اأّن  اإىل  االأمريكّية  العدل  وزارة  واأ���س��ارت  ال�سرطة. 

وتير اللذين يقوالن اإّنهما ع�سوان يف “بوغالو�س بوْيز”, خالل التظاهرات.
ب��اأن��ه ممثل حلركة حما�س  اع��ت��ق��اًدا منهما  �سرطة  مُب��خ��ِر  ال��رج��الن  اّت�سَل  وث��م 
“كمرتزقة”  يعمال  اأن  عر�سا  فقد  العدل,  وزارة  وبح�سب  املتحدة.  ال��والي��ات  يف 
للحركة الفل�سطينّية واأن يزّوداها �سالًحا مقابل احل�سول على متويل ملنّظمتهما.

التحقيقات  �سّري يف مكتب  اإىل عميٍل  كامتات �سوت  ت�سليمهما  بعد  اعُتِقال  وقد 
الفيدرايل )اإف بي اآي( عّرف عن نف�سه باأّنه اأحد كوادر حما�س.
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عربي ودويل

    ل تن�صى موؤ�ص�صات 
�ل��ر�أي  ��صتطالعات 
�إىل  �ب���د� �لإ����ص���ارة 
ع��ام,  ب�صكل  ذل���ك: 
�أو  جن���اح���ات  ف�����اإن 
�لروؤ�صاء  �إخفاقات 
على  �ل��ف��رن�����ص��ي��ني 
�لدولية  �ل�����ص��اح��ة 
تاأثري  �صوى  لها  لي�ش 
�صئيل على �صعبيتهم, 
عن  �صيًئا  تقول  ول 
�إعادة  على  قدرتهم 

�نتخابهم.

•• الفجر –خرية ال�صيباين

حتليل �خباري
باإميانويل  االأم��ر  يتعلق  وعندما   

ماكرون, فاإنهم اأقل ح�سما.
    يف االأ���س��اب��ي��ع االأخ�����رية, وفيما 
الفرن�سي,  الرئي�س  يتعلق ب�سعبية 
الح��ظ��ت ع���دة ا���س��ت��ط��الع��ات راي 
ت���ط���وًرا اإي��ج��اب��ًي��ا مي��ي��ل اخل����راء 
م����ب����ادرات����ه  اإىل  اإرج�������اع�������ه  اإىل 
�سيما  ال  االأخ����رية,  الدبلوما�سية 
زيارته يف 6 اأغ�سط�س اإىل اأنقا�س 
م���ي���ن���اء ب���������ريوت, وه������و ال ي�����زال 
ان���ف���ج���ار. وقبل  م�����س��ت��ع��اًل ج�����راء 
كان  بروك�سل,  يف  اأ���س��اب��ي��ع,  ث��الث��ة 
النتزاع  ي��ن��اور  الفرن�سي  الرئي�س 
م��واف��ق��ة امل��ج��ل�����س االأوروب������ي على 
مليار   750 بقيمة  حتفيز  خطة 
قبل  م��ن  م�سرك  بتمويل  ي���ورو, 

جمموعة ال�سبع والع�سرين.

»عابر«
   يف لوحة نتائج املعهد الفرن�سي 
ب��اري- ن�سرتها  التي  العام  ل��ل��راأي 
اخلمي�س,  اأم�����س  اأول  اأول  مات�س 
حركة  على  الر�سا  ن�سبة  ارتفعت 

كانت  �����س����ن����وات,  اخل���م�������س  ف�����رة 
عظيماً  كوكبنا  ‘لنجعل  مقولته 
مرة اأخرى’ قد بنت �سورته بقوة, 
وال تزال قدرته على متثيل فرن�سا 
برنارد  ي��الح��ظ  قوية”,  ن��ق��ط��ة 

�سانان, مدير ايالب.
   لكن, من زاوية نظره, قد ينقلب 
ذلك على الرئي�س الفرن�سي وياأتي 
بنتائج عك�سية. فاإذا ا�ستدت االأزمة 
�سيجد  االجتماعية هذا اخلريف, 
اهتماًما  االأك�������ر  ال���ف���رن�������س���ي���ون 
الفرن�سية-الفرن�سية,  بالق�سايا 
ينفق  الرئي�س  اأن  فهم  يف  �سعوبة 
على  واجل��ه��د  الطاقة  م��ن  الكثري 

ال�ساحة الدولية.
عن ليرب��صيون

نقطة  مبقدار  الفرن�سي  الرئي�س 
وي�سري  ب��امل��ائ��ة.   39 اإىل  واح����دة 
ال���زي���ادة  ه����ذه  اأن  اإىل  ����س���يء  ك���ل 
املتوا�سعة ترجع ب�سكل رئي�سي اإىل 
عمله  تقدير  يف  ال��ك��ب��رية  ال��زي��ادة 

على امل�ستوى الدويل.
رئي�س اجلمهورية  ي��داف��ع  »ه��ل     
عن م�سالح فرن�سا ب�سكل جيد؟”, 
الفرن�سيني  باملائة من   57 اأج��اب 
على هذا ال�سوؤال باالإيجاب, بزيادة 
ن��ق��اط م��ق��ارن��ة بلوحة   7 ق��دره��ا 
يُطرح  ���س��وؤال  “هذا  يوليو.  نتائج 

ا, زيادة يف ت�سنيف  ام تي يف” اأي�سً
 4 ماكرون مبقدار  اإميانويل  ثقة 

نقاط, اإىل 39 باملائة.

»نقطة قوة«
ج�����ان  ت����ع����ي����ني  ج������ان������ب  اإىل     
الذي  ل���ل���وزراء,  رئي�سا  كا�ستك�س 
عمل  ف��اإن  ك��ب��رًيا,  ا�ستح�ساًنا  لقي 
االأوروبية  ال�ساحة  على  م��اك��رون 
حمتمل  تف�سري  ه��و  لبنان  يف  ث��م 
لكن  ال�سعبية,  يف  ال�����س��ع��ود  ل��ه��ذا 
بداية  “يف  بعد.  تو�سيحه  يتم  مل 

منذ ع�سرين عاًما, ومن النادر جًدا 
قائًما  ال�سعبية  اكت�ساب  يكون  اأن 
ال�سورة”,  م��ن  ال�سمة  ه��ذه  على 
ي��و���س��ح ف��ري��دي��ري��ك داب����ي, نائب 

املدير العام ملعهد اإيفوب.
   وم����ع ذل�����ك, ف�����اإن ه����ذا االأخ����ري 
املاألوف  اأن��ه لي�س من غري  يو�سح 
على  اإي���ج���اب���ي���ا  احل����ك����م  ي���ت���م  اأن 
مل�ستاأجري  ال���دول���ي���ة  امل�����ب�����ادرات 
ق�����س��ر االإل����ي����زي����ه, رغ�����م اأن����ه����ا ال 
حال  ه��ذا  “كان  ب�سعبية:  حتظى 
هوالند  فرن�سوا  ال�سابق  الرئي�س 

بالن�سبة  اأو  التدخل يف مايل,  بعد 
ل�������س���رياك ع��ن��دم��ا ق����ال ال حلرب 
ال��ع��راق«.   اال ان التجربة تظهر, 
االنتعا�سة  ه��ذه  اأن  داب���ي,  بح�سب 
“عابرة” ولي�ست كافية لت�سويب 
�سيكون  ه���ل  ال�����س��ع��ب��ي��ة.  م��ن��ح��ن��ى 
القائم  ي��زال  ال  ا�ستثناء؟  ماكرون 
ال�سابق  م��ن  ح���ذًرا:  باال�ستطالع 
الأوان���ه معرفة ذل��ك. وم��ن وجهة 
نظره, فاإن �سعبية ماكرون “التي 
ا�ستقرارها  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  نن�سى 
االأحيان”  م���ن  ك��ث��ري  يف  ال���الف���ت 

ح���رائ���ق غابات  اح��ت��ل��ت  امل���ا����س���ي, 
االأمازون اأول الرتيب. 

   وي�سري فريديريك دابي: “اأ�سبح 
بتاأثري  وع���ًي���ا  اأك����ر  ال��ف��رن�����س��ي��ون 
ا�ستطالع  اأعطى  وقد  االأزمات”. 
اآخر اأجرته موؤ�س�سة “بي يف اأي” ل� 
“ار تي ال”, يوم اجلمعة, ماكرون 
االإيجابية,  االآراء  من  باملائة   44
عن  �سعبيته  يف  ن��ق��اط   5 ب���زي���ادة 
يوليو, وهو اأعلى م�ستوى له منذ 
اأغ�سط�س,  اأوائ��ل  العام. ويف  بداية 
“بي اف  ل�  “ايالب”  �سجل معهد 

قاعدته”  “�سالبة  اإىل  ت���رج���ع 
ال���دويل... لكن  اأك��ر من ن�ساطه 

الراأي العام يتغري.
   كل �سهر, يطلب املعهد الفرن�سي 
للراأي العام من الفرن�سيني ترتيب 
املو�سوعات التي حركت نقا�ساتهم 
ح�سب  املا�سية  القليلة  االأي����ام  يف 
اجلدول,  اأ�سفل  يف  ع��ادة  االأهمية. 
ال����دول����ي����ة اإىل  ال���ق�������س���اي���ا  مت���ي���ل 
ال�سعود: يف اغ�سط�س, كان انفجار 
بريوت يحتل املرتبة الرابعة على 
العام  ويف  امل�����س��ت��ط��ل��ع��ني.  ق��ائ��م��ة 

 •• وا�سنطن-رويرز

يعتزم املر�سح الدميقراطي للرئا�سة 
تركيز  ب�����اي�����دن  ج�����و  االأم����ري����ك����ي����ة 
الرئي�س  اإدارة  لطريقة  ان��ت��ق��ادات��ه 
دون���ال���د ت���رام���ب ل��الق��ت�����س��اد الذي 
دمره فريو�س كورونا بعد اأن اأظهرت 
تباطوؤ  اجلمعة,  االأول  اأم�س  بيانات 
من��و ال��وظ��ائ��ف م��ع اق����راب موعد 

االنتخابات باأقل من �سهرين.
ومع انطالق كلتا احلملتني باأق�سى 
ق����وة ف��ي��م��ا ق���د ي�����س��ب��ح واح������داً من 
يف  اأهمية  الرئا�سية  ال�سباقات  اأكر 
امل��ت��ح��دة احلديث,  ال��والي��ات  ت��اري��خ 
الوظائف  اأن  ال��ع��م��ل  وزارة  ذك����رت 
خارج القطاع الزراعي زادت مبقدار 
ال�سهر  وظ���ي���ف���ة  م���ل���ي���ون   1.37
يف  عليه  كانت  مما  اأق��ل  اأي  املا�سي, 

يوليو )متوز(.
و�������س������ل������ط ت���������رام���������ب وزم�����������������الوؤه 
اجلمهوريون ال�سوء على انخفا�س 
)اآب(  اأغ�سط�س  يف  البطالة  معدل 

ال�����ذي حتيط  ال���وق���ت  ويف  ال�����س��ل��ل 
ب��ه ت�����س��اوؤالت ج��دي��ة ب�����س��اأن طريقة 
تعامله مع الوباء الذي اأودى بحياة 
األ�����ف ���س��خ�����س يف  اأك�����ر م���ن 186 

الواليات املتحدة.
اآخ�����ر ح����ول ترامب  وت��ف��ج��ر ج����دل 
عندما  اخل��م��ي�����س  اأم�������س  اأول  اأول 
الرئي�س  اأن  اأتالنتيك  جملة  ذك��رت 
االأمريكيني  ال��ع�����س��ك��ري��ني  و����س���ف 
الذين قتلوا ودفنوا يف اأوروبا باأنهم 
مقرة  زي���ارة  ورف�����س  “خا�سرون” 
اأمريكية خالل رحلة اإىل فرن�سا عام 
2018 الأنه اعتقد اأنها غري مهمة. 

ونفى ترامب ب�سدة هذا التقرير.
وب��ال��ن�����س��ب��ة مل��ع��ظ��م ال��ن��اخ��ب��ني, يظل 
االقت�ساد م�سكلة رئي�سية. وال يزال 
اأقل  املتحدة  ال��والي��ات  يف  التوظيف 
بواقع  ال��وب��اء  قبل  م��ا  م�ستوى  م��ن 
البطالة  وم��ع��دل  م��ل��ي��ون��اً,   11.5
اأعلى بن�سبة 4.9 نقطة مئوية مما 

كان عليه يف فراير )�سباط(.
وق������د ي��������وؤدي ع������دم االإق������ب������ال على 

حملته االنتخابية منذ �سهور.
متثل  العمال  عيد  عطلة  اأن  ورغ��م 
ن�ساطاً يف  اأك��ر  بداية مرحلة  ع��ادة 
فقد  االأب��ي�����س,  البيت  نحو  ال�سباق 
ن���ال ك��ل م��ن ب��اي��دن وت��رام��ب دفعة 
خمتلفة  باأن�سطة  املا�سي  االأ���س��ب��وع 

بعد موؤمترات حزبية متتالية.
بيت�سرجغ  اإىل  ب����اي����دن  و����س���اف���ر 
وكينو�سا  ب���ن�������س���ل���ف���ان���ي���ا  ب�����والي�����ة 
من  وكلتاهما  وي�سكون�سن,  ب��والي��ة 
ت�����س��اع��د يف حتديد  ال��ت��ي  ال���والي���ات 
ال��ف��ائ��ز ب��االن��ت��خ��اب��ات, ل��ت��ن��اول ملف 
االحتجاجات امل�ستمرة على التمييز 
والتي  ال�سرطة  ووح�سية  العن�سري 
بع�س  يف  ع��ن��ي��ف��ا  ط���اب���ع���ا  ات����خ����ذت 

االأحيان.
حيث  كينو�ساً,  اأي�����س��ا  ت��رام��ب  وزار 
مناه�سون  م���ت���ظ���اه���رون  ا���س��ت��ب��ك 
بعد  ت��رام��ب  اأن�����س��ار  م��ع  للعن�سرية 
اإط����الق ال�����س��رط��ة ال��ن��ار ع��ل��ى رجل 
اأ�سود, وكانت له حمطات يف واليتي 
وهي  ك��اروالي��ن��ا,  ون���ورث  بن�سلفانيا 

والية رئي�سية اأخرى.
دعاية  احل��م��ل��ت��ني  ك��ل��ت��ا  واأط���ل���ق���ت 
الواليات  تلك  يف  ج��دي��دة  اإع��الن��ي��ة 
املتاأرجحة وانتقد ترامب امل�ساغبني 

واملحتجني.
اجلمعة  االأول  اأم�����س  ت��رام��ب  ون���ال 
تاأييد اأكر نقابة �سرطة يف الواليات 
األ��ف ع�سو. يف   355 املتحدة ت�سم 
بايدن  حملة  اأع��ل��ن��ت  ذل���ك,  غ�سون 
من  يقرب  ما  تاأييد  على  ح�سولها 
القانون  اإن��ف��اذ  م�سوؤويل  من   200
حتد  يف  وال�������س���اب���ق���ني  احل����ال����ي����ني 
لتاأكيد ترامب اأنه مر�سح “القانون 
ا�ستطالع  اأح��دث  واأظهر  والنظام«. 
ل��روي��رز اإب�����س��و���س اأن ال�����س��ب��اق ظل 
االأ�سابيع  على مدى  ن�سبياً  م�ستقراً 
امل��ا���س��ي��ة, م���ع ت��ق��دم ب���اي���دن بفارق 
�سبع نقاط مئوية على ترامب على 

ال�سعيد الوطني.

اأن  ع���ل���ى  ك���م���وؤ����س���ر   8.4% اإىل 
ال�سدمة  ب��ع��د  يتح�سن  االق��ت�����س��اد 
االإغ��الق نتيجة تف�سي  من عمليات 
فريو�س كورونا التي دمرت االأعمال 
ال�سغرية من املطاعم اإىل ال�ساالت 
ت�سفيف  و����س���ال���ون���ات  ال��ري��ا���س��ي��ة 

ال�سعر.
ويبدو اأن ترامب �سيخو�س انتخابات 
الثالث من نوفمر )ت�سرين الثاين( 
من  االقت�ساد  يعاين  ي��زال  ال  فيما 

البيت  على  ال�سغط  اإىل  التوظيف 
ال�ستئناف  وال��ك��ون��غ��ر���س  االأب��ي�����س 
امل��ف��او���س��ات امل��ت��وق��ف��ة ب�����س��اأن حزمة 
اإغ�����اث�����ة اأخ���������رى ب�������س���ب���ب ف���ريو����س 

كورونا.
ال�سابق  ال��رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  و���س��ي��ل��ق��ي 
ب��اي��دن, ال���ذي ي��ت��ف��وق ع��ل��ى ترامب 
كلمة من  ال�����راأي,  ا���س��ت��ط��الع��ات  يف 
قاعدته يف وملنغتون بوالية ديالوير, 
ب��ع��د االأ���س��ب��وع االأك����ر ازدح���ام���اً يف 

�لفرن�صيون �أ�صبحو� �أكرث وعًيا بتاأثري �لأزمات

احل�شور على ال�شاحة الدولية ينع�س �شعبية ماكرون...!
�إذ� ��صتدت �لأزمة �لجتماعية, �صيجد �لفرن�صيون �صعوبة يف فهم �إنفاق رئي�صهم �لكثري من �لطاقة على �ل�صاحة �لدولية

•• القد�س-رويرتز

باتفاق �سربيا  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  اأ�ساد 
اقت�سادية  ال�����س��ع��ي الإق���ام���ة ع��الق��ات  ع��ل��ى  وك��و���س��وف��و 
اللذين  البلدين  لكن  “انفراجة كبرية”  باأنه  وو�سفه 
وخط  �سريع  طريق  مبد  تعهدهما  على  التاأكيد  اأع��ادا 
لل�سكك احلديدية اأحجما عن التحرك �سوب التطبيع 
ال�سيا�سي. وقال ترامب, متحدثا يف املكتب البي�ساوي 
�سربيا  اإن  ال��ب��ل��دي��ن,  زعيمي  و���س��ط  االأب��ي�����س  بالبيت 
اأي�سا بنقل �سفارتها اإىل القد�س واإن كو�سوفو  التزمت 

واإ�سرائيل اتفقتا على اإقامة عالقات دبلوما�سية.
وقال الرئي�س ال�سربي األك�سندر فو�سيت�س لل�سحفيني 
اإن خالفات كثرية ال تزال قائمة بني �سربيا واإقليمها 
لكنه   2008 ع��ام  يف  اال�ستقالل  اأع��ل��ن  ال��ذي  ال�سابق 

اأو�سح اأن اتفاق اجلمعة خطوة كبرية اإىل االأمام.
واأبلغ فو�سيت�س و�سائل اإعالم �سربية يف وقت الحق اأن 
اتفاق �سربيا كان مع الواليات املتحدة ولي�س كو�سوفو. 
اأي�سا  ه��وت��ي  ع��ب��د اهلل  ك��و���س��وف��و  رئ��ي�����س وزراء  ورح���ب 
اعراف  اإىل  ت���وؤدي  اأن  ينبغي  اإن���ه  وق���ال  ب���االإج���راءات 

متبادل بني البلدين.
وكو�سوفو  ���س��رب��ي��ا  م���ن  ك���ل  “نعهدت  ت���رام���ب  وق����ال 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

م�سّورة  ت�سجيالت  ثالثة  االأخ���رية  االأ�سابيع  يف  انت�سرت 
حّذر اأحدها “لن تكونوا يف ماأمن” يف الواليات املتحدة اإذا 
حكم جو بايدن واأظهر اآخر نائب الرئي�س االأ�سبق “نائما” 
“خمتبئا”  الثالث  �سّوره  بينما  تلفزيونية  مقابلة  خ��الل 

وحده يف طابق منزله ال�سفلي.
مت تداول هذه الت�سجيالت امل�سورة على ح�سابات الرئي�س 
ت��رام��ب وف��ري��ق��ه يف م��واق��ع التوا�سل  االأم���ريك���ي دون���ال���د 
احلايل  االأب��ي�����س  البيت  �سيد  ي�سعى  وق��ت  يف  االج��ت��م��اع��ي 
الذي  الدميوقراطي  خ�سمه  وب��ني  بينه  ال��ف��ارق  لتقلي�س 
يتقدم عليه يف ا�ستطالعات الراأي. واأ�سارت مواقع التوا�سل 
االجتماعي العمالقة واجلهات املعنية بتق�سي احلقائق اإىل 

اأن الت�سجيالت كاذبة اأو مت التالعب مب�سامينها.
وعلى الرغم من اأن احلمالت ال�سلبية لطاملا كانت �سالحا 
اال�ستخدام  اأن  اإال  االأم���ريك���ي���ة,  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ال�����س��اح��ة  يف 
ترامب وغريه  قبل  رقميا من  ل�سور مت حتويرها  املفتوح 
التكنولوجيا  �سركات  قلق  اأث��ار   2020 يف  املر�سحني  من 
الظاهرة  ه��ذه  على  حملة  ت��وي��ر  م��وق��ع  و���س��ن  العمالقة. 
الرئي�س.  تغريدات  اإ���س��ارات على عدد من  و�سع  اأو  اأزال  اإذ 

بالتطبيع االقت�سادي... بالركيز على خلق الوظائف 
وال��ن��م��و االق��ت�����س��ادي, مي��ك��ن ل��ل��ب��ل��دي��ن ال��ت��و���س��ل اإىل 

انفراجة كرى«.
وو����س���ف حم��ل��ل��ون ���س��ي��ا���س��ي��ون االت���ف���اق ب���اأن���ه خميب 
ال�سيا�سي  املحلل  ومبهم. وقال جا�سمني مويانوفيت�س 
“يف راأي�����ي هذا  اأوروب�������ا  امل��ت��خ�����س�����س يف ����س���وؤون ���س��رق 
للمنطقة  مفيد  اإن��ه  الطرفني.  بني  للحوار  ا�ستئناف 

لكنه لي�س انفراجة كبرية«.
وقال ادوارد جوزيف زميل جامعة جون هوبكينز “هو 
يخ�س  فيما  وا���س��ح  غ��ري  اأن���ه  ح��ت��ى  معظمه  يف  مبهم 

االأمور االقت�سادية«.
يف  الرئا�سة  انتخابات  �سيخو�س  ال��ذي  ترامب,  ي�سعى 
رئا�سية  بفرة  الفوز  يف  اأم��ال  الثاين  ت�سرين  نوفمر 
على  ال�سفقات  �سنع  يف  م��ه��ارات��ه  اأظ��ه��ار  اإىل  ث��ان��ي��ة, 
وكو�سوفو  �سربيا  زعيمي  اأن  وب��دا  ال��دول��ي��ة.  ال�ساحة 
واحدة,  ولي�ست  منف�سلتني,  وثيقتني  على  وق��ع��ا  ق��د 
البلدين  ب��اأن  يقران  خطابني  على  ترامب  وق��ع  بينما 
الذي  جرينل,  ريت�سارد  ال�سفري  وق��ال  معا.  �سيعمالن 
موظفا  لي�س  لكنه  امللف  ه��ذا  يف  خا�سا  مبعوثا  يعمل 
ت�سارك  مل  املتحدة  الواليات  اإن  االأمريكية,  باحلكومة 

يف التوقيع.

واأعلن في�سبوك, الذي حتدث عن خطر وقوع ا�سطرابات 
مدنية اأول اأول اأم�س اخلمي�س اأنه لن ي�سمح بن�سر اإعالنات 
احلملة  م��ن  االأخ����ري  االأ���س��ب��وع  يف  من�سته  ع��ل��ى  �سيا�سية 

االنتخابية التي ت�سبق اقراع 3 ت�سرين الثاين/نوفمر.
من  ال��ن��وع  ه��ذا  ك��ان  اإن  ب�ساأن  االأ�سئلة  م��ن  الكثري  وتبقى 
الر�سائل, التي ت�سبح مهمة توقيفها م�ستحيلة فور تداولها 
ب�سكل وا�سع, يوؤثر فعال على الناخبني. لكن مما ال �سك فيه 

هو اأنه مت جتاوز خط ما.
العامة  والعالقات  االإع��الم  ق�سم  امل�ساعد يف  اال�ستاذ  وق��ال 
بر�س  لفران�س  بورتر  اإي��ث��ان  وا�سنطن  ج��ورج  جامعة  ل��دى 
عر�س  على  قائم  ال�سيا�سة  يف  تقليد  هناك  ك��ان  “لطاملا 
ال�سيا�سيني املتناف�سني اأقوال اأو معتقدات خ�سومهم ب�سكل 

معّدل, األي�س كذلك؟ هذا جزء من ال�سيا�سة«.
منف�سلة  حملة  ت��رام��ب  فريق  يدير  املقابل,  “يف  واأ���س��اف 
التاريخ  يف  تقريبا  م�سبوقة  غري  بطرق  الواقع  عن  متاما 
الكم نف�سه  بايدن  االأمريكي«. ومل تواجه حملة  ال�سيا�سي 
من االنتقادات التي وجهت حلملة ترامب. لكن هل ميكن 
اأن يكون اال�ستعداد للتالعب بدعايات �سيا�سية وت�سجيالت 
ا�سراتيجية  امل�ساهدة,  من  الدرجة  بهذه  حتظى  م�سورة 

مثمرة؟

ميالنيا ترامب تدافع عن الرئي�س اأمام اتهامات جملة »ذي اأتالنتيك«
عندما يتم ت�سديق م�سادر جمهولة دون غريها, 
بل  لي�ست �سحافة  دوافعها. هذه  اأحد يعرف  وال 

انحياز. وال تخدم �سعب اأمتنا العظيمة«.
اأم�س  اأول  اأول  ات��الن��ت��ي��ك  ذي  جم��ل��ة  وذك������رت 
اخل��م��ي�����س, ن��ق��ال ع��ن اأرب��ع��ة م�����س��ادر مل حتددها 
الرئي�س  اأن  امل����ح����ادث����ات,  م��ط��ل��ع��ة  اإن����ه����ا  ق���ال���ت 
االأمريكيني  امل���اري���ن���ز  ج��ن��ود  و���س��ف  االأم����ريك����ي 
العاملية االأوىل  املدفونني يف مقرة تعود للحرب 
الأنهم  وحمقى”  “فا�سلون”  ب��اأن��ه��م  فرن�سا  يف 

قتلوا يف املعارك.
الثاين/نوفمر  ت�سرين  يف  فرن�سا  زيارته  ول��دى 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

دافعت ميالنيا ترامب عن زوجها الرئي�س دونالد 
و���س��ف جنودا  اأن���ه  اأف����ادت  معلومات  بعد  ت��رام��ب 
�سقطوا  )املارينز(  االأمريكية  البحرية  من م�ساة 
العاملية االأوىل ودفنوا يف مقرة قرب  يف احل��رب 

باري�س باأنهم “فا�سلون” و”حمقى«.
ورف�ست ال�سيدة االأمريكية االأوىل يف ت�سريحات 
نادرة االتهامات التي ذكرت يف مقالة ن�سرتها جملة 

ذي اتالنتيك معترة اأنها “غري �سحيحة«.
للغاية  الزمن خطريا  “اأ�سبح  تغريدة  وكتبت يف 

العاملية,  احل��رب  انتهاء  مئوية  مبنا�سبة   2018
اي�سن مارن  االأمريكية يف  املقرة  مل يزر ترامب 
قرب باري�س كما كان مقررا, ب�سبب رداءة الطق�س 
الذي حال دون اإقالع مروحيته كما اأعلن ر�سميا.

لكن املجلة �سككت بتلك الرواية.
ت��غ��ري��دات دافع  ب�سل�سة  ال��رد  اإىل  ت��رام��ب  و���س��ارع 
حتت�سر  اتالنتيك  “ذي  وكتب  نف�سه.  ع��ن  فيها 
مزورة  ق�سة  يختلقون  لذا  املجالت,  معظم  مثل 
من  وزاد  االهتمام”.  ب��ع�����س  ك�����س��ب  اأج�����ل  م���ن 
ب�”امل�سني”  و�سفه  ال��ذي  التقرير  على  هجومه 

خالل ت�سريحات ل�سحافيي البيت االأبي�س.

  اتفاق �شيني هندي على تخفيف التوتر 
•• نيودلهي-رويرتز

على  التوتر  حدة  تخفيف  على  العمل  على  ال�سني  مع  اتفقت  اإنها  االأول  اأم�س  الهند  قالت 
البيان  البلدين. وجاء يف  دفاع  لوزيري  اجتماع  املتنازع عليها وذلك عقب  امتداد حدودهما 
ينبغي الأي من اجلانبني  “ال  اأن��ه  اتفقا على  البلدين  اأن  الهندية  الدفاع  وزارة  ال�سادر عن 
اتخاذ اأي اإجراء اآخر من �ساأنه اأن يعقد الو�سع اأو ي�سعد االأمور يف املناطق احلدودية«. كان 
البلدان قد ن�سرا قوات اإ�سافية على احلدود بعد ا�ستباك يف يونيو حزيران �سهد مقتل 20 
جنديا هنديا.  وتتهم الهند ال�سني بانتهاك االتفاقيات الثنائية من خالل دفع قواتها عر 
خط ال�سيطرة, وهو خط احلدود الفعلي يف �سحاري الداخ التي تغطيها الثلوج. من جهتها 
با�سم  متحدث  وق��ال  املا�سي  ال�سهر  نهاية  يف  ال�سيطرة  خط  بتجاوز  الهند  ال�سني  اتهمت 
لكن  �سارخا«.  انتهاكا  ال�سني  �سيادة  انتهكت  اخلطوة  “هذه  نيودلهي  يف  ال�سينية  ال�سفارة 
البلدين اأكدا مرارا حر�سهما على اإجراء حمادثات حلل االأزمة كما عر�س الرئي�س االأمريكي 

دونالد ترامب امل�ساعدة يف حل النزاع بني اجلانبني وا�سفا املوقف باأنه “معقد للغاية«.
 

ماكرون يف العراقالزيارة الثانية لبريوت

هذه النتعا�شة »عابرة« ولي�شت كافية لت�شويب منحنى ال�شعبية

ترامب وبايدن .. �شباق البيت الأبي�س يدخل مرحلة حا�شمة

يعود ا�شتقرار �شعبية ماكرون اإىل �شالبة قاعدته اأكرث من ن�شاطه الدويل

 ترامب ي�شيد باتفاق �شربيا وكو�شوفو 

فريق ترامب يخترب حدود و�شائل التوا�شل الجتماعي قبيل النتخابات 
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يخ�شى العديد من اخلرباء ظهور العنف ال�شيا�شي مع اقرتاب اأو حلظة النتخابات الرئا�شية هذا اخلريف

�لوليات �ملتحدة تعي�ش �نق�صاما:

العنف ال�شيا�شي يف ذروته، والرئا�شية لن تغريرّ �شيئا...!
•• الفجر -نيت روزنبالت 

ترجمة خرية ال�صيباين
�أط��ل��ق��ت جوليا  �أغ�����ص��ط�����ش,   26 ي���وم  ب��ع��د ظ��ه��ر     
�لأ�صود  �لأمريكي  بليك,  جاكوب  و�ل��دة  جاك�صون, 
يف  ر�صا�صات  �صبع  �صرطة  �صابط  عليه  �أطلق  �لذي 

جميًعا  “دعونا  نبياًل:  ند�ء  )وي�صكون�صن(,  كينو�صا 
مًعا  ولنعمل  وذكائنا,  حبنا  �ىل  قلوبنا,  �إىل  ن�صتمع 
لنظهر للعامل كيف ُيفرت�ش �أن يعامل �لب�صر بع�صهم 
�لبع�ش... �ن �أمريكا عظيمة عندما نظهر عظمة يف 

�صلوكنا«. 
   خالل �لليل, بعد فر�ش حظر �لتجول, �تخذ رجال 

من  �ملوؤ�ص�صات  حلماية  �ل�صو�رع  يف  مو�قع  ميلي�صيات 
مثريي �ل�صغب و�لل�صو�ش. وُزعم �أن �أحدهم, يبلغ من 
�لعمر 17 عاًما, �أطلق �لنار على ثالثة �أ�صخا�ش من 
�ثنني منهم.  �أ�صفر عن مقتل  بندقية هجومية, مما 
جماعة  �إىل  ينتمي  رج��ل  ُقتل  قليلة,  �أي���ام  وبعد 
ميينية بالر�صا�ش يف بورتالند بولية �أوريغون, بعد 

�ملدينة يف  �أن�صار تر�مب عرب  �لعديد من  �أن تظاهر 
موكب �صاحنات �صغرية.

    للوهلة �لأوىل, من غري �لو��صح ما �إذ� كانت جميع 
ولكن  �صيا�صي,  طابع  ذ�ت  هذه  �لنار  �إطالق  عمليات 
�ل�صيا�صي يف  �لعنف  �إ�صعال فتيل  �لهدف من تعّمد  ما 

�أمريكا؟ 

ذلك  ج��ون�����س��ون  ل��ي��ن��دون  اأدرك  ل��ق��د 
اأثناء  �سيا�سًيا  ا�سطراًبا  واج��ه  عندما 
رئا�سته. يف م�ساء عام 1968, عندما 
اغ��ت��ي��ل م���ارت���ن ل���وث���ر ك��ي��ن��غ, خاطب 
البلدية  رئ��ي�����س  االم��ري��ك��ي,  ال��رئ��ي�����س 
ف�سلك  “من  ال����ت����ايل:  ال��ن��ح��و  ع��ل��ى 
ب��ب��ن��ادق �سخمة  ���س��رط��ت��ك  ت��ر���س��ل  ال 
وتركهم حلالهم؛ الأنه اإذا بداأ اإطالق 

النار, فقد ال يتوقف اأبًدا«.
   ي��خ�����س��ى ال��ع��دي��د م���ن اخل�����راء من 
اقراب  م��ع  ال�سيا�سي  ال��ع��ن��ف  ظ��ه��ور 
اأو حلظة االنتخابات    الرئا�سية هذا 
اأغ�����س��ط�����س, ظهرت   18 اخل��ري��ف. يف 
الداخلي  االأم�����ن  وزارة  م���ن  م���ذك���رة 
ال���ت���ح���ذي���ر: مي���ك���ن ملثريي  م����ع ه�����ذا 
ب�سرعة”  “التعبئة  وال��ع��ن��ف  ال�سغب 
“بعد ما يعتره  لتخريب االنتخابات 
واملرتبطني  املوؤيدين  مظامل  البع�س 

بال�سيا�سات احلكومية«.
اأهمية االنتخابات الرئا�سية      ورغ��م 
يف ن��وف��م��ر, ف��اإن��ه��ا ت��ب��ق��ى ح��دث��ا قاّرا 
يف م���وع���ده. وم���ع ذل����ك, ف��ه��ي تعك�س 
بلد  يف  االأم��ري��ك��ي��ون  يعي�س  ح��ق��ي��ق��ة: 
ب�سكل  وال���ع���ن���ف  ب���االن���ق�������س���ام  ي��ت�����س��م 
متزايد, ويرجع ذلك جزئًيا اإىل رئي�س 

يحب اإثارة االنق�سامات داخل البالد.
الو�سع اخلطري  ه��ذا     وللتعامل مع 
ب�سكل متزايد, يجب اإن�ساء فريق عمل 
على  ويعمل  ال�سيا�سي,  بالعنف  معني 
املتحدة,  ال��والي��ات  يف  خماطره  تقليل 
ال�سكان.  على  ت��اأث��ريه  من  والتخفيف 
وللقيام بذلك يجب اأخذ حقيقتني يف 
تتجدد  اأن  املرجح  من  اأواًل,  االعتبار: 
الواليات  يف  ال�سيا�سي  العنف  اأع��م��ال 
نتيجة  ع����ن  ال���ن���ظ���ر  ب��غ�����س  امل���ت���ح���دة 
الفائز  ب��ني  والفجوة  نوفمر  اق���راع 
واملوؤ�س�سات  القوانني  ثانياً,  واخلا�سر؛ 

وحتليلنا يف هذا املجال بها ثغرات.

مهما كان �ل�صيناريو,
 فاإن خطر �لعنف حقيقي

   لنتخيل انت�سار ورقة بايدن-هاري�س. 
وف��ًق��ا ل��رو���س ت��راف��رز, امل��دي��ر ال�سابق 
ملكافحة  ال��وط��ن��ي  ل��ل��م��رك��ز  ب���االإن���اب���ة 
النتيجة  ه����ذه  م��ث��ل  ف�����اإن  االإره���������اب, 
اأع���م���ال  اإىل  ت������وؤدي  ق���د  االن��ت��خ��اب��ي��ة 
اليمينية  اجلماعات  جانب  م��ن  عنف 
للبي�س.  املتع�سبني  م��ن  اأو  املتطرفة 
ا �سبكات ذات انتماءات اأكر  ولكن اأي�سً
امل�سّرعني,  م��ث��ل  ��ا,  وغ��م��و���سً ال��ت��ب��ا���س��ا 
لال�ستفادة  للعنف  ي���روج���ون  ال��ذي��ن 
املتاأ�سلة  التناق�سات  يعترونه  مم��ا 
تت�سّبب  وبالتايل  ال�سيا�سي,  النظام  يف 
التحقيقات  مكتب  وينظر  انهياره.  يف 
هذه  اأي��دي��ول��وج��ي��ات  اإىل  ال��ف��ي��درايل 
احل�����رك�����ات, ف�������س���اًل ع����ن غ���ريه���ا من 
االأيديولوجيات التي اأ�ساد بها الرئي�س 
دون��ال��د ت��رام��ب, على اأن��ه��ا خ��ط��رية, و 
اإىل  ت����وؤدي  اأن  جًدا”  امل��ح��ت��م��ل  “من 

العنف.
ت��رام��ب -بن�س,  الثنائي  ف��از  اإذا  ام��ا     
الطبيعي  النزوع  على  ذلك  تاأثري  فما 
اإىل  للجوء  الي�سار  اق�سى  جل��م��اع��ات 
منح موقع  اأغ�سط�س,   28 يف  العنف؟ 
فايف ثري ايت, اإىل ترامب ن�سبة 30 
باملائة من فر�س احل�سول على فرة 
ث��ان��ي��ة ه���ذا اخل���ري���ف, مقارنة  والي����ة 
بن�سبة 19 باملائة من فر�س احل�سول 
االأ�سوات  م��ن  املطلقة  االأغلبية  على 

ال�سعبية.
�سيناريو  يت�سمن  اأخ�����رى,  ب��ع��ب��ارة     
انت�ساًرا  واحد تقريًبا, من كل ثالثة, 
لرامب دون تفوي�س �سعبي. ال تاأخذ 
اي���ت يف احل�سبان  ث���ري  ف��اي��ف  من����اذج 
ال�سيقة  ال��ن��ه��اي��ات  ذات  االن��ت��خ��اب��ات 
)اي�����ن ت���ك���ون ال��ن��ت��ائ��ج م��ت��ق��ارب��ة جًدا 
بحيث ال ميكن حتديد الفائز يف ليلة 
االنتخابات(. وميكن اأن توؤدي العديد 
م���ن ال�����س��ي��ن��اري��وه��ات, ال ���س��ي��م��ا فرة 
والي���ة ث��ان��ي��ة ل��رام��ب وال��ت��ي ي�سنف 
ال�سيا�سية  احل����رك����ات  ر���س��م��ًي��ا  ف��ي��ه��ا 
اإرهابية,  اأنها  على  املتطرفة  الي�سارية 

اإىل اندالع العنف ال�سيا�سي.
    ومهما كانت نتيجة هذه االنتخابات 
الرئا�سية االأمريكية, فاإن خطر العنف 
االأماكن,  بع�س  ويف  كبري,  ال�سيا�سي 
واملتغري  قائمة.  حقيقة  ا�سال  اأ�سبح 
النتيجة,  على  يتوقف  الذي  الرئي�سي 
االأك�����ر احتماال  ال��ه��وي��ة  ه���و م��ت��غ��ري 
للجناة. ال يعني ذلك اأن “املع�سكرين” 
اأحد  يف  املتطرفني  اأن  اأو  ي��ت�����س��اوي��ان, 
ال�����س��ي��ا���س��ي ميثالن  ال���ط���ي���ف  ط�����ريف 
تهديًدا من نف�س الطبيعة, اأو ينفذون 
الواقع,  يف  الهجمات.  من  النوع  نف�س 
كيف  على  ال�سوء  ال�����س��وؤال  ه��ذا  يلقي 
�سياقات  م��ن  ال��ع��ن��ف  ي��ن�����س��اأ  اأن  مي��ك��ن 

�سيا�سية خمتلفة.
   �سحيح اي�سا, الأن الدوافع وراء اأعمال 
العنف معقدة, اإال اأن االأبحاث النف�سية 

اأج��ري��ت ح��ول ه��ذا املو�سوع منذ  التي 
امل�سار  ف�����س��ل��ت يف حت��دي��د  ع��ق��ود  ع���دة 
اأ�سبابها.  لتتبع  تعميمه  ميكن  ال��ذي 
هناك �سيء واحد موؤكد, وهو اأن الذين 
يلجوؤون اإىل العنف ال�سيا�سي ي�سعرون 
على  التاأثري  اإمكانية  ميلكون  ال  اأنهم 
و�سائل  خ��الل  من  ال�سيا�سية  العملية 

ر�سمية اأو قانونية اأكر.

» قوة تدخل” م�صوؤولة
 عن ثالث مهام رئي�صية

بالعنف  ع��م��ل معني  ل��ف��ري��ق     مي��ك��ن 
الواليات  ي�ساعد حكومة  اأن  ال�سيا�سي 
اأف�سل  ب�سكل  اال���س��ت��ع��داد  يف  امل��ت��ح��دة 
وتاأثريه.  للعنف  امل��ت��زاي��دة  للمخاطر 
الدميومة,  ط��اب��ع  ل��ه  ي��ك��ون  اأن  ودون 
حلاجة  ه���ذا  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق  ي�ستجيب 
امام  الأن���ه  االأو����س���اع.  تفر�سها  ملحة 
م�سكلة لي�س لها حل وا�سح, يكون من 
االأف�����س��ل ال��ب��دء يف االه��ت��م��ام ب��ه��ا من 
ثالث  احلالة,  ه��ذه  يف  واأتخيل,  االآن. 

با�سم اأهدافهم ال�سيا�سية.
   ثانًيا, يتم ت�سميم جمموعة العمل 
ب�سرعة  للرد  ال�سيا�سي  بالعنف  املعنية 
على االأح��داث. وحتى لو كان ت�سنيف 
يركز  ف��اإن تدخال  ممكناً,  “االإرهاب” 
على مكافحة االإرهاب املحلي من �ساأنه 
التي  اللحظة  يف  اب��ع��اده  م��ن  يحد  اأن 

يجب اأن يكون فيها هو االأمثل.
   ب�سكل ملمو�س, عندما ُيرتكب العنف, 
الفعل  اأن  اإث��ب��ات  اأواًل  علينا  يجب  هل 
املوقف؟  مع  التعامل  قبل  “اإرهابي” 
ال ����س���يء م����وؤك����د, الأن������ه ع���ن���د ح����دوث 
هجوم, تكون املعلومات ناق�سة ب�سدة. 
اأن نتحرك ونتدخل  ذل��ك, يجب  وم��ع 
ب�سرعة. هذا هو االأمر االأكر اإ�سكالية 
امل��ت��ح��دة, ح��ي��ث حتافظ  ال���والي���ات  يف 
عمًدا  العنيفة  العنا�سر  م��ن  العديد 
على غمو�س مفاهيم مثل “االإرهاب” 
ال�سلطات  بني  االرتباك  زرع  اأج��ل  من 
املختلفة امل�سوؤولة عن اإدارة التهديدات 

التي متثلها.

مهام رئي�سية ملجموعة العمل هذه.
خطة  و���س��ع  ع��ل��ى  ���س��ت�����س��رف  اأواًل,     
العنف  تفاقم  خماطر  م��ن  للتخفيف 
ت���اأث���ريه يف حالة  ال�����س��ي��ا���س��ي وت��ق��ل��ي��ل 
حدوث مثل هذا العنف. �ستقود وتن�سق 
ال�سيا�سي  العنف  اأبعاد  حول  االأبحاث 
يف اأم���ري���ك���ا. وق����د ي�����س��م��ل ذل����ك, على 
االأ�سخا�س  حتديد  اخل�سو�س,  وج��ه 
االت�سال  يتم  اأن  املحتمل  م��ن  ال��ذي��ن 
ب��ه��م الرت����ك����اب م��ث��ل ه����ذه االأع����م����ال, 
اأ�سول  اأه��داف��ه��م, وحت��دي��د  وحت��دي��د 
هوؤالء املجندين, وكذلك اللحظة التي 
ملاذا  وفهم  الفعل,  اىل  امل���رور  ميكنهم 
ال��ع��ن��ف لتحقيق  ا���س��ت��خ��دام  ي��ح��اول��ون 

نتائج �سيا�سية.
�سيا�سات  ت�سميم  ال��ث��ان��ي��ة:  امل��ه��م��ة     
العنف  م����ن خم���اط���ر  احل�����د  ه���دف���ه���ا 
ال�سيا�سي يف جميع اأنحاء البالد. على 
تدابري  اتخاذ  املثال, من خالل  �سبيل 
مع  امل��ح��ل��ي,  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ا�ستباقية 
ما  وبقدر  ال�سرطة.  وممثلي  ال�سكان 

باالإرهاب املحلي, هو م�ستنقع حمتمل: 
رغ���م اأن����ه م��ن امل��م��ك��ن ن��ظ��رًي��ا تعريف 
جرمية ميكن اأن ي�سمد اأمام املنازعات 
�سي�ستغرق  االأم����ر  اأن  اإال  ال��ق��ان��ون��ي��ة, 
وق����ًت����ا, و���س��ت��ك��ون ف���ائ���دت���ه حم�����دودة, 
ف�سال  التقا�سي,  اإىل  حتماً  و�سيوؤدي 
للحريات  امل��ح��ت��م��ل��ة  االن��ت��ه��اك��ات  ع���ن 
من  ال�سيا�سية.  واالأن�سطة  االأ�سا�سية 
العدالة  دع�����اة  ي�����س��ري  اخ������رى,  ج��ه��ة 
االجتماعية اإىل خماوف بني االأقليات 
من اأن مثل هذا التو�سيف “لالإرهاب 
غري  ب�������س���ك���ل  ����س���ي���وؤذي���ه���م  املحلي” 

متنا�سب.
   ومع ذل��ك, ف��اإن “العنف ال�سيا�سي” 
امل���ث���ايل: م��ن ال�سعب  ال��ت��ع��ب��ري  ل��ي�����س 
اإذا  العنف, وما  الذي مييز  حتديد ما 

كان ي�س�����تخدم الأ�س������باب �سيا�سية. 
ل����ك����ن ه���������������ذا ال���ت���ع���ب���ري ي����ظ����ل اأك�����ر 
مرونة  واأك����ر  غ���ريه  م��ن  مو�سوعية 
ا�ستخدام  اأن���واع  خمتلف  م��ع  للتعامل 
العنف من جانب اجلماعات اأو االأفراد 

ال��ع��م��ل ه���ذه باأعمال  ت��ق��وم جم��م��وع��ة 
جيد  و�سع  يف  �ستكون  فاإنها  التوعية, 
اإىل  امل��ع��ل��وم��ات  لتمرير  خ��ا���س  ب�سكل 
اأن  ميكن  التي  الفيدرالية  ال�سلطات 
اأو ع��ن غري  اأح��ي��اًن��ا, ع��ن ق�سد  تغذي 
اأنها تخفف  كما  العنف.  دورات  ق�سد, 
ح��دوث��ه, على  العنف عند  ت��اأث��ري  م��ن 
برامج  م��ن خ��الل و�سع  امل��ث��ال,  �سبيل 
اإن�ساء  اأو  التوظيف,  اأن�سطة  ملكافحة 
يف  ي���رغ���ب���ون  مل����ن  خروج”  “ج�سور 

مغادرة جمموعة عنيفة.
املجموعة  ه�������ذه  ت����ق����وم  ث�����ال�����ًث�����ا,     
ال�سيا�س��ي  ال��ع��ن��ف  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
بتن�سيق رّد االإدارات املخت�سة املختلفة 
يف ح��ال��ة ح����دوث اأزم�����ة.  وم���ن خالل 
فاإنه�����ا  امل���م���ار����س���ات,  اأف�������س���ل  ت���ب���ادل 
�س�����توفر املعلومات وامل�س����ورة االأ�سا�سية 
املبكر,  التدخل  يف  امل�ساركة  للوكاالت 
مل�ساعدة  ال��ت��وع��ي��ة  اأن�����س��ط��ة  واإج�������راء 
ال�����س��ك��ان ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون م���ن العنف 
ال��دول�����������ة تقلل  ت��دخ��الت  ل�����س��م��ان ان 

االحتمال االإجمايل ملزيد من العنف.

ثقل �لكلمات
   باالإ�سافة اإىل ال�سالحيات املذكورة 
االأخري  االأ�سا�سي  ف��اإن اجلانب  اأع��اله, 
“العنف  ب�  يتعلق  فيما  التخ�س�س  هو 
العنف  اإىل  ال��ل��ج��وء  اأي  ال�سيا�سي”, 
ك��و���س��ي��ل��ة ت��و���س��ع يف خ���دم���ة اأه�����داف 
�سيا�سية. ولهذا التعبري مزايا عديدة.

   يف املقام االأول, تعتر عبارة “العنف 
من  اأك�����ر  م��و���س��وع��ي��ة  ال�سيا�سي” 
االأ�سئلة  بتفادي  ت�سمح  فهي  غريها: 
ال�سائكة حول ما اإذا كان اإرهاًبا داخلًيا 
التطرف  مكافحة  ب��رام��ج  تو�سيع  اأو 
ال��ع��ن��ي��ف, م���ع احل���ف���اظ ع��ل��ى حماية 
جند  اأن  يجب  ك��اأول��وي��ة.  االأمريكيني 
العنف  تهديد  ملواجهة  اأخ��رى  طريقة 
االأمريكية  االأرا����س���ي  على  ال�سيا�سي 
امل�سمى  العنف  لقمع  نظام  اإقامة  غري 

“االإرهاب الداخلي«.
العنف  اأع���م���ال  ب��ع�����س  م�������س���اواة  اإن     

�أين �صتعي�ش 
“قوة �لتدخل” هذه؟

   جلعل قوة التدخل عملّية يف م�سالة 
ال�سعوبة  ت��ك��م��ن  ال�����س��ي��ا���س��ي,  ال��ع��ن��ف 
الرئي�سية يف العثور على املكان االأن�سب 
للحكومة.  التنظيمي  املخطط  يف  لها 
مي��ك��ن رب����ط جم��م��وع��ة ال��ع��م��ل هذه 
االأمريكية.  ال��داخ��ل��ي  االأم����ن  ب����وزارة 
ل��ك��ن ه���ذه ال��وك��ال��ة ق��د ت��خ��اط��ر بعدم 
ال���ق���درة ع��ل��ى ا���س��ت��ع��ادة امل�����س��داق��ي��ة يف 
االإدارة  ت��ن��ف��ذ  م��ا مل  ن��ظ��ر اجل��م��ه��ور, 

املقبلة اإ�سالًحا جوهرًيا.
   االحتمال االآخر: جعلها جلنة خا�سة 
من جلان الكونغر�س, والتي من �ساأنها 
يتاأ�س�س  ح��ا���س��م��ا  ب���ع���دا  مت��ن��ح��ه��ا  اأن 
ع��ل��ى ث��ن��ائ��ي��ة ح��زب��ي��ة يف خ��دم��ة هدف 
م�سرك. ولكن نظًرا الأن العديد من 
جمل�س  يف  املحتملني  اجلدد  االأع�ساء 
اجلمهوريني  ����س���ف���وف  يف  ال�����ن�����واب 
ي���دع���م���ون ع���ل���ًن���ا اأف�����ك�����ار ك���ي���و ان�����ون, 
املتطرفة,  اليمينية  امل��وؤام��رة  نظرية 
ال�سراعات  تعرقلها  ق��د  اأفعالها  ف��اإن 

ال�سيا�سية الداخلية.
   اأخ������رًيا, مي��ك��ن ل��ف��ري��ق ال��ع��م��ل هذا 
االأم����ن  اإىل جم��ل�����س  ت��ق��ري��ر  ت���ق���دمي 
باعتباره  امل��ت��ح��دة  ل��ل��والي��ات  ال��ق��وم��ي 
بالعنف  م��ع��ن��ي  رئ���ا����س���ي  ع��م��ل  ف���ري���ق 
���س��ي�����س��ط��دم حينها  ل��ك��ن��ه  ال�����س��ي��ا���س��ي. 
اإن�ساوؤه  مت  اإذا  الت�سيي�س:  مب��خ��اط��ر 
على يد جو بايدن, فقد ال يتمتع بثقة 
اليمني املتطرف, والعك�س �سحيح, اإذا 

كان ترامب هو من �سي�سكله.
فمن  موقعه,  حتديد  �سيقرر  اأينما     
اأن يكون فريًقا �سغرًيا يقدم  االأف�سل 
تقارير منتظمة عن احتمالية حدوث 
املتحدة,  ال���والي���ات  يف  ���س��ي��ا���س��ي  ع��ن��ف 
ويقرح �سيا�سات لتقليل م�ستوى هذا 
ل��ن يعتمد  اآث����اره.  م��ن  العنف واحل���د 
اأع�������س���اوؤه ف��ق��ط ع��ل��ى حت��ل��ي��ل الو�سع 
ع��ل��ى تعاونهم  ��ا  اأي�����سً ول��ك��ن  احل����ايل, 
امل�ستمر مع املجتمع واملنظمات الدينية 
و�سي�سمل  ل��ل��خ��ط��ر.  ��ا  ت��ع��ر���سً االأك�����ر 
�سركات  م��ع  التن�سيق  ��ا  اأي�����سً عملهم 
واالت�ساالت  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

واإدارات النظام العام.

خطر ع�صرنا
ذات����ه ال ميكن  ع��ل��ى  منق�سم  »ب��ي��ت     
اأبراهام  الرئي�س  اأط��ل��ق  ي�ستمّر”,  اأن 
 ,1858 ع���ام  ال��ع��ب��ارة  ه���ذه  لينكولن 
“الإيقاظ” النا�س وتوعيتهم “بخطر 
جوليا  ذّكرتنا  جهتها,  من  الع�سر”. 
بهذا  بليك,  ج��اك��وب  وال���دة  جاك�سون, 
كلمات  اإىل  اأ����س���ارت  ع��ن��دم��ا  اخل��ط��اب 
خطر  على  ال�سوء  لت�سليط  لينكولن 
امللحة  ع�����س��رن��ا احل���دي���ث, واحل���اج���ة 
رّد  اإي��ج��اد  ال��ف��وري:  التحدي  ملواجهة 
للعنف  املتزايد  التهديد  جت��اه  من�سق 

ال�سيا�سي يف الواليات املتحدة.
   ال ميكن لهذا النهج وح��ده اأن يحل 
يف  املتمثلة  ج��وه��ري��ة  االأك���ر  امل�ساكل 
وا�ستخدام  ال�����س��ي��ا���س��ي,  اال���س��ت��ق��ط��اب 
عنا�سر  ق��ب��ل  م��ن  امل�سللة  امل��ع��ل��وم��ات 
خبيثة لت�سخيم اأ�سوات اأولئك الذين 
الدميقراطية,  تقوي�س  اإىل  ي�سعون 
ه���ذا �سروري  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق  ان  غ���ري 
جهد  يف  م����ًع����ا  االأم����ري����ك����ي����ني  جل���م���ع 
م�سرك لنبذ ا�ستخدام العنف كو�سيلة 

للتحول ال�سيا�سي.
*مر�صح لنيل درجة �لدكتور�ة يف 
علم �لجتماع بجامعة �أك�صفورد 
�صاحب �ثني ع�صر عاًما من 
�خلربة �ملهنية يف �لنز�عات 
�لدولية و�لتنمية و�لنز�عات 
�لأهلية

�صتجعل »قوة �لتدخل« من �ملمكن حتديد 
من يحتمل �أن يرتكب �أعمال عنف ومتى

هناك حاجة ملحة ملجموعة عمل 
خم�ش�شة لهذا املو�شوع احلارق

مهما كانت نتيجة هذه �لنتخابات �لرئا�صية 
�لأمريكية, فاإن خطر �لعنف �ل�صيا�صي كبري

العنف ال�سيا�سي قابل لال�ستعال يف كل حلظةال�سحايا تتحول اىل رموز �سيا�سية

متظاهر خالل م�سرية يف اأوكالند  كاليفورنيا�سرطة بورتالند حتتجز ت�ساندلر بابا�س الذي كان مع ال�سحية بعد احلادث

�سلمية االحتجاجات مطلب ملح ع�سية الرئا�سيةجوليا جاك�سون والدة جاكوب بليك عقدت موؤمترا �سحفيا

ي�شعر الذين يلجوؤون اإىل العنف باأنهم غري قادرين على التاأثري ب�شكل قانوين على العملية ال�شيا�شية
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عربي ودويل

اأم�����س االأول  فعلى ال��رغ��م م��ن حتديد ال��رمل��ان املغربي  ي��وم  
النيابية  الكتل  ت��ع��دي��الت  ال�ستقبال  نهائيا  م��وع��دا  اجلمعة 
حول م�سروع القانون اجلنائي, اإال اأن عددا من الكتل النيابية 
طالبت بتاأجيل التعديالت. وتثري هذه املطالب املخاوف من 
مرتبطة  بنودا  يت�سمن  الذي  القانون,  على  امل�سادقة  تاأخري 

بالراء غري امل�سروع.
م�سروع  مترير  على  ت��راه��ن  و�سيا�سية  مدنية  هيئات  وك��ان��ت 
النور,  اإىل  ليخرج  اجل��ن��ائ��ي,  ال��ق��ان��ون  وتتميم  تغيري  ق��ان��ون 
منا�سب  اأ�سحاب  ل��دى  امل�سروع  غ��ري  ال���راء  حم��ارب��ة  بهدف 

امل�سوؤولية يف البالد.
وتوؤكد تقارير �سحفية مغربية مطلعة على كوالي�س تعديالت 

 •• الرباط-وكاالت

نقطة  املغرب  يف  امل�سروع  غري  ب��ال��راء  املرتبطة  امل��واد  ت�سكل 
م�سروع  اأم��ام  االن�سداد  خ��راء حالة  وفق  تف�سر  قد  خالفية, 
العدل  اأم����ام جل��ن��ة  امل����ودع  اجل��ن��ائ��ي,  ال��ق��ان��ون  وتتميم  تغيري 

والت�سريع يف الرملان منذ يونيو عام 2016.
القانون لالإ�سهام  العام على هذا  املال  وتراهن هيئات حماية 
حتتاجها  مهمة  مالية  م��دخ��رات  وتوفري  الف�ساد  حماربة  يف 
عن  املرتبة  االقت�سادية  االآث���ار  ظ��ل  يف  وخ�سو�سا  ال��دول��ة, 
كوفيد- عنه  الناجم  والوباء  اجلديد  كورونا  فريو�س  انت�سار 

.19

القانون, باأن اأحد اأ�سباب اخلالف قائم حول التعديالت التي 
اإ�سرار كتل  النيابية. وياأتي هذا يف ظل  الكتل  قدمتها بع�س 
اأخرى على �سحب كل التعديالت املقدمة, والت�سبث بال�سيغة 

املقرحة اأول مرة على جمل�س النواب.
جمل�س  على  احلكومة  اأحالته  ال��ذي  القانون  م�سروع  ين�س 
النواب قبل نحو 4 �سنوات, على فر�س غرامات مالية تراوح 
بني 100 األف ومليون درهم, اأي ما بني 10 اآالف و100 األف 
زي��ادة كبرية  �ستالحق كل �سخ�س ثبتت  دوالر. وهي عقوبات 
وغري مررة يف ثروته اأو ثروة اأوالده بعد توليه م�سوؤولية اأو 
من�سبا عموميا, مقارنة مع م�سادر اأمواله امل�سروعة. ي�ساف 

اإىل ذلك عقوبات �سارمة �سد املخالفني.

ال�شودان يعلن الطوارئ ب�شبب الفي�شانات 
•• القاهرة-رويرتز

ذكرت وكالة اأنباء ال�سودان يف ال�ساعات االأوىل من �سباح اأم�س ال�سبت اأن جمل�س االأمن والدفاع اأعلن 
حالة الطوارئ يف البالد ملدة ثالثة اأ�سهر ب�سبب الفي�سانات التي اأودت بحياة 99 �سخ�سا هذا العام 

كما قرر اعتبار ال�سودان منطقة كوارث طبيعية.
ونقلت الوكالة عن وزيرة العمل والتنمية االجتماعية لينا ال�سيخ قولها اإن الفي�سانات اأ�سفرت اأي�سا 
اأو جزئي الأكر من مئة  اأكر من ن�سف مليون فرد, وانهيار كلي  46 �سخ�سا, وت�سرر  اإ�سابة  عن 

األف منزل.
القيا�سية  االأرق��ام  جت��اوزت  العام  هذا  امل�سجلة  واالأم��ط��ار  الفي�سانات  معدالت  اأن  الوزيرة  واأ�سافت 

امل�سجلة يف عامي 1946 و1988 مع توقعات با�ستمرار موؤ�سرات االرتفاع.
وذكرت الوكالة اأن املجل�س اأعلن اأي�سا ت�سكيل جلنة عليا برئا�سة وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

ملواجهة تداعيات الفي�سانات يف خريف العام اجلاري.

املغرب.. خالفات توؤجل البت بقانون الرثاء غري امل�شروع

على القادمني من مناطق تعتر 
خطرية.

ت�سم مقار  التي  بلجيكا  وت�سنف 
م��ع��ظ��م امل���وؤ����س�������س���ات االأوروب�����ي�����ة, 
الفرن�سية  امل��ن��اط��ق  م��ن  ال��ع��دي��د 
وكل  ب��اري�����س,  العا�سمة  وك��ذل��ك 
ا�سبانيا تقريبا على اأنها خطرية. 
ال����ذي و�سعته  ال��ت�����س��ن��ي��ف  وه����ذا 
يعني  العلماء  اخل��راء  جلنة من 
العودة اإىل مناطق حمراء لفر�س 

اإجراء الفح�س واحلجر.
باري�س  اأي�������س���ا  اأمل���ان���ي���ا  و���س��ن��ف��ت 

منطقة خطرية.
تغيري  ي���راف���ق���ه  ال���ت���ن���وع  وه�������ذا 
االأحيان  ب��ع�����س  يف  ال��ت��وج��ي��ه��ات 
اإىل  “يوؤدي  م�سبق  اإع���الن  ب��دون 
كما  للمواطنني”,  التبا�س  حالة 
االأوروبية  املفو�سية  رئي�سة  قالت 
اأور�������س������وال ف������ون دي������ر الي������ني يف 
“علينا  واأ���س��اف��ت  فيديو.  ر�سالة 
الو�سوح  م��ن  م��زي��دا  ن�سمن  اأن 

واإمكانية التكهن«.
اأوروب���ا  اإىل  ال��وب��اء  و���س��ول  واأدى 
اقت�سادات  ب��راج��ع  ت�سبب  حيث 
اآذار/م��ار���س اإىل موجة  دولها, يف 
من اإغالق احلدود داخل االحتاد 
مما  �سنغن,  ومنطقة  االأوروب�����ي 
ق����و�����س ح����ري����ة ال����ت����ن����ق����ل, وه����ي 
البناء  منجزات  اأه���م  م��ن  واح���دة 

االأوروبي.
بعد رفع هذه احلواجز جزئيا يف 
عدد  ظ��ه��ور  اأدى  ال�سيف,  ب��داي��ة 
اإىل  البوؤر يف مناطق حم��ددة  من 

اإعادة تطبيق االإجراءات.
ال��ب��ل��دان معايري  ت��ط��ب��ق  وب��ي��ن��م��ا 
ال�سفر  ق���ي���ود  ل��ف��ر���س  خم��ت��ل��ف��ة 
ه�����ذه ع���ل���ى م��ن��ط��ق��ة م����ا تقرح 

ال�����س��ل��ط��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة االأوروب���ي���ة 
ثالثة  اإىل  الت�سنيف  ي�ستند  اأن 
معايري: عدد االإ�سابات اجلديدة 
ت�سجل  التي  ن�سمة  الف  لكل مئة 
خالل 14 يوما, والن�سبة املئوية 
لالختبارات االإيجابية بني جميع 
االختبارات خالل �سبعة اأيام وعدد 
االختبارات التي مت اإجراوؤها لكل 
على مدى  ال�سكان  األ��ف من  مئة 

�سبعة اأيام.
املركز  ين�سر  اأن  املفو�سية  تقرح 
االأمرا�س  من  للوقاية  االأوروب���ي 
اأ�سبوعية  خ���ارط���ة  وم��ك��اف��ح��ت��ه��ا 
ت�سنف  االأوروب������ي������ة  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة 
امل���ن���اط���ق وف����ق����ا ل���ث���الث���ة األ�������وان 
وفًقا  واأحمر(  وبرتقايل  )اأخ�سر 
توفري  يتم  واأن  حم���ددة,  الأرق����ام 

البيانات على امل�ستوى االإقليمي.

و���س��ت��ك��ون امل��ن��اط��ق احل���م���راء هي 
تلك التي يكون فيها عدد احلاالت 
خم�سني  م�����ن  اأك�������ر  اجل�����دي�����دة 
املئوية  والن�سبة  يوًما   14 خالل 
اأو  ت�ساوي  االإيجابية  لالختبارات 
ت��زي��د ع��ن 3 ب��امل��ئ��ة وح��ي��ث يكون 
اأكر  لالإ�سابات  االإجمايل  العدد 
األ���ف ن�سمة  ل��ك��ل م��ئ��ة   150 م��ن 

خالل 14 يوما.
اإىل  تفتقر  التي  املناطق  و�ستلّون 
املعلومات اأو التي يعتر فيها عدد 
من االختبارات غري كافية باللون 
لهذه  وب��ال��ن�����س��ب��ة  “الرمادي”. 
امل��ن��اط��ق ف��ق��ط, ق��د ت��ك��ون القيود 

اإلزامية.
ديدييه  ال���ع���دل  م��ف��و���س  وق�����ال 
“االأمر  اإن  ل�����س��ح��ي��ف��ة  راي����ن����درز 
التخاذ  االأع�ساء  للدول  م��روك 

قرار ب�ساأن االإجراءات التي يتعني 
اتخاذها«.

واأك���دت اأور���س��وال ف��ون دي��ر اليني 
اأي  م��ن��ع  ي��ن��ب��غ��ي  ال  اأن����ه  “نعتقد 
م��واط��ن م��ن االحت����اد م��ن دخول 
اأخ���رى )...( بداًل  اأوروب��ي��ة  دول��ة 
م�����ن ذل������ك ن���و����س���ي احل���ك���وم���ات 
احلجر  اأو  االخ��ت��ب��ار  ب��ا���س��ت��خ��دام 
ال�سحي. يجب اأن يكون االختبار 

هو اخليار املف�سل«.
من  وال�����س��رك��ات  امل�سافرين  ومل��ن��ع 
م���واج���ه���ة ت���غ���ي���ريات م��ب��اغ��ت��ة يف 
اأن  املفو�سية  تقرح  التعليمات, 
باإبالغها  االأع�����س��اء  ال���دول  تقوم 
واإبالغ الدول االأخرى كل خمي�س 
القادمة  القيود  رف��ع  اأو  بالقيود 
اأن ت��دخ��ل االإج������راءات حيز  ع��ل��ى 

التنفيذ االثنني التايل.

•• نيودلهي-اأ ف ب

اأ�سبحت الهند ثالث دولة يف العامل تتخطى عتبة اأربعة 
مت  اأن  بعد  امل�ستجد,  كورونا  بفريو�س  اإ�سابة  ماليني 
اإح�ساء رقم قيا�سي جديد اأم�س ال�سبت يف الدولة التي 

يبدو اأن الوباء ال يراجع فيها.
و179  األ��ف��ا  و23  م��الي��ني  اأرب��ع��ة  ال��ه��ن��د  و�سجلت يف 
ال�سبت.  اأم�س  جديدة   اإ�سابة   86432 بينها  اإ�سابة 
وتلي الهند بذلك مبا�سرة بعد الواليات املتحدة )اأكر 

من 6,3 ماليني( والرازيل )4,1 ماليني(.
الهند حالًيا  اأ�سبحت  القيود,  وبينما تخفف احلكومة 
الدولة التي ت�سجل تزايدا مت�سارعا للحاالت مع اأكر 
الوفيات  ع��دد من  واأع��ل��ى  يومًيا,  اإ�سابة  األ��ف   80 من 
ع�سر  األ���ف. يف غ�سون ثالثة  م��ن  اأك��ر  يبلغ  اليومية 
اأك��ر دولة  ي��وًم��ا فقط, ارت��ف��ع ع��دد اف�سابات يف ث��اين 
يف عدد ال�سكان من ثالثة اإىل اأربعة ماليني حالة, اأي 
اأ�سرع من الواليات املتحدة اأو الرازيل. وينت�سر الوباء 
حتتية  بنية  م��ن  تعاين  التي  الريفية  املناطق  يف  االآن 
مثل  الكرى  امل��دن  يف  ينت�سر  كما  كافية,  غري  �سحية 

نيودلهي وبومباي. كانت والية ماهارا�سرا حيث تقع 
بومباي, مركز االأزمة منذ اإعالن االإغالق الوطني يف 
االإ�سابات  ربع  ت�سجيل نحو  اآذار/م��ار���س. ويتم  اأواخ��ر 
اأ�ستاذة  رايف,  �ساميكا  ورات  ه��ن��اك.  اجل��دي��دة  اليومية 
تابعت  التي  ال�سابقة  احلكومية  وامل�ست�سارة  االقت�ساد 
عن كثب موؤ�سرات الوباء يف الهند, اأن البالد “ما تزال 
بعيدة” عن بلوغ الذروة واأن والية ماهارا�سرا �ست�سبح 

“مركز” احلملة �سد فريو�س كورونا امل�ستجد.
وذكرت يف تغريدة على توير “ال ميكن ال�سيطرة على 
كوفيد-19 يف الهند بدون ال�سيطرة على انت�سار الوباء 
الأهميتها  “نظًرا  واأ���س��اف��ت  م��اه��ارا���س��را«.  والي���ة  يف 
االقت�سادية, �ستوا�سل والية ماهارا�سرا التاأثري على 

انت�سار العدوى يف اأماكن اأخرى من البالد«.
وللحد من انت�سار الفريو�س, فر�ست نيودلهي يف نهاية 
يف  الن�ساطات  علق  م��ا  الوطني,  االإغ���الق  اآذار/م���ار����س 
جميع اأنحاء البالد التي يبلغ عدد �سكانها 1,3 مليار 
فجاأة  االأ�سخا�س  م��ن  امل��الي��ني  ع�سرات  وت��رك  ن�سمة, 
دون م�سادر دخل. لكن ال�سلطات قررت االأ�سبوع املا�سي 

تخفيف القيود يف حماولة الإنعا�س االقت�ساد.

كوفيد-19.. معايري اأوروبية م�شرتكة  لقيود ال�شفر

مدار�س اإيران تفتح اأبوابها جمددا رغم خماوف كورونا امل�شتجد 

 الهند ثالث دولة تتجاوز 4 ماليني اإ�شابة بكوفيد-19 
 ••بروك�سل-اأ ف ب

حت������اول امل���ف���و����س���ي���ة االأوروب�����ي�����ة 
ف��ر���س��ت يف  ال��ت��ي  ال��ق��ي��ود  تنظيم 
التنقل  حل���رك���ة  ف���و����س���ى  ح���ال���ة 
ب��ني دول االحت����اد االأوروب������ي من 
اأج���ل احل���د م��ن ان��ت�����س��ار فريو�س 
ب��دءا من و�سع  امل�ستجد,  ك��ورون��ا 
معايري م�سركة لتحديد املناطق 
اخلطرة اإىل و�سع خارطة بثالثة 

األوان ون�سر اأف�سل للمعلومات.
امل��ف��و���س��ي��ة اجلمعة  ف��ق��د ق��دم��ت 
لتن�سيق  ت����و�����س����ي����ة  اق�������������راح 
التي فر�ست بفو�سى  االإج��راءات 
يف ف�����رة ب�����دء ال����ع����ام ال���درا����س���ي 
وال��ع��ودة م��ن ال��ع��ط��ل. ويفر�س 
يف  “لتبنيه  مناق�سته  جت��ري  اأن 
االأ�سابيع املقبلة” من قبل الدول 
االأ�سبوع  ه��ذا  ب���داأت  ال��ت��ي  ال�27 
ال�ساأن  ه��ذا  يف  معقدة  مناق�سات 
ال�سالحيات  خ�����س��و���س��ا  ت���ط���ال 

الوطنية.
ال  فرن�سا,  مثل  ال��ب��ل��دان,  وبع�س 
امل�سافرين  على  قيود  اأي  تفر�س 
ال���ق���ادم���ني م���ن ال�����دول االأخ����رى 

االأع�ساء يف االحتاد.
حدودها  املجر  اأغلقت  املقابل  يف 
اأم����ام غ��ري امل��ق��ي��م��ني ح��ت��ى نهاية 
بع�س  م�����ع  اأي����ل����ول/�����س����ب����ت����م����ر 
القادمني  لل�سياح  اال���س��ت��ث��ن��اءات 
في�سيغراد  جم��م��وع��ة  دول  م���ن 
)اجلمهورية الت�سيكية و�سلوفاكيا 
اإىل  املفو�سية  دف��ع  ما  وب��ول��ن��دا(, 

توجيه ر�سالة حتذير لها.
اإج�������راء  اأخ��������رى  دول  وت���ف���ر����س 
اأو اخل�����س��وع حل��ج��ر ويف  ف��ح�����س 
معا,  التدبريين  االأح��ي��ان  بع�س 

رو�شيا ت�شجل 110 حالة 
اإ�شابات  و5205  وف��اة 
ب�”كورونا« ج��دي��دة 

•• مو�صكو-وام:

 110 اأم�س ت�سجيل  اأعلنت رو�سيا 
 5205 اإىل  باالإ�سافة  وف��اة  حالة 
كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابات 
امل�ستجد “ كوفيد 19” خالل ال� 

24 �ساعة املا�سية.
الرو�سي  ال��ع��م��ل��ي��ات  م��رك��ز  وذك����ر 
اخل���ا����س مب��ك��اف��ح��ة ال��ف��ريو���س يف 
احل�سيلة  اأن  ال���ي���وم���ي  ت���ق���ري���ره 
االإج�����م�����ال�����ي�����ة ل����ل����وب����اء ارت���ف���ع���ت 
وف�������اة  ح������ال������ة   17759 اإىل 

و1020310 اإ�سابة.
امل�سابني  اأن عدد  التقرير  واأو�سح 
ال�  لل�سفاء خ��الل  ال��ذي��ن مت��اث��ل��وا 
 5379 ب��ل��غ  امل��ا���س��ي��ة  ���س��اع��ة   24
لريتفع اإجمايل حاالت التعايف من 

الفريو�س اإىل 838126.

•• طهران-رويرتز

فتحت املدار�س االإيرانية اأبوابها جمددا اأم�س ال�ستقبال 15 مليون طالب 
بعد اإغالق ا�ستمر �سبعة اأ�سهر على الرغم من خماوف ب�ساأن زيادة انت�سار 

فريو�س كورونا امل�ستجد يف البلد.
ات�سال  امل��دار���س يف  اأ�سرف على فتح  ال��ذي  الرئي�س ح�سن روح��اين,  وق��ال 
عر دائرة فيديو بثه التلفزيون الر�سمي “نتحمل هذا العام عبئا اأثقل من 

امل�سوؤولية جتاه طالبنا«.
واأ�ساف اأن التعليم وال�سحة يت�ساويان يف االأهمية, م�سريا اإىل اأنه لن يتم 

اإجبار اأولياء االأمور على اإر�سال اأوالدهم للمدار�س.
اأم�س  الدرا�سة  ت�ستاأنف  الدينية  املدار�س  اأن  اإيرانية  اإعالم  و�سائل  وذكرت 

ال�سبت اأي�سا وت�ستقبل نحو 50 األف طالب.
املدار�س  اإع��ادة فتح  وعر العديد من خراء ال�سحة عن خماوفهم ب�ساأن 
واجل��ام��ع��ات يف اإي����ران, اأح��د اأك��ر ال��ب��ل��دان ت�سررا م��ن جائحة ك��ورون��ا يف 

ال�سرق االأو�سط.
عينته  ال��ذي  الطبي  النظام  منظمة  رئي�س  ظفرقندي  ر�سا  حممد  وق��ال 
احلكومة يف خطاب لوزير التعليم اإن “القرار املفاجئ باإعادة فتح املدار�س 

�سيوؤدي دون �سك لزيادة العبء” على االأطقم الطبية.
جائحة  تتف�سى  “عندما  عنه  نقال  االإيرانية  الطلبة  اأنباء  وكالة  وذك��رت 

تكون املدار�س اأول مكان يتعني اإغالقه واآخر ما يعاد فتحه«.

تراجع اإ�شابات كورونا بكوريا اجلنوبية
•• �صول-رويرتز

�سجلت كوريا اجلنوبية 168 حالة اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا حتى 
اأق��ل عدد ي�سجل يف يوم واح��د منذ ثالثة  املا�سية, وهو  الليلة  منت�سف 
عدوى  موجة  ملواجهة  االجتماعي  التباعد  قواعد  ت�سديد  بعد  اأ�سابيع 

ثانية.
اأم�س  الكورية ملكافحة االأمرا�س والوقاية منها  املراكز  واأظهرت بيانات 
اإ�سابة  ح��االت   21010 اإىل  البالد  يف  االإجمايل  العدد  و�سول  ال�سبت 

و333 وفاة.
اإ�سابات منذ ظهور  اأق��ل عدد  االأول اجلمعة  اأم�س  امل�سجل   العدد  وك��ان 
اأع�ساوؤها جتمعا �سيا�سيا �سخما  بوؤرة عدوى رئي�سية من كني�سة ح�سر 

يوم 15 اأغ�سط�س اآب.
اأن�سطة  م��ن  ب��احل��د  م�سبوقة  غ��ري  خ��ط��وة  االإج�����راءات  ت�سديد  وي�سمل 
احلايل  التف�سي  بها  ي��رك��ز  ال��ت��ي  ���س��ول,  العا�سمة  منطقة  يف  املطاعم 
للفريو�س, حيث حظرت احلكومة تناول الطعام يف املطاعم بعد التا�سعة 
الطلبات  خدمات  تقدمي  على  واملخابز  املقاهي  اأن�سطة  وق�سرت  م�ساء 

ال�سريعة والتو�سيل على مدار اليوم.
ومددت احلكومة هذه االإجراءات حتى 13 �سبتمر اأيلول قائلة اإن اإحداث 

خف�س اأكر يف حاالت االإ�سابة اجلديدة يحتاج مزيدا من الوقت.
وقال وزير ال�سحة باك نوجن-هو خالل اجتماع اأم�س ال�سبت “االأعداد 

م�ستمرة يف التناق�س بالفعل لكن من ال�سابق الأوانه اأن ن�ستكني«.

•• عوا�صم-وكاالت

اال�ستثنائية  االإ�سالح  مرحلة  تبداأ 
احلكومة  ت�����س��ل��م  م����ع  ت���ون�������س,  يف 
امل�سي�سي  ه�سام  برئا�سة  اجل��دي��دة 
من  مينع  مل  ذل��ك  اأن  اإال  مهامها, 
بالتحذيرات  م�سحون  مناخ  وج��ود 
واالت���ه���ام�����������������������ات ب�����ني االأط���������راف 
الرئي�س  راأ���س��ه��ا  وع��ل��ى  احل��اك��م��ة, 

قي�س �سعّيد.
ووف������ق������اً ل�������س���ح���ف ع����رب����ي����ة ف�����اإن 
التجاذبات واخلالفات والتوترات يف 
تون�س اليوم, هي نتيجة االنتخابات 
التي اأفرزت طبقة �سيا�سية متنافرة 

التوجهات واالأيديولوجيات.

و�س�ط  الب������الد”,  مب�����س��ال�����������������ح 
ك����م ه���ائ���ل م����ن ال���ت���ح���ذي���رات من 
“ال������دول  ن�ادي  يف  البالد  دخ�����ول 

الفا�سلة«.
م�سوؤولو  ي��ت��وق��ف  ال  امل��ق��اب��ل   ويف 
وحزب  االإخ��وان��ي��ة  النه�سة  ح��رك��ة 
ق��ل��ب ت��ون�����س ع��ن اإث����ارة ال��غ��ب��ار مبا 
يرى  التي  املُرتقبة  املعركة  ُي�سّرع 
اغتيال  اإىل  ت��رم��ي  اأن���ه���ا  ال��ب��ع�����س 
للرئي�س  مُمنهج  ومعنوي  �سيا�سي 

قي�س �سعّيد.

�سلبية,  اأ���س��ب��ح��ت  ال���رمل���ان  ���س��ورة 
ال��ي��وم يتمثل  ال��ت��ون�����س��ي  وال�����س��ع��ب 
اجلدية  وتنق�سه  انتهازياً  النائب 

واملعرفة واخلرة«.

�لغنو�صي وحزب �هلل
�سحيفة  ويف  اآخ��������ر,  ج����ان����ب  م����ن 
�سليمان  ق�������ارن  ال����ي����وم  امل�������س���ري 
ت�سريحات  ت�سريحات  بني  ج��ودة, 
قاله  م��ا  وب���ني  االأخ�����رية  امل�سي�سي 
وزير اخلارجية الفرن�سي جان اإيف 

نذر مو�جهة
العرب  �سحيفة  ق��ال��ت  تقرير  ويف 
بني  ت���ل���وح  م���ع���رك���ة  اإن  ال��ل��ن��دن��ي��ة 
والرملان  ���س��ع��ّي��د,  ق��ي�����س  ال��رئ��ي�����س 
برئا�سة را�سد الغنو�سي, واحلكومة 
امل�سي�سي,  ه�سام  برئا�سة  اجل��دي��دة 
بالتحذيرات  م�سحون  مناخ  و�سط 
غ����ريت قواعد  ال���ت���ي  واالت���ه���ام���ات 
البالد,  يف  ال�����س��ي��ا���س��ي  اال���س��ت��ب��اك 
���س��ي��ا���س��ي��ة عن  اإذ حت��دث��ت م�����س��ادر 
�سدامية”  غ���ري  “ر�سائل  ت���ب���ادل 
ب���ني اأط�����راف ال�������س���راع, ُي���رج���ح اأن 
تتكثف يف قادم االأيام, دون اأن يعني 
وتداعياتها  املعركة  فتيل  نزع  ذلك 
ال�سيا�سية  التوازنات  على  املُرتقبة 

احلالية.
األقاها  كلمة  الفخفاخ يف  يحد  ومل 
مهام  ت�سليمه  مبنا�سبة  اخلمي�س 
امل�سي�سي,  له�سام  احلكومة  رئا�سة 
ع�����ن جُم����م����ل ���س�����������������ي��اق اخل���ط���اب 
�سعّيد,  قي�س  للرئي�س  “الناري” 
م����ف����ردات  اإىل  االآخ��������ر  ه����و  وجل�������اأ 
و”العبث  و”اخلداع”,  “املوؤامرة”, 

حركة  ي��خ��اط��ب  ك���ان  امل�سي�سي  اأن 
ال��ن��ه�����س��ة االإخ���وان���ي���ة, ال��ت��ي تفعل 
عقدنا  اإذا  تون�س,  يف  نف�سه  ال�سيء 

مقارنة بينها وبني حزب اهلل«.

تون�ش �جلديدة
�سحيفة  ق��ال��ت  مت�سل,  �سياق  ويف 
افتتاحيتها,  يف  االإم��ارات��ي��ة  اخلليج 
اإن تون�س “بداأت مرحلة ا�ستثنائية 
�سهدت  التي  اأو�ساعها,  اإ���س��الح  يف 
الكثري من ال�سوء, بفعل التجاذبات 
العهد  ����س���اب���ت  ال���ت���ي  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
ظ���ل حكومة  خ��ا���س��ة يف  ال�����س��اب��ق, 
امل��ح��ا���س�����س��ة احل���زب���ي���ة, ال��ت��ي كان 
االأ�سد  ن�����س��ي��ب  ال��ن��ه�����س��ة  حل���رك���ة 
فيها, بعدما تعمدت احلركة �سرب 
ال��وح��دة ال��داخ��ل��ي��ة, ع��ر حتالفات 
م�����س��ب��وه��ة يف ال���داخ���ل واخل������ارج«. 
ولفتت اإىل اأن “اال�ستحقاقات التي 
فبعيداً  هينة,  لي�ست  تون�س  تنتظر 
ال�سيقة,  احلزبية  احل�سابات  ع��ن 
االقت�سادية,  االإ����س���الح���ات  ت��ب��ق��ى 
الدولة  م��وؤ���س�����س��ات  تفعيل  واإع�����ادة 

هل �أخطاأ �ل�صعب �لتون�صي؟
االأو������س�����ط  ال���������س����رق  يف ���س��ح��ي��ف��ة 
ت�ساءلت التون�سية اآمال مو�سى, هل 
بانتخابه  التون�سي  ال�سعب  اأخ��ط��اأ 
هذه الطبقة ال�سيا�سية التي حتكم 
ال�سوؤال  “هذا  قائلًة:  االآن,  تون�س 
ُي��ط��رح يف ���س��ي��اق ن��ق��د الختيار  ب���داأ 
االنتخابات,  يف  التون�سي  ال�سعب 
حيث اأعطى ثقته لطبقة ُتوجه لها 
التعامل  راأ�سها  على  عدة,  اتهامات 
بذهنية  واحل����ك����م  امل���ن���ا����س���ب  م����ع 
الغنيمة عالوة على اأنه, اأي ال�سعب, 
ف�ستت  اختياره  يف  وا�سحاً  يكن  مل 
ال��ن��اخ��ب��ون اأ���س��وات��ه��م ب��ني اأح����زاب 
خا�سرة,  وال  ف���ائ���زة  ت��ك��ن  مل  ع���دة 
متنعها  جوهرية  اختالفات  وبينها 
“احلل  وتابعت  �سوية«.  العمل  من 
اأمر  اإع��ادة االنتخابات, وه��و  هو يف 
مت ال��ت��ل��وي��ح ب���ه اأك����ر م���ن م���رة يف 
االأ�سهر االأخرية, وهو اأمر مل يجد 
كثرية,  الع��ت��ب��ارات  تبنيه  �سجاعة 
من  الكثري  ف��ق��دان  �سيناريو  اأول��ه��ا 
اأنَّ  ال���ن���واب م��ق��اع��ده��م, خ�����س��و���س��اً 

ل��ودري��ان يف ل��ب��ن��ان, وامل��خ��اوف من 
وقال:  البلدين.  يف  حمتوم  انهيار 
الفرن�سي  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  “كان 
ي��ن��ب��ه ال���ذي���ن ي��ع��ن��ي��ه��م االأم������ر من 
ال��ط��ب��ق��ة احل��اك��م��ة يف ب����ريوت اإىل 
من  ي��خ��ت��ف��ى  اأن  مي��ك��ن  ال��ب��ل��د  اأن 
ي�سادف  مل  اإذا  ال���ع���امل,  خ��ري��ط��ة 
يف ط���ري���ق���ه رج���������ااًل ع���ل���ى ال���ق���در 
بامل�سوؤولية  االإح�سا�س  من  املطلوب 
ال��ن��ا���س. ومل يختلف  ���س��وؤون  جت��اه 
الذي  امل�سي�سي,  م��ع  ك��ث��رياً  االأم����ر 
مل��ا اق���رب م��ن امل��ل��ف��ات املختلفة يف 
هذا  ح��ك��وم��ت��ه  ي�سكل  وه���و  ب����الده, 
االأ����س���ب���وع, ق����ال اإن�����ه ي��خ�����س��ى على 
يختلف  وال  االن��ه��ي��ار!..  م��ن  البلد 
اإذا  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة,  ال�����زوال يف احل���ال���ة 
حدث ال قدر اهلل, عن االنهيار فى 
احلالتني  ففي  التون�سية..  احلالة 
���س��ي��ك��ون ال��ب��ل��دان ع��ل��ى م��وع��د مع 
الالم�ستقبل«. واأ�ساف “واأح�س�ست 
حزب  ي��خ��اط��ب  ك����ان  ل����ودري����ان  اأن 
ي��ق��دم �سالح  ال���ذي  ل��ب��ن��ان,  اهلل يف 
احلزب على �سالح البلد, واأح�س�ست 

للمواطن  االأك����ر  ال��ه��م  امل��خ��ت��ل��ف��ة, 
الكثري,  خ�����س��ر  ال�����ذي  ال��ت��ون�����س��ي, 
ال�سيا�سة  يف  ال���ت���ق���ل���ب���ات  ب�����س��ب��ب 
االق��ت�����س��ادي��ة ل��ل��دول��ة ال��ت��ي مرت 
مبرحلة انتقالية, تتطلب التعاطي 
م��ع��ه��ا ب���ن���وع م����ن ال���واق���ع���ي���ة حتى 
ال�سحيح  امل�����س��ار  اإىل  ال��ب��الد  ت��ع��ود 
االإقليمي  حم��ي��ط��ه��ا  يف  وال���ف���اع���ل 
اأال ي�سمح  املهم  وال��دويل.  والعربي 
العملية  بتخريب  النه�سة  حلركة 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة, ع��ر ات��خ��اذ م��ا ميكن 
م���ن اإج���������راءات, ل��ت��ح��ج��ي��م دوره�����ا, 
البالد  ت���اأخ���ذ  ال  ح��ت��ى  وحت���ي���ي���ده, 
غنى  يف  هي  مربعات  اإىل  واأحزابها 

عنها«.

�شحف عربية: �شعيرّد يواجه النه�شة حلماية تون�س من �شيناريو حزب اهلل يف لبنان
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املال والأعمال

تقلي�س  ع��ل��ى  ج��م��ي��ًع��ا  ن��ع��م��ل  اأن 
الدول  ب��ني  تت�سع  ال��ت��ي  ال��ف��ج��وة 
والت�سدي  وامل��ت��ق��دم��ة  ال��ن��ام��ي��ة 
ل���ظ���اه���رة ال���ت���غ���ري امل���ن���اخ���ي من 
خالل توظيف التقنيات الرقمية 
التعامل اجلاد مع هذه  الأن عدم 
خطرية  جمازفة  يعد  التحديات 

.«
ال��ت��غ��ل��ب على  اأن  ال��ع��ل��م��اء  واأك�����د 
ي��ت��ط��ل��ب نقلة  ال���ت���ح���دي���ات  ه����ذه 
التعاونية”  “االإدارة  نحو  نوعية 
ب��ني اأ���س��ح��اب امل�����س��ل��ح��ة.. وعلى 
�سركات القطاع اخلا�س اأن تاأخذ 
بزمام املبادرة و ت�ساهم يف ت�سريع 
بينما  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  عملية 
ع��ل��ى احل��ك��وم��ات الركيز  ي��ج��ب 
االأطر  و  ال�سيا�سات  توفري  على 
الثورة  وتبّني  الحت�سان  املنا�سبة 

ال�سناعية الرابعة.
ال�سناعية  ال���ث���ورة  اأن  اأ����س���اف  و 
�سياغة  الإع��������ادة  امل���ف���ت���اح  مت���ث���ل 
باتت  ف���ق���د  ال�����ع�����امل  م�����س��ت��ق��ب��ل 

اأ�سياًل  ج��زءاً  الرقمية  التقنيات 
بف�سل  ال���ي���وم���ي���ة  ح���ي���ات���ن���ا  م����ن 
ال�سرعة املذهلة لالبتكار و باتت 
االأزمة  فاعاًل يف مواجهة  عاماًل 
م�ستقبلية  اأزم���ة  اأي  اأو  احل��ال��ي��ة 

اأخرى.
و لفت العلماء اإىل �سرورة النظر 

االقت�سادي  ال��ت��ع��ايف  عملية  اإىل 
مهمة  فر�سة  كونها  ال��وب��اء  م��ن 
لعملية  اال���س��ت��ع��داد  و  ل��الإ���س��الح 
تغري  قد  التي  اجلديدة  التحول 
اإن  وق��ال  لالأف�سل  حياتنا  م�سار 
امل�سوؤولية جتاه م�سرينا امل�سرك 

م�سوؤولية اجلميع.

•• هانوفر- وام: 

العلماء  �سلطان  �سليم  ب��در  اأك���د 
للقمة  التنظيمية  اللجنة  رئي�س 
الت�سنيع  و  ل��ل�����س��ن��اع��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
اإىل ح���وار عاملي  امل��ا���ّس��ة  احل��اج��ة 
القطاع  م�����س��ت��ق��ب��ل  ل�������س���ي���اغ���ة 
ال�سناعي يف ظل اأزمة “كورونا” 

العاملية.
العلماء - خالل كلمته يف  و قال 
من  االفرا�سية  الثالثة  ال��دورة 
القمة العاملية لل�سناعة والت�سنيع 
- اإن امل�ساركة الوا�سعة لكبار قادة 
القطاع ال�سناعي من احلكومات 
اأهمية  ُت��وؤك��د  العاملية  وال�سركات 
الراهنة  احل��وار يف ظل الظروف 
اإذ جنتمع  ال��ع��امل  بها  ال��ت��ي مي��ر 
ال����ي����وم م�����رة اأخ�������رى يف ظ����روف 
مغايرة متاًما لظروف الدورتني 
التي  القمة  من  والثانية  االأوىل 
عقدت يف كل من اأبوظبي ومدينة 

ايكاترينبريغ الرو�سية.

وتطويرها  واالإق��ل��ي��م��ي��ة  املحلية 
وزيادة احلاجة اإىل �سال�سل قيمة 
اأك�����ر ق�����درة ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل مع 

االأزمات.
اإىل  اأدت  ك��ورون��ا  اأزم����ة  اأن  واأك����د 
و حت������والت  ك�����ب�����رية  ت�����غ�����ي�����ريات 
ال�سناعية  العمليات  يف  ج��ذري��ة 
لواقع  ب����داي����ة  ت���ك���ون  ق����د  ال���ت���ي 
ج��دي��د م���ن ���س��اأن��ه اأن ي��زي��د من 
الفعلية  ب��ني االأن�����س��ط��ة  ال��ت��ق��ارب 
ما  ب���ق���در  و  االف����را�����س����ي����ة..  و 
ق���د ي��ب��دو ه����ذا ال���واق���ع اجلديد 
ال�سركات  ملعظم  بالن�سبة  �سعًبا 
التطورات  ظ���ل  يف  ال�����س��ن��اع��ي��ة 
اجل��ي��و���س��ي��ا���س��ي��ة واالإج�����������راءات 
علينا  ي��ج��ب  اأن����ه  اإال  احل��م��ائ��ي��ة 
حتقيق التوازن بني بناء �سال�سل 
ت���وري���د ف��اع��ل��ة وت��ن��اف�����س��ي��ة .. و 
املحلية  ال�سناعية  ال��ق��درات  بناء 
القوية والقادرة على التعامل مع 

االأزمات.
ال�سروري  م��ن  :” اأ���س��ب��ح  وق���ال 

ال�سناعي,  ال���ق���ط���اع  اإن  ق����ال  و 
والقوة  احل��ي��اة  ���س��ري��ان  ب�سفته 
اأوج���ه عاملنا  ال��داف��ع��ة لكثري م��ن 
املحلي  النطاقني  على  احل��دي��ث 
التفكري  اإىل  ب��ح��اج��ة  وال������دويل 
بعد  م�ستقبله  �سياغة  يف  املعمق 
اأف�سل  درا�����س����ة  و  االأزم�������ة  ه����ذه 
ال�سركات  مت��ك��ن  ال���ت���ي  ال�����س��ب��ل 
املدين من  واملجتمع  واحلكومات 
التعايف  عملية  الإدارة  معاً  العمل 

واالنتعا�س يف امل�ستقبل.
و اأ�ساف رئي�س اللجنة التنظيمية 
للقمة العاملية لل�سناعة والت�سنيع 
جوانب  من  اأ�سبحت  التجارة  اأن 
ال��ف��ق��ري الداعم  ال��ع��م��ود  ك��ث��رية 
لالقت�ساد العاملي كونها ال�سامن 
الرابط  و  امل��ج��ت��م��ع��ات  الزده������ار 
املناطق  و  ال�����دول  ي��ج��م��ع  ال����ذي 

املختلفة معا.
التغريات  اأن  ال��ع��ل��م��اء  اأو����س���ح  و 
الكبرية يف احتياجات امل�ستهلكني 
خالل فرة زمنية قيا�سية اأجرت 

واأ���س��اف :” ك��ان م��ن امل��وؤ���س��ف اأن 
 “ امل�ستجد  كورونا  وب��اء  يحرمنا 
كوفيد 19”من ممار�سة اأعمالنا 
عهدناه  ال������ذي  ح��ي��ات��ن��ا  ومن�����ط 
ح���ي���ث مل ي������رك ه������ذا ال����وب����اء 
حياتنا  ج���وان���ب  م���ن  ج��ان��ب  اأي 
ا�سطراًبا  ف��ي��ه  ي��ح��دث  اأن  دون 
و  ف��رد  ك��ل  �سحة  اأ�سبحت  حتى 
�سالمته االأولوية االأوىل للجميع 
وامل�ساعي  اجل���ه���ود  ت��رك��ي��ز  وم���ع 
كافة على حماية ال�سحة العامة 
اأ�سيبت اقت�سادات العامل بخ�سائر 

واأ�سرار كبرية ».
العاملي  املجتمع  اأن  اإىل  اأ���س��ار  و 
نقاهة  ف���رة  اإىل  ي��ح��ت��اج  ب��اأ���س��ره 
ال�سبل للم�سي  اإيجاد  متكنه من 
اإىل االأمام.. الفتا اإىل اأن امل�ستقبل 
�سيحمل معه حتواًل جذرًيا يوؤثر 
املجتمع  و���س��رائ��ح  ال��ق��ط��اع��ات  يف 
لي�س  ال�سناعة  قطاع  اأن  و  كافة 
ب���ب���ع���ي���د ع�����ن ه�������ذه ال����ت����ح����والت 

الكرى.

تعديل  على  ال�سناعية  ال�سركات 
لتتجاوز  وخ��دم��ات��ه��ا  منتجاتها 
ب�سبب  اأ�سابها  الذي  اال�سطراب 
وباء كورونا.. منوها اإىل �سرورة 
جميعها  العاملة  القوى  تبداأ  اأن 
من  طويلة  لرحلة  ا�ستعداداتها 
التاأهيل  واإع���ادة  امل��ه��ارات  تطوير 
والتوجيه ملواكبة وترية التغيري.

اأن  على  جميًعا  نتفق   ”: ق��ال  و 
وب���اء ك��ورون��ا ك��ان ل��ه ت��اأث��ري غري 
�سرعة  ل��ك��ن  ع��امل��ن��ا  ع��ل��ى  م�سبوق 
تعامل العامل مع هذا الوباء توؤكد 
قوة الروابط التي جتمعنا بف�سل 
و  لالأ�سخا�س  ال�سل�سة  احل��رك��ة 
اخلدمات  و  ال�سلع  و  امل���ال  راأ����س 
ك��م��ا ك�����س��ف ت���اأث���ريه ال��ك��ب��ري على 

االقت�ساد العاملي«.
واأ�ساف بدر �سليم �سلطان العلماء 
اأن اأزمة كورونا حولت تركيز دول 
اإىل  البعيدة  االآف����اق  ع��ن  ال��ع��امل 
امل��ح��ي��ط ال��ق��ري��ب وك��ان��ت مبثابة 
االأ�سواق  تنمية  ب��اأه��م��ي��ة  ت��ذك��ري 

حزم �لتحفيز �حلكومية �أدت دور� مهمًا يف �لتعامل مع �آثار �لوباء

قادة ال�شناعة : الإجراءات احلكومية ال�شريعة دعمت القت�شادات العاملية مبواجهة كورونا
معاليه  اأع���رب  و  ال��وق��ت«.  بع�س  �سي�ستغرق  عهدها  ل�سابق  االأع��م��ال  وع���ودة 
للقاحات  التو�سل  خالل  من  االقت�سادي  التعايف  تعزيز  باإمكانية  تفاوؤله  عن 
التقدم  اإىل  باالإ�سافة  ال�سوق,  يف  وطرحها  كورونا  لفريو�س  حمتملة  متعددة 
اإح��رازه للتو�سل اإىل جمموعة من العالجات االأخ��رى.. واأ�ساف :  الذي يتم 
“ اأعتقد اأن العامل قد اقرب من ابتكار لقاح لفريو�س كورونا«. ونوه اإىل اأن 
مبادلة عملت خالل ال�سنوات القليلة املا�سية على تركيز ا�ستثماراتها يف جمال 
داأبت  التي  التقليدية  القطاعات  بع�س  يف  اال�ستثمار  عن  عو�سا  التكنولوجيا 
التوجه منذ  ت�سريع ذلك  ال�سركة يف  ب��داأت  �سابقا.. وقد  اال�ستثمار فيها  على 
ظهور جائحة “كوفيد 19«. و قال معايل خلدون املبارك : “ حتى قبل ظهور 
وقطاعات  الواعدة  القطاعات  على  تركز  اال�ستثمارية  حمفظتنا  كانت  الوباء 

•• هانوفر - وام:

اأكد قادة ال�سركات العاملية اأن االقت�ساد العاملي يواجه مرحلة �سعبة قبل التعايف 
الكامل من تداعيات وباء كورونا, رغم املكا�سب التي حتققت لل�سركات الرائدة يف 
جمال التقنيات املتقدمة. و �سدد قادة ال�سركات - خالل م�ساركتهم يف فعاليات 
اليوم الثاين من املوؤمتر االفرا�سي للقمة العاملية لل�سناعة والت�سنيع - على 
الهام  ال��دور  مثمنني  كورونا..  �سد فريو�س  لقاح  تطوير  على  العمل  �سرورة 
االقت�ساد  لدعم  التي مت �سخها  احلكومية  التحفيز  به حزم  ا�سطلعت  الذي 
العاملي والتي بلغت قيمتها االإجمالية اأكر من 10 تريليونات دوالر . و اأ�ساد 
وهانيويل  و�سيمن�س  لال�ستثمار  مبادلة  �سركة  من  لكل  التنفيذيون  الروؤ�ساء 

امل�ستقبل مثل الطاقة, والطاقة املتجددة, وتخزين الطاقة, والتنقل, واالأمتتة, 
والروبوتات والذكاء اال�سطناعي.. وتوؤكد االأزمة التي ن�سهدها االآن اأن توجهنا 
اال�سراتيجي كان وال يزال توجها �سليما ولذلك �سنوا�سل اال�ستثمار بقوة يف 
هذه املجاالت«. واأ�ساف : “ اأن قطاع الهيدروجني اأحد القطاعات التي تركز 
عليها �سركة مبادلة لال�ستثمار ويتميز باإمكانات هائلة للم�ساعدة يف مكافحة 
توليد  اأنظمة  يف  الكربون  انبعاثات  من  التخل�س  خ��الل  من  املناخي  التغري 
الطاقة وال�سناعة والتنقل » . و قال معايل خلدون املبارك: “لقد تغري العامل 
امل�ستقبل  النجاح يف  التطورات من حولنا.. و�سيعتمد  اأن نواكب  كثريا وعلينا 
اآليات  واإدراك  التغري  وال��دول واالأف��راد على مواكبة هذا  ال�سركات  على قدرة 

العامل اجلديد ا�ستعدادا ملرحلة ما بعد الوباء«.

اتخاذها حلماية  التي مت  ال�سريعة  باالإجراءات احلكومية  اإلكريك  و�سنايدر 
الوظائف وال�سركات و�سط عمليات االإغالق واحلجر الوا�سعة التي مت اتخاذها 
اأن  اأنهم ح��ذروا من  اإال  اأنحاء العامل للحد من انت�سار وباء كورونا,  يف جميع 
حزم التحفيز االقت�سادية توؤدي على االأرجح اإىل فرة من الركود االقت�سادي 
يف العام 2021 وقد ت�ستمر حتى العام 2022, مع احتمالية تعر�س العامل 
ملوجة ثانية اأو ثالثة من موجات انت�سار فريو�س كورونا يف امل�ستقبل. ويف هذا 
ال�سدد, قال معايل خلدون خليفة املبارك, الرئي�س التنفيذي للمجموعة الع�سو 
االقت�سادية  الفعل  ردود  جميعا  “�سهدنا  لال�ستثمار:  مبادلة  ل�سركة  املنتدب 
االإيجابية على اخلطوات املالية التي اتخذتها حكومات معظم الدول, ال�سيما 
يف االقت�سادات الكبرية حول العامل.. واأعتقد اأن ا�ستقرار الن�ساط االقت�سادي 

بالتعاون مع د�ئرة �ملو�رد �لب�صرية بحكومة �ل�صارقة 

ال�شارقة الإ�شالمي ينظم جل�شة حوارية افرتا�شية عن عرو�س امل�شرف احل�شرية لربنامج »وفر«
للم�ستفيدين  ال���ع���رو����س  وت���ق���دمي 
واط����الع����ه����م ع���ل���ى ك����ل ج���دي���د مبا 
برنامج  وخ���دم���ات  ع��رو���س  ي��خ�����س 

“وفر«.

�إ�صعاد �ملوظفني وحتريك 
�لعجلة �لقت�صادية 

ت�سمنت اجلل�سة احلوارية التعريف 
برنامج “وفر” واأهداف الرنامج 
اإ�سعاد  يف  ودوره  منه  وامل�ستهدفني 
امل�����وظ�����ف�����ني وحت�������ري�������ك ال���ع���ج���ل���ة 
اأهمية  اىل  ب��االإ���س��اف��ة  االق��ت�����س��ادي��ة 
ال��رن��ام��ج واجلهات  ب��ني  ال�����س��راك��ة 
واخلا�سة  احل���ك���وم���ي���ة  امل�������س���ارك���ة 
م�سرف  مينحها  التي  واالم��ت��ي��ازات 
برنامج  �سمن  االإ���س��الم��ي  ال�سارقة 
يعك�س  ال���ذي  االأم���ر  ملنت�سبيه,  وف��ر 
على  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  االإدارة  ح���ر����س 
تطبيق مبادئ امل�سوؤولية املجتمعية.

طبيعة  اإىل  اجل���ل�������س���ة  وت���ط���رق���ت 
ت��وق��ي��ع��ه��ا مع  ال���ت���ي مت  ال�������س���راك���ة 
م���������س����رف ال���������س����ارق����ة اال�����س����الم����ي 
ال���رن���ام���ج وعلى  دع����م  ودوره�������ا يف 
امل�سرف  ام���ت���ي���ازات  ت�����س��وي��ق  اآل���ي���ات 
وكيفية  احل���ك���وم���ي���ة,  اجل����ه����ات  يف 
ال��ت��ع��ري��ف ب��ه��ا ل����دى م��وظ��ف��ي تلك 
ال��دوائ��ر, اإ���س��اف��ًة اإىل ال��وق��وف على 
يف  للرنامج  الت�سويقية  ال�سيا�سة 
الراهنية  االإ�ستثنائية  الظروف  ظل 
مبا يخ�س فريو�س كورونا املت�سجد 
كما  ت��غ��ريت,  وك��ي��ف  )كوفيد-19( 
حماورها  اأح����د  اجل��ل�����س��ة  خ�س�ست 
امل�ستقبلية  ال��ن��ظ��رة  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف 
امل�سرف  ب���ني  ال��ق��ائ��م��ة  ل��ل�����س��راك��ة 

وبرنامج وفر.

•• ال�صارقة-الفجر:

االإ�سالمي  ال�����س��ارق��ة  م�����س��رف  ن��ظ��م 
املوارد  دائ���رة  م��ع  بالتعاون  م��وؤخ��راً, 
جل�سة  ال�سارقة,  بحكومة  الب�سرية 
البث  ع����ر  اف���را����س���ي���ة  ح�����واري�����ة 
“ان�ستجرام”  ل��ت��ط��ب��ي��ق  املُ���ب���ا����س���ر 
تعريفاً  خاللها  ا�ستعر�س  امل�سرف, 
للوالء  “وفر”  ب��رن��ام��ج  ���س��ام��اًل 
واخل�سومات الذي اأطلقته الدائرة, 
التي  املميزة  احل�سرية  وال��ع��رو���س 
يقدمها م�سرف ال�سارقة االإ�سالمي 
الرنامج  مظلة  حتت  للم�ستفيدين 
التفاهم  م���ذك���رة  اإط�����ار  يف  وذل����ك   ,
ال����ت����ي مت ت���وق���ي���ع���ه���ا ب����داي����ة ال���ع���ام 
التوجهات  ت��دع��ي��م  ب��ه��دف  اجل����اري 
واأدار  ل��ل��ط��رف��ني.  اال���س��رات��ي��ج��ي��ة 
البلغوين,  ح�����س��ن  ال�����س��ي��د  اجل��ل�����س��ة 
مدير االإت�سال املوؤ�س�سي يف م�سرف 
مب�ساركة  االإ�����س����الم����ي,  ال�������س���ارق���ة 
مدير  ال��ع��ود,  �سيف  جواهر  ال�سيدة 
مكتب الفعاليات واالأن�سطة وبرنامج 
الب�سرية  امل�����وارد  دائ����رة  يف  “وفر” 
ال�سهالوي  اأمني  وال�سيد  بال�سارقة, 
رئ���ي�������س دع������م ورق�����اب�����ة اخل����دم����ات 
امل�سرفية لالأفراد يف امل�سرف, حيث 
تابع اجلل�سة عدد كبري عر و�سائل 
اخلا�سة  االإج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����س���ل 
االمتيازات  على  للتعرف  بامل�سرف 

التي يقدمها الرنامج.

قيمة م�صافة للخدمات 
�مل�صرفية 

باقة  “اإن  ال�����س��ه��الوي:  اأم���ني  وق���ال 
احل�سرية  والت�سهيالت  ال��ع��رو���س 

ويتم  ج��ه��ة,   118 �سمن  م�ستفيد 
والعرو�س  ل��ل��خ�����س��وم��ات  ال���روي���ج 
خمتلف  ع��ر  املقدمة  والت�سهيالت 
و�سائل االت�سال املتاحة وامل�ساركة يف 
على  حر�ساً  ال��روي��ج  فر�س  جميع 
ال�سرائح  ل��ك��اف��ة  ال��ع��رو���س  اإي�����س��ال 

امل�ستفيدة من البطاقة. 
ال���دائ���رة ح��ري�����س��ة على  اأن  واأك�����دت 
التكامل  اجل��ه��ود وحت��ق��ي��ق  ت��وح��ي��د 
ب��ني م��وؤ���س�����س��ات وق��ط��اع��ات االإم����ارة 
لتعزيز  واخل�����ا������س�����ة,  احل���ك���وم���ي���ة 
ال�����س��راك��ات ال��ق��ائ��م��ة ل��ل��و���س��ول اإىل 
اأه������داف م�����س��رك��ة ت��رت��ق��ي ب�����االأداء 
نحو  وت�سعى  االإم����ارة,  واخل��دم��ة يف 
ال�����ذي يج�سد  امل�����س��ت��م��ر  ال��ت��ح�����س��ني 
القيادة  اإل����ي����ه  ت��ت��ط��ل��ع  م����ا  اأف�������س���ل 

احلكيمة الإمارة ال�سارقة.
متوا�سلة  اجل��ه��ود  ب����اأن  واأو���س��ح��ت 
برنامج  وع��رو���س  خ��دم��ات  لت�سويق 
اأماكن  يف  ل��ل��م�����س��ت��ف��ي��دي��ن  “وفر” 
التطبيق  ط��ري��ق  ع��ن  ���س��واء  عملهم 
ب��ال��رن��ام��ج او م���ن خالل  اخل���ا����س 
ال�����ع�����رو������س ال����ت����ي ي����ت����م ار����س���ال���ه���ا 
ع���ر خ���دم���ة ال���ري���د االل���ك���روين 
عملهم,  اأم���اك���ن  يف  ل��ل��م�����س��ت��ف��ي��دي��ن 
ك��ورون��ا احلالية مت  وخ��الل جائحة 
با�ستخدام  بعد  التوا�سل عن  تفعيل 
االإفرا�سي  التوا�سل  و�سائل  كافة 
كهذه اجلل�سة االفرا�سية للرويج 

ال�سارقة  م�����س��رف  ي��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 
ت��ت��ي��ح جل��م��ي��ع موظفي  االإ����س���الم���ي 
من  وامل�ستفيدين  ال�سارقة  حكومة 
على  احل�������س���ول  “وفر”  ب���رن���ام���ج 
امل�سرفية  للخدمات  م�سافة  قيمة 
وتاأتي  م��ن��ه��ا,  االأم���ث���ل  واالإ����س���ت���ف���ادة 
انطالقاً من التزام امل�سرف بخدمة 
املجتمع من اأجل االإ�سهام يف م�سرية 

التنمية ال�ساملة ».
تت�سمن   “ ال�������س���ه���الوي:  واأو�����س����ح 
االإمتيازات  من  العديد  الباقة  هذه 
الرحيبية”  “املكافاأة  ت�سمل  التي 
ال��ت��ي ي��ح�����س��ل ع��ل��ي��ه��ا ال��ع��م��ي��ل عند 
ال�سارقة  م�سرف  اإىل  راتبه  حتويل 
 250 االإ�����س����الم����ي وت��������راوح ب����ني 
ح�سب  دره�����م   1000 اإىل  دره�����م 
اإىل  ب���االإ����س���اف���ة  الراتب”,  ق��ي��م��ة 
التمويل  لن�سب  العرو�س احل�سرية 
التمويل  عر�س  توفر  حيث  املميزة, 
ال�����س��خ�����س��ي ب��ن�����س��ب��ة رب����ح ت���ب���داأ من 
%2.89 �سنوياً وتعتر من اأف�سل 
الن�سب احلالية بال�سوق, مع مرونة 
االأول  الق�سط  ا�ستحقاق  مواعيد  يف 
متويل  وع��ر���س  االأق�����س��اط,  وتاأجيل 
من  ت���ب���داأ  اأرب�����اح  بن�سبة  ال�����س��ي��ارات 
العقاري  وال���ت���م���وي���ل   %  2.79
بن�سبة تبداأ من %1.79 باال�سافة 
من  وي�ستفيد  اإي��ب��ور,  اأ���س��ه��ر   6 اإىل 
هذه اخلدمات جميع حاملي بطاقة 

وفر. واأ�ساف:” وفرت باقة امل�سرف 
وهي  بل�س”  “تي�سري  خدمة  اأي�سا 
ق���ر����س ح�����س��ن خا�س  ع����ب����ارة ع����ن 
رواتبهم  تتجاوز  ال  الذين  للعمالء 
5 االآف دره��م, وتوفر هذه اخلدمة 
النقدي  ال�سحب  اإم��ك��ان��ي��ة  للعميل 
الراتب والتي  اأ�سعاف   6 مبا يعادل 
�سهر   12 م��دى  على  �سدادها  يجب 
ويف حال مت ت�سديدها خالل اأقل من 
اأية ر�سوم, كما  اأ�سهر تكون بدون   6
تقدم الباقة احل�سرية من م�سرف 
ال�سارقة االإ�سالمي العديد من املزايا 
اال�سراطات  بع�س  م��ن  واالإع���ف���اء 

وجمانية بع�س اخلدمات«.
العرو�س  متنح  ال�سهالوي:  واأ���س��ار 
امتياز  امل�����س��رف  ل��ب��اق��ة  احل�����س��ري��ة 
نقطة  األ������ف   50 ع���ل���ى  احل�������س���ول 
درهماً   925 ي���ع���ادل  مب���ا  جم��ان��ي��ة 
بطاقة  ع����ل����ى  ال����ت����ق����دمي  مب����ج����رد 
“�سمايلز”  االئ��ت��م��ان��ي��ة  امل�������س���رف 
م����ن م����ا�����س����رك����ارد, وال�����ت�����ي  توفر 
م���ك���اف���اآت متميز  ب��رن��ام��ج  ب���دوره���ا 
ال�سفر  وحم���ب���ي  ل��ع�����س��اق  وج����دي����د 
يتيح حلامليها  ما  االأعمال,  ورج��ال 
احل�������س���ول ع��ل��ى ن���ق���اط م��ق��اب��ل كل 
ودولياً,  اإن��ف��اق��ه حم��ل��ي��اً  ي��ت��م  دره����م 
برحالت  ا�س��تبدالها  اإم��ك��ان��ي��ة  م��ع 
جمانية على اأكر من 300 �سركة 
ط���ريان, وح��ج��وزات ف��ن��ادق يف اأكر 

املميزة  واخل��دم��ات  احل��واف��ز  توفري 
للم�ستفيدين من الرنامج, وبدوره 
يقوم الرنامج عر خدماته بتلبية 
اأنواع  جميع  من  احتياجاتهم  كافة 
املنطلق  هذا  ومن  واملنتجات,  ال�سلع 
ال�سراكة مع  ال��دائ��رة ج��ه��ود  ع���ززت 
ع��ام��ة, وم�سرف  امل�����س��ريف  ال��ق��ط��اع 

ال�سارقة االإ�سالمي خا�سة«. 
العديد  الرنامج يقدم  اأن  واأ�سافت 
م��ن االم��ت��ي��ازات واخل���دم���ات �سمن 
29 ت�سنيف عن طريق 600 �سركة 
تقدم هذه اخلدمات لنحو 58 األف 

يف  منت�سرة  ف��ن��دق  األ����ف   300 م��ن 
الق�سائم  ع��ن  ال��ع��امل, ف�ساًل  اأن��ح��اء 
النقدي,  واالإ������س�����رداد  ال�����س��رائ��ي��ة 
“�سمايلز  االأوىل  فئتني  �سمن  وهي 
مدى  جم���ان���ي���ة  وه�����ي  تيتانيوم” 
حيث  وورلد”  و”�سمايلز  احل��ي��اة 
ال��ر���س��وم خالل  م��ن  االإع���ف���اء  �سيتم 

ال�سنة االأوىل«.
كما تتيح باقة امل�سرف للم�ستفيدين 
خ����دم����ة حت����وي����ل االل�����ت�����زام�����ات من 
م�سرف  اىل  االأخ����������رى  ال����ب����ن����وك 
ال�����س��ارق��ة االإ����س���الم���ي, ا���س��اف��ة اإىل 

عبارة  وه��و  اأرباح”  “�سفر  برنامج 
عن متويل �سخ�سي لل�سفر والتعليم 
وال�����ع�����الج, و ب���اق���ة م����ن اخل���دم���ات 
ال���رق���م���ي���ة وغ����ريه����ا ال����ع����دي����د من 

اخلدمات.

توحيد �جلهود 
وتعزيز �ل�صر�كات 

م���ن ج��ان��ب��ه��ا, ق��ال��ت ج���واه���ر �سيف 
العود :” ت�سعى دائرة املوارد الب�سرية 
اال�سراتيجية  خ���ط���ت���ه���ا  ����س���م���ن 
ل���رن���ام���ج وف�����ر ل��ل��خ�����س��وم��ات اإىل 

بدر العلماء: الثورة ال�شناعية مفتاح اإعادة �شياغة م�شتقبل العامل

نهيان يف ت�سريح له : متثل دولة 
االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة اأحد 
اأهم املراكز املالحية عامليا و حتتل 
دبي املرتبة اخلام�سة �سمن قائمة 
العامل..  يف  املالحية  املدن  اأف�سل 
اأن االقت�ساد البحري  اإىل  م�سريا 
للتح�سري  رئي�سية  رك��ي��زة  يعتر 
الق��ت�����س��اد ع���ام اخل��م�����س��ني يف ظل 
ال���دع���م امل��ت��وا���س��ل م���ن ال���دول���ة و 
�سخ مزيد من اال�ستثمارات و بناء 

القدرات لتطويره و تنميته.
القطاع  يف  اال�ستثمار  اأن  واأ���س��اف 
امل��الح��ي ج���زء م��ن اال���س��ت��ث��م��ار يف 
لدولة  القادمة  االأجيال  م�ستقبل 

•• دبي-وام:

العمومية  اجل���م���ع���ي���ة  اأع����ل����ن����ت 
للمالحة  اخل����ل����ي����ج  مل���ج���م���وع���ة 
دبي  م��ن  تتخذ  ال��ت��ي   - القاب�سة 
اإدارة  جمل�س  تعيني   - لها  م��ق��را 
بن  ذي���اب  ال�سيخ  ب��رئ��ا���س��ة  ج��دي��د 
نهيان  اآل  حم���م���د  ب����ن  ط���ح���ن���ون 
احلثيثة  اجل���ه���ود  ���س��م��ن  وذل�����ك 
لتحقيق  ال�����س��رك��ة  ت��ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي 
اأ������س�����واق  ان����ط����الق����ة ج�����دي�����دة يف 
املالحة بعد تخطي ذروة تاأثريات 
جائحة كوفيد-19. وقال ال�سيخ 
اآل  ب��ن حممد  ب��ن طحنون  ذي���اب 

اإن��ن��ا اإذ ن��ت��وىل هذه  االإم�����ارات.. و 
امل�سوؤولية يف وقت ا�ستثنائي ن�سهد 

قواعد  و  جديدا  عاملا  جميعا  فيه 
كليا  خمتلفة  ل��الأع��م��ال  مم��ار���س��ة 

ل�سحن  واأخ��رى  البروكيماويات 
اإ�سافة اإىل جمموعة من  املوا�سي 
ي�سمح  م��ا  ال��ب��ح��ري  ال��دع��م  �سفن 
اأ����س���واق  اإىل  خ��دم��ات��ن��ا  ب��ت��ق��دمي 

متعددة.

وزيرة التجارة امل�شرية توؤكد اأهمية تعزيز اأطر 
التكامل ال�شناعي امل�شرتك لتحقيق التنمية امل�شتدامة

•• هانوفر -وام: 

اأكد وزراء و خراء اأن تزايد ال�سيا�سات احلمائية و تاأثري وباء كورونا على 
العوملة وقد  30 عاما من  العامل خالل  يهدد ما حققه  العاملي  االقت�ساد 

يوؤدي اإىل تغيريات عميقة يف هياكل �سال�سل القيمة العاملية .
ج��اء ذل��ك خ��الل فعاليات ال��ي��وم ال��ث��اين م��ن امل��وؤمت��ر االف��را���س��ي للقمة 
العاملية لل�سناعة والت�سنيع والذي األقت فيه نيفني جامع وزيرة التجارة 
وال�سناعة يف جمهورية م�سر العربية كلمة نيابة عن الرئي�س امل�سري عبد 
يف  االقت�سادي  م�سر  ودور  العاملية  القيمة  �سال�سل  حول  ال�سي�سي,  الفتاح 

القارة االأفريقية.
على  قائم  متنوع  و  م��ت��وازن  تناف�سي  اقت�ساد  ببناء  م�سر  ال��ت��زام  اأك���دت  و 
التي  االقت�سادية  االإ���س��الح��ات  م��ن  جمموعة  تدعمه  املعرفة  و  االب��ت��ك��ار 

تبنتها احلكومة امل�سرية.

عما اعتاد العامل عليه قبل جائحة 
كوفيد-19 فاإننا نوؤكد على املكانة 
املالحة  ل��ق��ط��اع  اال���س��رات��ي��ج��ي��ة 
يف ه����ذا امل�����س��ه��د اجل���دي���د وال����ذي 
العاملون يف  و  ال��ب��ح��ارة  فيه  ك��ان 
القطاع املالحي يوؤمنون اإمدادات 
املتطلبات  وكافة  وال��غ��ذاء  الوقود 
احل��ي��وي��ة ال��ت��ي حت��ت��اج��ه��ا ال���دول 
ال�سحي.  ال�����س��ع��ي��د  ع��ل��ى  خ��ا���س��ة 
وقال ال�سيخ ذياب بن طحنون :اإن 
جمموعة  يف  للتفاوؤل  يدفعنا  م��ا 
اخل��ل��ي��ج ل��ل��م��الح��ة ال��ق��اب�����س��ة هو 
تنوع اأ�سطول ال�سفن الذي متتلكه 
���س��ف��ن ل�سحن  ب���ني  ال�����س��رك��ة م���ا 

ذياب بن طحنون رئي�شا ملجل�س اإدارة اخلليج للمالحة القاب�شة

Date 06/ 09/ 2020  Issue No : 13029
Service by publication

In Case No 1405/2020/16 Commercial Redistricted Jurisdiction
Case Subject : Requesting to obligate  the defendant with payment of (AED 443.125) plus 
charges, expenses and attorney's fees in addition to legal interests of 12% as of the due date 
on 26/12/2018 untill full payment is affected and to include the judgement with expedite 
enforceability without bail. 

Applicant  : GO AERIALS FZE LLC   Capacity : Plaintiff 
Party to be Notified : 1- TECHNOLOGIES  Capacity : Defendant 
    2- ZERO TECHNOLOGIES LLC - Capacity : Defendant
 Address : Unknown 
Service Subject:
Whereas the plaintiff filed this case : Requesting to obligate  the defendant with payment of 
(AED 443.125) plus charges, expenses and attorney's fees in addition to legal interests of 12% 
as of the due date on 26/12/2018 untill full payment is affected and to include the judgement 
with expedite enforceability without bail. 
The court set the hearing of Wednesday corresponding to 09/09/2020 at 08:30 AM in the 
online court chamber BUILDING_DESC&, therefore you are required to appear in person or 
by your representative and present your memorandums and documents to the court three days 
minimum prior to the hearing. 
Case Director / Mona Ibrahim Kamal 

DUBAI COURTS 
GOVERNMENT OF DUBAI 

Dubai Commercial Court of First Instance  

Date 06/ 09/ 2020  Issue No : 13029
Service by publication

In Case No 13/2019/4009 Labor Restricted Jurisdiction
Case Subject : Claiming labor entitlements amounted to AED 412321 and return 
ticket amounted to AED 5400 in addition to fees and expenses. Labor complaint No. 
mb193340911ae/2019 

Applicant : RAZVAN CONSTANTINE VOICOLISCO   Capacity : Claimant 
Represented by : HASSAN ALI MATTAR AL RIYAMMI  Capacity : Attorney
Respondent : 1- BRAND SKIP ADVERTISING LLC  Capacity: Involved Litigant
 Address : Unknown 
Service Subject:
Whereas the claimant filed the above-mentioned case against you Claiming its labor 
entitlements amounted to AED 412321 and return ticket amounted to AED 5400 in addition to 
fees and expenses. Labor complaint No. mb193340911ae/2019

Therefore, the court set the hearing date to be on Monday corresponding to 14/09/2020 at 
10:00 AM, in the online chamber BUILDING_DESC&, hence you are required to appear in 
person or by your representative and present your memorandums and documents to the court 
three days minimum prior to the hearing. 
Head of Section
ABDULLA AL BULOUSHI

DUBAI COURTS 
GOVERNMENT OF DUBAI 

Dubai Commercial Court of First Instance  

Date 06/ 09/ 2020  Issue No : 13029
NOTARIAL NOTICE BY PUBLICATION 

 4677/2020
Notifier : Elen Koli   
Represented by Hassan Al Riyami Advocates and Legal Consultants Law Firm, 
(under power of attorney attested at the Notary Public under No. 80305/1/2020), 
represented by authorized signatory Ms. Iman Jamal Mohammed Salim, by power 
of attorney attested in Abu Dhabi under No. 1905015996, dated 20/08/2019
Notified Party : Roza Jozriviskikh  

Subject/Notarial Notice by Publication
The Notifier hereby notifies the notified party with the requirement to pay an 
amount of AED 160,000.00 in its debt, as the value of payable cheques drawn 
on RAKBANK no later than five days as of the date of publishing this notice. 
otherwise, the notifier will take all the legal procedures to reserve its right, and 
the notified party shall bear the litigation fees including attorney's fees. as well as 
other rights entitled from you. 
Notary Public (signed)
(Stamped by the Notary Public)

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 06/ 09/ 2020  Issue No : 13029
NOTARIAL NOTICE BY PUBLICATION 

 4673/2020
Notifier : Leader's Fort Contracting LLC  
Represented by Hassan Al Riyami Advocates and Legal Consultants Law Firm, 
(under power of attorney No. 245160/1/2016) Dubai, represented by authorized 
signatory Ms. Iman Jamal Mohammed Salim, by power of attorney attested in 
Abu Dhabi under No. 1905015996, dated 20/08/2019
Notified Party : Emirates Roads Contracting LLC  

Subject/Notarial Notice by Publication 
The Notifier hereby notifies the notified party with the requirement to pay an 
amount of AED 42,000.00 in its debt, as the value of payable cheques no later than 
five days as of the date of publishing this notice. otherwise, the notifier will take 
all the legal procedures to reserve its right, and the notified party shall bear the 
litigation fees including attorney's fees. as well as other rights entitled from you. 
Notary Public (signed)
(Stamped by the Notary Public)

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS



األحد  6   سبتمبر   2020  م    -   العـدد   13029  
Sunday   6  September   2020   -  Issue No   13029

14

املال والأعمال

جمل�س الوزراء يعتمد اإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة حميد النعيمي ي�شدر مر�شوما ب�شاأن احلزمة الرابعة لدعم قطاع النقل واملوا�شالت يف اإمارة عجمان 
م�شرف الإمارات للتنمية برئا�شة �شلطان اجلابر

•• اأبوظبي-وام:

اعتمد جمل�س الوزراء برئا�سة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم, نائب رئي�س الدولة رئي�س 
برئا�سة معايل  للتنمية  االإم��ارات  اإدارة م�سرف  ت�سكيل جمل�س  باإعادة  ق��راراً  دبي  ال��وزراء حاكم  جمل�س 
الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر, وزير ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة, وع�سوية كل من معايل الدكتور 
حاجي  ويون�س  واملتو�سطة,  ال�سغرية  وامل�ساريع  االأع��م��ال  لريادة  الدولة  وزي��ر  الفال�سي,  بالهول  اأحمد 
اأبوظبي للتنمية, وعبدالواحد  اخلوري, وكيل وزارة املالية, وحممد �سيف ال�سويدي, مدير عام �سندوق 
حممد الفهيم, رئي�س جمل�س اإدارة بور�سة نا�سداك, ومرمي �سعيد غبا�س, نائب رئي�س جمل�س اإدارة �سركة 
اأحمد  وجنالء  للم�ستقبل,  دبي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س  بالهول,  جمعة  وخلفان  لال�ستثمار,  اأبوظبي 
املدفع, املدير التنفيذي ملركز ال�سارقة لريادة االأعمال, واأحمد متيم الكتاب, نائب رئي�س تنفيذي ل�سوؤون 

اال�سراتيجيات لدى �سركة اأدنوك, وذلك ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.

ال��ط��ل��ب��ات م�����س��ب��ًق��ا, وذل���ك ل�سمان 
ر���س��ا ال��ع��م��الء دائ���ًم���ا. وق���د �سرح 
واملدير  املوؤ�س�س  حيدر,  بن  في�سل 
قائاًل:  دك����اين,  ملن�سة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
“نحن يف دكاين, نوؤمن بروؤية دبي 
ون��ع��م��ل جاهدين  ذك���ي���ة,  ك��م��دي��ن��ة 

لدعم حتقيق هذه الروؤية«.
الذي  النمو  اأن  ب��ال��ذك��ر  واجل��دي��ر 
ي�سهده قطاع التجارة االإلكرونية 
يعود اإىل الدعم احلكومي ل�سركات 
االإلكرونية,  وال��ت��ج��ارة  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  يف  واال���س��ت��ث��م��ار 
ال��رق��م��ي��ة, ك��م��ا ت��ت��م��ت��ع االإم�������ارات 
تتمثل  قوية  دميوغرافية  بعوامل 
يف وجود ن�سبة من ال�سباب وانت�سار 
ال�سبكي,  ال��ت�����س��وق  مل��ف��ه��وم  ق����وي 
حتتية  بنية  وج���ود  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
امل�ستوى  ع��ال��ي��ة  وت��ق��ن��ي��ة  رق��م��ي��ة 
تتمثل يف انت�سار ا�ستخدام الهواتف 
من  عالية  ات�سال  بتقنيات  الذكية 
واإمكانية  اخلام�س,  اجليل  �سمنها 
ثقافة  ان���ت�������س���ار  م����ن  اال����س���ت���ف���ادة 
و���س��ل��وك��ي��ات ال��ت�����س��وق ال�����س��ب��ك��ي يف 
املنطقة, و�ست�سهم كل تلك العوامل 
بدجمها يف جناح منظومة الت�سوق 

االإلكروين.

الوطنية  العائلية  ال�سركات  بدعم 
االأمر  ن�ساطها,  جم��االت  مبختلف 
ال�����ذي ي��ن�����س��ج��م م���ع اجل���ه���ود التي 
و�سركاوؤها  االقت�ساد  وزارة  تقودها 
االقت�سادية  ال���ق���ط���اع���ات  ل���دع���م 
اأبرزها  من  امل�سارات  من  ع��دد  عر 
التحول  وحتفيز  االإن��ت��اج��ي��ة  زي���ادة 
التكنولوجيا يف  وا�ستخدام  الرقمي 
اال�ستدامة  وتعزيز  االأع��م��ال  قطاع 
املجاالت  يف  االأن�����س��ط��ة  وت�����س��ج��ي��ع 
منوها  ال��غ��ذائ��ي,  ب��االأم��ن  املرتبطة 
رواد  بتمكني  االهتمام  اأول��وي��ة  اإىل 
االأعمال وتعزيز م�ساهمة ال�سركات 
يف  الوطنية  واملتو�سطة  ال�سغرية 

هذه امل�سارات التنموية.
ت�سمن االجتماع مناق�سات مفتوحة 
اأ�سحاب  فيها  اأث��ن��ى  اجلانبني  ب��ني 
ال�سركات على جهود وزارة االقت�ساد 
للتوا�سل املبا�سر مع قطاع االأعمال 
التطوير  ف���ر����س  ع��ل��ى  واالط�������الع 
لتحقيقها  ي�����س��ع��ون  ال��ت��ي  وال��ن��م��و 
التي  ال��ت��ح��دي��ات  اإىل  اال���س��ت��م��اع  و 
تواجهها ال�سركات الوطنية يف �سوء 
انت�سار جائحة  التي فر�سها  االآث��ار 
اأع����رب����وا عن  و  ع��امل��ي��ا   19 ك��وف��ي��د 
مع  والتن�سيق  بالتعاون  اهتمامهم 
املعنية  ال��وزارة واجلهات احلكومية 
لتعزيز نتائج املبادرات املخطط لها 
االقت�ساد  ل��دع��م  امل��رن��ة  واحل���زم���ة 
واإيجاد حلول فعالة تخدم متطلبات 
تو�سيع  وت�����س��ه��م يف  االأع���م���ال  ب��ي��ئ��ة 
التجارية  االأن�سطة  اأم���ام  ال��ف��ر���س 

واال�ستثمارية يف الدولة.

•• دبي-الفجر: 

تن�سيق  ع��ن  دب��ي  اقت�سادية  اأعلنت 
حت����ال����ف ب����ني ج��م��ع��ي��ة االإم���������ارات 
البقالة  متاجر  �سل�سلة  التعاونية‘, 
دبي,  يف  ال��رائ��دة  م��ارك��ت  وال�سوبر 
وال�������س���رك���اء اال���س��رات��ي��ج��ي��ني من 
امل��ن�����س��ات االإل���ك���رون���ي���ة ال���رائ���دة 
لتوفري  ودك������اين,  وك����رمي  ط��ل��ب��ات 
جتربة ت�سوق اآمنة و�سهلة جلمهور 
امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني م����ن ج���م���ي���ع اأن����ح����اء 
اإم���ارة دب��ي. وت��اأت��ي ه��ذه امل��ب��ادرة يف 
امل�ستمرة  احلكومية  اجل��ه��ود  اإط���ار 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  دع�����م  جت�����اه 
االقت�ساد  وت���ع���زي���ز  االق��ت�����س��ادي��ة 
ا�ستدامته,  على  واحلفاظ  الوطني 
احلفاظ  على  العمل  م��ع  وت��زام��ن��اً 

على التباعد االجتماعي.
ومب��وج��ب االت��ف��اق��ي��ة, ���س��ي��ق��وم كل 
وك����رمي   talabat ط���ل���ب���ات  م����ن 
ودك������اين   Careem Now
ي�سل  م��ا  بعر�س   Dukkaani
جمعية  م����ن  م��ن��ت��ج   4000 اإىل 
يتم  اأن  على  التعاونية‘  االإم����ارات 
غ�سون  يف  للم�ستهلكني  تو�سيلها 
ال�سراء  وق��ت  من  دقيقة   90-60

•• اأبوظبي-وام:

اأك��د معايل عبداهلل بن ط��وق املري 
االإم���ارات  دول��ة  اأن  االقت�ساد  وزي��ر 
الر�سيدة  قيادتها  من  بتوجيهات  و 
م�ستمرة يف جهودها لدعم االقت�ساد 
الوطني و تنمية االأعمال التجارية 
و العمل عن كثب مع ال�سركاء كافة 
خمتلف  ومواكبة  الفر�س  لتعزيز 
اإط���ار روؤي���ة وا�سحة  ال��ت��ح��دي��ات يف 
ع���رت ع��ن��ه��ا م�����س��ت��ه��دف��ات احلزمة 
املرنة و اخلطة العامة التي تت�سمن 
القطاعات  ل����دع����م  م�����ب�����ادرة   33
االقت�سادية التي اعتمدتها حكومة 
االإم���������ارات م����وؤخ����را وت�������س���رف على 
بالتعاون  االقت�ساد  وزارة  تنفيذها 

مع اجلهات املعنية.
ملعاليه  اج��ت��م��اع  ذل����ك خ����الل  ج����اء 
بدبي  االق���ت�������س���اد  وزارة  م���ق���ر  يف 
ال��دك��ت��ور ث��اين بن  بح�سور م��ع��ايل 
للتجارة  دولة  وزير  الزيودي  اأحمد 
اأحمد  الدكتور  وم��ع��ايل  اخلارجية 
بن عبد اهلل حميد بالهول الفال�سي 
وزير دولة لريادة االأعمال وامل�ساريع 
عبد  و�سعادة  واملتو�سطة  ال�سغرية 
وكيل  ����س���ال���ح,  اآل  اأح���م���د  ب���ن  اهلل 
اخلارجية  التجارة  ل�سوؤون  ال��وزارة 
مع جمموعة من اأ�سحاب ال�سركات 
و االأع��م��ال املواطنني م��ن ع��دد من 
والتجارية  االقت�سادية  القطاعات 
االإنتاج  قطاع  اأبرزها  من  احليوية, 
الغذائي وجتارة اجلملة  والت�سنيع 
الت�سدير  واأن�������س���ط���ة  وال���ت���ج���زئ���ة 

ع���ر االإن���رن���ت م���ع م���راع���اة كافة 
ال��ت��داب��ري االح���رازي���ة ال��ت��ي يجب 
ات��خ��اذه��ا ل�����س��م��ان ���س��الم��ة جميع 
االأط������راف امل��ع��ن��ي��ة. و���س��ي��ت��م زي���ادة 
الوقت  يف  املعرو�سة  املنتجات  ع��دد 
وردود فعل  ووفًقا لطلبات  املنا�سب 

امل�ستهلكني.
التعاونية  االإم���ارات  جمعية  وكانت 
للتجارة  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا  اأط���ل���ق���ت  ق����د 
املحمول  الهاتف  عر  االإلكرونية 
لتوفري  اجل�����اري  ال���ع���ام  ب���داي���ة  يف 
عر  للعمالء  واآم���ن  م��ري��ح  ت�سوق 
االإنرنت وياأتي ذلك ان�سجاماً مع 
ارت���ف���اع ح��ج��م ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ت�سوق 
واال�ستهالكية  ال���غ���ذائ���ي���ة  امل������واد 
اإل��ك��رون��ي��اً. وم���ن املقرر  وغ��ريه��ا 
اجلديدة  ال��ت��ح��ال��ف��ات  ت������وؤدي  اأن 
االإلكرونية  املن�سات  �سركات  م��ع 
الرائدة اإىل تعزيز جودة اخلدمات 
امل�����ق�����دم�����ة ل����ل����ع����م����الء احل����ال����ي����ني 

واملحتملني يف امل�ستقبل.
املهريي,  قال عمر  املنا�سبة,  وبهذه 
واملتابعة  ال��ت��ط��وي��ر  اإدارة  م���دي���ر 
والرخي�س  ال��ت�����س��ج��ي��ل  ق��ط��اع  يف 
ي�سعدنا  دبي:  باقت�سادية  التجاري 
والذي  البَناء  التعاون  ه��ذا  تن�سيق 

ا�ستعر�س  اخل���ارج���ي���ة.  وال���ت���ج���ارة 
اأب����رز م���ب���ادرات احلزمة  االج��ت��م��اع 
املرنة وخطة ال� 33 مبادرة لتفعيل 
ال���ت���ي تعمل  االأن�����س��ط��ة واالأع����م����ال 
و�سبل  و���س��رك��اوؤه��ا  ال������وزارة  عليها 
تعزيز ا�ستفادة اأ�سحاب االأعمال من 
التن�سيق  و  التوا�سل  و  خمرجاتها 
القطاعني  ب��ني  ال�����س��راك��ة  لتنمية 
املرحلة  خ��الل  واخل��ا���س  احلكومي 
املقبلة والعمل ب�سورة من�سقة على 
ال��ن��م��و و ر�سد  ا���س��ت��ك�����س��اف ف��ر���س 
ومعاجلة جميع التحديات يف قطاع 

االأعمال.
وق����ال م��ع��ايل وزي����ر االق��ت�����س��اد اإن 
على  االإم��ارات��ي��ة حققت  ال�����س��رك��ات 
م�����دى ال�������س���ن���وات امل���ا����س���ي���ة ري�����ادة 
العديد  يف  مرموقة  و�سمعة  عاملية 
م��ن امل��ج��االت االق��ت�����س��ادي��ة, االأمر 
تناف�سية  يف  بو�سوح  انعك�س  ال��ذي 
ال��وط��ن��ي وتنوعه  وق���وة االق��ت�����س��اد 
نويل  فاإننا  هنا  وم��ن  وا�ستدامته.. 
اأه����م����ي����ة ك����ب����رية ل����دع����م اأ����س���ح���اب 
االأع���م���ال امل��واط��ن��ني وت��ع��زي��ز جناح 
نطاق  وتو�سيع  الوطنية  ال�سركات 

اإىل تقدمي هذه اخلدمات  ونتطلع 
لعمالء جمعية االإمارات التعاونية«. 
العام  امل��دي��ر  امل��ك��اوي,  وق��ال��ت غيد 
“لقد  االإم����ارات:  ك��رمي يف  ل�سركة 
اأ�سبح ت�سوق البقالة عر االإنرنت 
من  للعديد  بالن�سبة  معتاًدا  �سيًئا 
العمالء يف دولة االإم��ارات العربية 
قد  ه��ذا  اأن  نعتقد  ونحن  املتحدة, 
الوقت  يف  الطبيعي  الو�سع  اأ�سبح 
احل���ايل ن��ظ��ًرا مل��ا ي��وف��ره م��ن راحة 
اإن��ن��ا متحم�سون  و���س��ه��ول��ة.  واأم����ان 
ل��ل�����س��راك��ة م���ع ج��م��ع��ي��ة االإم�������ارات 
التعاونية ونتطلع خلدمة عمالئها 
من خالل تو�سيل طلباتهم ب�سورة 

اآمنة و�سريعة وموثوقة ».
فهي  ال��ذك��ي  للت�سوق  دك���اين  وع��ن 
����س���رك���ة وط���ن���ي���ة رائ��������دة يف دول����ة 
االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة تقدم 
املنتجات  ل��ت�����س��وق  مم���ي���زة  جت���رب���ة 
التجارة  خ���الل  م��ن  اال�ستهالكية 
االإل���ك���رون���ي���ة. و���س��ت��ق��وم دك����اين, 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ج��م��ع��ي��ة االإم�������ارات 
ب��ت��ق��دمي ح��ل��ول تقنية  ال��ت��ع��اون��ي��ة, 
عملية  ل�سمان  ومبتكرة  متطورة 
ت�سوق �سل�سة و�سهلة عر االإنرنت 
االإلكرونية.  باملحفظة  ومدعومة 
التقرير  م��ي��زة  للعمالء  تتيح  كما 
حجز  وخ��ي��ار  لال�ستهالك,  ال��ذك��ي 

وذات كفاءة عالية«.
وم���ن ج��ان��ب��ه, ق���ال حم��م��د يو�سف 
اخلاجة, مدير عام جمعية االإمارات 
التعاونية: “لقد تعاونا مع طلبات 
�سرعة  ل�����س��م��ان  ودك������اين  وك�����رمي 
التو�سيل وتوفري املزيد من الراحة 
هذا  اأن  نعتقد  ون��ح��ن  ل��ع��م��الئ��ن��ا. 
االحتياجات  تلبية  على  �سي�ساعدنا 
املخل�سني  ل��ع��م��الئ��ن��ا  امل��ت�����س��اع��دة 
اأف�سل.  ب�����س��ورة  اجل���دد  وعمالئنا 
ال�سعي  ع��ل��ى  دائ����ًم����ا  اع���ت���دن���ا  ل��ق��د 
طويلة  ع����الق����ات  ع���ل���ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
و�ست�ساعدنا  ع��م��الئ��ن��ا,  م��ع  االأم����د 
ال����ت����ط����ورات اجل����دي����دة ع���ل���ى فهم 

ين�سجم مع اأهدافنا اال�سراتيجية 
الرامية اإىل توعية جمتمع االأعمال 
وامل�����س��ت��ه��ل��ك��ني ب�������س���رورة االل���ت���زام 
واالإج��راءات االحرازية  بالتدابري 
لتحقيق ال�سالمة واالأم��ان ملختلف 
�سرائح املجتمع, حيث لوحظ اقبال 
ا�ستخدام  املواطنني واملقيمني على 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال���ذك���ي���ة ك��ب��دي��ل عن 
ك��ون��ه��ا ت�سكل  ال��ت��ق��ل��ي��دي  ال�����س��راء 
جزءاً من االإجراءات التي يتبعونها 
ل���ت���ف���ادي االخ����ت����الط ب���االآخ���ري���ن. 
تو�سيل  يف  ال���ت���ع���اون  و���س��ي�����س��اه��م 
امل�ستهلكني  وم�ستلزمات  احتياجات 
اآمنة  وبطريقة  وي�سر,  �سهولة  بكل 

ب�سكل  لدينا  املت�سوقني  احتياجات 
ال�سكر  ب��خ��ال�����س  ون��ت��ق��دم  اأف�����س��ل. 
بدبي  االقت�سادية  التنمية  لدائرة 
على جهودهم ودعمهم املتوا�سل«. 

وك�سريك ا�سراتيجي, قال حممد 
ل�سركة  ال����ع����ام  امل����دي����ر  ي�����ل�����درمي, 
املتحدة:  العربية  االإم���ارات  طلبات 
“نحن متحم�سون للفر�سة املتاحة 
اأمامنا للعمل مع جمعية االإمارات 
ب�سائعهم  وت��و���س��ي��ل  ال��ت��ع��اون��ي��ة, 
للعمالء ب�سرعة قيا�سية. وكعالمة 
ن���ح���ن نعطي  م���رم���وق���ة,  جت����اري����ة 
جلوانب  االه����ت����م����ام  م����ن  ال���ك���ث���ري 
ال�سرعة والتكلفة املنا�سبة والتنوع, 

االقت�ساد  وزارة  اأن  اإىل  م�����س��ريا 
متطلبات  ت�����س��م��ني  ع��ل��ى  حت���ر����س 
واحتياجات ال�سوق وقطاع االأعمال 
املرنة  احل��زم��ة  م�ستهدفات  �سمن 
لدعم  م�����ب�����ادرة   33 ال�������  وخ����ط����ة 
القطاعات االقت�سادية وا�ستمرارية 
يف  املختلفة  االأع��م��ال  اأن�سطة  ومن��و 

الدولة«.
على  ال��ت��ع��رف  اأه��م��ي��ة  اإىل  ل��ف��ت  و 
تلك  ل��دى  النمو  و  التو�سع  خطط 
املقبلة  امل��رح��ل��ة  خ����الل  ال�����س��رك��ات 
لتقدمي  تواجهها  التي  والتحديات 
ك���ل ال���دع���م امل��م��ك��ن م���ن ال������وزارة و 
ي�سب  مبا  اخلطط  لتلك  �سركائها 
الوطنية  ال�سركات  وازده��ار  يف منو 
اقت�ساد  وت��ن��وع  تناف�سية  وب��ال��ت��ايل 

الدولة.
الدكتور  م��ع��ايل  اأو���س��ح  جهته  م��ن 
اأن  ال����ف����ال�����س����ي  ب����ال����ه����ول  اأح�����م�����د 
ال�سركات  اأ���س��ح��اب  م��ع  االج��ت��م��اع 
و االأع��م��ال ي��اأت��ي يف اإط���ار احلر�س 
على  والعمل  ال�سراكة  تطوير  على 
دعم فر�س النمو يف هذه ال�سركات, 
احلكومي  االهتمام  على  والتاأكيد 

قدراتها  دع����م  ن��ف�����س��ه  ال���وق���ت  ويف 
ال���ت�������س���دي���ري���ة واإزال�����������ة امل���ع���وق���ات 
نفاذها  لتعزيز  اأم��ام��ه��ا  ال��ت��ج��اري��ة 
اإىل االأ�سواق اخلارجية وفتح اأ�سواق 
وخدماتها,  منتجاتها  اأم��ام  جديدة 

مدى فعالية اجلهود املبذولة لدعم 
وندعم  االق��ت�����س��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
جديدة  واإمكانات  فر�س  ا�ستك�ساف 
امل�ستجدات  خمتلف  ونتابع  للنمو, 
وال�����ت�����ح�����دي�����ات ون���������س����ع اخل���ط���ط 

م�ساهمتها يف النمو االقت�سادي.
واأ�ساف : 

م�ستمرة  توا�سل  قنوات  �سنفتح   “
وم���ب���ا����س���رة م����ع ق���ط���اع االأع�����م�����ال, 
و�سنعزز ح�سورنا يف ال�سوق لنلم�س 

واحللول املنا�سبة لها«.
الدكتور  م���ع���ايل  ق����ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
تنويع  على  “نعمل  الزيودي:  ثاين 
الوطنية  ال�����س��رك��ات  اأم����ام  ال��ف��ر���س 
وتعزيز ح�ستها يف االأ�سواق املحلية 

لتوفري جتربة ت�صوق �آمنة للم�صتهلكني يف دبي

اقت�شادية دبي تن�شق تعاونًا ا�شرتاتيجيًا بني جمعية الإمارات التعاونية وطلبات وكرمي ودكاين 

�لتن�صيق لتعزيز �ل�صتفادة من خطة �ملبادر�ت �ل� 33 لتنمية �لقت�صاد

وزير القت�شاد : الإمارات بتوجيهات قيادتها الر�شيدة توا�شل جهودها لدعم اقت�شادها الوطني
�بن طوق: م�صتمرون يف جهودنا لدعم �لقت�صاد وتعزيز �لفر�ش ومعاجلة �لتحديات �أمام �أن�صطة �لأعمال 

كامل قيمتها بن�سبة %5 خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار الفاتورة 
تخفي�س  امل��ر���س��وم  وح���دد   . التالية  ي��وم��ا   30 خ��الل   3% ون�سبة 
املر�سوم وحتى  التدريب اعتبارا من �سريان هذا  بدل اعتماد برامج 
هيئة  تتقا�ساه  ال���ذي   20% بن�سبة   2021 �سبتمر   30 ت��اري��خ 
التدريب  م��راك��ز  تقدمها  وال��ت��ي  االم��ت��ي��از  اتفاقية  مب��وج��ب  النقل 
اخلا�سة  التدريب  برامج  ذلك  من  وي�ستثنى  االمتياز  �سركات  لدى 
بال�سائقني اجلدد و�سائقي الفنادق. ويحق لرئي�س املجل�س التنفيذي 
يف االمارة مبوجب قرار ي�سدر عنه متديد املدد املن�سو�س عليها يف 
هذا املر�سوم وفقا ملا يراه منا�سباً. ويلغى اي ن�س او حكم يتعار�س 
مع احكام هذا املر�سوم . ويعمل بهذا املر�سوم من تاريخ 15 �سبتمر 

2020 وين�سر يف اجلريدة الر�سمية. 

•• عجمان-وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س 
 2020 ل�سنة   11 رق��م  االأم����ريي  امل��ر���س��وم  االأع��ل��ى ح��اك��م عجمان 
واملوا�سالت  النقل  قطاع  لدعم  الرابعة  احلكومية  احلزمة  ب�ساأن 
امل�ستثمرين  االآثار االقت�سادية على  اإمارة عجمان للتخفيف من  يف 
تداعيات  ب�سبب  العاملية  االأزم��ة  عن  الناجمة  واملوا�سالت  النقل  يف 
من  ومتكينهم  كوفيد-19”   “ امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  تف�سي 
قيمة  تخفي�س  تطبيق  على  املر�سوم  ون�س  الراهنة.  املرحلة  جتاوز 
فاتورة االمتياز ال�سادرة من هيئة النقل خالل الفرة من تاريخ اأول 
ت�سديد  2020 يف حال  دي�سمر   31 تاريخ  2020 وحتى  اكتوبر 

من االأزمات امل�ستقبلية.
و اأ�سار �ستيف ووكر, نائب الرئي�س 
للتكنولوجيا  التنفيذي  الرئي�س 
هذا  يف  م��ارت��ن  لوكهيد  ���س��رك��ة  يف 

تويل  باتت  �سركته  اأن  اإىل  ال�سدد 
�سل�سلة  حل��م��اي��ة  خ��ا���س��ة  اأه��م��ي��ة 
.. منوها  ال���وب���اء  ال��ت��وري��د خ���الل 
متكنت  م���ارت���ن  ل��وك��ه��ي��د  اأن  اإىل 

خمتلف الظروف ل�سمان احلفاظ 
اأكد  و  اأع��م��ال��ه��ا.  ا���س��ت��م��راري��ة  على 
تقنيات  توظيف  اأهمية  امل�ساركون 
ال����ث����ورة ال�����س��ن��اع��ي��ة ال���راب���ع���ة يف 
القطاع ال�سناعي لدورها الكبري يف 
تعزيز قدرة ال�سركات على التعامل 
تناف�سيتها,  وت��ع��زي��ز  االأزم����ات  م��ع 
مم���ا ي�����س��اه��م يف خ��ل��ق امل���زي���د من 
ال�سركات  ت�����س��اع��د  ال��ت��ي  ال��ف��ر���س 
وت�سريع  التغري,  مع  التكيف  على 
التدويري  االقت�ساد  نحو  التحول 
م�ستقبل  ن��ح��و  ال��ط��ري��ق  لتمهيد 
اأو�سح  جانبه  من  ا�ستدامة.  اأك��ر 
م��ع��ايل م��ارك��و���س ب��ون��ت��ي�����س, وزير 
واالبتكار  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ع��ل��وم 
واالت�ساالت يف جمهورية الرازيل, 
اأن قدرة ال�سركات على التعامل مع 
االأزمات تعتمد على ثالثة عنا�سر 
رئي�سية يف ع�سر الثورة ال�سناعية 
التحتية,  البنية  تتمثل يف  الرابعة 

•• هانوفر-وام:

للقمة  االف��را���س��ي  امل��وؤمت��ر  �سهد 
والت�سنيع  ل��ل�����س��ن��اع��ة  ال���ع���امل���ي���ة 
نقا�س  ج��ل�����س��ة  ال��ث��ال��ث��ة  ب���دورت���ه���ا 
فيها  �����س����ارك  امل�������س���ت���وى  رف���ي���ع���ة 
والروؤ�ساء  ال����وزراء  م��ن  جمموعة 
ك���ل م���ن وزارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني م���ن 
واالبتكار  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ع��ل��وم 
والرملان  الرازيلية,  واالت�ساالت 
االإيطايل ولوكهيد مارتن, و�سركة 
الهندي  واالحت����اد   ,“ اأم  ب��ي  “اآي 
امل�ساركون  واأج���م���ع  ل��ل�����س��ن��اع��ات. 
كورونا  وب���اء  اأن  ع��ل��ى  اجلل�سة  يف 
���س��اه��م يف اإح�����داث ت��غ��ريات كبرية 
ال�سناعي  ال���ق���ط���اع  يف  و���س��ري��ع��ة 
ودفع ال�سركات العاملة يف القطاع 
اأعمالها  من��اذج  �سياغة  اإع���ادة  اإىل 
التعامل  ع���ل���ى  ق���درت���ه���ا  ل��ت��ع��زي��ز 
م��ع االأزم����ات و���س��رع��ة التكيف مع 

وبيئة العمل والقوى العاملة.
العنا�سر من  اأن تعزيز هذه  واأك��د 
وطنية  ا�سراتيجية  تبني  خ��الل 
الرقمية  التكنولوجيا  على  تعتمد 
اأ����س���ب���ح �����س����رورة م��ل��ح��ة رغ����م ما 
 .. ع��دي��دة  م�ساعب  م��ن  يت�سمنه 
تتميز  ال���رازي���ل  اأن  اإىل  م�����س��ريا 
ب����وج����ود ال���ع���دي���د م����ن ال����والي����ات 
بنظام  ت��ت��م��ت��ع  ال���ت���ي  االأق���ال���ي���م  و 
ذات��ي مم��ا يزيد م��ن �سعوبة  حكم 
املختلفة  احلكومات  بني  التن�سيق 
اأي  امل�ستوى الوطني, ويجعل  على 
ج��ه��د الإح������داث ت��غ��ي��ري ج����ذري يف 
وبيئات  التحتية  البنية  م�ساريع 
العاملة  ال��ق��وى  وت���دري���ب  ال��ع��م��ل 

اأمرا بالغ ال�سعوبة.
بدوره اأكد �سعادة ماتيا فانتيناتي, 
االإيطايل  ال���ن���واب  ع�����س��و جم��ل�����س 
امل�ست�سار اخلا�س للوزير االإيطايل 
لالبتكار التكنولوجي والرقمنة, اأن 

التحديات التي تعيق دعم التحول 
ال���رق���م���ي ت��خ��ت��ل��ف م���ن دول�����ة اإىل 
“ اعتمدت الدول  اأخ��رى. و ق��ال: 
لتعزيز  خمتلفة  ط��رق��ا  امل��ت��ق��دم��ة 
مع  التعامل  على  ال�سركات  ق��درة 
مع  يتما�سى  مب��ا  وذل���ك  االأزم�����ات 
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  اأنظمتها 
والثقافية واالجتماعية.. و ال �سك 
القدرات  تطوير  يف  اال�ستثمار  اأن 
نطاقها  وت��و���س��ي��ع  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
اأمر �سروري لكنها مهمة معقدة و 
و اأجمع  لي�ست �سهلة التنفيذ”.   
امل�ساركون يف اجلل�سة على �سرورة 
م�ساعدة الدول املتقدمة .. الدول 
لتعزيز  التحول  عملية  النامية يف 
العاملية  ال��ق��ي��م��ة  ���س��ال���س��ل  م��رون��ة 
ال�سريع  ال��ت��ع��ام��ل  م��ن  ومت��ك��ي��ن��ه��ا 
م��ع االأزم����ات. و دع��ا �ستيف ووكر, 
التنفيذي  الرئي�س  الرئي�س  نائب 
لوكهيد  ���س��رك��ة  يف  للتكنولوجيا 

عاملية  معايري  و���س��ع  اإىل  م��ارت��ن, 
ت�ساهم يف تقلي�س الفجوة الرقمية 
اأن��ه على  بني ال��دول .. منوها اإىل 
لو�سع  م��ع��ا  ال��ع��م��ل  ال����دول  جميع 
معايري ت�ساعد يف حتقيق التحول 
ال��رق��م��ي مب���ا ي���ع���ود ب��ال��ن��ف��ع على 
االقت�سادية  وال��ق��ط��اع��ات  ال����دول 
جميعها . و حث اخلراء ال�سركات 
العاملة يف القطاع ال�سناعي حول 
اأعمال  من��اذج  اعتماد  على  ال��ع��امل 
التعامل  ع��ل��ى  ذك����اء وق����درة  اأك����ر 
مع املخاطر بهدف حماية �سال�سل 
ت��ك��ررت عمليات  ال��ت��وري��د يف ح���ال 

احلظر واالإغالق.
نائب  فريدهومل  اأندير�س  �سدد  و 
االأعمال  تطوير  وم��دي��ر  الرئي�س 
ال�سناعية  ل��ل��م��ن��ت��ج��ات  ال��ع��امل��ي��ة 
والكيميائية وال�سناعات البرولية 
يف �سركة “اآي بي اإم”, على �سرورة 
التاأكد من حماية �سال�سل التوريد 

خ����الل ���س��ه��ر ي��ول��ي��و امل���ا����س���ي من 
�سخ حوايل 750 مليون دوالر يف 
�سل�سلة التوريد للحفاظ على �سري 

عملها.

قمة �ل�صناعة و�لت�صنيع : كورونا دفع �ل�صركات �ل�صناعية �إىل تعزيز قدرتها يف �لتعامل مع �لأزمات

وزير العلوم والتكنولوجيا والبتكار والت�شالت الربازيلي يدعو اإىل زيادة الهتمام بالفوارق الجتماعية و تاأهيل القوى العاملة لع�شر الثورة ال�شناعية الرابعة
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املال والأعمال

املتنوعة  ال��ع��ائ��ل��ي��ة  واخل�����ي�����ارات 
رائعة  ت�������س���وق  جت���رب���ة  ل�����زوارن�����ا 
�سبيل  فعلى  ت�ساهى.  ال  واآم��ن��ة 
التو�سيل  خ��دم��ة  اأطلقنا  امل��ث��ال, 
وال  ووك,  �سيتي  يف  تالم�س  دون 
بارك,  وبوك�س  بييت�س,  وذا  مري, 
م���ا ي��ت��ي��ح ل��ل��ع��م��الء ال��ب��ق��اء على 
التجارية  عالماتهم  مع  توا�سل 
اآمنة ومريحة.  املف�سلة بطريقة 
ونظراً لتاأجيل خطط ال�سفر هذا 
ال�����س��ي��ف, ف��ق��د ت��ع��اون��ا اأي�����س��اً مع 
دبي”  و”براند  كانف�س”  “دبي 
من  “ال�سفر  معر�س  ال�ست�سافة 
ووك,  ���س��ي��ت��ي  يف  الفن”  خ����الل 
ا�ستثنائية  جتربة  ال���زوار  لنمنح 
الفني  املعر�س  وي�ستمر  ملهمة. 
 ,2020 اأغ�����س��ط�����س   31 ح��ت��ى 
من  الكبرية  �سعبيته  اأثبت  حيث 
خالل زيادة االإقبال عليه مقارنة 

باالأ�سابيع ال�سابقة«.
ن�سرين  ع��ل��ق��ت  االإط�����ار  ه���ذا  ويف 
ب�ستاين, مديرة العالقات العامة 
مريكاتو  يف  املوؤ�س�سي  واالت�سال 
“تعزز  ج���م���ريا:  ���س��ن��ر  وت������اون 
م��ن مكانة  دب��ي  م��ف��اج��اآت �سيف 
وجهات  اأف�������س���ل  ك����اإح����دى  دب�����ي 
الت�سوق للعائالت خالل ال�سيف 
العائلة  اأف��������راد  ل���ك���اف���ة  ومي���ك���ن 
اال���س��ت��م��ت��اع ب��اأوق��ات��ه��م م��ع وجود 
والفعاليات  االأن�سطة  من  الكثري 
اأهمية  م���ع  ال��ت�����س��وق  م���راك���ز  يف 
اآمن  ت�����س��وق  ب���ف���رة  اال���س��ت��م��ت��اع 
ح��ي��ث االإج���������راءات االح����رازي����ة 
بتطبيقها  ن��ق��وم  ال��ت��ي  ال�سارمة 

خالل جائحة كوفيد19«
واأ�سافت: “متيزت الدورة الثالثة 
وال��ع�����س��رون م��ن م��ف��اج��اآت �سيف 
�سهد  حيث  اإيجابية  بنتائج  دب��ي 
م��ريك��ات��و وت�����اون ���س��ن��ر جمريا 
ارتفاعاً ملحوظاً يف اأرقام املبيعات 

للعرو�س  ك����ان  وق����د  وال���������زوار. 
ال��روي��ج��ي��ة واجل���وائ���ز اأث���ر بارز 
املت�سوقني,  م��ن  امل��زي��د  ج���ذب  يف 
ملحوظاً  ارت��ف��اع��اً  حققنا  ح��ي��ث 
مبيعات  اأرق�����ام  يف   ٪20 بن�سبة 
ك��ال امل��رك��زي��ن. وق��د الق��ت حملة 
القيمة  النقدية  الترعات  جمع 
الدور  تعزيز  بهدف  كبرياً  اإقبااًل 
االإن�ساين وتقدمي امل�ساعدات من 
قبل جميع اأفراد املجتمع يف دولة 
خالل  املتحدة  العربية  االإم��ارات 
�ساهم  حيث  كوفيد19,  جائحة 
مببلغ  بالت�سوق  ق��ام  مت�سوق  كل 
امل�ساركة  املتاجر  يف  دره��م   100
وت��اون �سنر جمريا  يف مريكاتو 
ب����ال����ت����رع مب���ب���ل���غ دره�������م واح����د 
ل�سندوق  امل�����س��ري��ات  قيمة  م��ن 
االإم�����ارات وط���ن االن�����س��ان��ي��ة وقد 
الترعات  قيمة  اإج��م��ايل  و���س��ل 
التي قام مريكاتو بامل�ساهمة فيها 
اآالف   210 اإىل  اأي�����س��اً  ودع��م��ه��ا 

درهم«.
النائب  ماكلوكلني,  ك��ومل  وق���ال 
جمل�س  ل���رئ���ي�������س  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
ل�سوق  التنفيذي  الرئي�س  االإدارة 
مفاجاآت  “انطلقت  احل��رة:  دب��ي 
الثالثة  ب���دورت���ه���ا  دب�����ي  ���س��ي��ف 
يعد  م��ا  وه��و  كاملعتاد  والع�سرين 
جاهزية  ع���ل���ى  ج����ي����داً  م����وؤ�����س����راً 
ال������زوار. وتلعب  دب���ي ال���س��ت��ق��ب��ال 
كبرياً  دوراً  دب��ي  �سيف  مفاجاآت 
يف ا�ستقطاب الزوار خالل مو�سم 
ال�����س��ي��ف وت��ن�����س��ي��ط ق��ط��اع البيع 
بالتجزئة يف جميع املجاالت. لقد 
لقطاع  الكبرية  ال�سفقات  لقيت 
�سيف  م��ف��اج��اآت  خ��الل  التجزئة 
دب���ي اإق���ب���ااًل ك��ب��رياً م��ن املقيمني 

وال�سياح على حٍد �سواء«.
ف��وؤاد من�سور �سرف, مدير  وقال 
ع���ام م��راك��ز ال��ت�����س��وق )االإم�����ارات 

مت���ّث���ل ���س��خ�����س��ي��ة م���ده�������س. كما 
���س��ارك امل��ت�����س��وق��ون يف اأك����ر من 
 Yalla 88 األف جولة من لعبة
عر  االإل������ك������رون������ي������ة   DSS
هواتفهم الذكية, الإمتام حتديات 
افرا�سية  خ��ري��ط��ة  ع��ل��ى  �سيقة 
مل��دي��ن��ة دب���ي, يف ح��ني ع��م��ل اأكر 
م��ب��ت��دئ��اً على  550 ط��اه��ي��اً  م��ن 
�سل�سلة  يف  م���ه���ارات���ه���م  ����س���ق���ل 
تعليم الطهي االحرافية خالل 

مفاجاآت �سيف دبي.
اأحمد  ق����ال  ال�������س���ي���اق,  ه����ذا  ويف 
التنفيذي  امل�����دي�����ر  اخل������اج������ة, 
للمهرجانات  دب����ي  ل�����م��وؤ���س�����س��ة 
والتجزئة: “تقدم مفاجاآت �سيف 
دبي يف كل دورة اأف�سل العرو�س, 
وت����ت����ي����ح ل���ل���م���ق���ي���م���ني وال����������زوار 
اال���س��ت��م��ت��اع ب���اإج���ازة ال�����س��ي��ف يف 
ومراكز  والفنادق  الوجهات  اأب��رز 

الت�سوق يف دبي..
اال�ستثنائية  ل��ل��ظ��روف  ون���ظ���راً   
التي منر بها يف هذا العام نتيجة 
النجاح  جائحة كوفيد-19, فاإن 
الثالثة  ال�������دورة  ح��ق��ق��ت��ه  ال�����ذي 
وال��ع�����س��رون م��ن م��ف��اج��اآت �سيف 
دب����ي ي��ع��ت��ر اإجن�������ازاً ب������ارزاً على 
اأثبتنا  ح��ي��ث  امل��ق��اي��ي�����س,  ج��م��ي��ع 
الزوار  ال�ستقبال  دب��ي  ا���س��ت��ع��داد 
اأنحاء  م���ن خم��ت��ل��ف  وال���ع���ائ���الت 
على  واحل��ف��اظ  وال��ع��امل  املنطقة 

�سالمتهم و�سحتهم«.
بال�سكر  “اأتوجه  قائاًل:  واأ�ساف 
اال�سراتيجيني  ال�سركاء  جلميع 
ملا قدموه من دعم كبري ملفاجاآت 
���س��ي��ف دب����ي, ال��ت��ي ق��دم��ت اأب����رز 
ع�����رو������س ال���ت�������س���وق وال���رف���ي���ه 
ت�سمنت  ي���وم���اً,   52 م���دى  ع��ل��ى 
الك�سف عن  ع��دة, مثل  م��ف��اج��اآت 
�سخ�سية دانا اجلديدة امل�ساحبة 
مل���ده�������س, ل���ت���رك ه�����ذه ال������دورة 
ل����دى جميع  ت��ن�����س��ى  ذك���ري���ات ال 

املقيمني والزوار«. 
و�ساهم ال�سركاء اال�سراتيجيون 
ملفاجاآت �سيف  الكبري  النجاح  يف 
ل��ع��ب ك��ل منهم دوراً  دب���ي, ح��ي��ث 
متميزة  دورة  تقدمي  يف  حمورياً 
مبا حملته من عرو�س ترويجية 

وفعاليات ترفيهية.
وعّلق فريدريك دي ميلكر, مدير 
امل�سرفية لالأفراد  عام اخلدمات 
الوطني  اخل��ي��م��ة  راأ������س  ب��ن��ك  يف 
قائاًل: “بتنظيم من موؤ�س�سة دبي 
جاءت  وال��ت��ج��زئ��ة,  للمهرجانات 
العام  ل��ه��ذا  دب��ي  م��ف��اج��اآت �سيف 
تزامنت  حيث  املنا�سب  الوقت  يف 
م��ع اخل���روج ال��ت��دري��ج��ي واالآمن 

•• دبي-الفجر: 

قدمت الدورة الثالثة والع�سرون 
م���ن م���ف���اج���اآت ���س��ي��ف دب����ي على 
مدى �سبعة اأ�سابيع خالل الفرة 
اأغ�سط�س  و29  ي��ول��ي��و   9 ب���ني 
امل����ا�����س����ي����ني ج������وائ������ز مب���الي���ني 
وعرو�ساً  االإم���ارات���ي���ة  ال���دراه���م 
مع  بالتعاون  رائعة  وتخفي�سات 

اأبرز العالمات التجارية. 
و�سهدت مفاجاآت �سيف دبي هذا 
ال���ع���ام ت���ق���دمي اأك�����ر م���ن 140 
اأكر  مب�ساركة  ترويجياً  عر�ساً 
عاملية  900 عالمة جتارية  من 
متجر   3000 ع��ل��ى  ي��زي��د  وم���ا 
كما  دب���ي.  يف  ت�سوق  م��رك��ز  و31 
األ���ف مت�سوق  اأك���ر م��ن 17  ف��از 
االإجمالية  قيمتها  بلغت  بجوائز 
6.2 مليون دره��م اإم��ارات��ي, كان 
فاخرة  ���س��ي��ارات   10 بينها  م��ن 
���س��م��ن ع���رو����س اأن���ف���ق وارب�����ح يف 
اأب���رز ال��وج��ه��ات وم��راك��ز الت�سوق 
ب������دب������ي. وح�����ظ�����ي امل���ت�������س���وق���ون 
بالعرو�س  اال���س��ت��م��ت��اع  ب��ف��ر���س��ة 
الت�سوق  مراكز  يف  والتخفي�سات 
معايري  ب���اأع���ل���ى  ال���ت���زم���ت  ال���ت���ي 
ذلك  يف  مبا  وال�سالمة,  ال�سحة 
املت�سوقني,  ح��رارة  درج��ة  فح�س 
التباعد  مب���ع���اي���ري  واالم����ت����ث����ال 
مراكز  زوار  واإل����زام  االج��ت��م��اع��ي 

الت�سوق بارتداء الكمامات.
م�ساهري  م������ن   80 و��������س�������ارك 
االجتماعي من  التوا�سل  و�سائل 
والعامل  املنطقة  اأن��ح��اء  خمتلف 
تزيينه  وب���ع���د  االح���ت���ف���االت.  يف 
عند  دب��ي  �سيف  مفاجاآت  ب�سعار 
املا�سي,  ي��ول��ي��و   9 يف  ان��ط��الق��ه��ا 
حمل برج خليفة ال�سعار ذاته اأربع 
ب�  املت�سوقون  ا�ستمتع  كما  م��رات, 
النارية  ل��الأل��ع��اب  ع��ر���س��اً   154
وع�����رو������س�����اً ح����ي����ة, ف�������س���اًل عن 
ترفيهياً  وع��ر���س��اً  فعالية   270
يف خم��ت��ل��ف م���راك���ز ال��ت�����س��وق يف 
مده�س  ال���ت���ق���ى  ح����ني  يف  دب������ي. 
دانة  ل��ه  امل�ساحبة  وال�سخ�سية 

باجلمهور 28 مرة.
وال����زوار  للمقيمني  اأت��ي��ح��ت  ك��م��ا 
فر�سة اال�ستمتاع باإجازة ال�سيف, 
حيث قدمت مفاجاآت �سيف دبي 
ترويجياً  280 عر�ساً  اأك��ر من 
رائ���ع���اً ع��ل��ى امل��ط��اع��م واالإق���ام���ات 
الوجهات  اأب������رز  يف  ال���ف���ن���ادق  يف 
العائلة.  اأف����راد  جلميع  املنا�سبة 
و����س���ه���دت م���ف���اج���اآت ���س��ي��ف دبي 
قيا�سي  رق��م  ت�سجيل  ال��ع��ام  ه��ذا 
يف  غيني�س  م��و���س��وع��ة  يف  ج��دي��د 
مول االإمارات, حيث مت ا�ستخدام 
فانكو  م��ن  لعبة   8600 اأغ��ل��ف��ة 
بوب لر�سم اأكر لوحة ف�سيف�ساء 

القيود  ع��ن  ال��ن��اجت  التباطوؤ  م��ن 
���س��ّب��ب��ت��ه جائحة  ال����ذي  واحل���ظ���ر 
الظروف  ظ���ل  يف  كوفيد-19. 
مفاجاآت  ت��ك��ّل��ل��ت  ل��ق��د  احل��ال��ي��ة, 
بالنجاح  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  دب��ي  �سيف 
االأجواء  حت�سني  اإىل  اأدى  ال��ذي 
من  ك��ب��ري  ب�����س��ك��ل  للم�ستهلكني 
خ��الل ت��ق��دمي �سفقات رائ��ع��ة يف 
املتاجر, مدعومة بعرو�س البنك 
النقود.  ال���س��ت��ع��ادة  ال��روي��ج��ي��ة 
وقد �سهد اإنفاق عمالء بنك راأ�س 
كبرياً  ارت��ف��اع��اً  الوطني  اخليمة 
اأن  وي�سرنا  الرقم  ثنائي  مبعدل 
�سراكتنا القوية مع موؤ�س�سة دبي 
للمهرجانات والتجزئة قد وفرت 
لهم اإمكانية احل�سول على املزايا 
ال���ت���ي ي�����س��ت��ح��ق��ون��ه��ا خ����الل هذه 

االأوقات الع�سيبة.«
وقال �ستيفن كليفر, مدير مراكز 
الفطيم  جم��م��وع��ة  يف  ال��ت�����س��وق 
ن�سارك  اأن  “ي�سعدنا  العقارية: 
يف الدورة الثالثة والع�سرين من 
مفاجاآت �سيف دبي, حيث اأطلقنا 
ف�ستيفال  يف  مم��ي��زة  خ�����س��وم��اٍت 
يف  للتخفي�سات  املخ�س�س  �سوق 
كل من دبي ف�ستيفال �سيتي مول 
و�سارك  ب����الزا.  ف�ستيفال  ودب���ي 
عدد كبري من العمالء يف ال�سحب 
ت�سّوق  بق�سيمة  ل��ل��ف��وز  ال��ي��وم��ي 
اإماراتي  دره���م   1,000 بقيمة 
يومياً على �سكل بطاقات الهدايا 
�سيتي  ف�ستيفال  ب��دب��ي  اخل��ا���س��ة 
تقدير  نلم�س  اأن  وي�سعدنا  مول. 
عرو�سنا  ل��ق��ي��م��ة  امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني 
املجزية, كما ي�سرنا اأن ن�سهد ثقة 
املت�سوقني بوجهاتنا كبيئة ت�سوق 

اآمنة ومريحة«
عياط,  مي�سال  ق���ال  ج��ه��ت��ه,  م��ن 
لل�سركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������س 
التابعة  ل���ل�������س���ي���ارات,  ال���ع���رب���ي���ة 

ملجموعة عبدالواحد الر�ستماين: 
“اإننا يف العربية لل�سيارات, �سركة 
الرئي�سية يف جمموعة  ال�سيارات 
عبدالواحد الر�ستماين, والوكيل 
ني�سان  ل����ع����الم����ات  احل���������س����ري 
واإنفينيتي ورينو يف دبي وال�سارقة 
عن  نعرب  ال�سمالية,  واالإم����ارات 
اال�سراتيجية  بال�سراكة  فخرنا 
تربطنا مع مفاجاآت �سيف  التي 
االأوىل,  ان��ط��الق��ت��ه��ا  م��ن��ذ  دب����ي 
اأهدافها.  دع���م  ع��ل��ى  واحل���ر����س 
هذا  مع  التعاون  عالقة  وجت�سد 
احلدث الرويجي االأبرز يف دبي 
القيادة  روؤي���ة  دع��م  على  حر�سنا 
الوجهة  دب����ي  جل��ع��ل  ال���ر����س���ي���دة 
والت�سوق  ل���ل���ع���ط���الت  االأم�����ث�����ل 
وال���������س����ي����اح����ة. وك����م����ا ه�����ي ح���ال 
اتخذنا  فقد  ال�سابقة,  ال����دورات 
من�سة  احل����ايل  ال���ع���ام  دورة  م���ن 
ل��ل��ت��وا���س��ل م��ع ع��م��الئ��ن��ا, واإب����راز 
عن  والك�سف  اخلا�سة  عرو�سنا 
جانب  اإىل  ال�����ط�����رازات  اأح�������دث 
تقدمي اجلوائز واملكافاآت املجزية, 
ر�سالة  ت���رج���م���ة  يف  ل���ن�������س���اع���د 
م���ف���اج���اآت ���س��ي��ف دب�����ي, واإدخ�����ال 
���س��ك��ان دبي  ق��ل��وب  اإىل  ال�����س��ع��ادة 
اأج����واء البهجة  وزواره�����ا, ون�����س��ر 
ال�سيما  املدينة,  اأرج���اء  يف  وامل���رح 
ع���ودة  م���ع  ت���زام���ن  احل�����دث  واأن 
واالحتفاء  طبيعتها,  اإىل  احلياة 
ب��اإجن��از االإم�����ارات وق��درت��ه��ا على 
اح����ت����واء ت��ب��ع��ات اجل���ائ���ح���ة. وال 
ي�سعنا �سوى االإعراب عن تهانينا 
و���س��ك��رن��ا ل��ل��ج��ه��ات امل��ن��ظ��م��ة, وما 
اأب�����دوه م��ن ح��ر���س ع��ل��ى تن�سيق 
اجل���ه���ود م��ع��ن��ا, ل��ي��ك��ون احل���دث 

جمزياً لكافة االأطراف«.
وق����������ال ع����م����ر خ�����������وري, امل����دي����ر 
مولز”:  ل�”نخيل  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
دبي  ���س��ي��ف  م���ف���اج���اآت  “حققت 

ه����ذا ال���ع���ام جن���اح���اً ك���ب���رياً على 
م�سبوقة.  ال��غ��ري  ال��ظ��روف  رغ���م 
لقد �سهدنا زيادة كبرية يف عودة 
“نخيل  وج���ه���ات  اإىل  ال���ع���م���الء 
مولز” على مدى االأ�سابيع ال�ستة 
ك��ام��ل من  انتعا�س  م��ع  امل��ا���س��ي��ة, 
حيث االإقبال على بع�س مراكزنا 
ي���ع���ك�������س ثقة  ال����ت����ج����اري����ة, مم�����ا 
لقد  واالإن��ف��اق.  للت�سوق  العمالء 
حظي العمالء بفر�سة اال�ستفادة 
من العرو�س الرويجية املذهلة 
ال��ك��ب��رية خالل  وال��ت��خ��ف��ي�����س��ات 
م��ف��اج��اآت ���س��ي��ف دب���ي وذل����ك مع 
عودة االإنفاق على االأدوات املنزلية 
ا�ستمتع  كما  والرفيه.  واالأزي���اء 
من  املده�سة  مبجموعتنا  ال��زوار 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ف��ري��دة م��ن نوعها 
خ��الل م��ف��اج��اآت �سيف دب��ي, مبا 
يف ذلك اجلوائز النقدية العديدة 
على  النارية  االأل��ع��اب  ومهرجان 
م���دار ث��الث ل��ي��ال, وال��ت��ع��اون مع 
الفنية  وامل���وؤ����س�������س���ات  “ليغو” 
انتهاء  اق������راب  وم����ع  امل��ح��ل��ي��ة. 
اإىل  نتطلع  دب��ي,  �سيف  مفاجاآت 
�سي�سهد  وال���ذي  ال�ستوي  املو�سم 
اجلديدة  ال���ت���ج���ارب  م���ن  امل���زي���د 
الت�سوق  م���راك���ز  ع���ر  وال���رائ���ع���ة 

التابعة لنا.«
نائب  ال�����دي�����ر,  �����س����ت����وارت  وق������ال 
الرئي�س الإدارة مراكز الت�سوق يف 
ِمرا�س: “ر�سخت مفاجاآت �سيف 
دب��ي اإرث��اً ب��ارزاً على م��دى عقود, 
لتجار  مهماً  ن�ساطاً  ت�سكل  كونها 
زيادة  م��ن  تتيحه  مب��ا  ال��ت��ج��زئ��ة 
ك��ب��رية يف االإق���ب���ال. ل��ق��د حققت 
مفاجاآت  من  احل��ايل  العام  دورة 
�سيف دبي جناحاً الفتاً يف تن�سيط 
ق��ط��اع ال��ت��ج��زئ��ة وال��رف��ي��ه على 

الرغم من التحديات احلالية«. 
واأ�ساف �ستوارت: “توفر وجهاتنا 

والبحرين وعمان(, لدى “ماجد 
“اكت�سب  العقارية”:  ال��ف��ط��ي��م 
م��ه��رج��ان م��ف��اج��اآت ���س��ي��ف دبي 
ه���ذه ال�����س��ن��ة اأه��م��ي��ة ك��ب��رية بعد 
انت�سار جائحة كوفيد-19. لقد 
املو�سمي  االح���ت���ف���ال  ه����ذا  ح��ق��ق 
ال��ك��ث��ري م���ن ال��ن��ج��اح��ات, ولعب 
جم����رد  ك�����ون�����ه  ي����ت����ج����اوز  دوراً 
والعرو�س  للخ�سومات  مهرجان 
الرويجية لزوار مركز الت�سوق, 
املجتمعات  ج���م���ع  يف  جن�����ح  اإذ 
امل��ح��ي��ط��ة و����س���ك���ل من����وذج����اً عن 
التي  وت��ق��ال��ي��ده  املجتمع  ت��ك��ات��ف 
ت�ستهر بها منطقتنا. نحن �سعداء 
بنجاح كافة الفعاليات واالأن�سطة 
ا���س��ت�����س��ف��ن��اه��ا, مب����ا فيها  ال���ت���ي 
 12 مل��دة  احل�سرية  اخل�سومات 
�ساعة, والفعالية املميزة اخلا�سة 
غيني�س  م����و�����س����وع����ة  ب�����دخ�����ول 
“مول  اأق��ي��م��ت يف  ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي 
االأن�سطة  جانب  اإىل  االإمارات”, 
بوك�س«  “بوم  م��ث��ل  ال��رف��ي��ه��ي��ة 
BoomBox وحتدي االألعاب 
OPPO, فقد �ساهم برناجمنا 
يف  دبي  �سيف  مبفاجاآت  اخلا�س 
ال�����س��ي��ف ور�سم  اإح���ي���اء ع��ط��الت 
عمالئنا.  وج����وه  ع��ل��ى  ال��ب�����س��م��ة 
نتوجه بال�سكر اإىل �سركائنا على 
جهودهم وتعاونهم معنا, لتحقيق 
اأ�سعد اللحظات على نطاٍق وا�سع 

ل�سكان دبي«.

مفاجاآت �شيف دبي �شبعة اأ�شابيع حافلة بالعرو�س والرتفيه واجلوائز

اجلزيرة احلمراء القدمية براأ�س اخليمة مق�شد �شياحي يفوح بعبق الرتاث
•• راأ�س اخليمة-وام:

حتظى اجلزيرة احلمراء القدمية براأ�س اخليمة باهتمام حكومة االإمارة ملا تتمتع 
به املنطقة من مباين و معامل قدمية مت ان�سائها يف منت�سف القرن الع�سرين وال 
تزال حا�سرة اىل اليوم حيث كان ميتهن �سكانها ال�سيد وجتارة اللوؤلوؤ اىل ان توجه 
�سكان اجلزيرة احلمراء اىل احلياة املدنية وال يزال منط احلياة القدمي را�سخا يف 
ذاكرة االأهايل . وحتر�س اجلهات املعنية باملواقع الراثية يف راأ�س اخليمة على اأن 
تكون االآثار املوجودة يف منطقة اجلزيرة احلمراء القدمية على وجه اخل�سو�س 
االأجيال  ترابط  �ساهدا على  باعتبارها  اهتمامها لال�ستفادة منها  اأولويات  �سمن 
ال�سياحية  االأغرا�س  املنطقة يف  وا�ستثمار  وم�ستقبال مبا�سي جمتمعهم  حا�سرا 
االآباء  عا�سها  التي  بعبق احلياة  لي�ستمتعوا  النا�س من كل مكان  �سيق�سدها  التي 
قبل الطفرة االقت�سادية. ويقول ابراهيم الزعابي اأحد �سكان املنطقة تعد اجلزيرة 

اإم��ارة راأ���س اخليمة حيث حتتوي املنطقة  احلمراء القدمية فريدة من نوعها يف 
باالأغرا�س  اخل��ا���س  احل�سن  ذل��ك  يف  مب��ا  ال��راث��ي��ة  املدينة  عنا�سر  جميع  على 
الدفاعية و�سوق �سغري والعديد من امل�ساجد واملنازل القدمية والبيوت الب�سيطة 
اإىل قبيلة  الأن �سكانها ينتمون  “جزيرة الزعاب”  وكانت ت�ستهر املنطقة مب�سمى 
اجلزيرة  ان  الزعابي  وا���س��اف  وال�سيد.  اللوؤلوؤ  بتجارة  ا�ستهروا  الذين  ال��زع��اب 
احلمراء ت�سهد ب�سكل م�ستمر توافد الزوار من خمتلف مناطق العامل من �سرق 
ا�سيا اىل اأوروبا يق�سدون املنطقة لالطالع على منط احلياة قدميا قبل اكت�ساف 
البيوت تختلف يف  اإذ كانت  املنازل القدمية  ال�سياح ت�سميم  , حيث يجذب  النفط 
احجامها باال�سافة اىل ال�سوق القدمي كما يتوافد اإىل املنطقة علماء االآثار حيث 
تنظم دائرة االثار واملتاحف براأ�س اخليمة زيارات لالطالع على تاريخ املنطقة و 
الدائرة حاليا مع  تنفذه  ال��ذي  تاأهيلها من خالل م�سروع الرميم  اإع��ادة  جهود 
جهات اأخرى. ومن جانبة اأ�سار �سلطان العلكيم من اأهايل اجلزيرة احلمراء اإىل ان 

من اهايل املنطقة- ان منطقة اجلزيرة احلمراء القدمية ت�سهد 
علماء  او  ال�سياحية  االف���واج  من  �سواء  العام  ط��وال  ن�سطة  حركة 
اأو عمال الرميم باال�سافة اىل ع�ساق الت�سوير حيث تعد  االآثار 
�ساهدا على اأ�سالة وتاريخ املنطقة فت�ستقبل املنطقة ب�سكل متكرر 
املنازل  منط  يجذبهم  الذين  امل�سورين  االأ�سبوع  نهاية  عطلة  يف 
القدمية والقالع وال�سوق ال�سعبي يف املنطقة حيث �سهدت املنطقة 
ت�سوير العديد من امل�سل�سالت واالأفالم لتوفر كافة العوامل التي 
اإىل  الزعابي  وا���س��ارت  �سينمائي.  او  تلفزيوين  عمل  اي  يحتاجها 
اأن اجلزيرة احلمراء القدمية مل تعد ماأهولة منذ اكر من 35 
عاما وذلك النتقال االأهايل اىل منازل اأحدث واأكر وال زال اأهايل 
با�ستمرار  القدمية  املنطقة  ب��زي��ارة  يقومون  احل��م��راء  اجل��زي��رة 

ال�ستذكار املا�سي وا�سرجاع الذكريات.

املنازل القدمية يف املنطقة تعد ملهمة للمهند�سني يف وقتنا احلا�سر حيث املباين 
الراثية املبنية من احلجارة املرجانية التي ا�ستخدمت على طول �ساحل اخلليج 
العربي حيث ال يزال اأكر من 100 منزل مبنيا باالأ�سلوب الراثي ,الفتا اىل اأن 
البيوت الكبرية يف املنطقة كانت ت�سم “البارجيل” حيث كان يقوم مبهمة املكيف 
ال�سفلية عر  البيت  اإىل داخل غرف  الهواء  ,فالبارجيل يدخل  يف وقتنا احلا�سر 

قنوات عمودية وهو يعطي الهواء الطبيعي خالل فرة ا�سهر “القيظ” احلارة.
اجلزيرة  منطقة  على  باملحافظة  احلكومية  اجلهات  حر�س  مدى  العلكيم  واأك��د 
احلمراء القدمية الأنها ارث االجداد الغني وت�سكل جزءا من تاريخ راأ�س اخليمة 
االمارات  دول��ة  يف  الراثية  املواقع  خارطة  على  مكانة  املنطقة  وتكت�سب  القدمي 
ون�سعى اىل املحافظة على اجلزيرة احلمراء وتعليم ابنائنا ما�سي اجدادهم ومنط 
الر�سيدة  القيادة  بف�سل  اليوم  علية  نحن  ما  اىل  و�سلنا  وكيف  القدمي  العي�س 
الزعابي-  م��رمي  قالت  جهتها  وم��ن  الرغيد.  العي�س  �سبل  للمواطن  وف��رت  التي 

العدد 13029 بتاريخ 2020/9/6   
اعالن بالن�شر        

 11362/2019/13 عمايل جزئي
تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- فندق رامي جي�ست الين  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي : حممد ح�سن عبدالرحمن ح�سن

وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
)61765 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف. رقم 
ال�سكوى )2019/1358(   وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2020/9/15 
باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا  بعد  التقا�سي عن  قاعة  10.00 �سباحا يف  ال�ساعة 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13029 بتاريخ 2020/9/6   

 اعالن بالن�شر
 387/2020/58 ا�شتئناف تظلم جتاري  

مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اىل امل�ستاأنف �سدهم /1- مروان جالل عبداحلكم النوباين , 2- �سكاندينيفيان 
بيزن�س �سوليو�سنز �س ذ م م 3- جوهان ماجنو�س اينار او الندير - جمهويل 
حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف / الفجر للعقارات - �س ذ م م وميثله / ح�سني 
علي ح�سني اجلزيري - قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2019/357 
تظلم جتاري. وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق 2020/9/9 ال�ساعة 17.30 
م�ساءا بالقاعة Ch1B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 13029 بتاريخ 2020/9/6   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/4677(

املنذرة : الينا كويل  - وميثلها بالوكالة مكتب / ح�سن الريامي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية 
اإميان  )بالوكالة امل�سدقة لدى الكاتب العدل برقم 2020/1/80305 وميثله بالتوقيع اال�ستاذة / 

جمال حممد �سليم بالوكالة امل�سدقة باأبوظبي رقم 1905015996 بتاريخ 2019/8/20
املنذر اليها  : روزا جوريف�سكيخ 

�ملو�صوع / �إنذ�ر عديل بالن�صر 
تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ 160.000.00 درهم قيمة املر�سد يف ذمتها طبقا لقيمة 
ال�سيكات امل�ستحق الدفع امل�سحوبة على بنك را�س اخليمة الوطني وذلك يف خالل يف مدة اق�ساها 
خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا االإنذار واإال �ست�سطر املنذرة التخاذ كافة االإجراءات القانونية التي 
وكافة احلقوق  املحاماة  اتعاب  ذلك  التقا�سي مبا  ر�سوم  بكافة  اليها  املنذر  حتفظ حقها وحتميل 

االخرى لديكم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

Date 06/ 09/ 2020  Issue No : 13029
NOTARIAL NOTICE BY PUBLICATION 

 4676/2020
Notifier : TXM Labor Supply LLC  
Represented by Hassan Al Riyami Advocates and Legal Consultants Law Firm, 
(under power of attorney attested at the Notary Public under No. 96847/1/2020), 
represented by authorized signatory Ms. Iman Jamal Mohammed Salim, by power 
of attorney attested in Abu Dhabi under No. 1905015996, dated 20/08/2019
Notified Party : Interact International Interior Designs  

Subject/Notarial Notice by Publication
The Notifier hereby notifies the notified party with the requirement to pay an 
amount of AED 35,372.40 in its debt, as the value of invoices affixed with the 
notified party's signature no later than five days as of the date of publishing this 
notice. otherwise, the notifier will take all the legal procedures to reserve its right, 
and the notified party shall bear the litigation fees including attorney's fees. as well 
as other rights entitled from you. 
Notary Public (signed)
(Stamped by the Notary Public)

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 06/ 09/ 2020  Issue No : 13029
NOTARIAL NOTICE BY PUBLICATION 

 4675/2020
Notifier : TXM Labor Supply LLC  
Represented by Hassan Al Riyami Advocates and Legal Consultants Law Firm, 
(under power of attorney attested at the Notary Public under No. 96847/1/2020), 
represented by authorized signatory Ms. Iman Jamal Mohammed Salim, by power 
of attorney attested in Abu Dhabi under No. 1905015996, dated 20/08/2019
Notified Party : Chicago Maintenance and construction Co. LLC  

Subject/Notarial Notice by Publication 
The Notifier hereby notifies the notified party with the requirement to pay an 
amount of AED 56,269.50 in its debt, as the value of invoices affixed with the 
notified party's signature no later than five days as of the date of publishing this 
notice. otherwise, the notifier will take all the legal procedures to reserve its right, 
and the notified party shall bear the litigation fees including attorney's fees. as well 
as other rights entitled from you. 
Notary Public (signed)
(Stamped by the Notary Public)

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 06/ 09/ 2020  Issue No : 13029
NOTARIAL NOTICE BY PUBLICATION 

 4674/2020
Notifier : TXM Labor Supply LLC  
Represented by Hassan Al Riyami Advocates and Legal Consultants Law Firm, 
(under power of attorney attested at the Notary Public under No. 96847/1/2020), 
represented by authorized signatory Ms. Iman Jamal Mohammed Salim, by power 
of attorney attested in Abu Dhabi under No. 1905015996, dated 20/08/2019
Notified Party : TASC Contracting LLC  

Subject/Notarial Notice by Publication 
The Notifier hereby notifies the notified party with the requirement to pay an 
amount of AED 143,541.11 in its debt, as the value of invoices affixed with the 
notified party's signature no later than five days as of the date of publishing this 
notice. otherwise, the notifier will take all the legal procedures to reserve its right, 
and the notified party shall bear the litigation fees including attorney's fees. as well 
as other rights entitled from you. 
Notary Public (signed)
(Stamped by the Notary Public)

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 06/ 09/ 2020  Issue No : 13029
NOTARIAL NOTICE BY PUBLICATION 

 4672/2020
Notifier : Leader's Fort Contracting LLC  
Represented by Hassan Al Riyami Advocates and Legal Consultants Law Firm, 
(under power of attorney No. 245160/1/2016) Dubai, represented by authorized 
signatory Ms. Iman Jamal Mohammed Salim, by power of attorney attested in 
Abu Dhabi under No. 1905015996, dated 20/08/2019
Notified Party : Emirates Roads Contracting LLC  

Subject/Notarial Notice by Publication 
The Notifier hereby notifies the notified party with the requirement to pay an 
amount of AED 42,000.00 in its debt, as the value of payable cheques no later than 
five days as of the date of publishing this notice. otherwise, the notifier will take 
all the legal procedures to reserve its right, and the notified party shall bear the 
litigation fees including attorney's fees. as well as other rights entitled from you. 
Notary Public (signed)
(Stamped by the Notary Public)

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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•• اأبوظبي-وام:

اأكد �سعادة حممد بن ثعلوب الدرعي 
رئي�س احتاد االإم��ارات للم�سارعة و 
مو�سم  انطالقة  موعد  اأن  اجل���ودو 
 2020 ل����ع����ام  اجل���������ودو  ري����ا�����س����ة 
اجلمعة  ي����وم  ل���ه  امل���ق���رر   -2021
نادي  ب�����س��ال��ة  امل��ق��ب��ل  اأك��ت��وب��ر   23
جديد  اأي  عليه  يطراأ  مل  خورفكان 
حتى االآن وقال اإنه ال تاأجيل ب�ساأنه 
اإال اإذا �سدرت توجيهات جديدة من 
ب�����س��ب��ب جائحة  امل��خ��ت�����س��ة  اجل���ه���ات 

ك��ورون��ا ح��ول ال��ع��امل .. م�سريا اإىل 
و�سعت  للجودو  الفنية  اللجنة  اأن 
امل�سابقات  لرجمة  البديلة  اخلطة 

حت�سبا الأي طارئ جديد.
اأنه  له  ال��درع��ي يف ت�سريح  واأو���س��ح 
ح�سبما هو خمطط له فاإن برنامج 
اجلودو �سيبداأ مب�سابقة بطولة كاأ�س 
بطوالت   8 ع��ل��ى  وي�ستمل  االحت����اد 
التي  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  ب��ط��ول��ة  منها 
27 نوفمر  حتدد لها يوم اجلمعة 
ب�سالة ن��ادي خ��ورف��ك��ان جت��اوب��ا مع 
الذي  ب��ال��ن��ادي  اللعبة  اأ���س��رة  رغ��ب��ة 

املو�سم  رائ���ع���ة خ����الل  ن��ت��ائ��ج  ح��ق��ق 
امل���ا����س���ي ف��ي��م��ا ي���ق���ام ن��ه��ائ��ي دوري 

اأب���ط���ال االإم�������ارات ل�����س��ب��اب اجل���ودو 
 2021 12 ف��راي��ر  ي���وم اجل��م��ع��ة 
ب�سالة نادي احتاد كلباء الذي ي�سم 
كوكبة من العبي املنتخبات ال�سنية 
�سالة  حتت�سن  اأن  ع��ل��ى  ل��ل��ج��ودو, 
القتالية  ل��الأل��ع��اب  ال��ف��ج��رية  ن���ادي 
املتخ�س�سة يوم اجلمعة 26 فراير 
موا�سلة  ال��ن��ا���س��ئ��ني  دوري  ن��ه��ائ��ي 
للتعاون املثمر بني االحتاد و جمل�س 
برنامج  اأن  اإىل  ون��وه  النادي..  اإدارة 
كاأ�س  اأي�سا بطولة  يت�سمن  اجلودو 
ال�سفري الياباين ال�سنوية للمراحل 

ال��ع��م��ري��ة و ال��ت��ي ت��ق��رر اإق��ام��ت��ه��ا يف 
اأبوظبي.

الدرعي  ثعلوب  ب��ن  حممد  اأ���س��ار  و 
بن  حممد  بطولة  انطالقة  اأن  اإىل 
زايد الكرى للجودو لفئة االأ�سبال 
وال�سباب   2008-2007 مواليد 
مواليد 2001 و2002 و2003 
مرة  الأول  االحت�����اد  ي��ن��ظ��م��ه��ا  ال��ت��ي 
�ستقام يوم اجلمعة 5 مار�س 2021 
ب�سالة ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 
اأبوظبي والتي و�سع لها برنامج  يف 
خا�س لقيمتها واأهميتها ور�سد لها 

االحت���اد ج��وائ��ز ق��ي��م��ة.. فيما تقرر 
ال�سمو  �ساحب  كاأ�س  بطولة  اإقامة 

ب�سالة  ل���ل���ج���ودو  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
الدفاع  ل��ري��ا���س��ات  ال�����س��ارق��ة  ن����ادي 

مايو   28 اجلمعة  ي��وم  النف�س  ع��ن 
.2021

حممد بن ثعلوب: ل تغيري يف برنامج بطولت 
اجلودو باملو�شم اجلديد اإل يف حالة واحدة

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

اهلل  عبد  العميد  ���س��ع��ادة  بح�سور 
خمي�س احلديدي قائد عام �سرطة 
اختتمت  ب���االإن���اب���ة  اخل��ي��م��ة  راأ������س 
مناف�سات بطولة كاأ�س القائد العام 
للرماية يف ن�سختها ال�ساد�سة والتي 
والعالقات  االإع��الم  اإدارة  نظمتها 
االأن�سطة  ق�سم  يف  متمثلة  العامة 
واالج��ت��م��اع��ي��ة �سمن  ال��ري��ا���س��ي��ة 
والوقائية  االحرازية  االإج���راءات 

ل��ف��ريو���س ك��رون��ا ) ك��وف��ي��د 19 ( 
راأ�س  ع��ام �سرطة  ق��ام قائد  , حيث 
االإدارات  بتكرمي  باالإنابة  اخليمة 
املراكز  على  احلا�سلني  واالأف�����راد 
الت�سنيف  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  االأوىل 
على  وقدح�سل  وال��ف��ردي  الفرقي 
امل�ساعد  الفردي  فئة  االأول  املركز 
من  ال�����س��وي��دي  خليفة  اأح��م��د  اأول 
واخلدمات  للموارد  العامة  االإدارة 
باملركز  ل��ه  و�سيفاً  وج��اء  امل�ساندة 
الثاين املالزم / طارق علي كا�سني 

للعمليات  ال���ع���ام���ة  االإدارة  م����ن 
الثالث  ب���امل���رك���ز  وج�����اء  امل���رك���زي���ة 
الرحمن  عبد  خليفة  اأول  م�ساعد 
عبد اهلل من مكتب القائد العام اأما 
عن الت�سنيف الفرقي فقد ح�سل 
االأول  وامل��رك��ز  البطولة  لقب  على 
واخلدمات  للموارد  العامة  االإدارة 
الثاين  ب���امل���رك���ز  وج�����اء  امل�������س���ان���دة 
املركزية  للعمليات  العامة  االإدارة 
وح�سلت على املركز الثالث االإدارة 

العامة للعمليات ال�سرطية.

خمي�س  اهلل  ع��ب��د  ال��ع��م��ي��د  واأك������د 
�سرطة  اه���ت���م���ام  ع��ل��ى  احل����دي����دي 
البطوالت  بتنظيم  اخليمة  راأ����س 
ال��ري��ا���س��ي��ة ت���اأت���ي ان�����س��ج��ام��اً مع 
الداخلية  وزارة  اإ����س���رات���ي���ج���ي���ة 
العن�سر  ����س���ق���ل  اإىل  ال����رام����ي����ة 
بتنمية  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  ال�������س���رط���ي 
والنف�سية  ال���ب���دن���ي���ة  ال�����ق�����درات 
تطوير  ي����دع����م  مب����ا  وال���ذه���ن���ي���ة 
وعالقات  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال���رواب���ط 
القيادة  م��ن��ت�����س��ب��ي  ب����ني  االأخ��������وة 

ول��ت��ك��ون اأك���ر ف��ائ��دة ل��ه��م يف اأداء 
�سرطة  اأن  م�����س��ي��ف��اً   , م��ه��ام��ه��م 

الكفاءات  من  متلك  اخليمة  راأ���س 
املتميزة من املورد الب�سري يف كافة 

دائماً  ق��ادرة  جتعلها  التخ�س�سات 
واأب��داً يف اعتالء من�سات التتويج , 

وجميع  امل���ن���ظ���م���ني  دور  م���ث���م���ن���اً 
امل�ساركني يف البطولة .

موارد �شرطة راأ�س اخليمة تتوج ببطولة كاأ�س 
قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة للرماية 6

•• ال�صارقة-الفجر

والطب  ال�سحية  ال�سوؤون  اإدارة  اأجرتها  التي  الطبية  الفحو�سات  اأكدت 
الريا�سي يف نادي ال�سارقة الريا�سي برئا�سة الدكتور عبدالعزيز املهريي 
خي�سو�س  دي  جوناثا�س  ال��رازي��ل��ي  ال��ن��ادي  حم��رف  لها  خ�سع  وال��ت��ي 
على  �سيغيب  والتي  للركبة  اجلانبي  الداخلي  الرباط  بقطع يف  اإ�سابته 
اإثرها عن املالعب لفرة 3 اأ�سهر بحد اأدنى نتيجة التدخل العنيف الذي 
تعر�س له الالعب يف كرة م�سركة مع احلار�س ابراهيم �سامبيه مبباراة 
ال�سارقة و�سقيقه الن�سر الودية التي اأقيمت يوم االثنني املا�سي على ا�ستاد 
اآل مكتوم, وجاءت تاأكيدات الفحو�سات الطبية التي اأجراها الالعب على 
امتداد االأيام ال�سابقة على يد جمموعة من االأطباء املتخ�س�سني اإ�سابته 
يف الركبة ب�سبب دخوله يف حالة اإغماء ملدة ثوان بعد �سربة االأنف حيث 
الي�سرى على االأر�س  نتج عنها فقدان االإح�سا�س عند نزوله على رجله 
اإىل  باالإ�سافة  الرباط,  الركبة وقطع يف  التواء يف  اإىل ح��دوث  اأدى  مما 

 , عنه  ال��ن��ادي  واأع��ل��ن  �سبق  كما  االأن���ف  يف  متحرك  غ��ري  بك�سر  اإ�سابته 
ويحتاج الالعب اإىل تدخل جراحي باالإ�سافة للعالج الطبيعي و�سيقوم 
والتي  املقبلة  االأي��ام  العملية اجلراحية خالل  اإج��راءات  النادي برتيب 
�سيقوم باإجرائها جراح عاملي متخ�س�س يف اإ�سابات املالعب والركبة, اأما 
بخ�سو�س اإ�سابته التي جاءت على م�ستوى االأنف فهو ك�سر غري متحرك  

يحتاج فقط لقناع وال يحتاج جلراحة . 
الالعبني  جلميع  ال�سالمة  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال�سارقة  �سركة  اإدارة  وت��اأم��ل 
كرة  �سركة  رئي�س  عر  جانبه  ومن  جميعها,  واالأندية  االأول  الفريق  يف 
القدم �سعادة عبداهلل حممد العجلة اأن الفريق �سيفتقد جهود مهاجمه 
الفريق  احتياجات  وفق  بعناية  اختياره  مت  وال��ذي  جوناثا�س  الرازيلي 
بعد تاأكد اإ�سابته وغيابه لفرة لي�ست بالقليلة واأكد اأن امل�ساورات جارية 
مع مدرب الفريق االأول عبدالعزيز العنري للتعاقد مع البديل املنا�سب 
الفرة  خ��الل  للفريق  وان�سمامه  معه  التعاقد  يتم  اأن  على  ل��الع��ب 

املقبلة.

اإ�شابة مهاجم ال�شارقة جوناثا�س بقطع 
يف الرباط الداخلي للركبة  

•• دبي-وام:

ق��رر احت���اد االإم����ارات ل��ك��رة ال��ق��دم اإل��غ��اء ال��ب��ط��والت وامل��ه��رج��ان��ات الريا�سية 
من  ال�سادر  التعميم  على  بناء  دون  فما  �سنة   11 عمر  فى  هم  ملن  الكروية 
حتت  االأ�سبال  م�سابقة  اإلغاء  الكرة  احت��اد  قرر  كما  للريا�سة.  العامة  الهيئة 

12 �سنة والتي ي�سجل فيها الالعبون من مواليد 2009 و 2010 واقت�سار 
 2008 مواليد  من  الالعبني  على  �سنة   13 حتت  اال�سبال  م�سابقة  تنظيم 
فقط, وعدم ال�سماح مب�ساركة الالعبني من مواليد 2009 فيها, والتعميم 
على االأندية بعدم ال�سماح يف تنظيم امل�سابقات واملهرجانات اخلا�سة مبدار�س 

الكرة مواليد 2013 - 2010 .

اآالف   7 حل���وايل  ال�سماح  على  فرن�سا  يف  املعنية  ال�سلطات  واف��ق��ت 
�سخ�س حل�����س��ور اإح����دى م��ب��اري��ات ال��درج��ة ال��ث��ان��ي��ة )امل��ظ��ال��ي��م( يف 

الدوري الفرن�سي.
ال�سماح  بقرار  ال�سبت,  اأم�س  القدم,  لكرة  الفرن�سي  ال��دوري  ورح��ب 
لنحو �سبعة اآالف م�سجع بح�سور مباراة دوري الدرجة الثانية بني 
فريقي اأوك�سري وكلريمونت يف نهاية االأ�سبوع املقبل, وفقا ملا ذكرته 

وكالة االأ�سو�سيتد بر�س.
جعل  ما  املحافظة,  من  اإع��ف��اء  على  ح�سل  قد  اأوك�سري  فريق  وك��ان 
12 �سبتمر هي االأوىل التي �سيح�سرها  املباراة التي �ستجري يوم 

اأكر من 5 اآالف م�سجع منذ و�سع القانون لهذا املو�سم.
وقال االحتاد الفرن�سي لكرة القدم يف بيان ال�سبت: "يرحب الدوري 
االأخرى  االأن��دي��ة  حت��ذو  اأن  ي��اأم��ل  اأن��ه  م�سيفا  بالقرار",  الفرن�سي 

حذوها.
فاإنه  ك��ورون��ا,  فريو�س  بتف�سي  املتعلقة  القيود  ب�سبب  اأن��ه  اإىل  ي�سار 
مل  ما  املباريات,  بح�سور  متفرج  اآالف  خلم�سة  اأق�سى  بحد  ُي�سمح 

حت�سل االأندية على اإعفاء خا�س من ال�سلطات املحلية.
ومع ذلك, ال يزال يتعني على امل�سجعني ارتداء الكمامات داخل امللعب 

وااللتزام باإجراءات التباعد االجتماعي.

احتاد الكرة  يقرر اإلغاء البطولت 
واملهرجانات الكروية حتت �شن 11 �شنة
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الفجر الريا�ضي

بعد  ال��ق��دم  لكرة  اأمل��ان��ي��ا  منتخب  اإىل  مولر  توما�س  يعود  ه��ل 
بايرن  مع  اداوؤه  والع�سرين؟  التا�سعة  بعمر  �سنة  قبل  اب��ع��اده 
ميونيخ بطل اأوروبا يرر عودته ب�سكل كبري لكن لي�س بالن�سبة 

ملدربه يواكيم لوف.
يتهّرب  ال  التلفزيونية,  امل��ق��اب��الت  يف  اأو  ���س��ح��ايف  م��وؤمت��ر  يف 
حول  تدور  التي  االأ�سئلة  عن  االجابة  من  اأبدا  "يوغي" لوف 
م�سري بطل العامل عام 2014. يعي�س املهاجم غري النمطي 
بايرن  بتتويج  الرئي�سية  العوامل  اأح��د  لكونه  ال��ث��اين,  �سبابه 
املحليني  وال��ك��اأ���س  )ال�����دوري  ال��ت��اري��خ��ي��ة  بالثالثية  ميونيخ 

ودوري اأبطال اأوروبا( املو�سم املن�سرم.
"القي�سر"  اأملانيا  ومنتخب  البافاري  الفريق  ا�سطورة  و�سف 
فرانت�س بكنباور اأف�سل العب �ساب يف مونديال 2010, ب�"انه 
مفيدة  تكون  �سوف  �سخ�سيته  اأن  الوا�سح  وم��ن  بحت.  قائد 

للفريق الوطني".
اأملانيا  من جانبه قال القائد ال�سابق لبايرن وبطل العامل مع 
عام 1990 لوتار ماتيو�س "توما�س يف حالة مذهلة. ال اأعتقد 

اأنه كان قويا يف اأي وقت م�سى من م�سريته كما هو االآن".
ربيع  يف  عاما   29 بعمر  املان�سافت  من  العبه  ل��وف  وا�ستبعد 
 2018 العامل  كاأ�س  يف  الكارثي  ال�سقوط  بعد  املا�سي  العام 
الن�سخة االأوىل يف دوري االأمم االأوروبية, لين�سم  والف�سل يف 
وجريوم  هوميل�س  مات�س   2014 العامل  بطلي  زميليه  اإىل 

بواتينغ اللذين كانا يبلغان 30 عاما وقتها.
وتلتقي اأملانيا يف اجلولة الثانية من مناف�سات املجموعة الرابعة 
�سوي�سرا,  �سد  االأوروب���ي���ة,  االأمم  ل���دوري  االول  امل�ستوى  م��ن 
بعد بداية مل تكن على قدر طموحات لوف, اإذ �سقطت يف فخ 

التعادل 1-1 على اأر�سها يف �ستوتغارت امام اإ�سبانيا.
ورغم غياب العديد من االأ�سماء الفاعلة يف املان�سافت بناء على 
رغبة لوف الذي قرر اإراحة رباعي بايرن ميونيخ حار�س املرمى 
العمالق مانويل نوير و�سريج غنابري ويو�سوا كيمي�س وليون 
غوريت�سكا عقب تتويجه بلقب دوري االبطال, وحار�س مرمى 
بر�سلونة مارك-اندريه تري �ستيغن ب�سبب عملية جراحية يف 

الركبة.
�سرورية,  باتت  املنتخب  اإىل  مولر  ع��ودة  اأن  مراقبون  وي��رى 
فليك  ه��ان��زي  ال��ب��اف��اري  ال��ف��ري��ق  م���درب  اأع���اد  بعدما  ال�سيما 
املقال الكرواتي  اأدوارا كان املدرب  اكت�سافه من جديد ومنحه 

نيكو كوفات�س قد حجبها عنه.
فليك  ا�ستالم  موعد  املا�سي  الثاين/نوفمر  ت�سرين  ومنذ 

ملهامه يف بايرن ح�سل حتّول بارز يف الفريق عامة ومولر على 
وجه اخل�سو�س الذي اأنهى املو�سم م�سجال 14 هدفا, ومانحا 

زمالءه 26 متريرة حا�سمة يف جميع امل�سابقات.
مولر  اع���ادة  اأج���ل  م��ن  ل��وف  على  االإع��الم��ي  ال�سغط  وازداد 
"توما�س الع��ب من  بالقول  رد  امل��درب  لكن  املنتخب  ل�سفوف 

الدرجة االأوىل, ال �سك يف ذلك, لكنني اأثق بال�سباب".
وا�ساف "اأعتقد بب�ساطة اأن امل�ستقبل لالعبني ال�سباب 

واملكان  ال��وق��ت  اإىل  ب��ح��اج��ة  ال��الع��ب��ني  ه����وؤالء  واأن 
لتطوير انف�سهم".

مولر  �سم  على  ق���ادر  ل��وف  اأن  امل��راق��ب��ون  ويعتقد 
ليكون كبديل الأمثال تيمو فرينر, و�سريج غنابري, 

ولوروا �سانيه, ويوليان براندت اأو كاي هافريت�س.
اأحد الالعبني  اأنه يف غري حالة تعّر�س  واعتر لوف 

فر�سة  اي  مي���ل���ك  ال  م���ول���ر  ف�����ان  ل���الإ����س���اب���ة 
كا�س  يف  للعب  امل��ن��ت��خ��ب  اإىل  ب��االن�����س��م��ام 

اأوروب��ا 2020 التي مت تاأجيلها ب�سبب 
امل�ستجد  ك����ورون����ا  ف����ريو�����س  ظ������روف 
ل�ست  "اأنا  امل��ق��ب��ل  ال���ع���ام  ���س��ي��ف  اإىل 
وال  امل�ستقبل  يف  اأق����راأ  ال  م�ستب�سرا, 

اأو  )اآذار(  م��ار���س  �سيحدث يف  م��ا  اأع���رف 
اأبريل )ني�سان(. قد يكون لدينا اإ�سابات يف 
العام املقبل ويف هذه احلالة ميكننا تغيري 
اأي  اأرى  الوقت احل��ايل ال  راأينا. ولكن يف 

�سبب لتغيري توجهنا".
ورغم تفوق املنتخب االأملاين اأمام نظريه 
العديد  ا�ساعوا  العبيه  اأن  اإال  االإ�سباين 

تاألق  ال�����س��ان��ح��ة يف ظ���ل  ال��ف��ر���س  م���ن 
ح��ار���س االأخ����ري داف��ي��د دي خ��ي��ا, حتى 

الدقيقة  يف  ال���ت���ع���ادل  ه����دف  ت��ل��ق��وا 
ال�������س���اد����س���ة م����ن ال����وق����ت ب�����دل عن 

�سائع عن طريق مدافع فالن�سيا 
خو�سيه لوي�س غايا.

وال تبدو مواجهة املان�سافت املقبلة يف 
روخا",  "ال  �سعوبة  مبثل  �سوي�سرا  �سيافة 

اأمام  االأوىل  امل�سيف خ�سر مباراته  اأن  ال�سيما 
اأوكرانيا 1-2, على الرغم من اأنه �ستكون اأي�سا 
ال��ذي يق�سون عطلتهم  ب��اي��رن  م��ن دون جن��وم 

ال�سيفية.
ويف املباراة الثانية, يخو�س املنتخب االإ�سباين ثاين ا�ستحقاقاته 
يف البطولة �سد اأوكرانيا التي يقودها املدرب اأندري �سفت�سينكو 
اح��دث تطورا الفتا يف  ال��ذي  ال�سابق  االإيطايل  ه��داف ميالن 
اإذ مل يتجرع مرارة اخل�سارة  اداء املنتخب منذ ت�سلمه مهامه 

يف اآخر 12 مباراة.
و�سمن مناف�سات التن�سيف الثاين, تلعب ويلز 
فنلندا  مع  ايرلندا  وجمهورية  بلغاريا  مع 
)امل��ج��م��وع��ة ال��راب��ع��ة( وامل��ج��ر م��ع رو�سيا 
و�سربيا مع تركيا )املجموعة الثالثة(, ويف 
الت�سنيف الثالث تلعب �سمال مقدونيا مع 
)املجموعة  جورجيا  مع  وا�ستونيا  ارمينيا 
الرابع  ال��ت�����س��ن��ي��ف  ويف  ال��ث��ان��ي��ة(, 
ت���ل���ع���ب اأن�����������دورا م����ع ج���زر 
ف���ارو وم��ال��ط��ا �سد 

التفيا.

هل ي�شفع اأداء مولر مع بايرن بعودته للمنتخب؟ 

واإعارة  الالعبني,  من  ع��دد  ببيع  مدريد  ري��ال  يقوم 
اجلاري,  ال�سيفي  امل��ريك��ات��و  خ��الل  االآخ���ر  البع�س 

اأحيطت  ال����ت����ي  ال���ت���ك���ه���ن���ات  ورغ�������م 
الفريق  األ��ع��اب  �سانع  مب�ستقبل 

اأنه م�ستمر  اإال  اأالرك��ون,  اإي�سكو 
مت�سك  ظ�����ل  يف  االآن,  ح���ت���ى 
زيدان  ال��دي��ن  زي��ن  الفرن�سي 

به.
بتعليقات  "زيزو"  ي��ت��اأث��ر  مل 

وامل�سجعني  ال�سحافة 

اإىل  دفعته  التي  البدنية  اإي�سكو  حالة  تراجع  ب�سبب 
الغياب يف العديد من املباريات يف ال�سنوات االأخرية, 
ف��م��درب ري���ال م��دري��د مقتنع ب��اأن��ه الع��ب ل��ه قيمة 
اأول من  دائ��م��اً, وك��ان  ك��ان يثق به  كبرية, حيث 

و�سع جيم�س اأمامه.
عدم وجود �سفقات هذا ال�سيف  1-

ي��ع��رف زي���دان اأن���ه ل��ن ت��ك��ون ه��ن��اك تعزيزات 
هذا ال�سيف, ويحتاج اإىل العبني ي�ستخدمهم 
اأوراق  اأو يكونوا  امل��داورة الذي يتبعه,  يف نظام 
رابحة خالل املباريات, فرغم من اأنه �سيعطي 
فر�سة لل�سباب مثل اأوديغارد وفالفريدي, فهو 
اإىل قدامى الالعبني االآخرين مثل  بحاجة 

اإي�سكو, اأو مودريت�س.
ورغبة  التدريبات  يف  جدية   2-
يف اللعب يتدرب اإي�سكو جيداً, 
على  ل���ل���ح�������س���ول  وي����ع����م����ل 
دق��ائ��ق, ال يهتم زي���دان مبا 
اإذا كان ينمو �سعراً طوياًل, 
اأو حلى كثيفة, اأو املظهر, 
ف��ه��و ي��ح��ت��اج ف��ق��ط اإىل 
روؤي���ة رغبة ال��الع��ب يف 
يجد  ال  فمثاًل  اللعب, 
ذل�����ك م����ع الع�����ب مثل 
غاريث بيل. -3 اإي�سكو 
ي����رغ����ب يف  ن��ف�����س��ه ال 
ي�ستبعد  ال  ال��رح��ي��ل 
ري��ال م��دري��د درا�سة 
ياأتي  م��ه��م  ع���ر����س 
الإي�سكو, لكن الكلمة 
�ستكون  االأخ��������رية 
لزيدان, العب ملقا 
ال�سابق ال يجد اأي 
للمغادرة,  ���س��ب��ب 
الأن�������ه ي���ع���ل���م اأن����ه 
م������ع ال���ف���رن�������س���ي 
������س�����ي�����������س�����ت�����م�����ر يف 
احل���������������س�������ول ع���ل���ى 

دقائق.

اأ�شباب وراء مت�شك زيدان 
ببقاء اإي�شكو يف ريال مدريد

اأكد رئي�س اللجنة املفو�سة من ِقبل اجلمعية العمومية باالحتاد امل�سري 
لكرة القدم, اأنه حذر يف وقت �سابق من اأع�ساء االحتاد ال�سابقني, الذين 
حدثت يف عهدهم واقعة اختفاء الكوؤو�س وامليداليات, والتي اأثارت �سجة 

يف االأيام االأخرية.
باالحتاد  العمومية  اجلمعية  ِقبل  م��ن  املفو�سة  اللجنة  رئي�س  واأك���د 
املا�سي من  العام  اأغ�سط�س من  اأنه حذر يف  الطويلة,  امل�سري, حممد 

طلبات اأع�ساء اجلمعية العمومية لالحتاد باال�ستقالة. 
القدم  لكرة  امل�سري  لالحتاد  العمومية  اجلمعية  اأن  الطويلة  واأو�سح 
رف�ست قبول ا�ستقالة املدير التنفيذي لالحتاد اآنذاك ثروت �سويلم, اإال 
بعد احل�سول على ك�سف ح�ساب للفرة املا�سية باالحتاد واإخالء الذمة 
امل�سري  االحت���اد  اإدارة  جمل�س  ا�ستقاالت  ع��ن  تقرير  وك��ذل��ك  امل��ال��ي��ة, 

ال�سابق برئا�سة هاين اأبو ريدة واأ�سباب تقدميها.
وتاأتي ت�سريحات الطويلة بعد اإعالن االحتاد امل�سري لكرة القدم فتح 
داخل  املوجودة  وامليداليات  وال��دروع  الكوؤو�س  اختفاء  واقعة  حتقيق يف 

مقر اجلبالية.
وكان االإعالمي الريا�سي امل�سري اأحمد �سوبري قد فجر مفاجاأة تتعلق 
باختفاء كاأ�س االأمم االأفريقية من داخل مقر االحتاد, وهو الكاأ�س الذي 
حتتفظ به م�سر بعد فوزها باللقب ثالث مرات متتالية اأعوام 2006 

و2008 و2010.
وهذه الكوؤو�س كان من املقرر اأن يتم اال�ستعانة بها يف م�سروع تطوير 
امل�سرية  للكرة  متحف  اإن�ساء  يت�سمن  به  القيام  االحت��اد  اإدارة  تعتزم 

داخل مقر االحتاد.
وت��ع��ر���س م��ب��ن��ى احت����اد ال��ك��رة حل��ري��ق ���س��خ��م يف م��ار���س 2013 اإثر 
الغا�سبني,  االأل���را����س  م�سجعي  م��ن  جم��م��وع��ة  ق��ب��ل  م��ن  مهاجمته 

احتجاجا على حكم ق�سائي �سدر حينها على املتهمني يف ق�سية مذبحة 
�ستاد بور�سعيد. 

وكان املتحدث با�سم االحتاد امل�سري لكرة القدم, اأ�سامة ا�سماعيل, قد 
اأكد يف ت�سريح خا�س ل�سكاي نيوز عربية, اأن التحقيقات اجلارية داخل 
االحت��اد, وتت�سمن مراجعة وح�سر �سجالت االحت��اد ملعرفة هل كانت 
تلك الكوؤو�س �سمن خ�سائر احلريق الذي تعر�س له مبنى االحتاد يف 

مار�س 2013.
3 جمال�س  االحت��اد  اإدارة  على  تعاقب  التاريخ  ذل��ك  اأن��ه منذ  واأ���س��اف 
اأن هدف التحقيق و�سع النقاط  منتخبة وجمل�سني تنفيذيني موؤكدا 

فوق احلروف ولي�س اتهاما الأحد.

ال��ك��رة امل�سرية  ت��اري��خ  اأن ه��ذا احل��ري��ق ق�سى على كثري م��ن  واأو���س��ح 
والعديد من الوثائق املهمة ولي�س فقط الكوؤو�س املفقودة.

برئا�سة  الكرة  احت��اد  اإدارة  جمل�س  تعر�س  املا�سيني  العامني  وخ��الل 
بامل�سوؤولية عن  اتهامات عدة  ريدة النتقادات حادة والحقته  اأبو  هاين 
التي  املر�سية  غري  وال�سورة  العامل,  كاأ�س  يف  امل�سري  املنتخب  اإخفاق 
ظهر بها الفريق يف مباريات املونديال, اإ�سافة اإىل �سبهات ف�ساد مايل 
ال�سي�سانية مقرا الإقامة  غ��روزين  اختيار مدينة  اأث��ريت حول  واإداري, 
وعدم  املباريات,  مالعب  عن  بعدها  رغم  رو�سيا,  مونديال  يف  املنتخب 
ان�سباط مع�سكر املنتخب بعك�س املنتخبات االأخرى التي فر�ست �سرية 

تامة على مع�سكراتها.
كما ت�سمنت االنتقادات اأي�سا, التعاقد مع مدربني اأجانب دون امل�ستوى 
من  حا�سم  موقف  ات��خ��اذ  وع��دم  اأغ���ريي,  وخافيري  كوبر  هيكتور  مثل 
االأزمات االأخالقية التي الحقت الالعب عمرو وردة, واأخريا االإخفاق 

املحرج يف كاأ�س اأمم اأفريقيا 2019 بالقاهرة.

�شجة يف م�شر بعد اأزمة �شياع الكوؤو�س من خزينة احتاد الكرة

•• اأبوظبي- وام:

اخلام�سة  االأمل��ان��ي��ة  املحطة  ت�سهد 
كاأ�س  ����س���ب���اق���ات  ���س��ل�����س��ل��ة  ����س���م���ن 
����س���اح���ب ال�����س��م��و رئ���ي�������س ال���دول���ة 
للخيول العربية االأ�سيلة بن�سختها 
ال�سابعة والع�سرين التي تقام اليوم 
ايفزهامي  م�سمار  يف  "االأحد", 
ال��ع�����س��ب��ي يف م���دي���ن���ة ب������ادن ب����ادن 
االأمل��ان��ي��ة, م��واج��ه��ة ك��ب��رية يف قمة 
النخبة  جتمع  التي  االأب��ط��ال  لقاء 

والقوة وال�سرعة يف اأوروبا.
وت����ق����ام اجل����ول����ة االأمل����ان����ي����ة حتت 
ال�سمو  ل�ساحب  الكرمية  الرعاية 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و دعم 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة 
وروؤية �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة لرفعة 
اخليل العربي و اإعالء �ساأنه ودعم 
امل�سامري  بجميع  وامل��رب��ني  امل��الك 

العاملية وت�سجيعهم على زيادة اإنتاج 
املغفور  لنهج  دعما  العربي,  اخليل 
له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 

,طيب اهلل ثراه ,.
اللجنة  م��ظ��ل��ة  ذل����ك حت���ت  ي���اأت���ي 
العليا املنظمة برئا�سة �سعادة مطر 
�سهيل اليبهوين, وباإ�سراف عام من 
في�سل الرحماين م�ست�سار جمل�س 
اأبوظبي الريا�سي, يف ظل التن�سيق 
وال����ت����ع����اون م����ع االحت�������اد االأمل������اين 

للخيول العربية.
اإعادة  يف  الغالية  الكاأ�س  جنحت  و 
اإىل  ال���ع���رب���ي���ة  ����س���ب���اق���ات اخل����ي����ل 
ل��ل��ع��ام الثاين  امل�����س��ام��ري االأمل��ان��ي��ة 
الطويل  الغياب  بعد  التوايل,  على 
والتناف�س,  ال�سباقات  تنظيم  ع��ن 
ح����ي����ث ت���ك���ل���ل���ت ج�����ه�����ود امل������ب������ادرة 
بالنجاح  املا�سي  ال��ع��ام  االإم��ارات��ي��ة 
اأملانيا  وت��اأك��ي��ده��ا الأه��م��ي��ة وم��ك��ان��ة 
العربية  اخليول  �سباقات  ع��امل  يف 
املالك  دع��م  على  الكبري  وحر�سها 

واملربني االأملان.
جمموعة  ال�����س��ب��اق  يف  ت�������س���ارك  و 
العربية  اخليول  نخبة  من  مميزة 

اأملانيا  اخل��ي��ل يف  م��راب��ط  واأف�����س��ل 
واأوروبا ويقام مل�سافة 1600 مر 
واملخ�س�س  "لي�ستد"  ف��ئ��ة  �سمن 
اأربع �سنوات فما  للخيول من عمر 
ف����وق, مب��ج��م��وع ج���وائ���ز ت��ب��ل��غ 40 

األف يورو.
امل�ساركة  اخل���ي���ول  ق��ائ��م��ة  ت�����س��م 
للعام  االأمل����ان����ي����ة  ال��ن�����س��خ��ة  ب���ط���ل 
اخلالدية  م�سهور  اجل���واد  املا�سي 
الإ�����س����ط����ب����الت ال����ع����ذب����ه ال���ع���ائ���دة 
ل�����س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي االأم����ري 
عبدالعزيز بن اأحمد بن عبدالعزيز 
امل����درب  اإ�����س����راف  ���س��ع��ود حت���ت  اآل 
الفار�س  وبقيادة  كولنغتون  فيليب 
اإىل جانب  اي��ك��ي��م,  ب��رين��ارد ج��ي��ان 
بطل �سباق املحطة الرابعة للكاأ�س 

الغالية يف بلجيكا هذا العام اجلواد 
باإ�سراف  داح�س"  "ابن  م��ي�����س��ي 
مالكه ومدربه فيدو كري�سميكر�س 
اأن��درا���س �ستارك,  ال��ف��ار���س  وق��ي��ادة 
ث��اٍن جديد بني اجلوادين  يف حت��ٍد 
كما  اللقب,  القتنا�س  الطاحمني 
بنت  "فرحه"  ال���ف���ر����س  ت�������س���ارك 
�سادويل  الإ���س��ط��ب��الت  ال�����س��ع��ودي 
بن  ح��م��دان  ال�سيخ  ل�سمو  العائدة 
دبي  ح��اك��م  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���س��د 
وزي���ر امل��ال��ي��ة حت��ت اإ���س��راف املدرب 
باورزهان  وال��ف��ار���س  اأوي���ن  جيم�س 

مورزاباييف.
"�سالم  اجل������واد  اأي�������س���ا  وي�������س���ارك 
اخلالدية" املنحدر من ن�سل الفحل 
ن�����س��وان اخل��ال��دي��ة, العائد  ال��ع��امل��ي 

لالأمري  اخل���ال���دي���ة  الإ����س���ط���ب���الت 
خالد بن �سلطان بن عبد العزيز اآل 
�سعود, حتت ا�سراف املدرب ما�سيج 
�ست�سيبان  وال���ف���ار����س  ك���ا����س���رزك 
للمالك  كون�سيتا  والفر�س  م��ازور, 
يوهان فري�سرينب با�سراف املدرب 
بير ديكرز وقيادة فراو اإيه يف دي 
قائمة  ي��ت��واج��د يف  كما   , ت��رو���س��ت, 
وفالينج  ب���ي  ف���ري���دي  امل�����س��ارك��ني 

هاي.
م����ن ج��ه��ت��ه اأع�������رب ����س���ع���ادة مطر 
اللجنة  رئ��ي�����س  ال��ي��ب��ه��وين  ���س��ه��ي��ل 
�سباقات  ل�سل�سلة  املنظمة  العليا 
كاأ�س �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة 
ارتياحه  ع���ن  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��خ��ي��ول 
الكاأ�س  ���س��ب��اق��ات  مل��وا���س��ل��ة  ال��ك��ب��ري 

العام  ه���ذا  م�����س��ريت��ه��ا يف  ال��غ��ال��ي��ة 
اأهدافها  وا���س��ت��م��رار  اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي, 
ال�سامية  االإم����ارات  ور�سالة  املهمة 
اأوروب��ا والعامل.. موؤكدا  جتاه دول 
اأن اجلولة االأملانية اخلام�سة متثل 
التي  �سباقاتنا  يف  رئي�سيا  حم���ورا 
على  للتاأكيد  خاللها  من  نحر�س 
الر�سالة اجلوهرية للحدث الغايل 
لدعم املالك واملربني ورفعة اخليل 

العربي.
الكاأ�س  ���س��ب��اق  ت��ن��ظ��ي��م  اأن  اأك�����د  و 
التوايل  على  الثاين  للعام  الغالية 
بعد  ك��ب��ريا  مك�سبا  ي��ع��د  اأمل��ان��ي��ا  يف 
االن��ق��ط��اع و ال��غ��ي��اب االأمل�����اين عن 
ال���ع���رب���ي, معربا  ���س��ب��اق��ات اخل��ي��ل 
عن فخره مبا يحققه احلدث من 

امل�سامري  يف  م��ت��وا���س��ل��ة  جن��اح��ات 
�سعادة  اأك������د  ب�������دوره  االأوروب������ي������ة. 
في�سل الرحماين م�ست�سار جمل�س 
اأب���وظ���ب���ي ال��ري��ا���س��ي م�����س��رف عام 
�سل�سلة �سباقات كاأ�س رئي�س الدولة 
للخيول العربية اأهمية ودور �سباق 
بادن  ب����ادن  امل��ح��ط��ة اخل��ام�����س��ة يف 
الذي يعتر من ال�سباقات الكبرية 
مل��ا يحمله  العربي  ع��امل اخل��ي��ل  يف 
من م�ساركة قوية وتناف�س حمتدم 

بني نخبة اخليول االأبطال.
الغالية  ال��ك��اأ���س  "توا�سل   : وق���ال 
من�سور  ال�������س���ي���خ  ����س���م���و  ب�����روؤي�����ة 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
جم���ل�������س ال�����������وزراء وزي�������ر �����س����وؤون 
يف  �سباقاتها  ا�ستمرارية  الرئا�سة 

اأن  ا�ستطاعت  كبرية  حتديات  ظل 
اأهدافها  بلورة  اأج��ل  من  تتخطاها 
التاريخية  م��ك��ان��ت��ه��ا  و  ال�����س��ام��ي��ة 
وااللتزام  االأوروب���ي���ة  امل�سامري  يف 
ب��دع��م��ه��ا ال���ك���ب���ري مل�������س���رية مالك 
كافة  ال���ع���رب���ي يف  اخل���ي���ل  وم���رب���ي 
اأع���رب ع��ن �سعادته  ال��ع��امل. و  دول 
لل�سنة  ال�����س��ب��اق  بتنظيم  ال��ك��ب��رية 
يف  اأمل��ان��ي��ا  يف  ال��ت��وايل  على  الثانية 
لالإمارات  ال�����س��ادق��ة  اجل��ه��ود  ظ��ل 
وح���ر����س���ه���ا ال���ك���ب���ري ع���ل���ى ع�����ودة 
ال�سباقات لهذه الدولة املهمة عر 
ب��واب��ة ال��ك��اأ���س ال��غ��ال��ي��ة, مب��ا يدعم 
خطط  يف  ك��ب��رية  ب�سورة  وي�ساهم 
زيادة االإنتاج واإعالء اخليل العربي 

وتعزيز ح�سوره العاملي.

اليوم.. لقاء الأبطال يف املحطة الأملانية لكاأ�س رئي�س الدولة للخيول العربية
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كانت  التي  امل��ب��اراة  تاأجيل  القدم  لكرة  الت�سيكي  االحت��اد  اأعلن 
مقررة االثنني بني منتخب بالده ونظريه اال�سكتلندي �سمن 
االأوروب��ي��ة, بعد و�سع العبني  الثانية من دوري االأمم  اجلولة 
احرازي  ك��اإج��راء  ال�سحي  احل��ج��ر  يف  امل�سيف  املنتخب  م��ن 

اجلمعة.
وق����ال االحت�����اد يف ب��ي��ان ن�����س��ره ع��ل��ى ح�����س��اب��ه ع��ل��ى "توير": 
لن يلعب �سد ا�سكتلندا يوم االثنني ب�سبب  الوطني  "املنتخب 
كورونا  فريو�س  وب��اء  ج��راء  ال�سحي  والو�سع  ال�سلطات  ق��رار 

امل�ستجد".

ويلعب املنتخبان �سمن املجموعة الثانية للت�سنيف الثاين اإىل 
جانب �سلوفاكيا وا�سرائيل.

الثانية  ن�سختها  يف  ت��ق��ام  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ول��ة  املنتخبان  وا���س��ت��ه��ل 
اجلمعة, حيث تعادلت ا�سكتلندا على اأر�سها مع ا�سرائيل بهدف 
وجاره  م�سيفه  على  الت�سيكي  املنتخب  ف��از  فيما  ج��ان��ب,  لكل 

ال�سلوفاكي 1-3.
ومل ي�سارك العب و�سط و�ست هام يونايتد االإنكليزي توما�س 
املباراة  يف  �سيك  باتريك  االإي��ط��ايل  روم��ا  ومهاجم  �سوت�سيك 
ك��ان��ا ع��ل��ى مت��ا���س م��ع اح���د اع�����س��اء اجل��ه��از التدريبي  كونهما 

للمنتخب مت اختباره اإيجابيا بفريو�س "كوفيد19-" يف وقت 
�سابق من االأ�سبوع.

وقال االحتاد انه بعد الفوز على �سلوفاكيا اوقف املنتخب جميع 
التدريبات "على الفور", موؤكدا قلقه من ان يكون "الفريو�س 
على  اال�سكتلندي  االحت��اد  اأعلن  جانبه,  من  اكر".  انت�سر  قد 
اأن  ت��ف��ي��د  ال��ت��ي  ب��ال��ت��ق��اري��ر  "علم  "توير" اأن����ه  ع��ل��ى  ح�����س��اب��ه 
جمهورية ت�سيكيا تخلت عن اللعب يف مباراة االثنني". واأ�ساف 
نتلق اأي اخطار ر�سمي من االحتاد الت�سيكي, لكننا ات�سلنا  "مل 

باالحتاد االوروبي لكرة القدم )ويفا(".

تاأجيل مباراة ت�شيكيا وا�شكتلندا ب�شبب كورونا 

ا�شتقالة اجلهاز الفني 
لالإ�شماعيلي 

قّرر جمل�س اإدارة النادي االإ�سماعيلي قبول ا�ستقالة اجلهاز الفني للفريق 
حممد  وم�ساعده  للفريق  املوقت  الفني  املدير  ال�سلحدار  اأده��م  بقيادة 

حم�سن اأبوجري�سة.
اأم��ام م�سر  الرتيب  االإ�سماعيلي عا�سر  القرار, عقب هزمية  وج��اء هذا 
امل��ق��ا���س��ة اجل��م��ع��ة 1-4, يف امل��رح��ل��ة ال��راب��ع��ة وال��ع�����س��ري��ن م��ن ال����دوري 

امل�سري.
العجوز  اأحمد  تكليف  اأن��ه مت  ر�سمي  بيان  االإ�سماعيلي يف  واأعلن جمل�س 
بتويل من�سب املدرب العام والقائم باأعمال مدير الكرة وي�ساعده حممد 

حم�س يف من�سب املدرب امل�ساعد حلني االتفاق مع مدير فني اأجنبي.
وكان االإ�سماعيلي قد وجه ال�سكر للفرن�سي ديدييه غوميز املدير الفني 

ال�سابق للفريق, بعد تراجع النتائج بالدوري.
للفوز  الفريق  وق��اد  فقط,  مباريات  ث��الث  مل��دة  املهمة  ال�سلحدار  وت��وىل 
االحتاد  ام��ام  خ�سر  ثم  والع�سرين,  الثانية  املرحلة  يف   1-3 طنطا  على 

ال�سكندري 1-3 واأخريا اأمام م�سر املقا�سة.
ابرز  دجلة,  ل��وادي  ال�سابق  الفني  املدير  تاكي�س غونيا�س  اليوناين  وُيعّد 

املر�سحني لتويل االدارة الفنية للفريق.

ال�سحف  اب���ت���ه���ج���ت  �سيبقى", 
ال�سبت  اأم�س  ال�سادرة  االإ�سبانية 
ليونيل  االأرجنتيني  النجم  لبقاء 
اأزمة  ب��ع��د  ب��ر���س��ل��ون��ة,  م��ع  مي�سي 
ناديه, لكنها  اأيام مع  حادة لع�سرة 
"مدّمرة"  ر����س���ال���ة  ع��ل��ى  �����س����ّددت 

وجّهها الإدارته ورئي�سه.
مبيعا  االأك�����ر  "ماركا"  ع��ن��ون��ت 
انتهت  يبقى,  "مي�سي  اإ�سبانيا  يف 
كبرية  �سورة  جانب  اإىل  االأزمة", 
لوجه اأف�سل العب يف العامل �ست 

مرات.
الريا�سية  ال�����س��ح��ي��ف��ة  اأو���س��ح��ت 
يف  عنه..  رغما  االأرجنتيني  "بقي 

اأكر اأزمة لر�سلونة".
اأزمة �سرقت االأنظار الريا�سية يف 
العامل, بعد اإعالن النجم املوهوب 
نيته  املا�سي  اآب/اأغ�سط�س   25 يف 

ف�سخ عقده وترك فريقه.
"موندو  عنونت  ال��ن��رة,  وبنف�س 
"مي�سي  الكاتالونية  ديبورتيفو" 
موا�سلة  وي��ع��ل��ن  ال�����س��م��ت  يك�سر 
املو�سم  ب���الوغ���ران���ا  م���ع  امل�������س���وار 

املقبل".
جملة  ال�������س���ح���ي���ف���ة  وع�����ر������س�����ت 
33 عاما  ال��ب��ال��غ  ال��الع��ب  ق��ال��ه��ا 
"غول"  م���وق���ع  م���ع  م��ق��اب��ل��ت��ه  يف 
"�ساأبقى  اجل��م��ع��ة  االإل�����ك�����روين 

واأقّدم كل ما يف و�سعي".
�سّددت  دي��ب��ورت��ي��ف��و  م���ون���دو  ل��ك��ن 
لقائد  املدّمرة"  "الر�سالة  ع��ل��ى 
فكتب  ناديه,  اإدارة  جتاه  بر�سلونة 
مي�سي  "قال  نواّل  �سانتي  مديرها 
انه �سيبقى ويقدم كل ما يف و�سعه. 

يتذّكره م�سجعو  ان  ما يجب  هذا 
ر�سالة  هناك  كانت  لكن  بر�سلونة 
مدّمرة. وّجه �سهامه مبا�سرة نحو 
ماريا(  جو�سيب  ال��ن��ادي  )رئ��ي�����س 

بارتوميو".
وا�ستخدمت "�سبورت" عبارة "�سي 
كيدا" )�سيبقى( التي قالها مدافع 
زميله  عن  بيكيه  جريار  بر�سلونة 
اإىل  انتقاله  قبل  نيمار  الرازيلي 
يف  الفرن�سي  جرمان  �سان  باري�س 
2017 يف موقف مماثل ملا ح�سل 

مع مي�سي.
بقمي�س  ملي�سي  ���س��ورة  وع��ر���س��ت 
 ,2021-2020 ملو�سم  الفريق 
القوية  اجل���م���ل  م���ن  وجم���م���وع���ة 

التي قالها مي�سي م�ساء اجلمعة.
وعلى �سدر �سحيفة "اآ�س", كتبت 

م�سيفة  )�ساأبقى(,  كيدو"  "مي 
يف  اأب����دا  اأدخ����ل  "ال  ملي�سي  جميلة 

نزاع ق�سائي مع نادي حياتي".
متارين  اإىل  مي�سي  يح�سر  ومل 
"جوان  م��دي��ن��ة  يف  ال�سبت  ���س��ب��اح 
بح�سب  ال���ري���ا����س���ي���ة,  غامر" 
املتواجد  بر�س"  "فران�س  مرا�سل 

يف املكان.
اختبار  اجراء  ويتعنّي على مي�سي 
ف��ريو���س ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د الذي 
اب/اغ�سط�س   30 يف  عنه  تغّيب 
امل����ا�����س����ي, ل��ل��ت��م��ك��ن م����ن م���ع���اودة 
التمارين التي غاب عنها منذ 11 

اب/اغ�سط�س.
وبح�سب ال�سحف املحلية, �سيكون 
مباراة  خ��و���س  على  ق���ادرا  مي�سي 
ودية �سد نا�ستيك تاراغونا يف 12 

اأب�����واب م��و���س��دة يف  اجل����اري وراء 
ملعب يوهان كرويف املجاور ملركز 

تدريب بر�سلونة.
النادي  رئي�س  "الرغوث"  ات��ه��م 
ب�ساأن  كلمته  على  احل��ف��اظ  ب��ع��دم 
النادي  ع��ن  بالرحيل  ل��ه  ال�سماح 

جمانا يف نهاية املو�سم املا�سي.
ب���ق���رار العبه  ب��ر���س��ل��ون��ة  واأ�����س����اد 
له على  ن�سره �سورة  بالبقاء عر 
"ان�ستغرام"  تطبيق  على  ح�سابه 
حديثه  م����ن  ب��ت��ع��ل��ي��ق  واأحل����ق����ه����ا 
حبي  ل���دي.  م��ا  اأف�����س��ل  "�ساأقدم 

للبار�سا لن يتغري اأبداً".
جتاذبات  املا�سية  االأي���ام  و�سهدت 
ع����دة ب���ني ال��ط��رف��ني ح����ول رغبة 
فريقه,  ع���ن  ب��االن��ف�����س��ال  م��ي�����س��ي 
وقيمة البند اجلزائي وما اإذا كان 

�ساري  غ��ري  او  مفعال  البند  ه��ذا 
املفعول.

طالب بر�سلونة العبه بدفع البند 
ب�700  ح������ّدده  ال�����ذي  اجل����زائ����ي 
ي���ورو, وه��و رق��م خيايل ال  مليون 
ال��ع��امل دفعه يف  ن��اٍد يف  ميكن الأي 

الوقت احلايل.
متاأكدين  "كنا  املاكر  الهداف  قال 
من اأنني حر. وقال الرئي�س دائما 
اأن  امل��و���س��م ميكنني  ن��ه��اي��ة  اأن���ه يف 
اأقرر ما اإذا كنت اريد البقاء اأم ال, 
اأنني  يتم�سكون مب�ساألة  واالآن هم 
من  العا�سر  قبل  ذل��ك  ابلغهم  مل 
ح��زي��ران/ي��ون��ي��و, وع��ن��دم��ا يتبني 
اأن���ه يف ه���ذا ال��ت��اري��خ ك��ن��ا نلعب يف 
الدوري يف منت�سف هذا الفريو�س 
القذر )كورونا( وهذا الوباء الذي 

بّدل كل التواريخ".
ال�سبب  ه���و  "هذا  م��ي�����س��ي  و����س���دد 
ال����ن����ادي... الأن  ا���س��ت��م��راري يف  يف 
الطريقة  اأن  اأخ�����رين  ال��رئ��ي�����س 
البند  دفع  هي  للمغادرة  الوحيدة 

اجلزائي".
اأر�سلوا  ق��د  مي�سي  حم��ام��و  وك���ان 
ن��وع من  ال�"بورفاك�س" وه��و  عر 
ماديا  اإر�ساله  ميكن  الذي  الريد 
اإ�سبانيا,  يف  اإلكرونيا  اأو  )ورقيا( 
ول����ه ق��ي��م��ة ال���دل���ي���ل امل���ع���رف به 
اأمام املحاكم يف 25 اآب/اأغ�سط�س 
يعلن  مي�سي  م��ن  ط��ل��ب��ا  امل��ن�����س��رم 
فيه عن رغبته يف ف�سخ عقده مع 

الفريق من جانب واحد.
مل  رغ��ب��ت��ه  اأن  اإىل  مي�سي  واأ����س���ار 
اأمام  الكبرية  وليدة اخل�سارة  تكن 

يف   8-2 االأمل����اين  ميونيخ  ب��اي��رن 
ال��دور ربع النهائي ل��دوري اأبطال 
اأوروبا "كنت اأفكر يف االأمر لفرة 
طويلة. قلت للرئي�س وله بالذات, 
اأن  امل��و���س��م ميكنني  ن��ه��اي��ة  اإن���ه يف 
اأو  الرحيل  اأري��د  اإذا كنت  اأق��رر ما 
البقاء ولكن يف النهاية مل يحافظ 

على كلمته".
املاأ�ساوي  مو�سمه  بر�سلونة  واأنهى 
منذ  االأوىل  للمرة  لقب  اأي  دون 
الدوري  خ�سر  حيث   ,2008 عام 
امل���ح���ل���ي مل�����س��ل��ح��ة ال����غ����رمي ري����ال 
م�سابقة  وّدع  ك��ان  بعدما  م��دري��د, 
النهائي  رب��ع  م��ن  املحلية  ال��ك��اأ���س 
)�سفر1-(,  ب��ل��ب��او  اأت��ل��ت��ي��ك  اأم����ام 
بخ�سارة  االأبطال  دوري  يف  واأنهاه 
البافاري,  ال��ف��ري��ق  اأم�����ام  م��ه��ي��ن��ة 
م��ا دف��ع��ه اىل اإق��ال��ة امل���درب كيكي 
منتخب  م���درب  وت��ع��ي��ني  �سيتيني 

هولندا رونالد كومان بدال منه.
وفاز  ه��دف��ا   634 مي�سي  و���س��ّج��ل 
الذي  ب��ر���س��ل��ون��ة  م���ع  ل��ق��ب��ا  ب�34 
"ال ما�سايا"  اأكادمييته  اإىل  ان�سم 
من  ع�سرة  الثالثة  يف  ك��ان  عندما 
عمره. وا�سار مي�سي اإىل اأنه عندما 
الثالثة  واأوالده  زوج���ت���ه  اأخ�����ر 
"بدوؤوا  بر�سلونة  ت��رك  ي��ري��د  اأن���ه 

بالبكاء. لقد اأحدثوا دراما".
املدلل  ال��ط��ف��ل  ع�����ودة  و���س��ت�����س��ل��ط 
لكاتالونيا االأ�سواء على بارتوميو 
ال����ذي اأو����س���ح يف وق���ت ���س��اب��ق اأنه 
ي�سع ا�ستقالته من من�سبه مقابل 
بعد  الفريق, خ�سو�سا  عودة جنم 

التوبيخ الذي كاله له مي�سي.

اأعلن مهاجم بر�سلونة االإ�سباين, االأرجنتيني ليونيل 
عدم  واختار  ر�سميا,  الفريق  ب�سفوف  بقائه  مي�سي, 
الدخول يف نزاعات قانونية مع فريقه, واأ�سبح ال�سوؤال 

االآن يتعلق مب�ستقبل �سديقه لوي�س �سواريز.

من  مي�سي  ب���اأن  اأك����دت  ال�سحافية  ال��ت��ق��اري��ر  ك��ان��ت 
اأجل  اأن ي�سغط على م�سوؤويل بر�سلونة, من  املمكن 
امل�سهور  ال�سحايف  نفاه  ما  وهو  املقرب  �سديقه  بقاء 

غليم بالغا.
"ارتباط  ت���وي���ر:  ع��ل��ى  ت���غ���ري���دة  ب���الغ���ا يف  وق�����ال 
غري  �سواريز  ببقاء  مي�سي  م�ستقبل 

�سحيح".
واأكدت �سحيفة كوريريي ديللو 
�سبورت, اأن �سواريز اأبرم اتفاقه 

مع يوفنتو�س بالفعل.
كما اأ�سارت التقارير باأن �سواريز 
تخلي عن فكرة احل�سول على 
املتبقني  ال���ع���ام���ني  ق��ي��م��ة 
الأن  ن������ظ������راً  ع������ق������ده,  يف 
م�سروط  االأخ�����ري  ال���ع���ام 
 60% يف  مب�����س��ارك��ت��ه 
الفريق  م��ب��اري��ات  م���ن 
و�سوف  املقبل,  املو�سم 
حال  يف  �سعيداً  يكون 
قيمة  ع��ل��ى  ح�سل 

عام واحد فقط.
وبات �سواريز خارج 
خ�����ط�����ط رون������ال������د 
م�سروعه  يف  ك��وم��ان 
اجلديد, يف حني اأنهى 
االأوروغ��وي��اين االتفاق مع 
يوفنتو�س على �سمه بعقد ملدة 
ماليني   10 مقابل  �سنوات   3

يورو يف العام.
وي��ط��ل��ب ���س��واري��ز احل�����س��ول على 
�سايف, وهو قيمة  يورو  مليون   14
ينتهي يف  ال���ذي  ع��ق��ده  م��ن  مو�سم 

عام 2021.

هل بقاء مي�شي طوق 
جناة ل�شواريز؟

ال�شحف الإ�شبانية مبتهجة لبقاء مي�شي يف بر�شلونة 

اأن  عامليا  اأول  امل�سنف  ديوكوفيت�س  ن��وف��اك  ال�سربي  اأك��د 
ك���رة امل�سرب  ال�����س��ي��دات �سيكن ج���زءا م��ن راب��ط��ة الع��ب��ي 
الكرة  اأحدثت جدال يف عامل  اأن�ساأها والتي  التي  اجلديدة 
هام�س  على  حت��دث  اأن��ه  ديوكوفيت�س  واأو���س��ح  ال�سفراء. 
بع�س  اإىل  املفتوحة  املتحدة  ال��والي��ات  بطولة  يف  امل�ساركة 
االأ���س��ب��وع يف حم��اول��ة منه للح�سول على  ه��ذا  ال��الع��ب��ات 
االأمريكيتان �سريينا  بينهن  اأن من  اإىل  تاأييدهن, م�سريا 
وليام�س و�سلون �ستيفن�س. و�سرح ديوكوفيت�س لل�سحفيني 

6-3 و3-6  عقب فوزه على االأمل��اين يان لينارد �سروف 
و6-1, يف الدور الثالث "لقد كان هناك الكثري من الكالم 

عن ان هذه الرابطة للرجال فقط وهذا غري �سحيح".
وكان ال�سربي قد اأو�سح اأن الرابطة التي اأن�ساأها هي نقابة 

لالعبني ولي�ست هيئة موازية لتنظيم الدورات.
وامل يف ان تن�سم ال�سيدات اإىل الرابطة اجلديدة "باعداد 
كبرية". ومل تلق دعوة ديوكوفيت�س جتاوبا من ا�سطورتي 
نادال  رافايل  ال�سوي�سري روجيه فيدرر واالإ�سباين  اللعبة 
اللذين رف�سا الفكرة خالل االعالن عنها االأ�سبوع املا�سي 

ودعيا اىل "الوحدة ولي�س االنف�سال".
اجلديدة  الرابطة  اإن�ساء  من  الهدف  اأن  ال�سربي  وي��وؤّك��د 
جمع الالعبني معا ملنحهم �سوتا اأعلى يف �سناعة القرار, 
وهو ي�سر على انها ال تتعار�س مع رابطتي املحرفني لدى 
الرجال وال�سيدات وانها لن ت�سعى اإىل مقاطعة البطوالت. 
واأ�سار الفائز ب�17 لقبا يف بطوالت الغراند �سالم اإىل اأنه 
توقيعا يدعم الرابطة, على   150 با�ستالم  "�سعيد" 
بع�س  فعل  ردات  "انده�س" م��ن  اأن���ه  م��ن  ال��رغ��م 

الالعبني.

ديوكوفيت�س يوؤكد اأن 
ال�شيدات جزء من رابطته 

تعرف على تفا�شيل حفل قرعة مونديال اليد
تقدم رئي�س جمل�س الوزراء ورئي�س اللجنة العليا للبطولة, الدكتور م�سطفى 
 2021 رج��ال  اليد  لكرة  ال��ع��امل  ك��اأ���س  بطولة  قرعة  م��دب��ويل, ح�سور حفل 
هم  وزي��راً  و17  �سبحي,  اأ�سرف  الدكتور  والريا�سة,  ال�سباب  ووزي��ر  مب�سر, 
اأع�ساء اللجنة العليا للبطولة, باالإ�سافة اإىل رئي�س االحتاد الدويل لكرة اليد, 

الدكتور ح�سن م�سطفى, واأع�ساء جمل�س االإدارة.
تذكرتي,  �سركة  رئي�س  احلفل  يح�سر  "كما  ال�سابع:  اليوم  �سحيفة  بح�سب 
ن�سر,  ه�سام  املهند�س  اليد,  لكرة  امل�سرى  االحت��اد  ورئي�س  النراوي,  منت�سر 
دولة,   29 وممثلي  ال�سخ�سيات,  كبار  م��ن  ولفيف  االإدارة,  جمل�س  واأع�����س��اء 
الدولتني  ا�سم  اأن يتحدد  للبطولة, على  امل�سيف  الدولة  اإىل م�سر  باالإ�سافة 
املتبقيتني يف عدد امل�ساركني الحقاً, بعد االنتهاء من ت�سفيات امللحق للبطولة 

ال�سهر املقبل".
2021 مب�سر يف  وي��ق��ام حفل ق��رع��ة بطولة ك��اأ���س ال��ع��امل ل��ك��رة ال��ي��د رج���ال 
)كانون  يناير   31 اإىل   14 من  الفرة  يف  اإقامتها  املقرر   ,27 رق��م  ن�سختها 
مبنطقة  البطولة  تاريخ  يف  م��رة  الأول  دول��ة   32 مب�ساركة   ,2021 ال��ث��اين( 

االأهرامات.
ومن املنتظر اأن ي�سهد حفل قرعة بطولة العامل لكرة اليد رجال العديد من 
الذي  اليد  مونديال  قرعة  ينتظر  كله  العامل  اأن  خ�سو�ساً  القوية,  املفاجاآت 
�سركة  اختيار  وق��ع  حيث  البطولة,  تاريخ  يف  م��رة  الأول  دول��ة   32 به  ي�سارك 
تذكرتي باالتفاق مع اللجنة العليا املنظمة للبطولة على املو�سيقار عمر خريت 
الإحياء احلفل, و�سيقدم عدداً من ال�سيمفونيات املو�سيقية واالأغاين التي طاملا 
الفنان  طه,  جا�سمني  االإعالمية  والثالثي  احلا�سرين,  جمهور  اإعجاب  نالت 

خالد النبوي, والفنانة اإجني املقدم, لتقدمي احلفل.
"احلكومة  �سبحي:  اأ�سرف  الدكتور  والريا�سة  ال�سباب  وزي��ر  ق��ال  جهته  من 
الإجناح  و���س��اق  ق��دم  على  تعمل  م��دب��ويل  م�سطفى  الدكتور  برئا�سة  امل�سرية 
البطولة, وتقدمي كل الت�سهيالت والدعم للجنة املنظمة التي تعمل بالتن�سيق 
برئا�سة  اليد,  الدوىل لكرة  والريا�سة ومع االحتاد  ال�سباب  اليومي مع وزارة 
اليد  ك��رة  دع��م منظومة  يف  ج��ه��داً  ي��األ��و  ال  ال���ذي  ال��دك��ت��ور ح�سن م�سطفى, 

امل�سرية".

مدرب اإجنلرتا يحدد موعد العفو عن ماغواير
اأكد مدرب منتخب اإجنلرا, جاريث �ساوثغيت, اأنه يفر�س اأن يعود املدافع 
هاري ماغواير اإىل الفريق يف اأكتوبر )ت�سرين االأول( املقبل, بعد ان�سحابه 
اإي�سلندا  اأم��ام  ال�سهر  االأوروب��ي��ة هذا  االأمم  املنتخب يف دوري  من مباراتي 

والدمنارك, عقب اعتقاله وحماكمته يف اليونان.
بظروف  "مر  قوله:  �ساوثغيت  امل��درب  عن  بريطانية  اإع��الم  و�سائل  نقلت 
اأن االأي��ام االأخ��رية كانت يف غاية االأهمية بالن�سبة  �سعبة بالفعل, واأعتقد 
ل��ت��ج��اوز ه��ذا االأم����ر, واال���س��رخ��اء واخل����روج م��ن دائرة  ل��ه, بينما ي�سعى 

االهتمام".
ال��ف��رة حتى  اإىل االبتعاد خ��الل ه��ذه  ك��ان بحاجة  اأن��ه  "اأعتقد  واأ���س��اف: 
يت�سنى له العودة اإىل �سفوف ناديه, وبالتاأكيد �سنكون نحن يف انتظاره يف 
اأكتوبر". و�سيلتقي منتخب اإجنلرا مع منتخبات ويلز وبلجيكا والدمنارك 

يف اأكتوبر )ت�سرين االأول( املقبل.
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جمتمع االمارات

جمموعة �شن �شيت لل�شيافة تفتتح ثالث 
وجهات جديدة يف دبي خالل �شهر اأكتوبر

اال�ستثمار  يف  ال��رائ��دة  املجموعة  لل�سيافة,  �سيت  �سن  جمموعة  ك�سفت    
واالإدارة يف قطاع ال�سيافة, عن ا�ستمرارها يف تو�سيع اأعمالها يف املنطقة مع 
افتتاح ثالث وجهات جديدة يف دبي خالل �سهر اأكتوبر, وت�سم االإ�سافات 
اجلديدة مطعم  لوال  املتخ�س�س بتقدمي االأ�سناف االإ�سبانية الكال�سيكية, 
افتتاح  اإىل جانب  ال��ذي يجمع الطابع الركي واللبناين,  وك��الود  الوجن 

اأحدث فروع عالمة بالك تاب ال�سهرية يف مول االإمارات. 

م�سر  جمهورية  يف   , املنوفية  مبحافظة  قوي�سنا   مركز  احت�سن 
العربية , حفل العرو�سني االبن اأحمد اأمين جميل رم�سان , على 

عرو�سه اأ�سماء اأ�سامة عبد احلكيم ..
هذا و�سط اأجواء عائلية جميلة واإجراءات احرازية من ال�  كورونا 
, بح�سور االأ�سرتني واالأ�سدقاء واالأحباب من كفر ال�سيخ اإبراهيم 

, وتداولت مواقع التوا�سل �سور االحتفال ..
جمدي  و�سقيقيه  را���س��د  حم�سن  االإع��الم��ي  الزميل  يتق�����دم  اإذ   
متمنني   , للعرو�سني  القلبية  ال��ت��ه��ان��ى  بخال�س  را���س��د  وحم��م��د 
باالأفراح  مليئة  �سعيدة  زوج��ي��ة  ح��ي��اة  �سقيقتهم   اب���ن  للعري�س 

وامل�سرات.

الفيلم الإماراتي الق�شري اأثل يح�شد  جائزتني دوليتني وي�شارك يف 5 مهرجانات دولية
 ح�سد الفيلم االإماراتي الق�سري اأثل للمخرجة اليازية نهيان اآل نهيان جائزتني هما جائزة االإجناز يف مهرجان برلني فال�س لالأفالم باأملانيا, وبفوز 
الذهبية يف مهرجان  بجائزة رميي  اأي�ساً  وفاز  ال�سنوي.  ال�سينمائي  برلني  النهائي يف مهرجان  ن�سف  ال��دور  يف  تلقائًيا  �سي�سارك  املهرجان  الفيلم يف 

هيو�سنت ال�سينمائي الدويل يف اأمريكا.
تورونتو  نوليوود  ومهرجان  اإ�سبانيا,  يف  ال��دويل  ال�سينمائي  مدريد  مهرجان  وهي  دولية  مهرجان  خم�سة  يف  للم�ساركة  ر�سمياً  اأث��ل  فيلم  اختري  كما   
ال��دويل يف   ARFF بكندا, مهرجان  بتورونتو  اأوف  ليفت  الإح��دى جوائزه, مهرجان  تر�سيح  TINFF حيث ح�سل على  بكندا  ال��دويل  ال�سينمائي 

اأم�سردام بهولندا, ومهرجان فيينا لالأفالم امل�ستقلة.
وقد اأقيم عر�ساً خا�ساً للفيلم يوم االثنني 31 اأغ�سط�س-  يف �سينما فوك�س باأبراج ني�سن بح�سور ال�سحفيني واالإعالميني املحليني.

تدور اأحداث الفيلم حول ال�ساعر طرفة و�سلمى مقدمة برامج �سهرية اختريت لتقدم برنامج عن ال�ساعر طرفة بن العبد, تفاجاأ باأن هذا الرنامج يقلب 
حياتها وم�سريتها االإعالمية راأ�ساً على عقب, وتكت�سف خالل االأحداث اأن القدر يخبئ لها �سيئاً بعيداً عن الواقع, يتناول الفيلم باأ�سلوب وطرح جديد يف 
قالب درامي كوميدي خفيف ق�سة ال�ساعر اجلاهلي ال�سهري طرفة بن العبد اأو الفتى القتيل كما بات ُيعرف عر التاريخ, �ساعٌر قتل يف اأوج جمده واحتار 

الكثري من املفكرين واملثقفني يف اأمر م�سريه.

م فنادق ومنتجعات جنة تقدرّ
 مالذًا فاخرًا ل�شكان الإمارات 

باأف�سل ما توفّره  االإم��ارات لال�ستمتاع  دول��ة  �سكان   دعت فنادق ومنتجعات جنة  
نهاية  التي متتّد حتى  ال��رائ��ع��ة  االإق��ام��ة  ع��رو���س  م��ن خ��الل  ال��دول��ة  من�ساآتها يف 
برج  جنة  فندق  يف  العرو�س  بهذه  اال�ستمتاع  اجلميع  وباإمكان  اجل��اري.  �سبتمر 
ال�سراب يف اأبوظبي, اأجنحة جنة مارينا باي يف دبي مارينا, و�سواًل اإىل املالذ الريفي 
الفاخر منتجع وفيالت جنة راأ�س اخليمة البعيد عن �سو�ساء املدينة, فاإن ال�سكان 
يف االإمارات �سوف يجدون فر�سة لتدليل اأنف�سهم مع عائالتهم من خالل جمموعة 

متنوعة من اأف�سل االأ�سعار املنا�سبة واملتاحة للجميع التي ُيقدمها كل فندق.

عر�س مده�س للِمنح الدرا�شية يقدم 
جوائز نقدية اإجمالية بقيمة 450 األف 
درهم اإماراتي خالل مفاجاآت �شيف دبي

جن����ح����ت م�����ف�����اج�����اآت ����س���ي���ف دب�������ي يف 
عائلة  ل�18  ا�ستثنائية  فر�ٍس  تقدمي 
الدرا�سي  ال��ع��ام  ال�ستقبال  حمظوظة 
حيث  ع��ال��ي��ة,  معنوية  ب���روح  اجل��دي��د 
املفاجاآت  م��ن  ال��ع��ام  ه��ذا  دورة  �سهدت 
عر�س  م���ن  االأوىل  ال��ن�����س��خ��ة  اإط�����الق 
مبنا�سبة  ال��درا���س��ي��ة  للمنح  م��ده�����س 
والذي  امل���دار����س,  اإىل  ال���ع���ودة  م��و���س��م 
اأكادميية  مِب���ن���ح  ال���ف���وز  ف���ر����س  اأت�����اح 
بقيمة اإجمالية تبلغ 450 األف درهم 
اإماراتي ل�18 طالباً من كافة االأعمار, 
اإم��ارات��ي لكل  األ��ف دره��م   25 وبقيمة 
االأوىل  الن�سخة  اإط����الق  ومّت  ف���ائ���ز.  
الدرا�سية  للِمنح  مده�س  عر�س  م��ن 
مفاجاآت  م��ن  ال��ع��ام  ه���ذا  دورة  خ���الل 
العائالت يف دفع  مل�ساعدة  دب��ي,  �سيف 
امل��در���س��ي��ة وم��ن��ح��ه��م فر�سة  ال��ر���س��وم 
مبنا�سبة  االأ�سا�سية  امل�ستلزمات  ت�سوق 

اأكرث من 1600 م�شارك يف
 حتدي اأوبو لالألعاب الإلكرتونية

 اختتمت اأوبو, العالمة الرائدة يف جمال الهواتف الذكية, فعاليات حتدي 
اأوبو لالألعاب االإلكرونية الذي ا�ستمر على مدى 10 اأيام مب�ساركة اأكر 
االإلكرونية, وذلك يف منطقة خم�س�سة  االألعاب  1600 من ع�ساق  من 
تراعي معايري التباعد االجتماعي يف مول االإمارات. وحظي زوار منطقة 
التحدي بفر�سة الختبار قدراتهم ومهاراتهم يف لعبة فيفا لكرة القدم, يف 

مواجهة بع�س من اأبرز الالعبني يف املنطقة.

ال�شامل يجمع عي�شة املنهايل 
وبلقي�س يف دويتو غنائي

اأ�سعاره, جمع  يف عمل غنائي من 
الفنانني عي�سة  ال�سامل  ال�ساعر 
بدويتو  اأح��م��د  وبلقي�س  امل��ن��ه��ايل 
ح��م��ل ع��ن��وان ب��ح��ر رك��ب��ه ت�سمن 
�ِسبعاد على  ال�ساعرة   ورد  كلماته 
قبل  م��ن  تلحينها  ومت  ق�سيدته, 

عي�سة املنهايل نف�سه باالإيقاع اخلبيتي ال�سعودي, والذي قام بتوزيعها املاي�سرو 
املهند�س جا�سم حممد. وقد ت�سمنت  واملا�سر  املك�س  بعماية  وقام  مهند خ�سر 

كلمات االأغنية الغزلية يف مقدمتها  بحر ركبه غالهم؟ .. وال درر مكنون
هم  كان  اإن   .. �سرواهم  من  نختار  يبغون؟  ما  كان  لو  لر�ساهم؟..  العمر  يفنى 

يدرون  تهوى حلظة لقاهم .. بال�سم اأو بالعيون... 

تهنئة مبنا�شبة دخول العري�س  
اأحمد اأمين جميل  قف�س الزوجية

متعة م�شاعفة لال�شتمتاع باحلديقة املائية الأروع والغابات ال�شتوائية الوحيدة يف دبي بتذكرة واحدة فقط

حلول جمتمعية ملواجهة تبعات اجلائحة على القطاع العقاري
من  جمموعة  تطبيق  اقراحهم  ع��ن  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  منطقة  يف  العقاريني  املطورين  م��ن  ع��دد  ك�سف 
االإجراءات وال�سيا�سات الرامية اإىل مواجهة تبعات جائحة كورونا على القطاع العقاري, والتي تت�سمن تخفي�س اأ�سعار 
الوحدات وت�سجيع ال�سركات على توقيع اتفاقيات االندماج, مما ي�ساعد على تقليل املخاطر االقت�سادية وتعزيز النمو 
يف ال�سوق العقارية, وذلك بالتزامن مع التاأثريات امللمو�سة التي خلفتها جائحة كوفيد-19 يف كافة قطاعات املنطقة, 
مبا فيها القطاع العقاري. ومع ا�ستمرار حالة انعدام اليقني, ت�سعى هذه اخلطوات اإىل جتاوز التحديات الراهنة وتعزيز 
موقع �سركات التطوير العقاري, وتوطيد عالقاتها مع املوظفني وامل�ستثمرين وامل�سرين النهائيني واأ�سحاب امل�سلحة. 
ويف �سوء تعليقها, قالت املهند�سة مروة مراد, املديرة االإدارية يف �سركة ماك�سيميليانو خلدمات اإدارة تطوير امل�ساريع يف 
ال�سعودية: تتمثل اإحدى اأبرز املخاطر التي تواجه ال�سوق العقارية يف عدم قدرة امل�سرين على ت�سديد االأق�ساط, لذلك 
يتحتم علينا اتباع ا�سراتيجيات فعالة مثل تخفي�س اأ�سعار الوحدات حتى %25 على عمليات البيع النقدي, كما يتعني 
على املطورين النا�سئني ممن قد يواجهون �سبح االإفال�س درا�سة فكرة االندماج مع �سركات اأخرى حلماية اأعمالهم, ومما 
ال�سك فيه باأن املناف�سة قد احتدمت ب�سدة بني �سركات التطوير العقاري منذ فرة انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد, ما 

�سيوؤدي اإىل تفاقم الو�سع نتيجة االأزمة غري امل�سبوقة التي اأدت اإىل اختالل التوازن بني العر�س والطلب يف القطاع.

والتي  دب����ي,  ال��وح��ي��دة يف  امل���ط���رية 
تعد موطناً الأكر من 3 اآالف نوع 
الغريبة.  واحليوانات  النباتات  من 
ت��ف��وت ف��ر���س��ة م�����س��اه��دة حيوان  ال 
من  االأول  ال��ن��م��ل  اآك����ل  ال��ت��م��ن��دوة 
ن��وع��ه يف امل��ن��ط��ق��ة, ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
جن���وم ج��ري��ن ب��الن��ي��ت ل��ي��ام ولوال, 
الك�سالن,  ن�����وع  م����ن  احل����ي����وان����ني 
واللذين غالباً ما يتجوالن يف اأر�س 

�سة �سركة  عقدت اإيّل كرييل, موؤ�سيِّ
 ,Elli‘s Kosher Kitchen
من  لل�سيافة  حبتور  مع  �سراكة 

اأج�����ل حت�����س��ري ج��م��ي��ع االأط���ب���اق 
وفقاً ملعايري �سهادة OU للطعام 
الكو�سر التي ُيعَرف باأنها ال�سهادة 

االأكر موثوقية يف العامل يف هذا 
امل�سمار.

����س���ي���ت���م���ك���ن ال���������س����ي����وف ال����ذي����ن 
ي��ف�����س��ل��ون وج���ب���ات ال��ك��و���س��ر من 
االختيار من بني ت�سكيلة متنوعة 
وال�سهّية  الفخمة  االأط��ب��اق  م��ن 
وختمها  تعبئتها  ���س��ي��ت��م  وال���ت���ي 
كي   ,OU م����ن  م��ع��ت��م��د  ب��خ��ت��م 
على  احل�سول  ل�سيوفنا  ن�سمن 
املاأكوالت  م��ع��اي��ري  ي��راع��ي  ط��ع��ام 
ال���دي���ان���ة  امل�����ح�����ددة يف  احل�������الل 

اليهودية.
الفندقية  امل���ج���م���وع���ة  ت��ت��ط��ل��ع 
جانب  اإىل  ���س��ي��ت��ي,  احل��ب��ت��ور  يف 
االأخ�����������رى يف دول�����ة  ال����ك����ي����ان����ات 
اإيّل  م���ع  ال��ع��م��ل  اإىل  االإم��������ارات, 
ك����ي مي�سي  وف���ري���ق���ه���ا  ك���ري���ي���ل 
ال���������س����ي����وف جت����رب����ة مم���ت���ع���ة ال 

ُتنت�سى.

الغابة! وميكن زي��ارة مقهى جرين 
موؤخراً,  جتديده  مت  ال��ذي  بالنيت 
لتناول  التذاكر  ويقع بجوار مكتب 
الطعام  قائمة  م��ن  اخل��ي��ارات  اأح���د 
االأن�سب  املكان  يجعله  ما  اللذيذة, 
الغابات  ال�ستك�ساف  االنطالق  قبل 
الذين  االأط��ف��ال  اأن  امل��ط��رية. تذكر 
تقل اأعمارهم عن 3 �سنوات ميكنهم 

الدخول جماناً اإىل املكان!

الوجهات  اأروع  م��ن  اثنتان  اأطلقت 
دبي  يف  �سهرة  واأك��ره��ا  الرفيهية 
يتيح  ي����ق����اوم,  ال  م����ذه����اًل  ع���ر����س���اً 
مزدوجة,  ت���ذك���رة  ����س���راء  اإم��ك��ان��ي��ة 
وذلك ا�ستمراراً للعرو�س ال�سيفية 

يف هاتني الوجهتني!
الت�سويق  باأجواء  اال�ستمتاع  وميكن 
االألعاب  ب��ه��ا  تتميز  ال��ت��ي  واالإث�����ارة 
املائية يف الجونا واتربارك, والتعرف 
اال�ستوائي  ال��ب��ي��ئ��ي  ال��ن��ظ��ام  ع��ل��ى 
فقط!  درهماً   150 مقابل  املذهل 
لل�سيوف  ال��ف��ر���س��ة  اإت����اح����ة  وم����ع 
فهذا  الرائعتني,  الوجهتني  لزيارة 
يعني متعة م�ساعفة طوال ال�سهر.

ي���ن���ط���ل���ق ال�����ع�����ر������س ال����روي����ج����ي 
�سبتمر,  �سهر  بداية  احل�سري مع 
ل��ي��وف��ر امل�����الذ امل���ث���ايل م���ن ح����رارة 
حد  على  واملقيمني  للزوار  ال�سيف 
للحجز عر  و�سيكون متاحاً  �سواء, 

االإنرنت فقط.
الوجهتني  اإىل  ال����دخ����ول  ومي���ك���ن 
خ������الل م������دة 7 اأي��������ام م����ن ت���اري���خ 
العائالت  لت�سجيع  وذل��ك  ال�����س��راء, 

بال�سراكة  لل�سيافة,  حبتور  ي�سّر 
 ,Elli‘s Kosher Kitchen مع
فندقية  جمموعة  اأول  تكون  اأن 
ت���ق���دم امل������اأك������والت وامل�������س���روب���ات 
الديانة  اأح��ك��ام  بح�سب  احل���الل 
قائمة  اإىل  ال��ك��و���س��ر  ال��ي��ه��ودي��ة 
العربية  االإم�������ارات  يف  اأط��ب��اق��ه��ا 

املتحدة.
وت��ب��دي امل��ج��م��وع��ة ال��ف��ن��دق��ي��ة يف 
حما�ستها  �سيتي  احلبتور  جممع 
احتياجات  ل��ت��ل��ب��ي��ة  ال�������س���دي���دة 
����س���ي���وف���ه���ا وم���ت���ط���ل���ب���ات���ه���م من 
الكو�س������ر  طع�������ام  تقدي�����م  خالل 
بداعي  امل�س������افرين  اإىل  احل��الل 
الفعالي�ات  يف  وك���ذل���ك  ال��ع��م��ل, 
ال�����ت�����ي ت���ن���ّظ���م���ه���ا ال���������س����رك����ات, 
واملنتديات  االج���ت���م���اع���ات  ويف 
وامل��وؤمت��رات وامل��ع��ار���س, وحفالت 

الزفاف العائلية.

اأوق��ات مميزة  على اخل��روج وق�ساء 
واال�ستمتاع  ال�����س��ه��ر  ه����ذا  خ����الل 
ب���زي���ارة وج��ه��ت��ني م��ع��اً, ت��ع��دان من 
اإمكانية  مع  ال�سياحية  املعامل  اأروع 

الدخول ملرة واحدة اإىل كل وجهة.
املائية  باالألعاب  اال�ستمتاع  ميكنك 
واملنزلقات يف الجونا واتربارك, مع 
اإمكانية تناول ماأكوالت وم�سروبات 
غ��ري حم����دود خ���الل زي���ارت���ك! هل 
اأنت �سجاع مبا يكفي لتجربة لعبة  
تكون   اأن  مي��ك��ن  اأو  ف������وول   ف����ري 
بالن�سبة  امل��ف�����س��ل��ة  ه��ي  ري�����س��ر  م���اد 
الجونا  تتيح  ذلك  اإىل  اإ�سافة  لك. 
وات���رب���ارك ف��ر���س��ة ل��ال���س��رخ��اء يف 
اال�سرخاء  اأو  ري��ف��ري  ل��ي��زي  لعبة  
على املقاعد طوال اليوم حتت اأ�سعة 
ق�ساء  مي��ك��ن  ول��ل�����س��غ��ار,  ال�سم�س. 
اأمتع االأوقات يف املناطق املخ�س�سة 
الدخول  اإم��ك��ان��ي��ة  م���ع  ل���الأط���ف���ال 

جماناً لالأطفال دون �سن الثانية.
ولع�ساق الطبيعة - ت�سمن التذكرة 
امل����زدوج����ة اإم��ك��ان��ي��ة ال���دخ���ول ملرة 
الغابة  بالنيت,  جرين  اإىل  واح���دة 

جمموعة احلبتور اأول جمموعة فندقية ت�شيف اإىل قائمتها
رة بح�شب اأحكام الديانة اليهودية  الكو�شر  الأطباق املح�شَّ



 
اأ�شتاذة جامعية تعرتف: تظاهرت 

باأنني �شوداء الب�شرة لأعوام
اعرفت مدر�سة اأمريكية يف اإحدى اجلامعات, اأنها كانت تتظاهر 
يف  اعتذارها,  وقدمت  طويلة,  الأع��وام  اأفريقية,  اأ�سول  من  باأنها 

واقعة غريبة �سدت و�سائل االإعالم االأمريكية.
جامعة  يف  املتحدة",  الواليات  يف  ال�سود  "تاريخ  اأ�ستاذة  واعرفت 
ج���ورج وا���س��ن��ط��ن, جي�سيكا ك����روغ, ب��اأن��ه��ا ك��ان��ت ت��دع��ي ب��اأن��ه��ا من 
اأم��ريك��ي��ة م��ن اأ���س��ول اأف��ري��ق��ي��ة, وذل���ك للح�سول ع��ل��ى ع���دد من 

الت�سهيالت واملعاملة اخلا�سة.
وح�سلت كروغ, التي متتاز بب�سرة �سمراء بع�س ال�سيء, على دعم 
اأج��ل متويل كتاب  ال�سود, من  م��ادي من موؤ�س�سات ثقافية تدعم 

األفته حول املقاومة االأفريقية اأيام العبودية يف الواليات املتحدة.
امل�سمومة":  "باأكاذيبها  فيه  ون�سرت كروغ مقاال طويال اعرفت 
"معظم فرة حياتي كبالغة, لقد اأخفيت هويتي كفتاة يهودية من 

�سواحي كن�سا�س �سيتي, وادعيت اأنني من اأ�سول اأفريقية".
"البي�س" الذين يه�سمون حقوق  ك��روغ يف م��رات عدة  وهاجمت 
اأنها  نف�سها  اع��ت��رت  ال��ذي��ن  ن��ي��وي��ورك,  مدينة  يف  ال�سود  ال�سكان 

واحدة منهم.
امراأة  كونها  االأكادميية,  االأو�ساط  بني  معروفة  ك��روغ  واأ�سبحت 
التي  الكتب  وتن�سر  ال�سود,  حقوق  عن  تدافع  اأفريقيا  اأ�سول  من 

تتطرق لهذه املوا�سيع من وجهة نظر "�سخ�سية".
"لقد عانيت لفرة طويلة من حياتي مع  ك��روغ فعلتها:  وب��ررت 
م�ساكل ال�سحة العقلية, كطفلة وكفتاة بالغة. امل�ساكل العقلية هي 

ال�سبب يف انتحايل ال�سخ�سية الوهمية الأعوام طويلة".

اإنقاذ رجل علق حتت �شجرة ملدة 4 اأيام
جرى اإنقاذ رجل بعد اأن حو�سر حتت �سجرة الأكر من اأربعة اأيام 

خالل العمل يف اأر�سه بجنوب والية ميني�سوتا االأمريكية.
 27 اأ�سجار البلوط يف  كان جوناثان �سيبليت�سا )59 عاما( يقطع 
�سقطت  عندما  فولز  ري��دوود  بلدة  من  بالقرب  املا�سي  اأغ�سط�س 
وعر  ري���دوود.  مقاطعة  �سرطة  ملكتب  وفقا  �ساقيه,  على  �سجرة 
عليه يوم االإثنني يف واد على بعد 91 مرا من منزله وقد علقت 

�ساقاه حتت ال�سجرة.
امل�ست�سفى  االثنني يف  يوم  "كنت معه  �سيبليت�سا,  مايلز  ابنه  وقال 
وكان نوعا ما يعرف كيف ميكنه جتنب الذعر, وذلك من خالل 
تق�سيم االأيام اإىل �ساعات ثم تق�سيم ال�ساعات اإىل مقاطع مدتها 5 
دقائق حتى ي�سجل كثريا من االنت�سارات على مدار اليوم والتي 
من �ساأنها اأن متنحه القليل من االأم��ل. لقد حاول فقط ت�ستيت 

ذهنه".
توجه ممثلو ال�سلطات اإىل منزل جوناثان �سيبليت�سا بعد تلقيهم 
الأن��ه مل  يوم االثنني طلب فيها بفح�س احلالة  بعد ظهر  مكاملة 
ف��ارا���س��ني. ومل  م��ارك  امل�����س��وؤول  قاله  مل��ا  وفقا  العمل,  اإىل  يح�سر 
الوعرة  املمتلكات  يف  البحث  يف  وب����داأوا  ل��ه,  اأث���ر  اأي  على  ي��ع��روا 

مب�ساعدة زوجته ال�سابقة وابنته.
وعلى الرغم من املحنة الطويلة, قال فارا�سني اإن �سيبليت�سا كان 
فارا�سني  و�ساأله  عليه.  العثور  بعد  تاأهب مفاجئ  واعيا ويف حالة 
تردد,  �ساعة" دون   100" واأج���اب  هناك,  ق�ساها  التي  امل��دة  عن 

ح�سبما اأفادت قناة "كري" التلفزيونية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ال�شياح يزورون منزل همينغواي من اأجل قططه.. ل ق�ش�شه
اإرن�ست  االأمريكي  الكاتب  الذي عا�س فيه  البيت  زيارة  ب�سبب جائحة كوفيد19- عن  االأجانب  ال�سياح  رغم غياب 
همينغواي يف اأرخبيل كيز بوالية فلوريدا, وما اأدى اإليه هذا الو�سع من �سرف معظم العاملني فيه, ال تزال الهررة 

ذات االأ�سابع ال�ست جتتذب االأمريكيني الف�سوليني اإىل هذا املتحف.
بعد وفاة همينغواي عام 1961, حتّول منزله الأحد اأبرز املعامل ال�سياحية يف جزيرة كي وي�ست الواقعة على بعد نحو 

مئة كيلومر اإىل اجلنوب من ميامي, واإىل �سمال غرب هافانا.
اأن تنهار ال�سياحة,  �سمد �سكان كي وي�ست اأمام االأعا�سري العاتية واالأزم��ات االقت�سادية, لكنهم مل يتوقعوا يوماً 
مورد رزقهم, ب�سبب جائحة كوفيد19-. يحول اإغالق احلدود دون توافد ال�سياح االأجانب اإىل اجلزيرة, ومل تر�ُس 
التي حتّد منها, هي  الداخلية  ال�سياحة  �سوى  تالياً  �سياحية, ومل يبق  �سفينة  اأية  الفائت  )اآذار(  فيها منذ مار�س 

االأخرى, املخاوف من انتقال عدوى فريو�س كورونا امل�ستجد.
يف ظل هذا الو�سع, مت اال�ستغناء االأ�سبوع امل�سي عن خدمات 35 من املوظفني االأربعني يف منزل همينغواي ال�سابق, 

متحفه احلايل, وقال مديره اأندرو موراف�سكي "كان لدينا ع�سرة مر�سدين, مل يبق منهم �سوى اأربعة".
ويرافق هوؤالء املر�سدون الزوار ويقدمون لهم �سرحاً ومعلومات, لكّن لديهم اأي�ساً مهمة اأخرى هي االعتناء بنحو 
اأ�سابع, وكلها �سليلة هّر كان يعاين هذا الت�سوه اخللقي الوراثي, قّدم اإىل همينغواي  50 هراً تتميز باأن لها �سّت 

قبل عقود.
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تنجو من املوت بف�شل عالج ثوري
هاوية  �سفري  وعلى  �سنوات,  ع��دة  قبل  االنتحار,  و�سك  على  كانت  اأن  بعد 
املوت قبل عدة اأ�سهر, �ُسفيت امراأة بريطانية ب�سكل كامل من مر�س التليف 

الكي�سي القاتل بف�سل عالج ثوري جديد.
عيادة  ل��الن��ت��ح��ار مب�����س��اع��دة  ع��ام��اً( تخطط   40( ث��ورن��ت��ون  ك��ان��ت جيني 
يقتل  ال��ذي  الوراثي,  الكي�سي  التليف  مر�س  ب�سبب   2013 يف  ديجنيتا�س 

ن�سف االأ�سخا�س الذين يعانون منه قبل بلوغ �سن االأربعني.
وقبل اأربعة اأ�سهر فقط كانت جيني ال تزال تعاين من مر�س التليف الكي�سي 
الوراثي, وتدهورت حالتها ال�سحية يف مار�س من هذا العام وتوقفت 70% 
جائحة  ب��دء  وعند  املتحرك.  كر�سيها  حبي�سة  وباتت  رئتيها,  وظائف  من 

كورونا, اأ�سبحت املراأة تتوقع االأ�سواأ.
120 �سخ�ساً يف اململكة  ب��اأن تكون جيني واح��دة من  اأن االأق��دار �ساءت  اإال 
متطور  جديد  عقار  على  للح�سول  الفر�سة  لهم  ت�سنت  الذين  املتحدة, 

يدعى كفريرو طورته �سركة فريتيك�س لالأدوية.
وحل�سن احلظ, كانت نتائج العالج فورية, حيث خفت نوبات ال�سعال التي 
هذا  من  حبة  اأول  تناول  من  قليلة  �ساعات  بعد  منها  تعاين  جيني  كانت 
الدواء. وخالل اأ�سبوعني من تلقي العالج, ارتفعت وظائف الرئتني لدى 
التنف�س واالإرهاق  اأعرا�س �سيق  %وتناق�ست   60 اإىل  بن�سبة ت�سل  جيني 
اإىل اأدنى م�ستوياتها. و�سرعان ما بداأت جيني تتعافى حتى باتت قادرة على 

ال�سفر واالحتفال وممار�سة ن�ساطاتها املف�سلة.

والأم حاولت النتحار �شقة  يف  قتلى  اأطفال   5
قالت ال�سرطة االأملانية اإنها عرت على جثث خم�سة اأطفال يف �سقة ببلدة 
زولينجن يف غرب البالد, واإن والدتهم, التي ي�ستبه يف ارتكابها اجلرمية, 
حاولت االنتحار. وقال املتحدث با�سم ال�سرطة �ستيفان فياند اإن ال�سرطة 
باأن  1.45 م�ساء )1145 بتوقيت غرينت�س( يفيد  ال�ساعة  تلقت بالغا يف 

خم�سة اأطفال قتلوا بال�سقة يف زولينجن.
واأ�ساف "لالأ�سف, ثبت اأن هذا هو احلال... يف الوقت احلايل, نفر�س اأن 

االأم البالغة من العمر 27 عاما هي امل�سوؤولة".
واأردف قائال "االأم األقت بنف�سها اأمام قطار يف دو�سلدورف واأ�سيبت بجروح 

بالغة. وهي االآن تعالج يف امل�ست�سفى... بقي طفل اآخر على قيد احلياة".
وحتاول ال�سرطة الوقوف على مالب�سات املاأ�ساة.

االإلكروين  موقعها  على  االأمل��ان��ي��ة  بيلد  �سحيفة  ذك��رت  �سابق,  وق��ت  ويف 
من  خم�سة  قتلت  ابنتها  ب��اأن  لتبلغها  بال�سرطة  ات�سلت  االأط��ف��ال  ج��دة  اأن 
االأطفال  ال�سرطة على  وع���رت  اآخ���ر.  م��ع طفل  امل��ن��زل  وت��رك��ت  اأط��ف��ال��ه��ا 
املقتولني واأعمارهم عام وعامان وثالثة اأعوام و�ستة اأعوام وثمانية اأعوام.

11 عاما عر عليه  العمر  البالغ من  االآخ��ر  ابنها  اأن  ال�سحيفة  واأ�سافت 
�ساملا يف منزل جدته.

فنانة �شينية تغني 
لفريوز

ال �سّك اأن اأغاين الفنانة اللبنانية  
ان��ت�����س��اراً حملياً  ف���ريوز  مل حت��ق��ق 
اإن ال��ك��ث��ري م��ن��ه��ا حقق  ف��ق��ط, ب��ل 
اإن��ت�����س��اراً ع��امل��ي��اً, وذل���ك م��ن خالل 
اللغات,  م����ن  ل��ل��ك��ث��ري  ت��رج��م��ت��ه��ا 
وجل��������وء ال����ع����دي����د م�����ن ال���ن���ج���وم 
�سواًء  بع�سها  غ��ن��اء  اإىل  العامليني 

بلغتهم اأو باللغة العربية.
وم����ن ه���ن���ا, وب���ع���د ت�����س��در ف���ريوز 
ل��ل��م�����س��ه��د ال��ف��ن��ي يف ال���ع���امل, من 
الفرن�سي   ال��رئ��ي�����س  زي����ارة  خ���الل 
اأيام,  قبل  لها  ماكرون   اإمي��ان��وي��ل 
وتقليدها و�سام جوقة ال�سرف وهو 
اأعاد املتابعون  اأعلى و�سام فرن�سي, 
تداول عدد من االأخبار التي توؤكد 
على جنومية فريوز التي تتخطى 

حدود الوطن.
فكان من بني هذه االأخبار, تداول 
ال�سينية  جو مينغ  اأغنية للمغنية 
اأغنية  حل���ن  اق��ت��ب�����س��ت  ال��ت��ي  ينغ , 
لفريوز  ال�سيفية"  اإي�����ام  "اآخر 
وغ��ن��ت��ه��ا ب��ال�����س��ي��ن��ي وم��ق��ط��ع من 

االأغنية بالعربي.

عقوبة مرعبة ملن ميتنع عن 
و�شع الكمامة 

جلاأت اإندوني�سيا اإىل عقوبة غريبة يف حق كل من ميتنع 
انت�سار  منذ  ال��ب��الد  تفر�سها  ال��ت��ي  الكمامة  لب�س  ع��ن 
االنتباه  لفت  هو  العقوبة  من  الهدف  ك��ورون��ا.  جائحة 
اإىل النهاية املاأ�ساوية التي قد تطال املخالف عند اإ�سابته 
العا�سمة  ���س��وارع  يف  �سبطك  يتم  عندما  ب��ال��ف��ريو���س. 
اأمامك  ف�سيكون  ك��م��ام��ة,  دون  ج��اك��رت��ا  االإن��دون��ي�����س��ي��ة 
خ��ي��اري��ن: اإم���ا دف���ع غ��رام��ة م��ال��ي��ة اأو اال���س��ت��ل��ق��اء داخل 
 )RTL( موقع  نقل  ح�سبما  واح���دة,  دقيقة  مل��دة  تابوت 
"العقوبة  بهذه  االإندوني�سية  وت�سعى احلكومة  االأمل��اين. 
يحدث  اأن  ميكن  مبا  مواطنيها  تذكري  اإىل  الربوية" 
لهم اإذا ما فرطوا يف اتباع قواعد احلماية من االإ�سابة 
بفريو�س كورونا الذي يعرف انت�سارا قويا يف اإندوني�سيا. 
وبح�سب موقع "مي�س" النم�ساوي, فاإن كثريا من �سكان 
التابوت  اال�ستلقاء يف  قبول عقوبة  اإىل  يلجاأون  جاكرتا 
ملدة دقيقة, الأنهم بب�ساطة ال ي�ستطيعون ت�سديد الغرامة 

املالية التي تبلغ قيمتها حوايل 14 يورو.

مري�س ينقل �شاعاته الأخرية  
عرب في�س بوك

ي���ع���اين مر�ساً  ال�����س��اب��ع��ة واخل��م�����س��ني  ف��رن�����س��ي يف  ق����رر 
بث  يف  االأخ���رية  �ساعاته  ونقل  عالجه  وق��ف  م�ستع�سياً 
مبا�سر عر "في�س بوك" بعدما اأبلغه الرئي�س اإميانويل 

ماكرون عدم القدرة على منحه احلق يف املوت الرحيم.
ويعاين اآالن كوك مر�ساً نادراً للغاية يوؤدي اإىل الت�ساق 
جدران اأوعيته الدموية, ما يت�سبب بتوقف اأو ق�سور يف 

تدفق الدم يف االأن�سجة اأو االأع�ساء.
ويف ظ��ل ال��وج��ع امل��رح ال��ذي ي��الزم��ه, ك��ان ك��وك يطلب 
ال�سماح له باالإفادة من تقنية التخدير الكامل واملتوا�سل 
اإىل حني وفاته, غري اأن القانون الفرن�سي ال ي�سمح بذلك 
من  �ساعات  ب�سع  قبل  اإال  حياتهم  نهاية  يف  لالأ�سخا�س 

املوت املحتم.
اأقول  اأن  "قررت  اأخ��ريا لوكالة فران�س بر�س  وقال كوك 
اأنه خ�سع لت�سع عمليات  كفى". و�سرح معاناته مو�سحا 
"كل  اجل�سم  يف  كهربائية  �سدمات  م��ع  �سنوات  اأرب���ع  يف 
ثانيتني اإىل ثالث ثوان". واأكد اأنه مل يعد يعي�س "حياة 

الئقة".
وك��ت��ب ك���وك ر���س��ال��ة اإىل ق�����س��ر االإل��ي��زي��ه ي��ط��ال��ب فيها 
لطبيب  بال�سماح  ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س 
ب���اأن ي�سف ل��ه ن��وع��ا م��ن ال��ب��ارب��ت��ي��ورات )اأدوي����ة مثبطة 

للجهاز الع�سبي( لكي "يرحل ب�سالم".
فران�س  وكالة  ح�سلت  ك��وك  اإىل  ر�سالة  يف  م��اك��رون  ورد 
فوق  ل�ست  "الأنني  فيها  ج���اء  منها  ن�سخة  ع��ل��ى  ب��ر���س 
اأطلب  اأن  تلبية طلبكم. ال ميكنني  اأ�ستطيع  ال  القانون, 

من اأي كان تخطي اإطارنا القانوين احلايل".
اأكد كوك عزمه  الرحيم,  باملوت  االإذن  وب�سبب عدم نيله 
على اإنهاء حياته عر الكف عن تناول الطعام وال�سوائل 
والعالجات با�ستثناء الرعاية املخففة لالأمل, اعتباراً من 

"غروب" اجلمعة.

مطعم ي�شتعني بالعبي كمال 
اأج�شام لزيادة املبيعات 

خطرت يف بال �ساحب مطعم لل�سو�سي يف و�سط اليابان 
فريو�س  جائحة  من  ت�سرر  ال��ذي  الطلب  الإنعا�س  فكرة 
ال��ط��ل��ب��ات للمنازل  ي��ر���س��ل  اأن  امل�����س��ت��ج��د.. وه���ي  ك���ورون���ا 

لزبائنه مع العبي كمال االأج�سام عراة ال�سدور.
واأط��ل��ق م��ا���س��ان��وري ���س��وج��ي��ورا ك��ب��ري ال��ط��ه��اة يف مطعم 
مفتولة  تو�سيل  "خدمة  ا���س��م  اخل��دم��ة  على  اإم��ازو���س��ي 

الع�سالت".
ووظ���ف ���س��وج��ي��ورا اأ���س��دق��اءه ال��ذي��ن ك��ان��وا يعملون يف 
تو�سيل طلبات مطعمه  للعمل يف  البدنية  للياقة  مركز 
الوحيد  وال�سرط  اجلائحة.  خالل  عاطلني  اأ�سبحوا  اإذ 
اأن يتخطى  لياأتي طلبك حممواًل بع�سالت مفتولة هو 
الفكرة  وحظيت  دوالراً(.   66( ين   7000 الطلب  �سعر 
باإعجاب كبري على توير ويتلقى �سوجيورا ما ي�سل اإىل 
عائداتها  اأن  يعني  مبا  للخدمة  اليوم  يف  طلبات  ع�سرة 

ال�سهرية �ست�سل لنحو 1.5 مليون ين.

اإ�شابة الرجل الوطواط 
بفريو�س كورونا

اإ�سابة  عن  اإع���الم,  و�سائل  ك�سفت 
الوطواط"  "الرجل  ف��ي��ل��م  ب��ط��ل 
كورونا  ب��ف��ريو���س  بامتان"  "ذا  اأو 
اجلديد امل�سبب لوباء كوفيد19-.

واأ�������س������ارت و����س���ائ���ل االإع��������الم اإىل 
الوطواط"  "الرجل  اإ���س��اب��ة  اأن 
وقف  اإىل  اأدى  ك���ورون���ا  ب��ف��ريو���س 

العمل موؤقتا يف ت�سوير الفيلم.
فري"  "فانيتي  جملتا  واأو���س��ح��ت 
و"ذا هوليوود ريبورتر", اخلمي�س, 
اأنه ثبتت اإ�سابة املمثل الريطاين 
باتن�سون بفريو�س كورونا,  روبرت 
اأدى اإىل وقف موؤقت للعمل يف  ما 
فيلم  ت�سوير  موقع  يف  بريطانيا 

بامتان". "ذا 
وقالت �سركة وارنر براذرز يف بيان 
اإن "ع�سوا يف فريق اإنتاج فيلم ’ذا 
ب�فريو�س  اإ�سابته  ثبتت  بامتان‘" 

كورونا, لكنها مل تك�سف ا�سمه.
اأن  ال��ب��ي��ان  ال�����س��رك��ة يف  واأ�����س����اف 
موؤقتا",  توقف  الفيلم  "ت�سوير 

بح�سب رويرز.
واأ�سار متحدث با�سم �سركة "وارنر 
امل�ساب  "الفرد  اأن  اإىل  برارذرز" 
للروتوكوالت  وف��ق��ا  ح��ال��ي��ا  ع���زل 
وكالة  اأف�����ادت  ك��م��ا  بها",  امل��ع��م��ول 

االأ�سو�سيتد بر�س.
ي�سار اإىل اأن روبرت باتن�سون يلعب 
اجلديد,  الفيلم  يف  البطولة  دور 
وه��و م��ن اإخ���راج م��ات ري��ف��ز, الذي 
قليلة  اأي��ام  قبل  الت�سوير  ا�ستاأنف 
اأ�سهر   6 دام  ت��وق��ف  ب��ع��د  ت��ق��ري��ب��ا 

ب�سبب تف�سي فريو�س كورونا.

ن�شف ال�شباب الأمريكيني يعي�شون يف منزل اأهلهم 
امل��ئ��ة من  52 يف  اأن  ن�����س��رت  اأظ���ه���رت درا����س���ة 
االأم��ريك��ي��ني يعي�سون يف  ال�����س��ب��اب  ال��ب��ال��غ��ني 
منزل اأهلهم, وهي ن�سبة قيا�سية يف الواليات 
كوفيد19-  بجائحة  حتماً  مرتبطة  املتحدة 

لكنها تعك�س اأي�ساً توجهاً يتعلق باالأ�سا�س.
"بيو  اأع��ّده��ا معهد  واأ����س���ارت ال��درا���س��ة ال��ت��ي 
ري�سريت�س �سنر" امل�ستقل اأن ن�سبة املقيمني 
اأو لدى االثنني معاً من  اأح��د والديهم  لدى 
18 و29  اأعمارهم بني  الذين تراوح  ال�سباب 
ع���ام���اً, ارت��ف��ع��ت خ���الل ف���رة اجل��ائ��ح��ة من 
بعد  وا�ستقرت  امل��ئ��ة,  يف   52 اإىل  امل��ئ��ة  يف   47
حزيران/يونيو  بني  امل�ستوى  ه��ذا  على  ذل��ك 

ومتوز/يوليو.
2,6 مليون  ي�����س��اوي  ال����ذي  وب��ه��ذا االرت���ف���اع 
�سخ�س, بلغ عدد البالغني ال�سباب االأمريكيني 

الذي يعي�سون يف منزل ذويهم 26,6 مليوناً.
وا�ستندت الدرا�سة على البيانات التي جتمعها 
وزارة العمل االأمريكية �سهرياً من عينة ت�سم 

60 األف �سخ�س.
 24-18 فئة  ل��دى  االأو���س��ح  التغيري  و�سّجل 
يعي�سون  ك��ان��وا  م��ن  ن�سبة  اأن  تبنّي  اإذ   , ع��ام��اً 
63 يف املئة  منهم ل��دى ذوي��ه��م ارت��ف��ع��ت م��ن 
املئة يف متوز/ يف   71 اإىل  �سباط/فراير  يف 

يوليو.
بجائحة  م��رت��ب��ط��اً  االرت���ف���اع  ه���ذا  ك���ان  واإذا 
البالغني  م��الي��ني  دف��ع��ت  ال��ت��ي  كوفيد19- 
منازلهم  يف  للعي�س  ال���ع���ودة  اإالأى  ال�����س��ب��اب 
اأي�����س��اً �سمن ت��وج��ه عام  ذوي��ه��م, فهو ي��ن��درج 

على مدى اأطول.
ع�سر  ا�ستمر  ال��ذي  االقت�سادي  النمو  فرغم 
اجلائحة,  قبل  املتحدة  ال��والي��ات  يف  �سنوات 
الذين  ال�����س��ب��اب  ال��ب��ال��غ��ني  ن�سبة  انخف�ست 
يعي�سون خارج احللقة العائلية. وكانت ن�سبة 
اأ�ساًل  47 يف املئة امل�سجلة يف �سباط/فراير 
ثالثينات  يف  املالية  االزم��ة  منذ  معّدا  اأعلى 

القرن الع�سرين )48 يف املئة(.

�شاكريا ت�شتعر�س مهاراتها 
بريا�شة ركوب الأمواج

ا�ستعر�ست النجمة  �ساكريا  مهاراتها بريا�سة ركوب االأمواج, بن�سرها 
التوا�سل  اأحد مواقع  مقطع فيديو لها عر �سفحتها اخلا�سة على 
االجتماعي, ظهرت فيه وهي تقوم بالتزلج على االأمواج اال�سطناعية, 

يف اأحد املراكز ال�سهرية باملالديف.
التي  الريا�سة  هذه  ممار�سة  على  الرائعة  قدرتها  �ساكريا  واأظهرت 
تع�سقها, فقد �سبق واأن مار�ست ركوب االأمواج من قبل يف العديد من 
املنا�سبات. ومت�سي �ساكريا اإجازتها ال�سيفية على �سواطئ املالديف, 
مع �سديقها العب كرة القدم وجنم فريق بر�سلونة االإ�سباين,  جريارد 
اأجمل  من  "واحدة  وعّلقت:  االإج���ازة,  من  لها  �سوراً  ون�سرت  بيكيه , 

االأماكن على وجه االأر�س".

�ملمثلة �لأمريكية مايا ثورمان هوك حت�صر حفل ت�صوير لفيلم »�لتيار« يف �ليوم �لر�بع من مهرجان �لبندقية �ل�صينمائي.� ف ب


