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هناأت الطلبة بانتهاء العام الدرا�سي 
فاطمة بنت مبارك: الرثوة الب�شرية هي 

الأغلى واأ�شا�س التنمية وا�شتدامتها
•• اأبوظبي-وام:

هناأت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام 
رئي�سة املجل�س االأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة 
-2019 الدرا�سي  العام  بانتهاء  الطلبة  اأبناءها  االأ�سرية  التنمية 

2020 وباركت للتمفوقني يف الثانوية العامة ، حيث كان عاماً مليئاً 
بالتحديات والظروف اال�ستثنائية.

وقالت �سموها، �سهدنا هذا العام ظروفاً ا�ستثنائية، اثبت فيها اأبناء 
الوطن قدرتهم على تخطي العقبات وجاهزيتهم يف ظل كل املتغريات 
مما يعك�س نهجاً ثابتاً يف دولة االإمارات، واإميان قيادتها الر�سيدة باأن 
الرثوة الب�سرية هي الرثوة االأغلى، فهي اأ�سا�س التنمية وا�ستدامتها، 
وركيزة التفوق من خلل تنفيذ روؤيتها اال�ستباقية والتطويرية على 

اأر�س الواقع يف املنظومة التعليمية.              )التفا�سيل �س2(

اأجرت اأكرث من 58 األف فح�ص ك�سفت عن 403 اإ�سابات 
ال�شحة تعلن �شفاء 679 حالة جديدة من كورونا 

•• اأبوظبي-وام:

زيادة  و  لتو�سيع  املجتمع  وق��اي��ة  و  ال�سحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�سيا 
نطاق الفحو�سات يف الدولة بهدف االكت�ساف املبكر وح�سر احلاالت 
لهم  واملخالطني   19  - كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  امل�سابة 
األ��ف فح�س جديد   58 اأك��رث من  اإج��راءه��ا  ال���وزارة  اأعلنت  و عزلهم 
لفئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س 

الطبي.
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مبباركة رئي�ص الدولة واأمام نائب رئي�ص الدولة وبدعم من ويل عهد اأبوظبي.. وزراء حكومة الإمارات يوؤدون اليمني الد�ستورية عن بعد 

حممد بن را�شد: بدعم اأخي حممد بن زايد.. دولتنا م�شتمرة يف اإجنازاتها واحلفاظ على مكت�شباتها
•• دبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مبباركة 
اآل مكتوم نائب  حفظه اهلل، واأم��ام �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
دب��ي رع���اه اهلل، وب��دع��م من  ال����وزراء ح��اك��م  ال��دول��ة رئي�س جمل�س  رئي�س 
نائب  اأبوظبي  نهيان، ويل عهد  اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب 
االإمارات  حكومة  يف  ال���وزراء  معايل  اأدى  امل�سلحة،  للقوات  االأعلى  القائد 
اأم�س ال�سبت، اليمني الد�ستورية عن ُبعد، وذلك يف اأعقاب اإعلن �ساحب 
اجلديد  ال���وزاري  الت�سكيل  عن  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
حلكومة االإمارات بعد الت�ساور مع �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 

نهيان واعتماد �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان.
واأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم اأن احلكومة اجلديدة 
تعك�س روؤية قائدها ال�سيخ خليفة بن زايد ملواكبة التطورات وحتقيق مزيد 
املبكر  واال���س��ت��ع��داد  امل��ج��االت  االإجن����ازات يف خمتلف  وت�سريع  التطور  م��ن 
لتنفيذ روؤيتها الوطنية. وقد وّجه �سموه كلمة ملعايل الوزراء عقب مرا�سم 
اأداء اليمني، اأكد فيها �سرورة موا�سلة اجلهود التطويرية ملختلف قطاعات 
الدولة، والرتكيز خلل الفرتة املقبلة على االأولويات الوطنية واال�ستعداد 
على  كبري  رهاننا  �سموه:  ق��ال  حيث  التطورات،  لكافة  واال�ستباقي  املبكر 
احلكومة لتنفيذ اأولويات وتطلعات �سعبنا خلل الفرتة القادمة.. واأمامنا 
مو�سم حكومي حافل لتحقيق اإجنازات وقفزات نوعية يف ملفاتنا الوطنية 
م�ستهدفات  لتحقيق  م�سوؤول  لكل  عاماً  حددنا  �سموه:  واأ�ساف  احليوية. 
قطاعاته..ولدينا املرونة لتغيري وت�سكيل حكومتنا متى ما ا�ستدعت احلاجة 
خلدمة وطننا..واملهم خلل الفرتة املقبلة هو روؤية نتائج على اأر�س الواقع 

وتطوير منهجيات ا�ستباقية �ساملة ت�ست�سرف امل�ستقبل وحتدياته.
ودمج  وطنية  ملفات  واإ���س��اف��ة  ال��وزاري��ة  التغيريات  اأن  على  �سموه  و���س��دد 
هيئات وموؤ�س�سات يف حكومة االإمارات جاء لرتكيز اجلهود وحتقيق نتائج 

اأكرث تاأثرياً يف حياة املواطنني واملقيمني يف االإمارات. )التفا�سيل �س2(
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اأمام حممد بن را�سد.. وزراء حكومة االإمارات يوؤدون اليمني الد�ستورية عن بعد    )وام(

ليبيون يف بنغازي يحتجون على االحتلل الرتكي  ويرفعون الفتة كتبوا عليها )ليبيا لي�ست للبيع(

عبري مو�سي تكثف �سغوطها يف وجه حركة النه�سة ورئي�سها

اجلزائر: متخوفون من حتول ليبيا اإىل �سومال جديد

اجلي�س الليبي يوؤكد ا�شتعداده لردع حتركات الوفاق الع�شكرية يف حميط �شرت
اعت�شام داخل برملان تون�س.. الد�شتوري يتحدى الغنو�شي

وزير خارجية م�شر ال�شابق: �شدام 
ال�شد اأزم��ة  حتل  مل  اإذا  حتمي 

•• القاهرة-وكاالت

مع ا�ستمرا تعرث ملف �سد النه�سة، 
امل�سري  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  اأ�����س����ار 
ال�سابق، نبيل فهمي، يف مقابلة مع 
�سداماً  يتوقع  اأن��ه  اإىل  )العربية( 
اأزم��ة ال�سد  حتمياً يف حال مل حتل 

بني م�سر واإثيوبيا وال�سودان.
منازعات  ف�س  اآلية  نريد  واأ���س��اف 
موؤكداً  النه�سة،  �سد  اأزم���ة  ب�����س��اأن 
ال�سد  اأزم���ة  ه��ن��اك فر�سة حل��ل  اأن 

االإثيوبي بني الدول الثلث.
م�سر  ب���ني  امل���ف���او����س���ات  ت�����زال  وال 
واإث��ي��وب��ي��ا حت��اف��ظ على غ��لف من 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ال��ر���س��ي��ن��ة، ل��ك��ْن يف 
هناك حدة  البلدين  مُمثلي  كلمات 

بات من ال�سعب اإخفاوؤها.
الرتكي  ال��ت��دخ��ل  يخ�س  فيما  اأم���ا 
اأن  ال�سابق  ال��وزي��ر  ف��اأك��د  ليبيا،  يف 
مقبول،  غ���ري  ال���رتك���ي  ال�����س��ل��وك 
للت�سدي  م��ه��م  ال��ع��رب��ي  وال��ت��واف��ق 

لتدخلت اخلارج، خا�سة تركيا.

الكاظمي: لن ن�سمح ب�سرقة املال العام يف املنافذ احلدودية
اجلي�س العراقي يالحق فلول داع�س 

وي�شيطر على منفذين مع اإيران
•• بغداد-وكاالت

اأن��ه اأطلق  اأع��ل��ن اجلي�س ال��ع��راق��ي م��وؤخ��را 
م��رح��ل��ة ج���دي���دة م���ن ع��م��ل��ي��ات ملحقة 
فر�س،  كما  االإرهابي،  داع�س  تنظيم  فلول 
منفذين  ع���ل���ى  ال�������س���ي���ط���رة  ب����ال����ت����زام����ن، 

حدوديني مع اإيران.
اأطلق  اإن��ه  العراقي  اجلي�س  ق��ال  تف�سيل، 
مرحلة جديدة من عمليات ملحقة فلول 
داع�����س يف حم��اف��ظ��ة دي����اىل. وق��ال��ت خلية 
اأطلقت  اإن��ه��ا  ال���ع���راق  االإع�����لم االأم���ن���ي يف 

عمليات اأبطال العراق الرابعة يف املحافظة الواقعة �سرقي العراق.
وت��ه��دف العملية مللحقة فلول داع�����س وف��ر���س االأم���ن واال���س��ت��ق��رار يف 

حمافظة دياىل مع تطهري وتفتي�س ال�سريط احلدودي مع اإيران.
وطائرات  العراقية  ال��ط��ائ��رات  م��ن  ج��وي  باإ�سناد  العمليات  ه��ذا  وتتم 

التحالف الدويل.
واأكد رئي�س الوزراء العراقي م�سطفى الكاظمي، اأنه لن ي�سمح ب�سرقة 
املال العام يف املنافذ احلدودية. واأ�ساف من منفذ منديل احلدودي اأم�س 
ال�سبت اإن مرحلة اإعادة النظام والقانون بداأت ولن ن�سمح ب�سرقة املال 

العام يف املنافذ.
ق��وات ع�سكرية، م�سريا  ب��ات حتت حماية  اأن احل��رم اجلمركي  اأك��د  كما 
اإىل اأن زيارته للمنفذ ر�سالة وا�سحة لكل الفا�سدين باأنه مل يعد لديكم 
موطئ قدم يف املنافذ احلدودية اأجمع وعلى جميع الدوائر العمل على 

حماربة الف�ساد الأنه مطلب جماهريي.

•• عوا�صم-وكاالت

اإجدابيا  عمليات  ق���وة  ق��ائ��د  ق���ال 
اللواء  ال��ل��ي��ب��ي  للجي�س  ال��ت��اب��ع��ة 
الوحدات  اإن  امل��ن�����س��وري،  ف����وزي 
الع�سكرية توا�سل عمليات جتهيز 
اخل����ط ال���دف���اع���ي مل��دي��ن��ت��ي �سرت 
تعليمات  ان��ت��ظ��ار  ويف  واجل���ف���رة، 
ب�ساأن  ل��ل��ج��ي�����س  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 

التقدم يف هذه املحاور.
ق���وات  اأن   ، امل���ن�������س���وري  واأو�����س����ح 
تامة  جاهزية  يف  الليبي  اجلي�س 
م���ن قوات  اأي ه��ج��وم  ع��ل��ى  ل��ل��رد 
باملرتزقة  امل����دع����وم����ة  ال�����وف�����اق 
واالأت�����راك، ق��ائ��ًل »ق��د �سبق الرد 
على ق���وات ال��وف��اق ب��ت��اري��خ 6-6 
اأث�����ن�����اء حم���اول���ت���ه���ا �سن  وذل�������ك 
ق��وات اجلي�س  هجوم معادي على 
العدو  ق����وات  تكبيد  ومت  ال��ل��ي��ب��ي 
والعتاد  االأرواح  يف  كبرية  خ�سائر 
"بوابة  ذكرته  ملا  وفقاً  وامل��ع��دات«، 

اأفريقيا" االإخبارية.
قوات  اأن  اإىل  امل��ن�����س��وري،  واأ����س���ار 
حتركات  ر���س��دت  الليبي  اجلي�س 
لقوات الوفاق املدعومة باملرتزقة 
مدينتي  حم���ي���ط  يف  واالأت����������راك 
اأن هذا  م��وؤك��داً  اأو اجل��ف��رة،  �سرت 
التحركات حتت الر�سد على مدار 

ال�ساعة.

•• تون�س-وكاالت

يبدو اأن رئي�س الربملان التون�سي، 
ورئ��ي�����س ح��رك��ة ال��ن��ه�����س��ة يف اآن 
�سغطاً  �سيواجه  الغنو�سي  را�سد 
القادمة،  االأي���ام  خ��لل  م��ت��زاي��داً 
�سعي حثيث  اأنباء عن  مع وج��ود 

ل�سحب الثقة منه.
ياأتي هذا يف وقت ال يزال احلزب 
الد�ستوري، برئا�سة عبري مو�سي، 
يف  واالن��ت��ق��ادات  ال�سغوط  يكثف 

وجه النه�سة ورئي�سها.
ويف ال�سياق اأعلن النائب جمدي 
بوذينة لقناتي العربية - احلدث 
الد�ستوري احلر  اأن كتلة  ال�سبت 
الربملان  داخ��ل  االعت�سام  ق��ررت 
االلتحاق  م���ن  ال��غ��ن��و���س��ي  وم��ن��ع 

مبكتبه.
مو�سي،  عبري  قالت  جانبها،  من 
م�سّور  مقطع  يف  ال�سبت،  اأم�����س 
م��ن داخ����ل م��ق��ر ال���ربمل���ان، حيث 
دخلت كتلتها يف اعت�سام مفتوح، 
اإن���ه���ا ���س��رتاب��ط يف ال���ربمل���ان اإىل 
ات��خ��اذ االإج����راءات املنا�سبة  ح��ني 
رئي�س  وفتح حتقق يف حم��اوالت 

الغنو�سي  را���س��د  النه�سة  حركة 
وكتلة ائتلف الكرامه ذراع��ه يف 
الربملان، رعاية االإرهابيني وف�سح 
م�ستبه  �سخ�سيات  اأم����ام  امل��ج��ال 
الربملان،  مقر  اإىل  للدخول  بهم 
ما ي�سكل تهديدا الأمن و�سلمة 
ال����ن����واب امل���ع���ار����س���ني ل����لإخ����وان 

وخطرا على االأمن القومي.
وتابعت اأن ما ح�سل من حماولة 
ل���دي���ه علقات  ���س��خ�����س  اإدخ������ال 
ب��ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات االإره���اب���ي���ة وب����وؤر 
عليه  وحمكوم  والت�سفري  التوتر 

اإرهابية  ج��رمي��ة  يف  ال��ث��ورة  قبل 
بالقّوة رغم منعه من قبل عنا�سر 
لقانون  انتهاك  الرئا�سي،  االأم��ن 
ال��ب��لد واإه���ان���ة مل��وؤ���س�����س��ة االأم���ن 
ال���رئ���ا����س���ي، واأو����س���ح���ت اإن���ه���ا مل 
تعد ت�سعر باالأمن داخل الربملان 
ومدير  الغنو�سي  اأ�سبح  اأن  منذ 
يتحكمان  خ��ذر  احلبيب  دي��وان��ه 
مطالبة  ال����ربمل����ان،  م��ف��ا���س��ل  يف 
بالتدخّل  اجل���م���ه���وري���ة  رئ��ي�����س 
وحماية املوؤ�س�سة ال�سيادية ونواب 

الربملان.

الليبيني  ط���رف  م��ن  ملحا  طلبا 
اأن وقف  لو�ساطة بلده، مو�سحاً 
ليبيا  ال����ذي مت يف  ال���ن���ار  اإط�����لق 
االت��ف��اق عليه يف  �سهر فرباير مت 

اجلزائر.
الإي��ج��اد حل  الليبيني  نوؤيد  وق��ال 
مو�سحاً  اأنف�سهم،  الليبيني  ب��ني 
ليبيا  يف  بالوكالة  حربا  هناك  اأن 
الليبيني  ب��ني  ال�����س��راع  ي��ع��د  ومل 

وحدهم.
تدخل  اأي  رف�������س  ع���ل���ى  و�����س����دد 
خارجي يف ليبيا، مطالبا باحرتام 

حظر وتوريد االأ�سلحة.
كما اأكد على احرتام ح�سن اجلوار 
م�سدداً  ���س��ل��م��ي��ا،  ال��ن��زاع��ات  وح���ل 
ب�سوؤون  التدخل  عدم  اأهمية  على 

الغري.
اإىل ذلك، ك�سفت م�سادر من مطار 
طائرة  بو�سول  اجلمعة  م�سراتة 
الليبية  االأجنحة  خلطوط  تابعة 
اإىل م��ط��ار م�����س��رات��ة ق��ادم��ة من 
156مرتزقاً  متنها  وعلى  تركيا 
���س��وري��اً. وت��اأت��ي ه��ذه الدفعة بعد 
اأن غادرت اخلمي�س طائرة تركية 
تقل مرتزقة مدينة غازي عنتاب 
املعلومات  وذك���رت  ليبيا.  ب��اجت��اه 
املرتزقة  م��ن  ع��ن�����س��راً   120 اأن 
الطائرة  م���ن  ع��ل��ى  غ������ادروا  ق���د 

املذكورة.

اأن كل من  املن�سوري، على  و�سدد 
ق��اع��دة اجل��ف��رة اجل��وي��ة ومدينة 
االأول  الدفاع  يعتربان خط  �سرت 
عن احلقول النفطية والتي متثل 
ال���ه���دف االأ����س���ا����س���ي مل���ا و���س��ف��ه ب� 

املعتوه اأردوغان.
وكان املن�سوري، قد حذر يف وقت 
�سابق من اأن النظام الرتكي يتجه 
واالإرهابيني  القواعد  ال�ستغلل 
يف ليبيا كنقطة انطلق الأطماعه 

بال�سمال االإفريقي واملنطقة.
الإيجاد  ال��رام��ي��ة  اجل��ه��ود  و�سمن 
اأكد  ليبيا،  االأزم��ة يف  حلول تنهي 
وزي���ر خ��ارج��ي��ة اجل��زائ��ر، �سربي 
ا�ستعداد  ال�سبت،  اأم�س  ب��وق��ادوم، 
بلده الحت�سان اأي حوار �سيا�سي 
ب�����س��اأن ل��ي��ب��ي��ا، ق���ائ���ًل ن��ري��د جمع 
ع��ل��ى طاولة  ال��ل��ي��ب��ي��ني  ال���ف���رق���اء 

احلوار.
اأمن  اإن  وق��ال يف موؤمتر �سحفي، 

للأمن  م��ه��م  ل��ي��ب��ي��ا  وا����س���ت���ق���رار 
ومتخوفون  اجل��زائ��ري،  القومي 
�سومال  اإىل  ل��ي��ب��ي��ا  حت����ول  م���ن 

جديد.
ك���م���ا اأ�������س������اف جت���م���ع���ن���ا رواب������ط 
تاريخية مع ليبيا"، وقال مبادرة 
ال�سيا�سية  ل��ل��ت�����س��وي��ة  اجل����زائ����ر 
القادمة  واالأي����ام  قائمة  ليبيا  يف 

�ستحمل اجلديد.
هناك  اأن  ب�����وق�����ادوم،  واأك������د  ه����ذا 
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وزارة الت�سامح والتعاي�ص تنظم دورة 
تدريبية لفر�سانها من ال�سباب العربي

اأخبار الإمارات

فو�سى يف مايل.. اقتحام 
التليفزيون واإطالق ر�سا�ص

عربي ودويل

ريال مدريد يخطو بثبات 
نحو   لقب الليغا

الفجر الريا�سي

بتوجيهات حممد بن را�سد 
دبي ترفع قيمة حزم التحفيز اإىل 6.3 مليار درهم 

باإطالق حزمة اقت�شادية ثالثة قيمتها 1.5 مليار درهم
•• دبي-وام:

بتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
بقيمة  الثالثة  التحفيزية  اأطلقت دبي احلزمة  دبي رعاه اهلل..  ال��وزراء حاكم  جمل�س 
1.5 مليار لت�ساف اإىل احلزم التحفيزية التي مت اإطلقها �سابقاً والتي �سملت احلزمة 
االأوىل بقيمة 1.5 مليار درهم وتبعتها احلزمة الثانية بقيمة 3.3 مليار درهم، لريتفع 
بذلك اإجمايل احلزم التحفيزية التي قدمتها االإمارة خلل االأ�سهر القليلة املا�سية اإىل 
اآل مكتوم، ويل  را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  واأك��د  دره��م.  مليار   6.3
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي.. اأن العامل يعي�س اليوم يف ظل حتديات ا�ستثنائية 
وغري م�سبوقة، االأمر الذي ي�ستلزم تعزيز التكاتف والتلحم ب�سكل يتما�سى مع حجم 
التحدي وثقل الظرف العاملي الراهن، م�سددا على التزام حكومة دبي مبوا�سلة جهودها 

حل�سد االإمكانات اللزمة لدعم كافة القطاعات االقت�سادية.   )التفا�سيل �س3(

ت����رك����ي����ا ت����وا�����ش����ل 
ال��ع��راق  يف  ان��ت��ه��اك��ات��ه��ا 

•• بغداد-وكاالت

العراقي  التنديد  من  الرغم  على 
التي  الع�سكرية  بالعملية  الر�سمي 
ال�سهر  منت�سف  ت��رك��ي��ا  اأط��ل��ق��ت��ه��ا 
لل�سفري  بغداد  وا�ستدعاء  املا�سي، 
احتجاج،  ر�سالة  وت�سليمه  الرتكي 

نفذت اأنقرة عملية توغل جديدة.
فقد و�سلت قوة من الكوماندو�س 
اإىل جبل �ساقول قرب ناحية دركار 

يف زاخو، بعد عملية اإنزال جوي.
واأفاد قناة العربية ال�سبت باأن مدير 
ناحية دركار، زيرفان مو�سى ك�سف 
ع��ن و���س��ول ق���وة ت��رك��ي��ة اإىل جبل 
اإن��زال جوي، تولت  بعملية  �ساقول 
حمايتها.  ع�سكريتان  مروحيتان 
بات  ه����ذا اجل���ب���ل  اأن  اأو�����س����ح  ك��م��ا 
م�سيفا  الرتكية،  ال��ق��وات  بقب�سة 
تنقل  ال���ت���ي  ه����ي  امل����روح����ي����ات  اأن 
تلك اجلبال  اإىل  االأت���راك  اجل��ن��ود 

على احلدود العراقية الرتكية
القوات  اأن  اإىل  ل��ف��ت  ذل�����ك،  اإىل 
 45 االآن  ح��ت��ى  اأن�������س���اأت  ال��رتك��ي��ة 
نقطة ع�سكرية على طول احلدود، 
العمال  حزب  بعد  من  الرغم  على 
اأن  م�سيفا  ع��ن��ه��ا..  ال��ك��رد���س��ت��اين 
الكرد�ستاين يتواجدون يف  عنا�سر 
بع�س الكهوف واملناطق ال�سغرية.

على  قادرين  غري  روح��اين: 
اجل����وع ل��ل��ح��د م��ن ك��ورون��ا

•• طهران-وكاالت

اع��ت��رب ال��رئ��ي�����س، ح�����س��ن روح����اين، 
اإيران التي تعاين  اأن  اأم�س ال�سبت، 
من عقوبات خانقة، غري قادرة على 
وقف الن�ساط االقت�سادي يف البلد 
رغم ت�سجيلها يف االأ�سابيع املا�سية 
تزايداً يف اأعداد الوفيات واالإ�سابات 

جراء فريو�س كورونا امل�ستجد.
اأمام  ت�سريحات  يف  روح���اين  وق��ال 
اأع�������س���اء جل��ن��ة م��ك��اف��ح��ة ك��وف��ي��د-

املحلية،  التلفزة  قنوات  بثتها   19
االأن�سطة  موا�سلة  اإي���ران  على  اإن 
االق�����ت�����������س�����ادي�����ة، االج����ت����م����اع����ي����ة، 
االإج����راءات  ال��ت��زام  م��ع  والثقافية، 
تف�سي  دون  ل���ل���ح���وؤول  ال�����س��ح��ي��ة 

الفريو�س.
وت��اب��ع احل��ل االأ���س��ه��ل ه��و وق��ف كل 
التايل  اليوم  يف  )لكن(  الن�ساطات، 
���س��ي��خ��رج ال���ن���ا����س ل��ل��ت��ظ��اه��ر �سد 
وال�سائقة،  واجل������وع،  ال��ف��و���س��ى، 

وال�سغط.

لأول مرة.. ترامب يعرتف ب�شن هجوم اإلكرتوين �شد رو�شيا
•• وا�صنطن-وكاالت

اأق���ر ال��رئ��ي�����س االأم���ريك���ي، دون��ال��د ت��رام��ب، ل��ل��م��رة االأوىل، م���وؤخ���را، باأن 
الواليات املتحدة �سنت هجوما اإلكرتونيا �سريا �سد وكالة االإنرتنت 
الوكالة  ه��ذه  املتحدة  ال��والي��ات  وتتهم   .2018 �سنة  يف  الرو�سية، 
الرو�سية، بت�سهيل تدخل مو�سكو يف االنتخابات الرئا�سية االأمريكية 
ل�سنة 2016، ف�سل عن انتخابات التجديد الن�سفي للكونغر�س يف 
واأك��د ترامب قيام ب��لده بهذا الهجوم االإل��ك��رتوين، خلل   .2018
راأي يف  الكاتب وال�سحفي، م��ارك تي�سن، وهو كاتب  اأج��راه مع  ح��وار 
ال�سابق  الرئي�س  يكتب خطابات كل من  وكان  بو�ست  وا�سنطن  �سحيفة 

جورج بو�س، ووزير الدفاع ال�سابق دونالد رام�سفيلد.
وقال ترامب، اإن باراك اأوباما، الذي كان رئي�سا الأمريكا يف �سنة 2016، كان 
اإخ��ب��اره باالأمر.  اأو مت  ال��والي��ات املتحدة،  ب��اأن رو�سيا حت��وم ح��ول  على دراي��ة 
اأوب��ام��ا ق��رر اأال يتعامل مع ه��ذه امل�ساألة، الأن��ه كان  اأن  واأو���س��ح 
يرجح اأن تفوز هيلري كلينتون، ا�ستنادا اإىل ما تك�سفه 
لكن  ب��اخل��ادع��ة  و�سفها  التي  ال���راأي  ا�ستطلعات 

االأغلبية ال�سامتة، قالت ال، نريد ترامب.
اأن��ه يتعامل بحزم م��ع م��ا تك�سفه  ت��رام��ب  واأك���د 
�سابقون، الأنه  داأب عليه  املخابرات، بخلف ما 
قام بالرد على مو�سكو وقال انظر، لقد اأوقفنا 

االأمر.
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اأخبـار الإمـارات
هناأت الطلبة بانتهاء العام الدرا�سي 

فاطمة بنت مبارك: الرثوة الب�شرية هي الأغلى و اأ�شا�س التنمية وا�شتدامتها
•• اأبوظبي-وام:

هناأت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام 
رئي�سة املجل�س االأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة 
-2019 الدرا�سي  العام  بانتهاء  الطلبة  اأبناءها  االأ�سرية  التنمية 

عاماً  كان  ، حيث  العامة  الثانوية  يف  للتمفوقني  وباركت   2020
"�سهدنا  �سموها،  وقالت  اال�ستثنائية.  والظروف  بالتحديات  مليئاً 
الوطن قدرتهم على  اأبناء  فيها  اثبت  ا�ستثنائية،  العام ظروفاً  هذا 
تخطي العقبات وجاهزيتهم يف ظل كل املتغريات مما يعك�س نهجاً 
ثابتاً يف دولة االإمارات، واإميان قيادتها الر�سيدة باأن الرثوة الب�سرية 
هي الرثوة االأغلى، فهي اأ�سا�س التنمية وا�ستدامتها، وركيزة التفوق 

من خلل تنفيذ روؤيتها اال�ستباقية والتطويرية على اأر�س الواقع 
الأولياء  �سكر  كلمة  �سموها  وج��ه��ت  كما  التعليمية".  املنظومة  يف 
االأمور، الذين وقفوا اىل جانب ابناءهم الطلبة والطالبات ودعموا 
جهود الدولة من خلل النهو�س بنظام التعليم عن بعد، وامل�ساهمة 
بناء منظومة  يف  الذي مل يدخر جهداً  التعليمي  الكادر  اىل جانب 
فيها  مي��ر  التي  التحديات  مواجهة  يف  االأدوار  تكامل  م��ب��داأ  حتقق 
لدولة  امل�ستقبلية  اال�سرتاتيجية  الروؤية  اإن  �سموها  وقالت  العامل. 
قيادتها،  م��ن  متوا�سلة  ب��دع��وات  ي��وم  بعد  ي��وم��اً  ترت�سخ  الإم����ارات، 
التعليم عن  الرائدة يف جمال  ال��دول  انها من  الدولة  اأثبتت  حيث 
بعد االأمر الذي �ساهم يف ا�ستمرار م�سرية التعليم وو�سول الطلب 
ا�ستثمار  اإىل  الطلبة  اب��ن��اءه��ا  �سموها  ودع���ت  م�سرفة.  نتائج  اىل 

العطلة  فرتة  خلل  املتنوعة  املهارات  واكت�ساب  ال�سبابية  طاقاتهم 
املجتمعية،  واخلدمة  االجتماعي  العمل  مفاهيم  ون�سر  ال�سيفية، 
وال��ف��ائ��دة على اجلميع من  بالنفع  ي��ع��ود  ال��ط��اق��ات مب��ا  وت��وظ��ي��ف 
خلل امل�ساركة يف االأن�سطة املختلفة التي تنظمها اجلهات املعنية يف 
الفعاليات  لتنظيم  واخلا�سة  العامة  املوؤ�س�سات  تهم  حيث  الدولة.. 
املتنوعة التي تلئم خمتلف الفئات العمرية خلل فرتة ال�سيف، و 
حتث على امل�ساركة يف الربامج واالأن�سطة التي ُتقيمها يف اجلوانب 
العلمية واالجتماعية والرتفيهية وتطوير الذات ال�ستثمار االإجازة 
عاتقهم  على  تقع  ال��ذي��ن  االأم���ور  اأول��ي��اء  �سموها  وحثت  ال�سيفية. 
الربامج  اختيار  يف  وت�سجيعهم  اأبنائهم  توجيه  يف  كبرية  م�سوؤولية 
اإجازاتهم  وا�ستثمار  بالنفع  اأب��ن��ائ��ه��م  على  ت��ع��ود  ال��ت��ي  واالأن�����س��ط��ة 

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س منغوليا باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي -وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" برقية 
اليوم  مبنا�سبة  وذل��ك  منغوليا  جمهورية  رئي�س  باتولغا  خالتاما  فخامة  اإىل  تهنئة 
الوطني لبلده. كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة  اآل نهيان ويل عهد  زايد 
ال�سيخ حممد  ال�سمو  وبعث �ساحب  باتولغا.  الرئي�س خالتاما  اإىل فخامة  مماثلتني 
تهنئة  برقيتي  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  اآل مكتوم و�ساحب  را�سد  بن 

مماثلتني اإىل معايل اأوخنا خوريل�سوخ رئي�س وزراء منغوليا.

مبباركة رئي�ص الدولة واأمام نائب رئي�ص الدولة وبدعم من ويل عهد اأبوظبي.. وزراء حكومة الإمارات يوؤدون اليمني الد�ستورية عن بعد 

حممد بن را�شد: بدعم اأخي حممد بن زايد.. دولتنا م�شتمرة يف اإجنازاتها واحلفاظ على مكت�شباتها
•• دبي-وام:

ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  مب��ب��ارك��ة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
واأم������ام  اهلل"،  "حفظه  ال����دول����ة 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
حاكم دبي "رعاه اهلل"،وبدعم من 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي 
للقوات  االأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
يف  ال����وزراء  م��ع��ايل  اأدى  امل�سلحة، 
ال�سبت،  اأم�����س  االإم�����ارات  حكومة 
ُبعد،  ع���ن  ال���د����س���ت���وري���ة  ال��ي��م��ني 
اإع����لن �ساحب  اأع��ق��اب  وذل���ك يف 
را�سد  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
الوزاري  الت�سكيل  ع��ن  مكتوم  اآل 
اجل��دي��د حل��ك��وم��ة االإم�����ارات بعد 
الت�ساور مع �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان واعتماد 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

زايد اآل نهيان.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  واأك�������د 
اأن  اآل م��ك��ت��وم  ب���ن را����س���د  حم��م��د 
روؤية  تعك�س  اجل��دي��دة  احل��ك��وم��ة 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�����س��ي��خ  ق��ائ��ده��ا 
مزيد  وحتقيق  التطورات  ملواكبة 
االإجن���ازات  وت�سريع  التطور  م��ن 
واال�ستعداد  امل��ج��االت  خمتلف  يف 
الوطنية.  روؤي��ت��ه��ا  لتنفيذ  املبكر 
وق�����د وّج������ه ����س���م���وه ك��ل��م��ة ملعايل 
الوزراء عقب مرا�سم اأداء اليمني، 
اأكد فيها �سرورة موا�سلة اجلهود 
قطاعات  مل��خ��ت��ل��ف  ال���ت���ط���وي���ري���ة 
الفرتة  خ��لل  والرتكيز  ال��دول��ة، 
الوطنية  االأول���وي���ات  على  املقبلة 
واال�ستباقي  امل��ب��ك��ر  واال���س��ت��ع��داد 
لكافة التطورات، حيث قال �سموه: 
احلكومة  ع���ل���ى  ك���ب���ري  "رهاننا 
�سعبنا  وتطلعات  اأولويات  لتنفيذ 
واأمامنا  القادمة..  الفرتة  خلل 
لتحقيق  ح��اف��ل  ح��ك��وم��ي  م��و���س��م 
اإجنازات وقفزات نوعية يف ملفاتنا 

الوطنية احليوية".
عاماً  "حددنا  ���س��م��وه:  واأ����س���اف 
لكل م�سوؤول لتحقيق م�ستهدفات 
لتغيري  املرونة  قطاعاته..ولدينا 
وت�سكيل حكومتنا متى ما ا�ستدعت 
وطننا..واملهم  خل��دم��ة  احل��اج��ة 
خ���لل ال���ف���رتة امل��ق��ب��ل��ة ه���و روؤي���ة 
الواقع وتطوير  اأر���س  نتائج على 
�ساملة  ا����س���ت���ب���اق���ي���ة  م��ن��ه��ج��ي��ات 
وحتدياته".  امل�ستقبل  ت�ست�سرف 
"التغيريات  اأن  على  �سموه  و�سدد 
وطنية  ملفات  واإ�سافة  ال��وزاري��ة 
ودمج هيئات وموؤ�س�سات يف حكومة 
ل��رتك��ي��ز اجلهود  االإم�������ارات ج���اء 
وحت��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج اأك����رث ت���اأث���رياً يف 
حياة املواطنني واملقيمني يف دولة 
االإمارات، وهي تغيريات تزيد من 
اأف�سل  م�ستقبل  لتوفري  اإ�سرارنا 

للأجيال القادمة".
"حكومة  اأن  ����س���م���وه  اأك������د  ك���م���ا 
ت���ع���ت���م���د يف روؤي���ت���ه���ا  االإم�������������ارات 
تعزيز  ع���ل���ى  امل��ق��ب��ل��ة  ل��ل��م��رح��ل��ة 
م���ل���ف���ات ح���ي���وي���ة منها  وت���ط���وي���ر 
وال��غ��ذائ��ي، وتطوير  املائي  االأم��ن 
الرقمية،  وامل��ن�����س��ات  ال�����س��ن��اع��ات 
واملعرفة  البحث  على  واالع��ت��م��اد 
يف  اال�سطناعي  الذكاء  وتوظيف 
ومبنا�سبة  احلكومية".  اخلدمات 
اجلديد  احل��ك��وم��ي  ال��ف��ري��ق  اداء 
اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ  الق�سم 

ن���ورة ب��ن��ت حم��م��د ال��ك��ع��ب��ي ع�سو 
الثقافة  وزي����رة  ال�����وزراء  جم��ل�����س 
وال�����س��ب��اب، وم���ع���ايل ع���ب���داهلل بن 
طوق املري ع�سو جمل�س الوزراء 
الدكتور  ومعايل  االقت�ساد،  وزير 
ال��ف��ل���س��ي وزير  ب��ال��ه��ول  اأح���م���د 
وامل�ساريع  االع��م��ال  ل��ري��ادة  دول���ة 
ومعايل  وامل��ت��و���س��ط��ة،  ال�����س��غ��رية 
الزيودي  اأحمد  بن  ثاين  الدكتور 
اخلارجية،  ل��ل��ت��ج��ارة  دول���ة  وزي���ر 
خلفان  ب����ن����ت  ع�����ه�����ود  وم������ع������ايل 
ال��روم��ي وزي���رة ال��دول��ة للتطوير 
عام  م��دي��ر  وامل�ستقبل  احل��ك��وم��ي 
م��ك��ت��ب رئ��ا���س��ة جم��ل�����س ال������وزراء، 
�سعيد  حممد  بنت  مرمي  ومعايل 

املخل�سة  ال���وط���ن���ي���ة  جل���ه���وده���م 
خلل الفرتة املا�سية.. وهم دائماً 
ر�سيد للوطن يف خمتلف املجاالت 
"حكومة  اأن   : �سموه  واأ�ساف   ."
االإم���ارات من��وذج فاعل يف القيادة 
عالية  مبرونة  والتعامل  واالإدارة 
وا�ست�سراف  املرحلة  مع متطلبات 
اجلديدة  واحلكومة   .. امل�ستقبل 
التطوير  ل��ن��ه��ج  ا����س���ت���م���رارا  ت��ع��د 
للتعامل مع ظ��روف خمتلفة مبا 
وروؤى  واأف��ك��ار  اآليات  من  ينا�سبها 
وه���ي���اك���ل ع���م���ل ون��ت��ط��ل��ع خلل 
مزيد  حتقيق  اإىل  املقبلة  املرحلة 
م�ستوى  ع���ل���ى  ال���ن���ج���اح���ات  م����ن 

العمل احلكومي".

و���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
االأعلى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي 
للقوات امل�سلحة وفخرهم بالعمل 
االإم�����ارات،  ف��ري��ق ح��ك��وم��ة  �سمن 
على  والوطن  اأنف�سهم  معاهدين 
واالإخ��ل���س يف  م�ساعفة اجلهود 
العمل خلدمة الوطن واملواطنني 
وحت����ق����ي����ق ت���ط���ل���ع���ات احل���ك���وم���ة 

والقيادة الر�سيدة.

ال��ه��ي��ك��ل ال������وزاري اجل��دي��د 
للحكومة.

وكان �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
اأعلن  ق���د  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 

حممد بن زاي��داآل نهيان اأن روؤية 
ال�سمو  �ساحب  بقيادة  االإم����ارات 
نهيان،  اآل  زاي��د  ال�سيخ خليفة بن 
رئي�س الدولة " حفظه اهلل" ت�سري 
تطلعات  لتحقيق  ث��اب��ت��ة  بخطى 
مواطنيها ويف اأن تكون من اأف�سل 
دول العامل يف خمتلف القطاعات 
 "  : املنا�سبة  ب��ه��ذه  ���س��م��وه  .وق����ال 
االإمارات  حكومة  الأع�ساء  نبارك 
ث��ق��ة ال���ق���ي���ادة ب��ه��م ون��ت��م��ن��ى لهم 
يف  مهامهم  يف  وال��ن��ج��اح  التوفيق 
خ���دم���ة ال���وط���ن وامل����واط����ن حتت 
قيادة اأخي �ساحب ال�سمو حممد 
ن�سكر  كما   .. مكتوم  اآل  را�سد  بن 
ال�سابقني  وامل�����س��وؤول��ني  ال������وزراء 

حارب املهريي وزيرة دولة للأمن 
ال��غ��ذائ��ي وامل���ائ���ي، وم��ع��ايل �سارة 
ب���ن���ت ي���و����س���ف االأم���������ريي وزي�����رة 
املتقدمة،  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  دول�����ة 
العلماء  �سلطان  بن  عمر  ومعايل 
اال�سطناعي  ل��ل��ذك��اء  دول���ة  وزي���ر 
وتطبيقات  ال��رق��م��ي  واالق��ت�����س��اد 
اأعرب  ب��دوره��م،  بعد.  ع��ن  العمل 
بثقة  اع����ت����زازه����م  ع����ن  ال����������وزراء 
ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل"  "حفظه 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
"رعاه اهلل"  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 

م�ساعفة اجلهود.
كل  ال���د����س���ت���وري���ة  ال���ي���م���ني  اأدى 
ب�����ن جمعة  اأح�����م�����د  م����ع����ايل  م�����ن 
املجل�س  ����س���وؤون  وزي�����ر  ال���زع���اب���ي 
االأع��ل��ى ل��لحت��اد، وم��ع��ايل �سهيل 
املزروعي  ف��ار���س  ف��رج  ب��ن حممد 
ع�������س���و جم���ل�������س ال�����������وزراء وزي����ر 
الطاقة والبنية التحتية، ومعايل 
ب�����ن حممد  ال����دك����ت����ور ع�����ب�����داهلل 
جمل�س  ع�����س��و  النعيمي  بلحيف 
املناخي  ال��ت��غ��ري  وزي�����ر  ال��������وزراء 
والبيئة، ومعايل الدكتور �سلطان 
اجل��اب��ر ع�سو  �سلطان  اأح��م��د  ب��ن 
ال�سناعة  وزي���ر  ال�����وزراء  جمل�س 
ومعايل  املتقدمة،  والتكنولوجيا 

االأ�سبوع املا�سي الت�سكيل الوزاري 
الذي  االإم��ارات  اجلديد حلكومة 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  اع��ت��م��ده ���س��اح��ب 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل ، وبعد الت�ساور 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأخ��ي��ه  م��ع 
اآل نهيان، وذلك  زاي��د  حممد بن 
ن�سرها  ت���غ���ري���دات  ���س��ل�����س��ل��ة  ع���رب 
على  الر�سمي  ح�سابه  على  �سموه 

"تويرت".
وق����د ���س��ه��د ال��ت�����س��ك��ي��ل ال������وزاري 
اجل����دي����د حل���ك���وم���ة االإم�����������ارات، 
حقيبة   11 ���س��م��ل��ت  ت���ع���دي���لت 
ا�ستحداث  وزاري��ة تنوعت ما بني 
م���ه���ام وم���ل���ف���ات ودم������ج اأخ������رى، 
21 ح��ق��ي��ب��ة وزاري�����ة دون  وب���ق���اء 
اجلديد  الت�سكيل  و�سمل  تغيري. 
%50 من مراكز اخلدمة  اإلغاء 
احلكومية وحتويلها اإىل من�سات 
باالإ�سافة  ع��ام��ني،  خ��لل  رقمية 
اإىل دمج نحو %50 من الهيئات 
�سمن  اأو  بع�سها  م��ع  االحت��ادي��ة 
ا�ستحداث  ع��ل��ى  ع���لوة  وزارات، 
منا�سب وزراء دول��ة ج��دد، وخلق 
م��ن��ا���س��ب روؤ�����س����اء ت��ن��ف��ي��ذي��ني يف 

قطاعات تخ�س�سية.
وي��ت��م��ا���س��ى ال��ت�����س��ك��ي��ل ال�������وزاري 
اأكده  م��ا  م��ع  للحكومة  اجل��دي��د 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
�سهر  يف  م���ك���ت���وم  اآل  را�����س����د  ب����ن 
م��اي��و امل��ا���س��ي ب�����س��اأن ال��ع��م��ل على 
مراجعة هيكل احلكومة وحجمها 
وم��ه��ام��ه��ا، مب����وازاة دم���ج وزارات 
واع��ت��م��اد ت��غ��ي��ريات، وذل���ك �سمن 
دولة  حكومة  اجتماعات  فعاليات 
اال�ستعداد  تناول  ال��ذي  االإم���ارات 
مل��رح��ل��ة م���ا ب��ع��د ك��وف��ي��د – 19، 
اإعادة  اأهمية  على  �سموه  م��وؤك��داً 
وتطوير  االأول�������وي�������ات  ت���رت���ي���ب 
واال�سرتاتيجيات  ال�����س��ي��ا���س��ات 
ال���وط���ن���ي���ة وت���ع���زي���ز اجل���اه���زي���ة 
واالرت��ق��اء ب����االأداء وت��ط��وي��ر اأطر 
يلبي  مب�����ا  احل���ك���وم���ي���ة  ال���ع���م���ل 
املرحلة  وم��ت��ط��ل��ب��ات  اح��ت��ي��اج��ات 
املقبلة، التي ت�ستلزم حكومة اأكرث 
ا�ستعداداً  واأك��رث  ور�ساقة  مرونة 
والتعامل  امل��ت��غ��ريات  م��ع  للتكيف 
م���ع ال��ت��ح��دي��ات امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة من 
خ�����لل ت���ط���وي���ر م��ن��ظ��وم��ة عمل 

حكومية ذات بعد ا�ست�سرايف.
وم���������ن ب�������ني ال������ت������غ������ريات ال����ت����ي 
���س��م��ل��ت��ه��ا ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة اجل����دي����دة 
لل�سناعة  وزارة  اإن�ساء  للحكومة 
لتطوير  املتقدمة  والتكنولوجيا 
ال���ق���ط���اع ال�������س���ن���اع���ي ب���ال���دول���ة، 
وتعيني ثلثة وزراء �سمن وزارة 
وا���س��ت��ح��داث من�سب  االق��ت�����س��اد، 
الرقمي  ل��لق��ت�����س��اد  دول����ة  وزي����ر 
وتطبيقات  اال�سطناعي  والذكاء 
ال��ع��م��ل ع��ن ب��ع��د، واإن�����س��اء املكتب 

االإعلمي حلكومة االإمارات.
وزارة  دم��ج  الهيكلية  �سهدت  كما 
الطاقة مع وزارة البنية التحتية 
والبنية  ال��ط��اق��ة  وزارة  لت�سبح 
الوطني  املجل�س  ودم��ج  التحتية، 
االحتادية  وامل��وؤ���س�����س��ة  ل���لإع���لم 
الثقافة،  وزارة  م����ع  ل��ل�����س��ب��اب 
الهيئة  دم������ج  اإىل  ب����االإ�����س����اف����ة 
والتاأمينات  ل��ل��م��ع��ا���س��ات  ال��ع��ام��ة 
تنمية  وزارة  �سمن  االجتماعية 
الوطنية  الهيئة  ودم��ج  املجتمع، 
الرتبية  وزارة  م���ع  ل��ل��م��وؤه��لت 
ودم����ج ه��ي��ئ��ة ال��ت��اأم��ني م���ع هيئة 

االأوراق املالية وال�سلع.

حممد بن را�سد: 
اجلديدة العاملية  املتغريات  ملواكبة  احلكومة  هيكلية  تغيري  يف  الأ�شرع  �شمن  كانت  الإمارات  دولة  زايد..  بن  حممد  اأخي  • بدعم 

التفوق نحو  �شباقنا  يف  عليها  ونراهن  القادمة..  اخلم�شني  حكومة  • هذه 
بن زايد ملواكبة التطورات وحتقيق مزيد من التطور وت�شريع الإجنازات يف خمتلف املجالت  خليفة  ال�شيخ  قائدها  روؤية  تعك�س  اجلديدة  • احلكومة 

�شعبنا خالل الفرتة القادمة.. واأمامنا مو�شم حكومي حافل  وتطلعات  اأولويات  لتنفيذ  احلكومة  على  كبري  • رهاننا 
وطننا خلدمة  احلاجة  ا�شتدعت  ما  متى  حكومتنا  وت�شكيل  لتغيري  املرونة  ولدينا  قطاعاته..  م�شتهدفات  لتحقيق  م�شوؤول  لكل  عامًا  • حددنا 

الإمارات دولة  يف  واملقيمني  املواطنني  حياة  يف  تاأثريًا  اأكرث  نتائج  وحتقيق  اجلهود  لرتكيز  جاء  الإمارات  حكومة  يف  وموؤ�ش�شات  هيئات  ودمج  وطنية  ملفات  واإ�شافة  الوزارية  • التغيريات 

حممد بن زايد: 
القطاعات خمتلف  يف  العامل  دول  اأف�شل  من  تكون  اأن  ويف  مواطنيها  تطلعات  لتحقيق  ثابتة  بخطى  ت�شري  الدولة  رئي�س  بقيادة  الإمارات  • روؤية 

مبرونة عالية مع متطلبات املرحلة وا�شت�شراف امل�شتقبل  والتعامل  والإدارة  القيادة  يف  فاعل  منوذج  الإمارات  •  حكومة 
عمل وهياكل  وروؤى  واأفكار  اآليات  من  ينا�شبها  مبا  خمتلفة  ظروف  مع  للتعامل  التطوير  لنهج  ا�شتمرارًا  تعد  اجلديدة  • احلكومة 

املرحلة املقبلة اإىل حتقيق مزيد من النجاحات على م�شتوى العمل احلكومي  خالل  • نتطلع 
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اأخبـار الإمـارات
حمكمة اأبوظبي العمالية ت�شلم م�شتحقات 26800 عامل مبقر اإقامتهم بقيمة 170 مليون درهم

•• اأبوظبي-وام:

متكنت حمكمة اأبوظبي العمالية، من ت�سليم م�ستحقات 
اإقامتهم،  مبقر  ع��ام��ل   800 و  األ��ف��ا   26 لنحو  مالية 
باإجمايل مبالغ و�سل اإىل 170 مليون درهم، وذلك يف 
العمال  حقوق  ال�ستيفاء  امل�ستحدثة  االآلية  تطبيق  اإطار 
بال�سرعة املطلوبة ممن ال يتوافر لديهم ح�سابات بنكية، 
الفرتة  خ��لل  ُب��ع��د  ع��ن  االأع��م��ال  ا�ستدامة  م��ع  متا�سياً 
انت�سار  من  للحد  الوقائية  للتدابري  تطبيقاً  الراهنة، 
فريو�س كورونا امل�ستجد، واحلفاظ على �سحة و�سلمة 

اأفراد املجتمع.
وت�����س��م��ن االآل���ي���ة امل��ط��ب��ق��ة ب��ه��دف ال��ت�����س��ه��ي��ل ع��ل��ى فئة 

ت�سريع  بنكية،  ح�سابات  لديهم  يتوافر  ال  ممن  العمال 
اإجراءات ح�سولهم على م�ستحقاتهم املالية وفق االأحكام 
الق�سائية ال�سادرة لهم، ومن دون احلاجة اإىل مراجعة 
مقر املحكمة العمالية، اإذ يتم ت�سليمها عن طريق بريد 

االإمارات.
واأو�سحت حمكمة اأبوظبي العمالية، اأن ت�سليم م�ستحقات 
العمال مبقر اإقامتهم طبقاً للآلية املعتمدة، يتوافق مع 
الق�سائية  العمليات  جميع  الإمت���ام  املتكاملة  املنظومة 
قيد  ب��دءا من  ُبعد،  بها عن  املرتبطة  املعاملت  واإجن���از 
اإىل مرحلة  االأحكام، و�سوال  واإ�سدار  الدعاوى ونظرها 

التنفيذ وا�ستيفاء احلقوق الأ�سحابها يف وقت قيا�سي.
التقا�سي  املتبعة يف مراحل  االإج���راءات  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 

باملحكمة العمالية وال�سيما املعمول بها يف ق�سم التنفيذ 
الق�سائية  االأح���ك���ام  ت��ن��ف��ي��ذ  ���س��رع��ة  ت�����س��م��ن  ال��ع��م��ايل، 
يتوىل  اإذ  ق�سرية،  زمنية  م��دة  خ��لل  للعمال  ال�����س��ادرة 
حق  ال�ستيفاء  االإج����راءات  جميع  اتخاذ  التنفيذ  م��اأم��ور 
العامل ب�سكل مبا�سر، ودون احلاجة اإىل ح�سوره، بح�سب 

ما جاء يف �سحيفة القيد.
منظومة  يف  ال��ت��ط��وي��ري��ة  اجل���ه���ود  ت��ك��ام��ل  اإىل  ول��ف��ت��ت 
خمتلف  م��ع  وت��ت��ع��ام��ل  املتطلبات  تلبي  رائ����دة  ق�سائية 
االأولوية  يحقق  مبا  عالية،  وجاهزية  مبرونة  الظروف 
اأب��وظ��ب��ي، املتمثلة  ال��ق�����س��اء يف  ل��دائ��رة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
بتعزيز فعالية وكفاءة التقا�سي و�سمان �سهولة الو�سول 

ال�سامل للخدمات.

الهيئة الحتادية للهوية واجلن�شية ت�شتاأنف اليوم خدماتها للمتعاملني 
•• اأبوظبي- وام:

ت�ستاأنف الهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية خدماتها للمتعاملني اليوم مع ا�ستيفاء الر�سوم امل�ستحقة لقاء تقدميها 
ل�سمان ح�سن �سري العمل وجودة م�ستوى اخلدمات املقدمة وذلك بناء على قرار جمل�س الوزراء يف هذا ال�سدد.

جميع  من  املنتهية  االإق��ام��ات  و  الهوية  بطاقات  بتجديد  امل��ب��ادرة  اإىل  خدماتها  متلقي  متعامليها  الهيئة  ودع��ت 
يف  اإلتزامها  و  املتعاملني  على  حر�سها  موؤكدة  الدولة  يف  املتواجدين  واملقيمني  التعاون  جمل�س  واأبناء  املواطنني 
حتقيق التباعد االجتماعي. وتبداأ الهيئة غدا تلقي طلبات التجديد املنتهية �سلحية االإقامات والبطاقات خلل 
�سهري مار�س وابريل .. اأما املنتهية يف مايو تبداأ قبول طلباتهم يوم 8 اغ�سط�س .. فيما ت�ستقبل طلبات االإقامات 
والبطاقات املنتهية يف يونيو وخلل الفرتة من االول اىل 11 يوليو خلل 10 �سبتمرب وباقي االيام من ال�سهر 
نف�سه غري مقيد بتاريخ حمدد. وترجو الهيئة من اجلميع اال�ستفادة من اخلدمات الذكية التي تقدمها والتجاوب 
وتوفري اخلدمة  املكاين عرب جميع مراحل تقدمي  التباعد  لتحقيق متطلبات  اأع��له  الزمنية  باخلطة  وااللتزام 

وتفاديا للوقوع يف الغرامات االإدارية.

�شندوق الوطن يطلق دورة افرتا�شية من مبادرة املربمج الإماراتي مبنطقة الظفرة
•• اأبوظبي-وام: 

اأع��ل��ن ���س��ن��دوق ال��وط��ن اإط����لق امل��رح��ل��ة امل��ت��و���س��ط��ة م��ن م���ب���ادرة املربمج 
االإماراتي يف منطقة الظفرة اليوم االحد وذلك بدورة افرتا�سية عن ُبعد 
بايثون للربجمة. تهدف  الذكاء اال�سطناعي ولغة  اأ�سا�سيات  حتت عنوان 
املبادرة اإىل اإعداد جيل مبدع من املربجمني االإماراتيني املواكبني ملتطلبات 
�سوق العمل املت�سارعة وتثقيفهم بخبايا علم احلا�سوب. تقام الدورة بدعم 
من �سركة برتول اأبوظبي الوطنية " اأدنوك" و بالتعاون مع وزارة الرتبية 
وي�سارك  باأبوظبي  املجتمعية  واملدار�س  واملعرفة  التعليم  ودائ��رة  والتعليم 
فيها اأكرث من 300 طالب وطالبة من خريجي املرحلة االأوىل املتميزين 

من 6 مدار�س يف منطقة الظفرة.
"تينكر"  من�سة  ع��رب  ال��وط��ن  ���س��ن��دوق  ينظمها  ال��ت��ي   - ال����دورة  وت�ستمر 
التعليمية العاملية ملدة 10 اأيام حتى 23 يوليو اجلاري.. وتهدف اإىل تاأهيل 
التطبيقات  تطوير  اأ�سا�سيات  تعلم  من  ليتمكنوا  الظفرة  منطقة  ط��لب 
اال�سطناعي  والذكاء  الروبوتات  وبرجمة  االإلكرتونية  واالألعاب  الرقمية 

واإنرتنت االأ�سياء.
باالإنابة"  ال��وط��ن  �سندوق  ع��ام  مدير  فكري  حممود  اأح��م��د  �سعادة  وق��ال 
منطقة  يف  االإماراتي"  "املربمج  م��ن  املتو�سطة  املرحلة  اإط���لق  ي��اأت��ي   ":
وت�سليحهم  الطلبة  اأوق���ات  ا�ستغلل  على  حر�سنا  م��ن  انطلقاً  الظفرة 
الذكاء  التي متكنهم من مواكبة تطورات  االأ�سا�سية  املعلومات  و  باملهارات 
لغة  وتعلم  امل�ستقبل،  يف  العمل  و�سوق  اقت�ساد  يف  ال�سرورية  اال�سطناعي 
"بايثون" التي تعد اإحدى اأكرث لغات الربجمة طلباً على م�ستوى العامل 
يتما�سى مع  اف��رتا���س��ي��اً  ال���دورة  اإط���لق  اأن  واأ���س��اف  الراهن".  ال��وق��ت  يف 
االإجراءات والتدابري الوقائية واالحرتازية املتبعة يف الدولة للحفاظ على 
�سحة و�سلمة الطلبة واأفراد املجتمع ويت�سق مع توجهات دولة االإمارات 
كل  يف  التعليم  ا�ستدامة  على  والرتكيز  بعد  ع��ن  التعلم  نظام  تطبيق  يف 

الظروف واالأوقات مهما كانت التحديات.
 " اأدن��وك  يف  املجتمعية  امل�سوؤولية  البوعينني مدير  قالت رمي  من جانبها 
:" بالتعاون مع �سندوق الوطن نهدف يف اأدنوك اإىل زيادة اأعداد ال�سباب 

وطالبة  طالب   1000 ح��وايل  تخريج  يف  باأبوظبي  املجتمعية  وامل��دار���س 
الكوكبة  لت�ساف هذه  اأبوظبي  اأرج��اء  6 مدار�س جمتمعية يف جميع  من 
من املربجمني اإىل قائمة امل�ستفيدين من املبادرة الذي يهدف اإىل اإك�ساب 

الطلبة مهارات لغة امل�ستقبل.
عام  انطلقها يف  االإم��ارات��ي �سمت منذ  املربمج  اأن مبادرة  بالذكر  جدير 
2018 حتى اليوم 3245 طالبا وطالبة من جميع اأرجاء دولة االإمارات 
الع�سر  ولغة  املعارف  واإك�سابهم  امل�ساركني  ق��درات  وتطوير  تاأهيلهم  ومت 
احلديث من خلل جمموعة من املحا�سرات ال�سيفية والربامج التعليمية 
ت�سميم  م��ه��ارات  الإك�����س��اب��ه��م  واأخ����رى تطبيقية  واالف��رتا���س��ي��ة  ال��ن��ظ��ري��ة 

الربجمة  علم  يف  امل�ستقبلية  التقنية  باملهارات  يتمتعون  الذين  املواطنني 
واحلا�سوب وذلك للأهمية الكبرية لهذه املهارات يف جميع جوانب االأعمال 

احلالية وامل�ستقبلية ودورها يف بناء اقت�ساد م�ستدام قائم على املعرفة".
واأ�سافت : ياأتي دعمنا ملبادرة املربمج االإماراتي على مدى االأعوام الثلثة 
اإىل  اأدنوك ون�سعى  املجتمعية يف  ا�سرتاتيجيتنا للم�سوؤولية  املا�سية �سمن 
تو�سعة نطاق املبادرة يف منطقة الظفرة لت�سل اإىل اأكرب عدد من الطلب 

ولتحقيق اال�ستفادة الق�سوى منها".
بدعم  تنظيمها  ج��رى  ال��ذي  امل��ب��ادرة  �ساهمت  ال�سابقني  العامني  وخ��لل 
من اأدنوك و بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم ودائرة التعليم واملعرفة 

الوطن  اأطلقها �سندق  االإماراتي" التي  "املربمج  الربامج. تتكون مبادرة 
االألعاب  برجمة  الطلبة  بتعلم  االأوىل  مرحلتها  يف  تبداأ  مراحل  عدة  من 
االإلكرتونية ومفاهيم الربجمة الرئي�سية ويف املرحلة الثانية يتم الرتكيز 
اأما يف املراحل  اأ�سا�سيات لغة البايثون  على مفاهيم الذكاء اال�سطناعي و 
املتقدمة  الربجمة  مهارات  يف  امل�ساركني  ق��درات  تطوير  ف�سيتم  املتقدمة 

بلغة بايثون وبناء التطبيقات االإلكرتونية .
درا�ستها  قبل  ال��ربجم��ة  اأ�سا�سيات  ال��ط��لب  تعليم  اإىل  امل��ب��ادرة  ت��ه��دف  و 
�سناعة  على  وق��ادر  الع�سر  بلغة  مت�سلح  اإيجاد جيل جديد  و  اجلامعة  يف 

م�ستقبل م�سرق لدولة االإمارات.

بتوجيهات حممد بن را�سد 

دبي ترفع قيمة حزم التحفيز اإىل 6.3 مليار درهم باإطالق حزمة اقت�شادية ثالثة قيمتها 1.5 مليار درهم

اإ�سافية  اأ�سهر  ثلثة  مل��دة  االأوىل 
 2020 ���س��ب��ت��م��رب  ن���ه���اي���ة  ح���ت���ى 
ال��ق��ط��اع اخلا�س  ال���س��ت��م��رار دع���م 
ال�سلبية  ال�����ت�����اأث�����ريات  مل���واج���ه���ة 
وال����ت����ع����ايف م�����ن االأزم�����������ة، وال���ت���ي 
ر�سم  م����ب����ادرة جت��م��ي��د  ت��ت�����س��م��ن 
واإلغاء   ،2.5% البالغ  االأ���س��واق 
ج��م��ي��ع غ����رام����ات ال���ت���اأخ���ري على 
"مثل  احلكومية  اخل��دم��ات  ك��اف��ة 
للتاأخر  نظراً  املرتاكمة  الغرامات 
االأعمال"  ت��راخ��ي�����س  جت��دي��د  يف 
الرخ�س  بتجديد  ارتباطاها  وفك 
الرخ�س  وجت����دي����د  ال����ت����ج����اري����ة، 

ال��ت��ج��اري��ة ب���دون اإل��زام��ي��ة جتديد 
�سرط  واإل�����غ�����اء  االإي�����ج�����ار،  ع���ق���ود 
بن�سبة  امل����ح����دد  االأوىل  ال���دف���ع���ة 
الر�سوم  تق�سيط  ل��ق��ب��ول   25%
بالرتخي�س  اخل��ا���س��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
ب�سكل �سهري  وجتديد الرتخي�س 
وب����دون ح��د اأدن����ى ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
املفرو�سة  ال��ر���س��وم  م��ن  االإع���ف���اء 
والعرو�س  التنزيلت  اإج��راء  على 

التجارية.
اخلارجية،  ال���ت���ج���ارة  ق���ط���اع  ويف 
���س��ي��ت��م مت���دي���د ����س���ري���ان م���ب���ادرة 
اإعفاء املراكب التجارية التقليدية 

امل�����س��ج��ل��ة حم��ل��ي��اً يف ال���دول���ة من 
الر�سو يف مرفاأ دبي وميناء  ر�سوم 
التحميل  ر�سوم  وت�سمل  احلمرية 
امل��ب��ا���س��ر وغ����ري امل���ب���ا����س���ر، واإل���غ���اء 
النقدي  اأو  ال���ب���ن���ك���ي  ال�������س���م���ان 
التخلي�س  ن�ساط  ملزاولة  املطلوب 
مببلغ  وامل���������ح���������دد  اجل������م������رك������ي 
50،000 درهم، مع رد ال�سمانات 
البنكية والنقدية املقدمة ل�سركات 
القائمة  اجل���م���رك���ي  ال��ت��خ��ل��ي�����س 
تقدمي  ر���س��وم  وتخفي�س  ح��ال��ي��اً، 
لل�سركات  اجل��م��رك��ي��ة  امل�����س��ت��ن��دات 
كل  ع���ن  دراه������م   5 اإىل   50 م���ن 

اجلمركية  البيانات  وع��ن  معاملة 
ال��ت��ي مت اإجن���ازه���ا، واإل���غ���اء �سرط 
ال�سك امل�سريف عند تقدمي طلبات 
لت�سهيل  اجل��م��رك��ي��ة  ال��ت��ظ��ل��م��ات 
وت�سريع البت يف طلبات التظلمات 
ال�سياحة  ق��ط��اع  ويف  اجل��م��رك��ي��ة. 
متديد  وال���ف���ع���ال���ي���ات،  وال���رتف���ي���ه 
م���ب���ادرة جت��م��ي��د تطبيق  ���س��ري��ان 
الفنادق،  ع��ل��ى  ال��ت�����س��ن��ي��ف  ر����س���وم 
ور�سوم التذاكر واإ�سدار الت�ساريح 
ال��ر���س��وم احلكومية  م��ن  وغ��ريه��ا 
الرتفيهية  ال����ف����ع����ال����ي����ات  ع����ل����ى 

واالأعمال.

•• دبي-وام:

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بتوجيهات 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال�������وزراء ح���اك���م دب����ي رع�����اه اهلل.. 
التحفيزية  احل��زم��ة  دب��ي  اأط��ل��ق��ت 
الثالثة بقيمة 1.5 مليار لت�ساف 
اإىل احل����زم ال��ت��ح��ف��ي��زي��ة ال��ت��ي مت 
�سملت  وال���ت���ي  ���س��اب��ق��اً  اإط���لق���ه���ا 
1.5 مليار  احلزمة االأوىل بقيمة 
الثانية  احل���زم���ة  وت��ب��ع��ت��ه��ا  دره����م 
لريتفع  دره��م،  مليار   3.3 بقيمة 
التحفيزية  احل��زم  اإج��م��ايل  بذلك 
التي قدمتها االإمارة خلل االأ�سهر 
مليار   6.3 اإىل  املا�سية  القليلة 
حمدان  ال�سيخ  �سمو  واأك���د  دره���م. 
اآل مكتوم،  را���س��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د 
املجل�س  رئ���ي�������س  دب�����ي  ع���ه���د  ويل 
التنفيذي.. اأن العامل يعي�س اليوم 
وغري  ا�ستثنائية  حت��دي��ات  ظ��ل  يف 
ي�ستلزم  ال����ذي  االأم�����ر  م�����س��ب��وق��ة، 
ب�سكل  وال��ت��لح��م  التكاتف  تعزيز 
وثقل  التحدي  حجم  مع  يتما�سى 
ال���راه���ن، م�سددا  ال��ع��امل��ي  ال��ظ��رف 
التزام حكومة دبي مبوا�سلة  على 
جهودها حل�سد االإمكانات اللزمة 
لدعم كافة القطاعات االقت�سادية 
ل�سمان تعزيز قدرتها على جتاوز 
كورونا،  ج��ائ��ح��ة  اأزم�����ة  ت��داع��ي��ات 
ت��وج��ي��ه��ات �ساحب  م��ن  ان��ط��لق��اً 
اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو 
من  التخفيف  اإىل  الرامية  مكتوم 
وب�سكل  االأزم������ة،  واآث�����ار  ت��داع��ي��ات 
وي�سهم  االأعمال  ا�ستمرارية  يعزز 
االقت�سادي  ال��ت��ع��ايف  ت�����س��ري��ع  يف 

ملوا�سلة م�سريتنا التنموية.
وق������ال ���س��م��و ويل ع���ه���د دب�������ي.. " 
اأ�س�س  على  وقائم  ق��وي  اقت�سادنا 
من  عالية  ب��درج��ة  ويتمتع  متينة 

اقت�ساد  نحو  التحول  لعجلة  قوياً 
االبتكار  على  قائم  منتج  تناف�سي 
توجيه  اأن  اإىل  م�����س��رياً  وامل��ع��رف��ة، 
ال�����س��ي��ا���س��ات احل��ك��وم��ي��ة ن��ح��و دعم 
ه��ذا ال��ق��ط��اع ب��ات ���س��رورة حتمية 
ي�سهدها  ال��ت��ي  االأو�����س����اع  ظ���ل  يف 
ال����ع����امل ح���ال���ي���اً ب���اع���ت���ب���اره اأح����د 
اأك���رث ال��ق��ط��اع��ات ع��ر���س��ة ملخاطر 
لتف�سي  االق��ت�����س��ادي��ة  ال���ت���اأث���ريات 

جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد.
و���س��دد ���س��م��وه ع��ل��ى اأن اإم����ارة دبي 
كوجهة  مكانتها  ع��ل��ى  �ستحافظ 
واأ�سحاب  االأع��م��ال  ل��رواد  حا�سنة 

امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة.
واأ�����س����اف ���س��م��و ويل ع��ه��د دب����ي " 
ال�سغرية  ال�سركات  قطاع  يحظى 
ا�سرتاتيجية  بقيمة  وامل��ت��و���س��ط��ة 
كبرية، وهو م�ساهم رئي�س يف رفد 
للإمارة،  االإجمايل  املحلي  الناجت 
الدعم  ي��ت��وج��ه  اأن  احل��ك��م��ة  وم���ن 
لهذا القطاع يف ظل هذه الظروف، 
االأمر الذي من �ساأنه توفري عوائد 
ا�ستدامة  ل�سمان  قّيمة  اقت�سادية 
م�سريتنا نحو خلق اقت�ساد متنوع 

قائم على املعرفة".
ال�سغرية  ال�����س��رك��ات  ن�سبة  وتبلغ 
اإجمايل  م��ن   99% وامل��ت��و���س��ط��ة 
وت�سهم  دب��ي  يف  العاملة  ال�سركات 
املحلي  ال��ن��اجت  م��ن   46% ب�نحو 
االإجمايل وت�ستقطب نحو 51% 

من القوى العاملة يف االإمارة.
م������ب������ادرات  ع��������دة  اع�����ت�����م�����اد  ومت 
اقت�سادية لدعم خمتلف قطاعات 
ال�سحي،  ال��ق��ط��اع  ففي  االأع���م���ال، 
اعتمدت مبادرة ت�سريع دفع جميع 
التاأمني  ملبالغ  املالية  امل�ستحقات 
العلجات  ق��ي��م��ة  م����ن  وغ����ريه����ا 
امل�ستحقة واملرتتبة على احلكومة 
للم�ست�سفيات اخلا�سة. اأما يف قطاع 
والفعاليات،  وال��رتف��ي��ه  ال�سياحة 

التعامل  م��ن  متكننا  التي  امل��رون��ة 
ب���ك���ف���اءة م����ع خم���ت���ل���ف ال����ظ����روف 
وامل��ت��غ��ريات ال��ع��امل��ي��ة، ون��ح��ن نقف 
اخلا�س  القطاع  م��ع  واح���داً  �سفاً 
لتجاوز هذه املرحلة باإرادة را�سخة 
وع��زمي��ة ال ت��ل��ني، ون��ح��ر���س على 
باأ�سرع  لطبيعتها  االأع��م��ال  ع���ودة 
ع��ل��ى موا�سلة  ال��ت��اأك��ي��د  وق���ت م��ع 
القطاعات  ك��اف��ة  ل��دع��م  ال��ت��زام��ن��ا 
نعمل  ف���ن���ح���ن  االق�����ت�����������س�����ادي�����ة؛ 
ب��ف��ك��ر وروؤي��������ة قائد  ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل 
وال�سبق  ال��ري��ادة  اخ��ت��ار  ا�ستثنائي 
واختياره  االأب����رز  ع��ن��وان��ه  وال��ف��وز 
وتعلمنا  االأول،  اال���س��رتات��ي��ج��ي 
امل�ستحيل،  نقهر  اأن  اأج��دادن��ا  م��ن 
تتوقف  ال  اأح���لم���ه  �سعب  فنحن 
جاء  تتحطم".  ال  وط���م���وح���ات���ه 
�سموه احلزمة  اعتماد  ذلك خلل 
االقت�سادية  املحفزات  من  الثالثة 
ل���دع���م ع�����دد م����ن ال���ق���ط���اع���ات يف 
ال�سيولة  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  االإم������ارة 
ا�ستمرارية  ودعم  لل�سركات  املالية 
م���ن تكلفة  وال��ت��خ��ف��ي��ف  اأع��م��ال��ه��ا 
وت�سهيل  االأع�������م�������ال  مم����ار�����س����ة 
لل�سركات  ���س��ي��م��ا  ال  االإج���������راءات، 
ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة وع����دد من 

القطاعات اال�سرتاتيجية.
واأ����س���ار ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان بن 
اآل م��ك��ت��وم اإىل  ب���ن را����س���د  حم��م��د 
املبادرات احلكومية  ت��وايل  اأن��ه مع 
ل����دع����م وم���������س����ان����دة ال���ق���ط���اع���ات 
فاإن  االأوق��ات،  االقت�سادية يف هذه 
عليهم  االأعمال  ورواد  امل�ستثمرين 
ب�سكل  اأعمالهم  تطوير  م�سوؤولية 
العاملية،  االأ�سواق  يواكب متغريات 
الفر�س،  ا���س��ت��ك�����س��اف  وم��وا���س��ل��ة 

وتعزيز جاهزيتهم للم�ستقبل.
واأكد �سموه اأن ال�سركات ال�سغرية 
اأ�سا�سياً  ع�سباً  ت�سكل  واملتو�سطة 
ل��لق��ت�����س��اد ال���وط���ن���ي، وحم���رك���اً 

فتم اعتماد مبادرة ا�سرتداد املن�ساآت 
قيمة  لن�سف  واملطاعم  الفندقية 
 7% البالغ  ر�سم مبيعات الفنادق 
دي�سمرب  حتى  يوليو  م��ن  للفرتة 
ا�سرتداد  اإىل  باالإ�سافة   ،2020
ال�سياحة  دره��م  ر�سم  قيمة  ن�سف 
ومتتد حتى نهاية دي�سمرب املقبل.

اخلارجية،  ال���ت���ج���ارة  ق���ط���اع  ويف 
لبع�س  الغرامات  تخفي�س  �سيتم 
الق�سايا اجلمركية بن�سبة 80% 
اجلمركية  الر�سوم  اإىل  باالإ�سافة 
امل�ستحقة مع اإمكانية تطبيق مبداأ 
لت�سجيع  الغرامات  التق�سيط على 
املالية  بالتزاماتهم  للوفاء  التجار 
واال�ستمرار مبمار�سة اأعمالهم. ويف 
قطاع االإن�ساءات، �سيتم الت�سريع يف 
للمقاولني  املالية  امل�ستحقات  دفع 
وكذلك رد جميع ال�سمانات املالية 
الأن�سطة الت�سييد والبناء املرتبطة 
لديها  املودعة  التجارية  بالرخ�س 
اأن يتم ا�ستبدالها بنظام اآخر  على 
ي�����س��م��ن ج��م��ي��ع ح��ق��وق االأط�����راف 

املتعاقدة.
اُع���ت���م���دت  ال���ت���ع���ل���ي���م،  ق����ط����اع  ويف 
واإعفاء  ال��غ��رام��ات  اإل���غ���اء  م���ب���ادرة 
امل������دار�������س اخل����ا�����س����ة م����ن ر����س���وم 
التجارية  ال���رتاخ���ي�������س  جت���دي���د 
نهاية  ح��ت��ى  وذل�����ك  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
�سهر دي�سمرب املقبل. اأما يف قطاع 
متديد  ف�سيتم  واالإب�����داع،  الفنون 
للأعمال  امل���وؤق���ت  االإدخ������ال  ف���رتة 
وال���واردة من خلل  املُعارة  الفنية 
دب����ي ح��ت��ى نهاية  اإم�������ارة  م��ن��اف��ذ 
2020 بحيث ي�سمل القرار كافة 
االأعمال الفنية التي دخلت االإمارة 
م��ن ب��داي��ة ال��رب��ع ال��راب��ع م��ن عام 
تاريخه  حتى  تخرج  ومل   2019

من االإمارة.
ف����رتة �سريان  ت��ق��رر مت��دي��د  ك��م��ا 
املعلنة يف احلزمة  امل��ب��ادرات  بع�س 

العاملية املتغريات  مع  بكفاءة  التعامل  من  متكننا  املرونة  من  عالية  بدرجة  ويتمتع  متينة  واأ�ّش�شه  قوي  اقت�شادنا  حممد:  بن  • حمدان 
واحدًا مع القطاع اخلا�س.. وال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة ع�شب القت�شاد الوطني �شفًا  •  نقف 

ومتديد بع�س مبادرات الدعم �شمن احلزمة القت�شادية الأوىل احلكومية  املعامالت  على  التاأخري  غرامات  اإلغاء  فرتة  • متديد 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأم القيوين-الفجر:

اأع����ل����ن����ت ال���ك���ل���ي���ة ال���ربي���ط���ان���ي���ة 
عن  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  يف  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
موا�سلة تقدمي منح كلية وجزئية 
العامة  الثانوية  خريجي  للطلبة 
وذلك  اإليها،  باالإنت�ساب  الراغبني 
وتاأثر  ال��راه��ن��ة،  للظروف  م��راع��اة 
العديد من العائلت بتبعات تف�سي 

فريو�س” كوفيد19-«.
وذك�������رت ال��ك��ل��ي��ة اأن������ه ج�����رى فتح 
الدرا�سي  ل��ل��ع��ام  ال��ت�����س��ج��ي��ل  ب����اب 
-2020 اجل����دي����د  االأك������ادمي������ي 

الناجحني  الطلبة  اأم��ام   ،2021

من  العامة  الثانوية  امتحانات  يف 
مواطنني ومقيمني، حيث ميكنهم 
االلكرتوين  املوقع  عرب  الت�سجيل 

.  www.acuq.ae للكلية
وي�سرز عميد  الدكتور هاري  وقال 
نرحب  املنا�سبة:”  ب��ه��ذه  ال��ك��ل��ي��ة 
يف  ال��ن��اج��ح��ني  ال��ط��ل��ب��ة  با�ستقبال 
اخ��ت��ب��ارات ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة للعام 
اجلاري، حيث ي�سرنا اأن ن�ستقبلهم 
االكادميية  االأق�������س���ام  خم��ت��ل��ف  يف 
والعمل   ، ال��ك��ل��ي��ة  ت�����س��م��ه��ا  ال���ت���ي 
 ، التعليمية  قدراتهم  تطوير  على 
الكلية تعتزم تقدمي منح  اأن  حيث 
للطلبة  وج��زئ��ي��ة  ك��ام��ل��ة  درا���س��ي��ة 

الراغبني بااللتحاق بها ».
جنحت  ل��ق��د  وي�سرز:”  واأ�����س����اف 

التطبيقية  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال��ك��ل��ي��ة 
قدراتها  تطوير  يف  القيوين  اأم  يف 
ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة واالك�����ادمي�����ي�����ة عرب 
اال����س���ت���ع���ان���ة ب���اأف�������س���ل ال�����ك�����وادر 
االبداع  فر�س  وت��وف��ري  التعليمية 
الطلبة،  اب��ن��ائ��ن��ا  اأم�����ام  واالب���ت���ك���ار 
اق���ب���ااًل  ن�����س��ه��د  ن���ت���وق���ع ان  ح���ي���ث 
مقارنة  بالكلية  لللتحاق  ك��ب��رياً 
ت�سجيلها يف  ج��رى  التي  ب��االأع��داد 
جهود  نثمن  حي  املا�سية،  االأع���وام 
ا�ستمرارية  دول��ة االم��ارات يف دعم 
امل���ن���ظ���وم���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ، وات���خ���اذ 
�ساأنها  التي من  اللزمة  القرارات 
التكيف مع  الطلبة  على  ت�سهل  اأن 

الظروف الراهنة ». 
وت���������س����م ال���ك���ل���ي���ة ال���ربي���ط���ان���ي���ة 
التالية:  التخ�س�سات  الطبيقية 
“الذكاء  ال����ربجم����ي����ات  ه���ن���د����س���ة 
الكهرباء،  هند�سة  اال�سطناعي”، 
علوم  هند�سة  امليكانيكا،  هند�سة 
املعمارية،  ال��ه��ن��د���س��ة  احل���ا����س���وب، 

والهند�سة املدنية.
للكلية  املنت�سبني  للطلبة  �سيتاح  و 
الدولة  يف  �سنوات   3 مل��دة  الدرا�سة 
املتحدة،  اململكة  واح��دة يف  ل�سنة  و 
ح��ي��ث ل����دى ال��ك��ل��ي��ة ����س���راك���ات مع 
جامعة  و  ه����االم  �سيفيلد  ج��ام��ع��ة 

تي�سايد الربيطانيتني.

•• دبي-الفجر

للموؤ�س�سات  ال��ع��ام��ة  االإدارة  متكنت 
�سرطة  يف  واالإ����س���لح���ي���ة  ال��ع��ق��اب��ي��ة 
7 خدمات ح�سورية  دبي من حتويل 
جائحة  خ�����لل  ذك���ي���ة  خ����دم����ات  اإىل 
 2335 منها  لي�ستفيد   19 كوفيد 
توجهات  تطبيق  اإىل  وتهدف  ن��زي��ًل، 
االإجراءات،  تب�سيط  يف  العليا  القيادة 
جائحة  خ��لل  االأع��م��ال  وا�ستمرارية 
اجلمهور  م���راج���ع���ة  وع�����دم  ك����ورون����ا، 
املوؤ�س�سات  اخل��دم��ة يف  ت��ق��دمي  مل��راك��ز 
�سلمتهم  ع���ل���ى  ح���ف���اظ���ا  ال��ع��ق��اب��ي��ة 

واحلد من انت�سار الفريو�س.
الذكية:  اخل���دم���ات  ق��ائ��م��ة  وت��ت��م��ث��ل 
ال���زي���ارة ع��ن ب��ع��د ل��ل��ن��زالء م��ن خلل 
اأف�سل  واع����ت����م����اد  ال���ن���ظ���ام  ت���ط���وي���ر 
وذلك  بعد  ع��ن  والتحقيق  التقنيات، 

با�ستمرارية العمل بالنظام بالتن�سيق 
م���ع ال�����س��ري��ك، وال��ت��ق��ا���س��ي ع���ن بعد 
ل��ل��ن��زالء، وال��وك��االت ع��ن بعد )كاتب 
جميع  حت���وي���ل  يف  ت��ت��م��ث��ل  ال����ع����دل( 
ال��ط��ل��ب��ات ع���رب امل���وق���ع االل���ك���رتوين، 

وط��ل��ب ���س��ه��ادة مل���ن ي��ه��م��ه االأم�����ر عن 
بعد، والعيادة االفرتا�سية التي تقوم 
على مقابلة النزيل للطبيب عن بعد، 
املنتجات احلرفية عرب عر�س  وطلب 
واأك��د معايل  ن��ون.  املنتجات يف موقع 
القائد  امل��ري  خليفة  عبداهلل  الفريق 
العام ل�سرطة دبي، حر�س �سرطة دبي 
على تب�سيط وت�سهيل االإجراءات على 
طوال  �ساعة  اجلمهور على مدار 24 
االأ�سبوع من خلل حتويل اخلدمات 
اإ�سعادهم  ي�����س��م��ن  مب����ا  ذك����ي����ة،  اإىل 
وتوفري االأمان لهم حتقيقا للتوجهات 
اال�سرتاتيجية ل�سرطة دبي، الفتاً اإىل 
اأن حتقيق روؤى �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال���وزراء حاكم  ال��دول��ة رئي�س جمل�س 
دبي، رعاه اهلل، بالتحول الذكي يف كافة 
على  للمتعاملني  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات 

م�ستوى حكومة دبي، ياأتي يف مقدمة 
ا�سرتاتيجية �سرطة دبي ونهجها على 
م�ستوى كافة االإدارات العامة ومراكز 
ال�سرطة. واأ�ساف معاليه اأن املوؤ�س�سات 
تعاملت  واالإ�����س����لح����ي����ة  ال���ع���ق���اب���ي���ة 

اأزم���ة كوفيد  اأث��ن��اء  ب��اق��ت��دار وحرفية 
ح�سورية  خدمات   7 بتحويلها   ،19
ا�ستمرارية  ي�����س��م��ن  مب���ا  ذك���ي���ة،  اإىل 
توقفها،  وع������دم  اخل����دم����ات  ت���ق���دمي 
م�سيدا بجهود العاملني يف اإ�سلحية 
النوعي،  االإجناز  دبي لتحقيقهم هذا 
اجلمهور  ���س��لم��ة  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه��م 
التفا�سيل،  ويف  واخلارجي.  الداخلي 
ال�سمايل  حممد  علي  العميد  اأو���س��ح 
للموؤ�س�سات  ال��ع��ام��ة  االإدارة  م��دي��ر 
اإ�سلحية  اأن  واالإ�سلحية  العقابية 
معظم  حت����وي����ل  ا����س���ت���ط���اع���ت  دب�������ي، 
ذكية  اإىل  ح�����س��وري��ة  م���ن  اخل���دم���ات 
اأثناء  العمل  منظومة  لتطوير  وذلك 
وب��ع��د ك��ورون��ا وت��داع��ي��ات��ه، الف��ت��اً اإىل 
اإجناز  متعامل  اأي  باإمكان  اأ�سبح  اأن��ه 
خدمته على املوقع االإلكرتوين، وعرب 

التطبيق الذكي.

•• عجمان - الفجر 

للحد  املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  لتحمل  ا���س��ت��م��رارا 
اأ�سواق  جمعية  تقوم  كورونا  فريو�س  انت�سار  من 
رفع  اح��رتازي��ة مع  ب��اإج��راءات  التعاونية  عجمان 
والك�سف  ل��ل��م��م��رات  امل�ستمر  بالتعقيم  احل��ظ��ر 
وتعقيم  الدخول  اأثناء  اجلمهور  حل��رارة  املبدئي 
عربات الت�سوق مما يحقق ال�سلمة العامة ون�سر 

الوعي عند املجتمع.
ع���ام جمعية  ���س��ام��ي حم��م��د �سعبان م��دي��ر  واأك����د 
اخلطة  تنفيذ  �سرورة  التعاونية  عجمان  ا�سواق 
االأزمات  حل  فريق  و�سعها  التى  اال�سرتاتيجية 

منذ االإعلن عن انت�سار فريو�س كورونا متما�سيا 
الفريو�س  احتواء  يف  الر�سيدة  القيادة  روؤي��ة  مع 
�ساأنها احلد  ك��ان من  اح��رتازي��ة  ق���رارات  بحزمة 
ال���دول���ة يف  دور  اأن  اإىل  م�����س��ريا  االن��ت�����س��ار،  م���ن 
اال�سراع باتخاذ االج��راءات االحرتازية مع وعي 
تف�سي  على  ال�سيطرة  �سرعة  يف  �ساعدا  املجتمع 

الفريو�س.
الكبري  ال���دور  اإىل  �سعبان  حممد  �سامي  واأ���س��ار 
ال����دول����ة ���س��د ج��ائ��ح��ة كورونا  ال�����ذي خ��ا���س��ت��ه 
وتعاملت الدولة مع االأزمة باحرتافية واقتدار، 
واالحرتازية  االأولية  التدابري  خلل  من  وذل��ك 
ون�سر برنامج التعقيم مع فر�س احلظر لفرتات 

ط��وي��ل��ة ف�����س��ل ع���ن اغ����لق االأم����اك����ن احليوية 
وال��ع��م��ل ع��ن ب��ع��د مم��ا ا���س��ه��م يف ���س��رع��ة احتواء 
امللئم  بالتعقيم  اجلمعية  قامت  كما  الفريو�س، 
وتفعيل الت�سوق من على بعد من خلل موقعها 
الطلبات  لتو�سيل  الثابت  والهاتف  االإل��ك��رتوين 
اأ�سواق  جمعية  باأن  �سعبان  واأو�سح  العملء.  اإىل 
ع��ج��م��ان ح��ر���س��ت ع��ل��ى ت��وف��ري ال�����س��ل��ع احليوية 
باأ�سعار تناف�سية تنا�سب جميع فئات املجتمع، كما 
للجمهور  التعقيم  وم�ستلزمات  املنظفات  وف��رت 
ومل ي�سعر العملء بنق�س يف هذه ال�سلع، وذلك 
لتحقيق الهدف والوقوف على متطلبات العملء 

واالهتمام بتلبية احتياجات املجتمع.

•• اأبوظبي - وام:

التعاي�س  و  ال��ت�����س��ام��ح  وزارة  ن��ظ��م��ت 
�سركة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  االأول  اأم�������س 
تدريبية  دورة  وان�ستجرام  في�سبوك 
املرئي  االت�������س���ال  ع���رب  م��ت��خ�����س�����س��ة 
الت�سامح  ف��ر���س��ان  ب��رن��ام��ج  خلريجي 
العربي  ال����ع����امل  و  االإم�����������ارات  م����ن 
ليكونوا �سفراء للت�سامح على من�سات 

التوا�سل االجتماعي.
ح�سر ج��ان��ب��ا م��ن ال����دورة وق���دم لها 
العام  املدير  ال�سابري  عفراء  �سعادة 
بوزارة الت�سامح و التعاي�س و عدد من 
ق��ي��ادات ال���وزارة.. و���س��ارك فيها اأكرث 
من 50 فار�سا وفار�سة من االإمارات 

وخمتلف الدول العربية .
اأف�سل  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ال�������دورة  رك�����زت 
من�سات  ا����س���ت���خ���دام  يف  امل���م���ار����س���ات 
ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي ل��ن�����س��ر قيم 
والتعاي�س  ال���ت�������س���ام���ح  وم���ف���اه���ي���م 
واالأخوة االن�سانية، وكيفية اال�ستفادة 
االجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  م��ن�����س��ات  م��ن 
املجتمعات،  يف  ال���ر����س���ائ���ل  ل��ت��ع��زي��ز 
املوجودة  وامل��م��ي��زات  االأدوات  واإت��ق��ان 
لدى كل من�سة من من�سات التوا�سل 
املمار�سات  اأف�سل  وتعلم  االجتماعي، 
املن�سات  ه��ذه  على  تواجدهم  ل��زي��ادة 
ال�سلمة  ومم��ار���س��ات  االج��ت��م��اع��ي��ة، 

ح�ساباتهم  ح��م��اي��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
ال�سخ�سية.

اأ���س��رف على ال����دورة م��ون ب��از مدير 
في�سبوك،  يف  اال�سرتاتيجي  ال�سريك 
ال�سريك  م����دي����ر  ج����م����ال،  و����س���ام���ر 
اال�سرتاتيجي يف ان�ستجرام، و �سيلفيا 
ال�سلمة يف  م�سلقاين، مدير �سيا�سة 
 ، اأوك���ون���ور  وون���غ  وك���ريا  الفي�سبوك، 
مديرة برامج ال�سيا�سة يف ان�ستجرام، 
اإىل جانب خرباء من وزارة الت�سامح 

والتعاي�س.
وقال معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
والتعاي�س  الت�سامح  وزي��ر  نهيان  اآل 
ال������وزراة ت��رك��ز ع��ل��ى دعم  اإن ر���س��ال��ة 
ق��ي��م ال��ت��ع��اي�����س وال��ت�����س��ام��ح واالأخ����وة 
التع�سب  وم����واج����ه����ة  االإن�������س���ان���ي���ة 
ك���اف���ة حمليا  ب��اأ���س��ك��ال��ه  وال���ت���ط���رف 
واإق��ل��ي��م��ي��ا ودول���ي���ا ل����ذا ت��ع��م��ل دائما 
من�سات  اإمكانات  من  اال�ستفادة  على 
التوا�سل االجتماعي يف تعزيز القيم 
منها  القلب  ويف  الراقية،  االإن�سانية 

الت�سامح والتعاي�س.
واأ�ساف اأن وزارة الت�سامح و التعاي�س 
حتر�س على تنظيم دورات متخ�س�سة 
لتاأهيل  املن�سات،  تلك  م��ع  بالتعاون 
ال�سباب العربي لكي يكونوا موؤثرين 
املواقع  ه��ذه  ع��رب  الت�سامح  و���س��ف��راء 
حول  واأفكارهم  اآرائهم  عن  والتعبري 

التعاي�س واالأخوة االإن�سانية واحرتام 
وغريها  االختلف،  وتقبل  االآخرين 
م���ن ال��ق��ي��م االإن�����س��ان��ي��ة ال���ت���ي حتفز 
ومواجهة   ، ال���ت���ع���اون  ع��ل��ى  ال��ب�����س��ر 

التطرف والتع�سب ب�سوره كافة.
لهذه  ال���وزارة  تنظيم  اأن  اإىل  اأ���س��ار  و 
ال��ن��وع��ي��ة م���ن ال������دورات ق���دم فر�سا 
مميزة لتدريب عدد كبري من ال�سباب 
العربية  ال��دول  خمتلف  من  العربي 
من  اال�ستفادة  كيفية  على  ال�سقيقة 
التوا�سل  من�سات  وق���درات  اإم��ك��ان��ات 

االج��ت��م��اع��ي الإي�����س��ال ر���س��ال��ت��ه��م اإىل 
يتطلبه  وم���ا  امل�����س��ت��ه��دف،  اجل��م��ه��ور 
اإبداعية فيما يتعلق  ذلك من قدرات 
�سياغتها،  واأ�سلوب  الر�سالة  بطبيعة 
ت��ت�����س��م��ن��ه م���ن ج���وان���ب تتعلق  وم����ا 
ب��امل��ع��ل��وم��ات واالإب�����داع وف��ق��ا لطبيعة 
كل من�سة. و اأكد معاليه اأن م�ساركة 
خ������رباء م����ن م��وؤ���س�����س��ة ف��ي�����س��ب��وك و 
اأ�سهم  ال�سباب  ت��دري��ب  يف  ان�ستجرام 
يف تقدمي روؤية وا�سحة لل�سباب حول 
ع��ل��ى من�سات  امل���ت���واف���رة  االم���ك���ان���ات 

ال��ت��وا���س��ل، وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل معها 
ب�����س��ورة حت��ق��ق االأه�������داف امل���رج���وة، 
لن�سر وتعزيز قيم الت�سامح و االأخوة 
اإىل  التوجه  اأن  اأو���س��ح  و  االإن�سانية. 
يف  الت�سامح  فر�سان  خا�سة  ال�سباب 
ي��رك��ز على  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  خمتلف 
تقدمي الدعم التقني ملواقع التوا�سل 
الدعم  اإىل  اإ�����س����اف����ة  االج���ت���م���اع���ي 
امل��ع��ل��وم��ات��ي امل��ت��ع��ل��ق ب��ق��ي��م و اأه����داف 
والتعاي�س  الت�سامح  وزارة  وم��ب��ادرات 
مب���ا مي��ك��ن��ن��ا م���ن حت�����س��ني االأج���ي���ال 

والتع�سب  ال��ت��ط��رف  ���س��د  اجل���دي���دة 
االإن�سانية  قيمهم  ودع��م  والكراهية، 
اإىل  تدعو  التي  االأ�سيلة  واملجتمعية 
االآخر  واح���رتام  والتعاي�س  الت�سامح 
اأن  اإىل  ل��ف��ت  و  االخ���ت���لف.  وق���ب���ول 
الوزارة �سبق واأن قدمت دورات مماثلة 
تويرت”  “موؤ�س�سة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
لتحقيق االأهداف والنجاحات املرجوة 
على م�ستوى االأقطار العربية وهو ما 
�سجع الوزارة على تكرار التجربة مع 

من�سات اآخرى.

مع  ال���������وزارة  ت����ع����اون  اأن  اإىل  ون������وه 
وان�ستجرام  ف��ي�����س��ب��وك  م��وؤ���س�����س��ت��ي 
�سيتوا�سل  امل��ن�����س��ات  م���ن  وغ���ريه���ا 
من  اال�ستفادة  على  ال�سباب  لتدريب 
ايجابية  ر���س��ائ��ل  ب��ث  يف  املن�سة  ه��ذه 
عن التعاي�س واحرتام االختلف اإىل 
م�سريا  وال���ع���امل..  ال��ع��رب��ي��ة  املنطقة 
بداية  جم���رد  ال�����دورات  ه���ذه  اأن  اإىل 
يتبعها تعاون ممتد لتطوير املحتوى 
املعريف على هذه املن�سات فيما يتعلق 
االإن�سانية  القيم  و  الت�سامح  بتعزيز 
املوؤ�س�س  ال���وال���د  ف��ي��ن��ا  غ��ر���س��ه��ا  ال��ت��ي 
نهيان  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب��ن  زاي����د  ال�����س��ي��خ 
قيادتنا  وت��ت��ب��ن��اه��ا  ث�����راه،  اهلل  ط��ي��ب 
لتكون  و  ال��دول��ة  ومواطنو  الر�سيدة 
مواقع التوا�سل اأحد املنابر الهامة يف 
وثقافات  وح��رك��ات  م��وج��ات  مواجهة 
والكراهية  وال����ت����ط����رف  ال��ت��ع�����س��ب 
الطريق  ل��ق��ط��ع  ك���اف���ة  ب���اأ����س���ك���ال���ه���ا 
ع���ل���ى ك����ل م����ن ي�����روج�����ون ل���لأف���ك���ار 
ال�سباب.  بعقول  ويعبثون  املتطرفة، 
و ثمن معاليه اإهتمام ال�سباب العربي 
بامل�ساركة يف برنامج فر�سان الت�سامح 
جيد  معريف  حمتوى  على  للح�سول 
االإن�سانية  واالأخ�����وة  الت�سامح  ح���ول 
كافة  اجل��وان��ب  م��ن  بهما  يتعلق  وم��ا 
خربات  م��ن  ا�ستفادتهم  اإىل  اإ���س��اف��ة 
مواقع التوا�سل االجتماعي.. متمنيا 

لهم التمكن من تقدمي ر�سالة ملهمة 
الأق���ران���ه م��ن ال�����س��ب��اب وج��م��ي��ع فئات 
عامليا  و  ع��رب��ي��ا  و  حم��ل��ي��ا  امل��ج��ت��م��ع 
اأ�ساد  و  الت�سامح..  و  التعاي�س  ح��ول 
خلل  ال�سباب  اأبداها  التي  باجلدية 
تنمية  يف  رغبتهم  و  ال����دورة  ���س��اع��ات 
واملعلوماتية.  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ق���درات���ه���م 
العربي  ال�����س��ب��اب  اأ���س��اد  جانبهم  م��ن 
يف  التعاي�س  و  الت�سامح  وزارة  ب���دور 
احت�سانهم و احلر�س على تقدمي كل 
من  يتمكنوا  لكي  لهم  الدعم  و�سائل 
اأن يكونوا �سفراء للت�سامح والتعاي�س 
�سورة  وليقدموا  االإن�سانية  واالأخ��وة 
اإي���ج���اب���ي���ة ل���ل���ع���امل ح�����ول اإب�����داع�����ات 
العربي يف مواجهة  ال�سباب  وقناعات 
بالتطرف  املتعلقة  ال�سلبية  ال�����س��ور 
اهتمام  مثمنني  والكراهية،  والعنف 
ب����ن مبارك  ن���ه���ي���ان  ال�����س��ي��خ  م���ع���ايل 
االأن�سطة  جميع  مب��ت��اب��ع��ة  �سخ�سيا 

املتعلقة بهم.

وزارة الت�شامح والتعاي�س تنظم دورة تدريبية لفر�شانها من ال�شباب العربي

•• الذيد-الفجر:

فعالياته  باقة  �سمن  الريا�سي  الثقايف  الذيد  ن��ادي  �سيف  طرح 
ل��ل��م�����س��ارك��ني وامل��ن��ت�����س��ب��ني يف ف��ع��ال��ي��ات��ه ال��ت��ي ينظمه ح��ال��ي��ا عن 
التعامل  كيفية  يف  الور�س  من  �سل�سلة  املرئي  التوا�سل  عرب  بعد 
واالبتكار مع الروبوت والتي بداأها االأ�سبو املا�سي وتتوا�سل حتى 

نهاية �سهر يوليو اجلاري .
فعاليات عطلتنا غري حتت  اإط��ار  يف  تقدم  التي  الور�س  وتتناول 
مظلة جمل�س ال�سارقة الريا�سي بحكومة ال�سارقة اأهداف عديدة 

الذكية  ال��روب��وت��ات  جم��ال  يف  االب��ت��ك��ار  ثقافة  تعزيز  اإىل  ت��رم��ي 
وطلبة  االأع��م��ار  خمتلف  من  امل�ساركني  ل��دى  مفاهيمه  وتر�سيخ 

املدار�س والتعرف على مكوناته واأجزائه.
لنادي  التوا�سل  من�سات  عرب  تبث  التي  ال��روب��وت  ور���س  ويقدم 
ال��ط��ن��ي��ج��ي وال����ذي ي�ستعر�س يف  ���س��ي��ف  ال��ط��ال��ب را���س��د  ال��ذي��د 
الروبوت  م��ك��ون��ات  ال�سباحية  ال��ف��رتة  خ��لل  امل�����س��ورة  احل��ل��ق��ات 
املتاحه  واأنواعه  الروبوا  اأدوات  التعامل مع  وا�ستعماالته وكيفية 

وجتميع اأجزائه .
ال��ت��ي الق��ت ح�����س��ورا كبريا  ال��ور���س  وي��ت��ن��اول الطنيجي يف تلك 

من  وك��ذل��ك  ال�سيفي  الن�ساط  يف  امل�ساركني  قبل  م��ن  وتفاعل 
امل�����واد العلمية  ال���دول���ة وخ��ارج��ه��ا  امل��ت��اب��ع��ني واالأ����س���ر يف داخ����ل 
للروبوتات باأ�سلوب يجذب االأطفال وامل�ساركني لفهم تلك االأجزاء 
�سواء كان الروبوت جاهزا اأو قطعا جمزئة . وي�سرح يف تلك الور�س 
اجلانب االلكرتوين والتقني الأجزاء الروبوتات وكيفية التعامل 
امل�ساركني يف  اأيل مما يجعل  اإن�سان  وكاأنها  مع قطعه وتوظيفها 
وتوظيف  ت�سنيع  يف  وحديثة  مبدعة  بطريقة  يفكرون  ال��ور���س 
املبتدئون  ي�ستوعبها  ج��دي��دة  فنية  حلول  يف  للبحث  ال��روب��وت  

ويفهمونها ب�سكل �سل�سل ويدركون األيات ت�سميم الروبوت.

ور�س عملية يف التعامل والبتكار مع الروبوت مل�شاركي �شيف نادي الذيد 

•• عجمان-وام: 

اأكد �سعادة اللواء ال�سيخ �سلطان بن عبد اهلل النعيمي قائد 
اإج��راءات العمل و  اأهمية تطوير  عام �سرطة عجمان على 

تعزيز اخلدمات املقدمة للمتعاملني.
ومركز  امل��خ��درات  مكافحة  اإدارة  تفقده  خ��لل  ذل��ك  ج��اء 
افرتا�سية  تفتي�سية  جولة  يف  ال�سامل  احلميدية  �سرطة 
خالد  العميد  �سعادة  بح�سور  املرئي،  االت�سال  نظام  عرب 
ال�سرطية،  العمليات  ع���ام  م��دي��ر  ن��ائ��ب  النعيمي  حم��م��د 
ال�سرطة  اإدارة مراكز  ال�سام�سي مدير  والعقيد علي جرب 
ال�ساملة ، والعقيد �سيف خليفة �سيف املهريي مدير اإدارة 
مدير  ن��ائ��ب  النعيمي  م��اج��د  حممد  والعقيد  امل���خ���درات، 
ال�����س��وي��دي رئي�س  را���س��د  اأح��م��د  وامل��ق��دم  امل���خ���درات،  اإدارة 
ق�سم الوثائق واملرا�سلت، وعدد من ال�سباط، وذلك وفق 
اإج���راءات  �سري  على  ل��لط��لع  الزمني  التفتي�س  برنامج 
التطوير  ومتطلبات  االحتياجات  على  وال��وق��وف  العمل 

والتحديث.
التفتي�سية  اجلولة  عجمان  �سرطة  عام  قائد  �سعادة  وب��داأ 
االفرتا�سية باالطلع على �سري العمل واالإجراءات املتبعة 
يف اإدارة املخدرات واأ�ساليب التعامل مع املتورطني يف ق�سايا 

املخدرات، واجلهود املبذولة خلف�س ن�سبة هذه اجلرمية، 
ت�سكل  اأن  ميكن  التي  الفئات  كافة  ور�سد  مبتابعة  واأ���س��اد 
من  التوعوي  ال��دور  على  اطلع  كما  املجتمع،  على  خطرا 
الربنامج  �سمن  وذل��ك  امل�ستهدفة،  الفئات  تثقيف  خ��لل 
التن�سيقي مع ال�سركاء واجلهات املجتمعية بت�سخري ال�سبل 
مرك�ز  �سعادته  تفقد  كما  االآف����ة.  ه��ذه  ملكافحة  احل��دي��ث��ة 
االإفرتا�سية  اجل��ول��ة  خ��لل  ال�سامل  احلميدية  �سرطة 
ب��ح�����س��ور امل���ق���دم ي��ح��ي�����ى خ��ل��ف امل��ط��رو���س��ي رئ��ي�����س مركز 
اطلع  املركز  ال�سامل، وعدد من �سباط  �سرطة احلميدية 
خللها على اإجنازات اأق�سام املركز م�سيداً باجلهود البارزة 
العمل خلل جائحة كورونا،  املتميز واحلرفية يف  ل��لأداء 
ومتابعتها،  البلغات  ا�ستقبال  اج���راءات  على  اطلع  كما 
االأداء،والربام�ج  ونتائج  وامل��وؤ���س��رات  االإح�سائيات  واأب���رز 
واالآلي�ات التي ا�ستحدثها املركز للتطوير والتحديث. ويف 
نهاية اجلولة االإفرتا�سية باإدارة املخدرات ومركز �سرطة 
�سلطان بن  ال�سيخ  اللواء  �سعادة  ناق�س  ال�سامل  احلميدية 
عبداهلل النعيمي ما مت االطلع عليه لتعزيز جودة العمل، 
العمل  اإج����راءات  تطوير  يف  اال���س��ت��م��رار  ب�����س��رورة  موجهاً 
املختلفة، واخلدمات املقدمة للمتعاملني وبذل كل اجلهود 

املمكنة حلماية االأرواح واملمتلكات، وحفظ االأمن .

•• راأ�س اخليمة- الفجر:  

قام جمل�س �سباب �سرطة راأ�س اخليمة، بزيارة ميدانية 
اإىل مركز �سباب راأ�س اخليمة ، وتراأ�س الفريق النقيب 
حممد غامن الزعابي رئي�س جمل�س �سباب �سرطة راأ�س 
�سباب  جمل�س  من  حر�ساً  الزيارة  هذه  وتاأتي  اخليمة، 
االإيجابية  امل�ساركة  تفعيل  على  اخليمة،  راأ���س  �سرطة 
مع جمل�س �سباب االإم��ارة، لتحديد التحديات احلالية 

وامل�ستقبلية ور�سم احللول املبتكرة لها.
وت��ف��ق��د ال��ف��ري��ق ال���زائ���ر، ج��ول��ة م��ي��دان��ي��ة يف خمتلف 
���س��ب��اب راأ����س  ال��ت��ي ي�سمها م��رك��ز  االأق�������س���ام وامل���راف���ق 
�سيقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  على  التعرف  ومت  اخليمة، 

اأجل  املركز ل�سباب االإم��ارة، واالأدوات التي يوفرها من 
التي  امل��راف��ق  على  االط���لع  مت  كما  مهاراتهم،  تطوير 
م��ا بني  اخل���ربات يف  وت��ب��ادل  التوا�سل  تعزيز  ت�سهم يف 

ال�سباب وحتفزهم على االبتكار واملعرفة.
واعرب النقيب حممد غامن الزعابي، عن رغبة جمل�س 
امل�ساهمة يف العمل على  �سباب �سرطة راأ�س اخليمة، يف 
اطلق املزيد من املبادرات، وتنفيذ الربامج، وا�ست�سافة 
وتعزيز  ن�سر  يحقق  مبا  بال�سباب،  اخلا�سة  الفعاليات 
توعية ال�سباب يف خمتلف املجاالت على م�ستوى االإمارة، 
من خلل امل�ساركة واال�ستماع اإىل اآرائهم يف كافة االأمور 
للرتقاء بفئة ال�سباب لي�سبحوا منوذجاً يحتذى به يف 

اإلهام اأقرانهم يف خمتلف قيادات ومناطق الدولة.

�شباب ال�شرطة يزور �شباب اإمارة راأ�س اخليمة

قائد عام �شرطة عجمان يوؤكد اأهمية 
تطوير اخلدمات املقدمة للمتعاملني 

اأ�شواق عجمان ت�شتمر يف برنامج التعقيم للحد من كورونا

تخفيفًا من الأعباء عن الأ�سر يف الظروف الراهنة

الكلية الربيطانية التطبيقية يف اأم القيوين توا�شل تقدمي منح كلية وجزئية خلريجي الثانوية العامة

ا�ستفاد منها 2335 نزياًل

»اإ�شالحية دبي« حتول 7 خدمات ح�شورية اإىل ذكية خالل جائحة كوفيد 19
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

تنظم جمعية كلنا االإمارات اليوم االأحد ملتقى اجتماعي وطني بعنوان )تطوع 
الغد االفرتا�سي(، والذي يت�سمن العديد من اجلل�سات واملحاور التي ت�سلط 
ال�سوء على مفهوم التطوع وقيمته االجتماعية والوطنية و�سوؤونه وكيفية 
االأزم��ات والطوارئ والظروف اخلا�سة، وي�ستمر  البّناء خلل  اإدارت��ه ودوره 
امللتقى الذي ينّفذه جمل�س كلنا االإمارات الثقايف بجمعية كلنا االإمارات عن 
طريق تقنية “االإت�سال املرئي” ملدة خم�سة اأيام، من االأحد املوافق 07-12 
 10:00 اإىل  م�ساء   9:00 ال�ساعة  من   ،2020-7-16 اخلمي�س  ولغاية 

م�ساء.
وقال ال�سيد عبداهلل العلي ع�سو جمل�س اإدارة جمعية كلنا االإمارات وامل�سرف 
العام على امللتقى، اإن هذا امللتقى الذي ياأتي يف ظروف خا�سة وا�ستثنائية مير 
بها العامل ودولة االإمارات ب�سبب جائحة )كورونا( يهدف اإىل تعزيز مفهوم 
اإن�ساين واأ�سلوب عمل را�سخ يف جمتمع  التطوع كقيمة اجتماعية عليا ونهج 

دولة االإمارات العربية املتحدة.
واأ�ساف، اأنه ومع الظروف التي مير بها العامل ب�سبب اأزمة فريو�س )كورونا( 

باالنخراط  وال��ت��زام��ا  حر�سا  اأك��رث  االأف����راد  اأ�سبح  امل�ستجد(   19 )كوفيد 
بالعمل التطوعي واالإن�ساين للم�ساهمة يف تطبيق �سيا�سة التباعد االجتماعي 
للت�سدي لهذا الوباء، حيث اأ�سبح للعمل التطوعي قيمة اأكرب ومعاين اأ�سمى 
اإن�سانية  وم��ب��ادرات  م�سرتكة  جهودا  تتطلب  التي  ال��ظ��روف  ه��ذه  يف  خا�سة 

خا�سة.
را�سخا  يعد نهجا وفكرا  االإم���ارات  دول��ة  التطوعي يف  العمل  اأن  العلي  واأك��د 
والت�سامح وحب اخلري وخدمة  التعاون  ملبادئ  ب�سدق  املجتمع، ويرتجم  يف 
املجتمع كقيمة ُعليا واأ�سا�س متجذر يف ثقافة ونفو�س اأبناء االإمارات، وُير�ّسخ 
لقيم العطاء واملعاين ال�سامية للعمل االإن�ساين الذي ال ينتظر منه الفرد اأي 

مقابل �سوى خدمة الوطن ورفعته.
اأبنائه  ومتا�سك  املجتمع  تنمية  يف  ال��ب��ارز  التطوعي  العمل  دور  اإىل  واأ���س��ار 
وتوثيق روابط التعاون والتلحم واالإخاء فيما بينهم، وفتح املجال لتفاعل 
اأبناء االإمارات وم�ساركتهم يف م�سرية البناء والعطاء وتعزيز ثقافة الت�سامح 

وال�سلم وقبول االآخر والتي تعد ثقافة را�سخة يف جمتمع االإمارات.
وتوجه بال�سكر والتقدير اإىل ال�سباب املتطوعني الذين ي�سكلون خط الدفاع 
االأول اإىل جانبهم اإخوانهم يف املوؤ�س�سات ال�سحية وال�سرطية، لدورهم البارز 

�سحة  �سبيل  يف  للخطر  اأنف�سهم  وتعري�س  االإن�سانية  اخل��دم��ات  تقدمي  يف 
واأمان الفرد واملجتمع.

كما وجه ال�سكر اإىل جميع املوؤ�س�سات واالأفراد الذين لبوا الدعوة للم�ساركة 
يف هذا امللتقى االجتماعي الوطني ما يوؤكد على حتملهم للم�سوؤولية الوطنية 
واإبراز القيم االإن�سانية ملجتمع االإمارات املتما�سك باأبنائه، الواثق بقدراتهم 

على القيام بدورهم االجتماعي والوطني. 
اليوم  اأن  اإىل  العلي،  عبداهلل  ال�سيد  اأو�سح  امللتقى،  وجل�سات  حم��اور  وح��ول 
االأزمات  التطوعي خلل  العمل  امللتقى �سيتناول حمور )حوكمة  االأول من 
الظاهري  �سيف  الدكتور  و  املجتمع،  تنمية  دائ��رة  فيه  ي�سارك  بعدها(  وم��ا 
اإدارة ال�سلمة والوقاية يف الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات  مدير 
والكوارث، فيما يتم الرتكيز يف اليوم الثاين واجلل�سة الثانية للملتقى على 
الهلل  هيئة  من  كل  فيه  ي�سارك  التطوعية(،  االأع��م��ال  يف  )التمّيز  حم��ور 
االأحمر االإماراتي، وجائزة بلدية العني للتطوع، وجمل�س اأمناء جائزة ال�سارقة 
للعمل التطوعي. ويف اجلل�سة الثالثة التي تنعقد يف اليوم الثالث للملتقى، 
وي�سارك  االإن�سانية(  االأعمال  يف  التطوعّية  )التجارب  حمور  تناق�س  �سوف 
اأحمد الفل�سي،  العليا الأ�سحاب الهمم، وال�سيد  فيه كل من موؤ�س�سة زايد 

يتناول  الرابعة  اجلل�سة  ويف  االإن�سانية.  للأعمال  زايد  بن  خليفة  وموؤ�س�سة 
امللتقى حمور )اتيكيت العمل التطوعي( مب�ساركة الدكتور حممد املرزوقي، 
موؤ�س�س ورئي�س جمل�س اإدارة اإتيكيت للتدريب، وال�سيد خالد العطار، موؤ�س�س 
يوم  اأعماله  امللتقى  ويختتم  لل�سباب.  قدها  م��ب��ادرات  اإدارة  جمل�س  ورئي�س 
اخلمي�س  املوافق /15/07 مع املحور االأخري بعنوان )درا�سة واح�سائيات 
التطوع يف االإمارات(، ي�سارك فيه جامعة االإمارات العربية املتحدة، وموؤ�س�سة 
االإمارات. واأ�سار اإىل اأن باب امل�ساركة والنقا�س مفتوح للجميع من موؤ�س�سات 
واأف����راد الإث����راء ه��ذا امللتقى ب��االأف��ك��ار ال��ب��ن��اءة وال��ت��ج��ارب ال��ت��ي يقتدى بها، 
اأن جمعية كلنا االإم��ارات قد وفرت فريقا فنيا متخ�س�سا لت�سهيل  مو�سحا 
عملية امل�ساركة.  واأكد ال�سيد عبداهلل العلي يف ختام حديثه، اأن ثقافة العمل 
اأبناء  وحتفيز  اإيجابي  ب�سكل  الوقت  ال�ستثمار  االأمثل  املخرج  هي  التطوعي 
الوطن على االإبداع واالبتكار واإبراز الوجة امل�سرق لدولتنا احلبيبة وعاداتها 
اخلري(..  وطن  )االإم���ارات  ل�سعار  حقيقية  وترجمة  العليا  وقيمها  االأ�سيلة 
يف  العليا  والقيمة  ال�سمة  هي  �ستبقى  والت�سامح  والعطاء  التطوع  فثقافة 
جمتمع االإمارات، القائم على املحبة والتلحم واالإخاء.. و�سوف يبقى اأبناء 

االإمارات النموذج والقدوة يف ممار�سة هذه القيم واملبادئ ال�سامية. 

•• اأبوظبي-وام:

نطاق  زي���ادة  و  لتو�سيع  املجتمع  وق��اي��ة  و  ال�سحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�سيا 
امل�سابة  احل���االت  ح�سر  و  املبكر  االكت�ساف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�سات 
اأعلنت  عزلهم  و  لهم  واملخالطني   19  - كوفيد  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س 

الوزارة اإجراءها اأكرث من 58 األف فح�س جديد لفئات خمتلفة يف املجتمع 
با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.

و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س و تو�سيع نطاق الفحو�سات على 
م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 403 حاالت اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا 
للرعاية  تخ�سع  م�ستقرة  ح��االت  جميعها  خمتلفة  جن�سيات  من  امل�ستجد 

ال�سحية اللزمة ليبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة 54،453 حالة.
كورونا  بفريو�س  االإ���س��اب��ة  بتداعيات  م�ساب  وف��اة  ع��ن  ال���وزارة  اأعلنت  كما 
امل�ستجد ليبلغ عدد الوفيات يف الدولة 331 حالة .. و اأعربت عن اأ�سفها و 
خال�س تعازيها و موا�ساتها لذوي املتويف و متنياتها بال�سفاء العاجل جلميع 
امل�سابني .. و اأهابت باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�سحية و التقيد 

بالتعليمات وااللتزام بالتباعد االجتماعي �سمانا ل�سحة و�سلمة اجلميع .
كورونا  بفريو�س  مل�سابني  جديدة  حالة   679 �سفاء  عن  ال���وزارة  اأعلنت  و 
تلقيها  ب��ع��د  امل��ر���س  اأع���را����س  م��ن  ال��ت��ام  تعافيها  و  كوفيد19-  امل�ستجد 
جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  امل�ست�سفى  دخولها  منذ  ال��لزم��ة  ال�سحية  ال��رع��اي��ة 

حاالت ال�سفاء 44،648 األف حالة.

كلنا الإمارت تنظم ملتقى )تطوع الغد الفرتا�شي(

اأجرت اأكرث من 58 األف فح�ص ك�سفت عن 403 اإ�سابات 

ال�شحة تعلن �شفاء 679 حالة جديدة من كورونا 

•• ال�صارقة-الفجر:

ل�سوؤون  اجلامعة  مدير  نائب  بالطيب  معمر  الدكتور  االأ�ستاذ  بح�سور 
البحث العلمي والدرا�سات العليا، واالأ�ستاذ الدكتور اأحمد ال�سماع عميد 
كلية الهند�سة، نوق�ست بكلية الهند�سة يف جامعة ال�سارقة ر�سالة الدكتوراة 
املقدمة من الباحثة عل خالد الزواتي يف تخ�س�س الهند�سة ال�سناعية 
واالإدارة الهند�سية والتي جاءت بعنوان “ منوذج التميز احلكومي لدولة 
االإمارات العربية املتحدة: درا�سة حتليلية حول �سمات النموذج وعوامل 
جناح التنفيذ”، حيث متت املناق�سة با�ستخدام تقنية التوا�سل عن ُبعد. 

و�سعت الباحثة من خلل بحثها اإىل اإجراء مقارنة جتريبية بني �سمات 

منوذج  م��ع  املتحدة  العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة  احلكومي  التميز  من���وذج 
للنموذج  ال��ن��اج��ح  التنفيذ  ع��وام��ل  وحتليل  وحت��دي��د  االأوروب�����ي  التميز 
اأوجه  حتديد  اإىل  الباحثة  تو�سلت  وق��د  احل��ك��وم��ي،  للتميز  االإم��ارات��ي 
الت�سابه والفروقات بني �سمات منوذج التميز احلكومي لدولة االإمارات 
الفوائد  اأن  الباحثة  واأثبتت  االأوروب���ي،  التميز  ومن��وذج  املتحدة  العربية 
حتققت.  قد  احلكومي  للتميز  االإم��ارات��ي  النموذج  اإط��لق  من  امل��رج��وة 
الرتابط بني  لتمثيل  امل�ستويات  الباحثة بعمل منوذج متعدد  كما قامت 
للتميز  االإم��ارات��ي  للنموذج  الناجح  للتنفيذ  اللزمة  احلرجة  العوامل 
احلكومي وبناء على هذا النموذج والتحليلت امل�ساحبة له مت التو�سل 
اإىل اأن عامل “دعم االإدارة العليا” كان العامل االأكرث تاأثرياً يف التنفيذ 

الناجح، يف حني مت ت�سنيف عوامل “ال�سمعة” و”االإح�سا�س باالنتماء” 
ويف  االأخ���رى،  النجاح  عوامل  على  اعتماداً  ق��وة  باأعلى  تتمتع  اأنها  على 
االأ�ستاذ  الر�سالة  على  اأ�سرف  الباحثة.   ر�سالة  قبول  مت  املناق�سة  نهاية 
الدكتور عماد ال�سيوف االأ�ستاذ بكلية الهند�سة ومدير مكتب اال�ستدامة 
الهند�سة  ق�سم  يف  امل�سارك  االأ�ستاذ  ب�سري  حمدي  والدكتور  باجلامعة، 
من  واحلكم  املناق�سة  جلنة  تكونت  كما  الهند�سية.  واالإدارة  ال�سناعية 
والدكتور  املناق�س اخلارجي،  اأبوظبي  ب�سري من جامعة  الدكتور عدنان 
املناق�س  الزمان  �سم�س  حممد  والدكتور  الداخلي،  املناق�س  �سعيتو  علي 
الداخلي، واأدار اجلل�سة االأ�ستاذ الدكتور خليل عبدالرازق خليل م�ساعد 

عميد كلية الهند�سة للدرا�سات العليا ومن�سق برنامج الدكتوراة. 

ر�سالة دكتوراة بجامعة ال�سارقة تناق�ص
منوذج التميز احلكومي لدولة الإمارات:  درا�شة جتريبية عن ال�شمات و عوامل التنفيذ الناجح

جمارك الدولة تنجز15.7 األف �سبطية خمدرات يف 5 �سنوات

علي النيادي: الهيئة ودوائر اجلمارك املحلية اأجنزت 4451 �شبطية خمدرات يف 2019 
لدعم منظومة الدولة يف مكافحة تهريب املخدرات الأمنية  واجلهات  ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  مع  تام  • تن�شيق 

•• اأبوظبي-وام:

حققت الهيئة االحتادية للجمارك 
ودوائ������ر اجل���م���ارك امل��ح��ل��ي��ة منوا 
ك���ب���ريا يف ع����دد ���س��ب��ط��ي��ات امل����واد 
املخدرة يف املنافذ احلدودية خلل 
 2105 املا�سية  ال�سنوات اخلم�س 

2019 –
وك�����س��ف��ت اإح�����س��ائ��ي��ات ال��ه��ي��ئ��ة عن 
اإىل  ال�سبطيات  تلك  ع��دد  ارت��ف��اع 
اأكرث من 15 األفا و764 �سبطية 
خ���لل ت��ل��ك ال���ف���رتة مب��ع��دل 16 

�سبطية يف املتو�سط يوميا.
اأ���س��ف��رت جهود  ال�����س��ي��اق،  ويف ه���ذا 
املحلية،  اجل��م��ارك  ودوائ���ر  الهيئة 
الداخلية  وزارة  م���ع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق 
العلقة،  ذات  االأم��ن��ي��ة  واجل��ه��ات 
قطاع  م�ساهمة  ن�سبة  ارت��ف��اع  ع��ن 
اجل���م���ارك يف م��وؤ���س��ر زي����ادة ن�سبة 
م�ستوى  على  امل��خ��درات  �سبطيات 
الدولة من %33 يف عام 2018 

اإىل %39 يف عام 2019.
ووفقا لقاعدة البيانات االإح�سائية 
املخدرات  كمية  ارتفعت  بالهيئة، 
قطاع  بوا�سطة  �سبطها  مت  ال��ت��ي 
اجلمارك يف الدولة يف عام 2019 
وحده لت�سل اإىل حوايل 2.1 طن 

من املواد املخدرة.
و ق����ال م���ع���ايل ع��ل��ي ���س��ع��ي��د مطر 
رئي�س  اجلمارك  مفو�س  النيادي، 
للجمارك،  االحت�����ادي�����ة  ال���ه���ي���ئ���ة 
الدولة  يف  اجل����م����ارك  ق���ط���اع  اإن 
وال����ع����امل ي����واج����ه جم���م���وع���ة من 
املت�ساعدة  والتحديات  املتغريات 

�سبط  عمليات  املحلية  اجل��م��ارك 
امل����خ����درة، وكذلك  امل�����واد  ت��ه��ري��ب 
عمليات  ح��ول  امل�سبقة  امل��ع��ل��وم��ات 

التهريب املزمع القيام بها.
تقوم  ال��ه��ي��ئ��ة  اإن  م��ع��ال��ي��ه  وق�����ال 
باأحدث  اجلمركية  امل��ن��اف��ذ  ب��دع��م 
عن  والتفتي�س  الفح�س  اأج��ه��زة 
امل�����واد امل���خ���درة واخل���ط���رة، وبلغ 
اإجمايل قيمة االأجهزة التي زودت 
يف  اجلمركية  املنافذ  الهيئة  بها 
االإم������ارات امل��خ��ت��ل��ف��ة ح����وايل 66 
ت�سكيل  اإىل  اإ�سافة  دره��م  مليون 
التحديات  لر�سد  م�سرتكة  ف��رق 
وعلجها،  امل���ت���وق���ع���ة  االأم����ن����ي����ة 
التعاون  و  ال��ت��ن�����س��ي��ق  وت��ف��ع��ي��ل 
اال�سرتاتيجيني  ال�����س��رك��اء  م���ع 
واجل����م����ارك امل��ح��ل��ي��ة م���ن خلل 
امل�سرتكة  وال��ف��رق  العليا  اللجان 
وت����ب����ادل امل���ع���ل���وم���ات واخل������ربات 
والتدريب، واإن�ساء وحدة التفتي�س 
بالهيئة   K9 االأم��ن��ي  اجل��م��رك��ي 
وت��وف��ري ف��رق ال��ك��لب اجلمركية 
ل���دع���م امل���ن���اف���ذ احل����دودي����ة على 
عمليات  يف  ال�����دول�����ة  م�������س���ت���وى 

التفتي�س.
ودوائر  الهيئة  حر�س  اإىل  ون��وه 
اإط������ار  امل���ح���ل���ي���ة، يف  اجل������م������ارك 
مكافحة  ال�سرتاتيجية  تنفيذها 
املنافذ  ع���رب  امل����خ����درات  ت��ه��ري��ب 
م�ستوى  رف����ع  ع��ل��ى  احل����دودي����ة، 
اجلمركية  امل���ن���اف���ذ  يف  االل����ت����زام 
املعتمدة،  اجلمركية  ب��االإج��راءات 
و�سمان �سحة تطبيق االإجراءات 
اجلمركية  امل��ن��اف��ذ  يف  اجلمركية 

على ال�سعيد االأمني واالقت�سادي 
التطورات  ن��ت��ي��ج��ة  وال����ت����ج����اري، 
املنطقة  يف  واالقت�سادية  االأمنية 

والعامل.
واأ�����س����اف : ت��ع��ك�����س ه����ذه االأرق������ام 
عمليات  خطورة  م��دى  واملوؤ�سرات 
بها  ت����ق����وم  ال����ت����ي  اال�����س����ت����ه����داف 
الأبناء  املنظمة  اجلرمية  ع�سابات 
امل��ج��ت��م��ع االإم����ارات����ي، وت��ك�����س��ف يف 
ال���وق���ت ذات�����ه م����دى ي��ق��ظ��ة قطاع 
الدور  واأهمية  بالدولة  اجل��م��ارك 
به يف مكافحة  يقوم  ال��ذي  الكبري 

تهريب املخدرات.
و توقع - يف ظل توجيهات و حر�س 
القيادة الر�سيدة على ا�ستمرار تلك 
اليقظة و رفع م�ستوى كفاءة رجال 
اجل����م����ارك يف امل���ن���اف���ذ احل���دودي���ة 
عمليات  يف  م��ل��ح��وظ��ا  ت��راج��ع��ا   -
منافذ  ع����رب  امل�����خ�����درات  ت���ه���ري���ب 
بعد  املقبلة  الفرتة  خ��لل  ال��دول��ة 
جن��اح ق��ط��اع اجل��م��ارك يف تر�سيخ 
م���ف���ه���وم ال��������ردع اجل���م���رك���ي عرب 
املخدرات  �سبط  عمليات  تكثيف 
واآل��ي��ات جديدة  م��ب��ادرات  وتطبيق 

حتقق هذا الهدف.

اأمن املجتمع
و اأو�سح معايل علي �سعيد النيادي 
اأن الهيئة و دوائر اجلمارك املحلية 
املجتمع  اأم���ن  م��ن حماية  ات��خ��ذت 
لقطاع  رئي�سيا  ا�سرتاتيجيا  هدفا 
هذه  ومنحت  الدولة  يف  اجلمارك 
املهمة اأولية كبرية يف ظل املخاطر 
الوطني  بدورها  التزاما  املتزايدة، 

م��ك��اف��ح��ة ت��ه��ري��ب امل���خ���درات عرب 
ال�سنوات  خ��لل  احل��دودي��ة  املنافذ 
التعاون  وارتفاع م�ستوى  االأخ��رية 
ب����ني ال��ه��ي��ئ��ة ودوائ��������ر اجل���م���ارك 
امل��ح��ل��ي��ة واجل����ه����ات االأم���ن���ي���ة ذات 
العلقة، كان له اأبلغ االأثر يف رفع 
ق��ط��اع اجلمارك  وق������درات  ك���ف���اءة 
واجلرمية  االإره������اب  م��واج��ه��ة  يف 
املخدرات،  تهريب  واأهمها  املنظمة 
الهيئة  التزام  مع  بالتوازي  وذل��ك 
بتنفيذ  املحلية  اجل��م��ارك  ودوائ���ر 
واج��ب��ات��ه��ا ك��ام��ل��ة يف اإط����ار ال���دور 
تقوم  الذي  والتجاري  االقت�سادي 
تعزيز  يف  اجلمركية  املوؤ�س�سات  به 
التجارة  وتي�سري  ال��دول��ة  اإي���رادات 

مع العامل اخلارجي.

ا�سرتاتيجية متكاملة
تقوم  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  م��ع��ال��ي��ه  وذك�����ر 
متكاملة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ب��ت��ن��ف��ي��ذ 
مكافحة  يف  الدولة  جهود  لتعزيز 
امل�����خ�����درات وم���ن���ع ت��ه��ري��ب��ه��ا عرب 
امل���ن���اف���ذ اجل���م���رك���ي���ة احل����دودي����ة، 
وذلك بالتعاون مع دوائر اجلمارك 
اال�سرتاتيجيني  وال�سركاء  املحلية 
ال��وزارات واجلهات احلكومية  من 

ذات العلقة.
اال�سرتاتيجية  ت��ل��ك  ت��ت�����س��م��ن  و 
الرئي�سية  امل��ح��اور  م��ن  جم��م��وع��ة 
مراقبي  م�������س���ارك���ة  اأب�����رزه�����ا  م����ن 
الهيئة  يف  اجل����م����ارك  وم��ف��ت�����س��ي 
جمركيا/  ومفت�سا  م��راق��ب��ا   64/
اجلمركية  املنافذ  يف  املنت�سرين  و 
ن����ظ����راءه����م يف دوائ������ر  ب����ال����دول����ة 

اإجمايل  من  جرام  األف   144.2
وزن ال�سبطيات، يف حني تراوحت 
القات والهريوين  ن�سبة �سبطيات 
واالأف�������ي�������ون وال����ق����ن����ب واحل����ب����وب 
واالأدوية االأخرى، بني %2 واأقل 

من %1 لكل منها.
�سبطيات  حت���ل���ي���لت  واأظ�����ه�����رت 
االأخرية  ال�سنوات  املخدرات خلل 
امل�ستخدمة  ال��و���س��ائ��ل  اأك�����رث  اأن 
احلقائب  ه��ي  امل���خ���درات  لتهريب 
امل�سافرين،  ب�سحبة  ال�سخ�سية 
الطرود،  ث��م  النقل،  و�سائل  تليها 
وامل���لب�������س، واحل����اوي����ات، واأخ����ريا 

اأح�ساء امل�سافرين.
النيادي  �سعيد  علي  معايل  اأك��د  و 
وامل����ب����ادرات  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ات  اأن 
تنفيذها  مت  ال�����ت�����ي  اجل������دي������دة 
بوا�سطة قطاع اجلمارك يف جمال 

البالغ  ب��ال�����س��رر  م��ن��ه��ا  واإمي����ان����ا 
و�سحة  اأم������ن  ع���ل���ى  ل���ل���م���خ���درات 
منها  وق��ن��اع��ة  وامل���واط���ن،  املجتمع 
ال���ه���ام يف م��واج��ه��ة تلك  ب���دوره���ا 
اجل���رمي���ة امل��ن��ظ��م��ة وح��م��اي��ة اأمن 
مع  بالتعاون  وا�ستقراره  املجتمع 

اجلهات ذات العلقة يف الدولة.
االإح�سائية  ال��ب��ي��ان��ات  اأ����س���ارت  و 
ع���دد  اإج�����م�����ايل  اأن  اإىل  ل��ل��ه��ي��ئ��ة 
����س���ب���ط���ي���ات امل������خ������درات ال����ت����ي مت 
اجلمارك  قطاع  بوا�سطة  تنفيذها 
2019 وحده  ع��ام  ال��دول��ة يف  يف 
ب�  م��ق��ارن��ة  �سبطية   4451 ب��ل��غ 
ال�سابق،  العام  3332 �سبطية يف 
بوزن اإجمايل 2.1 طن مما يعك�س 
املبذولة من  اجل��ه��ود  تطور  م��دى 
ال����دول����ة يف جمال  ق��ب��ل ج���م���ارك 

مكافحة تهريب املخدرات.

نوعية ال�سبطيات
ال�سبطيات  بنوعية  يتعلق  فيما  و 
االإح�سائية  ال���ب���ي���ان���ات  ك�����س��ف��ت 
حبوب  ����س���ب���ط���ي���ات  اأن  ل��ل��ه��ي��ئ��ة 
مقدمة  يف  ج�������اءت  ال���ك���ب���ت���اج���ون 
���س��ب��ط��ي��ات ق���ط���اع اجل����م����ارك من 
م��ن حيث   2019 لعام  امل��خ��درات 
الوزن بن�سبة 51 % من اإجمايل 
 1.4 ي��ع��ادل  مب��ا  ال�سبطيات  وزن 
�سبطيات  وح���ل���ت  ت��ق��ري��ب��ا،  ط���ن 
الكري�ستال املخدر يف املركز الثاين 
األف   492 وب���وزن   19% بن�سبة 
�سبطيات  ج������اءت  ب��ي��ن��م��ا  ج������رام 
و   11% بن�سبة  ثالثا  احل�سي�س 
األ���ف جرام،   294 اإج��م��ايل  ب���وزن 
بن�سبة  الكوكايني  �سبطيات  تليها 
األف جرام، ثم   168 %7 وبوزن 
بوزن  و   6% بن�سبة  ال���رتام���ادول 

عرب تطبيق 218 معيارا للتدقيق 
التفتي�س  ومواقع  باأجهزة  تتعلق 
والتحقيق  وال�����س��لم��ة  واالأم������ن 
وال�سبط واملحجوزات، اإ�سافة اإىل 
تطبيق اأف�سل املمار�سات واملعايري 
اجلمركي،  ال��ت��ف��ت��ي�����س  جم���ال  يف 
احلديثة  االأ���س��ال��ي��ب  وا���س��ت��خ��دام 
يف اال���س��ت��خ��ب��ارات اجل��م��رك��ي��ة يف 
حتليل البيانات وحمرك املخاطر 

ال�ستهداف ال�سحنات.
معايل  اأك��د  و  م�ستقبلية  م�ساريع 
الهيئة  اأن  ال��ن��ي��ادي  �سعيد  ع��ل��ي 
من  جمموعة  تنفيذ  على  تعمل 
امل�ساريع اال�سرتاتيجية امل�ستقبلية 
التي ترفع م�ستوى جاهزية قطاع 
ال��دول��ة وت�ساهم يف  اجل��م��ارك يف 
متكينه وبناء قدراته يف مواجهة 
وعمليات  امل���ن���ظ���م���ة  اجل�����رمي�����ة 
ت��ه��ري��ب امل���خ���درات.. م�����س��ريا اإىل 
اأن من تلك امل�ساريع توحيد نظام 
االإلكرتوين  التخلي�س اجلمركي 
على م�ستوى الدولة، ونظام تتبع 
اإلكرتونيا،  وال�ساحنات  ال�سحنات 
اجلمركية  ال��ع��م��ل��ي��ات  وغ����رف����ة 
حمرك  نظام  وتوحيد  امل��رك��زي��ة، 
امل����خ����اط����ر اجل����م����رك����ي، وال����رق����م 
مع  للمتعاملني  امل��وح��د  ال��وط��ن��ي 
الرقابة  ون��ظ��ام  ال���دول���ة  ج��م��ارك 
وم�سروع  االإل��ك��رتوين،  والتفتي�س 
بوحدة  اخل����ا�����س  ك����ارج����و  راأ���������س 

.K9 التفتي�س اجلمركي االأمني
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

���س��م��ن اإط�����ار م��وا���س��ل��ت��ه��ا االرت���ق���اء 
بجودة خدماتها الرقمية، وا�ستمراراً 
للنجاح الكبري الذي حققته من�ستها 

الذكية 
 )smarthub ه����ب-  )����س���م���ارت 
اأب��وظ��ب��ي على  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  تعمل 
لتح�سني  التقنيات  اأح���دث  توظيف 
خ���دم���ات���ه���ا ال���رق���م���ي���ة م�����ن خ���لل 
اال�سطناعي  ال�����ذك�����اء  ا����س���ت���خ���دام 
لتنفيذ املهام واالإج��راءات الروتينية 
طاقاتهم  لتحفيز  املوظفني  وتفريغ 
االإبداعية واالبتكارية التي من �ساأنها 
وحتقيق  البلدية،  بخدمات  االرتقاء 
اأعلى ن�سبة لر�سا املتعاملني، وتعزيز 
التحول  نحو  ق��دم��اً  امل�سي  م�سرية 
االإلكرتونية  واحل���ك���وم���ة  ال��رق��م��ي 

املتكاملة.
 و�����س����م����ن اإط������������ار ه��������ذا ال����ت����وج����ه 
الداخلية  اخل��دم��ات  لدعم  الرقمي 
واخل��ارج��ي��ة وف��ق��اً الأح���دث التقنيات 
العمل  م����ه����ام  وت�������س���ه���ي���ل  ال���ع���امل���ي���ة 
ب��ل��دي��ة مدينة  اأط��ل��ق��ت  وت�����س��ري��ع��ه��ا 
م��وؤمت��ت��ة عن  اأول خ��دم��ة  اأب��وظ��ب��ي 
وهي   )RPA( ال����روب����وت  ط���ري���ق 
املر�سية  االإج������ازات  اع��ت��م��اد  خ��دم��ة 
اخل��ا���س��ة ب��امل��وظ��ف��ني ب��ال��ت��ع��اون مع 
اإدارة  ن���ظ���ام  ع���ل���ى  ال�����س��ح��ة  دائ�������رة 
حيث   ،HRMS الب�سرية  امل����وارد 
بتنفيذ مهام موظفي  ال��روب��وت  ق��ام 
باعتماد  املخت�سني  الب�سرية  امل���وارد 
دقائق  خ����لل  امل��ر���س��ي��ة  االإج��������ازات 
م����ع����دودات، يف ح����ني  ك����ان االإج�����راء 
���س��اب��ق��اً ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه م���ن خ����لل 3 
م��وظ��ف��ني وي�����س��ت��غ��رق وق��ت��ا طويل 

الإجنازه، مما يوؤدي اإىل توفري 260 
�ساعة عمل �سهريا.

الثاين  امل��ح��ور  اأن  البلدية  واأ����س���ارت 
تقنية  �سمن  حاليا  واملفعل  املطبق 
ال�سوؤون  خ��دم��ات  ل��دع��م    RPA
امل��ال��ي��ة م��ث��ل ت�����س��وي��ة احل�����س��اب��ات يف 
االإي������رادات واخل��زي��ن��ة ، وال��ت��ي متت 
  RPA الروبوت  طريق  عن  اأمتتها 
مرتابطة  عمليات  خم�س  وت�����س��م��ل  

وهي :
العام  التح�سيل  نظام  ت�سوية   1-
ال��ب��ن��ك��ي  )الدفع  ب��ك�����س��ف احل�����س��اب 

االأونلين(
التح�سيل  ن����ظ����ام  ت�������س���وي���ة   2-
البنكي   احل���������س����اب  ب��ك�����س��ف  ال����ع����ام 
خلل  من  الدفع  )ال�سيكات،النقد، 

ماكينات الدفع(
ال�����ب�����ن�����ك�����ي�����ة  ال�������ت���������������س�������وي�������ة   3-

Remittance
اأوراكل. يف  املدفوعات  ت�سوية   4-
ت�سوية االإيرادات يف اأوراكل.   5-

ح��ي��ث ق����ام ال����روب����وت ب��ت��ن��ف��ي��ذ مهام 
بداًل من موظفي اخلزينة  الت�سوية 
واالي����رادات يف دق��ائ��ق، يف ح��ني  كان 
االإج������راء ���س��اب��ق��ا  ي��ت��م  ت��ن��ف��ي��ذه من 
على  وي�ستغرق  م��وظ��ف��ني   7 خ���لل 
االأق��ل  9�ساعات من  العمل يوميا ، 
 207 وتوفر هذه التقنية اأكرث من 

�ساعات عمل �سهرياً.
 RPA واملحور الثالث �سمن تقنية 
من  ال��ع��ق��اري  الت�سجيل  حم���ور  ه��و 
ح��ي��ث ال��رب��ط ب��ني )���س��م��ارت ه���ب( و 
نظام االأرا�سي الإن�ساء طلبات الرهن 
نظام  يف  م��رة  الأول  بيعة  ت�سجيل  و 
الروبوت بفتح  االأرا�سي، حيث يقوم 
الرقمية  املن�سة  تلقائياً من  املعاملة 

نظام  اإىل  ون��ق��ل��ه��ا  ه����ب(  )����س���م���ارت 
ث��م حتديث حالتها  االأرا���س��ي، وم��ن 
يف امل��ن�����س��ة ال��رق��م��ي��ة ل��ل��ب��ل��دي��ة عند 
ال��ذي يرفع �سرعة  االن��ت��ه��اء، االأم���ر 
دون  املتعاملني  ر���س��ا  و  اال�ستجابة، 
موؤخرا    مت  وق���د  ب�����س��ري،  ت��دخ��ل  اأي 
جتريب هذه التقنية وجناحها، مما 
ي��وف��ر اأك���رث م��ن 200 ���س��اع��ة عمل 

�سهريا.
باعتمادها  اأن���ه���ا  ال��ب��ل��دي��ة  واأك�������دت 
ه���ذا ال��ربن��ام��ج ال��رق��م��ي ت��ك��ون من 
تطبيق  يف  ال��رائ��دة  املوؤ�س�سات  اأوائ���ل 
م�ستوى  ع���ل���ى   )RPA( ن����ظ����ام 
ال��دول��ة، االأم���ر ال��ذي ي��وؤك��د ريادتها 
وتفعيل  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  وت�����س��م��ي��م��ه��ا 
جمال  يف  العاملية  املمار�سات  اأف�سل 

باخلدمات  واالرت��ق��اء  االأداء  تطوير 
العامة. 

حاليا  تعمل  اأن��ه��ا  البلدية  وك�سفت 
هذا  ا���س��ت��خ��دام  خ��ارط��ة  علىتو�سيع 
قطاعات  جميع  ن��ط��اق  على  ال��ن��ظ��ام 
ال��ب��ل��دي��ة وم���راك���زه���ا ال��ف��رع��ي��ة، يف 
خطوة تاأتي �سمن الربنامج املتكامل 
االإج�����راءات  اأمت��ت��ة  ي�ستهدف  ال���ذي 
باخلدمات  واالرت����ق����اء  وال��ع��م��ل��ي��ات 
الذكاء  ت��ق��ن��ي��ات  اأح����دث  وت��وظ��ي��ف   ،
البلدية  ه���دف  ل��دع��م  اال���س��ط��ن��اع��ي 

نحو مقومات احلكومة الذكية.
ك��م��ا ي�����س��ب ه����ذا ال���ربن���ام���ج �سمن 
تكري�س  يف  ال����ب����ل����دي����ة  م���ن���ه���ج���ي���ة 
ال���روح االإب��داع��ي��ة واالب��ت��ك��اري��ة لدى 
اأجواء  م��ن  بهم  واخل���روج  املوظفني 

التجديد  عامل  اإىل  الروتيني  االأداء 
واالبتكار واالأفكار الريادية .

مو�سحة اأن النظام الروبوتي ي�ساهم 
يف ت�سريع اإجنازات املعاملت ويقل�س 
املجال  ويتيح  االإج����راءات  رحلة  م��ن 
التفكري  يف  امل��وظ��ف  وق��ت  ال�ستثمار 
االإبداعي واالبتكاري والبحث الدائم 
ع����ن امل�����ب�����ادرات اخل����لق����ة ال����رائ����دة 
وامل��م��ي��زة وال���ت���ي م���ن ���س��اأن��ه��ا تعزيز 
كموؤ�س�سة  ال��ب��ل��دي��ة  و���س��م��ع��ة  م��ك��ان��ة 
خدمية عريقة وذات اإجنازات كبرية، 
واالرتقاء  املجتمع  اإ�سعاد  يف  اأ�سهمت 
التنمية  حركة  ودع��م  احلياة  بجودة 

ال�ساملة يف اأبوظبي.
اأن االع��ت��م��اد على  ال��ب��ل��دي��ة  ون��وه��ت 
خم��رج��ات ال���ذك���اء اال���س��ط��ن��اع��ي يف 
�ساأنه  م���ن  ال��ب��ل��دي��ة  خ���دم���ات  دع����م 
من  الت�سغيلية  ال��ت��ك��ل��ف��ة  تخفي�س 
جهة، وتقليل �ساعات العمل املطلوبة 
امل��ه��ام واالإج������راءات وتنفيذ  الإجن����از 
ينعك�س  بحيث  والطلبات  املعاملت 
ذلك اإيجابيا على م�ستوى االإنتاجية 

وجودتها كماً وكيفاً.
تنتهج  اأن����ه����ا  ال���ب���ل���دي���ة  واأو�����س����ح����ت 
تطوير  خطة  يف  ت�ساعدياً  منهجاً 
م��ن�����س��ت��ه��ا ال���رق���م���ي���ة و������س�����واًل اإىل 
اأرق����ى امل��م��ار���س��ات ال��ع��امل��ي��ة يف خدمة 
ال�سعيد  على   . واملجتمع  املتعاملني 
يف  املعلومات  تقنية  ف��ري��ق  ق��ام  ذات���ه 
بالبلدية  التقني  التخطيط  اإدارة 
بتنظيم ما يزيد عن 60 ور�سة عمل 
لتحديد  البلدية  قطاعات  كافة  مع 
تطبيق  مي��ك��ن  ال��ت��ي  العمليات  اأه���م 
الروبوت فيها، وزيادة الوعي باأهمية 
ا�ستخدامها يف  وكيفية  التقنية  هذه 
ال��ع��م��ل ال��ي��وم��ي ل��ل��م��وظ��ف��ني، حيث 

التي مت جمعها  يتم حتليل االأعمال 
اأو اقرتاحها م�سبقاً، وكذلك البحث 
تكون  اأخ���رى بحيث  اأع��م��ال  اأي  ع��ن 
منا�سبة لتطبيقها بوا�سطة الروبوت 
و لها اأثر كبري يف الوقت نف�سه، كما 
وتدريب  ت��اأه��ي��ل  على  االإدارة  تعمل 
فريق للعمل على تنفيذ هذه التقنية 
الفرتة  خ�����لل  داخ����ل����ي����اً  احل���دي���ث���ة 
القادمة من اأجل اال�ستغلل االأمثل 

لتقنية الروبوت يف االأمتتة .
البلدية  ت��دع��و  االإط����ار  ه��ذا  و�سمن 
اغتنام  اإىل  ال�����ك�����رام  امل���ت���ع���ام���ل���ني 
اخليارات الرقمية العديدة وال�ساملة 
الإمتام معاملتهم بكل ي�سر و�سهولة 
ال�سخ�سي  احل�����س��ور  ع��ن��اء  وت��وف��ري 
اأن  م���وؤك���دة  اخل���دم���ات،  م���راك���ز  اإىل 
املن�سة ال��رق��م��ي��ة ل��ل��خ��دم��ات    على 
لتقدمي  واجلاهزية  اال�ستعداد  اأهبة 
املعاملت  واإمت���ام  اخل��دم��ات  اأف�سل 
https:// ال��ت��ايل:  ال��راب��ط  ع��رب 
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)�سمارت  من�سة  اأن  بالذكر  اجلدير 
هب( كانت اأوىل ثمار رحلة التحول 
اأبوظبي،  مدينة  بلدية  يف  ال��رق��م��ي 
اإل���ك���رتوين مت تطويره  ن��ظ��ام  وه���ي 
كامل بجهود منت�سبي بلدية مدينة 
ك��ق��اع��دة الأمتتة  وت��ع��م��ل  اأب���وظ���ب���ي، 
وتطوير اخلدمات البلدية وحتويلها 
اإىل خدمات رقمية تتيح للمتعاملني 
احل�سول عليها عن طريق اأجهزتهم 
البلدية  وا�سلت  كما  االإل��ك��رتون��ي��ة، 
اال�سطناعي  ال��ذك��اء  اأن��ظ��م��ة  اإدراج 
املتعاملني  خل����دم����ة  وت�������س���خ���ريه���ا 
ن�سبة  رف��ع  يف  �ساهم  مم��ا  واملجتمع 
العام  يف  ل���ت���ت���ج���اوز  ال����ع����ام  ال���ر����س���ا 
بلغ  كما   .90% من  اأكرث   2019

العام  خ��لل  املنجزة  املعاملت  ع��دد 
املا�سي اأكرث من 653 األف معاملة، 
 %  85 م��ن  اأك���رث  ن�سبته  م��ا  منها 
القنوات  ع����رب  م���ن���ج���زة  م���ع���ام���لت 
ال���رق���م���ي���ة مب���ع���دل ي���ت���ج���اوز 490 
األف معاملة رقمية مما يوؤكد جناح 
وجناعتها  الرقمي  التحول  م�سرية 
بخدمة  واالرت��ق��اء  االأداء  يف حت�سني 
البلدية  اأه��داف  املتعاملني، وحتقيق 
بلدية  وا�ستمرت  املجتمع.   اإ�سعاد  يف 

وموا�سلة  بالعمل  اأب��وظ��ب��ي  مدينة 
تباعاً  ال��رق��م��ي��ة  اخل���دم���ات  اإط�����لق 
وتطلعات  متطلبات  م��ع  ب��ال��ت��واف��ق 
اأع����ل����ى  اإىل  و�������س������واًل  امل���ت���ع���ام���ل���ني 
م�����س��ت��وي��ات ال��ر���س��ا ال���ع���ام م���ن قبل 
اال�سرتاتيجيني،  وال�سركاء  املجتمع 
اإلكرتونيا  ال��ب��ل��دي��ة  ارت��ب��ط��ت  وق���د 
ال��دوائ��ر احلكومية  م��ن  العديد  م��ع 
لتبادل البيانات اخلا�سة باملتعاملني، 

ولت�سهيل تقدمي اخلدمة عليهم.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأطلقت دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي برنامج جوالت افرتا�سية برفقة 
موؤخراً،  للجمهور  اأب��واب��ه  فتح  بعد  التاريخي،  احل�سن  موقع  يف  مر�سدين 
اإطار اجلهود  اأف��راد املجتمع. وياأتي ذلك �سمن  خم�س�سة للطلب وجميع 
عن  الناجتة  احلالية  الظروف  مع  للتعاي�س  الدائرة  تبذلها  التي  امل�ستمرة 

االأزمة ال�سحية العاملية.
ا�ست�ساف موقع احل�سن اأوىل هذه اجلوالت االفرتا�سية موؤخراً عرب تطبيق 
“زووم” ملجموعة ت�سم 160 طالباً وطالبة، وهي اأول جولة من نوعها يتم 
تتاح  م��وؤخ��راً.  اإع��ادة فتحها  بعد  الثقافية  اأبوظبي  اأح��د مواقع  اإج��راوؤه��ا يف 
اجلوالت االفرتا�سية بزاوية 360 درجة يف كل من ق�سر احل�سن واملجّمع 

الثقايف، مع ميزة توفري مر�سد ثقايف حّي لتقدمي املعلومات واالإجابة على 
اأي ا�ستف�سار من جانب امل�ساركني ب�سكل مبا�سر؛ وذلك ل�سمان جتربة غامرة 

وتفاعلية. 
جوالتنا  خ��لل  “من  احل�����س��ن:  ق�سر  م��دي��رة  ال�سام�سي،  �سلمة  وق��ال��ت 
االفرتا�سية وامل�سجلة، ميكن للطلب يف جميع اإمارات الدولة الو�سول اإىل 
الق�س�س والكنوز التي ينفرد بها ق�سر احل�سن، الذي ي�سم اأقدم مبنى  قائم 
يف االإمارة، ويتمتع بتاريخ عريق. واأ�سجع اجلميع على امل�ساركة والتعرف من 

منازلهم على تاريخ اأبوظبي«.
من جانبها قالت رمي ف�سة، مديرة املجّمع الثقايف: “اإن اإبقاء باب التوا�سل 
غاية  يف  اأم���ر  لهو  والثقافة  الفنون  وجم���ال  ال�سابة  العقول  ب��ني  مفتوحاً 
اأن  وي�سعدنا  الظروف.  �ساءت  مهما  نغفلها  اأن  ميكننا  ال  وم�ساألة  االأهمية، 

مكنونات  اأف�سل  عن  الك�سف  نوا�سل  اأن  احلديثة،  التكنولوجيا  لنا  ت�سمح 
االإبداع والتميز االإماراتي املعا�سر اأمام ع�ساقه �سواء داخل اأو خارج الدولة«.

تتاح اجلوالت االفرتا�سية يف موقع احل�سن للم�ساركني الذين تبلغ اأعمارهم 
االإجابات فوراً  وتلقي  االأ�سئلة  طرح  للطلب  وميكن  فوق.  فما  �سنوات   5
تخ�سي�س  ميكن  كما  احلية،  الدرد�سة  ميزة  عرب  الثقافيني  املر�سدين  من 
حمتوى هذه اجلوالت لتلئم احتياجات املدار�س. وتتاح هذه اجلوالت عرب 
جولة،  كل  يف  م�سارك   2000 اإىل  ي�سل  تيمز” ملا  “ميكرو�سوفت  تطبيق 

وعرب تطبيق “زووم” ملا ي�سل اإىل 300 زائر لكل جولة.
تندرج هذه اجلوالت االفرتا�سية، املتاحة للطلب يف اأبوظبي ودولة االإمارات 
عموماً، �سمن اإطار اجلهود احلثيثة التي تبذلها دائرة الثقافة وال�سياحة – 
ا�ستمرارية  اأبوظبي ل�سمان  التعليم واملعرفة -  اأبوظبي بالتعاون مع دائرة 

الو�سول اإىل مواقع اأبوظبي الثقافية خلل املرحلة الراهنة.
اأي�ساً  املجتمع  اأف���راد  جميع  م��ن  للجمهور  ميكن  ال��ط��لب،  اإىل  باالإ�سافة 
امل�ساركة يف اجلوالت االفرتا�سية يف موقع احل�سن. كما يوفر املجّمع الثقايف 
التابع جوالت افرتا�سية مبا�سرة يف معار�سه احلالية، م�سحوبة مبر�سدين 
ثقافيني للإجابة على اأي ا�ستف�سار. وعلوة على اجلوالت افرتا�سية بزاوية 
باللغات  احل�سن  موقع  يف  م�سبقاً  م�سجلة  ج��والت  تتوافر  درج��ة،   360
حجز  ميكن  وامل��االي��االم��ي��ة.  واالأوردي�����ة  والفرن�سية  واالإجن��ل��ي��زي��ة  العربية 

املر�سدين اأي�ساً يف وقت العر�س للإجابة على االأ�سئلة املطروحة.
االإلكرتوين  املوقع  زياراتها االفرتا�سية من خلل  وميكن للمدار�س حجز 
لق�سر احل�سن واملجّمع الثقايف، اأو من خلل االت�سال على الرقم 02 697 
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دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي تطلق برنامج جولت افرتا�شية برفقة مر�شدين يف موقع احل�شن 

البلدية من اأوائل م�ستخدمي برنامج الروبوت  RPA على م�ستوى الدولة 

بلدية مدينة اأبوظبي توظف الذكاء ال�شطناعي لتعزيز خدمات ال�شوؤون املالية والت�شجيل العقاري والإجازات  

�سمن فعاليات ملتقى احلمرية ال�سيفي ال�ساد�ص والع�سرين الفرتا�سي 

احلمرية ينظم فعاليات متنوعة لثمانني من منت�شبي الن�شاط ال�شيفي ملجل�س ال�شارقة الريا�شي
•• ال�صارقة-الفجر:

نادي  نظمها  متميزة  ب��رام��ج  �ستة 
اإط������ار  ال���ري���ا����س���ي يف  احل����م����ري����ة 
فعالياته مللتقى احلمرية ال�سيفي 
بها  ا�ستهدف  والع�سرون  ال�ساد�س 
لفعاليات  واملنت�سبون  امل�����س��ارك��ون 
جم���ل�������س ال���������س����ارق����ة ال���ري���ا����س���ي 
بحكومة ال�سارقة يف اإطار فعاليات 

)عطلتنا غري( .
منت�سبوا  م����ن  ث���م���ان���ون  وت���ل���ق���ى 
جم���ل�������س ال���������س����ارق����ة ال���ري���ا����س���ي 
م���ع نهاية  وامل��ن��ا���س��ط  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
امل���ا����س���ي و���س��م��ل��ت �ستة  اال����س���ب���وع 
�سملت  ه���ادف���ة وم��ت��ن��وع��ة  ب���رام���ج 
والفنية  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ري��ا���س��ي��ة 
وال��رتف��ي��ه��ي��ة وال��ت��ي ت��ف��اع��ل معها 
وبا�ستفادة  راب��ع  ب�سكل  املنت�سبون 
احلمرية  ن������ادي  وق������دم   . ف��ع��ل��ي��ة 
والتي  للمنت�سبني  فعالياته  خلل 
التوا�سل  بتقنية  بعد  ع��ن  نظمت 

ثقافتهم  مل�ستويات  الكثري  اأ�سافت 
حميد  اأك�������د  ال�������س���دد  ه�����ذا  .ويف 
اللجنة  رئ��ي�����س  ال�����س��ام�����س��ي  ح�����س��ن 
بالنادي   وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
�سعادة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ورئ��ي�����س 
يوم  بتخ�سي�س  احل��م��ري��ة  ن����ادي 
ملن�ستبي الن�ساط ال�سيفي مبجل�س 
نخبة  وتقدمي  الريا�سي  ال�سارقة 
مدى  ع���ل���ى  ال����ربام����ج  اأروع  م����ن 
برنامج  ع��رب  مت�سلتني  �ساعتني 
املرئي االفرتا�سي الفتا  التوا�سل 
اإىل اأن رئي�س جمل�س االدارة جمعة 
عبيد ال�سام�سي وجه بتوفري كافة 
ب�سورة  املجل�س  ملنت�سبي  ال��ربام��ج 
الفعاليات  اأن  وا���س��ار   . متكاملة  
�سمن  ال��ن��ادي  قدمها  التي  ال�ست 
ال�ساد�س  ال�سيفي  للملتقى  باقته 
ا�ستثمار  اإىل   ه��دف��ت  وال��ع�����س��رون 
اوقات فراغ الطلب با�سلوب جديد 
املهارات  رفع م�ستوى  وعلمي عرب 
والثقافية  وال��ري��ا���س��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 

امل����رئ����ي ب�����س��ب��ب ج���ائ���ح���ة ك���ورون���ا 
ال�سطرجن  بطولة  �سملت  فعاليات 
ومهارة  ثقافة  فيها  اأب����دوا  وال��ت��ي 
ع���ال���ي���ة وت���ن���اف�������س���ي���ة ك����ب����رية من 
ال�سطرجن  رقعة  ا�ستخدام  خ��لل 
الدمى  ور�سة  بجانب  االلكرتونية 
ن�ساط  الفعاليات  وت�سمنت  .كما 
ور�سة  اإ���س��اف��ة  اال���س��ارة  لغة  با�سم 
حملت  ثقافية  وم�سابقة  ل��و  م���اذا 
والتي  ال�����س��ري��ع  اجل������واب  ع���ن���وان 

ب��ع��ي��دا عن  ب��ا���س��ل��وب �سيق ومم��ت��ع 
ل�����ذا تخلل  ال���درا����س���ي���ة  االج��������واء 
اجلدول املنفذ جملة من الفعاليات 
الريا�سية  االأن�سطة  من  والعديد 
الرتفيهية  واالأن�سطة  واحلركية 
التدريبية  ال���������دورات  ف��ي��ه��ا  مب����ا 
التي  واملحا�سرات  العمل   وور����س 
حب  النا�سئة  االأب��ن��اء  ل��دى  تنمي 

التطوع واملبادرة احل�سنة 
االن���دي���ة  ك���اف���ة  ال�����س��ام�����س��ي  ودع 
اإىل م�����س��ارك��ة ن����ادي احل��م��ري��ة يف 
يف  مبنت�سبيها  وامل�ساركة  براجمه 
م��ن خ���لل تخ�سي�س  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
اأيام لدخولهم و التي حتقق نوعية 
م��ن خلل  امل��ط��روح  ع��ن  خمتلفة 
على  واع��ت��م��اده��ا  امل�سبق  تنظيمها 
اإك�ساب امل�سارك املهارات الريا�سية 
واال�ستفادة  والعلمية  والثقافية 
يتم  ال��ت��ي  ال��ربام��ج  م��ن  متحققة 
متخ�س�سني  اأي���دي  على  اع��داده��ا 

وتقدم باإ�سلوب م�سوق.

فريق م�شار البنية التحتية بالفجرية ي�شتعر�س خطة ال�شتعداد للخم�شني
•• الفجرية -وام:

ن��ّظ��م ف��ري��ق م�����س��ار ال��ُب��ن��ي��ة التحتية 
ببلدية  املتمثل  و  ال��ف��ج��رية  ب��اإم��ارة 
موؤ�س�سة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال���ف���ج���رية 
الفجرية للموارد الطبيعية و دائرة 
اجتماعاً  االإل���ك���رتون���ي���ة  احل��ك��وم��ة 
االت�سال  تقنية  عرب  ُعقد  تن�سيقياً 
كافة  ا�ستعرا�س  خ��لل��ه  مت  امل��رئ��ي، 
ال���ربام���ج خل��ط��ّة وثيقة  و  اجل���ه���ود 
م�سار " الُبنية التحتية و اال�ستدامة 
" والتي تندرج �سمن خّطة  البيئية 
تطلعات  مل���واك���ب���ة  ال���ف���ج���رية  ام������ارة 
اال�ستعداد  ملرحلة  الر�سيدة  القيادة 
مل�����س��رية اخل��م�����س��ني ع���ام���اً امل��ق��ب��ل��ة.

ح�سر االجتماع �سعادة املهند�س علي 
قا�سم املدير العام للموارد الطبيعية 
نائب رئي�س امل�سار ، وعدد من فريق 

العمل.
وناق�س القائمون على وثيقة م�سار " 
الُبنية التحتية و اال�ستدامة البيئية 
مل��رح��ل��ة جديدة  ال��ه��ام��ة  امل���ح���اور   "

باالإ�سافة اإىل حمور االأمن الغذائي 
ودعم االقت�ساد و تطوير املُُدن. كما 
ناق�س االجتماع اأبرز التحديات التي 
ت��واج��ه ام����ارة ال��ف��ج��رية ح���ول هذه 
اجل��وان��ب و مت ط��رح جمموعة من 

جماالت  يف  التطوير  و  التنمية  من 
خم���ت���ل���ف���ة ت�����رك�����زت اأب������رزه������ا ح���ول 
ام��ارة الفجرية ،  احلفاظ على بيئة 
و تطوير منظومة االإ�سكان ، وكذلك 
الُبنية التحتية الرقمية يف االمارة ، 

امللحظات من ِقبل الفريق ، لتوحيد 
كافة االإمكانات ، و اال�ستثمار االأمثل 
متت  و  ال����ك����ف����اءات  و  اخل�������ربات  يف 
االآليات  اإىل �سرورة حتديد  اال�سارة 
و التوّجه اال�سرتاتيجي، ل�سنع روؤية 

 ، ك��اف��ة  املجتمع  ف��ئ��ات  حولها  تلتف 
مب��ا ي��دع��م روؤي���ة االإم�����ارات 2021 
 2030 امل�ستدامة  التنمية  واأهداف 
و اخلّطة ال�سمولية الإمارة الفجرية 

.  2040

طرق دبي تطلق املرحلة الت�شغيلية لإدارة اأ�شولها الربجمية 
•• دبي-وام:

اأطلقت هيئة الطرق واملوا�سلت بدبي املرحلة الت�سغيلية 
من م�سروع اإدارة االأ�سول الربجمية الذي ي�سهم ب�سكل 
واملمتلكات  االأ���س��ول  اإدارة  منظومة  تطوير  يف  اأ�سا�سي 
تفا�سيلها  بكامل  الربجمية"  "االأ�سول  لت�سمل  لديها 
ن��ظ��ام تقني متخ�س�س  وال��ت��ع��اق��دي��ة م��ن خ���لل  امل��ال��ي��ة 
قال  و  الإدارت����ه.  عالية  ك��ف��اءة  ذات  وك���وادر  النطاق  بهذا 
واملمتلكات يف قطاع  االأ�سول  اإدارة  الرم�سي مدير  �سعيد 
الطرق  هيئة  يف  املوؤ�س�سية  واحل��وك��م��ة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
الت�سغيلية  املرحلة  ه��ذه  بتطبيق  البدء  اإن  وامل��وا���س��لت 
اإدارة  ن�سج  م�ستوى  لرفع  الهيئة  مل�ساعي  ثمرة  جاء  قد 
االأ�سول الربجمية لديها الذي بداأ منذ عامني بتحديد 
املنظومة وحت��دي��د خارطة  ه��ذه  امل��وج��ودة يف  ال��ف��ج��وات 
املنظومة  ه��ذه  ان  الرم�سي  واأ���س��اف  للتطوير.  ط��ري��ق 
احلوكمة  مثل  ال��ف��وائ��د  م��ن  ال��ع��دي��د  االآن  حتى  حققت 
والرقابة على م�سرتيات الهيئة من االأ�سول الربجمية 
مع  يتوافق  مبا  ا�ستغللها  وم�ستوى  التقنية  والرخ�س 
اأيزو  وحت��دي��دا  املجال  ه��ذا  يف  العاملية  املمار�سات  اأف�سل 
املعلومات  تقنية  اأ���س��ول  اإدارة  موا�سفة   –  19770
والربجميات باالإ�سافة اإىل حتقيق َوفٍر مايٍل م�ستمر يف 
الرم�سي  واأ�سار  الربجمية.  االأ�سول  على  الهيئة  نفقات 

اإىل اأن الهيئة ومنذ بدء العام اجلاري 2020 كانت قد 
َحت من قبل  حققت متّيزا وا�سحا يف هذا املجال بحيث ُر�سِّ
منظمة دولية هي ITAM Review 2020 لتكون 
م�سروع  اأف�سل  جلائزة  املر�سحة  العاملية  القائمة  �سمن 
عاملية..و�سنوا�سل  ج��ه��ات  م��ع  وال��ت��ن��اف�����س  ع��م��ل  ف��ري��ق 
من  املر�سحني  �سمن  متقّدمة  مراكز  للح�سول  العمل 
ال�سنوات  خ��لل  اجلائزة  ه��ذه  لنيل  العامل  اأنحاء  جميع 
من  الت�سغيلية  امل��رح��ل��ة  تطبيق  ب��ع��د  وخ��ا���س��ة  ال��ق��ادم��ة 
واملمتلكات  االأ���س��ول  اإدارة  ان  اىل  لفت  و  امل�����س��روع.  ه��ذا 
التكنولوجية  احللول  اأف�سل  تبني  اإىل  ت�سعى  الهيئة  يف 
الإدارة اأ�سولها وحتقيق الوفر املايل املطلوب بالتعاون مع 
�سركاء مهمني داخل الهيئة كاإدارة تقنية املعلومات واإدارة 
ا�سرتاتيجية وحوكمة التقنيات من قطاع الدعم التقني 
املوؤ�س�سي ولقد حققنا بالفعل م�ستوى راقيا يف التخطيط 
واحلوكمة والتنفيذ. واأّكد ان الهيئة م�ستمرة يف تو�سيع 
اال�ستعانة  خ��لل  من  الربجمية  االأ���س��ول  اإدارة  م�سروع 
ب��اأف�����س��ل ال��ت��ق��ن��ي��ات وال���ربجم���ي���ات امل���ط���ورة ع��امل��ي��اً مما 
ي�ستدعي وجود منظومة اإدارية وتقنية وب�سرية متكاملة 
لتعمل ب�سكل متواٍز وحتقق اأف�سل النتائج املطلوبة �سمن 
اال�سرتاتيجية  ال��غ��اي��ات  م��ن  وح��ي��وي��ة  مهمة  جم��م��وع��ة 
االأ�سول متيز هيئة  ا�ستدامة  املالية  "اال�ستدامة  للهيئة 

الطرق واملوا�سلت".
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اأخبـار الإمـارات
مليون زائر ملوقع ال�شارقة اخلريية اللكرتوين خالل الن�شف الأول

•• ال�صارقة-وام:

جلمعية  التابعة  االلكرتونية  التوا�سل  قنوات  �سهدت 
العام  م���ن  االأول  ال��ن�����س��ف  خ���لل  اخل���ريي���ة  ال�����س��ارق��ة 
الذين  املتربعني  جمهور  ب��ني  وا�سعا  انت�سارا  اجل���اري 
اأبدوا ر�ساهم واإعجابهم مبا وفرته اجلمعية من و�سائل 
تربعهم  ق��ي��م��ة  و���س��ع  م��ن  متكنهم  وم��ي�����س��رة  ب�سيطة 

ب�سهولة وي�سر .
و اأبدى امل�ستفيدون ومقدمو الطلبات ر�ساهم التام عن 
اخلدمات املقدمة التي وفرت عليهم الوقت واجلهد ما 

يوؤكد مواكبة اجلمعية للتحوالت الرقمية.
املالية باجلمعية  اإدارة  ووفقا لتقرير �سدر موؤخرا عن 
ال��ذك��ي��ة ك��ان لها الن�سيب االأك���رب من  ال��ت��ربع��ات  ف���اإن 
اإجمايل الدخل العام منذ مطلع العام حتى نهاية �سهر 
االلكرتونية  اخلدمات  اأن  اىل  م�سريا   .. املا�سي  يونيو 
التابعة للجمعية تتنوع بني تربعات املوقع االلكرتوين 
والر�سائل الن�سية والبطاقة االئتمانية والرابط الذكي 

والتطبيق الرقمي.
التنفيذي  امل���دي���ر  ب���ن خ����ادم  ���س��ل��ط��ان  ع���ب���داهلل  ق����ال  و 
للجمعية اإن مليون مت�سفح و زائر للموقع االلكرتوين 

من  ا�ستفادوا  اجل��اري  العام  من  االأول  الن�سف  خ��لل 
 .. يوميا  زائر  االآف  اخلدمات االلكرتونية مبتو�سط 8 
خلله  م��ن  للتربعات  االإج��م��ال��ي��ة  القيمة  بلغت  فيما 
3.2 مليون درهم بينما بلغت تربعات خدمة الر�سائل 

. درهم  مليون  الن�سية 24 
مليون   3.7 بقيمة  ت��ربع��ات  ال��ذك��ي  ال��راب��ط  و�سجل   .
االئتمانية  البطاقات  م�ستخدمو  ق��دم  ح��ني  يف  دره���م 
تربعات بقيمة 3.4 مليون درهم يف مقابل 155 األف 
درهم للمتربعني عرب تطبيق التربعات وجهاز ماك�س 

بوك�س.

ر�سخت النهج الدبلوما�سي يف تعاونها الدويل ومد يد العون للمجتمعات املحتاجة ملواجهة كوفيد- 19 

اخلارجية العني ال�شاهرة على مواطني الدولة ونافذتها على العامل يف اأ�شعب الأزمات
•• اأبوظبي-وام:

الرائدة يف مواجهة جائحة  االإن�سانية  االإم��ارات مبادراتها  وا�سلت دولة 
التي  ال�سامية  لر�سالتها  فريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد– 19 جت�سيداً 
ت�سعى من خللها اإىل اإعلء قيم الت�سامن والتاآزر حول العامل لتجاوز 

تداعيات هذه االأزمة.
ب��داي��ة تف�سي فريو�س  ال���دويل منذ  وال��ت��ع��اون  وق��ام��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة 
لطاملا  ال��ذي  الدبلوما�سي  النهج  برت�سيخ  العامل  حول  امل�ستجد  كورونا 
اعتمدته الدولة، من خلل التعاون مع جميع دول العامل ومد يد العون 
اأوا�سر  توطيد  �سمن  وامل�ساعدة،  ال��دع��م  اإىل  حتتاج  التي  للمجتمعات 
التعاون الدويل واملتعدد االأطراف وتر�سيخه يف ظل الظروف اال�ستثنائية 

التي مير بها العامل اليوم.
العاملية  املنظمات  التن�سيق مع  ال���وزارة اجل��وه��ري يف  دور  ب��رز  وم��ن هنا 
واجلهات اخلارجية يف خمتلف الدول لتاأمني امل�ساعدات احليوية ملواجهة 
اتبعته  ال��ذي لطاملا  بالنهج  تف�سي اجلائحة، عمًل  الناجمة عن  االأزم��ة 
دولة االإمارات يف تعزيز التعاون بني خمتلف االأطراف لتخطي التحديات 

القائمة.
وت�سافرت اجلهود بني الوزارة وكافة اجلهات املعنية يف الدولة بالتعاون 
مع الهيئة الوطنية للطوارئ واالأزمات والكوارث ووزارة ال�سحة ووقاية 
املجتمع جتاه التن�سيق الوطني املحلي بني اجلهات احلكومية االحتادية 
وا�ستمرارية  ال��داع��م��ة  الرئي�سية  اخل��ط��ط  وتطبيق  املعنية  وامل��ح��ل��ي��ة 

االأعمال.
وقادت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل وبالتن�سيق مع الهيئة الوطنية 
الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث خطة اال�ستجابة حيث بادرت ومنذ 
بداية اأزمة تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد باإجلء مواطني الدولة من 
عدد من الدول املتاأثرة، ونّوهت اإىل املواطنني املتواجدين خارج الدولة 
باأهمية اتباع تعليمات واإجراءات ال�سلمة والوقاية الطبية والت�سجيل يف 
خدمة تواجدي والتوا�سل مع ال�سفارات يف بلد املقر اأو مبركز االت�سال 

يف الوزارة عند ال�سرورة.
ولعبت �سفارات الدولة وبعثاتها التمثيلية يف اخلارج دوراً توعوياً حمورياً 
كونها �سلة الو�سل مع مواطني الدولة املتواجدين يف اخلارج، ون�سحت 
االإماراتيني  املواطنني  اإ�سابة  االأك��رث  ال��دول  املتواجدة يف  الدولة  بعثات 
بتجنب االأماكن واالأقاليم امل�سابة واتباع التعليميات ال�سحية ال�سادرة 

عن اجلهات الر�سمية.
املبتعثني من  االإماراتيني  الطلبة  مع  دائ��م  توا�سل  على  ال��وزارة  وظلت 
خلل �سفارات وبعثات الدولة يف اخلارج ونوهت على �سرورة اتباع تعليمات 
ال�سلمة والوقاية الطبية والت�سجيل يف خدمة تواجدي والتوا�سل مع 
ال�سرورة.  ال��وزارة عند  االت�سال يف  اأو مبركز  الوجود  بلد  ال�سفارات يف 
االإمارات،  دول��ة  قيادة  من  احلثيثة  واملتابعة  العليا  التوجيهات  ظل  ويف 
ا�ستمّرت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف عمليات االإجلء ملواطني 
دولة االإم��ارات منذ بداية االأزم��ة عرب ت�سهيل كافة االج��راءات اللزمة 
بالتن�سيق مع  �ساملني، ومت ذلك  الوطن  اأر�س  اإىل  الإعادتهم ومرافقيهم 
ال�سفارات والبعثات التمثيلية للدولة يف اخلارج وكافة اجلهات املعنية يف 
الدولة وخارجها. وثابرت يف ن�سح مواطني الدولة بتاأجيل �سفرهم اإىل 
ومنع  اجلنوبية  وكوريا  والبحرين  اإيطاليا  مثل  اإ�سابة  االأك��رث  البلدان 

ال�سفر اإىل اإيران وتايلند يف ظل انت�سار الوباء يف بدايات االأزمة.
وتابعت قيادة الدولة عن كثب كافة االإجراءات املتخذة من قبل �سفارات 
وروؤ�ساء  ال�سفراء  م��ع  توا�سل  على  وك��ان��ت  اخل���ارج  يف  وبعثاتها  ال��دول��ة 
الداخلية  االإح��اط��ات  م��ن  جمموعة  خ��لل  وم��ن  الهاتف  ع��رب  البعثات 
لتحفيزهم وتاأمني كافة امل�ستلزمات العملية والطبية لت�سهيل اأعمالهم.

ويف هذا االإطار عقدت الوزارة اإحاطة عن بعد اأطلعت منت�سبيها خللها 
دولة  امل��ت��خ��ذة يف  االح���رتازي���ة  االإج�����راءات  ب�����س��اأن  امل�ستجدات  اآخ���ر  على 
االإمارات يف ظل اأزمة فريو�س كورونا امل�ستجد /كوفيد19-/ التي تواجه 
هم" الأع�ساء  ت�سلون  "ال  خدمة  االإحاطة  خلل  واأطلقت  حالياً  العامل 
وتعزيز  �سحتهم  �سون  بهدف  اخل��ارج  يف  للدولة  الدبلوما�سية  البعثات 
�سلمتهم وتوفري فريق خم�س�س ل�سمان تن�سيق وتنفيذ كافة االإجراءات 

االحرتازية والوقائية لهم يف مواجهة فريو�س كورونا امل�ستجد.
والتعاون  وزي��ر اخلارجية  نهيان  اآل  زاي��د  ال�سيخ عبداهلل بن  �سمو  واأك��د 
اأع�ساء  كافة  و�سلمة  �سحة  اأن  االإح��اط��ة  خ��لل  مداخلته  يف  ال���دويل 
بال�سفارات  العاملة  والكوادر  وعائلتهم  باخلارج  الدبلوما�سية  بعثاتنا 
والقن�سليات ت�سكل اأولوية ق�سوى بالن�سبة لنا.. واأن الوزارة حري�سة على 
احتياجاتهم  خمتلف  وتاأمني  لهم  وامل�ساعدة  الدعم  اأ�سكال  كافة  توفري 

�سواء الوقائية اأو ال�سحية اأو غريها.
جهودهم  على  الدبلوما�سية  بعثاتنا  اأع�ساء  اإىل  بال�سكر  �سموه  وتوجه 
املبذولة خلدمة الوطن موؤكداً اأنه بتكاتف جهودنا جميعاً �ستتمكن دولة 

االإمارات من جتاوز هذا التحدي.
ومن جانب اآخر، عقد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
اإىل   ،" اهلل  دبي"رعاه  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون  ال�سيخ عبداهلل بن زايد  جانب �سمو 
�سمّوه  واأث��ن��ى  ال��دول��ة  �سفراء  من  ع��دداً  بعد �سم  عن  اجتماعاً  ال���دويل، 
و�سفراء  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  جهود  على  االجتماع  خ��لل 
الدولة باخلارج وغرفة العمليات يف الوزارة والتي كانت �سريعة وا�ستباقية 

واأظهرت ا�ستعداداً كامًل للتعامل مع كافة الظروف.
واأو�سح �سموه اأن دولة االإمارات فريق واحد داخلياً وخارجياً، واأّكد على 
اأهمية توفري بيئة عمل �سحية و�سليمة، واتخاذ كافة التدابري االحرتازية 
يف هذا اخل�سو�س، واحلفاظ على �سلمة العاملني يف ال�سفارات وتوفري 
يف  املقيمني  وكذلك  املواطنني  اأو�ساع  ومتابعة  ولعائلتهم،  لهم  الدعم 
الدولة ممن مل يتمكنوا من العودة اإىل اأر�س االإمارات يف ظل االإغلقات 

وتعليق الرحلت اجلوية.
هذه  وط��وال  العامل  ح��ول  امل�ستجد  كورونا  فريو�س  انت�سار  بداية  ومنذ 
مع  توا�سل  على  التمثيلية  وبعثاتها  و�سفاراتها  ال���وزارة  كانت  ال��ف��رتة، 
ذويهم  املتواجدين يف اخلارج للطمئنان عليهم وعلى  الدولة  مواطني 

وتاأمني كافة االحتياجات وامل�ستلزمات الطبية اللزمة.
ويف هذا االإطار، وبعد �سدور قرار تعليق جميع الرحلت اجلوية القادمة 
واملغادرة يف عدد من الدول حول العامل ب�سبب انت�سار وباء فريو�س كورونا 
امل�ستجد /كوفيد–19/، قامت الوزارة والبعثات بالتوا�سل مع مواطني 
االإج����راءات  ك��اف��ة  وت�سهيل  اأح��وال��ه��م  على  للطمئنان  االم����ارات  دول���ة 

الإعادتهم ومرافقيهم اإىل اأر�س الوطن �ساملني.
واأّكد �سعادة خالد عبداهلل بالهول، وكيل وزارة اخلارجية والتعاون الدويل 
عن اإجناز 166 عملية اإجلء جوية وبرية ملواطني الدولة ومرافقيهم 
61 دول��ة. و�سّدد �سعادته على  4043 �سخ�ساً من  حتى االآن، ت�سمنت 
الدولة يف اخلارج  اأكمل وجه ل�سمان �سلمة مواطني  العمل على  �سري 

اأك����رث من  ال��ي��وم  ب��داي��ة ج��ائ��ح��ة /كوفيد–19/ ح��ت��ى  االإم������ارات م��ن��ذ 
70 دول��ة، لتعزيز جهود نحو  اأكرث من  اإىل  امل�ساعدات  1000طناً من 

مليون من العاملني يف القطاع الطبي.
واختتم �سموه كلمته بالتاأكيد على تعهد دولة االإمارات مبوا�سلة تعزيز 
من  االأخ���رى  الدولية  واملنظمات  العاملي  االأغ��ذي��ة  برنامج  مع  التعاون 
اله�سة ملكافحة  االإن�سانية وتعزيز جهود املجتمعات  املعاناة  اأجل تخفيف 

فريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد–19.
وبذلك جنحت االإمارات يف اإي�سال حزمة من الر�سائل املحورية للعامل يف 
تعاملها مع الظروف امل�ستجدة، والتي عك�ست يف جمملها املرتكزات التي 
تاأ�س�ست عليها الدولة يف �ستى مناحي احلياة ويف مقدمتها مبادئ البذل 

والعطاء وخدمة االإن�سانية جمعاء.
االإمارات  لدولة  الر�سيدة  للقيادة  اال�ست�سرافية  ال��روؤي��ة  مع  متا�سياً  و 
والتعاون  اخلارجية  وزارة  حر�ست  لتوجيهاتها  وتنفيذاً  امل�ستقبل  نحو 
لتوفري  ا�ستباقية  م��ت��ط��ورة  رقمية  حتتية  بنية  تاأ�سي�س  على  ال���دويل 
االإلكرتونية للمتعاملني، وجهوزية تامة من خلل  باقة من اخلدمات 

ا�ستثماراتها يف التقنيات املتطورة.
ومنذ بداية االأزمة، عملت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل على �سمان 
�سلمة كافة موظفيها يف الدولة وطواقمها الدبلوما�سية والقن�سلية يف 
اخلارج، و�سلمة املراجعني، من خلل اتخاذ كافة التدابري االحرتازية 
والوقائية، حيث قامت الوزارة بتفعيل منظومة العمل عن بعد، موؤكدة 
ا�ستمرارية االأعمال يف كافة الظروف وتقدمي كافة خدماتها عرب القنوات 

الذكية لت�سهيل االإجراءات على املتعاملني.
التقنيات  ت�سخري  ع��ل��ى  ال����دويل  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وح��ر���س��ت 
التكنولوجيا  وتطويع  الدولة  موؤ�س�سات  كافة  بها  تتمتع  التي  الرقمية 
الإجناز املهام وتلبية املتطلبات اليومية جلمهور املتعاملني عن بعد وذلك 
حفاظاً على �سلمة اجلمهور واإ�سهاماً منها يف اإدارة اأزمة فريو�س كورونا 
ا�ستمرارية  �سمان  مع  لتداعياتها  والت�سدي  ذكية،  بطريقة  امل�ستجد 

االأعمال بكفاءة عالية.
قنوات  كافة  للمتعاملني عرب  تنويهاً  ال���وزارة  اأ���س��درت  االإط���ار  ه��ذا  ويف 
وعلى  اإلكرتونياً  خدماتها  كافة  توفري  م��وؤك��دة  االجتماعي،  التوا�سل 
خدمات  على  التقدمي  اآل��ي��ة  حًة  مو�سّ ال��ذك��ي  الت�سديق  خ��دم��ة  راأ���س��ه��ا 
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.gov.ae
ع��ل��ى تفعيل خدمة  ال����دويل  ال��ت��ع��اون  و  ك��م��ا ح��ر���س��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة 
دول���ة االإم����ارات  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  اأف�����س��ل  اإح���دى  "تواجدي"، 
ملواطنيها يف اخلارج، ملتابعة �سوؤونهم واأو�ساعهم، وتقدمي كافة اخلدمات 
اإىل  عودتهم  تنظيم  ع��ن  ف�سًل  ظ���روف،  اأي  مواجهة  على  مل�ساعدتهم 
االإمارات، عرب التوا�سل املبا�سر معهم وتقدمي كافة الت�سهيلت اللزمة 
يف هذا اخل�سو�س وتوفري الدعم االجتماعي واملادي والفني واللوج�ستي، 
وبذلك ا�ستقبلت الوزارة و�سفارات الدولة وبعثاتها يف اخلارج منذ بداية 
االأزم��ة الناجتة عن جائحة كوفيد–19 حول العامل جممل املعاملت 
خدمات  من   100% بن�سبة  وذل��ك  والذكية  االإلكرتونية  قنواتها  عرب 
للمواطنني وت�سديقات خارج وداخل الدولة عرب البنية التحتية لنظام 
ال��وزارة من خلل ارتباطه املبا�سر مع البعثات يف اخلارج وحركة النقل 

بجميع اأنواعها.
القن�سلية  اخلدمات  اإدارة  م�ست�سار  لطفي،  عي�سى  في�سل  �سعادة  واأف��اد 
يف وزارة اخلارجية والتعاون الدويل باأنه تبني وجود ارتفاع ملحوظ يف 
وذلك  الذكي  والتطبيق  االإلكرتوين  املوقع  املعاملت عن طريق  اأع��داد 
االإلكرتونية  اخل��دم��ات  طريق  عن  املعاملت  اإجن��از  اآلية  تفعيل  ب�سبب 
واإ�سافة خدمة التو�سيل التي توؤمن ا�ستلم وت�سليم امل�ستندات من موقع 

املتعامل بالتعاون مع بريد االإمارات.
الت�سديقات عرب  خ��دم��ة  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  واأط��ل��ق��ت 
وامل�ستندات  الوثائق  ت�سديق  للمتعاملني  تتيح  التي  ال��ذك��ي،  تطبيقها 
الر�سمية باأنواعها املختلفة وال�سهادات والفواتري، بكل �سهولة، الفتة اإىل 
اأن الت�سديق يعد اإجراًء مفيداً ب�سحة اخلتم والتوقيع على الوثيقة اأو 

امل�ستند، �سواء ال�سادر عن الدولة اأو من خارجها.
و فر�ست االأزمة �سرورة التاأقلم مع واقع جديد يف كافة املجاالت والذي 
دبلوما�سية  النظر يف  واإع��ادة  الدبلوما�سية  نقلة نوعية يف جمال  تطلب 

امل�ستقبل.
واع��ت��م��دت ال������وزارة اأح�����دث اأ���س��ال��ي��ب ال��ت��وا���س��ل ع���ن ب��ع��د ���س��م��ن اإط���ار 
الدبلوما�سية العامة والثقافية، فا�ست�سافت عدد من الوزراء وامل�سوؤولني 
املاراثون  خ��لل  واالخت�سا�سيني  االأج��ان��ب  وال�سفراء  ال��دول��ة  و�سفراء 
ال��ن��دوات ع��ن بعد مت بثها عرب  ال��ث��ق��ايف ع��رب االإن��رتن��ت يف �سل�سلة م��ن 

خمتلف قنوات التوا�سل االجتماعي اخلا�سة بالوزارة.
و�سهد املاراثون الثقايف �سل�سلة من اجلل�سات االأ�سبوعية تناولت موا�سيع 
اأمريكا  ع��ل��ى  م��رك��زة  "نظرة  اإىل  الف�ساء"  "دبلوما�سية  م��ن  م��ت��ع��ددة 
اللتينية" و"درو�س يف الدبلوما�سية الثقافية من نيجرييا" و"االإمارات 
"االإمارات  ع��ن  ف�سًل  امل�سري"  و���س��راك��ة  الثقافة  وح���دة  وال�����س��ع��ودي��ة، 
واليابان، جهود م�سرتكة ملكافحة االأزمات" و"دور ال�سفارات يف امل�ستقبل" 
باالإ�سافة كوفيد19- : كيف �ساعدت االأزمة يف تعزيز ثقافة الت�سامن". 
كما عقدت �سفارات الدولة وبعثاتها يف اخل��ارج جل�سات ثقافية عن بعد 
االإمارات"  "تاريخ  الوثائقية  ال�سل�سلة  ح��ول  االفرتا�سي  احل��وار  منها 

والتي عقدتها �سفارة الدولة لدى اململكة املتحدة.
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  �سباب  جمل�س  عقد  االإط��ار،  هذا  ويف 
االحتاد  خارجية  وزارة  يف  الدبلوما�سي  ال�سباب  جمل�س  م��ع  بالتعاون 
كوفيد- بعد  ما  الدبلوما�سية  "م�ستقبل  بعنوان  �سبابية  حلقة  الرو�سي 
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االإمارات  دولة  �سفري  �سعادة مع�سد حارب اخلييلي  وا�ست�سافت احللقة 
�سفري  كوزنيت�سوف  �سريجي  و�سعادة  االحت��ادي��ة  رو�سيا  جمهورية  ل��دى 
اأك��رث من  ال��دول��ة، بح�سور وم�ساركة  ل��دى  رو�سيا االحت��ادي��ة  جمهورية 
لوزارتي  املنت�سبني  وال�سباب  املجل�سني  اأع�ساء  م��ن  اأ�سخا�س   110
واأفكار  اآراء  ا���س��ت��ع��را���س  احل��ل��ق��ة  ه���ذه  خ���لل  ال��ب��ل��دي��ن. ومت  خ��ارج��ي��ة 
على  كوفيد19-  اأزمة  تاأثري  البلدين حول  ال�سباب من  الدبلوما�سيني 
ال�سباب  دور  اأهمية  على  اأك���ّدوا  حيث  امل�ستقبل،  يف  الدبلوما�سي  العمل 
االأدوات  توظيف  و���س��رورة  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي،  العمل  مل�ستقبل  االإع����داد  يف 
االفرتا�سية والتكنولوجيا احلديثة ب�سكل اأكرب يف املجال الدبلوما�سي. 

بناًء على الدرو�س امل�ستفادة من هذه االأزمة.
�سلمة  على  ال�ساهرة  العني  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  وتبقى 
املواطنني يف اخلارج على مدار ال�ساعة و�سلة الو�سل بينهم وبني القيادة 
حول  التمثيلية  وبعثاتها  و�سفاراتها  كافة  اإدارات��ه��ا  خلل  من  احلكيمة 
البلدان  م��ع  وال��ت��ع��اون  ال�سداقة  اأوا���س��ر  تعزيز  اإىل  منها  �سعياً  ال��ع��امل 

االأخرى، ورعاية التنمية االقت�سادية والثقافية، وال�سلم يف العامل.

اإىل  اأ�سار  كما  الوطن،  اأر���س  اإىل  لعودتهم  اللزمة  االإج���راءات  وت�سهيل 
االأزمات  الإدارة  الوطنية  الهيئة  مع  وامل�ستمر  القائم  والتعاون  التن�سيق 
والطوارئ والكوارث، وكافة اجلهات املعنية داخل الدولة وخارجها ملراقبة 

تطورات االأو�ساع واإجلء مواطني الدولة ومرافقيهم باأمان و�سلمة.
العمليات،  واإدارة  االت�سال  مركز  بني  اجلهود  بت�سافر  العمليات  ومّت��ت 
واإدارة �سوؤون املواطنني بوزارة اخلارجية والتعاون الدويل الذين عملوا 
على مدار ال�ساعة للرد على ا�ستف�سارات املواطنني والتن�سيق مع ال�سفارات 
والبعثات التمثيلية للدولة يف اخلارج والتي بدورها �سخرت كل اإمكاناتها 

لتاأمني اإجلء املواطنني ومرافقيهم.
وتاأكيداً على نهجها االإن�ساين الرائد يف دعم وم�ساندة كافة املقيمني على 
اأر�سها وجت�سيداً حلر�س دولة االإمارات الدائم على التعاون امل�سرتك مع 
دول العامل ملواجهة انت�سار وباء فريو�س كورونا امل�ستجد، �سملت مبادرات 
الدولة االإن�سانية خلل اأزمة كوفيد19- عدداً من مقيميها الذين كانوا 

متواجدين يف اخلارج لدى تعليق الرحلت اجلوية من واإىل الدولة.
الهيئة  مع  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  تعاونت  االإط���ار،  ه��ذا  ويف 
لت�سهيل  اللزمة  االإج���راءات  كافة  باتخاذ  واجلن�سية  للهوية  االحتادية 
يتمكنوا من  الذين مل  وال�سديقة  ال�سقيقة  ال��دول  اإج��لء رعايا  عملية 
دولة  واإىل  من  اجلوية  الرحلت  جميع  تعليق  بعد  ديارهم  اإىل  العودة 
االإمارات وذلك بالتن�سيق مع ال�سفارات والقن�سليات والبعثات التمثيلية 
املعتمدة لدى الدولة، من خلل الربنامج الذي اأطلقته الهيئة االحتادية 
واملتواجدين  ال�سارية  االإقامات  الأ�سحاب  واملخ�س�س  واجلن�سية  للهوية 
باأمان و�سلمة  االإم��ارات  اإىل دولة  خارج الدولة بهدف ت�سهيل عودتهم 

يف احلاالت الطارئة.
اأعلنت ا�ستعدادها للوقوف  اأوائ��ل الدول التي  وكانت دولة االإم��ارات من 
مع ال�سني يف مواجهة تداعيات فريو�س كورونا، وقامت باإجلء عدد من 
رعايا الدول ال�سقيقة وال�سديقة التي تقطعت بهم ال�سبل من مقاطعة 
هوباي ال�سينية بوؤرة تف�سي وباء كورونا امل�ستجد كوفيد–19 وذلك بناًء 
على طلب حكوماتهم ونقلهم اإىل مدينة االإمارات االإن�سانية يف اأبوظبي.

م��ن االإحاطات  ال����دويل ع����دداً  ك��م��ا ع��ق��دت وزارة اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون 
اأبوظبي،  يف  ال��وزارة  عام  دي��وان  من  مبا�سرة  الفيديو  عرب  االإلكرتونية 
ب�سكل  الدولة  لدى  املعتمدين  والقنا�سل  ال�سفراء  خللها  من  اأطلعت 
دوري على اآخر امل�ستجدات ب�ساأن االإجراءات االحرتازية املتخذة يف دولة 
التي  امل�ستجد كوفيد–19  اأزم��ة وب��اء فريو�س كورونا  االإم��ارات يف ظل 

تواجه العامل حاليا وحيثيات اإجلء املواطنني واملقيمني والزائرين.
وزارة اخلارجية  تفاهم بني  توقيع مذكرة  2020، مت  اأبريل  �سهر  ويف 
والتعاون الدويل لدولة االإمارات، ووزارة اخلارجية و�سوؤون الكومنولث 
رحلت  ب�ساأن  ال�سمالية  واإيرلندا  العظمى  لربيطانيا  املتحدة  للمملكة 
اجلوية  الرحلت  تعليق  فرتة  خلل  الربيطانيني  للرعايا  الرتانزيت 
اإىل  الربيطانيني  الرعايا  اإج��لء  ت�سهيل عمليات  �ساهم يف  للركاب مما 
على  املحافظة  م��ع  ال��لزم��ة،  والت�سهيلت  اخل��دم��ات  وت��وف��ري  وطنهم، 
تطبيق االإجراءات والتدابري االحرتازية والوقائية التي متنع من تف�سي 

فريو�س كورونا امل�ستجد يف الدولة.
وكثفت اإدارة �سوؤون الرعايا االأجانب يف وزارة اخلارجية والتعاون الدويل، 
ال�سفارات  م��ع  وبالتن�سيق  ال��دول��ة  يف  املخت�سة  اجل��ه��ات  م��ع  ج��ه��وده��ا 
جائحة  ب�سبب  التحديات  ك��اف��ة  ملواجهة  لديها  املعتمدة  والقن�سليات 
فريو�س كورونا امل�ستجد COVID-19، للحفاظ على االأمن الوطني 
�ساهمت  حيث  الفريو�س،  بهذا  االإ�سابة  من  للحد  العامة،  وال�سلمة 
بعمليات اإجلء نزالء يف املن�ساآت العقابية واالإ�سلحية املنتهية اأحكامهم 
اإىل  باالإ�سافة  الدولة،  مطارات  يف  العالقني  اأو  االإبعاد،  بحقهم  و�سادر 
االأ�سخا�س املنتهية خدماتهم، اأو اأخذوا اإجازة مبكرة من عملهم، واأي�ساً 

ال�سياح الزائرين للدولة.
وقد برز دور الوزارة من خلل التوا�سل املبا�سر مع �سفراء وقنا�سل الدول 
االأجنبية �سواء بعقد اجتماع معهم يف ديوان عام الوزارة اأو عرب االت�سال 
املرئي، من اأجل عودة رعاياهم اإىل بلدانهم ومل �سملهم بعائلتهم، االأمر 
بتقدمي  والقن�سليات  ال�سفارات  ح��ث  االإي��ج��اب��ي يف  االأث���ر  ل��ه  ك��ان  ال��ذي 

طلبات اإجلء رعاياها اإىل وزارة اخلارجية والتعاون الدويل.
ت�سكيلها  مت  التي  الوطنية  اللجان  من  العديد  يف  ال���وزارة  �ساركت  كما 
لغر�س عملية االإجلء والتي كانت تعقد اجتماعاتها ب�سكل يومي ومنها: 
الطوارئ  الإدارة  الوطنية  الهيئة  ل��دى  االأج��ان��ب  الرعايا  اإج���لء  جلنة 
اإع����ادة املقيمني م��ن اخل����ارج ل���دى الهيئة  واالأزم�����ات وال���ك���وارث وجل��ن��ة 
الرعايا  ���س��وؤون  اإدارة  مدير  ت��راأ���س  حيث  واجلن�سية،  للهوية  االحت��ادي��ة 
االأجانب فريق عمل الوزارة، والذي �ساهم بو�سع اآلية قواعد واإر�سادات 
يتعلق  فيما  خا�سًة  ال��دول��ة،  يف  االأجنبية  البعثات  طلبات  م��ع  للتعامل 
العمالية،  امل��دن  يف  لرعاياهم  البعثات  اأع�ساء  بها  يقوم  التي  بالزيارات 
والطلبات اخلا�سة بزيارة الطواقم الطبية التابعة للبعثات االأجنبية يف 
املعونة  تقدمي  طلبات  واأخ��رياً  املقيمني،  العلج جلميع  لتقدمي  الدولة 
التن�سيق  وبعد  االإدارة  وا�ستطاعت  ال��دول��ة.  يف  االأجنبية  ال��دول  لرعايا 
مع كافة البعثات االأجنبية يف الدولة وبالتن�سيق مع ال�سلطات املخت�سة 

يف الدولة، بحل م�سكلة تكد�س جثث رعايا الدول االأجنبية املوجودة يف 
ثلجات املخترب اجلنائي وامل�ست�سفيات يف كافة اإمارات الدولة لنقلها اإىل 

بلدانها اأو دفنها يف الدولة.
وفيما يتعلق بعودة املقيمني من اخلارج، متكنت الوزارة ومب�ساركتها يف 
اللجنة الوطنية بال�سماح للراغبني من املقيمني يف الدولة بالعودة اإىل 
األف �سخ�س،   40 اأكرث من  االآن  القادمني حتى  بلغ عدد  الدولة، حيث 
ال�سيا�سات  ل�سياغة  بالدولة  املعنية  اجلهات  مع  العمل  اىل  باالإ�سافة 
اإج��راءات دخول مواطني دول جمل�س  وت�سهيل  املقيمني،  بعودة  املتعلقة 
التعاون من خلل و�سع اآلية لدخولهم منذ بداية فرتة التعليق، حيث 
بلغ اجمايل عدد اخلليجني الذين دخلوا اإىل الدولة باأكرث من 10000 

خليجي.
كما كان الإدارة �سوؤون الرعايا االأجانب ب�سمة وا�سحة يف املجال االإن�ساين، 
" معاً نحن بخري"  الوطني  اآلية عمل لتنفيذ الربنامج  حيث مت و�سع 
امل�ساهمات  اأبوظبي، ممثلة بهيئة  التنفيذي الإمارة  مببادرة من املجل�س 
التحديات  على  للتغلب  اأبوظبي  حكومة  جلهود  دعماً  وذلك  املجتمعية، 
العاملية الراهنة، وبالتن�سيق واملتابعة مع هيئة الهلل االأحمر االماراتي، 
االأمر الذي اأدى اإىل تقدمي املعونات الغذائية مل�ستحقيها، ودعم التعليم 
ال�سكن  وت��وف��ري   ، ق���ادرة  الغري  ال��دول��ة  يف  االأجنبية  للجاليات  بعد  ع��ن 
لغري  ال��ط��ريان  �سفر  ت��ذاك��ر  تكاليف  ودف���ع   ، ال��واف��دة  للعمالة  املنا�سب 

القادرين على حتمل نفقاتها عرب الناقلت اجلوية.
العامل،  حول  كوفيد19-  امل�ستجد  كورونا  فريو�س  تف�سي  بداية  منذ  و 
اتخاذ  على  ال���دول  مل�ساعدة  ال�سريع  بالتحرك  االإم�����ارات  دول���ة  ب���ادرت 
الوقائية الحتواء املر�س وعدم تف�سيه من خلل  التدابري واالإج��راءات 
توفري االمدادات الطبية ال�سرورية و�سحنها اإىل الدول املت�سررة. فقد 
قدمت دولة االإمارات حتى االن ما يزيد على 1000 طنا من امل�ساعدات 
م��ن مليون  اأك���رث  دع��م  �ساهم يف  دول���ة حم��ت��اج��ة، مم��ا   70 اإىل  الطبية 
�سخ�س من العاملني مبجال الرعاية الطبية العاملي يف الت�سدي النت�سار 
الفريو�س، مبا يربهن على االإمكانيات والقدرات الهائلة لقطاع امل�ساعدات 
التي مكنته  اللوج�ستية والتخزينية  القدرات  االإماراتية وما ميلكه من 
ال�سعوبات  ال��رغ��م م��ن  ال��ع��امل، على  الو�سول الأك��رث م��ن ثلث دول  م��ن 

والتحديات التي تعاين منها اأغلب قطاعات ال�سحن والتخزين العاملية.
اإر�سال  ع��ل��ى  االإم���ارات���ي���ة  ل��ل��م�����س��اع��دات  االإن�����س��اين  ال����دور  يقت�سر  ومل 
امل�ستويات  اأعلى  على  تن�سيقاً  هناك  كان  بل  املحتاجة  للدول  امل�ساعدات 
منظمة  وخ��ا���س��ة  املتخ�س�سة  وهيئاتها  املعنية  ال��دول��ي��ة  املنظمات  م��ع 
ال�سحة العاملية، وبرنامج الغذاء العاملي وم�ساعدتها يف اإي�سال معيناتها 
الطبية والغذائية لبع�س الدول وتعزيز قدرة تلك املنظمات يف الو�سول 
الأكرب �سريحة دولية م�ستفيدة يف كافة بقاع االأر�س وامل�ساهمة يف توفري 

االمدادات الطبية اللزمة.
للعمليات  الرئي�سي  ال�سريان  االإم���ارات  دول��ة  اأ�سبحت  ال�سدد  ه��ذا  ويف 
اال�سرتاتيجية  خمازنهم  تتواجد  حيث  الدولية  للمنظمات  اللوج�ستية 
االأول  امل�ستجيب  وتعد  دب��ي  يف  االإن�سانية  للخدمات  العاملية  املدينة  يف 

للأزمات العاملية وخا�سة بامل�ساعدات املرتبطة بالفريو�س.
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون  ال�سيخ عبد اهلل بن زايد  واأك��د �سمو 
الدويل، التزام دولة االإمارات بدعم برنامج االأغذية العاملي التابع للأمم 
وباء /كوفيد–19/  ملكافحة  الدول  املتحدة لدعم جهودها يف م�ساعدة 
التنفيذي  املدير  بيزيل  ديفيد  اإىل  وجهها  ر�سالة  يف  �سموه  اأع��رب  حيث 
اجلوي  للج�سر  العميق  ال��دول��ة  تقدير  ع��ن  العاملي،  االأغ��ذي��ة  لربنامج 
الذي  العاملي  االأغذية  وبرنامج  املتحدة  العربية  االإم��ارات  امل�سرتك بني 
الطبية  واخلدمات  لل�سحنات  التوريد  �سل�سلة  ا�ستمرارية  ل�سمان  اأن�سئ 
واأفريقيا،  واآ�سيا  اأوروب��ا  اأنحاء  جميع  يف  اللزمة  االأ�سا�سية  واالإن�سانية 
 10 بقيمة  /كوفيد–19/  اأجهزة فح�س  لتقدمي  اتفاقية  اإط��ار  �سمن 

مليون دوالر اأمريكي.
واأ�ساف �سموه: "ت�سكل االتفاقية جزءاً اأ�سا�سياً من التزام دولة االإمارات 
ونعتقد  /كوفيد–19/،  لوباء  الت�سدي  حماولة  يف  العاملي  بالت�سامن 
الفريو�س،  انت�سار  لوقف  �سروريا  �سيكون  االأط��راف  متعدد  التعاون  اأن 

وال�سعي اإىل التخل�س منه من خلل اجلهود امل�سرتكة".
اال�ستجابة  يف  االإم�����ارات  دول���ة  م�ساهمات  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ���س��م��وه  و���س��ل��ط 
خلطة  ال��دول��ة  دع��م  واأك���د  ال��دول��ي��ة،  للتنمية  العاملية  للمبادرة  العاملية 
وامل�ساهمات  /كوفيد–19/  �سد  اال�سرتاتيجية  واال�ستجابة  التاأهب 
املنتظمة لعمليات منظمة ال�سحة العاملية يف ال�سني وال�سومال واإثيوبيا 
املنظمات  مع  االإم���ارات  دول��ة  تن�سيق  على  تاأكيده  معر�س  ويف  وغريها. 
اأن املدينة  اإىل  اأ�سار �سموه  الدولية لت�سهيل ت�سليم ال�سحنات االإن�سانية، 
 %  80 من  اأك��رث  واإر���س��ال  بتجهيز  قامت  االإن�سانية  للخدمات  العاملية 
من ال�سحنات املر�سلة من منظمة ال�سحة العاملية والتي تت�سمن معدات 
احلماية ال�سخ�سية اإىل اأكرث من 98 دولة حول العامل من خلل اأكرث 

من 132 �سحنة.
واأ�سار �سموه اإىل اجلهود التي قامت بها دولة االإمارات لتقدمي امل�ساعدات 
دولة  اأر�سلت  حيث  املحتاجة.  للدول  للحياة  املنقذة  والغذائية  الطبية 
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كارما 
الكارما هي قانون ال�سبب والنتيجة، اأي اأن االأفكار واالأعمال والنوايا التي 
نقوم بها اأو نتبناها يف الوقت احلا�سر هي التي حتدد منط وطبيعة حياتنا 
الأ�سباب  وانعكا�س  نتيجة  ه��و  نعي�سه  ال���ذي  حا�سرنا  وك��ذل��ك  امل�ستقبلية، 

فكارما  املا�سي،  يف  ح�سلت  تراكمية 
للإن�سان  االأخ����لق����ي  ال��ب��ع��د  مت��ث��ل 
خرياَ  عمله  م�سوؤولية  يتحمل  ال��ذي 
ك���ان م�سدره  وم��ه��م��ا  ����س���راَ،  اأو  ك���ان 
فعل، قول، اأو جمرد فكرة فهو الذي 
�سيح�سد ثمار ما زرعه من بذور يف 
كارما  فل�سفة  اأ���س��ا���س  وه���ذا  ب��اط��ن��ه، 
وع��م��ل��ه��ا ب��ح��ي��ث ي���ك���ون اجل������زاء من 

جن�س العمل.
على  ال����ق����ان����ون  ه������ذا  ي���ع���ت���م���د  وال   
والرغبة  النية  على  بل  فقط  الفعل 
امل�����وج�����ودة  ع��ن��د ال���ق���ي���ام ب����ه، وه���ذه 
الفل�سفة تدفع االإن�سان للعي�س حياة 
وال�سلم  اخل���ري  م��ت��م��ن��ي��اَ  اأخ��لق��ي��ة 

واملحبة للجميع ويكون ال�سبب هو اجتناب ال�سر واالأذى املادي واملعنوي له 
وللآخرين، و�ستكون النتيجة يف امل�ستقبل الأن لكل فعل �سدى يرتدد ويعود 
من طبيعة الفعل نف�سه  اإما بالثواب اأو بالعقاب )فمن يعمل مثقال ذرة خرياَ 

يره ومن يعمل مثقال ذرة �سراَ يره( 
امل�سوؤول عنها ب�سفاتها  به وهو  الكارما اخلا�سة   وت�سكل �سخ�سية كل فرد 
ال�سلبية واالإيجابية وهو من يوجهها من خلل ت�سرفاته ونواياه واأ�سلوب 

حياته واالأهم من ذلك علقته مع اخلالق.
الوقت  ط��وال  متناهية  بدقة  يعمل  عظيم  ك��وين  قانون  هو  الكارما  قانون 
وا�ستقبال  اإر���س��ال  ال��ط��اق��ة يف اجل�����س��م، وه��و يف ح��ال��ة  ويعتمد على ح���االت 
طاقي لذبذبات وترددات الطاقة املوجودة يف الهالة املحيطة بج�سم االإن�سان 
والتي تناغمت مع مثيلتها يف الكون. ميكن للإن�سان تغيري م�ستقبله نحو 
االأف�سل بتغيري الكارما اخلا�سة به والتخل�س من الكارما ال�سلبية والدخول 
ال�سليمة،  ال�سلوكيات  وات��ب��اع  العقل  برجمة  خ��لل  م��ن  اإيجابية  اأخ���رى  يف 
االإ�ساءة  وعدم  االآخرين  جتاه  بالت�سامح   ، نواياه  وحت�سني  تفكريه  بتطوير 
واالإهانة، برت�سيخ حب اهلل داخل النف�س واال�ستغفار، بالعطاء وباالبتعاد عن 
كل ما هو �سلبي يف حياتك، اإياك اأن توؤذي اأو تظلم اأو جترح قلب اإن�سان الأنه 

كما تدين تدان ولو بعد حني.
منال احلبال/اإعالمية

التنمر مبر�سى كورونا
جند  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  اأن  والعقائد  الطوائف  جلميع  جليا  ب��ات  اأن��ه  ال�سك 
من جنود اهلل، موجه لق�ساء اأمر اهلل وتبليغ ر�سالة للب�سرية بلغة يفهمها 

لغة  وامل���ال،  والنفوذ  القوى  اأ�سحاب 
امل��ال ال  اإعجاز وتعجيز �ساحب  فيها 
ي�ستطيع حماية نف�سه اإن متكن منه 
والقوة  ال�سلح  و�ساحب  الفريو�س، 
ال ي�ستطيع ردع الفريو�س على �سغره 

يف احلجم وجربوته يف التنفيذ.
 ب���ل اإن اإم��ك��ان��ي��ات ه���ذا اجل���ن���دي ال 
تنفعها �سفاعة وال تردها حم�سوبيات 
وال تهاب الكرا�سي وال اأ�سحابها، من 
بقدرة  الب�سر  كل  اأجمع  املنطلق  هذا 
اخلالق جل يف عله، اإذا كان هذا فعل 
فريو�س ال يرى بالعني املجردة فكيف 
الر�سالة  الإب�����لغ  ���س��ل��ط��ه  م���ن  ب��ف��ع��ل 

مبنتهى االأمانة وال�سدق واالإخل�س.
 ال يع�سون اهلل ما اأمرهم ويفعلون ما يوؤمرون، لذلك ن�ستطيع اجلزم باأن 
من اأ�سابه كورونا ال ميكن اأن نحمله عقاب اأنه م�ساب اأو حمتمل باالإ�سابة 
اأ�ساب كل فئات  الفريو�س  الأن��ه لو كان مقدر له ف�سي�سله ال حماله، فهذا 
الب�سرية  انتباه  الر�سالة، ولفت  بلغ  باأنه  اأن ن�سهد له  املجتمع، لذلك يجب 

وملا اآلت اإليه.
اأو من  التعامل مع من هم يف احلجر  كيفية  النظر يف  اإع���ادة  علينا   يجب 
اأن نبث يف قلوبهم  بالفعل، يجب احلذر كل احلذر من  اإ�سابتهم  هم ثبتت 
احلزن اخلوف وال�سعور باأنه منبوذ ملجرد اأنه مت اختياره للبتلء، وعلى من 
مل ي�سبه الدور اأن يتخيل كيف �سيكون حاله لو اأ�سبح هو املبتلى ويتعامل 
مع املري�س اأو املحجور عليه، اأنه من املمكن اأن تتبدل االأدوار، وعليه يجب 

معاملة اأ�سحاب االبتلء بروح اأ�سمى واأرحم مما نبدو عليه االآن.
ممدوح جاد 

الرتويج يف ع�سر العوملة
الت�سويق والرتويج لها على  يتم  التى  املنتجات احليوية  العديد من  هناك 
نطاق وا�سع لت�سبح بعد ذلك واحدة من اأهم و�سائل الرتويج وجزء هام يف 

الأي  اال�سرتاتيجية  اخلطة  منظومة 
ت�����س��ع��ى لرتويج  م��وؤ���س�����س��ة  و  ���س��رك��ة 
منتجاتها، حيث اأن امليديا وال�سحف 
القنوات  م���ن  وغ��ريه��م��ا  وامل���ج���لت 
وا���س��ع��ة االن��ت�����س��ار ت��ع��ت��رب ع��ام��ل من 
لي�س  ال��رتوي��ج  يف  امل�ساعدة  العوامل 
واحيانا  للأفكار  وامن��ا  فقط  لل�سلع 
والدعاية  ال�سخ�سيات  ت�سويق   عند 

لها.
م�سطلح  وظهور  الوقت  م��رور  وم��ع 
الواقع  اأر���س  على  وتطبيقه  العوملة 
ق��ري��ة �سغرية  ���س��ار  ال��ع��امل  اأن  تبني 
املعرفة  ان��ت��ق��ال  ال�سهل  م��ن  واأ���س��ب��ح 
االإعلن  انت�سار  وبالتابعية  واخل��ربة 

الذي يعترب واحد من مميزات الرتويج وو�سيلة جاذبة للجمهور امل�ستهدف 
واأهميته  ن��وع��ه ومهمته  ك��ان  م��ا  اأي  باملنتج  اخل��ا���س��ة  امل��ع��ل��وم��ات  م��ن ط��رح 
املعلومة  ع��ن  البحث  وم��رون��ة  ال��ث��ق��اف��ات  ب��ني  ال��ت��داخ��ل  اأن  كما  للمجتمع، 
بوا�سطة كب�سة زر مهدت الطريق اأمام املهتمني بدرا�سة الرتويج ومفهومه 

يف �ستى املجاالت، 
الت�سنيف  ح�سب  للت�سويق  تابعة  مرحلة  يعترب  املطلق  ب�سكله  ال��رتوي��ج 
من  هناك  لكن  احلا�سر  عاملنا  يف  الت�سويقية  امل��دار���س  ومعظم  االأك��ادمي��ي 
وطرحة  ت�سويقه  قبل  ملنتج  ال��رتوي��ج  يف  اأدوات���ه  وي�ستخدم  القاعدة  يك�سر 
للمجتمع خا�سة ولو املنتج جديد ويطرح الأول مرة ، هنا �ستعتمد اخلطة 

والتاأخري  التقدمي  يف  الو�سائل  من  العديد  على  والرتويجية  الت�سويقية 
ال�سريحة  الأكرب قطاع من  للو�سول  االت�سال  و�سائل  الكل  واال�ستفادة من 

امل�ستهدفة من املنتج.
وال ننكر اأن الرتويج لل�سو�سيال ميديا اأفادها جدا يف ال�سنوات املا�سية الأنها 
يف االأ�سا�س منتج يبحث عن الربح لذلك مت الرتويج لها باأ�سلوب احرتايف 
الهدف  حتقيق  يف  االإجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  ب��ني  كبرية  مناف�سات  ويف 
وبقاء اال�سم موجود وهذا يعترب ترويج �سريح ملفهوم ثبات وجود  العلمة 
ال�سناعات  وجم��ال  امليديا  عامل  يف  كثرية  والنماذج  ال�ساحة  على  التجارية 
الكربى والرتويج هنا لعدم زعزعة مكانة املنتج واال�ستمرار يف �سدر املوقف 

العام وتواجده امللئم بني اجلمهور.
مدحت �سامل /اأخ�سائي اجتماعي

مواقع التوا�سل الجتماعي اإىل اأين
وارتداداتها  ك��ورون��ا  جائحة  ظ��ل  يف  نعي�سها  ال��ت��ي  املعا�سرة  ال��ظ��روف  م��ع 
نتيجة  اأب��ن��اوؤن��ا  يعي�سها  تقنية  اآف��ة  االجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  ،اأ�سبحت 
اجلانحة  م��ع  ،واأ�سبحت  واالأ���س��دق��اء  االأه���ل  م��ع  للتوا�سل  عليها  االإدم����ان 

الطلبات  وت��ل��ب��ي��ة  ل��ل��ت��ع��ل��م  م�����س��درا 
املنزلية واالأ�سرية وحتى االجتماعية 
لبحث  ال����ط����ارئ����ة  واالج����ت����م����اع����ات 
املتعلقة  امل��وا���س��ي��ع  ���س��ت��ى  وم��ن��اق�����س��ة 
بحياتنا وحياة كل قطاع يف املجتمع، 
اخلطوبة  ح���ف���لت  ب��ع�����س  اأن  ح��ت��ى 

والزواج والتخرج جتري عربها.
ف��اأ���س��ب��ح ال����ق����دوة وال���ن���م���وذج ال���ذي 
اأو  فنان  للأ�سف  اأب��ن��اوؤن��ا  ب��ه  يحتذي 
مطرب او جنمة التيك توك اأو دمية 
وهمية خرافية خيالية  عرب االألعاب 
اأجهزة  امل��ت��داول��ة ع��رب  االإل��ك��رتون��ي��ة 
الهاتف  ب��ني  م��ا  متنوعة  الكرتونية 

املتحرك واالآي باد واحلا�سوب وغريها 
لها  ح�سر  ال  ذكية  وتطبيقات  االجتماعي  التوا�سل  ومواقع  التقنيات  من 
لنتخذ من �سخ�سية ما قدوة لنا اأو منوذجا يقلده اأوالدنا ال�سباب وال�سابات  

.
ترى هل تيقظ االآباء واملربون وعلماء النف�س واحلكماء  خلطورة االأمر اأم 
اأنه اأ�سبح متطلب جمتمعي ملّح متداول بني اجلميع وحمل هذه االأجهزة 
التقنية جزء من ممار�ساتنا اليومية التي ال ن�ستغني عنها بل ندفع مقابل 
ولكن  العديدة  اإيجابياتها  التقنيات  .لهذه  طائلة  مبالغ  عليها  احل�سول 
املتحرك  الهاتف  وج��ود  اأ�سبح  فقد  االإيجابيات  من  بكثري  اأك��رث  �سلبياتها 
جزءا من حاجة ملحة الأبنائنا �سئنا اأم اأبينا والتعلم عن بعد �ساهم يف تدين 
م�ستوى التح�سيل لدى الكثريين من الطلبة االأمر الذي عّده املربون اأمرا 
طبيعيا وا�ست�سلما ال اإراديا للتكنولوجيا احلديثة واأنه ال �سري على طفل 
يف الثالثة من عمره اأن يت�سلى باألعاب خطرة تغذي دماغه وتهدم م�ستقبله 
لل�سباب  اأباحت  التي  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  عن  ،ناهيك  ف�سيئا  �سيئا 
احلياة  جم��رى  ك��ورون��ا  وغ��ريت  االفرتا�سية  واملواعيد  اللقاءات  والفتيات 
اأو  ب��وك  الفي�س  اأو  اأب  ال��وات�����س  ال��ن��دوات واحل�����وارات خ��لل  بحيث جت��رى 
حمطات الزووم والتطبيقات الذكية التي ال ح�سر لها يف عامل التكنولوجيا 
ما جعل احللل حراما واحلرام حلال ،وما اإىل ذلك من ممار�سات مرفو�سة 
عرفيا وجمتمعيا ودينينا احلنيف ول�ست هنا مع التطرف والتوحد بل مع 
التعقل واحلكمة يف ح�سن االختيار ملا يفيد االأجيال امل�ستقبلية بناة الوطن .
ورغم كل هذا جتد يف بع�س التطبيقات ال�سهلة ال�سعبة ما يق�سي احلوائج 
عرب  وفيديوهات  و�سور  بكلمات  االإن�سانية  واحل��اج��ات  الفكر  عن  وينف�س 
وقطاعات  وال�سباب  االأب��ن��اء  عقول  على  االأخطر  ب��وك  والفي�س  اأب  الوات�س 
املجتمع يف معظمها والطامة الكربى اأن اجلميع يتقبلها ويتدرب عليها دون 
مدار�س ومعلمني اأ�سبح بائع اخل�سار يتقنها وحتى عامل النظافة وفئات ال 

حتمل �سهادات اأكادميية تتعامل بها بكل اأريحية .
وهل  وتقاليدنا  وعاداتنا  اأخلقنا  من  ندفعها  �سريبة  للتكنولوجيا  فهل 
االأجيال  ي��وج��ه  مل��ن  نحتاج  واحل�����س��ارة،  ال��ت��ق��دم  ع��ن��وان  احل��دي��ث��ة  التقنيات 
يفيد  مبا  ا�ستخدامها  يف  وتوجيههم  وم�ساعدتهم  خلطورتها  امل�ستقبلية 
والقيم  والعواطف  للم�ساعر  انتهاكات  من  ي�ساحبها  وما  الرذائل  وجتاهل 
اأجياال �ساحلة تخدم الوطن وتبني  واالأخ��لق التي تربينا عليها كي نبني 
اكت�سبه  ما  حتفظ  واجتماعية  وخلقية  علمية  اأ�س�س  على  االأبناء  م�ستقبل 
اإي��اه من قيم واأخ��لق مبنية على خمافة اهلل وجتنب  االأج��داد وما علمونا 

الكبائر وعدم االن�سياق نحو الهاوية واالنهيار للمجتمع .
 �سحر حمزة/كاتبة

طرفا الرحى
دف��ع��ت��ن��ي ر���س��ال��ة ع��ل��ى اأح���د م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي اأن اأن��ب��ه نف�سي 

الر�سالة مبا  ج��اءت  واالآخ��ري��ن، حيث 
ال�سباب  اأحد  حتمله من ق�سة دخول 
اأعوام،  خم�سة  منذ  للإ�سلم  الكوري 
اللغة  ت��ع��ل��م  ب���اأن���ه  ال��ق�����س��ة  وت������روي 
الكرمي  ال��ق��راآن  من  وحفظ  العربية 
���س��ت��ة وع�����س��ري��ن ج�������زءاً، وت���خ���رج يف 
احدى اجلامعات االإ�سلمية باململكة 
ال���ع���رب���ي���ة ال�������س���ع���ودي���ة ون������ال درج����ة 
املاج�ستري يف العلوم االإ�سلمية، وكان 
مو�سوعها " واقع االإ�سلم يف كوريا" 
فيها  امل�سلمني  ع��دد  يتعدى  ال  والتي 
على  اأ�سلم  كما  م�سلم،  اأالف  الثلثة 

يديه قرابة الثلثني كوريا.
 ك��ل ه���ذا ج��ي��د ف��م��ن ال��ط��ب��ي��ع��ي عند 

القراآن  االإ���س��لم، يحفظ  اأح��د  دخ��ول 
الكرمي ويدر�س يف اجلامعات االإ�سلمية، وي�سعى بالدعوة لي�سلم على يديه 
ولعل يف  القوي،  واإميانه  التوا�سل  للغة  اإتقانه  بف�سل  الكثري من جن�سيته 
ق�سة اإ�سلم ال�ساب الكوري ما يدل على تق�سرينا يف حق هذا الدين العظيم، 
وما اأبرئ نف�سي حيث مل نعطه جزءا من مئة من حقه علينا كوننا م�سلمي 

املولد.
من  بق�سط  يتمتع  لكنه  دي��ن،  ب��ل  ك��ان  ال��ك��وري  ال�ساب  اأن  الر�سالة  تقول   
االإحلاد،  غري  عقيدة  ويعتنق  الوجود  عن  يبحث  اأن  اأراد  فحني  االإن�سانية، 
ا�ستاأذن اأباه الذي ينفق عليه، قائل اريد اأن اتخذ دينا، فقال له االأب حرفياً 
دين فهذا �ساأنك " بالرغم من اإحلاد االأب، و�ساعده  اأي  تتخذ  اأن  امانع  " ال 
للدخول يف ملته، فرحب  ودع���اه  ال��ك��ت��اب،  اأه��ل  اأح��د  ع��ن عقيدة  البحث  يف 
باأن للوجود خالقا وللكون م�سريا واحدا، وبفكره   اآمن  واعتنقها، ومن هنا 

تو�سل اأن للكون ربا خلقه ويدبر �سوؤونه.

 بعد فرتة التقى باأحد دعاة امل�سلمني، وحتاورا معا بغية التعرف على مقارنة 
االإ���س��لم وهنا مل  اأن يدخل  اقتناعه فقرر  النقا�س  ه��ذا  ونتج عن  االأدي���ان، 
ي�ست�سر اأباه فهو من اال�سا�س قد وافقه على دخول الدين الذي يبغاه، فاأ�سهر 
اإ�سلمه، وكانت املفاجاأة يف ردة فعل الوالد برف�سه االأمر برمته ال بل قوله 
" اإال هذا الدين فهو دين االإرهاب " طرده لتم�سكه مبا لديه من نور الهدى 
اأر���س احلجاز ليدر�س  ودي��ن احل��ق، وت��رك عمله يف كوريا كلها وتوجه اىل 
ال��ك��وري��ني وغريهم  ل��دع��وة  ال��ق��راآن وينطلق م��ن ه��ن��اك  االإ���س��لم ويحفظ 
اأن ن�ساأل ماذا فعلنا لديننا؟ لنعرف غري  للدخول يف االإ�سلم. وجب علينا 
اأي  يف  قبل  تك من  كافة، مل  للنا�س  �سماوية  �سرائع  فيه من  امل�سلمني مبا 
دين اآخر، بل و�سماحة هذا الدين وح�سه على ال�سلم وح�سن اخللق، حتى اإنه 
يدخل �ساحبه اأعلى اجلنان، ق�سرنا و�سغلتنا دنيانا، كما اأن هذا الدين القيم 
، مل ينعك�س علينا �سلوكاً ليظهر للنا�س ما به من قيم واأخلق نبيلة، وماذا 
فعل على اجلانب االآخر من ت�سرتوا وراء الدين لي�سيبوا دنيا من ت�سويه 
العنف  دين  اإىل  وال�سلم  والعدل  احلق  دين  االإ�سلم وحتويله من  ل�سورة 
،االأول��ون ق�سروا يف  اإ�سلمنا وقعت بيت طريف رحى  يا  والت�سدد، فلك اهلل 
التعريف بك ، ون�سرك للعاملني، واالآخرين �سلوا ف�سوهوا �سورتك ونقلوك 
اإىل درجة ال تليق بك كديًن قيم، واأنا ال اأقلل من دور الدعوة التي يقوم به 
علماء امل�سلمني من �ستى البلدان لكن الدين املعاملة؛ فتعاملنا مع االآخرين 
وال�سورة التي نطبعها يف اأذهانهم عن االإ�سلم البد اأن تتغري ولن يكون ذلك 
اإال من خلل معاملتنا يف خمتلف املجاالت، وحني �سئل الفاروق كيف نكون 

دعاة �سامتني قال: بح�سن اخللق.
حمدي اإ�سماعيل 

هن وهم
كثري هي اخللفات واالختلفات بني اجلن�س الناعم واجلن�س االآخر ورمبا 
وهناك  الطبيعية،  الفعل  ورد  املفهوم  اختلف  من  االختلفات  ه��ذه  تاأتي 

كثري من عوامل  الرتبية التى ظلمت 
امل��راأة  من �سنوات طويلة، اأخذت من 
حقوقها واأعطتها للذكر، حتى �سارت 
امل��راأة كوح�س حبي�س، اول ما جاء له 
فر�سة للخروج من القف�س مل يرتدد 

باالأخذ بالثاأر،
مرتني  ف���ك���ر   : ل�����ك  اق�������ول  ب����ذل����ك 
اي��ه��ا ال��رج��ل ف��ى ت�����س��رف��ك و قولك 
الن�ساء  الأن  فقط  لي�س  فعلك.  ورد 
الأنهن  اأي�سا  لكن  اأ�سبحن خمتلفات 
حقهن  اأخ��ذ  ع��ن  يتهاون  ال  اأ�سبحن 
اعتبارك  ف��ى  ���س��دي��دة، و���س��ع  اأخ����ذة 
فكلما  ال��ع��ني،  ق��ب��ل  تع�سق  االذن  اأن 

تفهمت املراأة وجتنبت تعاملك الذكوري، �ستك�سب قلبا لي�س له مثيل ، فنعيم 
الدنيا هو حب امراأة، من هذا املنطلق قمت بتاأليف كتاب النوع ذكر، الذى 
كان الهدف االأ�سا�سي منه هو تو�سيح وجهة نظر املراأة فى االأمور احلياتية، 
ب�سيطا  جت��ده  فما  ا�ستيعابها،  عن  الرجل  عقل  يعجز  التى  االأم���ور  خا�سة 
يجده اجلن�س الناعم معقدا، والعك�س �سحيح، واإ�سافة اإىل بع�س الن�سائح 

التى من خللها ت�ستطيع عزيزي الرجل اأن تعي�س حياة �سعيدة هادئة.
دعاء لطفي /كاتبة 

وقت موقت وفكر م�ستت 
بداية االأوقات الفعلية هي اللحظة التي يخط بها القلم ر�سم ملمح م�سوار 
احلياة،  الوقت هو جزء- ان �سئتم -من الدهر الذي هو الكل، وهو الرثوة 
 ، البخلء  الا�ستثمارها  ي�سعى  وال  امل�سرفون  ت�سريفها  يف  يح�سن  ال  التي 
خبايا  الكت�ساف  التبحر  يف  النرية  العقول  الأ�سحاب  م�ستمرا  دافعا  وكانت 

من  اليه  الولوج  عرب  الواقع  وراء  ما 
خلل االت زمنية يف خياالتهم لقهر 
اوقات  اىل  والو�سول  احل��ايل  الوقت 
املح�سو�س اىل  ال��زم��ان  اخ���رى خ���ارج 
العقل  ، وجموح  �سابقة  اخرى  اأزمنة 
ه��ذا احلد  يتوقف عند  واخل��ي��ال مل 
ف��ق��ط ، ف��ق��د ���س��اق��ه��م اخل��ي��ال نف�سه 
وذل��ك من   ، للم�ستقبل  ال��ذه��اب  اإىل 

منطلق ان اخليال رائد احلقيقة.
مكانهم  يف  زال��������وا  ال  ال����ذي����ن  ام������ا 
ثابتني جامدين ال يتقدمون خطوة 
ويوخرون غريهم ع�سرات اخلطوات، 
ولي�س للوقت اي قيمة لديهم ال من 
قريب وال من بعيد ! اقول لهم يكفي 

ما للوقت من فوائد على الن�سيان ويف 
 ، الوقت  يقدر  ان من ال   ، اعمارنا  دفاتر  بها يف  طي �سفحات غري مرحب 
فليحذر اانتقام الوقت منه وال ينتظر حتى تاتي اللحظة احلا�سمة يف الليلة 
منتقما  عليهم  ال��وق��ت  لينق�س   ، م�سباح  وال  فيها  ب��در  ال  حيث   الظلماء 
لقيمته املهدورة فيتحول فجاة اىل جمرد ذكريات يف امنيات من مل يقدر 
للوقت قدرا وااحرتاما ، فيقول احدهم اال ليت الزمان يعود يوما ، ويق�سد 

الوقت ولكنه من فرط اا�ستحيايه قالها :-على م�س�س -الزمان .
:ابناءه عن الوقت وكان عادة  وقال احدهم يف ركن اخر من الدنيا نا�سحاً 
اىل  جل�س  ملا  واال   ، جيل  بعد  جيل  االجيال  تتوارثها  بالوقت  اال�ستخفاف 
اوالده ين�سحهم بذكر مثٍل اكل عليه الدهر و�سرب "الوقت كال�سيف ، واللي 
ما يعرف ال�سقر ي�سويه " في�سلح له احد اوالده ، يا والدي ان مل تقطعه 
قطعك ، فرد عليه الوالد يف ت�ساول من ؟ رد عليه ولد اخر ، ال�سيف يا ابي ، 
رد الوالد " الوقت يا جاهل " ، لذلك يجب ان نعرف بان الوقت موقت لذا 

فلبد ان يكون الفكر حا�سرا ال م�ستتا. 
مريا علي/ اإعالمية 

الأخوان ومرحلة البتدائي 
ال�������س���ح���اف���ة واالإع�������������لم ب����ح����ر من 
املعلومات والعلقات بجميع التيارات 
 ، واالأيدلوجية   والدينية  ال�سيا�سية 
وتريد  �سخ�سية  على  تتعرف  وح��ني 
اأو   تلفزيونيا  ل��ق��اء  معها  جت���ري  اأن 
حوارا �سحفيا، فلبد ان تتقرب منها 
وتتعرف عليها، وغالبا قبل الت�سوير 
�سائقة  واعرتافات  ودي  حوار  يجري 
اأن  لدرجة   ، ذات��ه  الوقت  يف  وخميفة 
ال�سخ�س ي�سعر بال�سعادة الأنه اأف�سى 
بكل ما يف قلبه.  نتجنب كثريا بع�س 

اأكرث  احل��وار  وجتعل  القارئ،  اأو  امل�ساهد  تهم  مواقف  يف  ونركز  املو�سوعات 
اللقاءات، لقاء مع واحد ممن كان لهم مراجعات  ، ومن �سمن هذه  اإمتاعاً 
يف اأفكارهم ومبادئهم وعادوا اإىل جادة ال�سواب ، وكل منهم �سرح بداياته مع 
االأخوان ، وكيف كانوا ي�ستقطبون االأوالد يف �سن مبكرة منذ بداية الثمانينات، 
ومدى تركيزهم على املناطق الريفية، وعن طريق امل�ساجد بتحفيظ القراأن، 
اأن��ه عمل تطوعي وال يلفت نظر  التعليمية على  املناهج  التقوية يف  ودرو���س 
االخوان  و  ال�سلف  ب��ني  ���س��راع  ت��ول��د  الثمانينات   يف  الأه��داف��ه��م.   املجتمع 
اإدارة  ال�ستقطاب  ي�سعى  ف�سيل  وك��ل  ب��ن��اوؤه  يتم  م�سجد  ك��ل  على  لل�سيطرة 
امل�سجد ومن ثم االأوالد بتجمعات �سبابية للطلبة يف امل�سايف ويتم تدريبهم 
على الطاعة والوالء واالنتماء لقائد املجموعة التي ينتمي اإليها ، والوا�سح 
�سمومهم  يبثون  كيف  يعرفون  فعل  كانوا  بل  يلعبون،  ال  كانوا  ه��وؤالء  ب��اأن 
و�سخ�سيتهم  حرياتهم  من  ويجردوهم  االأب��ري��اء  االأط��ف��ال  ه��وؤالء  عقول  يف 
بالوالء  اأفكارهم  ي�سممون  ريعانها  يف  براعم  وهم  اأفكارهم  على  وال�سيطرة 
والطاعة ، ومتابعتهم درا�سياً وتنظيمياً، فاأ�سبح كل طفل منهم ي�سع املدرب 
اأو املدر�س  قدوة وي�سع فيه الثقة الكاملة، حتى من املمكن اأن يخالف تعاليم 

االأ�سرة واملدر�سة وال يخالف م�سوؤول التنظيم.
رمزية  باأ�سعار  الكتب  توفري  خ��لل  من  اجلامعة،  ط��لب  با�ستقطاب  ب��داأت 
وم��دع��وم��ة م��ن اجل��م��اع��ة، ك��م��ا اب��ت��دع��وا ف��ك��رة امل�����س��اري��ع ال�����س��غ��رية املنتجة 
اأكرث  العملية  الكليات  يف  ون�ساطهم  عملهم  تركيز  وك��ان  املتعلمني،   لغري 
الب�سر عنهم  التي كانت تغ�س  النظرية وعلى مراأى وم�سمع احلكومة  من 
وحتاربهم باأوالد احلزب الوطني، وجمموعة �سباب والعديد من التجمعات 
على  ح�سلوا  اأن  وبعد  والتنموية،  االقت�سادية  التغريات  وم��ع  الطلبية.  
بقوة  يندفعون  ما جعلهم  قيادية منهم   ك��وادر  التنظيمية  وظهور  احلرية 
�سركات  مثل  االإ�سلمي،  االقت�ساد  مظلة  حتت  وامل�ساريع  احلر  العمل  نحو 
توظيف االأموال التي غريت مفاهيم املجتمع : فكرة الفائدة املحددة والعائد 
املتغري ف�سل عن دعمهم للحركات الطلبية،  ويف اأقل من ع�سر �سنوات كان 
للقت�ساد االإخواين مكانة على ال�ساحة التجارية، لي�سبح لهم م�سادر دخل 
قوية ال يعلم عنها اإال التنظيم، والدولة تتخذ دور امل�ساهد عن بعد، اإىل اأن 
االأ�سواق  يف  ال�سيولة  على  �سيطرته  ب��رزت  و  االإ�سلمي  االقت�ساد  ا�ستفحل 
وت�سارب بالبور�سات العاملية، ومل ت�ستغل توظيف االأموال يف م�ساريع كبرية 
اأو قومية يقوم عليها اقت�ساد دول، ولكن ا�ستغلتها يف كتب الرتاث والكرا�سات 
واالأقلم وتتحكم يف اأ�سعارها حتى مل تن�ساأ م�سانع الإنتاجها، اأو قيام �سناعات 
وتوفري فر�س عمل، ولكن كان اجتاهاتهم اال�سترياد واإن�ساء املدار�س اخلا�سة 
وحملت ملب�س املحجبات واملكتبات حتى ال�سواك وال�سبح اأمام امل�ساجد ومن 
ثم الظهور يف جمل�س ال�سعب من خلل االحزاب التي ف�سلت ان تدخل معهم 
الكرا�سي  ا�سترياد بينهم لت�سمن االح��زاب عددا من  "كوته" اإذن  �سراكة يف 
حتت قبة الربملان، و�سكلياً تناف�س ، ومع هذه الطفرة مت ظهور احلجاب ومن 
ثم النقاب، اإىل اأن و�سل احلال اإىل التوريث وا�ستغلله يف االإثارة واال�ستقواء 
وحتويل  املزعومة  االإ�سلمية  الدولة  الإ�سهار  له  خمططا  كان  كما  باخلارج 
ميدان  خ��لل  م��ن  للقد�س  ال��ذه��اب  اإىل  اإىل" تورابورا" وال��دع��وة  ال��و���س��ع 
احلقيقيني،  يناير  ث���ورة   اأ�سحاب  ال�سباب  اأك��ت��اف  على  وال�سعود  التحرير 
والت�سلق عليها با�سم االإ�سلم وهذه نقطة �سعف املواطن امل�سري الذي يقف 
اأمام اأي �سخ�س يقول قال اهلل وقال الر�سول عليه ال�سلة وال�سلم يعتربه 
اأنهم يقولون ما ال يفعلون وينخدع بهم وبخطبهم الرنانة  قدوه فل يعلم 
التيارات  ملذاً  كان يجعل هذه  االأوق��ات  تلك  ال�سيئ يف  ال�سيا�سي  والو�سع 

لل�سباب للهروب من الفقر فكان اللجوء اإليهم نتيجة ولي�س هدفاً.
 طارق ال�ساذيل /اإعالمي

الإن�سان واملاء والأر�ص وال�سماء
رمبا يهمز العنوان بع�سا من ف�سول التطفل، ويجذب كثريا من التداعيات 
املتعلقة بالعلقة االأزلية بني االإن�سان ال�سحراوي وبني املكان الذي تذوب 
فيه ذاته وهو يفت�س عن روؤية ما يتفاعل بها مع هذا املكان الذي ال ي�سرب 
فيه اأوتاده اإال لكي يرحل من جديد �سمن دوامة �سيزيفية من االإ�سرار على 

وجنوما،  م�سكنا،  ب���االأر����س  ال��ت��ع��ل��ق 
عبقرية  ب���ل يف  وك���واك���ب،  ون���ب���ات���ات، 
انطلقا  ال��ك��ون  روؤي���ة  م��ن  متناهية 
�سكن  قدميا  ال�سحراء  م���داءات  م��ن 
اإبله  ب��اأذن��اب  وتعلق  اخليمة  ال��ب��دوي 
وي�سيم  وي�����س��رة  مي��ن��ة  يفت�س  وك���اأن���ه 
امل��اء...ت��ع��ام��ل معه  ال���ربق بحثا ع��ن 
اإن��ه جعل من  اأع��ز مفقود، بل  وك��اأن��ه 
ومركز  مراقبة  ب��رج  البا�سرة  عينه 
ومواعد  الغيث  مب��ظ��ان  يتنباأ  ر���س��د 
الب�سيطة  بيئته  اأن  �سحيح  هطوله، 
وقتها  ل��ه  ت�سمح  ت��ك��ن  مل  امل��ف��ت��وح��ة 
يعاي�سه  مل���ا  ع��ل��م��ي  ت��ف�����س��ري  ب��ت��ق��دمي 

ويوؤثر يف كافة تفا�سيل حياته، اإنه املاء، 
لكنه خا�س من اأجله احلروب :ون�سرب اإن وردنا املاء �سفوا #وي�سرب غرينا 
اأبعد من ذل��ك وه��م يحاولون تقدمي قراءة  ك��درا وطينا، لقد ذه��ب ه��وؤالء 
جلدلية العلقة بني االأقانيم الثلثة، املاء واالأر�س وال�سماء، يقول قائلهم 
اإنه يف  يف هذا املوقف، �سربن مباء البحر ثم ترفعت متى جلج خ�سر لهن، 
معر�س احلديث عن  التف�سري العلمي للمطر بداأ من تعامد ال�سم�س على 
امل�سطح املائي و�سوال اإىل تكاثفه وعلوقه بطبقات اجلو ثم نزوله من جديد  
اإىل االأر�س، لكن هل تنبه هوؤالء اإىل قيمة هذه الرثوة احليوية وتاأثرياتها 
على �سكان الكوكب، وهل خطر ببالهم اأن عبقريتهم الفذة يف ال�سقاية التي 
تعتمد على ج��ذب امل��اء م��ن االآب���ار وال��رتوي��ة وال��رواي��ة وم��ا واك��ب ذل��ك من 
طقو�س ترتبط بهذه الرثوة �سيتحول يوما من االأيام اإىل اأزمات تعيق تنمية 
الكوكب وتعمق النزاعات  يف املناطق امللتهبة، وكاأن الب�سرية االآن ت�ستدعي 
التحا�س�س  اح��رتام  وع��دم  املياه  على  النزاعات  ب�سب  القذرة  احل��روب  تلك 
على بع�س م�سادرها امل�سرتكة، اإن الت�سحر الب�سري ورغبة القوى املهيمنة 
املاء  مكانة  باإحلاح  ن�ستدعي  جتعلنا  احليوية  امل�سادر  هذه  يف  التحكم  على 
ال��ذي��ن جت��ول��وا يف رح��ل��ة البحث عنه و�سكل يف  ال��ع��رب  ال��ب��دوي��ني م��ن  عند 
وجوفيا،  �سطحيا  عنه  التفتي�س  عن  التوقف  ميكن  ال  حياة  رك��ن  عقليتهم 
هكذا كان ت�سورهم للحياة يف معارك ال�سراع من اأجل البقاء .وهكذا حتول 
هذا التفتي�س والبحث عنه والدفاع عن ريا�سه اإىل مقاربة براكماتية نفعية 
يتحكم فيها ال�سعفاء املوجهون من الكبار، اأو الكبار الراغبني يف اأخذ ن�سيب 
رغبات  بها  ي�سبعون  قطرة  يجدون  ال  الذين  املقهورين  ح�ساب  على  االأ�سد 
العط�س، اإن م�سكلة املاء وال�سقاية باتت اليوم مقلقة اأكرث من ذي قبل، فكلما 
ارتفعت موؤ�سرات الطلب زادت قيمة املطلوب، فهل �سي�سهد الكوكب عودة اإىل 
اأم اأن لعنة النعمة �ستوؤول نقمة حترق  مبداأ التحا�س�س على هذه الرثوة؟ 
االأخ�سر والياب�س وال يغطي ما  تبقى من هذه الرثوة املائية اإطفاء نريانها 

اأحرى من اأن ي�سقي مليني العط�سى هنا وهناك.
حممد �سامل القا�سي
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نقابة  هيكلة  اإع���ادة  اإىل  يهدف  قانون  م�سروع  الرتكي  ال��ربمل��ان  تبنى 
ا�ستقلليتهم، ح�سبما  املحامون مناورة للحد من  املحامني، ويعتربه 
ذكرت وكالة اأنباء االأنا�سول الر�سمية . و�سوت على م�سروع القانون هذا 
من قبل حزب العدالة والتنمية للرئي�س رجب طيب اإردوغان وحليفه 
اإن�ساء العديد  اإمكان  القومي حزب احلركة القومية. وهو ين�س على 
واأنقرة  ا�سطنبول  مثل  معينة  حمافظات  يف  حمامني  منظمات  م��ن 
بدال من نقابة واحدة. كما يحدد العدد االأدنى من االأع�ساء املطلوب 
لت�سكيل واحدة من هذه املنظمات باألفني. واأكد حزب العدالة والتنمية 
اأن هذا القرار �سيعّزز املناف�سة يف القطاع القانوين و�سي�سمح “باإحلل 
الدميوقراطية” يف جمعيات املحامني القوية. وندد معار�سو اإردوغان 
ومعظم املحامني مبحاولة �سق النقابات بهدف اإ�سعافها، اإذ اإن بع�سها 
حزب  اجلمهوري  ال�سعب  حزب  واأعلن  احلكومة.  بانتقادهم  معروف 
الد�ستورية.  املحكمة  اأم��ام  القرار  �سي�ستاأنف  اأن��ه  الرئي�سي،  املعار�سة 
اآالف املحامني خارج حمكمة ت�ساليان يف  ويف حزيران/يونيو، تظاهر 
القانون هذا. وقال هيو وليام�سن  ا�سطنبول للحتجاج على م�سروع 
واآ�سيا  اأوروب��ا  رايت�س ووت�س غري احلكومية يف  مدير منظمة هيومن 
الو�سطى اإن “النقابات الكبرية يف تركيا تلعب دورا رئي�سيا يف الدفاع 
عن احلق يف حماكمة عادلة ودعم حقوق االإن�سان يف وقت اأ�سبحت فيه 

االنتهاكات اجل�سيمة للقانون هي القاعدة يف تركيا«.
 

كانت  كوفيد-19،  لوباء  الت�سدي  يف  امل�سني  العمل  من  اأ�سهر  بعد 
تف�سي  ا�ستمرار  بفعل  لكن  الإج���ازة...  ما�سة  األبرييك يف حاجة  يوين 
الفريو�س، اختارت املمر�سة االإ�سبانية للمرة االأوىل التنقل مبقطورة 
عاما   32 البالغة  املمر�سة  وت��ق��ول  ك��رث.  اأوروب��ي��ني  غ��رار  على  �سفر، 
املتحدرة من مدينة كا�ستيون )جنوب �سرق( وهي اأم لطفل ا�ستاأجرت 
النا�س  م��ن  االب��ت��ع��اد  على  تقوم  كانت  “الفكرة  زوج��ه��ا،  م��ع  امل��ق��ط��ورة 
تفاديا للإ�سابة بالعدوى. ويف وجود كوفيد-19، اأي �سيء اأف�سل من 
تدابري  عنه من  وما جنم  الوباء  وت�سبب  متنقل؟«.  منزل  مع  ال�سفر 
�سحية م�سددة بينها خ�سو�سا قواعد التباعد اجل�سدي، بتغيري عميق 
ا�ستطلع للراأي  اأظهر  على �سعيد م�ساريع االإج��ازات ال�سيفية. فقد 
اأجري حديثا اأن 90 % من االإ�سبان يعتزمون مت�سية هذه االإجازة 
النقل  ب��دل  ال�سيارة  ا�ستخدام  % منهم   83 ينوي  فيما  ب��لده��م  يف 
االإ�سبانية  كارافانينغ”  اإي�ستوي  “اأكي  وكالة  رئي�س  ويوؤكد  امل�سرتك. 
املتخ�س�سة فابريت�سو موزاتي اأن كثريين يعتزمون ا�ستئجار مقطورات 
قبل.  البتة  االأم��ر  يفكروا يف  اأنهم مل  رغ��م  االإج���ازات  لتم�سية  �سفر 
ويقول “العامل اأجمع يبحث عن ال�سعور باالأمان. كرث �سيجربون ذلك 
نظرا للظروف«. وقد �سهدت اإ�سبانيا ن�ساطا “مكثفا” ل�سركات تاأجري 
مقطورات ال�سفر منذ اإعادة ال�سماح بالتنقل احلر على الطرق ال�سهر 

املا�سي، وفق رابطة “اآ�سيكار” للجهات العاملة يف القطاع.

ب�سكل خا�س  املت�سررة  االأمريكية،  كاليفورنيا  ال�سلطات يف والية  اأعلنت 
من وباء كوفيد19-، اأنها �ستطلق �سراح نحو ثمانية اآالف �سجني اإ�سايف 
للحد من انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد يف �سجونها املكتظة. واو�سحت 
هوؤالء  اأن  اجلمعة  ال�سجون  اإدارة  عن  امل�سوؤولة  كاليفورنيا  والي��ة  اإدارة 
ال�سجناء �سيكون باإمكانهم املطالبة باالإفراج املبكر يف نهاية اآب/اأغ�سط�س، 
على غرار 10 اآالف اآخرين مت االإفراج عنهم منذ بداية االأزمة ال�سحية. 
وقال مدير االإدارة رالف دياز يف بيان اإن “هذه املبادرات تهدف اإىل �سمان 
به  اأ�ساد  الذي  االإع��لن،  ياأتي هذا  ال�سجناء واملوظفني«.  �سحة و�سلمة 
اإزدي��اد االإ�سابات بوباء كوفيد19- يف �سان  اإ�سلح ال�سجون، بعد  اأن�سار 
اأك��رث من  ت�سجيل  كاليفورنيا، حيث مت  ال�سجون يف  اأق��دم  اأح��د  كوينن، 
األف اإ�سابة بني ال�سجناء. واأكد حاكم كاليفورنيا غافني نيو�سوم يف اأواخر 
�سهر حزيران يونيو “اإن ذلك ميثل اأحد اأهم خماوفنا يف الوقت احلايل”، 
3500 تقريًبا يف  42 باملئة من ال�سجناء البالغ عددهم  اأن  م�سرًيا اإىل 
هذا ال�سجن القريب من �سان فران�سي�سكو يعتربون “�سعفاء من الناحية 
الطبية«. ي�سكل عدد االإ�سابات يف �سجن �سان كوينن حواىل ن�سف عدد 
اأولئك امل�سجلني يف �سجون الوالية التي ت�سم ما جمموعه حوايل 113 
األف �سجينا. وذكر البيان اجلمعة اأن ال�سجناء الذين �سيتم االإفراج عنهم، 
كوفيد-19  وب��اء  لفح�س  �سيخ�سعون  كوينن،  �سان  من  اأولئك  بينهم 

خلل االأ�سبوع الذي يلي االإفراج عنهم.

عوا�صم

انقره

مدريد

وا�سنطن

احتجاجات يف فرن�شا �شّد وزير الداخلية اجلديد  
•• تولوز-اأ ف ب

جريالد  بتعيني  ت��ن��دي��داً  الفرن�سية  امل���دن  م��ن  العديد  يف  االآالف  تظاهر 
دارمانان وزيراً للداخلية رغم اأّنه يخ�سع لتحقيق ق�سائي بتهمة اغت�ساب 
امراأة يف 2009، يف اّتهام ينفيه ب�سّدة. و�سار املتظاهرون يف �سوارع باري�س 
وب����وردو ول��ي��ون وت��ول��وز وم���دن اأخ����رى م���رّددي���ن ���س��ع��ارات ت��ن��دد ب�”ثقافة 
يف اإ�سارة اإىل ا�سم حزب الرئي�س اإميانويل ماكرون  االغت�ساب اإىل االأمام”، 
احلاكم “اجلمهورية اإىل االأمام«. كما اأعرب املتظاهرون عن غ�سبهم اأي�ساً 
للعدل، وه��و حم��ام م�سهور وّجه  اري��ك دوب��ون موريتي وزي��راً  من ت�سمية 
البالغة  اأنوك الغاري  “مي تو«.  وقالت  انتقادات حاّدة حلركة  ال�سابق  يف 
22 عاما يف تولوز حيث تظاهر نحو 300 �سخ�س “نحن هنا للمطالبة 
با�ستقالة جزء من هذه احلكومة«. واأ�سافت “عندما علمت بهذه التعيينات 
جميع  واإىل  اإيل  بالن�سبة  اغت�ساب.  �سحية  كنت  نف�سي  اأن��ا  الأن��ن��ي  بكيت 
 24 �سحايا االغت�ساب هذه اإهانة«. ويف باري�س قال نوالغ الطالب البالغ 
عاماً الذي كان بني نحو األف متظاهر اإّن “تعيني دارمانان ب�سقه يف وجه 
ترقية  وج��اءت  النا�س«.  �سيوقظ  التجّمع  النوع من  ال�سحايا. هذا  جميع 
دارمانان، الذي انتقل من وزارة احل�سابات العاّمة اإىل وزارة الداخلية، على 
اأن  2009 بعد  باأنه اغت�سبها يف   2017 اّتهمته يف  ام��راأة  اأّن  الرغم من 
طلبت م�ساعدته ل�سطب �سجل اإجرامي. واعرتف دارمانان باأنه اأقام علقة 
الطرفني  بر�سا  مّتت  العلقة  هذه  اأّن  يوؤّكد  لكّنه  امل��راأة  هذه  مع  جن�سية 
هذا  بداية  لكن   ،2018 يف  عنه  الّتهم  الق�ساء  واأ�سقط  ب��االإك��راه.  ولي�س 

العام اأمر ق�ساة التمييز يف باري�س باإعادة فتح التحقيق يف الق�سية.
 

فو�شى يف مايل.. اقتحام التليفزيون واإطالق ر�شا�س

يوم رابع من الحتجاجات يف �شربيا  •• بلغراد-اأ ف ب

لليوم  االأ���س��خ��ا���س  اآالف  تظاهر 
ال��راب��ع على ال��ت��وايل يف ع��دد من 
امل����دن ال�����س��رب��ي��ة اح��ت��ج��اج��ا على 
الأزمة  احلكومة  معاجلة  طريقة 
ك���ورون���ا. وذك����ر ���س��ح��اف��ي��ون من 
بع�س  اأن  ب��ر���س  ف��ران�����س  وك���ال���ة 
املتظاهرين ر�سقوا رجال ال�سرطة 
اأم��ام مبنى الربملان يف  باحلجارة 
بلغراد، بينما اأطلق اآخرون اأ�سهما 

نارية ورددوا �سعارات قومية.
بينما  االحتجاجات  هذه  وج��اءت 
اأع��ل��ن��ت ه���ذه ال��دول��ة ال��واق��ع��ة يف 
ال��ب��ل��ق��ان ع���ن ع����دد ق��ي��ا���س��ي من 

الوفيات بوباء كوفيد-19.
ال�سربية  ال���وزراء  رئي�سة  وقالت 
االأول  اأم���������س  ب��رين��اب��ي��ت�����س  اأن������ا 
توفوا  �سخ�سا   18 اإن  اجل��م��ع��ة 
اإ�سابة جديدة يف   386 و�سجلت 
امل��ا���س��ي��ة، يف ما  ال�24  ال�����س��اع��ات 

و�سفته ب�”ارتفاع كبري«.
املحتجني  ال���وزراء  رئي�سة  ودان��ت 
ب�”غري  و�����س����ف����ت����ه����م  ال�������ذي�������ن 
غ������داة  وذل���������ك  امل�سوؤولني”، 
تظاهرات يف العا�سمة يف اليومني 

املا�سيني، �سهدت اأعمال عنف.

•• عوا�صم-وكاالت

الر�سمي  التلفزيون  ب��ث  انقطع 
اقتحام  مت  ب���ع���دم���ا  م��������ايل،  يف 
مئات  قبل  م��ن  التلفزيون  مبنى 
يطالبون  ال�����ذي�����ن  امل���ح���ت���ج���ني 
اأبو  اإب��راه��ي��م  الرئي�س  با�ستقالة 

بكر كيتا.
وت�����س��ود ح���ال���ة م���ن ال��ف��و���س��ى يف 
اإث����ر حماولة  ب��ام��اك��و  ال��ع��ا���س��م��ة 
مقرات  على  ال�سيطرة  حمتجني 
ك��ب��داي��ة حل��م��ل��ة ع�سيان  ح��ي��وي��ة 
م���دن���ي���ة الإج����ب����ار ال���رئ���ي�������س على 
يف  باالإخفاق  التهامه  اال�ستقالة 
االأمنية  للم�ساكل  حلول  تقدمي 

واالقت�سادية.
ال�سرطة  اأط��ل��ق��ت  ج��ان��ب��ه��ا،  م���ن 
امل��ال��ي��ة ال��ر���س��ا���س وال��غ��از امل�سيل 
الإب����ع����اد  ل����ل����دم����وع يف حم�����اول�����ة 
يطالبون  ك����ان����وا  م���ت���ظ���اه���ري���ن 
ويحاولون  ال��رئ��ي�����س،  با�ستقالة 
احتلل مبنى االإذاع��ة احلكومية 

والربملان.
اإن �سخ�سا واحدا  وقال م�سدران 
على االأقل لقي حتفه خارج مبنى 
اجلمعية الوطنية، فيما توقف بث 
)اأو.اآر.ت�����ي. الر�سمي  التلفزيون 

املحتجني  مئات  احتلل  بعد  اإم( 
املبنى يف العا�سمة باماكو.

دعاهم  الذين  املحتجون،  وح��اول 
ل���ل���ت���ج���م���ع حت�����ال�����ف م����ع����ار�����س، 

فيكتوريا ال�شرتالية ت�شجل 
216 اإ�شابة بكورونا  

•• �صيدين-رويرتز

اال�سرتالية،  فيكتوريا  والي��ة  �سجلت 
ال�سكانية  امل��ن��اط��ق  اأك����رب  ث���اين  وه���ي 
ج���دي���دة  اإ�����س����اب����ة   216 ب����ال����ب����لد، 
�ساعة   24 ك���ورون���ا خ���لل  ب��ف��ريو���س 
اأم�س ال�سبت حمذرة من  حتى �سباح 
ال��ف��رتة املقبلة  ارت��ف��اع االإ���س��اب��ات يف 
ملدة  العام  العزل  اإعلنها  بعد  وذل��ك 
العزل  الوالية  اأ�سابيع. وفر�ست  �ستة 
اأيام  قبل  ملبورن  عا�سمتها  يف  العام 
ثانية  م���وج���ة  م����ن  و����س���ط خم������اوف 
العدوى  ان��ت��ق��ال  ن��ت��ي��ج��ة  ل��ل��ف��ريو���س 
اأرجعت  ال�����س��ل��ط��ات  وك���ان���ت  حم��ل��ي��ا. 
ال�سابق  اجل��دي��دة يف  احل���االت  معظم 
اإىل اأ�سخا�س وفدوا من خارج البلد.

وق����ال دان���ي���ال ان������دروز رئ��ي�����س وزراء 
اأذاع���ه  �سحفي  م��وؤمت��ر  يف  فيكتوريا 
التلفزيون “�ستزداد االأمور �سوءا قبل 
واملزيد  امل��زي��د  تتح�سن...�سرنى  اأن 
�سي�ستمر  اجل���دي���دة.  االإ���س��اب��ات  م��ن 

هذا معنا ل�سهور و�سهور«.

اإدارت���ه  �سد  حملة  اإىل  وحت��ول��ت 
وتراجعت  ال�����س��ح��ي��ة.  ل����لأزم����ة 
احل��ك��وم��ة اخل��م��ي�����س ع���ن فر�س 
واأع���ل���ن���ت فر�س  ال���ت���ج���ول  م���ن���ع 

وقالت “اإذا نظرنا اإىل التظاهرات 
ف���ل���ن جن����د ����س���ل���وك���ا ي���ن���م ع����ن ال 
حاليا”.  م��ن��ه��ا  اأك����رث  م�����س��وؤول��ي��ة 
واأ�سافت “�سرنى النتيجة خلل 
داعية اإىل  اأيام”،  اأربعة  اأو  ثلثة 
املفرو�سة  االإجراءات”  “احرتام 

ملنع انت�سار الفريو�س.
الرئي�س  امل���ح���ت���ج���ون  وي���ن���ت���ق���د 
األ���ك�������س���ن���در ف��وت�����س��ي��ت�����س ال����ذي 
الوباء  انت�سار  �سّهل  اأنه  يعتربون 
جم��������ددا ب��ت��خ��ف��ي��ف��ه اإج����������راءات 
انتخابات  االأوىل الإج��راء  احلجر 
فيها  فاز  حزيران/يونيو   21 يف 
الذي  ال�سربي  التقدمي  احل��زب 

يقوده باأغلبية وا�سعة.
بعد  االأوىل  ال��ت��ظ��اه��رة  ون��ظ��م��ت 
فر�س  ال�سربي  الرئي�س  اإع���لن 
منع التجول من جديد يف نهاية 
ثانية  موجة  من  للحد  االأ�سبوع 
م����ن ان���ت�������س���ار ف����ريو�����س ك���ورون���ا 
امل�سابني  تدفق  بعدما  امل�ستجد 

على م�ست�سفيات بلغراد.
خطته  ع��ن  فوت�سيت�س  وت��راج��ع 
توا�سلت  االح����ت����ج����اج����ات  ل���ك���ن 

ال�سيطرة على ج�سرين رئي�سيني. 
وك�����ان ه����ذا ث���ال���ث اح���ت���ج���اج منذ 
ي��ون��ي��و وج���اء ب��ع��د رف�����س حتالف 
ت���ن���ازالت ق��دم��ه��ا كيتا  م��ع��ار���س 
بهدف حل اأزمة �سيا�سية م�ستمرة 
ب�����داأت ق��ب��ل اأ���س��ه��ر ع��ق��ب اإج����راء 
مار�س  يف  ت�����س��ري��ع��ي��ة  ان��ت��خ��اب��ات 

متنازع على نتيجتها.
والقوى  م���ايل  ج����ريان  وي��خ�����س��ى 
ال��ع��امل��ي��ة م���ن اح��ت��م��ال اأن ي���وؤدي 

واأثاثا  كمبيوتر  واأج��ه��زة  ملفات 
واأ�سياء اأخرى.

اأن�سارهم  االحتجاج  زعماء  ودع��ا 
القتحام مبان رئي�سية وال�سيطرة 
رئي�س  مكتب  بينها  وم���ن  عليها 
الوزراء ومقرات حيوية اأخرى يف 
بداية حملة ع�سيان مدين تهدف 
الإجبار كيتا على اال�ستقالة ب�سبب 
اإخفاقه يف تقدمي حلول مل�سكلت 

البلد االأمنية واالقت�سادية.

زعزعة  زي�������ادة  اإىل  امل��������اأزق  ه�����ذا 
للخطر  ويعر�س  البلد  ا�ستقرار 
ح��م��ل��ة ع�����س��ك��ري��ة م�����س��رتك��ة �سد 
ال�ساحل  منطقة  يف  م��ت�����س��ددي��ن 

بغرب اأفريقيا.
واأظ���ه���رت م��ق��اط��ع م�����س��ورة على 
االجتماعي  ال���ت���وا����س���ل  و����س���ائ���ل 
يف  املبنى،  خ���ارج  م�ستعل  حريقا 
ال��وق��ت ال��ذي ك��ان فيه حمتجون 
اأنها  يبدو  م��ا  حاملني  يرك�سون 

ك��ي��ت��ا خلم�س  ان���ت���خ���اب  واأع�����ي�����د 
لكنه   ،2018 يف  اأخ���رى  �سنوات 
ظل  يف  متزايدة  معار�سة  يواجه 
يقوم  التي  العنف  اأعمال  ت�ساعد 
ب��ه��ا امل��ت�����س��ددون وت��ف��اق��م االأزم����ة 

االقت�سادية.
وحذر املبعوث االأمريكي اخلا�س 
فام،  جيه.بيرت  ال�ساحل،  ملنطقة 
د�ستوري  غ��ري  تغيري  اأي  اأن  م��ن 

للحكومة يف مايل مرفو�س.

قيود على التجمعات العامة التي 
ي��ت��ج��اوز عدد  اأال  ي��ف��رت���س  ب���ات 
امل�ساركني فيها الع�سرة اأ�سخا�س.
و���س��ج��ل��ت امل���وج���ة اجل���دي���دة من 

باإقامة  ال�����س��م��اح  ب��ع��د  االإ���س��اب��ات 
عدد من املباريات الريا�سية بحد 

اأدنى من التباعد االجتماعي.
امل�سابني  ع��دد  بلغ  ال��ي��وم،  وحتى 

ب���ف���ريو����س ك����ورون����ا امل�����س��ت��ج��د يف 
الوفيات  وع��دد  األ��ف��ا   18 �سربيا 

.370
يف كرواتيا والبو�سنة املجاورتني، 
�سجل عدد قيا�سي من االإ�سابات 
 116 ب���ل���غ  ����س���اع���ة   24 خ�����لل 

و316 على التوايل.

خالفات عائلة الأ�شد.. انهيار لأهم ال�شفقات

فوز احلزب احلاكم يف �شنغافورة يف النتخابات   •• �صنغافورة-اأ ف ب

حقق احلزب احلاكم يف �سنغافورة 
لكن  انتخابيا  ف���وزا  االأول  اأم�����س 
ب�سدة  تراجعت  له  التاأييد  ن�سبة 
مكا�سب  املعار�سة  �س������جلت  فيما 
العام�����ة  االن��ت��خ��اب��ات  يف  وذل����ك 
ال���ت���ي ج��������������������������رت و���س�����������������������ط اأزم����ة 

كوفيد-19.
الذي  ال�سعبي  العمل  ح��زب  وف��از 
م��ن��ذ ثلثة  ���س��ن��غ��اف��ورة  ي��ح��ك��م 
اأ�سل  م���ن  م��ق��ع��دا  ب�83  ع���ق���ود، 
من  ب��امل��ئ��ة   61،2 وح�����س��د   ،93

اأ�سوات ال�سعب.
تراجعا  متثل  الن�سبة  تلك  لكن 
التي  ب��امل��ئ��ة   70 بن�سبة  م��ق��ارن��ة 
ال�سابقة  االن��ت��خ��اب��ات  يف  بها  ف��از 
2015. وف��از ح��زب العمال  ع��ام 
وهي  م���ق���اع���د،  ب10  امل���ع���ار����س 
على  ل��ه  انتخابية  نتيجة  اأف�سل 

االإطلق.
واأق����ر رئ��ي�����س ال�����وزراء يل ه�سني 
ل��ون��غ، وق���د ب���دت ع��ل��ي��ه علمات 
اخليبة، اأن “ن�سبة اأ�سوات ال�سعب 

لي�ست عالية كما كنت اآمل«.
اأن  واع���ت���رب يف م���وؤمت���ر ���س��ح��ايف 
االأمل  ���س��ع��ور  ت��ع��ك�����س  “النتيجة 

يف  ال�سنغافوريني  ل��دى  والريبة 
االأزم��ة -- خ�سارة مداخيل  ه��ذه 

والقلق ب�ساأن الوظائف«.
وقال “نتيجة هذه االنتخابات ال 

تبعث على االرتياح«.

وت�����س��ررت ���س��ن��غ��اف��ورة ال��ت��ي تعد 
ب�����س��دة من  م��رك��زا جت��اري��ا مهما 
م��ا���س��ي��ة، بح�سب  وه����ي  ال����وب����اء، 
اأ���س��واأ رك���ود لها  ال��ت��وق��ع��ات، نحو 

منذ ا�ستقللها عام 1965.

وبالن�سبة حلزب العمال املعار�س، 
ب�ستة مقاعد  كان يحتفظ  ال��ذي 
النتيجة  كانت  الربملان،  يف  فقط 

مبثابة انت�سار.
 وج�����رت اح���ت���ف���االت ���س��اخ��ب��ة يف 

اأطل���ق  احل������زب  معاق�������ل  اأح���د 
هتاف�������ات  فيه������ا  امل�������س���ارك���ون 

ولوحوا باأعلم.
وع������رب زع����ي����م احل��������زب ب���ري���ت���ام 
“بالتوا�سع”  �سعوره  ع��ن  �سينغ 

و”االمتنان جلميع الناخبني«.
ويرى مراقبون اأن تراجع التاأييد 
عائدا  يكون  ق��د  احل��اك��م  للحزب 

لرغبة ال�سباب يف التغيري.
و�سهدت عملية االقرتاع اجلمعة 
����س���ف���وف ان���ت���ظ���ار ط���وي���ل���ة اأم�����ام 
�سرورة  ب�سبب  الت�سويت  مراكز 
اإج����راء ف��ح��و���س ك��ورون��ا م��ا دفع 
لتمديد  االن��ت��خ��اب��ات  مب�����س��وؤويل 

فرتة االقرتاع �ساعتني.
وا�ستجابة  ال��وظ��ائ��ف  اأم���ن  وك���ان 
مو�سوعني  ل���ل���وب���اء  احل���ك���وم���ة 

رئي�سيني للناخبني.
وب��ع��د ال�����س��ي��ط��رة يف ال���ب���دء على 
�سنغافورة  ���س��ج��ل��ت  ال���ف���ريو����س، 
مهاجع  يف  ل��ل��وب��اء  وا���س��ع��ا  تف�سيا 
اأكرث  عن  واأعلنت  اأج��ان��ب.  عمال 
 26 بينها  اإ�سابة،  األ��ف   45 من 

وفاة.

كوريا ال�شمالية تدين فر�س 
بريطانيا عقوبات على منظمتني  

 •• �صول-رويرتز

اأم�س  ال�����س��م��ال��ي��ة  ك����وري����ا  اأدان��������ت 
عقوبات  ف��ر���س  بريطانيا  اإع���لن 
احلكومة  ت��ق��ول  م��ن��ظ��م��ت��ني  ع��ل��ى 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة اإن��ه��م��ا ���س��ال��ع��ت��ان يف 
وت���ع���ذي���ب وقتل  ق�����س��ري��ة  ع��م��ال��ة 
كوريا  يف  اع��ت��ق��ال  م��ع�����س��ك��رات  يف 

ال�سمالية.
بريطانيا  اتخذتها  التي  واخلطوة 
 7 امل��ك��ت��ب  وه��م��ا  املنظمتني،  ب��ح��ق 
االأم���ن  ل�����س��وؤون  ال���دول���ة  وزارة  يف 
ومكتب االإ�سلح االأمني للأفراد، 
تاأتي يف اإطار اأول عقوبات مبوجب 
نظام جديد تطبقه بريطانيا عامليا 
حلقوق االإن�سان. واأعلنت بريطانيا 
 25 على  عقوبات  فر�س  مبوجبه 

رو�سيا و20 �سعوديا اأي�سا.
املركزية  االأن����ب����اء  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 
متحدث  ع��ن  ال�سمالية  ال��ك��وري��ة 
ق��ول��ه يف  وزارة اخل��ارج��ي��ة  ب��ا���س��م 
اتخذتها  خ���ط���وة  “اأحدث  ب���ي���ان 
�سيا�سية  م���وؤام���رة  ه��ي  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
العدائية  ال�سيا�سة  �سارخة ملجاراة 

االأمريكية«.

اإىل ال�سيطرة على اأجهزة اأو موؤ�س�سات ت�سكل م�سدر �سلطة، فراح يتنازل 
الرثوة،  من  كبري  ج��زء  عن  واأوالده-  حممد  خلاله  -اأي  خملوف  الآل 
مقابل دعمهم يف متكينه من التحكم يف االأمن وال�سيا�سة اخلارجية..”، 
العقد  تفكك هذا  ك�سف  القريبني  االأخ��رية بني  اأن اخللفات  م�سيفة 
العائلي مثل ما تتفكك البنية االأمنية التي مل تكن لت�سمد، لوال الدعم 

االإيراين والرو�سي«.

مليار لرية!  130
ي��ذك��ر اأن ب��داي��ة ب���وادر اخل���لف ب���داأت قبل اأ���س��ه��ر ب��ني ال��رج��ل��ني حني 
طالبت وزارة االت�ساالت خملوف بدفع مبالغ م�ستحقة عن عمل �سركة 
�سريياتيل. واأعطي رامي فر�سة لل�سداد، بعدما �سرحت ال�سلطات حينها 

االآلية التي اعتمدتها حل�ساب تلك املبالغ.

املبالغ  البلد، وحني تقل�ست  ث��روات  �سلب  النظام من خلل  بها  يتمتع 
اأ�سبح ال�سراع بني اأع�ساء العائلة احلاكمة على املال ال غريه«.

انهيار اأهم �سفقات الأ�سد
واأ�سافت بح�سب ما اأفاد املر�سد ال�سوري حلقوق االإن�سان اأم�س ال�سبت، 
“ال �سك يف اأن لل�سراع داخل العائلة اأهميته، اإذ يدل على انهيار اإحدى 
بداية  يف  �سلطته  وتعزيز  بتكري�س  للأ�سد  �سمحت  التي  ال�سفقات  اأهم 
ب�”التوتر  و�سفته  مبا  م��ذّك��رة  العائلة”،  داخ��ل  ال�سفقة  وه��ي  حكمه، 

العايل جًدا” داخل العائلة يف وقت �سابق.
و�سع  اإىل  ت�سعى  كانت  العائلة  داخ��ل  االأط���راف  “خمتلف  اأن  راأت  كما 
وقلة  ب�سار  �سعف  ال�ستغلل  حماولة  يف  ال�سلطة،  من  جزء  على  يدها 
خربته.. لكن ب�سار مل يتحمل وجود رجال اأقوياء من حوله يطمحون 

اإال اأن قريب االأ�سد متنع يف حينها عن الدفع، فنفذت حملة اعتقاالت 
وزارة  فو�سعت  اخل��لف،  ت�ساعد  وبعدها  �سركته،  يف  موظفني  طالت 
خملوف  مينع  مر�سوم  �سدر  كما  �سريياتيل،  �سركة  على  يدها  املالية 
من مغادرة البلد. ويف اآخر جوالت الت�سعيد هذا، ك�سف خملوف قبل 
يومني اأن االعتقاالت م�ستمرة بحق موظفيه و�سركاته، من قبل قوات 
االأ�سد، قائل اإنهم اعتقلوا اأغلب رجاله “ومل يبق اإال الن�ساء” اللواتي 

يتعر�س ل�ستى ال�سغوط.
كما كرر خملوف ما �سبق واتهم به نظام االأ�سد، والذي هو �سريك اأ�سل 
يف ثروته التي جمعت ب�سفقات فا�سدة، وعوقب عليها اأمريكيا منذ عام 
النظام ي�سغط  اأمن  اإن  االأع��وام اللحقة، وقال  2008، ثم دولياً، يف 

على موظفيه ويرهبهم من اأجل “التنازل عن اأملكنا واأموالنا«.
اإىل ذلك، اأكد يف من�سوره االأخري، اأن نظام االأ�سد األقى احلجز على كل 
�سركات  اإغ��لق  اإىل  اإ�سافة  �سركاته وكل ح�ساباته وعلى كل ممتلكاته، 
الدخل  ت�ساعد ذوي  اإنها  التي قال  “نور”  �سغرية، ك�سركة  “متويل” 

املحدود.

•• عوا�صم-وكاالت

و�سط حتذيرات  ومعي�سية خانقة،  اقت�سادية  اأزم��ة  �سوريا  ت�سهد  بينما 
ال�سعب  من  عري�سة  �سرائح  و�سقوط  الفقر،  معدل  ارتفاع  من  اأممية 
ال�سوري حتت ظل اجلوع، برز التقاتل بني حيتان النظام ال�سوري، الذي 
ومن�سورات  فيديوهات  عرب  املا�سية  االأ�سهر  خلل  حلله  باأبهى  جتلى 
متبادلة بني حكومة ب�سار االأ�سد وابن خاله رامي خملوف، رجل االأعمال 

ال�سوري املدرج على الئحة العقوبات االأمريكية واالأوروبية.
البلد، �سرخات متتالية،  فقد وجه �ساحب كربى �سركات االت�سال يف 
ك�سفت عمق اخللف بني الرجلني اللذين كانا اإىل اأجل قريب يحاوالن 
حديدية  بقب�سة  واملم�سكة  احلاكمة،  العائلة  تلك  اأ�سرار  على  احلفاظ 

مبفا�سل ومنابع ال�سفقات يف البلد.
على  مبن�سور  خملوف  ب��ه  اأدىل  ال��ذي  االأخ���ري  الت�سريح  على  وتعليقا 
الد�ستورية  اللجنة  ب�سمة ق�سماين، ع�سو  قالت  �سفحته قبل يومني، 
التي  الكعكة  بتقل�س  مرتبطة  اخللفات  اأ�سباب  اإن  املعار�سة  ال�سورية 



األحد    12   يوليو   2020  م    -   العـدد   12984  
Sunday     12    July   2020  -  Issue No   12984

10

عربي ودويل
جمزرة �شريربينيت�شا...م�شلمو البو�شنة يبكون موتاهم

احلياة،  م��دى  بال�سجن  ملديت�س،  ورات��ك��و  كرادجيت�س  رادوف����ان  حينذاك 
خ�سو�سا ملجرزة �سريربينيت�سا وح�سار �ساراييفو.

اأك��رث من  6900 من �سحايا املجزرة يف  اليوم عرث على رف��ات نحو  وحتى 
ثمانني حفرة جماعية ومت التعرف على هوياتهم. ويرقد معظمهم يف مركز 
الن�سب. وجمزرة �سريربينيت�سا هي الف�سل الوحيد يف النزاع البو�سني الذي 
اإب��ادة. لكن القادة  ال��دويل  األف �سخ�س، الذي اعتربه الق�ساء  قتل فيه مئة 

ال�سيا�سيني ل�سرب البو�سنة يقللون من خطورته.
دوديك  ميلوراد  للبو�سنة  اجلماعية  الرئا�سة  يف  ال�سربي  الع�سو  ويرف�س 

�سفة “االإبادة” ويتحدث عن “اأ�سطورة«.
جافريوفيت�س  �سفيق  البو�سنية  الرئا�سة  يف  امل�سلم  البو�سني  الع�سو  وق��ال 
اجلمعة “ن�سّر بل تهاون على احلقيقة، على العدالة وعلى �سرورة حماكمة 

كل الذين ارتكبوا هذه اجلرمية«.

فقالت  عاما(   48( ح�سانوفيت�س  اإيفيتا  اأم��ا  والفتية.  ال��رج��ال  فيه  وقتلت 
“اأزواج اأخواتي االأربع قتلوا. �سقيقي قتل وابنه اأي�سا. حماتي فقدت ابنا اآخر 

وكذلك زوجها«.
منذ  رفاتهم  على  التعرف  مت  اآخرين  اأ�سخا�س  ثمانية  مع  زوجها  و�سيدفن 
متوز/يوليو 2019 بعيد ظهر ال�سبت يف مقربة مركز ن�سب االإبادة يف قرية 
بوتوت�ساري القريبة من �سريربينيت�سا وكانت ت�سم خلل احلرب يف البو�سنة 

)1992-1995( قاعدة قوة احلماية التابعة للأمم املتحدة.
وكانت قوات �سرب البو�سنة �سيطرت على �سريربينيت�سا التي اأعلنتها االأمم 
املتحدة “منطقة اآمنة” يف 11 متوز/يوليو 1995 قبل خم�سة اأ�سهر من 
انتهاء احلرب، وقامت خلل اأيام بقتل اأكرث من ثمانية اآالف رجل وفتى من 

م�سلمي البو�سنة.
البو�سنة  ال�سيا�سي والع�سكري ل�سرب  القائدين  الدويل على  الق�ساء  وحكم 

الن�سب  م��رك��ز  يف  جماعية  ���س��لة  ح�����س��وره  خ��لل  جافريوفيت�س  واأ���س��اف 
التذكاري “�سنكافح كل الذين ينكرون االإبادة وميجدون مرتكبيها«.

اأن  اأك��د  فقد  غري�سيت�س  م��لدن  ال�سربي  �سريربينيت�سا  بلدية  رئي�س  اأم��ا 
“هناك كل يوم اأدلة جديدة تنفي العر�س احلايل ملا حدث” يف املدينة.

ونظرا ل�سعوبة ا�ستقبال ح�سود كبرية يف الن�سب يف يوم واحد، دعا املنظمون 
النا�س اإىل زيارة املركز طوال متوز/يوليو.

وتنظم اأي�سا معار�س عدة وخ�سو�سا واحد الأعمال الر�سام البو�سني �سافيت 
زيك التي كر�سها للمجزرة.

وهناك معر�س اآخر عنوانه “ملاذا ل�ست هنا؟” للفنانة االأمريكية البو�سنية 
االأ�سل عايدة �سيهوفيت�س وي�سم ثمانية اآالف فنجان قهوة وهو عدد �سحايا 

املجزرة، و�سعت على املرج االأخ�سر اأمام املركز.
“حتى االآن مل جنب على ال�سوؤال: ملاذا  وقالت الفنانة لوكالة فران�س بر�س 
واأ�سافت “كيف حدث ذلك يف قلب اأوروبا، يف منطقة حتميها  لي�سوا هنا؟”. 
االأمم املتحدة، اأن يقتل نا�س بهذه الطريقة الرهيبة؟ هذا اإذا مل نتحدث عن 

االإبادة التي ما زال يتم اإنكارها«.

•• �رسيربينت�صا-اأ ف ب

ي��ح��ي��ي م�����س��ل��م��و ال��ب��و���س��ن��ة ال�����س��ب��ت ذك�����رى االإب�������ادة ال���ت���ي ���س��ه��دت��ه��ا مدينة 
�سريربينيت�سا قبل 25 عاما وكانت اأ�سواأ جمزرة تقع على اأر�س اأوروبية منذ 

احلرب العاملية الثانية.
وب�سبب اإجراءات احلد من انت�سار الوباء، ينتظر املنظمون ح�سورا اأقل مما 
املنا�سبة التي ي�سارك فيها كل �سنة ع�سرات االآالف من  يجري عادة يف هذه 

االأ�سخا�س.
وقالت �سهاد ح�سانوفيت�س )27 عاما( التي مل متنعها اإجراءات احلجر من 
“لدي ابنة يف ال�سنة الثانية من العمر، وهو �سني  القدوم اإىل املركز، باكية 
عندما وقعت املجزرة. اإنه امر �سعب اأن ت�سمع �سخ�سا ينادي والده واأنت لي�س 

لديك اب«.
واأو�سحت اأن والدها �سيم�سو “ذهب اإىل الغابة ومل يعد. مل يعرث �سوى على 
�سيم�سو عندما  قتل  �سيفكو،  ووال��ده  �سفيق  �سقيقه  ومثل  له”.  ب�سع عظام 
دخلت قوات �سرب البو�سنة بقيادة راتكو ملديت�س اإىل جيب �سريربينيت�سا 

•• عوا�صم-وكاالت

يعي�س لبنان اأ�سواأ اأيامه ال�سيا�سية 
مالية  اأزم��ة  ظل  يف  واالقت�سادية 
اللبنانيني  ح��ي��اة  اأع������ادت  خ��ان��ق��ة 
اإىل اخللف ب�سبب �سيا�سات  عقوداً 
اإىل �سلخ لبنان  ال�ساعي  حزب اهلل 
عن حميطه وحتويله اإىل اقت�ساد 

يتبع طهران يف قراره وم�سريه.
اأم�س   ���س��ادرة  ع��رب��ي��ة  �سحف  ويف 
ال�������س���ب���ت، ف�������اإن ل���ب���ن���ان ب������ات من 
باهتمام  حت��ظ��ى  ال��ت��ي  ال�����س��اح��ات 

ملحوظ للنظام الرتكي. 

تهديد وجودي
قالت �سحيفة “ال�سرق االأو�سط”، 
يف  اأوروب�����ي�����ني  دب��ل��وم��ا���س��ي��ني  اإن 
ن��ي��وي��ورك ووا���س��ن��ط��ن ح���ذروا من 
واالقت�سادية  امل��ال��ي��ة  االأزم����ة  اأث���ر 
“تهديداً  ت�������س���ك���ل  ب����ات����ت  ال����ت����ي 
ي�سارع  مل  اإذا  ل��ل��ب��ن��ان،  وجودياً” 
اللبنانيون اإىل اإجراء االإ�سلحات. 
وي���ع���د ه����ذا اأق������وى حت���ذي���ر دويل 
االأو�ساع  ت���ردي  ب�����س��اأن  االآن  حتى 
خطر  ب�سكل  واالقت�سادية  املالية 
ع��ج��ز حكومته  ل��ب��ن��ان، يف ظ��ل  يف 
عن  اهلل”  “حزب  م��ن  امل��دع��وم��ة 
ف��ع��ل��ي��ة للجم  ب���خ���ط���وات  ال���ق���ي���ام 
التدهور، ويف ظل انتهاكات “حزب 
ل��ق��رارات جمل�س االأم���ن يف  اهلل” 
يف  “يونيفيل”  عمليات  منطقة 

اجلنوب.
واأكد دبلوما�سي اأوروبي لل�سحيفة، 
اأن لبنان “عزيز للغاية على قلوبنا 
وه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن ال����دول التي 
اللبنانيني”،  املخاوف مع  تتقا�سم 
التاريخية  “االأوا�سر  اإىل  م�سرياً 
للدول  دائماً  الوطيدة  والعلقات 
اإىل  ولفت  لبنان”.  مع  االأوروبية 

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

املتحدة  االأمم  مهمة  م��دة  انتهت 
احلدود  ع��رب  امل�����س��اع��دات  لت�سليم 
جمل�س  يتمكن  اأن  دون  �سوريا  يف 
ي�سهد  ال��������ذي  ال���������دويل  االأم���������ن 
هذه  مت��دي��د  م��ن  عميقا  انق�ساما 
م�ساعدة  لتاأمني  احليوية  االآل��ي��ة 
اإن�سانية ملليني االأ�سخا�س يف هذا 

البلد.
ت�سويت  ع��م��ل��ي��ات  خ��م�����س  وب���ع���د 
اأي منها  ال��ث��لث��اء، مل جت��د  م��ن��ذ 
وال�سني  رو����س���ي���ا  وا����س���ت���خ���دم���ت 
�سد  )الفيتو(  النق�س  يف  حقهما 
بداأت  بلجيكية،  اأملانية  مقرتحات 
ب��رل��ني وب��روك�����س��ل م��ب��ادرة اأخرية 
اأمل  االآلية عل  اإنقاذ هذه  ملحاولة 
ت�����س��وي��ت ج��دي��د يف نهاية  اإج�����راء 

االأ�سبوع.
واأ�سار دبلوما�سيون لوكالة فران�س 
وفقا  ���س��ي��اأت��ي  ذل���ك  اأن  اإىل  ب��ر���س 
ل�����س��روط رو���س��ي��ا ال��ت��ي ف��ر���س��ت يف 
كانون الثاين-يناير تقلي�سا كبريا 
لهذه االآلية وتريد خف�سها ب�سكل 

اأكرب.
امل��ت��ح��دة عرب  اآل��ي��ة االأمم  ون�����س��اأت 
ت�سمح  2014، وهي  احل��دود عام 
باإي�سال امل�ساعدات لل�سوريني دون 
موافقة دم�سق. وينتهي التفوي�س 

لهذه االآلية .
التفوي�س  اأن  رو����س���ي���ا  وت���ع���ت���رب 
وقد  ال�����س��وري��ة.  ال�����س��ي��ادة  ينتهك 
فر�ست اإرادتها على االأمم املتحدة 
بانتزاعها  الثاين/يناير  كانون  يف 

املبادرة  زم���ام  “اأخذت  فرن�سا  اأن 
اال�ستجابة  بتن�سيق  يتعلق  فيما 
واالقت�سادية،  املالية  االأزمة  حول 
اإذ جرى تنظيم موؤمتري �سيدر 1 
االأطراف  اأن  م�سيفاً   ،”2 و�سيدر 
ما  بكل  القيام  �ستوا�سل  امل�ساركة 
مالية  اأزم��ة  لتليف ح�سول  اأمكن 
وا�ستدرك اأن  واقت�سادية كربى”. 
الكرة االآن يف ملعب لبنان. واأو�سح 
والقرارات  االإ�سلحات  بع�س  اأن 
اللبنانيون  ي��ت��خ��ذه��ا  اأن  ي��ج��ب 
اأنف�سهم. وحذر “من اأنه نظراً اإىل 
يف  وال�سيا�سي  االجتماعي  الو�سع 
لبنان، فاإن االأثر بالغ ال�سدة على 
ع���دم اال���س��ت��ق��رار واالأم������ن وحتى 

رمبا على وجود لبنان«.

حكومة لبنان 
حتت �سرف حزب اهلل

اأكدت �سحيفة “العرب” اللندنية، 
حزب  مليلي�سيا  ال��ع��ام  االأم����ني  اأن 
ن�����س��راهلل مي��ل��ي على  اهلل، ح�����س��ن 
من  تفعله  ما  اللبنانية  احلكومة 
اأجل اإنقاذ ال�سعب اللبناين ولبنان 
قد  التي  االقت�سادية  االأزم���ة  من 

توؤدي اإىل املجاعة.
وق��ال��ت ال��ك��ات��ب ف����اروق ي��و���س��ف يف 
ال�سحيفة  ن�سرته  ال��ذي  التقرير 
االأزمة  “يف ظل  اإنه  ال�سبت،  اأم�س 
املالية احلالية التي تع�سف بلبنان 
اأب�����ن�����اءه ب���امل���ج���اع���ة ظهر  وت����ه����دد 
ن�سراهلل باعتباره خبرياً اقت�ساديا. 
اإنه ال يقدم ن�سائح بقدر ما ي�سع 

ج����دي����دة ل���ت���م���وي���ل احل�������زب عرب 
االأموال  اإن  اإذ  اللبنانية،  ال��دول��ة 
باللرية  ط��ه��ران  تتقا�ساها  ال��ت��ي 
ال ميكن ا�ستخدامها اإال يف لبنان، 
اهلل”  “حزب  اإىل  �ستعود  بالتايل 
بديًل من االأم��وال بالدوالر التي 

كان يتقا�ساها �سابقاً من اإيران.

تركيا ت�ستهدف لبنان
م����ن ج���ه���ت���ه، ي����وؤك����د ال����ك����ات����ب يف 
حممد  “اأخبار اخلليج”  �سحيفة 
ن�سر  ل����ه  م���ق���ال  ال����دي����ن، يف  ن�����ور 
بات  “لبنان  اإن  ال�����س��ب��ت،  اأم�������س  
التي  ال��زرق��اء  البحرية  ال�ساحات 
للنظام  ملحوظ  باهتمام  حتظى 
وزي�����ر  ف����ج����ر  وق�������د  الرتكي”. 
فهمي،  حممد  اللبناين  الداخلية 
ق��ن��ب��ل��ة ك���ب���رية خ�����لل االأ����س���ب���وع 
امل��ا���س��ي، ع��ن��دم��ا حت���دث ع��ل��ن��اً عن 
كان  بعدما  تركيا  م��ن  ي��اأت��ي  م��ال 
تركية  ر�سمية  جهات  اأن  اإىل  اأمل��ح 

هي التي تر�سل االأموال.
اُتهمت جمموعات تدعمها  كذلك 
�سغب  ب���اأع���م���ال  ب���ال���ق���ي���ام  ت���رك���ي���ا 
وقطع  ب���ريوت  و���س��ط  يف  وتك�سري 

طرقات اأمام املواطنني.
ويف انتظار جلء احلقيقة يف هذه 
االأم�����ور ف����اإن ت��رك��ي��ا م��ن��ذ و�سول 
ال����ع����دال����ة وال���ت���ن���م���ي���ة اإىل  ح�����زب 
ال�سلطة عام 2002 وهي مهتمة 
دور  وممار�سة  اللبنانية  بال�ساحة 
امل�ساركة  البداية  وكانت  فيها.  ما 
جنوب  يف  املتحدة  االأمم  ق��وات  يف 

تن�س  ب��ات��ت  اإذ  ل��لآل��ي��ة  ت��ق��ل��ي�����س��ا 
اأربع  على نقطتي العبور بدال من 
كانت  بينما  اأ�سهر  ول�ستة  ن��ق��اط، 
متدد �سنويا منذ تطبيقها يف العام 

.2014
من  املئة  يف   85 اإن  رو�سيا  وتقول 
امل�����س��اع��دات مت��ر ع��رب ب���اب الهوى 
باب  معرب  اإغ��لق  ميكن  وبالتايل 

ال�سلمة.
وي��رف�����س ال��غ��رب��ي��ون ه���ذه احلجج 
يتمتع  ب����دي����ل  ال  اأن  م���ع���ت���ربي���ن 
االآل���ي���ة حاليا  ل��ه��ذه  ب��ال�����س��دق��ي��ة 
وال�سيا�سة  ال��ب��ريوق��راط��ي��ة  واأن 
ال�����س��وري��ت��ني مت��ن��ع��ان ن��ق��ل فعاال 
اخلارجة  املناطق  اإىل  للم�ساعدات 

عن �سيطرة الدولة.
االأربعاء  املتحدة  ال��والي��ات  واأك��دت 
اأن االإبقاء على معربين يف �سوريا 
دبلوما�سيني  لكن  اأحمر”.  “خط 
عدة ذكروا لفران�س بر�س اجلمعة 
اأملانيا  اإل��ي��ه  ت�سعى  ال��ذي  احل��ل  اأن 
االإبقاء  على  يرتكز  ب��ات  وبلجيكا 
ع���ل���ى م���ع���رب ب������اب ال����ه����وى فقط 

والتخلي عن باب ال�سلمة.
ا����س���ت���خ���دم���ت رو�����س����ي����ا وال�������س���ني 
جمل�س  يف  ال���دائ���م���ان  ال��ع�����س��وان 
االأ�سبوع  خ���لل  ال������دويل،  االأم�����ن 
الثلثاء  الفيتو  جم���ددا  اجل����اري 
املنظمات  وت��ت��ه��م��ه��م��ا  واجل���م���ع���ة. 
غربية  ودول  احل���ك���وم���ي���ة  غ����ري 

نقاط  م��ن  ع��دد ممكن  اأك���رب  على 
ال��ع��ب��ور اأم����ر ح���ي���وي، ال ���س��ي��م��ا يف 
ظل التهديد الذي ميثله فريو�س 
يتف�سى  بداأ  الذي  امل�ستجد  كورونا 

يف املنطقة.
اأواخ���������ر  يف  ������س�����در  ت����ق����ري����ر  ويف 
حزيران/يونيو، طلب االأمني العام 
للأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س 
ملدة عام للتفوي�س واإبقاء  متديداً 
على  احلاليتني  ال��دخ��ول  نقطتي 

احلدود الرتكية.
م��ن��ظ��م��ات غ��ري حكومية  وح����ذرت 
عدة يف االأي��ام االأخ��رية من اإيقاف 
نهائيا.  احل����دود  ع��رب  امل�����س��اع��دات 
“�سربة  اأن ذلك �سيمثل  واعتربت 
قا�سمة ملليني العائلت ال�سورية 
باملياه  للتزود  عليها  تعتمد  ال��ت��ي 
ال�ساحلة لل�سرب والغذاء والعلج 

وال�سكن«.
املنظمة  رئ���ي�������س  اع���ت���رب  ب��������دوره، 
االإنقاذ  “جلنة  احل��ك��وم��ي��ة  غ���ري 
الدولية” ديفيد ميليباند يف بيان 
لل�سوريني  اأ�سود”  “يوم  ه��ذا  اأن 

و”عار«.
ري��ت�����س��ارد غوان  ���س��رح  م��ن جهته، 
من “جمموعة االأزمات الدولية” 
اأن “رو�سيا ومعار�سيها يف جمل�س 
النقا�سات  ه���ذه  يف  ي����رون  االأم�����ن 
�سيا�سية  ن��ق��اط  لت�سجيل  و�سيلة 

لكن االأمر لي�س لعبة«.

تتمكن من  للحكومة،  خطة عمل 
امل�سكلت  م��ع��اجل��ة  م���ن  خ��لل��ه��ا 
التي ترتبت ب�سبب الف�ساد االإداري 
واملايل الذي اخرتق ج�سد الدولة 
حزب  ت��دخ��لت  وك��ان��ت  اللبنانية 
واح���دة من  املالية  ال���دورة  اهلل يف 

اأهم مظاهر ذلك الف�ساد«.
اأم����ام  ن��ق��ف  اأن  “يجب  واأ�����س����اف، 
و�سلت  ال������ذي  ال���ه���زي���ل  ال���و����س���ع 
اللبنانية ح��ني �سار  ال��دول��ة  اإل��ي��ه 
م�سموحاً لرجل جاهل اأن يوجهها 
من غري اأن ميلك اأي من اأطرافها 

وي�����س��األ امل��رج��ع مل���اذا “مل ن��َر هذا 
اجل����ه����اد ع���ل���ى م�����س��ت��وى وزارت������ي 
اللتني  وال���������س����ن����اع����ة  ال�������زراع�������ة 
تواّلهما الثنائي ال�سيعي يف معظم 

احلكومات املتعاقبة؟«.
ي�ستغل  اهلل  ن�سر  اأن  اإىل  وي�سري 
االأزمة االقت�سادية اخلانقة لي�سلخ 
نهائياً  وعزله  حميطه  عن  لبنان 
“ممانع”،  اإىل  اقت�ساده  وحتويل 
عرب طرح نظريات عدة، اأخطرها 
باللرية  االإي������راين  ال��ن��ف��ط  ����س���راء 
اأن���ه���ا حيلة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، م��ع��ت��ق��داً 

اأن يوقفه  اجل��راأة وال�سجاعة على 
عند ح��ده. على االأق��ل من خلل 
ال�سيا�سية  ال�سفة  ع��ن  م�ساءلته 

التي تتيح له القيام بذلك«.
احلكم  تركيبة  اأن  “غري  وت��اب��ع، 
لن�سراهلل  ت�����س��������������م��ح  ل��ب��ن��������������ان  يف 
اأ���س��واأ وذل���ك الأن  بالقيام مب��ا ه��و 
م����ن و�سع  ه����و  امل����ق����اوم����ة  ����س���ي���د 
يف  واحلكومة  اجلمهورية  رئي�سي 
جمل�س  رئي�س  اأن  كما  من�سبيهما 
ال���ن���واب ه��و ���س��ري��ك��ه ال��ط��ائ��ف��ي يف 

اجلرمية«.

ن�سر اهلل..مر�سد
 اأعلى لالقت�ساد

ملوقع  كبري  �سيا�سي  مرجع  يقول 
“اندبندنت عربية” اإنه “مل يكن 
ينق�س لبنان اإال اأن ي�سبح االأمني 
ال��ع��ام حل��زب اهلل ح�سن ن�سر اهلل 
بريوت  للقت�ساد،  اأع��ل��ى  مر�سداً 
للمنظومة  اق��ت�����س��ادي��ة  ع��ا���س��م��ة 
ي�سّميه  م���ا  ط����ارح����اً  االإي����ران����ي����ة، 
اجلهاد الزراعي وال�سناعي بديًل 
واخلدمات  امل�����س��ريف  ال��ن��ظ��ام  م��ن 

التي متّيز بها لبنان منذ ن�ساأته«.

وبت�سيي�س  الو�سع  هذا  با�ستغلل 
ق�سية اإن�سانية.

الرو�سية  ال��ق��رارات  م�ساريع  وك��ل 
عمليات  حت�سل خلل  مل  امل�سادة 
ال��ت�����س��وي��ت ع��ل��ى ت��اأي��ي��د اأك����رث من 
قرار،  اأي  تبني  وليتم  دول.  اأرب���ع 
تاأييد  ع��ل��ى  يح�سل  اأن  ي��ف��رت���س 
ت�سع من الدول ال�15 االأع�ساء يف 

امللف ال�سوري يف االأمم املتحدة.
وخ������������لل ت���������س����وي����ت اجل����م����ع����ة، 
النق�س  ح���ق  رو���س��ي��ا  ا���س��ت��خ��دم��ت 
وال�سني  ع�سرة،  ال�ساد�سة  للمرة 
ن�سو�س  ح����ول  ال��ع��ا���س��رة  ل��ل��م��رة 
بدء احلرب  منذ  ب�سوريا  مرتبطة 

عام 2011.
اأّن احلفاظ  املتحدة  االأمم  وتعترب 

املجل�س، ودون اأن ت�ستخدم اأي من 
الع�سوية  الدائمة  اخلم�س  ال��دول 

حق النق�س.
االأول  اأم���������س  م�������س���اء  ب����ي����ان  ويف 
يف  االأمل���اين  ال�سفري  ق��ال  اجلمعة، 
االأمم املتحدة كري�ستوف هوي�سغن 
ال����ذي ي���رتاأ����س جم��ل�����س االأم����ن يف 
م�ستعدون  “نحن  مت��وز/ي��ول��ي��و، 

للعمل 24 �ساعة على 24 وندعو 
التفكري يف مليني  اإىل  االآخ��ري��ن 
ال���ذي���ن  �����س����وري����ا  ال�������س���خ���ا����س يف 
االأمن  جمل�س  يقرر  اأن  ينتظرون 

الدويل م�سريهم«.
ت�سغلن  ال��ل��ت��ان  وبلجيكا  واأمل��ان��ي��ا 
جمل�س  يف  دائ��م��ني  غ��ري  مقعدين 
االأمن مكلفتان ال�سّق االإن�ساين يف 

لبنان ويف البحر. كما عملت على 
اأ�سل  م���ن  اجل���م���اع���ات  اح��ت�����س��ان 
ال�سمال  ق�����رى  ب��ع�����س  يف  ت���رك���ي 
اللبناين والقيام مب�ساريع ترميم 

اآثار عثمانية.
ي�سجع  م��ا  اأن  ال��ك��ات��ب،  وي�����س��ي��ف 
ال�ساحة  اخ��������رتاق  ع���ل���ى  ت���رك���ي���ا 
اللبنانية هو تراجع الدور العربي 
امل�سري واخلليجي يف لبنان وعدم 
ال��ق��ي��ام ب���اأي م���ب���ادرات اإن��ق��اذي��ة يف 
االقت�سادي  االن��ه��ي��ار  ب��ع��د  ل��ب��ن��ان 
ال���ل���ب���ن���اين. ودائ����م����اً جت���د ال����دول 
ف��ر���س��اً ذه��ب��ي��ة مل���لء ال��ف��راغ اأينما 
العربية  ال���ق���وى  وان��ك��ف��اء  وج����د. 
لبنان  عن  مالياً  واملقتدرة  املوؤثرة 
ك���ان ف��ر���س��ة مل��ح��اول��ة ت��رك��ي��ا ملء 
اإعادة  وه��ذا يتطلب  ال��ف��راغ.  ه��ذا 
التي  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  يف  ال��ن��ظ��ر 
ت��ع��ت��م��ده��ا ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة جتاه 
لبنان و�سرورة عدم تركه مل�سريه 
ك����ان مق�سداً  ال����ذي  ه���و  االأ�����س����ود 
وم��ت��ن��ف�����س��اً ل��ك��ل ال���ع���رب يف االأي����ام 
اإن ان��ك��ف��اء ال��ع��رب عن  اخل�����وايل. 
ل��ب��ن��ان وع���دم مم��ار���س��ة دور مبكر 
فقط  لي�س  يتيح  ليبيا  يف  وم��وؤث��ر 
لرتكيا؛ بل لكل مرتب�س بالعرب 

اأن يحقق اأغرا�سه.

قتياًل جراء �شيول   23
وانهيارات اأر�شية يف نيبال 

 •• كامتندو-رويرتز

اأم�س  ن��ي��ب��ال  ق���ال م�����س��وؤول��ون يف 
االأول اإن �سيوال وانهيارات اأر�سية 
اأودت  غ��زي��رة  اأم��ط��ار  ع��ن  ناجمة 
االأقل  ع��ل��ى  �سخ�سا   23 ب��ح��ي��اة 
و����س���ردت اآالف�����ا اآخ���ري���ن يف غرب 

البلد.
وق�����ال ج���ي���ان ن����اث داك������ال حاكم 
على  ال��واق��ع��ة  م��ي��اج��دي  منطقة 
بعد 200 كيلومرت �سمال غربي 
ت�سعة  اإن  ك���امت���ن���دو  ال��ع��ا���س��م��ة 
اأ�سخا�س لقوا حتفهم وُفقد اأكرث 
ف�سل  اآخ��ري��ن  �سخ�سا   30 م��ن 
املنازلوتوقع  ب��ع�����س  دم�����ار  ع���ن 

زيادة العدد.
وذك���ر م�����س��وؤول ح��ك��وم��ي اآخ���ر اأن 
اأ���س��خ��ا���س الق����وا حتفهم  ���س��ب��ع��ة 

مبنطقة كا�سكي املجاورة.
يف  حتفهم  اآخ�����رون  �سبعة  وق��ت��ل 
منطقة جاجاركوت باأق�سى غرب 

البلد.
بال�سرطة  ك��ب��ري  م�����س��وؤول  وق����ال 
ال  اأ�سخا�س  ثمانية  عن  “نبحث 

يزالون يف عداد املفقودين«.
وال�سيول  االأر���س��ي��ة  واالن��ه��ي��ارات 
الطبيعة  ذات  ن��ي��ب��ال  يف  ���س��ائ��ع��ة 
االأمطار  مو�سم  خلل  اجلبلي����ة 
حزيران  ي��ون��ي��و  م���ن  ال���ف���رتة  يف 
وح��ت��ى ���س��ب��ت��م��رب اأي���ل���ول م���ن كل 

عام.

لبنان بات ال�ساحات البحرية التي حتظى باهتمام تركيا

حزب اهلل ي�شع القت�شاد اللبناين يف ال�شلة الإيرانية املنهارة

فرن�شا »تاأ�شف« لتحويل تركيا اآيا �شوفيا اإىل م�شجد 
الدينية والت�سامح والتنّوع، واملدرجة على قائمة اليوني�سكو 

ملواقع الرتاث العاملي«.
ويندرج املوقف الفرن�سي يف �سياق �سل�سلة ردود فعل منّددة 
وم�ستنكرة لقرار ال�سلطات الرتكية حتويل املعلم البيزنطي 

اإىل م�سجد.
اأعلن يف وقت  اإردوغ���ان  الرئي�س الرتكي رج��ب طيب  وك��ان 
�سابق اجلمعة حتويل اآيا �سوفيا اإىل م�سجد، م�سرياً اإىل اأّن 

اأول �سلة جمعة �ستقام فيها يف 24 متوز/يوليو.
الدولة  اأ���س��دره جمل�س  اإث���ر حكم  اأردوغ����ان  ت�سريح  واأت���ى 
اإداري��ة يف البلد، بناء على مراجعة  اأعلى حمكمة  الرتكي، 
القرار  باإبطال  بها منّظمات عّدة، وق�سى مبوجبه  تقدمت 
ال�سادر يف العام 1934 والذي حتّولت مبوجبه اآيا �سوفيا 

من م�سجد اإىل متحف.

•• باري�س-اأ ف ب

اأّن  ل��ودري�����ان  ج��ان-اإي��ف  الفرن�سي  اخلارجية  وزي�����ر  اأع��ل��ن 
بلده “تاأ�سف” لق������رار ال�سلطات الرتكية حتويل كاتدرائية 
اآيا �سوفيا ال�س������ابقة يف ا�س����طنبول من متحف اإىل م�سجد.

لق������رار  تاأ�س�������ف  “فرن�س�����ا  اإّن  بي�����ان  يف  ل��ودري��ان  وق�����ال 
اآي�����ا  متحف  و�س������ع  تعدي�������ل  ال��رتك��ي  ال���دول���ة  جمل�س 
�سوفي�����ا، وملر�سوم الرئي�س اأردوغان بو�سع�������ه حتت �س�����لطة 

مديرية ال�س�����وؤون الدينية.
 ه��ذان ال��ق��راران ي�سّككان يف اأح��د اأك��رث االإج����راءات رمزية 

لرتكيا الع�سرية والعلمانية«.
“وجوب احلفاظ على �سلمة  و�سّدد الوزير الفرن�سي على 
هذه اجلوهرة الدينية واملعمارية والتاريخية، رمز احلرية 

البيزنطيون  �سّيدها  اآيا �سوفيا حتفة معمارية  وكاتدرائية 
وكانوا  ال�ساد�س  ال��ق��رن  يف  البو�سفور  م�سيق  مدخل  عند 

يتّوجون اأباطرتهم فيها.
 1453 يف  الق�سطنطينية  على  العثمانيني  ا�ستيلء  وبعد 
للمرباطورية  ال�����س��اب��ق��ة  ال��ع��ا���س��م��ة  ا����س���م  وت��غ��ي��ريه��������م 
م�سجد  اإىل  الكاتدرائية  حّولوا  ا�سطنبول،  اإىل  البيزنطية 
1934 حني  العام  بقيت كذلك حتى  نف�سه، وقد  العام  يف 
اأ�سبحت متحفاً بقرار اأ�سدره موؤ�ّس�س اجلمهورية الرتكية 
اإىل  “اإهدائها  ب��ه��دف  وذل���ك  )اأت���ات���ورك(  ك��م��ال  م�سطفى 

االإن�سانية«.
واآيا �سوفيا مدرجة على الئحة الرتاث العاملي ملنظمة االأمم 
املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم )يون�سكو(، وتعّد واحدة 

من اأهّم الوجهات ال�سياحية يف ا�سطنبول.

انتهاء مدة التفوي�س الأممي لت�شليم امل�شاعدات يف �شوريا 
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اإجراءات لها تداعيات كبرية على 
الهنود.

لروؤية  ب��االرت��ي��اح  ال��ه��ن��د  وت�سعر 
ت�سددا  االأك�����رث  ت���رام���ب  م���واق���ف 
جتاه ال�سني وخ�سمها التاريخي 
اأي�سا  ت�����س��ع��ر  ل��ك��ن��ه��ا  ب��اك�����س��ت��ان، 
يتعلق  فيما  وخ�سو�سا  باملطالب 
مديرة  ت��رى  ح�سبما  ب��ال��ت��ج��ارة، 
الهند  م�����س��ت��ق��ب��ل  ح����ول  امل����ب����ادرة 
هاد�سون،  معهد  يف  اآ�سيا  وجنوب 

اأبارنا باندي.
وقالت “اإنها �سبه علقة مبادالت، 
كما  ا�سرتاتيجية  علقة  لي�ست 

كانت يف ال�سنوات املا�سية«.
ال��ذي كثريا م��ا ت�سادم  وت��رام��ب 
مع حلفاء غربيني، رمبا ال يرغب 
بعلقة اأكرث التزاما مع ال�سني، 

بح�سب باندي.
وقالت “لن اأقول اإن هناك ترددا 
الهندي. فذلك  اأك��رب يف اجلانب 

قد هداأ«.
قربا  اأك���رث  “اجلانبان  واأ���س��اف��ت 
اأي وقت م�سى، لكن هل كل  من 
باخلطوة  للقيام  م�ستعد  منهما 

االإ�سافية؟«
انتقد  م���وؤخ���را،  اآخ����ر  ويف حت����ّول 
غالبيتهم  اأم�����ريك�����ي�����ون  ن�������واب 
علنا  ال���ه���ن���د  دمي����وق����راط����ي����ون، 

ب��خ�����س��و���س ح����ق����وق االإن���������س����ان، 
وم�����ن ب����ني ذل�����ك اإل�����غ�����اء م����ودي 
الذاتي وفر�س قيود على  احلكم 
االنرتنت يف ك�سمري ذات الغالبية 

امل�سلمة.
اأبرز  اأح��د  بلينكن،  ان��ت��وين  وق��ال 
املر�سح  ب����اي����دن  ج����و  م�������س���اع���دي 
ل��لن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ي��ة، اإن����ه يف 
الدميوقراطي  املر�سح  هزم  حال 
“لتعزيز  ف�����س��ي�����س��ع��ى  ت����رام����ب، 
الهند.  م��ع  ال��ع��لق��ة  وتعميق” 
اإزاء  القلق  عن  عرب  بلينكن  لكن 

احلريات.
هاد�سون  معهد  يف  بلينكن  وق��ال 
“ميكن دائما اإجراء حوار اأف�سل 
م��ع ���س��ري��ك، وم��ه��م م��ث��ل الهند، 
ب�����س��ك��ل �سريح  ن��ت��ح��دث  ع��ن��دم��ا 
نختلف  ق�����س��اي��ا  ع����ن  وم���ب���ا����س���ر 

حولها«.
م�ساألة  ع��ل��ى  ت��رام��ب  ي��ع��ل��ق  ومل 
تفا�سيل  اأي  ودون  احل����ق����وق. 
تذكر عر�س الو�ساطة بني الهند 

وال�سني.
م�ست�ساره  ب��ول��ت��ون،  ج���ون  ل��ك��ن 
ال�����س��اب��ق ل���لأم���ن ال��ق��وم��ي الذي 
ن�سر كتاب مذكرات مدو موؤخرا، 
للو�سع  ت���رام���ب  ف��ه��م  يف  ���س��ك��ك 

احلدودي.
التلفزيونية  وي���ون  ل��ق��ن��اة  وق���ال 
يكون  “قد  ال��ه��ن��دي��ة  االإخ��ب��اري��ة 
اأُبلغ بذلك )اال�ستباك احلدودي( 

لكنه ال يتذكر التاريخ«.

 •• وا�صنطن-اأ ف ب

الهند  بني  ح��دودي  ا�ستباك  اأدى 
العلقات  ت��ده��ور  اإىل  وال�����س��ني 
م�ستوياتها  اأدن������ى  اإىل  ب��ي��ن��ه��م��ا 
هناك  اأن  يت�سح  ل��ك��ن  ع��ق��ود،  يف 
م�����س��ت��ف��ي��دا واح�����دا م���ن ذل���ك هو 

العلقة االأمريكية الهندية.
ويقول اخلرباء اإن الهند ميكنها 
ب�ساأن  امل�����راوغ�����ة  اإن����ه����اء  اأخ�������ريا 
املتحدة  للواليات  علنا  انحيازها 
ا�ستمرار  رغ��م  ل��ذل��ك،  املتحم�سة 
خلفات الأ�سباب تعود يف معظمها 

وللمفارقة اإىل وا�سنطن.
مايك  اخل����ارج����ي����ة  وزي�������ر  ق������ال 
ال�سني  اإن  لل�سحافيني  بومبيو 
ال  ب�سكل  ع���دواين  بعمل  “قامت 
يف  ب���االأي���دي  ع����راك  يف  ي�سدق” 
م��ن��ط��ق��ة ال��ه��ي��م��لي��ا ال��ن��ائ��ي��ة يف 
15 حزيران يونيو قتل فيه 20 

جنديا هنديا.
واعترب بومبيو وهو من ال�سقور، 
اإطار  يف  ت��اأت��ي  العنف  اأع��م��ال  اأن 
لبكني،  اأو������س�����ع  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة 

لتحدي جميع جريانها.
وقال الباحث يف موؤ�س�سة الرتاث 
اإم.�سميث والذي  املحافظة جيف 
و�سع كتابا حول التناف�س الهندي 
ال�����س��ي��ن��ي، اإن���ه م��ن امل��ع��روف باأن 
املتحدة تقدم معلومات  الواليات 
ا���س��ت��خ��ب��ارات��ي��ة ل��ل��ه��ن��د، ال��ت��ي من 
وت���رية  االآن  ت�����س��رع  اأن  امل���رج���ح 

�سميث  لكن  ال��دف��اع.  م�سرتيات 
قال اإن الهند طلبت من الواليات 
املتحدة اأن تتحفظ علنا، الأ�سباب 
املحلي  العام  للراي  اظهار  منها 

اأن نيودلهي ال حتتاج مل�ساعدة.
تغذي  “اأن  ال���ه���ن���د  ت����ري����د  وال 
اأن  التي تعترب  ال�سينية  الدعاية 
التناف�س  ج��زء من  برمته  االأم��ر 
الهند  وب���اأن  االأم��ريك��ي  ال�سيني 
وفق  اأمريكا”،  ط���ل���ب���ات  ت��ن��ف��ذ 

�سميث.
وح���ذر اخل��ب��ري يف ���س��وؤون جنوب 
ويل�سون  وودرو  مركز  لدى  اآ�سيا 
ال������������دويل ل����ل����ب����اح����ث����ني م���اي���ك���ل 
كوغلمان، باأن ال الهند وال ال�سني 
للعلقات  تاما  انقطاعا  تريدان 
ت��زاالن جت��دان بع�س  وباأنهما ال 
يف  وخ�سو�سا  امل�سرتكة  امل�سالح 

املنظمات الدولية.
االنخداع،  ح���ذار  “لكن  واأ���س��اف 
ال�سينية  ال���ه���ن���دي���ة  ف�����االأزم�����ة 
احل����ال����ي����ة، مت���ث���ل ن��ق��ط��ة حتول 
ال�سيا�سية  للجغرافيا  بالن�سبة 
االأمريكية  وال��ع��لق��ة  اآ���س��ي��ا،  يف 
ال�����ه�����ن�����دي�����ة �����س����ت����ك����ون اإح���������دى 

امل�ستفيدين الرئي�سيني«.
ال�سابقة  الهند  “وخماوف  وتابع 
ما  اإذا  ال�سني  ع��داء  اإث���ارة  ب�ساأن 

املتحدة،  ال���والي���ات  م��ن  اق��رتب��ت 
بداأت تتل�سى«.

ت�����س��ع��ى ال����والي����ات امل���ت���ح���دة منذ 
اأكرث  الإقامة علقات  الت�سعينات 
ال���ت���ي مت�سكت  ال��ه��ن��د  دف���ئ���ا م���ع 
“بعدم  ال����ب����اردة  احل�����رب  خ����لل 

االنحياز” على امل�سرح الدويل.
ون�����س��ج ال��رئ��ي�����س دون���ال���د ترامب 
الوزراء  رئي�س  مع  وثيقة  علقة 
مثله،  القومي  م���ودي،  ن��اري��ن��درا 
والذي يحذر من تهديد االإ�سلم 
امل��ت��ط��رف. و���س��ارك ال��رج��لن يف 

مبليارات  �سلعا  مبوجبه  ���س��ّدرت 
الدوالرات.

وموؤخرا وبذريعة فريو�س كورونا 
يف  ت��اأ���س��ريات  منح  علق  امل�ستجد، 
املتطورة،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ق��ط��اع 
وه������دد ب���ط���رد ط�����لب دول���ي���ني، 

جتمعني �سخمني.
ل��ك��ن ت���رام���ب، ال����ذي ي��رك��ز على 
االنتخابات الرئا�سية يف الداخل، 
اأ�سرت  اإج��������راءات  اأي�����س��ا  ات���خ���ذ 
العام  ح��رم��ان��ه��ا  ب��ي��ن��ه��ا  ب��ال��ه��ن��د 
املا�سي من و�سع جتارة تف�سيلي 

تعليق اأول حكم فدرايل بالإعدام يف اأمريكا منذ 17 عاما 
اإن  بيان  بايكر كورو�س يف  ال�سحايا  عائلة  وقال حمامي 
دعمها  لهم  الفدرالية  احلكومة  تقدم  اأن  تاأمل  “العائلة 

من خلل عدم ا�ستئناف احلكم«.
واأ�ساف “ناأمل اأن تت�سرف احلكومة بطريقة تخفف اأمل 

ال�سيدة برت�سون وعائلتها بدل اأن تزيده«.
االإع�����دام، مرارا  امل��ع��ار���س��ة لعقوبة  ب��رت���س��ون  وق���د دع���ت 
الرئي�س ترامب اإىل “الراأفة” بدانيال يل موؤكدة اأنها ال 

ترغب يف اأن ُتنزل به هذه العقوبة.
وبرجمت االإدارة اجلمهورية اأربعة اإعدامات على ال�سعيد 
“با�سم العامة  اإنها تتحرك  الفدرايل هذا ال�سيف قائلة 

وعائلت” ال�سحايا.

�سنة 1999 الإدانت����ه بقت����ل زوجني وطفل����ة يف الثامنة من 
العمر.

اإيرلني  ال��ط��ف��ل��ة  ج���دة  بينهم  لل�سحايا  اأق���رب���اء  اأن  غ��ري 
اأيام  قبل  ق�سائي  بطلب  ت��ق��دم��وا  ع��ام��ا(   81( ب��رت���س��ون 
الإرجاء تنفيذ احلكم بحجة املخاوف من االإ�سابة بفريو�س 
كورونا امل�ستجد يف ظل رغبتهم مبمار�سة حقهم يف متابعة 

اللحظات االأخرية للمحكوم.
وق��ال��ت ال��ق��ا���س��ي��ة يف حم��ك��م��ة اإن��دي��ان��ا ال��ف��درال��ي��ة جاين 
م�سروعة  م�سلحة  لها  “احلكومة  اإن  �ستين�سون  ماغنو�س 
بتنفيذ حكم االإعدام �سريعا”، غري اأن االأولوية هي للتعامل 

مع ذوي ال�سحايا “باإن�ساف مع احرتام كرامتهم«.

 •• وا�صنطن-اأ ف ب

علقت حمكمة اأمريكية حكما فدراليا باالإعدام كان مقررا 
تنفيذه االثنني لي�سبح االأول منذ 17 عاما، وذلك نزوال 
عند طلب ذوي �سحايا املحكوم القلقني من التنقل ملتابعة 

اإنزال احلكم ب�سبب وباء كوفيد-19.
ب�سع  بعد  ال��ق��رار  االأم��ريك��ي��ة  ال��ع��دل  وزارة  ا�ستاأنفت  وق��د 

�ساعات من �سدوره.
تنفي�������ذ  تع�تزم  ترامب  دونال�د  الرئي�س  حكوم������ة  وكانت 
ح��ك��م االإع�����دام االث��ن��ني يف ح��ق دان��ي��ال يل وه���و م��ن اأتباع 
باالإع������دام  علي�������ه  حك�������م  االأبي�س  العرق  تف������وق  نظرية 

الق�سائية  االأح��ك��ام  اأك��رثي��ة  ت�سدر  املتحدة،  ال��والي��ات  ويف 
ميكن  لكن  ال��والي��ات،  م�ستوى  على  اجلرمية  الق�سايا  يف 
االحتكام اإىل الق�ساء الفدرايل يف الق�سايا االأكرث خطورة 
اأو يف  امل��ث��ال(،  �سبيل  ج��رائ��م عن�سرية على  اأو  )اع��ت��داءات 
اأو يف واليات  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ال��ق��واع��د  امل��رت��ك��ب��ة يف  اجل���رائ���م 

خمتلفة اأو يف حمميات ال�سكان االأ�سليني.
بثلثة  االإع���دام  حكم  اأن���زل  املا�سية،  ال�45  ال�سنوات  ويف 
تيموتي  بينهم  ال��ف��درايل،  امل�ستوى  على  فقط  اأ�سخا�س 
اأوقع  الذي  �سيتي  اأوكلهوما  امل�سوؤول عن هجوم  ماكفاي 
168 قتيل يف 1995. واآخر مرة اأنزل فيها حكم فدرايل 

باالإعدام كانت يف 2003.

•• هونغ كونغ-اأ ف ب

كونغ  ه���ون���غ  ال�����س��رط��ة يف  داه���م���ت 
مقرا ملركز ا�ستطلعات راأي ي�ساعد 
االنتخابات  ت��ن��ظ��ي��م  يف  امل���ع���ار����س���ة 
الت�سريعي  لل�ستحقاق  التمهيدية 
املرتقب يف االإقليم يف اأيلول/�سبتمرب 

املقبل، وفق ما اأعلن رئي�س املركز.
ال��ت��ي وقعت  ال��ده��م،  وج���اءت عملية 
قبيل  اجل��م��ع��ة  االأول  اأم�������س  م�����س��اء 
جتري  التي  التمهيدية  االنتخابات 
يف عطلة نهاية االأ�سبوع، فيما اأقرت 
ال�سني قانونا �سارما يتعلق باالأمن 
القومي، ومت فر�سه على هونغ كونغ 
بعد اأ�سهر من االحتجاجات الوا�سعة 

جرت العام املا�سي.
مركز  رئي�س  ت�سونغ،  روب���رت  وق���ال 
اأب���ح���اث ال������راأي ال���ع���ام، وه����و مركز 
ا�ستطلع راأي م�ستقل، لل�سحافيني 

م��ل��ف��ات من  ن�����س��خ��ت  ال�����س��رط��ة  اإن 
اأّن ال�سرطة  اأجهزة الكمبيوتر. غري 
اأ�سارت اإىل اأنها عمدت اإىل ذلك بعد 
اأجهزة  ان���ب���اء ع���ن اخ�����رتاق  ت��ل��ق��ي��ه��ا 
اإىل ت�سرب  اأدى  كمبيوتر املركز مما 

غري قانوين للبيانات ال�سخ�سية.
“تعهد  اأنه ح�سل على  واأك��د ت�سونغ 
�سفهي” من ال�سرطة بعدم ا�ستخدام 
بالت�سريب  ل��ه��ا  ���س��ل��ة  ال  م��ع��ل��وم��ات 

املزعوم.
و����س���اع���د امل����رك����ز امل���ع�������س���ك���ر امل����وؤي����د 
تنظيم  ع����ل����ى  ل����ل����دمي����وق����راط����ي����ة 
االنتخابات التمهيدية التي �ستحدد 
املجل�س  الن���ت���خ���اب���ات  امل���ر����س���ح���ني 
ال��ت�����س��ري��ع��ي امل���ق���رر اإج����راوؤه����ا يف 6 

اأيلول/�سبتمرب.
واأكد ت�سونغ اأن نظام الت�سويت اآمن 
و�سفافة.  ق��ان��ون��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  واأن 
االأولية  “االنتخابات  اأن  واع���ت���رب 

�سلمية وعقلنية وغري  هي مقاربة 
عنيفة للتعبري عن الراأي العام«.

ال�سابق  النائب  نوك-هني،  اأو  وق��ال 
�ساعد  ال��ذي  للدميوقراطية،  املوؤيد 
ال�سرطة  اإن  االق������رتاع،  ت��ن��ظ��ي��م  يف 
اأن�سطة املعار�سة.  ت�سعى للتدخل يف 
احل����ادث  “هذا  اأّن  ب���ي���ان  يف  وذك�����ر 
باالنتخابات  االأرج����ح  على  مرتبط 
اإح�����داث  اإىل  وي���ه���دف  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة 

تاأثري رادع«.
وام���ت���دت ط��واب��ري االن��ت��ظ��ار مل�سافة 
اأمام  االأحياء  من  العديد  يف  طويلة 
مراكز االق��رتاع يف هذه االنتخابات 
مراكزها  ت��ف��ت��ح  ال��ت��ي  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة، 

ظهر يوم ال�سبت.
وعادة ما يجري املركز ا�ستطلعات 
امل�������س���وؤول���ني  ����س���ع���ب���ي���ة  ح������ول  راأي 
تراجع  النتائج  واأظهرت  وال�سرطة، 
الثقة بهم منذ اندالع االحتجاجات. 

واأظ��ه��رت اأح���دث درا���س��ة ن�سرت يوم 
اجلمعة اأن 61 باملئة من الذين مت 
اأن هونغ  ارائهم يعتقدون  ا�ستطلع 
منذ  حرة”  “مدينة  تعد  مل  ك��ون��غ 
دخول قانون االأمن القومي اجلديد 

حيز التنفيذ االأ�سبوع املا�سي.
قمع  اإىل  ال���ق���ان���ون  ه�����ذا  وي����ه����دف 
واالأن�سطة  االن��ف�����س��ال��ي��ة  ال���ن���زع���ة 
مع  والتواطوؤ  واالإره���اب  التخريبية 
واأج��ن��ب��ي��ة يف هونغ  ق����وى خ��ارج��ي��ة 

كونغ، رًدا على حركة االحتجاج.
االأكرث جوهرية  التغيري  وهو ميّثل 
ا�ستعادتها  اأن  م��ن��ذ  ك���ون���غ  ل��ه��ون��غ 
ال�������س���ني م����ن امل���م���ل���ك���ة امل���ت���ح���دة يف 
النا�سطون  ويخ�سى   .1997 ع���ام 
املوؤيدون للدميوقراطية من تراجع 
غري م�سبوق للحريات واال�ستقللية 
الربيطانية  للم�ستعمرة  املمنوحة 

ال�سابقة.

ال�شرطة تداهم مركز ا�شتطالعات راأي يف هونغ كونغ  

الأزمة بني الهند وال�شني مك�شب مرتقب للعالقات الهندية الأمريكية

ع��دم جتديد  ح��ال  امل�ساعدات، يف 
ان�سانية  “كارثة  �سي�سّكل  االآلية، 
بحق النا�س الأن غالبية املهجرين 
يف املخيمات يعتمدون ب�سكل كّلي 
اخلبز”  اأو  ال�سهرية  ال�سلة  على 
ال��������ذي ي���ت���م ت����وزي����ع����ه يف اإط������ار 

امل�ساعدات.
خ�سو�ساً  ال���ن���ازح���ون  وي��ع��ت��م��د 
الطعام  لتاأمني  امل�ساعدات  على 
اخلدمات  على  واحل�سول  واملياه 
والتعليمية  اال����س���ت�������س���ف���ائ���ي���ة 
االأمم  ب���ح�������س���ب  الأط�����ف�����ال�����ه�����م، 

املتحدة.
“�سايف  منظمة  رئي�سة  ون��ّب��ه��ت 
يف  اأي�سينغ  اإن��غ��ر  ت�سيلدرن”  ذي 
بيان ليل اجلمعة اإىل اأن “املعابر 
احلدودية هي الطريقة الوحيدة 
االإن�سانية  امل�����س��اع��دات  الإي�����س��ال 
االأطفال  يعتمد  والتي  احليوية، 

عليها للبقاء«.
ي��ت��م و�سعها  م���ا مل  اإن����ه  وق���ال���ت 
تتمكن  ف���ل���ن  اخل�����دم�����ة،  “قيد 
تناول  من  العائلت  من  العديد 
رعاية  على  حت�سل  ولن  الطعام، 

�سحية ولن جتد ماأوى«.
ومل تثمر خم�س عمليات ت�سويت 
الثلثاء،  منذ  االأم��ن  جمل�س  يف 
رو�سيا  خ���لل���ه���ا  ا����س���ت���خ���دم���ت 
)فيتو(.  ال��ن��ق�����س  ح��ق  وال�����س��ني 
وتقول مو�سكو اإن 85 يف املئة من 
الهوى  ب��اب  عرب  متر  امل�ساعدات 

وبالتايل ميكن اإغلق معرب باب 
ال�سلمة.

احلجج  ه��ذه  الغربيون  ويرف�س 
يتمتع  ب���دي���ل  ال  اأن  م��ع��ت��ربي��ن 
حالياً  االآل��ي��ة  ل��ه��ذه  بال�سدقية 
وال�سيا�سة  ال��ب��ريوق��راط��ي��ة  واأن 
فعااًل  ن��ق��ًل  متنعان  ال�سوريتني 
للم�ساعدات اإىل املناطق اخلارجة 

عن �سيطرة دم�سق.
واأكدت الواليات املتحدة االأربعاء 
اأّن االإبقاء على معربين يف �سوريا 

“خط اأحمر”. 
ل��ك��ن دب��ل��وم��ا���س��ي��ني ع����دة ذك����روا 
احلل  اأن  اجلمعة  بر�س  لفران�س 
وبلجيكا  اأملانيا  اإليه  ت�سعى  ال��ذي 
ب����ات ي��رت��ك��ز ع��ل��ى االإب����ق����اء على 
معرب باب الهوى فقط والتخلي 

عن باب ال�سلمة.
وان����ت����ق����دت جم���م���وع���ة االأزم�������ات 
اي�سال  “ت�سيي�س”  ال���دول���ي���ة 
كبرية  وح����������ّذرت  امل���������س����اع����دات. 
ال���ب���اح���ث���ني داري�������ن خ��ل��ي��ف��ة من 
ت�سجيل  حم��اول��ة  “موا�سلة  اأن 
ح�ساب  ع���ل���ى  ���س��ي��ا���س��ي��ة  ن����ق����اط 
اأن  ه�سا�سة ميكن  االأك��رث  الفئات 
للعودة اىل  الغربية  الدول  يدفع 
 ،2014 العمل قبل عام  طريقة 
املتعددة  االآل�����ي�����ات  جت������اوز  ع����رب 
امل�ساعدة  واإي�������س���ال  االأط��������راف 

مبا�سرة اإىل ال�سمال ال�سوري«.
اأم�������ام خ��ي��م��ت��ه ق�����رب معرة  م����ن 
ال�سلم  ع��ب��د  ي���ح���ّذر  م�����س��ري��ن، 
ال�سوريني  وم����لي����ني  اأن������ه  م����ن 
اأمام  ك��ربى  “كارثة  �سيواجهون 

مراأى العامل اأجمع«.

•• معرة م�رسين-اأ ف ب

بعد جناتهم من املعارك االأخرية 
���س��وري��ا، يخ�سى  ���س��م��ال غ���رب  يف 
اأطفاله  �سلطان على  اأحمد  ن�سر 
وتف�سي  امل���ج���اع���ة  م���ن  ال��ع�����س��رة 
ف���ريو����س ك����ورون����ا امل�����س��ت��ج��د، يف 
امل�ساعدات  اإي�����س��ال  ت��وق��ف  ح���ال 
عرب احل��دود، غداة ف�سل جمل�س 
ادخالها  اآل��ي��ة  االأم����ن يف جت��دي��د 

جراء فيتو رو�سي �سيني.
تفوي�س  م���دة  اجل��م��ع��ة  وان��ت��ه��ت 
االأمم املتحدة الإي�سال م�ساعدات 
اإىل  ان�سانية حيوية عرب احلدود 
م���لي���ني ال�������س���وري���ني، ع��ل��ى وقع 
انق�سام �سيا�سي اأثار تنديد كربى 
والدولية.  االن�سانية  املنظمات 
مبادرة  وبروك�سل  برلني  وب���داأت 
االآلية  هذه  اإنقاذ  ملحاولة  اأخ��رية 
ت�سويت جديد  اإج���راء  اأم��ل  على 

نهاية االأ�سبوع.
داخل خيمة متوا�سعة �سبه خالية 
للنازحني  االأث���اث، يف خميم  م��ن 
م�سرين،  م���ع���رة  م���دي���ن���ة  ق�����رب 
 45( ن�سر  ي��ب��دي  اإدل����ب،  �سمال 
عاماً(، خوفه على عائلته يف حال 
امل�����س��اع��دات وم��ع ت�سجيل  ت��وّق��ف 
اأوىل االإ�سابات بوباء كوفيد-19 

يف اإدلب.
ف���ران�������س بر�س  ل���وك���ال���ة  وي���ق���ول 
واأر�����س����ن����ا  ب���ي���وت���ن���������������ا  “تركنا 
هذه  اإال  لدينا  يعد  ومل  ورزق��ن��ا 
اإياها،  يعطوننا  التي  امل�ساعدات 
عر�سة  ن�سبح  انقطعت  حال  ويف 

للمجاعة«.

وف��ّر ن�سر مع عائلته من جنوب 
وا�سع  ه��ج��وم  وق�����ع  ع��ل��ى  اإدل����ب 
بدعم  النظ�������ام  ق�������وات  �س�نته 
م���ن ك���ان���ون االأول  ب�����دءاً  رو����س���ي 
اإدلب  يف  مناط����ق  على  دي�سمرب 

وحميطها.
ال��ذي دفع نحو   وتوّقف الهجوم 
من  ال���ف���رار  اىل  �سخ�س  م��ل��ي��ون 
م��ن��اط��ق��ه��م، اإث�����ر وق����ف الط���لق 
الداعمة  رو���س��ي��ا  اأع��ل��ن��ت��ه  ال���ن���ار 
ال��ن��ظ��ام وت��رك��ي��ا الداعمة  ل��ق��وات 
للف�سائل املقاتلة، بداأ تطبيقه يف 

6 اآذار مار�س.
ال�سام  حت���ري���ر  ه��ي��ئ��ة  وت�����س��ي��ط��ر 
)الن�سرة �سابقاً( وف�سائل اأخرى 
ن�س�������ف  ع��ل��ى  نف���������وذاً  اأق��������ل 
حيث  وحميطها،  اإدل���ب  م�ساحة 
ن�سمة،  مليني  ثلث���������ة  يقي������م 
مناطق  م���ن  ن����ازح����ون  ن�����س��ف��ه��م 

اأخرى.
ووفقاً للأمم املتحدة، يعتمد نحو 
املنطقة  يف  �سخ�س  مليون   2.8
ع��ل��ى امل�������س���اع���دات ع���رب احل����دود 
اليومية  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  ل��ت��اأم��ني 

االأ�سا�سية.
من  االأم����ن  جمل�س  يتمكن  ومل 
امل�ساعدات  اإي�����س��ال  اآل��ي��ة  جت��دي��د 
عرب احل��دود، املعتمدة منذ العام 
2014 ومن دون موافقة دم�سق، 
ح�سر  على  رو�سيا  اإ�سرار  ب�سبب 
ن��ق��اط اإدخ����ال امل�����س��اع��دات مبعرب 

باب الهوى )اإدلب( واإزالة نقطة 
العبور الثانية وهي باب ال�سلمة 

يف منطقة اأعزاز )حلب(.
وتعترب رو�سيا اأ�سا�ساً اأّن التفوي�س 
ينتهك ال�سيادة ال�سورية. وجنحت 
مطلع العام يف فر�س اإرادتها على 
نقاط  بتقلي�س  امل��ت��ح��دة  االأمم 
اإدخال امل�ساعدات اإىل اإثنتني بداًل 

اأ�سهر بينما  اأرب��ع، ومل��دة �ستة  من 
كانت متدد �سنوياً منذ اإن�سائها.

اإ�����س����اب����ة ثلثة  ت�����س��ج��ي��ل  وم�����ع 
االأقل  على  الطبية  ال��ك��وادر  م��ن 
ب���ف���ريو����س ك����ورون����ا امل�����س��ت��ج��د يف 
م��ن��ذ اخل��م��ي�����س، يف تطّور  اإدل����ب 
ي��ث��ري خم����اوف م��ن وق����وع كارثة 
يف  ال��وب��اء  تف�ّسى  م��ا  اإذا  �سحّية 

ال�سلم يو�سف )47 عاماً(، وهو 
“مع  بغ�سب  اأط��ف��ال  لع�سرة  اأب 
بالكورونا،  عدة  اإ�سابات  ت�سجيل 
باحلجر  االإل���ت���زام  ميكننا  ك��ي��ف 
النا�س  كانت  اذا  املخيمات  داخ��ل 
ال متلك قوتها اليومي مع وقف 

امل�ساعدات؟«.
اإدخ����������ال  وق��������ف  اأن  وي�����و������س�����ح 

خمّيمات النازحني املكتّظة والتي 
وال�سرف  امل��ي��اه  خل��دم��ات  تفتقد 
بانفعال  ن�����س��ر  ي��ق��ول  ال�����س��ح��ي، 
االأدوي�������ة  اإدخ��������ال  ي���ت���م  مل  “اإذا 
اأمرنا”  �سينتهي  املخيمات،  اىل 
الكورونا  “�ستق�سي  م�����س��ي��ف��اً 

علينا«.
على بعد اأمتار، ي�ساأل النازح عبد 

وقف امل�شاعدات اإىل �شوريا.. نازحون يخ�شون اجلوع وكورونا  
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)ال��ت��ج��اه��ل واإل����ق����اء ال���ل���وم على 
االآخ���ري���ن واالإل���ه���اء( ج���اءت على 

ح�ساب عائلت فلوريدا«.
فلوريدا  يف  ال��وب��اء  تف�سي  ورغ���م 
لعقد  ت�����رام�����ب  ي���خ���ط���ط  ح���ي���ث 
امل���وؤمت���ر ال��وط��ن��ي اجل��م��ه��وري يف 
الرئي�س  ي�سع  مل  اآب/اأغ�سط�س 
ك��م��ام��ة ح��ت��ى ع��ن��دم��ا ك���ان يحيي 

اأن�ساره يف مطار ميامي.
والتزم ترامب ال�سمت ب�ساأن زيادة 
مقابلة  االإ���س��اب��ات، مف�سل  ع��دد 
والقوى  الع�سكريني  امل�����س��وؤول��ني 
امل�����س��وؤول��ة ع��ن حماربة  االأم��ن��ي��ة 
جت�������ارة امل������خ������درات واالج����ت����م����اع 

قادة  م��ع  م�����س��ت��دي��رة  ط��اول��ة  اإىل 
املعار�سة الفنزويلية.

وق����ال ت���رام���ب اأم�����ام وح����دة “يو 
فلوريدا  يف  كوماند”  �ساثرن  اإي 
ال���ف���ريو����س،  ي��ن��ت�����س��ر  اأن  “قبل 
ك��ن��ا ن��ق��وم ب��ع��م��ل ج��ي��د ح��ق��ا وما 
زلنا... لكننا االآن نعود اإىل امل�سار 

ال�سحيح«.
يف  لفلوريدا  ترامب  زي��ارة  وتاأتي 
الوقت الذي اأظهر فيه ا�ستطلع 
“اإيه بي �سي  جديد اأجرته �سبكة 
املئة  يف   67 اأن  نيوز-اإب�سو�س” 
من االأمريكيني يرف�سون طريقة 

اإدارته اأزمة فريو�س كورونا.

•• ميامي-اأ ف ب

دونالد  االأم��ريك��ي  الرئي�س  اأرج���اأ 
ت����رام����ب يف ال����دق����ائ����ق االأخ������رية 
اأم�س  كان مقرراً  انتخابياً  جتمعاً 
ال�سبت ب�سبب عا�سفة، وجاء ذلك 
يف وقت ي�سعى فيه اإىل دفع حملته 
يف مواجهة مناف�سه يف االنتخابات 
الرئا�سية املقبلة جو بايدن الذي 
�سارت ا�ستطلعات الراأي متنحه 

تقّدماً.
وب�����ال�����ت�����زام�����ن، ك�������رر ال���رئ���ي�������س 
ال�سني  اإىل  انتقاداته  االأم��ريك��ي 
كوفيد-19،  ج���ائ���ح���ة  ب�����س��ب��ب 
موؤكداً اأّن العلقات بني وا�سنطن 
وبكني “ت�سررت ب�سدة”، م�سيفاً 
وقف  ب��اإم��ك��ان��ه��ا  “كان  ب��ك��ني  اأّن 

اجلائحة لكنها مل تفعل«.
وك��ان ت��رام��ب ت��وّج��ه اجلمعة اإىل 
ف��ل��وري��دا م��ن اأج����ل ح��م��ل��ة جلمع 
ال����ت����ربع����ات واأح������������داث اأخ�������رى، 
ال�سحية  ال��ن�����س��ي��ح��ة  م��ت��ج��اه��ل 
الكبرية،  التجمعات  خطر  ح��ول 
تعّد  التي  الوالية  هذه  يف  خا�سة 
واحدة من اأكرب بوؤر تف�سي الوباء 

يف الواليات املتحدة.
وم���ع ا���س��ت��ط��لع��ات ال������راأي التي 
ملناف�سه  ت���اأي���ي���د  زي��������ادة  ت���ظ���ه���ر 

 •• وا�صنطن-اأ ف ب

دونالد  االأمريكي  الرئي�س  اأ�سدر 
بتجنيب  ي�����س��م��ح  ق������رارا  ت���رام���ب 
ال��ذي حكم  �ستون  روج��ر  �سديقه 
بال�سجن  �سباط/فرباير  يف  عليه 
التحقيق  اإط����ار  ���س��ه��را يف  اأرب��ع��ني 
يف التدخل الرو�سي يف االنتخابات 
 ،2016 يف  ج��رت  التي  الرئا�سية 

دخول ال�سجن.
ال��ب��ي��ت االأب��ي�����س يف بيان  واأع���ل���ن 
اأمر  “اليوم  اجلمعة:  االأول  اأم�س 
باإجراء  ت��رام��ب  دون��ال��د  الرئي�س 
عفو تنفيذي لتخفيف احلكم غري 
واأ�ساف  �ستون”.  لروجر  ال��ع��ادل 
خدعة  “�سحية  ه���و  ���س��ت��ون  اأن 
وحلفاوؤه  الي�سار  لها  روج  رو�سية 
االآن  واأ�سبح  االإعلم”  و�سائل  يف 

“رجل حرا«.
وك�����رر ب���ي���ان ال��ب��ي��ت االأب���ي�������س اأن 
املدعي اخلا�س يف ق�سية التحقيق 
ال��رو���س��ي روب�����رت م��ول��ر ح��ق��ق يف 
ترتكب  مل  م����زع����وم����ة  ج����رمي����ة 
اإط���لق���ا، م��و���س��ح��ا م��ا ك���ان يجب 

اأ�سا�سا اتهام روجر �ستون.
�ستون  ي���ب���داأ  اأن  ي��ف��رت���س  وك�����ان 
االأ�سبوع  بال�سجن  احل��ك��م  تنفيذ 
املقبل. وقد �سدر عليه احلكم بعد 

•• مونرتيال-اأ ف ب

ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة م��ن��ذ ����س���ن���وات، يجد 
رئي�س الوزراء الكندي جا�سن ترودو 
قلب  يف  اجل��م��ع��ة  االأول  اأم�����س  نف�سه 
عا�سفة �سيا�سية وهذه املرة بعد جدل 
حول منح عقد ملنظمة خريية الإدارة 

برنامج حكومي مهم.
كندا  يف  املحافظة  املعار�سة  وطالبت 
ال�سرطة  ق��ب��ل  م���ن  ب���اإج���راء حت��ق��ي��ق 
قد  اح���ت���ي���ال  ك����ان  اإذا  ع��م��ا  ل��ل��ك�����س��ف 
ارتكب يف منح عقد بقيمة مليار دوالر 

اأمريكي جلمعية “وي ت�ساريتي«.
واأق��رت هذه اجلمعية بدفع ما يقرب 
كندي )220  دوالر  األ��ف   300 م��ن 
ترودو  ل��وال��دة  اأم��ريك��ي(  األ���ف دوالر 
و���س��ق��ي��ق��ه وزوج���ت���ه ل��ل��ت��ح��دث خلل 
ن������دوات خم��ت��ل��ف��ة. واع������رتف ت����رودو 
مع  امل��ف��او���س��ات  يف  ب��امل�����س��ارك��ة  نف�سه 

اجلمعية اخلريية ب�ساأن العقد.
اخلريية  اجل��م��ع��ي��ة  ه�����ذه  واأع���ل���ن���ت 
ال���ربن���ام���ج  اإدارة  م����ن  ان�������س���ح���اب���ه���ا 
مليون   900 وم��ي��زان��ي��ت��ه  ال���ف���درايل 
ي���ورو(  م��ل��ي��ون   591( ك��ن��دي  دوالر 
الذي يقدم منحا قد ت�سل اإىل خم�سة 
يف  امل��ق��ب��ول��ني  ل��ل��ط��لب  دوالر  اآالف 
مقابل عمل تطوعي لدى منظمات ال 
تبغى الربح بعد اإثارته انتقادات ب�سبب 

•• وا�صنطن-وكاالت

اتهمت نائب اأمريكية �سابقة، اتهامات 
القطرية،  اجل����زي����رة  ق���ن���وات  ���س��ب��ك��ة 
ب���ان���ت���ه���اك ق����وان����ني وك�������االت االأن����ب����اء 
االأجنبية، مطالبة القناة املمولة ب�سكل 
ال����دوح����ة، بك�سف  م��ب��ا���س��ر م���ن ح��ك��ام 
ع��لق��ات��ه��ا ب���االأ����س���رة احل��اك��م��ة، التي 
االإعلمية  خدماتها  ا�ستغلت  بدورها 
ل��ت��ع��زي��ز م�����س��احل��ه��ا ال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف 
وا����س���ن���ط���ن، ودع�����م اأج����ن����دة اإي�������ران يف 

املنطقة.
التي عملت يف  ليتينن،  رو���س  وق��ال��ت   
الكونغر�س 30 عاماً، يف تقرير، بتاريخ 
“قناة  اإن  اجل����اري،  )مت���وز(  يوليو   6
معلنة  غ��ري  بطريقة  تعمل  اجل��زي��رة 
ل�سالح احلكومة القطرية، يف انتهاك 
االأجانب  ال���وك���لء  ت�����س��ج��ي��ل  ل��ق��ان��ون 
الذي يطالب العاملني لدى  “ف��ارا”، 
علناً  ب��االإب��لغ  االأجنبية  احلكوم����ات 

م���ع���رك���ة  يف  ال������دمي������وق������راط������ي 
ت�سرين  يف  الرئا�سية  االنتخابات 
كثف  بايدن،  جو  الثاين/نوفمرب 
العامة  للأحداث  جدوله  ترامب 

من اأجل تعبئة قاعدته.
االأمريكي  الرئي�س  حملة  وكانت 
يف  لتجمع  موعدا  ال�سبت  ح��ددت 
توقف  بعد  هامب�سري  نيو  والي���ة 
اأ�سابيع ب�سبب ارتفاع عدد  ا�ستمر 
يف  امل�ستجد  ب��ك��ورون��ا  االإ���س��اب��ات 

واليات عدة.
اأم�س  اأع��ل��ن  االأب��ي�����س  البيت  لكن 
مل���دة  ت���اأج���ي���ل���ه  اجل���م���ع���ة  االأول 
ب�سبب  اأ�سبوعني”  اأو  “اأ�سبوع 
اقرتاب العا�سفة املدارية “فاي«.

واأتاحت العا�سفة �سبيل للخروج 
املخاوف  القائم حول  من اجلدل 
ال�������س���ح���ي���ة امل���ح���ي���ط���ة ب���احل���دث 
ن�����س��ب��ة �سراء  ان��خ��ف��ا���س  واإم���ك���ان 
مّثل  التاأجيل  هذا  لكن  التذاكر. 
�سربة جلهود ترامب الهادفة اإىل 
الت�سديد على النقطة املركزية يف 
اأن  اإىل  اإ���س��ارة  يف  احل��م��ل��ة،  م�سار 
تبداأ  اأن  واالأع��م��ال ميكن  احل��ي��اة 
يف العودة اإىل طبيعتها بعد اأربعة 

اأ�سهر من االأزمة.
وك��ان جتمعه االأخ���ري ال��ذي نظم 
تول�سا  يف  ح���زي���ران/ي���ون���ي���و  يف 

الثاين/نوفمرب  ت�سرين  يف  اإدانته 
ور�سوة  ال��ك��ون��غ��ر���س  يف  ب��ال��ك��ذب 

�سهود.
ع��ن ط��ري��ق حماميه  �ستون  وق���ال 
اإىل و�سائل  الذي نقل ت�سريحاته 
الراأفة”  “قرار  اإن  االإع���������لم 

الرئا�سي “�سرف كبري له«.
الدميوقراطيني  الع�سوين  لكّن 
ن���ادل���ر  ال���ك���ون���غ���ر����س ج������ريي  يف 
وك���اروالي���ن م��ال��وين راأي����ا يف هذه 
لل�سلطة”.  “ا�ستغلال  اخل��ط��وة 
الق�ساء  جل��ن��ت��ي  رئ���ي�������س���ا  وق������ال 
ال�سيوخ  جم��ل�����س��ي  يف  وامل���راق���ب���ة 
اأي  ي�����س��ت��خ��دم  “مل  اإن����ه  وال���ن���واب 
ل�سبب  ال���ع���ف���و  يف  ح���ق���ه  رئ���ي�������س 

قرب هذه املنظمة غري احلكومية من 
جا�سن ترودو.

باريت  مايكل  املحافظ  النائب  وق��ال 
هناك  اأن  نعلم  “نحن  لل�سحافيني 
عائلة  تلقتها  ك��ب��رية  مالية  ع��ائ��دات 
“من  واأ������س�����اف  الوزراء”.  رئ���ي�������س 
ال��وا���س��ح ج��دا ان ه��ن��اك دل��ي��ل كافيا 
يف  حتقيق”  ب��ف��ت��ح  ل��ل�����س��رط��ة  ي�سمح 
اأحادي  عقد  “هناك  وتابع  الق�سية. 
امل�سدر بقيمة مليار دوالر، برنامج مت 

اإن�ساوؤه من العدم«.
ق��ال��ت هيئة م��راق��ب��ة االأخ��لق��ي��ات يف 
اأطلقت  اإنها  املا�سي  االأ�سبوع  البلد 
البالغ  ال��وزراء  رئي�س  حتقيقا يف حق 
العقد  بعد منح  48 عاما  العمر  من 
ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة اخل���ريي���ة يف ح���زي���ران/

املنظمة  ه�����ذه  دف���ع���ت  وق�����د  ي���ون���ي���و. 
اخل��ريي��ة ل��وال��دت��ه م��ارغ��ري��ت 250 
األف دوالر مقابل اإلقائها خطبا يف 28 
و2020،   2016 ع��اَم��ي  ب��ني  حدثا 
وفقا لهيئة االإذاعة الكندية “�سي بي 
اأي�سا  ب��ي �سي”  “�سي  ���س��ي«. وذك���رت 
الألك�سندر  دفعت  ت�ساريتي”  “وي  اأن 
�سقيق ترودو 32 األف دوالر مل�ساركته 

يف ثماين منا�سبات.
اأن زوجة  ال���وزراء  واأك��د مكتب رئي�س 
1500 دوالر”  “تلقت  ترودو �سويف 
العام  للمنظمة  ح���دث  يف  مل�ساركتها 

عن اأن�سطتهم ومموليهم«.

مزاعم باطلة
ت��راأ���س��ت جلنة  ال��ت��ي  واأ���س��اف��ت ليتينن 
النواب  جمل�س  يف  اخلارجية  ال�سوؤون 
القناة  اأن   ،2013 و   2011 ب���ني 
القطرية تزعم اأنها م�ستقلة حتريرياً، 
واأنها غري مطالبة بك�سف ماليتها، اإال 
اأكدته  م��ا  ذل��ك غ��ري �سحيح، وه��و  اأن 
ح�����س��ب موقع  ت��ق��ري��ره��ا،  ل��ي��ت��ي��نن يف 

وا�سنطن فري بيكون.
وذك����ر امل���وق���ع، اأن اأع�����س��اًء ب���ارزي���ن يف 
وزارة  اإىل  التما�ساً  قدموا  الكونغر�س، 
ال����ع����دل، الإط������لق حت��ق��ي��ق ���س��ام��ل يف 
اأن�سطة القناة القطرية، ملعرفة اإذا كان 

ذلك ينتهك قوانني ك�سف املعلومات. 

تغلغل قطري
ويف ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة، اأ���س��ع��ل��ت قطر 
ال�سيا�سة االأمريكية بت�سللها اإىل نظام 

اإذ  للجدل  م��ث��ريا  )اأوك��له��وم��ا( 
املبادئ  احلا�سرين  معظم  خ��رق 
التوجيهية الإدارة ترامب ملكافحة 
فريو�س كورونا من خلل رف�س 
على  احلفاظ  اأو  الكمامات  و�سع 
امل�سافة اجل�سدية علما اأنهم كانوا 

يف مكان مغلق.
بكورونا  االإ����س���اب���ات  ع����دد  وق��ف��ز 
امل�ستجد يف تول�سا خلل االأ�سابيع 
التي اأعقبت جتمع 20 حزيران/

ال�سحة  م�����س��وؤول��و  ي��ون��ي��و، وق���ال 
اأن  املحتمل”  “من  اإن��ه  املحليون 
ت��ك��ون االأح�����داث ال��ك��ربى عامل 

م�ساهما يف ذلك.
فلوريدا،  اإىل  ت��وج��ه��ه  واأث����ن����اء 
انتقد ترامب ال�سني كونها من�ساأ 
العلقات  م��ن  وح���ذر  ال��ف��ريو���س 
امل��ت��وت��رة م��ع ال�����س��ني ح��ي��ث ظهر 

الوباء اأواخر العام املا�سي.
ولدى �سوؤاله حول املرحلة الثانية 
م����ن االت�����ف�����اق ال������ذي اأب�������رم بعد 
رد  التجارية،  احل��رب  من  عامني 
ترامب “ال اأفكر بذلك يف الوقت 
“�سراحة  م�����س��ي��ف��ا  الراهن”، 
لدي اأم��ور اأخ��رى كثرية ت��دور يف 

راأ�سي«.
امل��ت��ح��دة الدولة  ال���والي���ات  وت��ع��ّد 
تف�سي  ج������راء  ت�������س���ررا  االأك�������رث 

�سخ�سي بهذا ال�سكل الوا�سح«.
اآدم  ال��دمي��وق��راط��ي  النائب  وق���ال 
���س��ي��ف ال�����ذي ق����اد احل��م��ل��ة لعزل 
اأ�سبح  ت��رام��ب  “بوجود  الرئي�س 
ه����ن����اك ن����ظ����ام����ان ق�������س���ائ���ي���ان يف 
اأم��ريك��ا: واح��د الأ���س��دق��اء ترامب 
�سخ�س  الأي  وواح������د  امل���ج���رم���ني 

اآخر«.
اأما رئي�س كتلة الدميوقراطيني يف 
جمل�س ال�سيوخ ت�ساك �سومر فقد 
للقانون  “رئي�سا ال يخ�سع  انتقد 

ويعترب وزارة العدل لعبة لديه«.
وح���ّم���ل ب���رمل���ان���ي���ون اآخ�������رون على 
ت�ساحمهم  ب�����س��ب��ب  اجل��م��ه��وري��ني 
مع �سلوك ترامب يف ما يوؤدي اإىل 
العدالة  لنظام  انهيارا  ما و�سفوه 

و�سيادة القانون.
وك����ان ت��رام��ب ���س��رح ف���ور �سدور 
العفو عن �ستون  اأن��ه يريد  احلكم 
ال�سيا�سي  امل�ست�سار  ع��ام��ا(   67(
بو�سم  امل����ع����روف  ل���ل���ج���دل  امل���ث���ري 
على  نيك�سون  ري��ت�����س��ارد  للرئي�س 

ظهره.
وروج�����ر ���س��ت��ون ال����ذي ي��ق��ول اإنه 
اأدين  ال�سربات”،  ع��ل��ى  “معتاد 
ب�ساأن  ال��ك��ون��غ��ر���س  ع��ل��ى  ب��ال��ك��ذب 
ويكيليك�س  منظمة  مع  ات�ساالته 
الكرتونية  ر����س���ائ���ل  م�������س���األ���ة  يف 

احلزب  ق���ي���ادة  ت��ول��ي��ه  ق��ب��ل   ،2012
الليربايل.

اأول  اأول  بيان  ت���رودو يف  وق��ال مكتب 
اأم�س اخلمي�س “اأقارب رئي�س الوزراء 
خمتلفة  جم��م��وع��ة  م���ع  ي��ت��ع��ام��ل��ون 
العديد  وي���دع���م���ون  امل��ن��ظ��م��ات  م���ن 
تلقاء  م��ن  ال�سخ�سية  الق�سايا  م��ن 
نتذكر  اأن  “املهم  واأ�ساف  اأنف�سهم”. 
بجمعية خريية  يتعلق  االأم��ر  اأن  هنا 
تدعم الطلب«. لكن قبل يوم واحد 
رئي�س  اإن  ت����رودو  مكتب  ق���ال  ف��ق��ط، 
اأموال  اأي  يتلقيا  ال��وزراء وزوجته مل 
نظمتها  اأح���داث���ا  ح�سورهما  م��ق��اب��ل 
م��ن��ظ��م��ات غ����ري ح���ك���وم���ي���ة. وذك�����رت 
اأن اب��ن��ة وزير  اإع����لم ك��ن��دي��ة  و���س��ائ��ل 

املتحدة،  ال���والي���ات  يف  ال��ع��ام  التعليم 
الرئي�سية  االأم���ري���ك���ي���ة  وامل���وؤ����س�������س���ات 
االأخ��������رى، ن��اه��ي��ك ع���ن ���س��ل��وع��ه��ا يف 

متويل منظمات عديدة يف اأوروبا.
ال���دوالرات  مليارات  ال��دوح��ة  واأنفقت 
العام،  ال���راأي  على  للتاأثري  اأمريكا  يف 
القناة  ���س��ت��ار  وراء  م���ن  خ��ف��ي،  ب�����س��ك��ل 
 2018 اأث������ارت يف  ال���ت���ي  امل�����س��ب��وه��ة، 

 3،1 م��ن  اأك���رث  م��ع  كوفيد-19 
مليون اإ�سابة و133 األف وفاة.

من  اأك����رث  ب��ح��ي��اة  ال���وب���اء  واأودى 
ف���ل���وري���دا  يف  ���س��خ�����س   4100
اجلمهوري  احل���اك���م  ق��ل��ل  ح��ي��ث 
تف�سي  ن�سبة  من  دي�سانتي�س  رون 
ا�سطر  اأن���ه  اإال  ال��ب��دء  امل��ر���س يف 
رفع  ع����ن  ال���ت���وق���ف  اإىل  الح���ق���ا 

تدابري العزل.
وك���ان���ت ف���ل���وري���دا م���ن ب���ني �سبع 
واليات على االأقل �سجلت ح�سيلة 
ي��وم��ي��ة ق��ي��ا���س��ي��ة اخل��م��ي�����س اإىل 
واإيداهو  واأالب��ام��ا  تك�سا�س  جانب 

ومي�سوري ومونتانا واأوريغون.
وتك�سا�س  ف��ل��وري��دا  �سجلت  ك��م��ا 
بلغت  يومية  وف��اة  معدالت  اأعلى 

120 و105 على التوايل.
وق������ال ري���ت�������س���ارد ك���ورت���ي���ز وهو 
هيدالغو  م��ق��اط��ع��ة  يف  م�������س���وؤول 
تاأكيد  ب��ع��د  ت��ك�����س��ا���س  ج���ن���وب  يف 
 24 ال�����  خ����لل  اإ����س���اب���ة   1274
���س��اع��ة امل��ا���س��ي��ة يف ال���والي���ة التي 
ن�سمة  األ��ف   900 اأق��ل من  ت�سم 
كوفيد-19  ت�����س��ون��ام��ي  “و�سل 
املقارنة،  �سبيل  وع��ل��ى  ه��ن��ا«.  اإىل 
اأ�سرتاليا وهي  اأع��ادت ملبورن يف 
خم�سة  �سكانها  ع��دد  يبلغ  مدينة 
اإج���راءات  ف��ر���س  م��لي��ني ن�سمة، 

قر�سنتها  مت��ت  للدميوقراطيني 
خلل حملة انتخابات 2016.

وق����دم امل����ّدع����ون اأدل�����ة ع��ل��ى كذبه 
اإرب���اك  لتجنب  ���س��ه��ودا  وت��ره��ي��ب��ه 

ترامب.
ت��دخ��ل ت���رام���ب خ�����س��و���س��ا خلل 
تغريدات  يف  م��ن��ت��ق��دا  امل��ح��اك��م��ة 
للمدعني  االأوىل  ال���ت���و����س���ي���ات 

املكلفني التحقيق يف الق�سية.
وب����ع����دم����ا ات����ه����م ب����ت����ج����اوز م���ب���داأ 
وال�سغط  ال�سلطات  ب��ني  الف�سل 
ع��ل��ى ه����وؤالء امل���دع���ني، اأو����س���ح اأنه 
اأن  اأي خ��ط��اأ، م��ع��ت��ربا  ي��رت��ك��ب  مل 
هناك  واأن  عادل”  غ��ري  “الو�سع 

“خطاأ ق�سائيا«.

املال بيل مورنو تلقت مبالغ اأي�سا من 
“وي ت�ساريتي«.

قال حزب املحافظني اإن حتقيق جلنة 
غري  واالأخ��لق��ي��ات  امل�سالح  ت�سارب 
عن  اجل��دي��د  الك�سف  اإىل  نظرا  ك��اٍف 
ت���رودو قبل  لعائلة  امل��دف��وع��ة  امل��ب��ال��غ 

منح العقد.
بواليافر  بيار  املحافظ  النائب  وراأى 
“اإنه لي�س جمرد ت�سارب يف امل�سالح. 
وطلب  اأك��رث خطورة من ذلك”.  اإن��ه 
يف  التحقيق  الفدرالية  ال�سرطة  من 
ما اإذا كانت هناك انتهاكات للقوانني 
على  االحتيال  “عمليات  تنظم  التي 

احلكومة«.
ترودو  من  الكيبيكية  الكتلة  وطلبت 
التحقيق  اأث��ن��اء  من�سبه  من  التنحي 

وال�سماح لنائبه بالقيام بواجباته.
اإي����ف فران�سوا  احل����زب  رئ��ي�����س  وق����ال 
االدع�������اءات  “طبيعة  اإن  ب��لن�����س��ي��ه 
عليها  تنطوي  التي  الكبرية  واملبالغ 
واحتمال  الوا�سح  امل�سالح  وت�سارب 
متابعة حتقيق جنائي يف هذه امل�ساألة، 
ع��ل��ى رئي�س  امل�����س��ت��ح��ي��ل  م���ن  جت��ع��ل 

الوزراء القيام بعمله«.
اأ�سدر املفو�س الكندي لت�سارب  وقد 
تقريرين  واالأخ����لق����ي����ات  امل�����س��ال��ح 
يخل�سان اإىل اأن ترودو انتهك قانون 

ت�سارب امل�سالح.

ع��ن��دم��ا تورطت  ال��ك��ون��غ��ر���س  غ�����س��ب 
ا�ستهدفت  �سخمة  جت�س�س  ج��ه��ود  يف 
يهوداً وموؤيدين الإ�سرائيل يف وا�سنطن 

العا�سمة.

متويل الإرهاب
واأعربت ليتينني عن قلقها من علقة 
االإرهابية  اإي��ران واجلماعات  قطر مع 
م��ث��ل ح���م���ا����س، وال����ق����اع����دة، وداع�������س، 
االأفكار  ه���ذه  ت��رب��ط  ال��ت��ي  وال��ع��لق��ة 
والداعية  املتطرفة  اجلزيرة  بتقارير 

اإىل الكراهية والعنف.
وقالت اإن “علقة قطر مع اإيران تثري 
ت�ساوؤالت جدية حول روؤيتها للمنطقة. 
علوة على ذلك، ت�ستخدم قطر �سبكة 
واملمولة  اململوكة  االإعلمية  اجلزيرة 
عليها  ت�سيطر  والتي  الدولة،  وامل��دارة 
مبا�سرة، لعر�س هذه الروؤية للجمهور 
تن�سر  من�سات  عدة  عرب  االأمريكي”، 
امل�سوؤولة  موادها باالإجنليزية. ولفتت 

فاوت�سي  مع  نزاعه  تعمق  ترامب 
الذي �سرح ل�سحيفة “فاينن�سيل 
ع�سوا  ك���ون���ه  رغ����م  اأن  تاميز” 
ملواجهة  ت���رام���ب  ع��م��ل  ف��ري��ق  يف 
فريو�س كورونا، فاإنه مل يتحدث 

مع الرئي�س منذ اأكرث من �سهر.
ترامب  بايدن  هاجم  جانبه،  من 
اأزمة  اإدارته  مرارا وتكرارا ب�سبب 
الرئي�س  زي�����ارة  وان��ت��ق��د  ك���ورون���ا 

لفلوريدا.
وقال بايدن “مع وجود اأكرث من 
فلوريدا  يف  اإ���س��اب��ة  األ����ف   232
من  وف������اة،  اآالف   4 م���ن  واأك������رث 
ترامب  ا���س��ت��ج��اب��ة  اأن  ال���وا����س���ح 

 191 االإغ��������لق ب���ع���د ت�����س��ج��ي��ل 
اإ�سابة يف يوم واحد. وقال اأنتوين 
االأمرا�س  خ��رباء  كبري  فاوت�سي، 
املُعدية يف االإدارة االأمريكية ملوقع 
“فايف ثريتي الإيت” املتخ�س�س 
نقارن  “عندما  اإن�����ه  اخل��م��ي�����س 
اأعتقد  ال  اأخ����رى،  ب���دول  اأنف�سنا 
اأّنه ميكننا القول اإّننا نقوم بعمل 

جيد«.
فاوت�سي  يوافق  ال  ترامب  اأن  اإال 
اآرائ��ه وه��و ق��ال ل�سبكة فوك�س  يف 
رجل  ف��اوت�����س��ي  “الدكتور  ن��ي��وز 
من  الكثري  ارت��ك��ب  لكنه  لطيف، 
ت�سريحات  اأن  ويبدو  االأخ��ط��اء«. 

 يخطط لعقد املوؤمتر الوطني اجلمهوري يف فلوريدا

ترامب يوؤجل جتمعًا انتخابيًا ويتجاهل »كورونا«

جا�شنت ترودو يف وجه عا�شفة �شيا�شية جديدة ترامب يخفف احلكم ال�شادر على روجر �شتون   

برملانية اأمريكية: »اجلزيرة القطرية« تنتهك القوانني وتدعم الإرهاب

 الرئي�س المريكي يعتزم فتح طريق للمواطنة »ل�لحاملني« 
كرئي�س و�ساأجعل “داكا” )القرار املوؤجل للذين و�سلوا اأطفاال( جزءا 

منه«.
وبداأ هذا الربنامج يف العام 2012 مع الرئي�س باراك اأوباما. وقد 
األ��ف مهاجر �ساب مهددين بالرتحيل   700 اأم��ن احلماية حل��وايل 
ومنحهم اأرقام �سمان اجتماعي تعترب �سرورية للح�سول على عمل 

اأو رخ�سة قيادة اأو الدرا�سة يف الواليات املتحدة.
لكن دونالد ترامب الذي جعل من مكافحة الهجرة غري النظامية 
اأنه  2017 الربنامج معتربا  اأن ينهي يف  اأعمدة �سيا�سته، قرر  اأحد 
باأن  املا�سي  االأ�سبوع  ق�ست  العليا  املحكمة  اأن  اإال  قانوين”.  “غري 
اإدارت��ه مل تقدم تربيرا قانونيا قويا و�سمحت باالإبقاء على برنامج 

“داكا” يف الوقت الراهن.

•• ميامي-اأ ف ب

تنفيذيا  اأم����را  قريب�����ا  �سي�سدر  اإن����ه  ترامب  دونال�د  الرئي�س  ق����ال 
الذي������ن  االأ�س������خا�س  حل�س��ول  م�س����ارا  يت�سمن  الهج����رة  ب�س����اأن 
على  الطفول���ة،  �س���ن  يف  قانون���ي  غي������ر  ب�س����كل  اأمريكا  اإىل  جلب��وا 

اجلن�سية.
لكن يبدو اأن البيت االأبي�س تراجع عن الفكرة قائل بعد �ساعات اإن 
الكونغر�س حول قوانني  االأم��ر كان جمرد احتمال يف املحادثات مع 

الهجرة.
االأول  “تيليموندو نوتيثيا�س”اأم�س  وقال ترامب خلل مقابلة مع 
اجلمعة “�ساأ�سدر اأمرا تنفيذيا كبريا. لدي القدرة على القيام بذلك 

ون�����س احل��ك��م ع��ل��ى اأن ه��ن��اك اأ���س��ال��ي��ب اإداري������ة ق��ان��ون��ي��ة مي��ك��ن اأن 
ي�ستخدمها ترامب الإلغاء الربنامج، ما يعيد الق�سية اإىل اإدارته من 

جديد اإذا اأرادت امل�سي قدما يف الق�سية.
يعالج  اأم��را  �سي�سدر  املحكمة،  بعد حكم  اإنه  املقابلة  وقال ترامب يف 
لدينا  “�سيكون  واأ�ساف  “داكا”.  بربنامج  املرتبطة  الهجرة  ق�سايا 

طريق للمواطنة«.
الثاين/ ت�سرين  يف  انتخابه  الإع���ادة  �ساقة  معركة  ت��رام��ب  وي��واج��ه 

القانونية، حجر  القانونية وغري  الهجرة  وقف  وقد جعل  نوفمرب. 
بي�س  اأ�سخا�س  املوؤلفة من  ال�سعبية  اإىل قاعدته  الزاوية يف توجهه 

من الطبقة العاملة.
وبعد �ساعات من املقابلة، اأ�سدر البيت االأبي�س بيانا بدا كاأنه تراجع 

للم�ستفيدين  للمواطنة  طريق  اإن�ساء  ب�ساأن  ترامب  ت�سريحات  عن 
من برنامج “داكا«.

الرئي�س  اأعلن  “كما  دير  االأبي�س جود  البيت  با�سم  الناطق  واأو�سح 
على  قائم  هجرة  نظام  الإن�ساء  تنفيذي  اأم��ر  على  يعمل  فاإنه  اليوم، 

اجلدارة حلماية العمال االأمريكيني ب�سكل اأكرب«.
واأ����س���اف “علوة ع��ل��ى ذل���ك، ق���ال ال��رئ��ي�����س ق��ب��ل ف���رتة ط��وي��ل��ة اإنه 
“داكا”  ل�  ت�سريعي  حل  الإيجاد  الكونغر�س  مع  للعمل  ا�ستعداد  على 
ميكن اأن ي�سمل املواطنة، اإىل جانب ت�سديد االإجراءات االأمنية على 

احلدود«.
العرو�س  ه��ذه  با�ستمرار  الدميوقراطيون  رف�س  “للأ�سف،  وتابع 

الأنهم يعار�سون اأي �سيء اآخر غري احلدود املفتوحة ب�سكل كامل«.

اأنها لطاملا كانت ت�سعر  االأمريكية اإىل 
مبخاوف من هذه الق�سايا مع قطر، 
زملئي  اأخ��ربت   ،2014 “يف  قائلة: 
جل�سة  يف  ال��ك��ون��غ��ر���س  يف  ال�����س��اب��ق��ني 
امل�ستفيد  ه��ي  ال���دوح���ة  ب����اأن  ا���س��ت��م��اع، 
تدعم  اإذ  ح���م���ا����س،  م����ن  ال���رئ���ي�������س���ي 
جميع  يف  وامل���ت���ط���رف���ني  االإره����اب����ي����ني 
اأنحاء العامل وتقدم لهم ملجاأ وح�سناً 

على اأرا�سيها«.

ت�ساوؤلت
كما ردت رو�س ليتينني، عن الت�ساوؤالت 
حول اإنفاق هذه االإمارة ال�سغرية التي 
ن�سمة،  مليون   2.7 �سكانها  عدد  يبلغ 
ولغتها االأم غري االإجنليزية، “مليني 
الدوالرات على هذا النوع من االإعلم 
معتربة  املتحدة”،  الواليات  املوجه يف 
اأنه “جزء من عن�سر القوة يف �سيا�ستها 

اخلارجية«.
اجلزيرة،  ك��ان��ت  اإذا  “حتى  واأ���س��اف��ت 

خا�سة  موؤ�س�سة  االآن،  قطر  تزعم  كما 
ال�سعب  ف���م���ن  ال����ع����ام����ة،  ل��ل��م��ن��ف��ع��ة 
م��ع��رف��ة ال���ف���وائ���د االأخ������رى ال���ت���ي قد 
اإنفاق  م��ن  القطريون  عليها  يح�سل 
ح��ك��وم��ت��ه��م م��لي��ني ال�������دوالرات على 

هذه العملية«.
اأ�ستطيع  “ال  ليتينني:  رو����س  وق��ال��ت 
القطري  النظام  دور  بينما  اجللو�س 
يغطيه تكتل اإعلمي مملوك بالكامل 
اجلمهور  اإن  اأج����ن����ب����ي����ة،  حل���ك���وم���ة 

االأمريكي يقراأ وي�سمع ويرى ق�س�ساً 
ي��وم��ي��اً، وي�ستحق  وحم��ت��وى اجل��زي��رة 
االأمريكيون اأن يعرفوا اأن هذه املنظمة 
تنقل  اأي  قطر،  حلكومة  وكيًل  تعمل 

�سيا�ساتها وتوجهاتها فح�سب«.
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عربي ودويل

على االإعلن عن اأعداد االإ�سابات والوفيات، قد اأفادت باأن 
3633 �سخ�سا توفوا بالفريو�س يف اأيار مايو.

معطيات  ت�سدر  ال��ت��ي  الر�سمية  االإح�����س��اء  وك��ال��ة  اأن  غ��ري 
اجل��م��ع��ة ح�سيلة خمتلفة  ن�����س��رت  م��ت��اأخ��رة،  دمي��وغ��راف��ي��ة 

متاما لذلك ال�سهر.
وقالت اإنه فريو�س كورونا امل�ستجد كان “ال�سبب الرئي�سي” 
اأيار  يف  ق�سوا  �سخ�سا   7444 “لوفاة”  املرجح  اأو  امل��وؤك��د 

مايو.
اإ�سابتهم  ت�سخي�س  مت  اآخ��ري��ن  اأ���س��خ��ا���س   5008 وت���ويف 
الفريو�س  اأن  اأخ���رى، رغ��م  اأم��را���س  بالفريو�س، من ج��راء 
هذه  م��ن  �سخ�سا   1530 وف��اة  يف  املحفز”  “العامل  ك��ان 

 ••   مو�صكو-اأ ف ب

اأعلنت وكالة االإح�ساء الر�سمية الرو�سية اأن 7444 �سخ�سا 
على االأقل توفوا بفريو�س كورونا امل�ستجد يف اأيار مايو، يف 
اأعلنه م�سوؤولو ال�سحة يف  اأكرب مبرتني عما  ح�سيلة تزيد 

البلد �سابقا.
وواجهت رو�سيا انتقادات يف اأيار مايو عندما كانت تعلن عن 

اأعداد وفيات اأقل بكثري مقارنة بدول اأوروبية اأخرى.
واعترب امل�سوؤولون اأن اأ�سباب االأرقام املتدنية تعود لل�ستجابة 

ال�سريعة للوباء.
وكانت �سلطات ال�سحة التي واظبت يوميا منذ اآذار مار�س 

يف  للوفيات  االإجمايل  العدد  اإن  الوكالة  وقالت  املجموعة. 
اأي  اأنحاء رو�سيا،  األفا و914 يف كافة   172 اأي��ار مايو بلغ 
املا�سي.  العام  ال�سهر  بنف�س  األ��ف وف��اة مقارنة  اأك��رث ب18 
وذكر رئي�س وكالة االإح�ساء رو�ستات بافل مالكوف اإن معدل 
اأ�سا�س  على  مايو  اأي���ار  يف  باملئة   12 بنحو  ارت��ف��ع  الوفيات 

�سنوي.
يف  ارتفع  الوفيات  “معدل  اإن  متلفزة  ت�سريحات  يف  وق��ال 
التي  االأوىل  املناطق  يف  زي���ادة  اأك��رب  و�سجلت  منطقة،   55

ر�سد فيها فريو�س كورونا امل�ستجد«.
باأن فريو�س  تاتيانا غوليكوفا  ال��وزراء  نائبة رئي�س  واأق��رت 

كورونا هو “ال�سبب الرئي�س لتلك الزيادة«.

يف  خمتلفة  منهجيات  اعتماد  اإىل  يعود  االأرق���ام  واخ��ت��لف 
ت�سارب مماثل يف  بعد  تاأتي  مايو،  اأي��ار  وبيانات  الت�سجيل. 

بيانات ني�سان اأبريل.
يف اأواخر اأيار مايو، بداأت بع�س املناطق يف ا�ستخدام تعريفا 
كورونا  فح�س  فيها  يظهر  ح��االت  يت�سمن  اأو���س��ع  خمتلفا 

للمتوفى اإيجابيا.
واأعلنت رو�سيا اجلمعة عن ح�سيلة اإجمالية من 713 األفا 

و936 حالة اإ�سابة و11 األفا و019 وفاة بالفريو�س.
القيود تدريجيا. و�ستفتح مو�سكو  ال�سلطات يف رفع  وبداأت 
�ساالت ال�سينما وامل�سارح يف االأول من اآب اأغ�سط�س ح�سبما 

اأعلن رئي�س البلدية �سريغي �سوبيانني.

عدد كبري من وفيات كورونا برو�شيا يف مايو 

 •• بغداد-وكاالت

توفيت النائبة العراقية، غيداء كمب�س، بفريو�س كورونا 
اأع��ل��ن ال���ربمل���ان، وه���ي اأول ع�سو يف  امل�����س��ت��ج��د، وف���ق م��ا 
تتزايد  الذي  بالوباء  االإ�سابة  يتوفى من جراء  املجل�س 

اأعداد امل�سابني به يف اأنحاء البلد.
نائبة لثلث  46 عاما، كانت  العمر  البالغة من  وامل��راأة 
قوانني  واأي��دت  بغداد،  �سرق  ب�سمال  بعقوبة  والي��ات عن 
 4 ولديها  االجتماعي،  وال��رف��اه  التعليم  اإ���س��لح  ب�ساأن 
ال���ربمل���ان، حممد  اأع��ل��ن رئ��ي�����س  امل��ا���س��ي  اأوالد. وال�����س��ه��ر 
احللبو�سي، اأن ما ي�سل اإىل 20 نائبا م�سابون بكوفيد-

وكح�سيلة اإجمالية، اأعلنت وزارة ال�سحة العراقية   .19
عن نحو 70 األف اإ�سابة بالفريو�س، تويف قرابة 3 اآالف 

منهم وتعافى 40 األفا. وبعد تباطوؤ انت�سار الفريو�س يف االأ�سهر اخلم�سة 
االأوىل من 2020، ارتفعت االإ�سابات بن�سبة 600 باملئة يف يونيو، وفق 
جلنة االإنقاذ الدولية. وقالت مديرة اللجنة يف العراق، كري�ستني بيرتي، 

اإن “معدالت انت�سار كوفيد-19 يف العراق مقلقة للغاية«.

االأطباء  م�ستوى  على  ح��اد  نق�س  م��ن  ال��ع��راق  وي��ع��اين 
لوازم  يف  نق�س  من  يعاين  كما  واالأدوي���ة.  وامل�ست�سفيات 
اأجرب  ما  امل�ست�سفيات،  واأ�سرة  التنف�س  واأجهزة  الوقاية 
وملعب  معار�س  اإقامة  مراكز  حتويل  على  ال�سلطات 
ومراكز  بالفريو�س  امل�سابني  لعلج  مرافق  اإىل  وفنادق 
اإىل  خ�سو�سا  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ح��ة  منظمة  نبهت  ح��ج��ر. 
قد  امل��ن��ظ��م��ة  وك��ان��ت  االأك�سجني”،  يف  احل���اد  “النق�س 
مل�ساعدة  االأك�����س��ج��ني  م��ك��ث��ف��ات  300 م��ن  اأر���س��ل��ت ج���وا 
م�ست�سفيات عراقية. وخفف العراق تدابري حظر التجول 
اإغلقا على م�ستوى  يف االأ�سابيع االأخرية بعدما فر�س 
اأواخر مار�س. وانعك�ست تدابري االإغلق على  البلد يف 
القطاع اخلا�س، واأظهر ا�ستطلع للجنة االنقاذ الدولية 
و61  العمل،  عاطلون عن  العراقيني  باملئة من   87 اأن 
باملئة يرزحون حتت ديون. وقالت بيرتي: “فور ا�ستقرار االأو�ساع �سيكون 
هناك الكثري من العمل مل�ساعدة النا�س«. واأ�سافت “خ�سارة موارد الرزق 
اأثرت كثريا على احلالة النف�سية للنا�س الذين هم اأ�سا�سا يف حالة �سعف 

بعد عقود من النزاع وانعدام اال�ستقرار«.

•• تون�س-وكاالت

القاطع  رف�سها  التون�سي،  امل��دين  املجتمع  ومنظمات  ال�سحافة  نقابة  اأعلنت 
ملقرتح التعديلت القانونية، واخلا�سة بالقطاع ال�سمعي والب�سري التون�سي.

ومل متر املوافقة على مقرتح قانون تعديل املر�سوم عدد 116، واملتعلق بهيئة 
االت�سال ال�سمعي والب�سري مرور الكرام.

قلب  ح��زب  م��ع  بتحالف  املت�سددة  ال��ك��رام��ة  ائ��ت��لف  كتلة  اق��رتح��ت  اأن  فبعد 
تون�س تعديل الف�سل الثالث من املر�سوم والقا�سي باال�ستغناء عن احل�سول 
على اإجازة البث لو�سائل االإعلم وتعوي�سها مبجرد ت�سريح بالوجود، كان رد 
املقرتح  لهذا  التام  الرف�س  املدين  واملجتمع  القطاع  وهيئات  االإع��لم  نقابات 

لت�سمنه جتاوزات عديدة.
الباب  املقرتح، قد تفتح  اأن �سيغة  التون�سي،  املدين  املجتمع  واأك��دت منظمات 

اأمام جهات م�سبوهة، لفتح قنوات اإعلمية تخدم اأجندتها.
 وت��ع��ل��ي��ق��ا ع��ل��ى ال��ت��ع��دي��لت امل��ق��رتح��ة، ق��ال��ت اخل��ب��رية ال��ق��ان��ون��ي��ة مبنظمة 

“االإخلل االأول يكمن يف  عزة ال�سيادي ل�”�سكاي نيوز عربية”:  “بو�سلة”، 
�سبهة ت�سارب م�سالح يف اجلهة املبادرة، اأما االإخلل الثاين فيكمن بحرمان 
اأعمال  ب�سفافية  الثالث  االإخ���لل  ويتعلق  اللجنة،  يف  ع�سويتها  ع��ن  نائبة 

اللجنة، واجتماع غري معلن للت�سويت على القانون برمته«.
وي��ق��ول ال��ع��ام��ل��ون يف ال��ق��ط��اع، اإن���ه ع���لوة ع��ل��ى ه���ذه ال��ت��ج��اوزات القانونية 
واالإج��رائ��ي��ة يف مت��ري��ر م��ق��رتح ال��ق��ان��ون، ف���اإن اخل��ط��ر م��ن امل��ق��رتح يكمن يف 

متكينه للمهربني واالإرهابيني ومبي�سي االأموال من امتلك و�سائل اإعلم.
ل�”�سكاي  دب���ار  زي���اد  ال�سحفيني،  لنقابة  التنفيذي  امل��ك��ت��ب  ع�سو  واأو����س���ح 
ال�سماح  هو  القانون  هذا  من  “الهدف  بالقول:  النقطة  هذه  عربية”،  نيوز 
اأي�سا  اإعلم وال�سماح  للمهربني واالإرهابيني ومبي�سي االأموال ببعث و�سائل 

للم�ساريع ال�سيا�سية القائمة على و�سائل اإعلم باأن تكت�سح البلد«.
ويرى مراقبون اأن �سعي بع�س الكتل الربملانية يف تون�س الإقرار هذه التعديلت 
يندرج �سمن املحاوالت الرامية لتوجيه امل�سهد االإعلمي يف البلد ل�ساحلها، 

االأمر الذي من �ساأنه تعري�س حرية ال�سحافة والتعبري للخطر.

وفاة نائبة عراقية بكورونا.. و»ارتفاع مفزع« بالإ�شابات

ا�شتعرا�س ع�شكري يف قلب طرابل�س.. يجدد احلديث عن اخلالفات

تون�س.. تعديالت مثرية للجدل على م�شروع القانون ال�شمعي الب�شري

 63 األف اإ�شابة جديدة بكورونا يف الوليات املتحدة 

واأودى الوباء حتى االآن اإىل وفاة 
اأكرث من 556 األف �سخ�س وما 
زال ينت�سر خ�سو�سا يف الواليات 
جتاوز  حيث  وال��ربازي��ل  املتحدة 
األفا  ال�����س��ب��ع��ني  ال���وف���ي���ات  ع�����دد 

اجلمعة.
وعند اإعلنها اأم�س االأول اجلمعة 
عن توجه اخلبريين اإىل ال�سني، 
املنظمة  ب��ا���س��م  ال��ن��اط��ق��ة  ق���ال���ت 
ماغريت هاري�س اإنهما �سيجريان 
حمادثات مع م�سوؤولني �سينيني 
ينبغي  التي  االأماكن  و�سيحددان 
املقبلة  ال���ت���ح���ق���ي���ق  ب���ع���ث���ة  ع���ل���ى 

زيارتها.
االأ�سئلة  “اأحد  ه��اري�����س  وق��ال��ت 
اإذا كان  ال��ك��ربى ه��و حت��دي��د م��ا 
الفريو�س انتقل اإىل االإن�سان من 
االأم���ر كذلك،  ك��ان  واإذا  ح��ي��وان، 

فمن اأي حيوان؟«.
ال�سحة  ملنظمة  العام  املدير  اأك��د 
ال���ع���امل���ي���ة ت����ي����درو�����س اأده�����ان�����وم 

“عدد  اأن  اجلمعة  غيربيي�سو�س 
اأكرث  ارتفع  العامل  يف  االإ�سابات 
ال�ستة  االأ�سابيع  يف  ال�سعف  من 
عن  حت���دث  وب��ع��دم��ا  االأخرية”. 
ه���ذا ال��و���س��ع امل��ق��ل��ق، ���س��دد على 
عندما  ب�سرعة  التدخل  ���س��رورة 

تظهر بوؤر للوباء.
“وحده  غ��ريب��ي��ي�����س��و���س  وق������ال 
حت�����رك ج������ريء ت���راف���ق���ه وح����دة 
اأن  ميكن  عاملي  وت�سامن  وطنية 
“هناك  وا���س��اف  امل�سار”.  يقلب 
تدل على  العامل  اأمثلة كثرية يف 
اأن����ه ح��ت��ى ل���و ك���ان ال���وب���اء كثيفا 

جدا، ميكن ال�سيطرة عليه«.
ورحبت الواليات املتحدة اجلمعة 
املنظمة يف  باالإعلن عن حتقيق 
ال�سني. وقال ال�سفري االأمريكي 
يف االأمم املتحدة يف جنيف اأندرو 
التحقيق  ه��ذا  “نعترب  ب��رمي��ربغ 
ال����ع����ل����م����ي م����رح����ل����ة �����س����روري����ة 
للح�سول على فهم كامل و�سفاف 

دول كان يبدو اأنه متت ال�سيطرة 
ا�سرتاليا  ففي  فيها.  الوباء  على 
ل�ستة  جم������ددا  احل���ج���ر  ف���ر����س 
اأ�سابيع على �سكان ملبورن البالغ 

عددهم خم�سة مليني ن�سمة.
واأع��ل��ن��ت ه��ون��غ ك��ون��غ م��ن جهتها 
امل��دار���س جم���ددا اعتبارا  اإغ���لق 
“زيادة  ب�������س���ب���ب  االإث�����ن�����ني  م�����ن 

مت�سارعة” يف االإ�سابات.
وظ��ه��رت ب���وؤر ج��دي��دة يف اأوروب����ا 
اأك��رب عدد من  التي �سجل  القارة 
الوفيات فيها بلغ مئتي األف )من 
لكن  اإ���س��اب��ة(،  مليون   2،8 اأ�سل 
الو�سع  على  �سيطرت  اأنها  يبدو 

حاليا.
الوفيات  عدد  جت��اوز  فرن�سا،  ويف 
ب���ال���ف���ريو����س ث���لث���ني األ���ف���ا بعد 

هذا  فيها  انت�سر  التي  للطريقة 
الفريو�س يف العامل«.

وجاء هذا الت�سريح اإيجابيا على 
ال���ع���ادة، م��ن ق��ب��ل الواليات  غ��ري 
الثلثاء  ب������داأت  ال���ت���ي  امل���ت���ح���دة 
من  ان�سحابها  اإج�����راءات  ر�سميا 

منظمة ال�سحة العاملية.
منذ  املنظمة  وا���س��ن��ط��ن  وتنتقد 
بالتاأخر  وتتهمها  االأزم���ة  ب��داي��ة 
ال��رد، وخ�سو�سا باالإفراط يف  يف 
ظهور  بعد  ال�سني  مع  الت�ساهل 

الفريو�س.
واأع�����ل�����ن ال���رئ���ي�������س االأم�����ريك�����ي 
اأنه  اأيار/مايو  يف  ترامب  دونالد 
“�سينهي العلقة” بني الواليات 
املتحدة ومنظمة ال�سحة العاملية 
بيد  “دمية  ب��اأن��ه��ا  و�سفها  ال��ت��ي 

هي  املتحدة  وال��والي��ات  ال�سني«. 
بالوباء.  ت�سررا  االأك���رث  ال��دول��ة 
وقد بلغ عدد الوفيات بالفريو�س 
بينهم  و969،  األ��ف��ا   133 فيها 
ال�24  ال���������س����اع����ات  يف   774
ن�سرتها  اأرق����ام  ح�سب  االأخ�����رية، 
اجلمعة.  هوبكينز  جونز  جامعة 
اإ�سابة  األفا و643   63 و�سجلت 

جديدة خلل 24 �ساعة.
يوا�سل وباء كوفيد-19 انت�ساره 
التي  اأي�سا،  اللتينية  اأمريكا  يف 
دولها  م����ن  ع�����دد  ق������ادة  اأ����س���ي���ب 

بالفريو�س.
الرئي�سة  اأع��ل��ن��ت  ب��ول��ي��ف��ي��ا  ف��ف��ي 
املر�سحة  اأنييز  جانني  االنتقالية 
اأيلول/ الرئا�سية يف  للنتخابات 
م�سابة  اأن��ه��ا  اخلمي�س  �سبتمرب 

اأعلنت  ج��ه��ت��ه��ا،  م����ن  ب���امل���ر����س. 
اإيفا  البوليفي  ال��ربمل��ان  رئي�سة 
كوبر اجلمعة التي تاأتي يف املرتبة 
الثانية يف هرم ال�سلطة يف البلد، 

اأنها م�سابة بكورونا اأي�سا.
الرئي�س  اأع����ل����ن  ف����ن����زوي����ل،  يف 
ن��ي��ك��وال���س م����ادورو مت��دي��د حالة 
الطوارئ التي فر�ست ملنع انت�سار 
قال  بينما  واح����دا،  �سهرا  ال��وب��اء 
اإنه  العي�سمي  النقط طارق  وزير 
واالأم����ر  بكوفيد-19.  م�����س��اب 
نف�سه ينطبق على نائب الرئي�س 
اأعلن  ال����ذي  دي���و����س���دادو م��اب��ي��ل��و 

ذلك اخلمي�س.
الرئي�س جاير  اأعلن  الربازيل  يف 
م�ساب  اأن���ه  بنف�سه  ب��ول�����س��ون��ارو 

بالفريو�س.

وال����ربازي����ل ه���ي ال���دول���ة االأك���رث 
اأم����ريك����ا  ب����ال����وب����اء يف  ت���������س����ررا 
العامل.  يف  وال��ث��ان��ي��ة  اللتينية، 
وق���د جت���اوز ع���دد ال��وف��ي��ات فيها 
ت�سجيل  بعد  األفا  ال�سبعني  عتبة 
1214 وفاة اإ�سافية يف ال�ساعات 
وبذلك  ���س��ب��ق��ت.  ال���ت���ي  ال24 
 1،8 اإىل  االإ���س��اب��ات  ع��دد  يرتفع 

مليون.
الرئي�سية  البوؤرة  بوغوتا  ورفعت 
م�ستوى  ك��ول��وم��ب��ي��ا،  يف  ل��ل��وب��اء 
انت�سار  م���واج���ه���ة  يف  ال����ت����اأه����ب 
الفريو�س و�ستعزز اإجراءات عزل 
كولومبيا  يف  و�سجلت  ال�����س��ك��ان. 
مبا  اإ���س��اب��ة  و973  األ��ف��ا   133

فيها 4717 وفاة.
وي�سجل ظهور اإ�سابات جمددا يف 

••و ا�صنطن-اأ ف ب

 63،643 املّتحدة  ال��والي��ات  �سّجلت 
اإ����س���اب���ة ج����دي����دة ب���ف���ريو����س ك���ورون���ا 
بح�سب  ���س��اع��ة،   24 خ���لل  امل�ستجّد 
هوبكنز  جونز  جامعة  ن�سرتها  بيانات 
التي ُتعترب مرجعاً يف تتّبع االإ�سابات 

والوفيات الناجمة عن كوفيد19-.
حّتى  هوبكنز  جونز  بيانات  واأظ��ه��رت 
غ  ت   00،30(  20،30 ال�������س���اع���ة 
امل�سابني  ع���دد  اإج���م���ايل  اأّن  ال�����س��ب��ت( 
بكوفيد19- يف الدولة االأكرث ت�سرراً 
مليون   3،18 اإىل  ارت���ف���ع  ب���ال���وب���اء 
اأم�س  ل���غ���اي���ة  م��ن��ه��م  ت�����ويف  ���س��خ�����س، 
 774 ب��ي��ن��ه��م  ���س��خ�����س��اً   133،969
ال�ساعات  غ�����س��ون  يف  احل��ي��اة  ف���ارق���وا 

االأربع والع�سرين املا�سية.
والواليات املّتحدة هي، وبفارق �سا�سع 
االأكرث  البلد  ال��ع��امل،  دول  �سائر  ع��ن 
ت�سّرراً من جائحة كوفيد-19، �سواء 
�سعيد  على  اأو  ال��وف��ي��ات  �سعيد  على 

االإ�سابات.
الّرغم  وع��ل��ى  االأرق�����ام،  ه���ذه  اأّن  غ��ري 
خرباء  نظر  يف  تبقى  �سخامتها،  من 
احلقيقية،  االأع���������داد  دون  االأوب�����ئ�����ة 
التي  ال�سعوبات  هو  ذل��ك  يف  وال�سبب 
اخل�سوع  ع��م��ل��ي��ات  ت���ع���رت����س  ك���ان���ت 
�سهري  خ��لل  املخربية  للفحو�سات 

اآذار/مار�س وني�سان/اأبريل.
وكانت الواليات املّتحدة �سّجلت م�ساء 
ح�سيلة  اخل��م��ي�����س  اأم�������س  اأول  اأول 
تخّطت  ق��ي��ا���س��ي��ة  ي���وم���ي���ة  اإ�����س����اب����ات 

65،500 اإ�سابة.

•• طرابل�س-وكاالت

واأ�سلحة  وعتاد  ع�سكرية  ب�سيارات 
يف  االآل��ي��ات  ع�سرات  م��رت  ر�سا�سة، 
طرابل�س  الليبية  العا�سمة  �سوارع 
وا�سح  ا�ستعرا�س  يف  املدنيني  بني 
الف�سائل  اإح���دى  قبل  م��ن  للقوة 
ق�����وات حكومة  ���س��م��ن  امل��ن�����س��وي��ة 
ال��وف��اق وال��ت��ي ك��ان��ت ع��ل��ى خلف 
ق���وي م���ع وزي����ر داخ��ل��ي��ت��ه��ا فتحي 

ف����اوت���������س����ي، كبري  اأن�������ت�������وين  وق���������ال 
االإدارة  املُ��ع��دي��ة يف  االأم���را����س  خ���رباء 
االأمريكية، اإّنه “عندما نقارن اأنف�سنا 
اأّن����ه ميكننا  ب���دول اأخ�����رى، ال اأع��ت��ق��د 

القول اإّننا نقوم بعمل جيد«.
جر�س  ال���������س����ّح����ي  اخل����ب����ري  وي����������دّق 
ارتفاع  بخ�سو�س  اأي���ام  منذ  االإن����ذار 
�سّيما  وال  اجل���دي���دة  اال���س��اب��ات  ع���دد 
م�ستنكراً  وغ��رب��ه��ا،  ال��ب��لد  ج��ن��وب  يف 
الت�سّرع يف رفع تدابري االإغلق وتهّور 
االأمريكيني. باملقابل يوا�سل الرئي�س 
م��ن خطورة  التقليل  ت��رام��ب  دون��ال��د 

ب����ا�����س����اغ����ا ع����ل����ى م�������دى االأ�����س����ه����ر 
املا�سية.

املا�سية  ال�ساعات  خ��لل  ع��اد  فقد 
اإىل  طرابل�س”  “ثوار  كتيبة  ا�سم 
ال���واج���ه���ة، ل��ي��ج��دد احل���دي���ث عن 
خلفات بني اأروقة حكومة الوفاق 

وف�سائلها وميلي�سياتها.
يف  ال���ك���ت���ي���ب���ة  ت����ل����ك  ظ�����ه�����رت  اإذ 
ا�سم جديد  ا�ستعرا�سها هذا حتت 
وتبعية   )116 )ال���ك���ت���ي���ب���ة  ه����و 

الو�سع، وقد كتب على تويرت اخلمي�س 
الكثري  وج��ود  �سبب  اإّن  املئة،  “للمرة 
دول  مع  باملقارنة  لدينا  احل��االت  من 
اأدائنا،  اأداوؤها لي�س جّيداً بقدر  اأخرى 
اأّن فحو�ساتنا هي  وبفارق �سا�سع، هو 

اأكرث عدداً واأف�سل نوعاً«.
مبا  امل�ستجّد  ك��ورون��ا  فريو�س  واأودى 
يف  �سخ�ساً   556،140 ع��ن  ي��ق��ّل  ال 
ال���ع���امل م��ن��ذ ظ���ه���وره يف ال�����س��ني يف 
ك��ان��ون االأّول/دي�������س���م���رب، وف���ق تعداد 
ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س ا���س��ت��ن��اداً اإىل 
م�سادر ر�سمّية حتى ال�ساعة 19،00 

واأركان  دف��اع  ل��وزارة  اأي�سا  جديدة 
م�ستحقات  وق�����ف  ب���ع���د  ال�����وف�����اق 
الداخلية،  اأن�سارها من قبل وزير 
اإث����ر خلفات  ون��ق��ل م��رج��ع��ي��ت��ه��م، 

عميقة ا�ستمرت اأ�سهرا عدة.
خلف مع با�ساغا

اخللف  تفجر  املا�سي  مايو  ففي 
ال���ذي ب���داأ قبل ذل��ك ب��اأ���س��ه��ر، بني 
خ�سو�سا  ط��راب��ل�����س  م��ي��ل��ي�����س��ي��ات 
طرابل�س”  “ثوار  ك���ت���ي���ب���ت���ي 

ت غ اجلمعة. و�ُسّجلت ر�سمّياً اأكرث من 
12،361،580 اإ�سابة يف 196 بلداً 
ومنطقة بالفريو�س منذ بدء تف�ّسيه، 
�سخ�س   6،593،400 منهم  تعافى 
على االأقّل. وال تعك�س هذه االأرقام اإاّل 
جزءاً من العدد احلقيقي للإ�سابات، 
اإاّل  اإّن دواًل ع��ّدة ال جُت��ري فحو�ساً  اإذ 
للحاالت االأكرث خطورة، فيما تعطي 
دول اأخرى اأولوّية يف اإجراء الفحو�س 
لتتّبع خمالطي امل�سابني، وميلك عدد 
اإم��ك��ان��ات فح�س  الفقرية  ال���دول  م��ن 

حمدودة.

املح�سوب  وبا�ساغا  و”النوا�سي”، 
وم�سنود  م�����س��رات��ة  م��دي��ن��ة  ع��ل��ى 
اأن وجه لهما  من ملي�سياتها، بعد 
اتهاما بالف�ساد وبا�ستغلل النفوذ 
وزارة  ���س��د  وال���ت���اآم���ر  واالب�����ت�����زاز 
الداخلية واخرتاق جهاز املخابرات 
وا�ستخدامه �سد موؤ�س�سات الدولة، 

كما هدد مبلحقتهم ق�سائيا.
كانت  طرابل�س”  “ثوار  اأن  يذكر 
املا�سي  م���اي���و  يف  اأي�������س���ا  ه������ددت 
القتال،  م��ن ج��ب��ه��ات  ب��االن�����س��ح��اب 
يف ح���ال ع���دم االإف������راج ع��ن بع�س 
ال���ق���ي���ادي���ني ال���ذي���ن اع��ت��ق��ل��وا من 
ق��ب��ل جم��م��وع��ات حم�����س��وب��ة على 

الداخلية.
ويف الفرتة االأخرية، ت�ساعدت حّدة 
اخللفات بني ميلي�سيات طرابل�س 
ووزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة امل��ح�����س��وب على 
متثل  ال��ت��ي  م�����س��رات��ة  ميلي�سيات 

تنظيم االإخوان االإرهابي.
با�ساغا  اأن  مراقبون  راأى  حني  يف 
منذ توليه هذا املن�سب، ي�ستهدف 
ب�سكل متكّرر ميلي�سيات طرابل�س، 
من اأجل تفكيكها واإنهاء �سيطرتها 
على موؤ�س�سات الدولة خا�سة املالية 
منها، لف�سح املجال اأمام ميلي�سيات 
م�������س���رات���ة امل����وال����ي����ة ل�����لإخ�����وان، 
ومراكز  ال�سلطة  على  لل�ستحواذ 

القرار يف العا�سمة.

منذ  ج��دي��دة  وف���اة   25 ت�سجيل 
لكن  اخل��م��ي�����س،  اأم�������س  اأول  اأول 
العناية  يف  يعاجلون  الذين  ع��دد 

املركزة يرتاجع.
ويف اأوزبك�ستان، فر�ست ال�سلطات 
بعد  ال�سكان  على  ج��دي��دا  حجرا 
االإ�سابات،  ع��دد  يف  كبري  ارت��ف��اع 
من  االأول  يف   3661 م������ن 
األفا   11 اإىل  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و 
و857 اجلمعة بعد زيادة يومية 

بلغت 472.

ارتفاع كبري يف عدد الإ�سابات بالعامل موؤخرا

األف وفاة بكورونا يف الربازيل وخبريان ي�شالن ال�شني   70

•• بكني-اأ ف ب

اإىل  العاملية  ال�سحة  منظمة  من  خبريان  ي�سل 
بكني يف مهمة ا�ستك�سافية قبل بدء حتقيق تريد 
هذه الهيئة الدولية اإجراءه حول م�سدر فريو�ص 
 ،2019 نهاية  يف  ال�سني  يف  امل�س������تجد  كورون����ا 
�سبعني  الربازيل  يف  الوفيات  عدد  جت��اوز  بينما 

األفا.
وت���اأت���ي زي����ارة اخل��ب��ريي��ن وه��م��ا ع���امل اأوب��ئ��ة 
اأطلقت  بينما  احليوانية،  ال�سحة  يف  ومتخ�س�ص 
يف  احل���ذر  اإىل  ن���داء  العاملية  ال�سحة  منظمة 
مواجهة ارتفاع كبري يف عدد الإ�سابات يف العامل 

موؤخرا.
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املال والأعمال

الدولية املتعلقة مبكافحة التهرب ال�سريبي وغ�سل االأموال. 
بدبي  احل��رة  املناطق  جمل�س  بني  التعاون  مناق�سة  متت  كما 
امل�ستهلك وذلك  التنمية االقت�سادية يف جمال حماية  ودائ��رة 
عن طريق تفعيل مذكرة التفاهم املوقعة �سابقا بني الطرفني. 
وعليه مت االتفاق على زيادة التعاون والتن�سيق بني الدائرة و 
للم�ستهلكني يف  كافة اخلدمات  لتوفري  وذل��ك  احل��رة  املناطق 

جميع القطاعات . 

•• دبي-الفجر: 

ناق�س جمل�س املناطق احلرة يف دبي خلل اجتماعه اخلام�س 
مكتوم،  اآل  �سعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سمو  ت��راأ���س��ه  ال��ذي  ع�سر 
ملا  احل��رة  املناطق  عمل  خطة  بعد،  عن  وعقد  املجل�س،  رئي�س 
للأعمال  احل��رة  املناطق  بوابة  م�سروع  و  كورونا  جائحة  بعد 
االلكرتونية  ل���لأل���ع���اب  خ��ا���س��ة  م��ن��ط��ق��ة  ان�����س��اء  م�����س��روع  و 
االقت�سادية  االأن�سطة  ق��ان��ون  بتطبيق  اخلا�سة  واملتطلبات 
االقت�سادية  التنمية  ودائ��رة  املجل�س  بني  والتعاون  الواقعية، 
يف جمال حماية امل�ستهلك. وقال �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد 
اآل مكتوم، رئي�س جمل�س املناطق احلرة بدبي: اإن خطة عمل 
املناطق احلرة ملا بعد جائحة كورونا تكر�س جهود هذه املناطق 
لربنامج  ا�ستكماال  وتعد  االقت�ساد  دع��م  يف  مكانتها  لتعزيز 
ر���س��م اخل��ارط��ة االق��ت�����س��ادي��ة اجل��غ��راف��ي��ة الإم����ارة دب��ي والذي 
اأعلنها �ساحب  التي  وثيقة اخلم�سني  الثاين من  البند  ميّثل 

احلرة االأن�سب لهم على ح�سب احتياجاتهم اال�ستثمارية.  كما 
اطلع االأع�ساء على خطة املجل�س الإن�ساء �سجل موحد الأرقام 
ل��ك��ل منطقة حرة  ي��ك��ون  امل��ن��اط��ق احل���رة بحيث  ال��رخ�����س يف 
باإن�ساء  املجل�س  ا�سرتاتيجية  مع  متا�سيا  بها  اخلا�س  الرمز 
قاعدة بيانات متكاملة للمناطق احلرة. و�سيتم ا�ستخدام هذا 
الرقم للح�سول على املعلومات اخلا�سة بال�سركات امل�سجلة يف 
املناطق احلرة، باال�سافة اىل انه �سي�ساعد على ت�سهيل عملية 
اأخ��رى يف حال رغبتها  ال�سركات من منطقة حرة اىل  انتقال 
الفرتة  متديد  االجتماع  خ��لل  املجل�س  ناق�س  كما  ذل��ك.  يف 
الزمنية للحزمة املوحدة التي مت اطلقها �سابقا لدعم قطاع 
التداعيات  ظ��ل  يف  مماثلة  لفرتة  احل��رة  املناطق  يف  االع��م��ال 
توفري  خ��لل  م��ن  ك��ورون��ا  جائحة  على  املرتتبة  االقت�سادية 
ت�سهيلت على الدفعات والغاء بع�س الغرامات على ال�سركات 
ورد مبالغ ال�سمانات والتاأمينات. وذلك للتخفيف من االأعباء 
املالية على ال�سركات العاملة يف املناطق احلرة وناق�س املجل�س 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
ال��وزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، ومت ر�سمها وفق  رئي�س جمل�س 
منوذج “مناطق دبي احلرة 2.0” الهادف لتعزيز موقع دبي 
كوجهة عاملية لل�ستثمار وكنموذج لتكامل املناطق االقت�سادية 
احلرة املتخ�س�سة يف خمتلف القطاعات، وحتويل االإمارة اإىل 
واأك��د �سموه  اقت�سادية تخ�س�سية ومتكاملة وح��رة«.   مناطق 
والعمل  اجل��ه��ود  جميع  ت�سافر  تتطلب  ال��ق��ادم��ة  ال��ف��رتة  اأن 
امل�ستويات  اأع��ل��ى  امل��ن��اط��ق احل���رة وع��ل��ى  ب��ني جميع  امل�����س��رتك 
للتن�سيق والتعاون لبناء منظومة اقت�سادية ايكولوجية تخدم 
املثلى  الوجهة  دبي  جلعل  للإمارة،  اال�سرتاتيجية  القطاعات 

لل�ستثمارات االأجنبية وتاأ�سي�س االأعمال. 
ب��واب��ة املناطق  اع��ت��م��اد تطبيق م�����س��روع  ومت خ��لل االج��ت��م��اع 
ات�سال مع  قناة  للم�ستثمرين  �ستوفر  والتي  احلرة للأعمال، 
االطلع  عليهم  وت�سهل  دب��ي  اإم���ارة  يف  احل��رة  املناطق  جميع 
على املميزات املقدمة يف جميع املناطق احلرة واختيار املنطقة 

االلكرتونية  للألعاب  باإن�ساء منطقة خا�سة  اخلا�سة  املبادرة 
الت�ساور  بعد  وذل��ك  العمل  فريق  مقرتحات  عر�س  مت  حيث 
االقت�سادية  التنمية  كدائرة  العلقة  ذات  املعنية  اجلهات  مع 
القطاع  م��ن  اخل���رباء  اىل  باال�سافة  االإع��لم��ي  دب��ي  ومكتب 
االلكرتونية.  االل��ع��اب  جم��ال  يف  العاملة  وال�سركات  اخلا�س 
اال�ستثمار يف هذا  لدعم  اأول��وي��ات  و�سع  امل��ب��ادرة على  ورك��زت 
االألعاب  جم��ال  يف  اإقليميا  م��رك��زا  دب��ي  اإم���ارة  وجعل  القطاع 
على  القائم  دب��ي  اقت�ساد  دع��م  يف  �سي�سهم  مم��ا  االإل��ك��رتون��ي��ة 
اأف�سل الكفاءات  االبتكار واملعرفة، كما �سي�ساهم يف ا�ستقطاب 
العاملية  ال�سركات  اإ�سافة اىل كربى  االأعمال  واملبدعني ورواد 

املتخ�س�سة باالألعاب االلكرتونية.
اإط����لع االأع�����س��اء ع��ل��ى امل�ستجدات  ك��م��ا مت خ���لل االج��ت��م��اع 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ق��ان��ون االأن�����س��ط��ة االق��ت�����س��ادي��ة ال��واق��ع��ي��ة واالآث����ار 
فيها،  العاملة  وال�سركات  احل��رة  املناطق  قطاع  على  املتوقعة 
باال�سافة اىل اخلطوات التي مت اتخاذها لللتزام باملتطلبات 

COVID – 19 ناق�ص خطة العمل ملرحلة ما بعد

جمل�س املناطق احلرة يعتمد م�شروع بوابة املناطق احلرة لالأعمال«
اأحمد بن �سعيد: الفرتة املقبلة تتطلب ت�سافر اجلهود لبناء منظومة اقت�سادية تخدم القطاعات ال�سرتاتيجية لالإمارة

ترامب: ل نفكر يف اتفاق 
جتارة »مرحلة 2« مع ال�شني

•• وا�صنطن-وكاالت

قال الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب اإنه ال يفكر حالياً يف التفاو�س ب�ساأن 
ال��ذي ت�سهد فيه  مع ال�سني، وذل��ك يف الوقت   ”2 “مرحلة  اتفاق جت��ارة 
كورونا  على خلفية جائحة فريو�س  توترا  وبكني  وا�سنطن  العلقات بني 
الرئا�سة  ط��ائ��رة  م��ن  ع��ل��ى  ل��ه  ال�سحافيني  وب�����س��وؤال  اأخ�����رى.  وم�����س��ائ��ل 
االأمريكية ب�ساأن اإمكانية اإبرام اتفاق جتارة مرحلة ثانية بعد تطبيق اتفاق 
اأن  ذل��ك حالياً”، م�سيفاً  اأفكر يف  “ال  ترامب  ق��ال  ال��ع��ام،  ه��ذا   1 املرحلة 
ذهنه م�سغول بالعديد من االأمور االأخرى. واأ�ساف ترامب: “ال�سراكة مع 
ال�سني مت�سررة ب�سدة. كان باإمكانهم اإيقاف الوباء.. كان باإمكانهم اإيقافه. 

مل يوقفوه«.

ميل�س رواد تناق�س حتديات رواد الأعمال يف عام 2020 
واإلغاء  خف�س  برامج  منها  واالقت�ساد،  االأع��م��ال  رواد  لدعم  املحفزات  من 
التجارية  الوحدات  اإي��ج��ارات  خف�س  وم��ب��ادرات  احلكومية،  اخلدمات  ر�سوم 
وال�سناعية، وتوفري قرو�س م�سمونة من احلكومة من خلل البنوك، اإىل 
جانب توفري برامج تدريبية وا�ست�سارات فنية الأ�سحاب امل�ساريع ». وا�ستهل 
مدى  حول  بالت�ساوؤل  املن�سوري،  ه��زاع  امل�ست�سار  باملن�سة  النقا�سية  احللقة 
تاأثري جائحة “كوفيد 19”على رواد االأعمال خا�سة لدى امل�ساريع واملن�ساآت 
يف  العاملة  ال�سركات  بني  عظمى  ن�سبة  ت�سكل  كونها  واملتو�سطة،  ال�سغرية 
الدولة . وناق�س امل�ساركون اإطلق جمموعة من املبادرات لتقليل التاأثريات 
ال�سلبية الناجمة عن اجلائحة لقطاع ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، واأ�ساروا 
احللول  و�سع  مع  الأع�سائها  م��ب��ادرات  من  “رواد”  موؤ�س�سة  قدمته  ما  اإىل 
التي  امل�ساريع  فكرة  جانب  اإىل   .. دوري  ب�سكل  ومتابعتها  لتنفيذها  املمكنة 

تتمحور حول التوا�سل مع اأ�سحاب املنتجات وامل�ساريع املنزلية وال�سغرية.

•• ال�صارقة - وام:

 - ميل�س  مبادرة  “رواد”  الريادية  امل�ساريع  لدعم  ال�سارقة  موؤ�س�سة  نظمت 
رواد عرب من�سة زووم حتت عنوان حتديات رواد االأعمال يف 2020 مب�ساركة 
امل�ست�سار  اأداره��ا  اأعمال. ح�سر املن�سة - التي  115 رائ��د ورائ��دة  اأك��رث من 
اآل علي،  االأع��م��ال - كل من فاطمة  ري��ادة  اإع��لم��ي وخبري  املن�سوري  ه��زاع 
و اإميان الق�سريي مدير  “رواد”  اإدارة دعم ومتويل امل�ساريع ملوؤ�س�سة  مدير 
برنامج حملي ل�سركة نون و اأمل حب�س نائب مدير اإدارة ال�سوؤون التجارية 
اأعمال و�ساحب  اآل علي رائد  التنمية االقت�سادية بال�سارقة وماجد  لدائرة 
م�سروع “دونت�س تامي” اإىل جانب نخبة من امل�سوؤولني يف اجلهات احلكومية 
واخلا�سة الداعمة لقطاع االأعمال. وقال �سعادة حمد املحمود، مدير موؤ�س�سة 
�سعت احلكومة االحتادية واحلكومات املحلية اإىل توفري جمموعة  “رواد” : 

نظمت جل�سة نقا�سية عن بعد مع عدد من اأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة

غرفة ال�شارقة ت�شتعر�س الإجراءات التي اتخذها رواد الأعمال ملواجهة كورونا
دعوة اإىل اإيجاد من�سات رقمية للرتويج ملنتجات امل�ساريع النا�سئة حتت اإ�سراف حكومي

•• ال�صارقة-الفجر:

نظمت غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة 
للتميز  ال�سارقة  جائزة  باأمانة  ممثلة 
االت�سال  عرب  نقا�سية  جل�سة  موؤخرا، 
و�سعوبات  “ حت��دي��ات  بعنوان  امل��رئ��ي 
االأعمال  رواد  ع��ل��ى  ك���ورون���ا  ج��ائ��ح��ة 
واملتو�سطة”  ال�����س��غ��رية  وامل�������س���اري���ع 
ح��ي��ث ا���س��ت��ع��ر���س��ت اأه�����م االإج��������راءات 
التي اتخذها رواد االأعمال وال�سركات 
انت�سار  ت���داع���ي���ات  ظ���ل  يف  ال��ن��ا���س��ئ��ة، 
وال���ت���غ���ريات   ،19 ك���وف���ي���د  ف����ريو�����س 
القطاع  ه��ذا  على  وامل�ستقبلية  االآن��ي��ة 
وت���راأ����س اجل��ل�����س��ة مرت�سى  احل���ي���وي. 
حممد الفاحت الزيلعي م�ست�سار التميز 
بالوكالة  اال�سرتاتيجية  اإدارة  ومدير 
وال�سياحي،  ال��ت��ج��اري  االإمن����اء  بهيئة 
لغرفة  اال����س���رتات���ي���ج���ي  وال�������س���ري���ك 
الغزال  ح�سني  بها  و���س��ارك  ال�سارقة، 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  ال�سام�سي 
جمموعة اإجنازات، و�سرمد الزدجايل 

�سريك وموؤ�س�س �سركة “تو�سيل”..
ك���م���ا ����س���ه���دت م�������س���ارك���ة وا����س���ع���ة من 
وتناول  وامل���ه���ت���م���ني.   االأع����م����ال  رواد 
االجتماع تقدمي جملة من املقرتحات 
اإيجاد  اإىل  دع���ت  وال��ت��ي  وال��ت��و���س��ي��ات 
القطاع  يف  للمعا�سات  م��ت��ط��ورة  اآل��ي��ة 

•• دبي-الفجر: 

واملوا�سلت  ال��ط��رق  هيئة  اأع��ل��ن��ت 
تفاهم  م��ذك��رت��ي  ت��وق��ي��ع  دب�����ي،  يف 
النا�سئة  ال�سركات  م��ن  اثنتني  م��ع 
املُ�ساركة يف برنامج “ُم�سّرعات دبي 
امل�ستقبل”، اإحدى مبادرات موؤ�س�سة 
دبي للم�ستقبل، وذلك يف اإطار تعزيز 
اجل��ه��ات احلكومية  ب��ني  ال�����س��راك��ة 
االبتكار  لت�سريع  اخلا�س  والقطاع 
يف  النقل  و�سائل  عمل  منظومة  يف 
“يف  �سركتي  اخ��ت��ي��ار  وج���رى  دب���ي. 
اململكة  م���ن  وورك�س”  ك���راف���ت  اآر 
من   ”4 و”�سين�سيبل  امل���ت���ح���دة، 
ف��ن��ل��ن��دا، م��ن ب��ني جم��م��وع��ة كبرية 
امل�ساركة من  النا�سئة  ال�سركات  من 
“ُم�سّرعات  يف  العامل  اأنحاء  جميع 
واختبار  لتطوير  امل�ستقبل”،  دب��ي 
م�ستقبل  لتحديات  ج��دي��دة  ح��ل��ول 
النقل يف االإمارة، ودعم جهود هيئة 
الطرق واملوا�سلت يف تعزيز مكانة 
دبي وريادة دولة االإمارات يف جمال 
التكنولوجيات  اأح������دث  ت��وظ��ي��ف 
النقل  منظومة  ل��دع��م  امل�ستقبلية 
والتنقل. وعملت ال�سركات النا�سئة 
على  واملوا�سلت  الطرق  هيئة  مع 
اأف���ك���ار وم�����س��اري��ع جديدة  ت��ط��وي��ر 
ب���ه���دف اإح���������داث ن��ق��ل��ة ن���وع���ي���ة يف 
عمليات  ومت��ك��ني  ال��ن��ق��ل،  م�ستقبل 

العامل ميكن ا�ستخدامها يف خمتلف 
الظروف اجلوية، وتتميز بقدراتها 
الفائقة على حتديد املوقع وامللحة 
واكت�ساف العوائق. وعملت ال�سركة 
مع هيئة الطرق واملوا�سلت يف دبي 
حّلول  تبني  ومزايا  اأهمية  لدرا�سة 
باملقارنة مع  القيادة  ذاتية  املركبات 
واآلية  التنطيق،  حلول  من  غريها 
للختبار،  املنا�سبة  امل��واق��ع  اختيار 
االأن�سب  امل�����س��روع  اع��ت��م��اد  وك��ي��ف��ي��ة 
من حيث اإمكانية الو�سول و�سهولة 
ا�ستعرا�س  اإىل  اإ�سافة  اال�ستخدام، 
ا�ستخدامها  �سيتم  التي  االأ�ساليب 

لتقييم جناح امل�سروع.
الرئي�س  رميبيلينني  ت��وم��ي  وق���ال 
“�سين�سيبل  يف  للعمليات  التنفيذي 
امل�ساركة  فر�سة  لنا  “اأتاحت   :”4
نافذة  امل�ستقبل  دب��ي  م�����س��ّرع��ات  يف 
وا�سعة على م�سهد ريادة االأعمال يف 
دبي، ونحن متحم�سون جداً لتجربة 
الطرق  هيئة  تقنياتنا احلديثة مع 
تركيزنا  وي��ن�����س��ب  وامل����وا�����س����لت، 
للتحديات  حلول  اإيجاد  على  حالياً 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ن��ق��ل ب�����دون ���س��ائ��ق يف 
ال���ظ���روف اجل���وي���ة ال�����س��ع��ب��ة، مثل 
والغبار  وال��رم��ل  املرتفعة  احل���رارة 
وال�����س��ب��اب، و���س��ن��وا���س��ل ال��ع��م��ل مع 
الإيجاد  وامل��وا���س��لت  ال��ط��رق  هيئة 

حلول فعالة لهذه التحديات«.

ل�سمان  اللزمة  وامل��ه��ارات  باخلربات 
اأن  مو�سحة  م�ساريعهم،  ا�ستمرارية 
اإيجابا  �سينعك�س  اجل��ل�����س��ة  م��و���س��وع 
من  امل�������س���ارك���ني  االأع����م����ال  رواد  ع��ل��ى 
خ��لل اال���س��ت��ف��ادة م��ن ال��ت��ج��ارب التي 
التو�سيات  عن  ف�سل  ا�ستعرا�سها  مت 
ا�ستخل�سها  مت  ال��ت��ي  وامل���ق���رتح���ات 
والتي �سيتم رفعها اإىل اجلهات املعنية 
الإي��ج��اد ال��ربام��ج وامل��ب��ادرات التي من 
الأ�سحاب  ال���ف���ائ���دة  حت��ق��ي��ق  ���س��اأن��ه��ا 
ظل  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع 

هذه الظروف اال�ستثنائية.
واأ�سارت الهاجري، اإىل اأن هذه اجلل�سة 
والربامج االأخرى التي يتم تنظيمها، 
توؤكد على اأهمية الربنامج التطويري 
جلائزة ال�سارقة للتميز يف دعم التنمية 
القدرة  امل�ستدامة وتعزيز  االقت�سادية 
التناف�سية ملن�ساآت القطاع اخلا�س، مبا 
كواحدة  ومكانتها  �سمعتها  م��ن  يعزز 
من اأبرز املبادرات االقت�سادية الرامية 
اإىل تطوير القدرات التناف�سية وتهيئة 
االأعمال  ملجتمع  اال���س��ت��ث��م��اري  امل��ن��اخ 
من  ومتكينه  واخل��ل��ي��ج��ي،  االإم���ارات���ي 
والريادة  اجل���ودة  قيم  م��ن  اال�ستفادة 
حت�سني  يف  ي�������س���ه���م  مب�����ا  واالب�����ت�����ك�����ار 
التجارية  االأعمال  منو  وتعزيز  اأدائ��ه، 

وال�سناعية.

م�ساندة رواد الأعمال
الهاجري  اأكدت ندى  ال�سياق  ويف هذا 
للتميز،  ال�سارقة  جلائزة  العام  املن�سق 
ح���ر����س غ���رف���ة ال�������س���ارق���ة ع���ل���ى دعم 
االأع���م���ال، م��ن خلل  وم�����س��ان��دة رواد 
االبتكارية  ال����ربام����ج  ورع����اي����ة  ت��ب��ن��ي 
اإىل  ال���وق���وف  ع��ن  وامل��ت��ج��ددة، ف�سل 
جانبهم والعمل على تذليل التحديات 
ت�سليحهم  خ��لل  م��ن  تواجههم  التي 

ت��ط��وي��ر من�سات  ال��ع��م��ل ع��ل��ى  ج��ان��ب 
ل��ل��رتوي��ج وال��ت�����س��وي��ق ملنتجات  رق��م��ي��ة 
ذات  تكون  النا�سئة  امل�ساريع  وخدمات 
حكومي  اإ�����س����راف  وحت����ت  م��وث��وق��ي��ة 
وتهتم باملو�سفات واملعايري، باالإ�سافة 
رواد  اه���ت���م���ام  ب����زي����ادة  ال����دع����وى  اإىل 
اال�سرتاتيجي  بالتخطيط  االأع���م���ال 
والدرا�سة املتعمقة للمخاطر وتطوير 

اآليات اإدارتها.

املرحلة  م��ع ظ��روف  تتنا�سب  اخل��ا���س 
ال��راه��ن��ة، وال��ع��م��ل ع��ل��ى ن�����س��ر الوعي 
املكت�سبة،  امل��ه��ارات  وتعزيز  الوظيفي 
زي��ادة ن�سيب  التاأكيد على  ف�سل عن 
امل�����س��اري��ع ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة من 
ع���رب من�سة  احل��ك��وم��ي��ة  امل�����س��رتي��ات 
رق���م���ي���ة م���ت���خ�������س�������س���ة، وال����ن����ظ����ر يف 
احلكومية  وال�����ر������س�����وم  ال���������س����رائ����ب 
اإىل  االأع��م��ال،  رواد  مبن�ساآت  اخلا�سة 

التجريبية �سمن برنامج ُم�سّرعات 
مع  ال��وث��ي��ق  وعملنا  امل�ستقبل  دب��ي 
يف  النا�سئة  ال�سركات  من  �سركائنا 
وتوفري  العام،  النقل  جتربة  تعزيز 
امل�����س��ت��وى جلميع  خ���دم���ات ع��ال��ي��ة 
على  وال�سياح  واملقيمني  املواطنني 
ا�ستخدام  على  باالعتماد  �سواء  حّد 

التقنيات املتقدمة«.
هيئة  اخ���ت���ي���ار  “وقع  واأ�����س����اف����ت: 
ال��ط��رق وامل���وا����س���لت يف دب���ي على 
وورك���������س  ك�����راف�����ت  اآر  يف  ����س���رك���ة 
من   )VRCraftworks(
حلولها  ال�ستخدام  املتحدة،  اململكة 
الطرق  ا���س��ت��ك�����س��اف  يف  امل���ب���ت���ك���رة 
املُعّزز  الواقع  تقنية  على  باالعتماد 
االأجهزة  مل�����س��ت��خ��دم��ي  ت��ت��ي��ح  ال���ت���ي 
م�سارات  معرفة  اإمكانية  املحمولة 
دبي  م���رتو  ح���ول حم��ط��ات  تنقلهم 
وتتكامل  واحل�����اف�����لت،  وال��������رتام 
خريطة  م���ع  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ه����ذه 
مواقع  وحت��دد  الداخلية،  امل�ساحات 
امل�سارات  وت��ظ��ه��ر  امل�����س��ت��خ��دم��ني، 
واالجتاهات االفرتا�سية مل�ساعدتهم 

يف حتديد وجهاتهم«.
وقال جاك مادالينا، مدير املبيعات 
وورك�س”:  اآر كرافت  “يف  �سركة  يف 
ب����رن����ام����ج  يف  م���������س����ارك����ت����ن����ا  “اإن 
لنا  اأتاحت  امل�ستقبل،  دبي  ُم�سّرعات 
الطرق  هيئة  م��ع  ال��ت��ع��اون  ف��ر���س��ة 

وامل���وا����س���لت وت���ب���ادل امل��ع��رف��ة مع 
اأ�سهم  م��ا  واملتخ�س�سني،  اخل���رباء 
وتطويره  امل�����س��روع  ق��ي��م��ة  ب��ت��ع��زي��ز 
االحتياجات  ل��ت��ل��ب��ي��ة  وت���وظ���ي���ف���ه 
م�سروع  اأن  م��و���س��ح��اً  املحلية”، 
طريقة  تغيري  اإىل  يهدف  ال�سركة 
واأ�سلوب  دب��ي  يف  االأ���س��خ��ا���س  تنقل 
النقل،  و���س��ائ��ل  يف  ال��ن��ا���س  ت��ف��ك��ري 
الطرق  ه��ي��ئ��ة  م���ع  ال�������س���راك���ة  واأن 
رائعة  ف��ر���س��ة  ُت���ع���د  وامل����وا�����س����لت 
ل��ت��ط��ب��ي��ق ه����ذا احل�����ّل امل��ب��ت��ك��ر على 

نطاق وا�سع.
وط����������ورت �����س����رك����ة ���س��ي��ن�����س��ي��ب��ل 4 
الفنلندية   )Sensible 4(
مركبة )GACHA( اأول حافلة 
ن��ق��ل م��ن��ت��ظ��م��ة ذات���ي���ة ال���ق���ي���ادة يف 

دبي  يف  احلكومية  للجهات  فر�سة 
ال�سركات  واأجن��ح  اأب��رز  مع  للتعاون 
النا�سئة حول العامل وت�سريع تنفيذ 
م�ساريعها املبتكرة وا�سرتاتيجياتها 
اأحدث  على  ب��االع��ت��م��اد  امل�ستقبلية 

التقنيات املتقدمة.
احلكومية  اجلهات  الفل�سي  ودع��ا 
يف دبي للم�ساركة يف الدورات املقبلة 
جديدة،  حتديات  وط��رح  للربنامج 
“م�سرعات  �سبكة  م��ن  لل�ستفادة 
دبي امل�ستقبل” الوا�سعة التي ت�سم 
النا�سئة يف خمتلف  ال�سركات  مئات 
للتعاون  التكنولوجية  ال��ق��ط��اع��ات 
م�����س��اري��ع جديدة  واإط�������لق  م��ع��ه��ا 
كحا�سنة  دب����ي  م��ك��ان��ة  م���ن  ت���ع���زز 
جاذبة الأبرز عقول العامل، ومركزاً 
احلكومي  ال��ع��م��ل  ل��ت��ط��وي��ر  رائ������داً 
وامل�ساريع ذات الروؤية اال�ست�سرافية 

وال�سباقة.

موزة املري: م�ساريع مبتكرة 
لتطوير قطاع النقل الذكي 

من جهتها، قالت موزة املري مدير 
معايل  مل��ك��ت��ب  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  االإدارة 
املدير العام رئي�س جمل�س املديرين 
ل���ه���ي���ئ���ة ال�����ط�����رق وامل�����وا������س�����لت: 
النقل  ق����ط����اع  ت���ط���وي���ر  “ُيعترب 
دبي  لنمو  اأ�سا�سية  ���س��رورة  ال��ذك��ي 
امل�ساريع  ه��ذه  و�ست�سهم  وتطورها، 

تنقل اأكرث ا�ستدامة واأمتتة، واإيجاد 
ا�ستك�ساف  تقنية يف جماالت  حلول 
ال�����ط�����رق امل�������س���ت���ق���ب���ل���ي���ة واأن����ظ����م����ة 
االآمن  العام  للنقل  الذكية  املراقبة 

وال�سل�س.

�سعيد الفل�سي: م�سرعات دبي 
امل�ستقبل جنحت بتطبيق مفهوم 

ال�سراكة والعمل عن بعد
واأكد �سعيد الفل�سي املدير التنفيذي 
لقطاع ت�سميم وم�سرعات امل�ستقبل 
اأن  يف م��وؤ���س�����س��ة دب����ي ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل، 
امل�ستقبل”  دبي  “م�سرعات  برنامج 
االبتكارية  منظومته  بتطوير  جنح 
والعمل  ال�سراكة  مفهوم  وتطبيق 
ع���ن ب��ع��د ب��ك��ف��اءة وف��ع��ال��ي��ة، ليتيح 

م�شروعا بتكلفة 3.8 مليار دولر تنفذها   57
جمموعة البنك الإ�شالمي للتنمية دعمًا لالقت�شاد امل�شري 

التي  اللزمة  التمويلت  للنظر يف توفري  املعنية يف م�سر 
امل�سروعات  ومت��وي��ل  ال��غ��ذائ��ي  االأم����ن  ���س��م��ان  اإىل  ت��ه��دف 
راأ�سمالها  ل��دع��م  واملتو�سطة  وال�سغرية  ال�سغر  متناهية 
العامل.  وقال حجار: اإن �سراكة جمموعة البنك مع م�سر 
اىل  الطويل، عن تقدمي متويلت  امل��دى  اأ�سفرت، على  قد 
م�سر بلغت حتى تاريخه 12.8 مليار دوالر اأمريكي: منها 
1.9 مليار دوالر اأمريكي م�سروعات ممولة من قبل البنك 
عمليات  اأمريكي  دوالر  مليون  و230  للتنمية؛  االإ�سلمي 
متويل القطاع اخلا�س من قبل املوؤ�س�سة االإ�سلمية لتنمية 
القطاع اخلا�س )ICD(؛ كما بلغ اإجمايل عمليات متويل 
املوؤ�س�سة  ط��ري��ق  ع��ن  اأم��ري��ك��ي  دوالر  م��ل��ي��ار   8.9 ال��ت��ج��ارة 
اأن  كما   .)ITFC( التجارة  لتمويل  االإ�سلمية  الدولية 
ملجموعة  االأخ��رى  والربامج  ال�سناديق 
البنك �ساهمت يف متويل ما يقارب مبلغ 
اإىل  اإ�سافة  اأمريكي.  دوالر  مليار   1.8
االإ�سلمية  املوؤ�س�سة  قدمت  فقد  ذل��ك، 
ال�سادرات  وائتمان  اال�ستثمار  لتاأمني 
)ICIEC(  2.4مليار دوالر اأمريكي 
 3.0 و  ال��ت��ج��اري��ة  للتعاملت  ك��ت��اأم��ني 
مليار دوالر كالتزامات تاأمينية جديدة.

ال��ت��ي مولها  ال��ق��ط��اع��ات  اأب�����رز  و ح���ول 
اإن قطاع  ق���ال ح��ج��ار  ال��ب��ن��ك يف م�����س��ر 
الطاقة ياأتي يف مقدمة القطاعات التي 
�ساهم  حيث  متويلها،  يف  البنك  �ساهم 
اإجمايل  مببلغ  م�سروعاً   19 متويل  يف 
يتجاوز1.6   مليار دوالر اأمريكي، متثل 
تاأتي  ث��م  م�سر.  يف  البنك  اأع��م��ال  جم��م��وع  م��ن   80.7%
القطاعات االأخرى كالتنمية احل�سرية وم�ساريع ال�سناعة 
والتعدين والنقل ومتثل يف جمموعها %8.7 من اإجمايل 

م�ساريع البنك )169 مليون دوالر اأمريكي(. 

•• جدة-الفجر: 

الدكتور  للتنمية،  اال�سلمي  البنك  جمموعة  رئي�س  اأعلن 
ب��ن��در ح��ج��ار اأن ع���دد امل�����س��روع��ات ال��ت��ن��م��وي��ة ال��ت��ي تنفذها 
م�����س��روًع��ا يف   57 بلغت  ال��ب��ن��ك يف م�سر ح��ال��ي��ا  جم��م��وع��ة 
م�سر مببلغ اإجمايل 3.8 مليار دوالر وذلك يف اإطار جهود 
نقله  بيان  يف  حجار  واأك��د  امل�سري.  االقت�ساد  لدعم  البنك 
االإ�سلمي )يونا(  التعاون  اأنباء دول منظمة  احتاد وكاالت 
الدعم  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  حري�سة  امل��ج��م��وع��ة  اأن  ال�سبت  ام�����س 
اإنه  اللزم للقت�ساد امل�سري يف ظل جائحة كورونا، وقال 
بالدكتورة هالة  الفيديو،  اأخ��رياً، عن طريق موؤمتر  التقى 
امل�سرية،  االقت�سادية  والتنمية  التخطيط  وزي��رة  ال�سعيد 

للتنمية،  االإ����س���لم���ي  ال��ب��ن��ك  حم��اف��ظ 
التعاون  وزي��رة  امل�ساط  رانيا  والدكتورة 
وقوف  على  للتاأكيد  امل�����س��ري��ة،  ال���دويل 
البنك اإىل جانب م�سر لتجاوز تداعيات 
االجتماع  العاملية.  ومت يف  االأزم���ة  ه��ذه 
مناق�سة االثار ال�سلبية جلائحة كوفيد-

19 وا���س��ت��ع��داد ال��ب��ن��ك ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف 
126 مليون  توفري متويل مل�سر مببلغ 
ملحاربة  امل�����س��ري��ة  اجل��ه��ود  ل��دع��م  دوالر 
اجلائحة، وقد �ساهمت جمموعة البنك 
االإ�سلمية  الدولية  املوؤ�س�سة  خلل  من 
 )ITFC( االإ�سلمية  التجارة  لتمويل 
اأمريكي  دوالر  م��ل��ي��ون   200 ب��ت��ق��دمي 
لدعم احلكومة امل�سرية ال�سترياد ال�سلع 

كورونا.  جائحة  خ��لل  عاجل  ب�سكل  وتوفريها  االأ�سا�سية 
اخلا�س  ال��ق��ط��اع  لتنمية  االإ���س��لم��ي��ة  املوؤ�س�سة  تعمل  كما 
وائتمان  اال�ستثمار  لتاأمني  االإ�سلمية  واملوؤ�س�سة   )ICD(
والهيئات  املوؤ�س�سات  خمتلف  م��ع   )ICIEC( ال�����س��ادرات 

م�سرعات دبي امل�ستقبل تدعم تطوير حلول م�ستقبلية ومبتكرة يف قطاع النقل

الطرق واملوا�شالت تتعاون مع �شركتني نا�شئتني عامليتني يف جمال تكنولوجيا التنقل امل�شتقبلي
500 �شركة من 57 دولة تتقدم ل�م�شرع 

ال�شارقة الفرتا�شي العاملي لل�شناعة املتقدمة
•• ال�صارقة-وام:

�سركة   500 اأكرث من  اأن  واالبتكار  والتكنولوجيا  للبحوث  ال�سارقة  اأكد جممع 
عاملية من 57 دولة تقدمت للم�ساركة برنامج م�سّرع ال�سارقة االفرتا�سي العاملي 
والتي تنوعت اخت�سا�ساتها يف   »Industry 4.0 - لل�سناعة املتقدمة “م�سرع
قطاعات خمتلفة منها ال�سناعات املتقدمة، وتكنولوجيا الت�سنيع، واملدن الذكية، 
بدون  والطائرات  الذكية،  وامل��واد  االإن�ساءات،  وتكنولوجيا  امل�ستدام،  والت�سميم 
ال�سناعية.  التقنيات  من  ذلك  وغري  اال�سطناعي.  والذكاء  والروبوتات،  طيار، 
ويهدف الربنامج الذي اأطلق املجمع خلل مار�س املا�سي بهدف جذب ال�سركات 
الرابعة..  ال�سناعية  ال��ث��ورة  ت��واف��ق  مبتكرة  تقنية  ح��ل��واًل  ت��وف��ر  ال��ت��ي  النا�سئة 
ن�سر  يف  تتو�ّسع  بحيث  منّوها  مراحل  خلل  العاملية  النا�سئة  ال�سركات  دعم  اإىل 
جمموعة  حل�سد  تاأّهلها  عن  ف�سًل  االإقليمية،  االأ�سعدة  خمتلف  على  تقنياتها 
من اجلوائز بقيمة 450 األف دوالر. ويتم يف املرحلة التالية من هذا الربنامج 
العاملي ت�سكيل جلنة حتكيمية ت�سم نخبة من ممثلي عدد من ال�سركات والهيئات 
احلكومية واخلا�سة لتقييم ال�سركات النا�سئة املر�سحة مع نهاية يوليو اجلاري 
الرابع  امل�سرع، ليبداأ حينها الربنامج الذي ي�ستمر حتى  للن�سمام اىل برنامج 
اأف�سل ال�سركات، ودعم  “ تدريب الفريق، واالر�ساد من قبل  من نوفمرب القادم 
القادم  نوفمرب   5 يوم  الفائز  اختيار  و�سيتم  وتنميتها”  ال�سركة  تو�سيع  كيفية 
ليتم منحه اجلائزة الرئي�سية ويقوم املجمع بتقدمي كافة اأوجه الدعم لل�سركات 
عام  ملدة  اجلديد  مقره  يف  ودعمها  الت�سريع  بعد  حتى  نطاقها  لتو�سيع  النا�سئة 
الرامية نحو  املجمع  العاملي ترجمة جلهود  الربنامج  وياأتي اطلق هذا  واح��د. 
�سنفت  حيث  العاملية  والت�سنيفات  امل��وؤ���س��رات  على  ال�سارقة  و�سع  م��ن  التعزيز 
ال�سارقة يف مقدمة اأف�سل خم�سة بيئات لل�سركات النا�سئة بح�سب التقرير العاملي 
لبيئة ال�سركات النا�سئة. وقال ح�سني املحمودي الرئي�س التنفيذي ملجمع ال�سارقة 
للبحوث والتكنولوجيا واالبتكار.. “ حتتل ال�سارقة مكانة مميزة يف عامل االأعمال 
النا�سئة اذ تعترب مركزاً عاملياً رائداً يف جمال االبتكار والبحوث وريادة االأعمال، 
وذلك بناًء على توجهاتها نحو اقت�ساد املعرفة من خلل دعم وت�سجيع وتطوير 
للقيام  والتكنولوجية  التطبيقية  العلمية  االأب��ح��اث  ودع��م  االب��ت��ك��ار،  منظومة 
باالأن�سطة اال�ستثمارية وي�سهم هذا امل�سرع يف تر�سيخ مكانة دولة االمارات ب�سكل 
عام وال�سارقة ب�سكل خا�س كمركز لريادة االأعمال وامل�ساريع املبتكرة النا�سئة على 

م�ستوى املنطقة وتدعم تناف�سيتها عاملياً«.



األحد    12   يوليو   2020  م    -   العـدد   12984  
Sunday     12    July   2020  -  Issue No   12984

19191915

املال والأعمال

موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة تقدم حوافز واإعفاءات بقيمة 170 مليون درهم اإىل 3,871 رائد اأعمال يف 2019
وخدمات الإطلق وتنمية ال�سركات الوطنية النا�سئة يف قطاعات 

خمتلفة.
ومنذ اإن�سائها يف العام 2002، جتاوز اإجمايل حجم الدعم الذي 
درهم،  مليون   630 املواطنني  االأع��م��ال  ل���رواد  املوؤ�س�سة  قدمته 
عدد  اإجمايل  ارتفع  حني  يف  واالإع��ف��اءات،  احلوافز  برامج  �سمن 
اإىل  االآن  حتى  منها  ا�ستفادوا  الذين  االإم��ارات��ي��ني  االأع��م��ال  رواد 

38،565 حتى نهاية عام 2019.
موؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  اجلناحي،  البا�سط  عبد  �سعادة  وق��ال 
“لقد  واملتو�سطة:  ال�سغرية  امل�ساريع  لتنمية  را���س��د  ب��ن  حممد 
يف  ملحوظ  ب�سكل  ناجًحا  و  بالتحديات  مليئاً  عاًما   2019 كان 
جهود املوؤ�س�سة الهادفة اإىل حتقيق التوافق املطلوب بني القدرات 

�سهد قيام �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب 
– “رعاه اهلل”،  ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
حمفزات  و  واالبتكار  الريادة  لتعزيز  امل��ب��ادرات  من  عدد  باإطلق 
اجلناحي  ونوه  واملتو�سطة«.  ال�سغرية  امل�ساريع  لدعم  اإقت�سادية 
اقت�سادية  م��ن��اط��ق  اإىل  دب���ي  ي��ت��م حت��وي��ل اجل��ام��ع��ات يف  اأن���ه  اإىل 
االأع��م��ال، متا�سًيا مع  وري���ادة  االب��ت��ك��ار  لت�سجيع  واإب��داع��ي��ة ح��رة 
حماور الوثيقة اخلم�سني ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
لتكون  امل�ستقبل”  “خمتربات  ع��ن  �سموه  ك�سف  كما  مكتوم،  اآل 
حمدان  حا�سنة  بنجاح  م�ست�سهًدا  االأعمال،  لريادة  داعمة  ركيزة 
للبداع واالبتكار )Hi2( يف املوؤ�س�سة، وبرنامج اعتماد حا�سنات 

وم�سرعات االأعمال لت�سجيع االبتكار وريادة االأعمال.

•• دبي-الفجر: 

ال�سغرية  امل�����س��اري��ع  لتنمية  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  موؤ�س�سة  وا���س��ل��ت 
واملتو�سطة، اإحدى موؤ�س�سات اقت�سادية دبي، اجلهة املعنية بتطوير 
االإمارة،  يف  االأعمال  وري��ادة  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  قطاع 
جهودها خلل العام املا�سي 2019، والهادفة اإىل تو�سعة وتنويع 
اإىل  اإ�سافة  االأع��م��ال،  ل��رواد  والتوجيه  الدعم  لتقدمي  براجمها 
تعزيز القدرات التناف�سية لل�سركات النا�سئة، لرت�سيخ مكانة دبي 
كمركز عاملي للبتكار وريادة االأعمال. و�سهد العام ذاته، ح�سول 
3،871 رائد اأعمال اإماراتًيا على الدعم من املوؤ�س�سة التي قدمت 
واإعفاءات  ح��واف��ز  هيئة  على  دره���م  مليون   170 م��ن  ي��ق��رب  م��ا 

املتنوعة التي تتمتع بها ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة ومواهبها 
النمو  ا�سرتاتيجيات  وب��ني  م��ن ج��ه��ة،  االأع��م��ال  ري���ادة  يف جم��ال 
الطموحة يف دبي ودولة االإم��ارات العربية املتحدة عموًما وروؤية 
اإىل اقت�ساد قائم على االبتكار  اأخ��رى، للتحول  القيادة من جهة 

واملعرفة«.
واأ�ساف اجلناحي: “ي�سرنا يف املوؤ�س�سة العمل على متكني ال�سركات 
ال�سغرية واملتو�سطة ورواد االأعمال، واإتاحة الفر�س لهم الكت�ساب 
احلكومية  املبادرات  من  واال�ستفادة  اجلديدة،  والقدرات  املهارات 
العام  وك��ان   .2019 خ��لل  للنمو  الداعمة  ال�سراكة  وع��لق��ات 
االقت�سادية  التحديات  ب��االإع��ت��ب��ار  اخ���ذاً  للغاية  ن��اج��ًح��ا  امل��ا���س��ي 
واأنه  خا�سة  االإم��ارات��ي��ني،  االأع��م��ال  ل���رواد  العاملية   و  االإقليمية 

»رواد الأعمال الإماراتني« تنظم ندوة امل�شرتيات احلكومية ورواد الأعمال - فر�س وحتديات

اأحمد حمبوب م�سبح: ندعم دبي مركزًا حموريًا يف التجارة الإلكرتونية 

املجل�س ال�شت�شاري جلمارك دبي يناق�س مرحلة ما بعد كورونا

•• اأبوظبي- وام:

االأع����م����ال  رواد  ج��م��ع��ي��ة  ت���ن���ظ���م 
االإم������ارات������ي������ني ن���������دوة ح�����واري�����ة 
اف��رتا���س��ي��ة ع���رب االن���رتن���ت غدا 
13 يوليو حتت عنوان امل�سرتيات 
احلكومية ورواد االأعمال – فر�س 

وحتديات.
اإدارة  دور  ال������ن������دوة  وت���ن���اق�������س 
امل�������س���رتي���ات احل���ك���وم���ي���ة ب������وزارة 
االأعمال  رواد  مت��ك��ني  يف  امل��ال��ي��ة 
االإم��ارات��ي��ني من جت��اوز تداعيات 

امل�سرتيات  اإدارة  م��دي��ر  اجلنيبي 
ب�”موؤ�س�سة  االإم�������داد  و���س��ل�����س��ل��ة 
النووية”،  ل��ل��ط��اق��ة  االإم����������ارات 
برنامج  م����دي����ر  حم���م���د  وث����ري����ا 
ب�”موؤ�س�سة  احلكومية  امل�سرتيات 
امل�ساريع  لتنمية  را�سد  بن  حممد 
و�سلطان  واملتو�سطة”،  ال�سغرية 
امل��ح��ت��وى املحلي  امل���ه���ريي م��دي��ر 
للطريان”،  االحت��اد  ب�”جمموعة 
الرئي�س  ���س��اه��ني  ب���ن  واإب���راه���ي���م 
للتجارة  “اآي  ل�سركة  التنفيذي 

العامة«.

ال�سغرية  ال�������س���رك���ات  الإدارات 
وامل���ت���و����س���ط���ة ل�����س��م��ان االرت����ق����اء 

بجودة العمل واال�ستدامة.
وي�����س��ارك ب��ال��ن��دوة ع��دد كبري من 
ي�سارك  ح��ي��ث  امل��ت��ح��دث��ني،  ك��ب��ار 
�سعادة �سند املقبايل رئي�س جمل�س 
االأع���م���ال  رواد  “جمعية  اإدارة 
يتناول  ح���ي���ث  االإماراتيني” 

ظل  يف  احلكومية  املناق�سات  من 
االإماراتيني  االأعمال  رواد  ت�سرر 
املتكافئة  غ�����ري  امل���ن���اف�������س���ة  م�����ن 
تعاون  اأه��م��ي��ة  وك���ذل���ك  اأح���ي���ان���اً، 
امل�����س��رتي��ات احل��ك��وم��ي��ة يف توفري 
ال�سفقات والعقود لرواد االأعمال 
احللول  واإي�����ج�����اد  االإم�����ارات�����ي�����ني 
املنا�سبة، واأهمية تطبيق احلوكمة 

االإجمايل  املحلي  ال��ن��اجت  دع��م  يف 
وتوفري فر�س عمل ملواطني دولة 
االإم���ارات من خلل اإع��ادة تدوير 
منظومة منو االأعمال مبا ينعك�س 

على االقت�ساد الوطني.
نقا�سات  اإىل  ال����ن����دوة  وت���ت���ط���رق 
ال�سركات  اإع��ط��اء  اإم��ك��ان��ي��ة  ح���ول 
عادلة  ن�سبة  واملتو�سطة  ال�سغرية 

اأزمة كورونا خلل وبعد االأزمة”، 
م��ن�����س��ة خا�سة  ت��ف��ع��ي��ل  واأه���م���ي���ة 
لدعم  احل��ك��وم��ي��ة  ل��ل��م�����س��رتي��ات 
امل�ساريع  واأ�سحاب  االأع��م��ال  رواد 

ال�سغرية واملتو�سطة.
ك��م��ا ت�����س��ت��ع��ر���س ال����ن����دوة ال����دور 
ال���وط���ن���ي واالج����ت����م����اع����ي ل�����رواد 
االأعمال االإماراتيني وم�ساهماتهم 

ب����وزارة  واملتو�سطة”  ال�����س��غ��رية 
اأحمد  تري�س  و�سعادة  االقت�ساد، 
مبكتب  التنفيذي  امل��دي��ر  الكتبي 
ب���”دائرة  احل��ك��وم��ي��ة  امل�����س��رتي��ات 

االإ�سناد احلكومي” اأبوظبي.
، منى  ي�����س��ارك يف اجل��ل�����س��ة  ك��م��ا 
ال�����س��ع��ف��ار م��دي��ر م�����س��رتي��ات اأول 
وحممد  االإمارات”،  “طريان 

رواد  ت����واج����ه  ال���ت���ي  ال���ت���ح���دي���ات 
االأعمال االإماراتيني.

وت��ت��ح��دث ���س��ع��ادة م����رمي حممد 
امل�ساعد  ال����وزارة  االأم����ريي وك��ي��ل 
العامة  امل��ال��ي��ة  االإدارة  ل�������س���وؤون 
و����س���ع���ادة  املالية”،  ب�”وزارة 
���س��ل��ي��م��ان مدير  ع����زة  امل��ه��ن��د���س��ة 
للم�ساريع  ال��وط��ن��ي  “الربنامج 

واالقت�ساد.  ال��ت��ج��ارة  يف  ال��رئ��ي�����س��ي 
واجهنا حتديات اإغلق بع�س الدول 
ال�سابق.  م��ن  اأف�����س��ل  االآن  وال��و���س��ع 
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ت��وح��ي��د ع��ب��د اهلل 
دبي  جمموعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
للذهب واملجوهرات اإن قطاع الذهب 
 80% بن�سبة  يعتمد  وامل��ج��وه��رات 
الت�سدير،  اإع������ادة  ع��ل��ى   %  85  -
وال�����ذه�����ب ���س��ل��ع��ة ي���ت���م ن��ق��ل��ه��ا عرب 
ال�سريان  املطارات لذلك فاملطار هو 
اإىل  ال��ت��ج��ارة م�سرياً  ل��ه��ذه  احل��ي��وي 
وجود 1184 �سركة تعمل يف جتارة 
امل�ستثمرين يف  الذهب يف دبي وعدد 
 6992 يبلغ  الذهب  �سركات جت��ارة 
املجال  يف  العاملني  وعدد  م�ستثمراً، 

ي�سل اإىل نحو19035 �سخ�سا. 
واأكد برمي كومار ، امل�ست�سار املوؤ�س�سي 
يف جمل�س االأعمال الهندي بدبي – 
االإم�����ارات ب�سكل  اأن  االأغ��ذي��ة  ق��ط��اع 
بامتياز  جنحت  خ�سو�ساً  ودب��ي  ع��ام 
يف حماية االأمن الغذائي فلم ن�سهد 
مطلقاً  اأي نق�س يف اإمدادات الطعام  
اأن  متوقعاً  �سلعة  اأي  ت��وف��ر  ع��دم  اأو 
جلائحة  العاملية  التداعيات  ت�ستمر 

كورونا حتى نهاية العام اجلاري.

•• دبي – الفجر: 

ق���ال ���س��ع��ادة اأح��م��د حم��ب��وب م�سبح 
امل��دي��ر ال��ع��ام جل��م��ارك دب���ي اإن دبي 
رئي�ساً يف تطوير قطاع  �ستوؤدي دوراً 
التجارة االإلكرتونية خلل ال�سنوات 
القادمة واأن الفر�سة مواتية لت�سبح 
االإم����ارة م��رك��زاً حم��وري��اً يف مزاولة 
اأع��م��ال ال��ت��ج��ارة االإل��ك��رتون��ي��ة  عرب 
اأفريقيا  اأ���س��واق  يف  وخا�سة  احل���دود 
واأمريكا  االأو���س��ط  وال�سرق  واخلليج 
اإمارة دبي،  اجلنوبية ،حيث ت�سدرت 
موؤخراً املرتبة االأوىل يف قائمة اأ�سرع 
اأ����س���واق ال��ت��ج��ارة االإل��ك��رتون��ي��ة منواً 
وتطوراً على م�ستوى ال�سرق االأو�سط 
بف�سل  ذلك  ويعود  اإفريقيا،  و�سمال 
االبتكارات امل�ستمرة يف جمال التبني 
امل�ستهلكني  اأع���داد  وت��زاي��د  الرقمي، 
جانب  اإىل  بالتكنولوجيا،  املهتمني 
عاملية  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  وج�����ود 
امل�ستوى، م�سرياً اإىل اأن جمارك دبي 
تدعم توجه االإمارة لت�سبح عا�سمة 
عرب  االإلكرتونية  التجارة  يف  عاملية 
اطلقها من�سة التجارة االإلكرتونية 
م��ن نوعها يف  االأوىل  ع��رب احل����دود، 

اإىل قيمة من�سة االأمن الغذائي مبا 
لكافة  �سافية  معلومات  م��ن  ت��وف��ره 

امل�ستهلكني.  
املدير   ، وق����ال الك���ي رام��ت�����س��ان��داين 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة اأع���م���ال قطاع 
حكومة  ن�سكر   “ دب���ي:  يف  التجزئة 
تعاونها  ع��ل��ى  دب����ي  وج����م����ارك  دب����ي 
ل��ل�����س��رك��ات ونثمن  ال���دائ���م  ودع��م��ه��ا 
بتنفيذها  وج���ه���ت  ال���ت���ي  امل���ح���ف���زات 
ال���ق���ي���ادة ب����رد م���ا ق��ي��م��ت��ه %1 من 
ال��ت��ع��رف��ة اجل��م��رك��ي��ة ال��ب��ال��غ��ة 5% 
التي  امل�ستوردة  للب�سائع  واملدفوعة 
للدولة  املحلي  ال�سوق  يف  بيعها  يتم 
ب��ي��ان��ه��ا اجل��م��رك��ي بو�سع  وامل�����س��ج��ل 
اال���س��ت��رياد خ��لل ال��ف��رتة م��ن 15-
-06-30 ول���غ���اي���ة   2020-03

جناحات  عن  اأثمرت  والتي   2020
ونتطلع  لل�سركات  وانتعا�س  ك��ب��رية 

ملرحلة  ال�سماح  فرتة  متديد  يتم  اأن 
اأخرى«.

ويف مداخلته اأكد خالد الطاير ع�سو 
التجزئة  ل��ق��ط��اع  التنفيذية  ال��ل��ج��ة 
االلكرتونية  ال��ت��ج��ارة  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
االقت�ساد  اأع���م���دة  م��ن  ت��ع��ت��رب  ال��ت��ي 
 20 ن�سبة  �ست�سكل  ح��ي��ث  امل��ع��ا���س��ر، 
% اإىل %40 من جممل االقت�ساد 
اإىل  امل��ق��ب��ل��ة، م�������س���رياً  ال�����س��ن��وات  يف 
للتجارة  دب����ي  ج���م���ارك  م��ن�����س��ة  اأن 
كبري  ب�سكل  �ست�سهم  االإل��ك��رتون��ي��ة 
ال�سنوات  القطاع خلل  دعم هذا  يف 

القادمة. 
 واأ���س��ار م���ادو م��اداث��ل ع�سو جمل�س 
االإدارة يف جمعية وكلء امللحة بدبي 
اإىل اأن حتديات جائحة كورونا طالت 
اجلميع، وهذه التحديات ك�سفت لنا 
ال�سريان  ب��اع��ت��ب��اره  ال�سحن  اأه��م��ي��ة 

التجارة  ���س��رك��ات  لتحفيز  امل��ن��ط��ق��ة، 
ت��اأ���س��ي�����س مراكز  االإل��ك��رتون��ي��ة ع��ل��ى 
توزيع اإلكرتونية لها يف دبي، وتعتمد 
املن�سة على تقنيات الثورة ال�سناعية 
ت�����س��ني( واأمتتة  ال��راب��ع��ة و)ال��ب��ل��وك 
جميع  احتياجات  لدعم   ، العمليات 
ال�سركاء يف �سل�سلة االإمداد والتوريد 

للتجارة االإلكرتونية.
جاء ذلك خلل تروؤ�س �سعادة اأحمد 
الثاين  حم��ب��وب م�����س��ب��ح االج��ت��م��اع 
الأع�ساء املجل�س اال�ست�ساري جلمارك 
ت��ق��ن��ي��ة االت�������س���ال املرئي  دب����ي ع���رب 
بح�سور جمموعات العمل والتجارة 
، وامل����������دراء ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني وم������دراء 
االإدارات يف جمارك دبي ، حيث رحب  
�سعادته باحل�سور موؤكداً اأن جمارك 
تعمل  القطاع اخلا�س  و�سركات  دبي 
بروح الفريق الواحد وهو ما انعك�س 

واململكة  واأملانيا  االأمريكية  املتحدة 
املتحدة لتكون بذلك من بني اأف�سل 
10 دول تناف�سية. وناق�س االجتماع 
ب�سكل  االق��ت�����س��ادي��ة  امل��ح��ف��زات  دور 
التي  خا�سة  التجاري  والقطاع  ع��ام 
ا�ستجابة  يف  دب���ي  ح��ك��وم��ة  اأطلقتها 
ف��ريو���س كورونا  ل��ت��داع��ي��ات  ف��وري��ة 
االإيجابية  وان��ع��ك��ا���س��ات��ه��ا  امل�����س��ت��ج��د، 
وا�ستمرارية عمل  التجارة  دعم  على 
الراهنة،  الظروف  ظل  يف  ال�سركات 
ك��م��ا ت���ن���اول ال��ل��ق��اء م��رح��ل��ة م���ا بعد 
هذه  اأفرزتها  التي  والفر�س  كورونا 
اجل��ائ��ح��ة وك��ي��ف��ي��ة اال���س��ت��ف��ادة منها 
عمليات  تعزيز  مقدمتها  يف  وي��اأت��ي 
ال��ت��ج��ارة االإل��ك��رتون��ي��ة ال��ت��ي حققت 
جن��اح��ات ك��ب��رية يف ظ��ل االإج�����راءات 
التي  االإغ��لق  وعمليات  االحرتازية 

طبقتها معظم دول العامل.

على النمو الكبري يف عدد املعاملت 
اجلمركية حيث اأجنزت الدائرة اأكرث 
من 6 مليني معاملة خلل االأ�سهر 
 ، اجل��اري  العام  االأوىل من  اخلم�سة 
منها 99.2 % عرب القنوات الذكية 
% عرب   1 اأق��ل من  واالإلكرتونية و 

القنوات االأخرى.
واأ������س�����اف: ك����ون����وا م��ط��م��ئ��ن��ني ب����اأن 
ق�سارى  ���س��ت��ب��ذل   ، دب�����ي  ج����م����ارك 
مع  جنب  اإىل  جنباً  للعمل  جهدها 
يف  الروؤية  لرت�سيخ   ، االأع�ساء  كافة 
جعل دبي واالإمارات العربية املتحدة 
وممار�سة  ل��ل��ع��ي�����س  امل��ن��ا���س��ب  امل���ك���ان 
،ح��ي��ث �سنفت  ال��ت��ج��اري��ة  االأع���م���ال 
االإمارات يف املرتبة التا�سعة عاملياً من 
ناحية اأكرث الدول تناف�سية ، بح�سب 
العاملية  للتناف�سية   IMD تقرير 
الواليات  على  االإم����ارات  وتقدمت   ،

االجتماع  خ����لل  ���س��ع��ادت��ه  واأ�����س����اد 
مببادرة من�سة حالة االأمن الغذائي 
لدبي، يف �سوء الروؤية اال�ست�سرافية 
ل�������س���اح���ب ال�������س���م���و ال�������س���ي���خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل  را���س��د  ب��ن 
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم 
دبي- رعاه اهلل- والرامية اإىل تعزيز 
جاهزية االإمارة وا�ستعدادها ملواجهة 
لها،  عملية  حلول  وو�سع  التحديات 
من�سور  ال�سيخ  �سمو  اأطلقها  والتي 
مكتوم،  اآل  را�����س����د  ب����ن  حم���م���د  ب����ن 
االأزمات  الإدارة  العليا  اللجنة  رئي�س 
وال��ك��وارث يف دب���ي، م��ن اأج���ل �سمان 
وال�سلمة  احلماية  م�ستويات  اأعلى 
وتخفيف  امل��ج��ت��م��ع  اأف�������راد  جل��م��ي��ع 
تداعيات الو�سع الراهن، مبا يف ذلك 
اإىل  م�سرياً  ال��غ��ذائ��ي  االأم���ن  حماية 
اأوج����دت احلاجة  ك��رون��ا  ج��ائ��ح��ة  اأن 

ُيقام افرتا�سيًا خالل الفرتة من 15 اإىل 21 يوليو اجلاري 

املعر�س الرقمي الأول ميهد ملرحلة جديدة من التعاون التجاري والقت�شادي بني الإمارات وال�شني
اأحمد بن �سعيد: احلدث ميّهد للكثري من الفر�ص للتبادل التجاري والثقايف بني الدولتني ال�سديقتني

% من اإجمايل جتارة ال�سني اخلارجية غري النفطية مع الدول العربية - ماجد املعال: الإمارات اأهم �سريك جتاري لل�سني يف العامل العربي وت�سهم بنحو 26 

•• دبي-وام:

بالتعاون   ، االقت�ساد  وزارة  ت�ست�سيف 
التجارة  لتعزيز  ال�سيني  املجل�س  م��ع 
للتجارة  رق��م��ي  م��ع��ر���س  اأول  ال��دول��ي��ة، 
ال�سني  ج���م���ه���وري���ة  ب����ني  واالق���ت�������س���اد 
العربية  االإم���������ارات  ودول������ة  ال�����س��ع��ب��ي��ة 
ت�سميمها  مت  م��ن�����س��ة  وه����و  امل���ت���ح���دة، 
اإع�����ط�����اء دف���ع���ة ج����دي����دة قوية  ب���ه���دف 
للتبادل التجاري واالأن�سطة االقت�سادية 
توافق  اإط���ار  يف  البلدين  ب��ني  امل�سرتكة 
ال����روؤى وال��ت��ط��ل��ع��ات ن��ح��و اإر����س���اء اأ�س�س 
جديدة للروابط االقت�سادية لل�ستفادة 

من فر�س النجاح التي اأتاحها الع�سر الرقمي وتقنياته.
ال��ق��اب�����س��ة، احل���دث الذي  دب���ي  ت��ق��وده��ا  وه���ي م��ب��ادرة  “هل بال�سني”،  ��م  وت��ن��ظِّ
مع  بالتعاون   ، اجل���اري  يوليو   21 اإىل   15 م��ن  ال��ف��رتة  خ��لل  اأ�سبوعاً  ي�ستمر 
تفاعل  امل��ع��ر���س  و�سي�سهد  للمعار�س.  ال���دويل  ال�سني  م��رك��ز  جمموعة  �سركة 
ال�سركات الرائدة من االإمارات وال�سني عرب االإنرتنت ال�ستك�ساف فر�س التعاون 
النقا�سات  وال�سركات عن طريق جمموعة من  للموؤ�س�سات  االقت�سادي اجلديدة 
اإىل  �سل�ساً  ان��ت��ق��ااًل  االف��رتا���س��ي  امل��ع��ر���س  ومي��ث��ل  املختلفة.  القطاعات  رواد  م��ع 
مع  ال�سيما  االإم��ارات  لدولة  امل�ستقبلية  التوجهات  يواكب  مبا  الرقمية  املن�سات 

واحلدث  ذل��ك،  على  مثال  الرقمية خري  التجارة  قائًل: معر�س  �سموه  واأ�ساف 
�سيكون �سبباً يف اكت�ساف الكثري من الفر�س اجلديدة للتبادل التجاري بل والثقايف 

اأي�ساً بني الدولتني ال�سديقتني مع دخولنا والعامل مرحلة التعايف االقت�سادي.
الثنائية  التجارة  منو  اإىل  التوقعات  اأ�سارت  فقد  االقت�ساد،  وزارة  الأرق��ام  ووفقاً 
بني ال�سني واالإمارات ب�سرعة وذلك قبيل اندالع اأزمة فريو�س كورونا /كوفيد-

19/ التي تركت ظللها على اقت�ساد العامل اأجمع. واأظهرت االأرقام الر�سمية 
اأن التجارة بني البلدين جتاوزت 184 مليار درهم /50 مليار دوالر اأمريكي/ يف 
العام 2019، بزيادة %16 عن العام 2018، مع منو ال�سادرات االإماراتية غري 
النفطية اإىل ال�سني بن�سبة %64 يف نف�س الفرتة مع ا�ستمرار دولة االإمارات يف 

كافة  تهيئة  الدولة على  يعك�س مدى حر�س  وال��ذي  الهيكل اجلديد حلكومتها 
الظروف ل�سمان موقع الريادة يف امل�ستقبل.

ويف هذه املنا�سبة قال �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم، رئي�س جمل�س اإدارة 
عام  وال�سني  االإم���ارات  دول��ة  بني  الثنائية  التجارة  حجم  “�سهد  القاب�سة:  دب��ي 
بتبعاته  تاأثرت  وال��ذي  الراهن  اال�ستثنائي  الو�سع  العوائق جراء  بع�س   2020
كافة القطاعات حول العامل خا�سة االقت�سادي منها. لكن الروابط العميقة التي 
الكبري يف قدرتهما على  والت�سابه  بينهما  امل�سرتكة  البلدين والطموحات  جتمع 
لل�سراكة  ركائز مهمة  اأم��ور متثل  االبتكار،  على  باالعتماد  الظروف  مع  التكيف 
نحو النمو يف عامل االقت�ساد الرقمي اجلديد الذي نحن ب�سدد االنتقال اإليه.” 

البلدان  وو�سع  بعزم.  اقت�سادها  تنويع 
الثنائية  التجارة  تنمية  عينيهما  ن�سب 
قبل  اأمريكي  دوالر  مليار   100 بنحو 
ال�����س��دم��ة االق��ت�����س��ادي��ة ال��ع��امل��ي��ة التي 

ت�سبب بها كوفيد-19.
ب��ن عبداهلل  م��اج��د  ال�سيخ  ق��ال  ب����دوره، 
“هل  اإدارة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س  امل����ع����ل، 
“هل  م�����ب�����ادرة  حت���ت���ف���ل  بال�سني”: 
اجل�����اري  ي���ول���ي���و  ���س��ه��ر  يف  بال�سني” 
وخلل  انطلقها،  على  ع��ام��ني  مب���رور 
هذه الفرتة بذلنا جهوداً كبرية لتعزيز 
الفعاليات  ع����رب  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ع���لق���ات���ن���ا 
املتنوعة وبرامج واأن�سطة التبادل الثقايف وتوفري الفر�س وفتح املجال لل�سركات 
وموؤ�س�سات االأعمال يف االإمارات وال�سني ملزيد من التعاون نحو حتقيق جناحات 
جديدة م�سرتكة. ومع �سعي دول العامل اإىل ت�سريع وترية التعايف واالنتقال اإىل 
اأ�سلوب حياة جديد، فاإن علقاتنا مع ال�سني �ستتيح فر�ساً واعدة وا�سرتاتيجية 

للنمو والتعاون املتبادل يف عامل ما بعد كوفيد-19.
واأ�ساف قائًل: ُتعدُّ دولة االإمارات اأهم �سريك جتاري لل�سني يف العامل العربي، اإذ 
ت�سهم االإمارات ب� %26 من اإجمايل حجم جتارة ال�سني اخلارجية غري النفطية 
مع الدول العربية. ومع اإقامة هذا احلدث، فاإننا نعرّب مرة اأخرى عن التزامنا 

برت�سيخ العلقات بني البلدين ال�سديقني.
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املال والأعمال

الكهرباء  على  احل�سول  يف  عاملياً 
ب��ح�����س��ب ت��ق��ري��ر ال��ب��ن��ك ال����دويل 
 2020 اأن�سطة االأعمال  ملمار�سة 
ممار�سة  ���س��ه��ول��ة  ي��ق��ي�����س  ال�����ذي 
اأن�سطة االأعمال يف 190 اقت�ساداً 

حول العامل. 
الهيئة  اأن  الطاير  واأو�سح معايل 
“ديوا  ����س���رك���ة  ب���اإن�������س���اء  ق����ام����ت 
الرقمي لهيئة  ال��ذراع  الرقمية” 
كاأول موؤ�س�سة  دبي  كهرباء ومياه 
رقمية على م�ستوى العامل باأنظمة 
املتجددة  للطاقة  التحكم  ذات��ي��ة 
ا�ستعمال  يف  والتو�سع  وتخزينها 
وتقدمي  اال���س��ط��ن��اع��ي  ال����ذك����اء 
ديوا  تتكون  الرقمية.   اخلدمات 
رئي�سة:  حم���اور   4 م��ن  الرقمية 
ال�سم�سية  الطاقة  االأول،  املحور 
ويت�سمن زيادة ا�ستخدام الطاقة 
ال�سم�سية يف دبي لت�سغيل 75% 
النظيفة  ب��ال��ط��اق��ة  ال�سبكة  م��ن 
بحلول 2050. اأما املحور الثاين 
بهدف  الطاقة  تخزين  فيت�سمن 
متجددة  ط���اق���ة  ���س��ب��ك��ة  ت�����س��غ��ي��ل 
طاقة  تخزين  تقنيات  ت�ستخدم 
الذكاء  الثالث،  واملحور  مبتكرة. 
اال�سطناعي، حتت ا�سم “رّما�س ، 
�سيجعل من دبي اأول مدينة تقوم 
الكهرباء  م��ن  خدماتها  بتوفري 
تقنيات  ع��ل��ى  ب��االع��ت��م��اد  وامل���ي���اه 
واملحور  اال���س��ط��ن��اع��ي.  ال���ذك���اء 
عرب  الرقمية،  اخلدمات  ال��راب��ع، 
)مركز البيانات  “مورو”  من�سة 
وب�سراكات  امل��ت��ك��ام��ل��ة(  ل��ل��ح��ل��ول 
25 �سركة حملية  اأك��رث م��ن  م��ع 
التكنولوجيا،  جم���ال  يف  وع��امل��ي��ة 
تقدم خدمات ا�ست�سافة وتخزين 
اخل����دم����ات  واإدارة  ال����ب����ي����ان����ات، 
ال�سحابّي  ال��ف�����س��اء  يف  ال��رق��م��ي��ة 
الأكرث من 20 جهة عامة وخا�سة 

حتى االآن.

•• دبي-الفجر: 

����س���ع���ي���د حممد  م�����ع�����ايل  ب����ح����ث 
الرئي�س  املنتدب  الع�سو  الطاير، 
ومياه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  التنفيذي 
اأن��درو جاك�سون،  �سعادة:  دبي مع 
ق��ن�����س��ل ع����ام امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة يف 
عرب  ال�سمالية،  واالإم������ارات  دب���ي 
امل����رئ����ي، �سبل  االت�������س���ال  ت��ق��ن��ي��ة 
ت���ع���زي���ز ال���ت���ع���اون امل�������س���رتك بني 
وال�سركات  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال��ه��ي��ئ��ة 
املتعلقة  امل��ج��االت  يف  الربيطانية 
املتجددة  والطاقة  املياه  بقطاعي 

والنظيفة.
رح����ب معايل  ال���ل���ق���اء،  ب���داي���ة  يف 
ب�سعادة  ال��ط��اي��ر  حم��م��د  ���س��ع��ي��د 
املتحدة  امل���م���ل���ك���ة  ع������ام  ق���ن�������س���ل 
وامل�سروعات  املبادرات  م�ستعر�ساً 
ال��ت��ي تنفذها  ال��رائ��دة وامل��ب��ت��ك��رة 
ل���روؤي���ة �ساحب  ال��ه��ي��ئ��ة حت��ق��ي��ق��اً 
را�سد  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي 
خارطة  ت�سكل  ال��ت��ي  اهلل-  -رع���اه 
الطموحة  الهيئة  ملبادرات  طريق 
لتعزيز  التطويرية  وم�ساريعها 
جمتمع  واإي������ج������اد  اال�����س����ت����دام����ة 
تطلعات  وحت����ق����ي����ق  ال���������س����ع����ادة 
امل���واط���ن���ني وامل���ق���ي���م���ني يف دب����ي، 
روؤيتها  حت��ق��ي��ق  اإط�����ار  يف  وذل����ك 
عاملياً  رائ��دة  موؤ�س�سة  ت�سبح  الأن 
م�ستدامة وُمبتِكرة. و�سرح معاليه 
واالإجراءات  واخل��ربات  التجارب 
االحرتازية والوقائية املطبقة يف 
فريو�س  جائحة  ملواجهة  الهيئة 
املحافظة  يف  ي�سهم  مب��ا  ك���ورون���ا 
على �سحة و�سلمة اأفراد املجتمع 

من موظفني ومتعاملني.
واأو�سح معايل الطاير اأنه تنفيذاً 
ال�سيخ  ال�سمو  لتوجيهات �ساحب 

حممد بن را�سد اآل مكتوم- رعاه 
حكومة  ج���ه���ود  اإط������ار  ويف  اهلل- 
اأعلى  ���س��م��ان  اإىل  ال��رام��ي��ة  دب���ي 
فريو�س  م��ن  احلماية  م�ستويات 
)كوفيد-19(،  امل�ستجد  ك��ورون��ا 
وف��ور االإع���لن ع��ن حت��ول الوباء 
الهيئة خطط  فّعلت  اإىل جائحة، 
االأعمال  وا�ستمرارية  الط���وارئ 
ال���ت���ي مت اخ��ت��ب��اره��ا ع����دة م���رات 
وا�ستمرارية  ان�سيابية  ل�سمان 

االأعمال..
الطوارئ  ف��ري��ق  تفعيل  مت  ك��م��ا   
فعالية  مل����ت����اب����ع����ة  واالأزم�����������������ات 
�سركاء  والتن�سيق مع  اال�ستجابة، 
اال����س���رتات���ي���ج���ي���ني على  ال��ه��ي��ئ��ة 
اإ�سافة  والدولة،  االإمارة  م�ستوى 
العليا  اللجنة  م��ع  التن�سيق  اإىل 
الإدارة االأزمات والكوارث يف دبي. 
ك��م��ا ع��م��ل��ت ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى �سمان 
بن�سبة  ال��ه��ي��ئ��ة  خ����دم����ات  ت���وف���ر 
التحتية  بنيتها  بف�سل   100%
املتطورة  ال��رق��م��ي��ة  ومنظومتها 
اأعلى  وف���ق  التقنية  وج��اه��زي��ت��ه��ا 
اأتاح  املعايري العاملية، االأمر الذي 
امل��ج��ال اأم����ام امل��ت��ع��ام��ل��ني الإج���راء 

اأي  اأي وق��ت وم��ن  معاملتهم يف 
م��ك��ان ب��ك��ل ���س��ه��ول��ة واأم������ان دون 
اإ�سعاد  اإىل زي���ارة م��راك��ز  احل��اج��ة 
امل��ت��ع��ام��ل��ني ال��ت��ي ب��ات��ت 100% 
ذات���ي���ة اخل���دم���ة. وو���س��ل��ت ن�سبة 
عن  ور���س��اه��م  املتعاملني  ���س��ع��ادة 
االحرتازية  واالإج�����راءات  الهيئة 
للمتعاملني  اخل���دم���ات  وت��وف��ري 
اآم����ن����ة و���س��ل�����س��ل��ة اإىل  ب���ط���ري���ق���ة 

.96%
وق������د اأك�������د م����ع����ايل ال���ط���اي���ر اأن 
تبلغ  للهيئة  االإن��ت��اج��ي��ة  ال���ق���درة 
11700 ميجاوات من الكهرباء 
املياه  م��ن  ج��ال��ون  مليون  و470 
على  الهيئة  تعمل  حيث  ي��وم��ي��اً، 
ا�سرتاتيجية  اأه��������داف  حت��ق��ي��ق 
 2050 النظيفة   للطاقة  دب���ي 
دبي  م���ن ط��اق��ة   75% ل��ت��وف��ري 
النظيفة  ال���ط���اق���ة  م�������س���ادر  م���ن 
ولتحقيق   .2050 ب����ح����ل����ول 
من  العديد  الهيئة  اأطلقت  ذل��ك، 
الربامج واملبادرات اخل�سراء مبا 
را�سد  ب��ن  ذل��ك جممع حممد  يف 
اآل مكتوم للطاقة ال�سم�سية الذي 
ا�سرتاتيجي  م�����س��روع  اأك���رب  ي��ع��د 

لتوليد الطاقة املتجددة يف موقع 
واحد يف العامل، وفق نظام املنتج 
امل�ستقل، و�ستبلغ قدرته االإنتاجية 
عام  ب��ح��ل��ول  م��ي��ج��اوات   5،000

.2030
اأن  اإىل  ال���ط���اي���ر  م���ع���ايل  واأ�����س����ار 
ا�ستثمارات  اج���ت���ذب���ت  ال���ه���ي���ئ���ة 
40 م��ل��ي��ار دره�����م من  ب���ح���وايل 
امل�ستقل  امل���ن���ت���ج  من������وذج  خ�����لل 
ال�سراكة  ي���ع���زز  ال�����ذي  ل��ل��ط��اق��ة 
واخلا�س،  ال��ع��ام  القطاعني  ب��ني 
وم��ن خ��لل ه��ذا النموذج حققت 
يف  عاملية  قيا�سية  اأرق��ام��ا  الهيئة 
الطاقة  مل�سروعات  االأ�سعار  اأدن��ى 
ال�سم�سية خلم�س مرات متتالية، 
وباتت دبي معياراً الأ�سعار الطاقة 

ال�سم�سية على م�ستوى العامل.
املعيارية،  املقارنات  �سعيد  وعلى 
لفت معايل الطاير اإىل اأن الهيئة 
ال�سنوات  م������دار  ع���ل���ى  ت���ف���وق���ت 
ال�سركات  من  نخبة  على  املا�سية 
االأوروب�����ي�����ة واالأم���ري���ك���ي���ة، حيث 
جن���ح���ت يف خ���ف�������س ال����ف����اق����د يف 
�سبكات نقل وتوزيع الكهرباء اإىل 
%3.2 مقارنة مع ن�سبة 6-7% 

املتحدة  وال�����والي�����ات  اأوروب��������ا  يف 
ن�سبة  انخف�ست  كما  االأمريكية. 
نحو  اإىل  املياه  �سبكات  يف  الفاقد 
يف   15% م���ع  م��ق��ارن��ة   6.6%
اأمريكا ال�سمالية. وحققت الهيئة 
ج��دي��داً يف متو�سط  ع��امل��ي��اً  رق��م��اً 
م�سرتك،  لكل  الكهرباء  انقطاع 
 1.86 ���س��ج��ل��ت م��ت��و���س��ط  ح��ي��ث 
دق��ي��ق��ة ان��ق��ط��اع ل��ك��ل م�����س��رتك يف 
دقيقة   15 م���ع  م��ق��ارن��ة  ال���ع���ام، 
ل���دى اأك���رب ���س��رك��ات ال��ك��ه��رب��اء يف 
دول االحت��اد االأوروب����ي. ومتكنت 
كفاءة  م�ستوى  رف���ع  م��ن  الهيئة 
 31.4% بن�سبة  ال��ط��اق��ة  اإن��ت��اج 
 2006 ع���ام���ي  ب���ني  ال���ف���رتة  يف 
اأح������دث  ب���ا����س���ت���خ���دام  و2019 
ال���ت���ق���ن���ي���ات وت���ب���ن���ي االب����ت����ك����ارات 
ن�سبة  و�سلت  كما  التكنولوجية، 
ملحطات  واالعتمادية  التوافرية 
متجاوزة   ،100% اإىل  االإن��ت��اج 
اإىل  ت�سل  التي  العاملية  امل��ع��دالت 
االإمارات  %91. وحافظت دولة 
بهيئة  ممثلة  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
كهرباء ومياه دبي، وللعام الثالث 
االأوىل  املرتبة  التوايل، على  على 

الطاير يبحث تعزيز التعاون امل�شرتك مع قن�شل عام اململكة املتحدة يف دبي 

ا�شتمرارية زراعة املانغا يف باك�شتان مهددة ب�شبب كورونا الدين العام العاملي �شريتفع اإىل م�شتوى تاريخي يف 2020
 •• ملتان-اأ ف ب

ت�سهد باك�ستان مو�سم مانغا �سيئا جدا مع تراجع يف املحا�سيل ويف الطلب وتاأثر ال�سادرات بفريو�س 
كورونا امل�ستجد، ما يهدد ا�ستمرارية هذا القطاع بعد بداية �سنة كارثية.

لكن املحا�سيل هذا العام كانت اأدنى ب�40 % من  تنتج عائلة رانا حممد عظيم املانغا “منذ اأجيال”. 
املو�سم ال�سابق يف االأرا�سي اخل�سبة لهذه االأ�سرة يف ملتان بوالية البنجاب و�سط البلد. ويعود ذلك 
اإىل اأن طول اأمد ال�ستاء بدرجة غري طبيعية هذه ال�سنة وتاأخر هطول االأمطار جراء التغري املناخي. 
واأ�سيفت اإىل هذه العوامل الطبيعية م�سكلت اأخرى مت�سلة بوباء كوفيد-19، خ�سو�سا مع تدابري 
اأ�سابيع يف باك�ستان واإغلق بلدان عدة حدودها وتقل�س عدد الزبائن. ويقول عظيم  حجر ا�ستمرت 
“ثمار املانغا التي ننتجها جاهزة لكن ال يوجد اأي م�ستورد على ا�ستعداد للمجازفة ب�سرائها. الو�سع 
مقلق للغاية لنا. ال ن�ستطيع دفع م�ستحقات العمال املياومني لدينا«. ويوؤكد حممد اأكرم وهو مزارع 
مانغا اآخر اأنه فقد “اأكرث من ن�سف” حما�سيله هذا العام. ويقول “تكاليفنا االإنتاجية تبلغ 500 

األف روبية )ثلثة اآالف دوالر، وهو مبلغ كبري يف ريف باك�ستان(. من �سيغطي هذه التكاليف؟«

قال م�سوؤوالن يف �سندوق النقد الدويل اإن الدين العام العاملي �سيبلغ 
% من   101.5 هذه ال�سنة م�ستوى تاريخياً غري م�سبوق ي�ساوي 
الناجت املحلي االجمايل العاملي، اأي اأكرث مما بلغ عقب احلرب العاملية 

الثانية.
ومع ذلك، قّدرت غيتا غوبيناث وفيتور غا�سبار، كبرية االقت�ساديني 
ومدير ق�سم التمويلت العامة، اأن على احلكومات جتّنب االإ�سراع يف 
خف�س نفقاتها ل�سالح اقت�ساداتها املهددة حتى ال يتعر�س تعافيها 

اإىل اخلطر.
واأ�ساف امل�سوؤوالن يف مقال: “يف وقت ميكن اأن يوا�سل م�سار الدين 
املوازنة  �سروط  ت�سديد  يحمل  �سلبي،  �سيناريو  يف  االجن��راف  العام 
ب�سكل مبكر جداً تهديداً اأكرب بتعطيل التعايف، مع تكاليف موازنية 

اأعلى«.

اإمكانياتها لبع�س الوقت، تبقى ال�سغوط الت�سخمية معتدلة، وهو 
ما ينطبق اأي�ساً على حاجة امل�سارف املركزية لرفع ن�سب الفائدة«.

عام  العاملي  ال��ع��ام  ال��دي��ن  يف  ا�ستقرار  ح�سول  ال�سندوق  ويفرت�س 
2021، با�ستثناء حالتي الواليات املتحدة وال�سني. واأ�سار امل�سوؤوالن 
اإىل اأنه “يوجد تنوع يف م�ستويات اال�ستدانة والقدرات املالية ح�سب 
لكن تبقى ال�سكوك املحيطة بالتوقعات االقت�سادية كبرية.  الدول”. 
�سيما يف  �سريعاً، ال  الفائدة  ن�سب  ترتفع  اأن  ذل��ك، ميكن  وبناء على 

حالة االقت�سادات ال�ساعدة.
ولكن “من ال�سروري اإيجاد �سبيل لتحقيق توازن م�ستدام يف املوازنة 
اأ���س��ًل ومن��و �سعيف”،  بدين مرتفع  االأزم���ة  التي دخلت  ال���دول  يف 
“خطة  اتباع  اإىل  النامية. ودعا اخلبريان احلكومات  الدول  خا�سة 

موازنة موثوقة«.

و�سددا على اأن املعادلة �سعبة الأن على احلكومات حتفيز اقت�ساداتها 
اأن تخرج ديونها  املت�سررة من االأزم��ة ال�سحية ب�سكل م�ستدام دون 
عن ال�سيطرة. ودعيا الدول اإىل موا�سلة االإنفاق ما مل ينته الوباء 
اإبقاء  على  ال��دول  بقدرة  املحيطة  ال�سكوك  احل�سبان  يف  االأخ��ذ  مع 
اأنفقت احلكومات  االإج��م��ال،  بها. ويف  االإي��ف��اء  دي��ن ميكن  م�ستويات 
وال�سركات  ل��لأ���س��ر  امل��ق��دم��ة  امل�����س��اع��دات  على  مليار  األ���ف   11 نحو 
املت�سررة من ال�سلل االقت�سادي الناجت عن احلجر املفرو�س الحتواء 
من  العاملة  املوؤ�س�سة  يف  امل�سوؤوالن  وتابع  امل�ستجد.  كورونا  فريو�س 
امل�ستفيدة من  احل��ك��وم��ات  م��ن  “عددا  ح��ال��ي��اً  ه��ن��اك  اإن  وا���س��ن��ط��ن: 
التاريخية”،  م�ستوياتها  اأدن���ى  يف  توجد  التي  االق��رتا���س  تكاليف 
اأ�ساف  “طويًل«.  امل�ستويات  الفائدة يف هذه  ن�سب  تبقى  اأن  وتوقعا 
اخلبريان: “مبا اأنه يجب على االقت�سادات العمل مب�ستوى اأقل من 

املوجهة للقطاع االقت�سادي ب�سكل 
ع���ام، واك����دت ع��ل��ى اه��م��ي��ة اللإملام 
باملتغريات والتكيف واملرونة لتعزيز 
بفتح  امللتقى  واختتم  التناف�سية. 
باب املناق�سة واال�ستف�سار للح�سور 
امل�ستهلك ودور  اآليات حماية  حول 
رواد  دعم  يف  احلكومية  املوؤ�س�سات 

ورائدات االأعمال. 

واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  امل�����س��اري��ع 
واج���ه���وا حت���دي���ات خ���لل جائحة 
تن�سيط  يف  تلخ�ست   19  � كوفيد 
املبيعات وال�سيطرة على امل�ساريف، 
التي  ال���ت���ح���دي���ات  ان  م���و����س���ح���ة 
ب����داأت تنق�سع  اأف��رزت��ه��ا اجل��ائ��ح��ة 
ال��ت��دري��ج��ي للعديد  ال��ت��ع��ايف  وب����داأ 

من القطاعات املت�سررة.

مل�ساريع  ال��ت��ع��ايف  اآل���ي���ات  و���س��رح��ت 
ال�سهور  ان  ال�سيما  االع��م��ال،  رواد 
االبداع  من��ط  م��ن  ع��ززت  ال�سابقة 
امل�ساريع،  ا�سحاب  ل��دى  واالبتكار 
التجارة  على  االعتماد  جانب  اإىل 
االلكرتوين،  وال��ت�����س��وق  ال��رق��م��ي��ة 
وث��م��ن��ت ج��ه��ود ح��ك��وم��ة االم����ارات 
التحفيزية  احل�������زم  ت����ق����دمي  يف 

ال�����س��ن، ح��ي��ث ت��واف��د اإل��ي��ه��ا ال���زوار  
الذين التزموا بكافة اال�سرتاطات 
التي اأقرتها اجلهات الر�سمية ومن 
واحلفاظ  ال��ك��م��ام��ات  و���س��ع  بينها 
ع���ل���ى ال���ت���ب���اع���د االج���ت���م���اع���ي بني 
التي  االآم��ن��ة  وامل�سافة  االأ�سخا�س 
يجب اأال تقل عن مرتين، وكذلك 
درجة  وقيا�س  املعقمات  ا�ستخدام 
اإىل مراكز  ال��دخ��ول  احل���رارة قبل 
العرو�س  �ساهمت  فيما  الت�سوق، 
مراكز  تقدمها  ال��ت��ي  ال��رتوي��ج��ي��ة 
املت�سوقني  ج������ذب  يف  ال���ت�������س���وق 
وال����زوار. وق��د ع���ربوا ع��ن �سوقهم 
حياتهم  مم��ار���س��ة  على  وحر�سهم 
اأن  بعد  اأخ��رى  م��رة  ب�سكل طبيعي 
امل�ستجد  ك���ورون���ا  ف��ريو���س  ت�سبب 
اإتاحة  ع����دم  يف  “كوفيد-19” 
ببهجة  لل�ستمتاع  اأمامهم  املجال 
اأ�سهر  الت�سوق يف دبي لنحو ثلثة 
ت���ق���ري���ب���ا.     ك��م��ا ���س��ت��ك��ون مراكز 
الوجهات  م����ن  دب�����ي  يف  ال���ت�������س���وق 
ال�����س��ي��اح من  ي��رغ��ب  ال��ت��ي  االأوىل 
مع  بزيارتها  ال��ع��امل  دول  خمتلف 
ا�ستئناف ا�ستقبال الزوار الدوليني 

يف ال�سابع من �سهر يوليو املقبل. 

•• عجمان- الفجر 

نظم جمل�س �سيدات اأعمال عجمان 
عجمان  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  يف 
االعمال  “ريادة  ب��ع��ن��وان  ملتقى 
بالتعاون  وامل�ستقبل”  الواقع  بني 
لعطائك”،  “�سكراً  ب��رن��ام��ج  م��ع 
حيث تناول امللتقى حماور “ واقع 
رواد  م�ساريع  واالبتكار يف  االب��داع 
االعمال  ري��ادة  وحتديات  االعمال 

واحللول امل�ستقبلية للم�ساريع ».
وتقدمي  امللتقى  اأع��م��ال  يف  ���س��ارك 
اآم���ن���ة خليفة  ال���دك���ت���ورة  حم�����اوره 
�سيدات  جمل�س  رئي�سة   � ع��ل��ي  اآل 
وال��دك��ت��ورة هدى  اأع��م��ال عجمان، 
م�ساريع  م�����س��ت�����س��ار   � امل��ط��رو���س��ي 
�سغرية ومتو�سطة واإدارة حا�سنات 
املحكوم  وم���وزة  املبتكرة،  االع��م��ال 

بهدف  ومي�سرة  ب�سيطة  بخطوات 
الت�سويق  االب��داع يف  تعزيز جم��ال 
جانب  اإىل  املبيعات،  ورف��ع  للمنتج 
املن�سات  م�����ع  امل���ج���ل�������س  ت�����ع�����اون 
ملنتجات  ل��ل��ت�����س��وي��ق  االل��ك��رتون��ي��ة 
ع�سواته، ومنها من�سات “اأك�ساك” 
و”من�سة.كوم”  “بق�سة”  و 
اعتمد  ك��م��ا  تريدينج”  ل  و”ف�سّ
ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ ج��م��ل��ة م���ن ال�����دورات 
عرب  التخ�س�سية  ال��ع��م��ل  وور�����س 
بال�سراكة  املرئي  االت�سال  برامج 
واخلا�سة.  احلكومية  اجلهات  مع 
م����ن ج���ان���ب���ه���ا اأك��������دت ال����دك����ت����ورة 
الدرا�سة  اأن  امل���ط���رو����س���ي،  ه����دى 
لنجاح  ���س��رط  لي�ست  املتخ�س�سة 
وال�سغف  ف��ال��ط��م��وح  ال��ع��م��ل  رائ����د 
امل�����س��روع �سروط  ب��اأب��ع��اد  واالمل������ام 
ان  اإىل  م�سرية  للنجاح،  اأ�سا�سية 

رواد  م���ه���ارات  ت��ن��م��ي��ة  م�����درب يف   �
االإعلمية  امللتقى  واأدار  االعمال، 
اليافعي،  ن���وف  االع���م���ال  ورائ�����دة 
م�سارك   200 من  اأك��رث  بح�سور 
اآمنة  الدكتورة  تناولت  وم�ساركة. 
خ��ل��ي��ف��ة  م���ع���اي���ري و����س���م���ات رائ����د 
“ االبداع  تت�سمن  والتي  االعمال 
واالبتكار والتميز بالعقلية القادرة 
التحديات  رغ���م  االإ���س��ت��م��رار  ع��ل��ى 
وربط امل�سروع بالتقنيات احلديثة 
واخ��ت��ي��ار امل�����س��روع امل��ن��ا���س��ب الذي 
والرتكيز  واملجتمع،  الفرد  يخدم 
املرتبطة  امل�ستقبلية  امل�ساريع  على 
امل�سروع  وبناء  املجتمع  مبتطلبات 
نتيجة  الرقمية  ال��ت��ع��ام��لت  على 
للمتغريات احلالية«. واأو�سحت ان 
البحث  املتميز عليه  رائد االعمال 
ع���ن امل��ع��رف��ة وامل��ع��ل��وم��ات خلدمة 

خدمات  من  واال�ستفادة  م�سروعه 
امل��وؤ���س�����س��ات امل��ع��ن��ي��ة مب��ج��ال ري���ادة 
التحديات  اأن  م�����س��رية  االع���م���ال،  
عززت جوانب اأربعة لرائد االعمال 
باأن امل�ساريع التبنى  “التعلم  وهي 
اإال على العلم واملعرفة، االإدرك باأن 
امل�سروع البد له من خطط بديلة،  
ال���وع���ي ب����اأن امل�����س��اري��ع ت��ق��وم على 
االإ���س��ت��دام��ة، امل��راع��اة ب��اأن التقليد 
امل���������س����روع«.  جن������اح  يف  ي�������س���ب  ال 
اآم���ن���ة خليفة  ال���دك���ت���ورة  وق���دم���ت 
نبذة للح�سور حول تكيف ومرونة 
جمل�س �سيدات اعمال عجمان مع 
اجل��ائ��ح��ة واالع���ت���م���اد ع��ل��ى خطة 
بديلة لدعم ع�سواته حيث اأطلقت 
“ا�ستثمري يف م�سروعك”  مبادرة 
الإ�سافة ن�ساط يتنا�سب مع طبيعة 
العمل  ل�ساحبة  ال��ق��ائ��م  الن�ساط 

اجلهات  وف�����رت  االإم���������ارات  دول�����ة 
ال�����دورات وور�س  ب��ت��ق��دمي  امل��ع��ن��ي��ة 
التدريبية  واال���س��ت�����س��ارات  ال��ع��م��ل 
وال��ف��ن��ي��ة ال���س��ح��اب االع���م���ال، كما 
اك������دت ع���ل���ى م����ب����داأ ال���ت�������س���اور مع 
اأه��ل اخل��ربة ح��ول ال��ب��دء باطلق 

م�سروع اأو تطويره.
امل�سروع  لبدء  الن�سيحة  وق��دم��ت 
اأبعاد  ماهية  ح��ول  “املعرفة  وه��ي 
امل�������س���روع، اإع������داد درا����س���ة ج���دوى 
وا�سحة،  طريق  وخارطة  مب�سطة 
املوؤهلني  وم�������س���ارك���ة  اإ����س���ت�������س���ارة 
التوقيت  اختيار  النجاح،  ل�سمان 
ال�سوق  اح��ت��ي��اج  وم����دى  امل��ن��ا���س��ب 
�سبكة  وج��ود  الفكرة،  او  للم�سروع 

علقات ناجحة وقوية«.
من جانبها او�سحت موزة املحكوم، 
واأ�����س����ح����اب  االع�����م�����ال  ري��������ادة  ان 

•• دبي-الفجر: 

ل��ط��امل��ا ك���ان���ت م���راك���ز ال��ت�����س��وق يف 
دب���ي م��ن ال��وج��ه��ات ال��ت��ي يرتادها 
الدولة  داخ���ل  م��ن  الت�سوق  ع�ساق 
وخارجها، فقد متّيزت مبفاهيمها 
مبانيها  ورق��ي  و�سخامة  املتنوعة، 
من  واالأه���م  الكبرية،  وم�ساحاتها 
املاركات  الأ���س��ه��ر  احت�سانها  ذل���ك 
دبي  يف  الت�سوق  فتجربة  العاملية. 
االأذواق  ك��اف��ة  تلبي  ف��ه��ي  ف��ري��دة، 
وتعترب  م���رت���ادي���ه���ا،  وم��ت��ط��ل��ب��ات 
م��ت��ن��ف�����س��اً ل���ه���م. وج������رى اإط�����لق 
ال������دورة ال��ث��ال��ث��ة وال��ع�����س��ري��ن من 
املرح  لتجلب  دب��ي  �سيف  مفاجاآت 
حد  ع���ل���ى  وال���������زوار  ال�������س���ك���ان  اإىل 
���س��واء بعد اإع���لن دب��ي اإع����ادة فتح 
7 يوليو.  ال��زوار يوم  اأم��ام  اأبوابها 
دبي  وت�سمل حملة مفاجاآت �سيف 
حتى  اأ�سابيع  ل�سبعة  ت�ستمر  التي 
االأ�سحى  عيد  اأغ�سط�س،   29 يوم 
ومو�سم العودة اإىل املدار�س، لتقدم 
ال�سفقات  م���ن  وا����س���ع���ة  ت�����س��ك��ي��ل��ة 
والفعاليات  الرتويجية  والعرو�س 
الرتفيهية طوال مو�سم ال�سيف.  

امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  جائحة 
هذه  ت��اأت��ي  حيث  “كوفيد-19”، 
اال�ستئناف  ����س���ي���اق  يف  اخل����ط����وة 
االقت�سادية  للأن�سطة  التدريجي 
طبيعتها  اإىل  احل����ي����اة  واإع�����������ادة 
ب�سورة مرحلية، مع الت�سديد على 
االإج���راءات  كافة  تطبيق  موا�سلة 

اإليه،  ت�سبو  م��ا  جت��د  ف��ال��ع��ائ��لت 
ح��ي��ث اأن ل����دى االآب������اء واالأم���ه���ات 
للت�سوق  اخل����ي����ارات  م���ن  ال��ك��ث��ري 
وت��ن��اول اأ���س��ه��ى امل���اأك���والت، وكذلك 
كما  الوا�سعة،  ردهاتها  يف  التجول 
اأن��ه��م ي��ج��دون ���س��ع��ادت��ه��م يف روؤي���ة 
بق�ساء  ي�ستمتعون  وه��م  اأطفالهم 

املتنوعة  اأجمل االأوقات يف االألعاب 
وم��ن��اط��ق ال��رتف��ي��ه ال��ت��ي مت��ي��ز كل 
م����رك����ز ع����ن االآخ���������ر، ف�������س���ًل عن 
تكون  ال�سيف  ف�سل  وخ���لل  اأن��ه��ا 
للجميع.  املف�سل  واخل��ي��ار  امل���لذ 
وه���ا ه���ي م���راك���ز ال��ت�����س��وق يف دبي 
ب�سبب  انقطاع  بعد  ن�ساطها  تعاود 

االحرتازية  وال��ت��داب��ري  ال��وق��ائ��ي��ة 
التي ت�سمن �سلمة و�سحة جميع 

الزوار والعاملني يف تلك املراكز.
و���س��ه��دت م���راك���ز ال��ت�����س��وق يف دبي 
العائلت  ق��ب��ل  م��ن  ن�سطة  ح��رك��ة 
العمرية  الفئات  لكافة  ال�سماح  مع 
بدخولها، مبن فيهم االأطفال وكبار 

بالتعاون مع برنامج �سكرًا لعطائك

جمل�س �شيدات اأعمال عجمان ينظم ملتقى ريادة الأعمال بني الواقع وامل�شتقبل

مراكز الت�سوق يف دبي ت�ستاأنف اإدخال ال�سعادة اإىل نفو�ص املت�سوقني

مفاجاآت �شيف دبي تنطلق لتن�شر الرتفيه واملرح يف خمتلف اأنحاء املدينة 

طريان الإمارات ت�شري رحالت اإىل 5 مدن 
هندية اعتبارا من الغد وحتى 26 يوليو

•• دبي-وام:

اأعلنت “ طريان االإم��ارات “ اأم�س ت�سغيل رحلت اإج��لء خا�سة اإىل خم�س مدن 
هندية يف الفرتة ما بني 12 و 26 يوليو اجلاري مل�ساعدة املواطنني الهنود الذين 
الدولة  يف  املقيمني  اأم��ام  الفر�سة  واإت��اح��ة  وطنهم  اإىل  العودة  �سبل  بهم  تقطعت 
و  بعائلتهم  لللتحاق  االإم���ارات  اإىل  ال��ع��ودة  على  الهند  يف  حاليا  املتواجدين  و 
اأعمالهم. وتعمل رحلت طريان االإمارات خلل الفرتة املحددة اإىل مدن بنغالورو 
ومومباي  “رحلة يومية”  وكوت�سي  “رحلتان يوميا”  و دلهي  “رحلتان يوميا” 
/3 رحلت يوميا “ وثريوفانانثابورام “رحلة يومية” على اأن تخ�سع الرحلت 
اإىل بنغالورو ومومباي ملوافقة حكومة الوالية. وميكن لعملء طريان االإمارات 
وكلء  طريق  عن  اأو   emirates.com على  الرحلت  هذه  على  لل�سفر  احلجز 
ال�سفر و مكاتب مبيعات طريان االإمارات اأو مركز االت�سال كما ينبغي على جميع 
امل�سافرين تلبية متطلبات الوجهة املق�سودة لكي ي�سمح لهم بااللتحاق بالرحلة. و 
بالن�سبة للرحلت من دبي اإىل الهند .. �سي�سمح فقط للمواطنني الهنود العالقني 
يف الدولة بال�سفر من دبي اإىل اأي من املدن الهندية اخلم�س.. اأما الرحلت من 
اإقامة  يحملون  الذين  الهنود  للمواطنني  فقط  متاحة  ف�ستكون  دب��ي  اإىل  الهند 
دولة االإمارات العربية املتحدة و احلائزين على موافقة م�سبقة من االإدارة العامة 
للجن�سية و �سوؤون االأجانب يف دبي للمقيمني يف دبي و من الهيئة االحتادية للهوية 
و اجلن�سية للمقيمني يف اإمارات الدولة االأخرى. كما ينبغي على جميع امل�سافرين 
من املطارات الهندية اإىل دبي حيازة �سهادة �سادرة عن خمترب معتمد من احلكومة 
الهندية قبل 96 �ساعة من موعد االإقلع كحد اأق�سى تثبت اأنهم �سلبيون لفح�س 
لكي   /Transcription Polymerase Chain Reaction /RT-PCR

ي�سمح لهم بال�سعود اإىل الطائرات.

مفو�س اأوروبي: ركود» كوفيد19« 
يهدد بتفكيك منطقة اليورو

•• عوا�صم -و�صكاالت

دول  روؤ�ساء  جينتيلوين،  باولو  النقدية،  لل�سوؤون  االأوروب��ي  االحت��اد  مفو�س  دعا 
التعايف  خطة  ب�ساأن  الت��ف��اق  �سريعا  التو�سل  اإىل  االأوروب����ي  االحت���اد  وح��ك��وم��ات 
االإيطايل جينتيلوين يف  وقال  كورونا.  تداعيات جائحة  للتكتل من  االقت�سادي 
منه  حذرنا  “ما  ال�سبت:  اأم�س  ال�سادرة  االأملانية  “فيلت”  ل�سحيفة  ت�سريحات 
يتاأكد االآن: ركود كوفيد يهدد بتفكيك منطقة اليورو«. وذكر جينتيلوين  دائماً 
اأن التوقعات اجلديدة ب�ساأن االقت�ساد يف االحتاد االأوروبي تظهر اأن اأزمة كورونا 
تت�سبب يف تفاقم الفوارق االقت�سادية ب�سكل اأ�سرع مما كان متوقعاً، وقال: “الركود 
�سي�سبح اأعمق مما كان متوقعاً، والدول يف منطقة اليورو �ستتطور اقت�ساديا على 
اأنه  املقابل  يف  م�سيفاً  الربيع”،  يف  متوقعاً  كان  اأق��وى مما  ب�سورة  متباين  نحو 
اإذا دفعت امل�ست�سارة االأملانية اأجنيل مريكل، التي تتوىل حالياً الرئا�سة الدورية 
ملجل�س االحتاد االأوروبي، �سوب امل�سي قدماً نحو التو�سل حلل و�سط، “�سيكون 
مبقدورنا التو�سل التفاق خلل هذا ال�سهر«. ويرى جينتيلوين اهتماماً كبرياً 
للدول  االأوروبية  املفو�سية  تتيح من خلله  الذي  “�سور”،  امل�ساعدات  بربنامج 
يورو.  مليار   100 بقيمة  جزئي  ب��دوام  العمل  برامج  لتمويل  قرو�ساً  االأع�ساء 
واأملح اإىل اأن فرن�سا واأملانيا وهولندا قد ال تقدم طلبات للح�سول على م�ساعدات 
الدول  ثلثي  اأن  على  م��وؤ���س��رات  هناك  اأن  املقابل  يف  ال��ربن��ام��ج، م�سيفاً  ه��ذا  م��ن 
االأع�ساء تريد اال�ستفادة منه، وقال: “مل ن�سع مفتاحاً لتوزيع االأموال، لكن من 

املفرت�س اأن تكون املئة مليار يورو كافية«.

ال�شناعيون الأملان يحذرون من 
»كارثة اقت�شادية« ب�شبب بريك�شت

•• برلني-وكاالت

حذر قطاع ال�سناعة يف اأملانيا، من عواقب وخيمة اإذا ف�سلت املفاو�سات حول 
التو�سل التفاق على العلقات امل�ستقبلية بني بريطانيا واالحتاد االأوروبي، 
الحتاد  التنفيذي  املدير  وق��ال  بريك�ست.  االحت���اد،  من  االأوىل  خ��روج  بعد 
الب�سائع  لنقل  وا�سحة  لوائح  “دون  الن��غ:  يواخيم  االأمل��ان��ي��ة،  ال�سناعات 
مطالباً املفاو�سني  �سي�سبح بريك�ست كارثة اقت�سادية بالن�سبة لل�سركات”، 
من الطرفني با�ستغلل الوقت حتى نهاية هذا العام للتو�سل اإىل اتفاقية 
�ساملة لتحرير التجارة. وذكر النغ اأنه يتعني اأن تكون االتفاقية امل�ستقبلية 
اأعمق من اتفاقيات التجارة احلرة التقليدية للحتاد االأوروبي مع الدول 
بني  والتنا�سق  الكبرية،  التجارية  العوائق  ت�سهيل  اأهمية  موؤكداً  االأخ��رى، 
قواعد املن�ساأ بقدر االإمكان، مو�سحاً اأن القواعد املب�سطة من �ساأنها ت�سهيل 
التكاليف  وتقليل  خ��ا���س��ًة،  املتو�سطة  ال�����س��رك��ات  اأم���ام  ال��ت��ج��اري  الن�ساط 

البريوقراطية اإىل حد كبري.
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر

حت���ت رع���اي���ة ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان بن 
نهيان  اآل  ���س��خ��ب��وط  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
رئي�س االحتاد االآ�سيوي لل�سطرجن 
مناف�سات  االأح����د  ال��ي��وم  تنطلق   ،
لكبار  ال����ف����ردي����ة  اآ����س���ي���ا  ب���ط���ول���ة 
لل�سطرجن  و���س��ي��دات  رج��ال  ال�سن 
والعبة  الع���ب���ا   176 مب�����س��ارك��ة 
وت�ستمر  اآ���س��ي��وي��ة  دول����ة   25 م��ن 

 21 يوم  حتى  البطولة  مناف�سات 
من ال�سهر اجلاري  

 
اأكد اخلبري واحلكم الدويل مهدي 
عبدالرحيم رئي�س جلنة القوانني 
باالحتاد الدويل لل�سطرجن رئي�س 
االأ�سيوي  ب��االحت��اد  احل��ك��ام  جلنة 
 ، ال��ب��ط��ول��ة  للعبة ورئ��ي�����س ح��ك��ام 
تقام  �سوف  البطولة  مناف�سات  اأن 
عرب االإنرتنت عن بعد من خلل 

العاملي  ك���وم  دوت  ت�����س��ي�����س  م��وق��ع 
 ( ك��ورون��ا  جائحة  ظ���روف  ب�سبب 
ك��وف��ي��د – 19 ( واأن����ه ���س��وف تتم 
من  امل�ساركني  اللعبني  مراقبة 
بتفعيل  ال��لع��ب��ني  اإل������زام  خ����لل 
بت�سغيل  يقوم  ال��ذي  زووم  تطبيق 
ك��ام��ريا احل��ا���س��وب ال���لب ت��وب اأو 
مرئي  بث  الإظهار  الذكي  الهاتف 
امل�سابقات  خ��لل  ل��لع��ب  مبا�سر 
املناف�سات  ن��زاه��ة  ل�سمان  وذل���ك 

توؤدي  اأي ح��االت غ�س قد  وجتنب 
اإىل ا�ستبعاد اللعب من البطولة 
مع توقيع عقوبات بحقه من قبل 

االحتاد االأ�سيوي للعبة 
ت���ق���ام م�����س��اب��ق��ات مت��ه��ي��دي��ة على 
املناطق  م��ن  منطقة  ك��ل  م�ستوى 
االأ�سيوي  للحتاد  املكونة  ال�سبعة 
ث��م يتاأهل  7 ج����والت  م��ن خ���لل 
الثلثة االأوائ���ل م��ن  كل م�سابقة 
للرجال  ال�����س��ب��ع��ة  امل�����س��اب��ق��ات  م��ن 

النهائية  امل��رح��ل��ة  اإىل  وال�����س��ي��دات 
9 ج�����والت وفقا  ت���ق���ام م���ن  ال���ت���ي 

للنظام ال�سوي�سري .
يح�سل كل العب على زمن تفكري 
ق����دره 10 دق��ائ��ق م��ع اإ���س��اف��ة 2 
ث��ان��ي��ة ع���ن ك���ل ن��ق��ل��ة م���ن بداية 
ال�سطرجن  ل��ن��ظ��ام  وف��ق��ا  امل����ب����اراة 

ال�سريع . 
احلكم  فنيا  البطولة  على  ي�سرف 
املدير  اأب����ون����دو  ك��ا���س��ت��و  ال������دويل 

التنفيذي للحتاد االأ�سيوي للعبة 
ال����دويل م��ه��رداد بهلوان  واحل��ك��م 

م��ع موقع  ال��ت��ق��ن��ي  امل�����س��وؤول  زاده 
ت�سي�س دوت كوم 

•• اأبوظبي-الفجر

للم�سارعة  االإم����ارات  احت��اد  اعتمد 
واجلودو امللعب التي �ستقام عليها 
م�����س��اب��ق��ات اجل����ودو مل��و���س��م 2020 
2021- ،والتي ت�سم 11 م�سابقة 
،والتي  ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ات  مل��خ��ت��ل��ف 
اأكتوبر   23 يوم  النطلقتها  حتدد 
القادم على �سوء الربجمه اجلديدة 
ب�����س��ب��ب جتميد  ت��ع��دي��ل��ه��ا  ال���ت���ي مت 
املا�سية  ال��ف��رتة  ن�����س��اط االحت����اد يف 

الكورونا  ف��اي��رو���س  ج��ائ��ح��ة  ب�سبب 
تاأثر بها  (التي  )اأزم��ة  كوفيد19- 
اجلديدة  االنطلقة  وتاأتي  العامل، 
ب���اإق���ام���ة م�����س��اب��ق��ة ك����اأ�����س االحت�����اد 
وال�سباب  اال���س��ب��ال  لفئتي  ل��ل��ج��ودو 
التي تقرر اإقامتها يف �سيافة مدينة 
اجلمعة  ي��وم  ،و�سيكون  خ��ورف��ك��ان،  
13-11 موعدا الإقامة بطولة كاأ�س 
ال�سفري الياباين ال�سنوية للنا�سئني 
وم�سابقة   ،  2005 حت��ت  م��وال��ي��د 
وما   1999 حت���ت  مل��وال��ي��د  اآخ�����ري 

ال�سيخة  ب�سالة  وذلك  الرجال  دون 
اأبو  فاطمة بنت مبارك احلديثة يف 
االحتاد  بني  التعاون  اإط��ار  يف  ظبي 
حلني   ، وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  ووزارة 
اكتمال العمل ب�سالة االحتاد مبقره 
اجل��دي��د مب��دي��ن��ة ب��ن��ي ي��ا���س يف اأبو 

ظبي.
اليوم  ب���ط���ول���ة  اق����ام����ة  ت���ق���رر  ك���م���ا 
�سيافة  يف   11-27 ي���وم  ال��وط��ن��ي 
خ������ورف������ك������ان ك�����ن�����وع م������ن اجل������ذب 
بفنون  وال���ت���ع���ري���ف  اجل����م����اه����ريي 

مثل  يف  االأن���دي���ة  وا����س���راك   ، اللعبة 
الغالية  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ن��ا���س��ب��ات  ت��ل��ك 
اأول  وت��ق��ام   ، الريا�سية  واالأح�����داث 
ب�سالة  اجل���دي���د  ال���ع���ام  يف  ب��ط��ول��ة 
املزهر الريا�سية يف دبي يوم اجلمعة 
15-1-2021 ،من خلل اجلولة 
االم���ارات  اأب��ط��ال  دوري  م��ن  االوىل 
ل��ف��ردي ال�����س��ب��اب ،وحت��ت�����س��ن نف�س 
ال�سالة يوم اجلمعة 29-1 اجلولة 
لفردي  زاي������د  دوري  م����ن  االأوىل 
نادي  وت�����س��ه��د ���س��ال��ة   .. ال��ن��ا���س��ئ��ني 

اقامة   2-12 ي����وم  ك��ل��ب��اء  احت�����اد 
اأبطال  دوري  م��ن  النهائية  اجل��ول��ة 
،بينما  ال�����س��ب��اب  ل���ف���ردي  االم������ارات 
ت���ق���ام اجل����ول����ة اخل���ت���ام���ي���ة ل�����دوري 
نادي  ب�سالة  النا�سئني  لفردي  زايد 
الفجرية للفنون القتالية وذلك يوم 

 .2-26

بطولة حممد بن زايد
ب����ن ثعلوب  ����س���ع���ادة حم���م���د  وذك������ر 
ال���درع���ي رئ��ي�����س االحت�����اد ب����اأن يوم 

القادم  اجلمعة اخلام�س من مار�س 
لبطولة  االأوىل  االنطلقة  �سي�سهد 
حممد بن زايد الكربى لفئة االأ�سبال 
وال�سباب   2008-2007 مواليد 
 2001،2002،2003 م��وال��ي��د 
فاطمة  ال�����س��ي��خ��ة  ب�����س��ال��ة  وذل����ك   ،
اأب��و ظبي،  يف  احلديثة  م��ب��ارك  بنت 
لها  برنامج خا�س  اأن مت و�سع  بعد 
لقيمة واأهمية تلك البطولة الغالية 
،و�سيعلن الحقا كيفية الت�سجيل لها 

عرب القنوات الر�سمية..

اقامة  م���ك���ان  الح���ق���ا  وو����س���ي���ح���دد 
البطولة  م���ن���اف�������س���ات  ان����ط����لق����ة 
املقرر  املدر�سي  للوملبياد  التاهيلية 
وذل����ك   4-2 اجل���م���ع���ة  ي����وم����ي  يف 
لها  املنظمة  اللجنة  م��ع  بالتن�سيق 
،ب��ي��ن��م��ا حت���دد ي���وم اجل��م��ع��ة 4-9-

االوملبياد  لنهائي  م��وع��دا   2021
املدر�سي.. وحتدد يوم اجلمعة 28-

بطولة  لنهائي  موعدا   2020-5
كاأ�س رئي�س الدولة الغالية للجودو  
التي تقرر يف �سيافة ال�سارقة م�سكا 

اقامتها  ت��اأت��ي  اللعبة،والتي  ملو�سم 
امل�ستمر  التعاون  اط��ار  يف  بال�سارقة 
الريا�سية  وامل��ج��ال�����س  االحت����اد  ب��ني 
واالأن����دي����ة االأع�������س���اء ،وال���ت���ي متثل 
الدائمة،و�سمن  لل�سراكة  ترجمه 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة االحت�����اد مب���ا يخدم 

ريا�سة االإمارات.

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستعر�س جمل�س اإدارة مركز االإمارات للتحكيم الريا�سي م�ستجدات العمل 
اأ�سرع وقت  االأ�سا�سي و االنتهاء منه لي�سبح جاهزاً يف  النظام  اإع��داد  ب�ساأن 

ممكن للف�سل يف النزاعات والق�سايا املتعلقة بالقطاع الريا�سي بالدولة. 
وناق�س املجل�س خلل اجتماعه - الذي عقد اأم�س االأول برئا�سة �سعادة علي 
االجرائية  االأعمال  - مقرتحات  الوطنية  االأوملبية  اللجنة  بوج�سيم مبقر 
مبا�سرة  اأج��ل  من  النزاعات  ت�سجيل  اآلية  بحث  و  مهامه  ملبا�سرة  متهيداً 

العمل يف الق�سايا التي ت�سل اإليه.
ح�سر االجتماع كل من �سعادة �سعيد عبد الغفار ح�سني و �سعادة �سرار حميد 

الثلثة  البطران، و اخلرباء اخلارجيني  بالهول، و�سعادة يو�سف عبد اهلل 
الظاهري  اهلل  اأحمد عبد  و  العاجل،  �سعيد علي  و  ال�سام�سي،  �سيف  حمدة 
الوطنية،  االأوملبية  للجنة  التنفيذي  املدير  دروي�س  بن  حممد  اإىل  اإ�سافة 
وتطرق احلا�سرون اإىل مراجعة �سياغة املواد املختلفة يف النظام االأ�سا�سي 

والتاأكد من كل التفا�سيل واجلوانب القانونية اخلا�سة بها.
و اأكد بوج�سيم اأن املجل�س ناق�س بنود املوازنة املالية، والنواحي اللوج�ستية 
ال���واردة  وامل��ق��رتح��ات  املقبلة  امل��رح��ل��ة  خ��لل  العمل  ومتطلبات  واالإداري�����ة 
العمل  منظومة  ت�سيري  يف  منها  اال�ستفادة  �سيتم  التي  االأع�ساء  قبل  من 
ب��دوره على  للقيام  املركز  روؤي��ة وطموح  التي تخدم  املميزة  االأفكار  ال�سيما 
اأكمل �سورة مبا ي�سمن تعزيز مكانته بني كافة هيئات الدولة من ناحية، 

اأخرى..  ناحية  اأي�سا من  ال��دويل  امل�ستوى  واعتباره منوذجا يحتذى على 
امل�ستقبلية  املو�سوعة واخلطط  الربامج  املجل�س اطلع على  اأن  اإىل  م�سريا 
كل  وبحث  للمركز،  واملنت�سبني  املحكمني  ومعارف  ق��درات  ب�سقل  اخلا�سة 
ال�سبل التي ت�سمن تعزيز كفاءة اجلانب العلمي والقانوين وتو�سيع املعرفة 

باملمار�سات واملعايري التي يقوم على �سوئها عمل املركز.
يف  االإلكرتونية  الطرق  تفعيل  كيفية  اأي�سا  املركز  اأع�ساء  “ بحث  وق��ال: 
خلل  للمتعاملني  �سنوفرها  التي  واخلدمات  املعاملت  بجميع  التوا�سل 
التحول  باأهمية  الر�سيدة  احلكومة  توجهات  مع  متا�سياً  القادمة،  الفرتة 
الذكي، واالعتماد علي املن�سات الرقمية التي توفر اجلهد والوقت وت�سمن 
اإجن��از االأعمال ب�سهولة وي�سر، مما ي�سهم يف تكوين �سورة مميزة للمركز 

اإن  واأ�ساف  بالكامل” .  الريا�سي  املجتمع  لدى  اإيجابية  انطباعات  وت��رك 
املقرتحة  والنماذج  اخلا�سة  الت�ساميم  ا�ستعرا�س  كذلك  �سهد  االجتماع 
يف  مبا  للعمل،  املطلوبة  التجهيزات  جميع  �سملت  والتي  الرئي�سي،  للمقر 
ذلك القاعات املنا�سبة ملختلف االجتماعات، وغرف املداولة وق�سم االأر�سيف 
للقيام  املركز  يحتاجها  التي  االأخ��رى  التجهيزات  وكل  املعلومات،  وقاعدة 
للتحكيم  االإم���ارات  اإدارة مركز  اأن جمل�س  اإىل  املركز  رئي�س  ن��وه  و  بعمله. 
املن�سطات  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  مع  تن�سيقياً  اجتماعاً  عقد  الريا�سي 
الطرفني  بني  امل�سرتك  التعاون  اأوج��ه  لبحث  املرئي  االت�سال  تقنية  عرب 
وا�ستعرا�س كيفية تقدمي اآليات عمل وا�سرتاتيجيات مبتكرة تخدم ريا�سة 

االإمارات وت�سهم يف تر�سيخ الوعي املطلوب لدى اجلميع«.

حتت رعاية �سلطان بن خليفة بن �سخبوط اآل نهيان.. وم�ساركة 176 لعبا من 25 دولة  

انطالق بطولة اآ�شيا لل�شطرجن لكبار ال�شن اأون لين اليوم

احتاد اجلودو يحدد مالعب بطولت املو�سم اجلديد

حممد بن ثعلوب:بطولة حممد بن زايد الأوىل لقطاع امل�شتقبل اإ�شافة حقيقية

الإمارات للتحكيم الريا�سي يبحث اآليات ت�سجيل النزاعات وم�ستجدات النظام الأ�سا�سي

علي بوج�شيم: ناق�شنا بنود املوازنة والنواحي اللوج�شتية وجتهيزات املقر الرئي�شي

••  �صانيا-الفجر

ال�سينية  االأوملبية  اللجنة  مع  يبحث  اأنه  االآ�سيوي  االأوملبي  املجل�س  اأعلن 
�سانيا  يف  امل��ق��ررة  ال�ساد�سة،  ال�ساطئية  االآ���س��ي��وي��ة  االأل��ع��اب  دورة  ت��اأج��ي��ل 
دي�سمرب  من  ال�ساد�س  حتى  نوفمرب   28 من  ال�سينية  هاينان  مبقاطعة 

املقبلني، اإىل موعد الحق ب�سبب تف�سي جائحة كورونا، كوفيد 19.
واأ�سدر املجل�س االوملبي اال�سيوي اأم�س ال�سبت بيانا جاء فيه: اإن املجل�س 

جدولة  اإع����ادة  يناق�سان  ال�سينية  االومل��ب��ي��ة  واللجنة  اال���س��ي��وي  االومل��ب��ي 
مواعيد دورة االلعاب اال�سيوية ال�ساطئية ب�سانيا.

واللجنة  اال�سيوي  االوملبي  )املجل�س  الثلثة  االط��راف  اإن  البيان:  وتابع 
م�ستمر  ات�سال  على  كانت  ل��ل��دورة(  املنظمة  واللجنة  ال�سينية  االوملبية 
تراقب  وكانت  ب�سانيا،  ال�ساطئية  االلعاب  ب��دورة  يتعلق  فيما  العام  طوال 

الو�سع ب�سكل يومي وتعمل معا عن كثب لتعديل املواعيد، اإذا لزم االمر.
واللجنة  اال�سيوي  االوملبي  املجل�س  ف��اإن  ال��ق��رار،  اتخاذ  مبجرد  واأ���س��اف: 

االوملبية ال�سينية واللجنة املنظمة �سيحددون املواعيد اجلديدة لللعاب 
اال�سيوية ال�ساطئية ال�ساد�سة.

 17 ويت�سمن برنامج االلعاب اال�سيوية ال�ساطئية يف �سانيا مناف�سات يف 
فعالية ريا�سية، هي: اأكواثلون )ال�سباحة(، الريا�سات املائية )ال�سباحة يف 
املياه املفتوحة وم�سابقة كرة املاء(، األعاب القوى ال�ساطئية، �سباقات الزوارق 
الريا�سي،  الت�سلق  امل�سغرة،  ال�سلة  كرة  التنني،  قوارب  �سباقات  ال�سريعة، 
كرة اليد ال�ساطئية، كرة القدم ال�ساطئية، الكرة الطائرة ال�ساطئية، الكرة 

ال�ساطئية واجلوجيت�سو(،  )امل�سارعة  النف�س  الدفاع عن  اخل�سبية، فنون 
الكابادي ال�ساطئية، ركوب االمواج، ال�سراع، تقبال والطريان ال�سراعي.

عام  ال�ساطئية  اال�سيوية  االلعاب  دورة  االآ�سيوي  االوملبي  املجل�س  واأطلق 
الن�سخة  تلتها   باإندوني�سيا،  بايل  يف  االوىل  الن�سخة  فاأقيمت   ،2008
هايانغ  يف  الثالثة  ثم   ،2010 يف  م�سقط  العمانية  العا�سمة  يف  الثانية 
ال�سينية يف 2012، وا�ست�سافت فوكيت التايلندية الرابعة يف 2014، 

واأخرياً اأقيمت اخلام�سة يف دانانغ بفيتنام عام 2016.

املجل�س الأوملبي الآ�شيوي يبحث مع الأوملبية ال�شينية
 تاأجيل دورة الألعاب الآ�شيوية ال�شاطئية ال�شاد�شة ب�شانيا

اأم��ريك��ا اجل��ن��وب��ي��ة ل��ك��رة ال��ق��دم )ك��ومن��ي��ب��ول( ا�ستئناف كوبا  اأع��ل��ن احت���اد 
ليربتادوري�س، اأبرز م�سابقة الأندية القارة، اعتبارا من اأيلول/�سبتمرب، بعد 

تعليقها منذ اآذار/مار�س ب�سبب فريو�س كورونا امل�ستجد.
واأفاد االحتاد يف بيان ان كوبا ليربتادوري�س، املوازية مل�سابقة دوري االأبطال 
يف اأوروبا، �ستعاود ن�ساطها اعتبارا من 15 اأيلول/�سبتمرب، على ان ت�ستكمل 
من  اعتبارا  �سودامرييكانا،  كوبا  االأه��م،  حيث  من  الثانية  القارية  امل�سابقة 

االأول/اأكتوبر. ت�سرين   27
قوله  دومينغيز  األيخاندرو  ال��ب��اراغ��وي��اين  رئي�سه  ع��ن  االحت���اد  بيان  ونقل 
وال�سارم  امل�����س��وؤول  التطبيق  م��ع  �ستتعزز  ال��ق��دم  ك���رة  ع���ودة  يف  “الرغبة 
دائما  االع��ت��ن��اء  م��ع  ال��ق��دم،  ب��ك��رة  املعنيني  ك��ل  قبل  م��ن  ال�سحية  لل�سروط 

ب�سحة اجلميع«.
و�سيتم ا�ستكمال امل�سابقتني وفق �سيغتهما املعتادة، مع املباريات التي كانت 

مقررة اأ�سل. وبالن�سبة اىل كوبا ليربتادوري�س، �سيقام الدور ثمن النهائي 
وربع  االأول/دي�سمرب،  كانون  من  والثاين  الثاين/نوفمرب  ت�سرين   25 يف 
النهائي يف التا�سع من كانون االأول/دي�سمرب و16 منه، على ان يقام ن�سف 

النهائي يف ال�ساد�س من كانون الثاين/يناير 2021 و13 منه.
ومل يحدد االحتاد موعد املباراة النهائية لكل من امل�سابقتني، لكنه اأ�سار اىل 

انها �ستقامان يف الن�سف الثاين من كانون الثاين/يناير.

ومن املقرر ان ي�ست�سيف ملعب ماراكانا ال�سهري يف مدينة ريو دي جانريو 
الربازيلية املباراة النهائية لكوبا ليربتادوري�س، على ان يقام نهائي امل�سابقة 

الثانية يف االأرجنتني.
اىل  “كوفيد19-”،  ب�سبب  ا�سطر  ان  اجلنوبي  االأم��ريك��ي  للحتاد  و�سبق 
اأمريكا،  كوبا  الوطنية،  للمنتخبات  القارية  بطولته  نهائيات  موعد  تاأجيل 

من �سيف العام احلايل اىل �سيف 2021.

ا�شتئناف مناف�شات كوبا ليربتادوري�س يف 15 �شبتمرب 
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هوت�سبري،  ت��وت��ن��ه��ام  م����درب  ي��ث��ق 
اإمكانية فوزه  جوزيه مورينيو، يف 
اللندين،  ال��ف��ري��ق  م���ع  ب���االأل���ق���اب 
الوقت مثل مدرب  ح��ال منحه  يف 

ليفربول، يورغن كلوب.
كلوب  اإىل  الربتغايل  امل��درب  اأ�سار 
ال����ذي ت���وىل ت��دري��ب ل��ي��ف��رب��ول يف 
2015، وقاد الفريق للقب دوري 
اأوروب��ا، وال�سوبر االأوروبي،  اأبطال 
العام  ل���لأن���دي���ة  ال����ع����امل  وك����اأ�����س 
الفريق  مع  التتويج  قبل  املا�سي، 
م���رة منذ  امل��م��ت��از الأول  ب���ال���دوري 

املو�سم. هذا  عاماً   30
لل�سحافيني:  م���وري���ن���ي���و  وق������ال 
يورغن  م��ع  االأم����ر  ا���س��ت��غ��رق  “كم 
واحد  �سراء  اأع��وام،   4 وليفربول؟ 
من اأف�سل حرا�س املرمى يف العامل، 
وما  املدافعني،  اأف�سل  وواح��د بني 

اإىل ذلك.
عقدي  ع���ل���ى  “اأركز  واأ�������س������اف: 
اأعتقد  اأع��������وام،  ل���ث���لث  امل�����س��ت��م��ر 
ع���ق���دي ميكننا  م�����دة  اأن������ه خ�����لل 
ذلك  نفعل  اإذا مل  باالألقاب،  الفوز 
�سنوات  ل��ث��لث  وا���س��ت��م��ر وج����ودي 

فقط �ساأكون �سعيداً بذلك«.
وتابع: “اأعمل من اأجل النادي وال 
اإن  اأق���ول  اأف��ك��ر يف نف�سي، ال زال��ت 
النووي  واحلم�س  ذات��ه،  طموحي 
اخل���ا����س ب���ي ه���و ذات�����ه، ل��ك��ن رمبا 
اأمر مبرحلة تراجع فيها اهتمامي 

مقابل  اأح����ق����ق����ه  وم������ا  ب���ن���ف�������س���ي، 
االهتمام اأكرث بالنادي«.

بحاجة  لي�س  “توتنهام  واأو���س��ح: 
الإن������ف������اق ����س���خ���م ل���ل���ت���ع���اق���د مع 
االنتقاالت  ف�����رتة  يف  ال���لع���ب���ني 

املقبلة«.

ب����داأت  الأين  “متفائل  واخ���ت���ت���م: 
اأث���ق يف  ال��ع��م��ل م��ن ي��وم��ي االأول، 
اإج��راء بع�س التغيريات  اأنه ميكن 
نحتاج  ال  ول��ه��ذا  ت�سكيلتنا،  ع��ل��ى 
فعله  ال��ذي  مثل  اإنفاق �سخم  اإىل 

النادي ال�سيف املا�سي«.

�سيقاتل مان�س�سرت يونايتد مع كل 
�سيتي،  ومان�س�سرت  ت�سيل�سي،  من 
من اأجل التعاقد مع مدافع لي�سرت 
�سيتي الظهري االأي�سر، االإجنليزي 

بن ت�سيلويل.
ذكرت �سحيفة ذا �سن االإجنليزية: 
بقوة  دخ��ل  يونايتد  “مان�س�سرت 
مع  التعاقد  اأج��ل  م��ن  ال�سفقة  يف 
ال���لع���ب، وال�����ذي ي��ع��ت��ربه امل���درب 
له  اأول��وي��ة  �سول�ساير  ج��ون��ار  اأويل 
ه���ذا ال�����س��ي��ف، ح��ي��ث ي��ق��وم مدرب 
فريق  ببناء  احلمر”  “ال�سياطني 
املو�سم  ب��ال��ل��ق��ب  ال���ف���وز  اأج����ل  م���ن 

املقبل.
و���س��ت��ث��ري اخل��ط��وة ال�����س��ك��وك حول 
م�ستقبل زميل ت�سيلويل يف منتخب 
اإجنلرتا لوك �سو، الذي يلعب اأي�ساً 

يف مركز الظهري االأي�سر.
كان مدرب ت�سيل�سي فرانك المبارد 
الرجل  ه��و  ت�سيلويل  ب���اأن  مقتنعاً 
اإدارة  ول��ك��ن  ل�”لبلوز”،  امل��ن��ا���س��ب 
م��ل��ي��ون جنيه   80 ح����ددت  ن���ادي���ه 
وياأمل  عنه،  لل�ستغناء  اإ�سرتليني 
االأي�سر  الظهري  بيع  يف  “البلوز” 

ميلن،  الإن��رت  بامليريي  اإمير�سون 
يف �سفقة بقيمة 15 مليون جنيه 
ت��وف��ري جزء  اأج���ل  م��ن  ا�سرتليني، 

من مبلغ ال�سفقة على االأقل.
كما يحر�س مان�س�سرت �سيتي على 
التعاقد مع ت�سيلويل، ليحل حمل 

يونايتد  ل��ك��ن  م��ي��ن��دي،  بينغامني 
مع  التوقيع  �سباق  حالياً  يت�سدر 

العب اإجنلرتا 23 عاماً.

�شرط مورينيو لقيادة توتنهام 
اإىل من�شة التتويج

يونايتد يناف�س ال�شيتي على 
التعاقد مع بن ت�شيلويل

••  اأبوظبي-الفجر:

 حت����ت اإ������س�����راف احت������اد االإم��������ارات 
جمموعة  ت��ن��ظ��م  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و، 
انف�ستمنت  فيجن  اإنرتنا�سيونال 
ال�سيفي  ال����ت����دري����ب����ي  امل���ع�������س���ك���ر 
لع�ساق اجلوجيت�سو يف فندق نادي 
باأبوظبي.  امل�سّلحة  القوات  �سباط 
وان��ط��ل��ق��ت اأن�����س��ط��ة امل��ع�����س��ك��ر يوم 
االأح����د امل��واف��ق 5 ي��ول��ي��و اجل���اري، 
للتدّرب  ا�ستثنائية  فر�سة  لت�سكل 
يف �سالة ريا�سية حديثة مع نخبة 
بالدولة،  اجلوجيت�سو  جن��وم  م��ن 
حتت اإ�سراف رامون ليمو�س مدرب 
املنتخب الوطني، مع توفري امكانية  
التوا�سل الدائم مع جمموعة من 

اأ�سهر املدربني يف الدولة.
 ون���ظ���را ل���لإق���ب���ال ال��ك��ث��ي��ف على 
امل�ساركة يف املع�سكر من قبل حمبي 
 14 �سن  م��ن  ب���دءا  الريا�سة  ه��ذه 
القائمون  اأع���ل���ن  ف����وق،  ف��م��ا  ع��ام��ا 
ا�ستكمال  ع��ن  املع�سكر  اإق��ام��ة  على 

عملية الت�سجيل يف املرحلة االأوىل، 
اجلديدة  الطلبات  جميع  وتاأجيل 
اأغ�سط�س  يف  الثانية   املرحلة  اإىل 

املقبل.
املرحلة  ت��خ��ت��ت��م  اأن  امل���ق���رر  وم����ن   
يوليو،   25 يف  املع�سكر  االأوىل من 
62 الع���ب���ا من  ح��ي��ث ي�����س��ت�����س��ي��ف 
والهواة  الوطني  املنتخب  اأع�����س��اء 
ال��ذي��ن ي��ت��خ��ذون اخل��ط��وة االأوىل 
وي�سرف  الريا�سية.  م�سريتهم  يف 
ال�سيفي  امل���ع�������س���ك���ر  ع���ل���ى  ف���ن���ي���ا 
���س��ب��ع��ة م����دّرب����ني ب��ي��ن��ه��م خ��ب��ري يف 
ومتخ�س�س  وال����ت����ك����ّي����ف،  ال����ق����وة 
ويخ�سع  ال��ط��ب��ي��ع��ي.  ال����ع����لج  يف 
���س��اع��ات تدريب  ل�����س��ت  امل���ت���درب���ون 
على  ب��ني جل�سات  م��وزع��ة  ي��وم��ي��اً، 
البدنية  واللياقة  املناف�سة  ب�ساط 
يف  الع�سلي  اال�ست�سفاء  واإج���راءات 
املع�سكر  وي��ق��ام  ال�����س��ب��اح��ة.  ح��و���س 
باالإجراءات  ���س��ارم  ال��ت��زام  ظ��ل  يف 
من  املعتمدة  ال�سّحية  االحرتازية 
الهيئات املحلية واالحتادية املعنية، 

ح���ي���ث خ�������س���ع ج���م���ي���ع احل�������س���ور 
بداية  يف  كوفيد19-  الخ��ت��ب��ارات  
امل��ع�����س��ك��ر، ومت ع��زل��ه��م ق��ب��ل ظهور 
ت�سريح  على  واحل�����س��ول  النتيجة 

امل�ساركة.
املنهايل،  م���ب���ارك  اع��ت��رب  وب������دوره 
احت���اد  يف  ال��ف��ن��ي��ة  االإدارة  م���دي���ر 
املع�سكر  اأن  االإم��ارات للجوجيت�سو، 
ال�سباب  ال�ستقطاب  رائ��ع��ة  و�سيلة 
اداة  انه  لريا�سة اجلوجيت�سو، كما 
حتفيز مهمة للريا�سيني النا�سئني 
ع�����رب ت���ف���اع���ل���ه���م م�����ع ن���خ���ب���ة من 
اللعبني واملدربني؛ وقال: “كانت 
حافلة  املع�سكر  م��ن  االأوىل  االأي���ام 
اإىل  للعودة  واحل��م��ا���س،  بالت�سويق 
بعد  املناف�سني  ومواجهة  الب�ساط، 
فريق  وو���س��ع  االإل��زام��ي��ة.  العطلة 
التدريب خطة مدرو�سة تركز على 
م��ث��ل مترينات  خم��ت��ل��ف اجل���وان���ب 
وتدريبات   ، الب�ساط  على  امل��ه��ارة 
ال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة يف ال�����س��ال��ة، ملا 
تقدمه من فوائد يف تر�سيخ منط 

املتدربني  ل����دى  ال�����س��ح��ي  احل���ي���اة 
تنظيم  ع����ن  ف�����س��ل  امل�������س���ارك���ني، 
النوم  ومواعيد  الغذائية  الربامج 
النظرية  واملحا�سرات  واال�ست�سفاء 
يقول  املع�سكر  على  تعليقه  ويف   .«
ال��لع��ب ال�����س��اع��د ���س��ي��ف احل���رية، 
املع�سكر،  يف  االأن�����س��ط��ة  ت���ن���ّوع  اإن 
املدّربني  م��ن  امل�����س��ت��م��ر  وال��ت��وج��ي��ه 
بالغي  ع��ام��ل��ني  ك���ان���ا  ال����ب����ارزي����ن، 
االأهمية يف جعل املع�سكر فر�سة ال 
واأ�ساف:  للتعّلم؛  ت�سيع  ان  ميكن 
حمبي  م��ن  هنا  املتواجدين  “كل 
بيئة  ولدينا  اجلوجيت�سو،  ريا�سة 
مفعمة باحلما�س واملرح. اأنا اأ�ستمتع 
الب�ساط  ع��ل��ى  ال��ت��دري��ب  بجل�سات 
لدورها يف م�ساعدتي على ممار�سة 
راأيت  التي  التقنيات  بع�س  واإتقان 
يف  ي�ستخدمونها  حم��رتف��ني  ع��دة 
نزاالتهم، مما يح�ّسن من مهاراتي 

وقدراتي يف اللعبة«.
 ويوؤكد زميله ال�ساعد جاد طبارة، 
اأنه كان من اأوائل املتقدمني بطلب 

امل�����س��ارك��ة يف امل��ع�����س��ك��ر ف���ور اإع���لن 
االإم���ارات للجوجيت�سو عنه،  احت��اد 
انقطاع  ب��ع��د  ال��ت��دري��ب  ل��ي�����س��ت��اأن��ف 
الأك����رث م���ن ث��لث��ة ا���س��ه��ر؛ وق���ال: 
“�سعرت ب�سعادة كبرية عندما اأعلن 
اأن  للجوجيت�سو  االإم������ارات  احت���اد 
املع�سكر مفتوح للجميع، حيث اأتاح 
اإىل  ل��ل��ع��ودة  ا�ستثنائية  فر�سة  يل 
وحت�سني  اجل��وج��ي��ت�����س��و،  مم��ار���س��ة 
مهاراتي والتوا�سل مع ع�ساق هذه 
الريا�سة مثلي. واأرجو حتقيق اأداء 
واال�ستفادة  املناف�سات،  خلل  جيد 
م����ن ف���ر����س���ة ال��ت��ع��ل��م م����ن رام�����ون 
الوطني  املنتخب  م���دّرب  ليمو�س، 
ا�ستعداداتي  خ����لل  االإم�����ارات�����ي، 

ال�ستئناف املناف�سات«.
فريق  �سمن  م�ساركته  اإط���ار  ويف   
يقول  ال�سيفي،  باملع�سكر  املدربني 
بيلوميوين،  اإدواردو  ال���ربازي���ل���ي 
ك��ب��ري امل���دّرب���ني ل���ن���ادي ال���ع���ني، اإن 
ال��لع��ب��ني من  ت��دري��ب  جتربته يف 
ذوي  املهارات املختلفة كانت مليئة 

باملتعة والت�سويق.
واأ�ساف:” ي�سم املع�سكر جمموعة 
اأع�ساء  بع�سهم  ال�سباب  من  رائعة 
يف امل��ن��ت��خ��ب ال���وط���ن���ي، واآخ�������رون 
املع�سكر  ه��ذا  و�سنغتنم  مبتدئون. 

تعزيز  ع���ل���ى  ال����رتك����ي����ز  الإع�����������ادة 
وتب�سيط  اجلوجيت�سو،  اأ�سا�سيات 
التقنيات، وبناء اأ�سا�س قوي جلميع 
امل�����س��ارك��ني. ول���ذل���ك دور م��ه��م يف 
م�����س��اع��دة ال��ري��ا���س��ي��ني م���ن ذوي 

القوة  اخل��ربة على حتديد مكامن 
التح�ّسن.  وجم������االت  وال�����س��ع��ف 
االرتقاء  امل��ب��ت��دئ��ون  ي�ستطيع  كما 
الريا�سة  ه������ذه  يف  مب���ه���ارات���ه���م 

الرائعة«.

اكتمال عدد امل�شاركني يف املرحلة الأوىل 
من مع�شكر اجلوجيت�شو ال�شيفي

• اإرجاء ت�سجيل الراغبني اجلدد يف اللتحاق باملع�سكر اإىل املرحلة الثانية ب�سهر اأغ�سط�ص 
• التزام �سارم بتطبيق كافة الإجراءات الحرتازية وتوجيهات ال�سحة وال�سالمة

وا�سل مهاجم ريال مدريد، غاريث بيل، اإثارة اجلدل من جديد، خلل فوز 
بالدوري   35 اجلولة  يف   ،0-2 اأالفي�س  ديبورتيفو  “امللكي” على  الفريق 

االإ�سباين.
التقطت كامريات موقع جول االإ�سباين، �سورة للويلزي غاريث بيل متكئاً يف 
املدرجات، وكان القناع يغطي عينيه خلل مواجهة ريال مدريد وديبورتيفو 
ومتديد  املدرجات،  على  اال�ستلقاء  ب�ساأن  م�سطرباً  بيل  يكن  ومل  اأالفي�س. 
�ساقيه، وتكتيف ذراعيه وو�سع القناع على عينيه، على الرغم من علمه اأنه 
االأمور،  �سارت  هكذا  �سورته.  الكامريا  بع�س  تلتقط  اأن  ج��داً  املحتمل  من 
التقط موقع جول تلك اللحظة، مما يعمق انف�سال بيل االآن عن كيان ريال 

مدريد الذي ينتمي له، بعدما اأ�سبح اللعب الويلزي غري �سروري للفريق 
“امللكي«.

ويت�سح ذلك من حقيقة اأن زين الدين زيدان مل يعد يدفع به يف املباريات، 
حيث اإنه منذ ا�ستئناف “الليغا” مل يلعب الويلزي �سوى ب�سع دقائق منذ 
ولعب 16 مباراة فقط طوال املو�سم، وهو  مايوركا،  ريال  �سد  يونيو   24
اأقل رقم منذ اأن كان يف مدريد. على الرغم من حقيقة اأنه ميكن االآن اإجراء 
5 تغيريات ب�سكل ا�ستثنائي، فقد ف�سل زيدان اأن يدفع بفيني�سيو�س، فيدي 
فالفريدي، اإي�سكو، اإيدين هازارد، اإبراهيم دياز �سد ديبورتيفو اأالفي�س، مع 

جتاهل بيل.

بيل يوا�شل اإثارة اجلدل يف ريال مدريد
اأو���س��اي��ن ب��ول��ت اىل ا�ستعداده  اأمل���ح ال��ع��داء االأ���س��ط��وري اجل��ام��اي��ك��ي 
للتفكري بالعودة اىل امل�سمار الذي اعتزل مناف�ساته عام 2017، يف 

حال طلب منه مدربه املخ�سرم غلني ميلز ذلك.
ل�سباقي  العامليني  القيا�سيني  الرقمني  عاما(   33( بولت  ويحمل 
م�سريته اللفتة بثماين ميداليات  خلل  وتوج  م،  و200  م   100
العامل  بطولة  اأع��ق��اب  يف  املناف�سات  يعتزل  ان  قبل  ذهبية،  اأومل��ب��ي��ة 

الألعاب القوى لندن 2017.
ويف مقابلة مع جملة “فارايتي” االأمريكية، �سدد بولت على انه ال 

باالأمر يف حال طلبه ميلز  �سيفكر  العودة عن االعتزال، لكنه  ينوي 
)70 عاما(.

وقال “اذا عاد املدرب وقال يل “هيا، فلنقم بذلك”، �ساأفعل )التفكري 
بالعودة(، الأنني اأثق جدا مبدربي«.

وتابع “اأدرك انه اذا قال اإننا �سنقوم بذلك، اأعرف ان االأمر �سيكون 
ممكنا«.

األعاب القوى يف جامايكا، واأ�سرف على  اأبرز مدربي  ويعد ميلز من 
الفريق االأوملبي الأكرث من 20 عاما.

بولت م�شتعد للتفكري بالعودة
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الفجر الريا�ضي

االأ�سواء  دوري  مو�سم  انطلق  تاأجيل  القدم  لكرة  البلغاري  االحت��اد  ق��رر 
بفريو�س  االإ�سابات  ع��دد  تزايد  بعد  اأ�سبوعني  مل��دة  ال�سعبية  للعبة  املحلي 
االأ�سبوع  خ���لل  ال��ب��ل��ق��ان  منطقة  يف  ال��واق��ع��ة  ال��ب��لد  يف  امل�ستجد  ك��ورون��ا 

املا�سي.
اإىل  البطولة  تاأجيل  ب��اق��رتاح  ل��لحت��اد  التابعة  الطبية  اللجنة  وتقدمت 
“بالنظر اإىل الو�سع الوبائي املعقد” يف  اأم�س االأول اجلمعة  اإدارة االحتاد 

البلد.
وقال االحتاد البلغاري للعبة يف بيان اأم�س ال�سبت “وافق االحتاد البلغاري 
الطواقم  واأف��راد  االق��رتاح حفاظا على �سلمة اللعبني  القدم على  لكرة 

واحلكام..«.
اخلام�س من  ا�ستئنافها يف  بعد  م�ستمرة  املو�سم احلايل  مباريات  تزال  وال 
يونيو حزيران املا�سي عقب توقف ا�ستمر لنحو ثلثة اأ�سهر لكن احلكومة 

اأبواب  وخلف  جمهور  دون  امل��ب��اري��ات  باإقامة  اخلمي�س  ي��وم  اأوام���ر  اأ���س��درت 
مغلقة.

يوليو متوز   24 اجل��دي��د يف  املو�سم  م��ب��اري��ات  تنطلق  اأن  امل��ق��رر  م��ن  وك���ان 
اجلاري لكن االحتاد قال اإن البطولة �ستنطلق يف ال�سابع من اأغ�سط�س اآب 

املقبل.
وخلل االأ�سبوع املا�سي ظهرت حاالت عدوى بالفريو�س يف اأكرث من ن�سف 
اأندية الق�سم االأول وبع�س اأندية الق�سم الثاين بينما بلغ عدد حاالت االإ�سابة 
نادي  ح��االت يف  ت�سع  اإىل  اإ�سافة  حالة   16 فارنا  م��وري  ت�سرينو  ن��ادي  يف 
لوكوموتيف بلوفديف بطل الكاأ�س. وبلغ عدد حاالت االإ�سابة بالفريو�س يف 
بلغاريا 330 حالة وهو رقم قيا�سي يف حني بلغ عدد حاالت االإ�سابة اأم�س 
ال�سبت 292 حالة. وحتى االآن بلغ العدد االإجمايل للإ�سابات بالعدوى يف 

بلغاريا نحو �سبعة اآالف حالة اإىل جانب 267 وفاة.

يقدمه  ال��ذي  الكبري  االأداء  زي��دان  الدين  زين  الفرن�سي  امل��درب  امتدح 
احلار�س البلجيكي للفريق، تيبو كورتوا، وم�ساهمته يف الت�سدي للعديد 
“االأبي�س” للنت�سار  لي�ساهم يف حتقيق  املناف�سني،  اأم��ام  الفر�س  من 

الثامن توالياً على ح�ساب ديبورتيفو اأالفي�س 0-2.
قال زيدان عقب املباراة: “كورتوا يقدم دوراً كبرياً وهاماً للغاية، اجلميع 

ي�سارك بدوره، لكن تيبو ينقذ الكثري من االأهداف وي�ساعدنا كثرياً«.
وعن احت�ساب ركلة جزاء ثالثة توالياً للريال خلل اجلوالت االأخرية، 
لعبة  كانت  م�ستحقة،  الأن��ه��ا  فهذا  ج��زاء  ركلة  هناك  ك��ان  “اإذا  اأو���س��ح: 

جيدة، االأهم ت�سجيل االأهداف باأي طريقة«.
وتابع: “ال تزال تتبقى 3 مباريات، وال نعلم ماذا �سيحدث؟، االآن نحن 

بحاجة للراحة بع�س الوقت قبل مواجهة غرناطة«.
الغيابات  رغم  للفريق،  الدفاعية  بال�سلبة  الفرن�سي  امل��درب  اأ�ساد  كما 
اأننا  “حقيقي  ال��ب��ط��اق��ات،  ل��رتاك��م  رام��و���س  القائد  واأب��رزه��ا  ال��ع��دي��دة، 
لدينا  اأن  كما  امل��ن��وال،  ه��ذا  على  املوا�سلة  علينا  قليلة،  اأه��داف��اً  ن�ستقبل 

كورتوا الذي يقدم اأداًء رائعاً، لكن عدم تلقي اأهداف اأمر م�ستحيل«.
وبخ�سو�س م�ستقبل العب و�سط الفريق، الكولومبي خامي�س رودريغيز، 
�سيعود الرت��داء قمي�س  اإذا كان  ف��رتة، وعما  الت�سكيلة منذ  الغائب عن 

اأعلم«. “ال  زيدان  قال  “امللكي”، 
الفرن�سي  املهاجم  “امللكي” بخ�سو�س حالة  امل��درب جمهور  كما طماأن 
كرمي بنزميا، الذي �سجل الهدف االأول، و�سنع الثاين ملاركو اأ�سين�سيو: 

“بحالة جيدة، تعر�س اللتحام و�سعر ببع�س الدوار«.

رحب بطل العامل الربيطاين لوي�س 
ال�سابق  ال��ب��ط��ل  ب���ع���ودة  ه��ام��ي��ل��ت��ون 
عامل  اىل  األون�سو  فرناندو  االإ�سباين 
املقبل،  امل��و���س��م  ال��ف��ورم��وال واح���د يف 
البطل  ي��وا���س��ل  ان  يف  اأم���ل���ه  م��ب��دي��ا 
�سيبا�ستيان  االأمل����اين  اأي�����س��ا،  ال�سابق 
ف��ي��ت��ل، م�����س��ريت��ه ع��ل��ى احل��ل��ب��ات رغم 

افرتاقه عن فريق فرياري.
اىل  امل��و���س��م  ه���ذا  ه��ام��ي��ل��ت��ون  وي�سعى 
اإح������راز ل��ق��ب ع��امل��ي ���س��اب��ع ي���ع���ادل به 
الرقم القيا�سي الذي يحمله االأملاين 
فريق  �سائق  لكن  �سوماخر.  ميكايل 
تعزيز  رغ��ب��ت��ه يف  اأب�����دى  م��ر���س��ي��د���س 
احللبات  ع���ل���ى  “الكبار”  ح�������س���ور 

ال�سيما اأبطال العامل ال�سابقني.
ثلثة  حاليا  احللبات  على  ويتواجد 
حامل  هاميلتون  هم  للعامل،  اأب��ط��ال 
ال���ل���ق���ب، وف��ي��ت��ل امل���ت���وج اأرب������ع م���رات 
فريقه  م�����ع   )2013-2010(
كيمي  والفنلندي  ب��ول،  ري��د  ال�سابق 
رايكونن )بطل 2007 مع فرياري( 
اإليهم  و�سين�سم  روم��ي��و.  األ��ف��ا  �سائق 
يف امل��و���س��م امل��ق��ب��ل األ��ون�����س��و م��ع رينو، 
معه  اأح����رز  ال���ذي  الفرن�سي  ال��ف��ري��ق 

اللقب يف 2005 و2006.
و�سبق لهاميلتون واألون�سو ان تزامل 
2007، وجمعت  ع��ام  م��اك��لري��ن  يف 
بينهما علقة تناف�سية متوترة. وردا 
اذا كان يرحب بعودة  �سوؤال عما  على 
ال��ف��ئ��ة االأوىل  االإ���س��ب��اين اىل ح��ل��ب��ات 
مو�سم  نهاية  منذ  عنها  ابتعد  ال��ت��ي 
2018، قال هاميلتون يف ت�سريحات 
�سبورت�س”،  “�سكاي  �سبكة  نقلتها 

بذلك؟«. اأرحب  لن  “ملاذا 
ال��ت��ي ن�سرت  ال��ت�����س��ري��ح��ات  وت��اب��ع يف 
تواجد  ك��ل��م��ا  ان����ه  “اأعتقد  ال�����س��ب��ت 
�سائقون من الطراز العايل، كلما كان 
ذلك اأف�سل للريا�سة. مل اأحتدث اإليه 

اأعرف االأ�سباب )العودة(، لكن  لذا ال 
تهاين له«.

م�ستقبل  اىل  ه��ام��ي��ل��ت��ون  وت����ط����رق 
ال���ذي �سريحل ع��ن ف���رياري يف  فيتل 
نهاية املو�سم احلايل ليحل بدال منه 
االإ�سباين كارلو�س �ساينز، من دون ان 

تت�سح الوجهة املقبلة للأملاين.
التوقيع  يف  ف��ي��ت��ل  خ����ي����ارات  وت���ب���دو 
العامل  بطولة  يف  م�سارك  فريق  م��ع 

حمدودة.
اأج�����رى  ان�����ه  وت�������س���ري ال���ت���ق���اري���ر اىل 
مباحثات مع رينو قبل تعاقد االأخري 
م�سوؤولون  اأدىل  حني  يف  األون�سو،  مع 
بوينت  وراي�سينغ  ب��ول  ري��د  ف��ري��ق  يف 
بت�سريحات  امل��ا���س��ي��ة،  االأي�����ام  خ���لل 
اأي  ���س��ف��وف  اىل  ان�سمامه  ت�ستبعد 

منهما يف 2021.
و�سدد هاميلتون على ان فيتل ال يزال 

ال��ك��ث��ري، مو�سحا  ت��ق��دمي  ق���ادرا على 
“اذا توقف +�سيب+ قبل املوعد اللزم، 
اأعتقد ان االأمر �سيكون موؤ�سفا، اأعتقد 
ليقدمه  ال��ك��ث��ري  ل���دي���ه  زال  م���ا  ان����ه 

للريا�سة، والكثري لتحقيقه«.
و����س���دد ع��ل��ى رغ��ب��ت��ه يف روؤي������ة اأك���رب 
البارزين  ال�سائقني  م��ن  ممكن  ق��در 
االحتفاظ  ن��ري��د  “لذا  احل��ل��ب��ة  ع��ل��ى 
ب��اأب��ط��ال ال���ع���امل. +���س��ي��ب+ ه���و بطل 
عامل، فرناندو بطل عامل، واأعتقد ان 
ال�سابقني  هذا ذلك )تواجد االأبطال 
ي��ك��ون اال مل�سلحة  ع��ل��ى احل��ل��ب��ة( ل��ن 

الريا�سة«.
وت���اأت���ي ت�����س��ري��ح��ات ه��ام��ي��ل��ت��ون على 
هام�س جائزة �سترييا الكربى املقررة 
االأح����د ع��ل��ى حلبة ري���د ب���ول ري��ن��غ يف 
بطولة  �سمن  الثانية  وه��ي  النم�سا، 

العامل 2020.

هاميلتون يرحب بعودة 
األون�شو ويرغب ببقاء فيتل 

اإح��راز لقبه االأول املحلي منذ  خطا ريال مدريد بثبات نحو 
2017 يف الدوري اال�سباين بفوزه على �سيفه االفي�س  عام 
بهدفني نظيفني �سمن مناف�سات املرحلة اخلام�سة والثلثني 

من الدوري اال�سباين لكرة القدم .
والفوز هو الثامن تواليا لريال مدريد بعد ا�ستئناف الن�ساط 
الكروي يف ا�سبانيا لي�ستعيد فارق النقاط االربع الذي يف�سله 
عن غرميه التقليدي بر�سلونة )80 مقابل 76 نقطة( قبل 

نهاية الدوري بثلث مراحل.
وبات الفريق امللكي يف حاجة اىل فوزين يف مباراتيه الثلث 

االخرية لكي يتوج بطل.
وغ����اب ع��ن ري����ال م��دري��د ق��ائ��ده ���س��ريخ��ي��و رام���و����س لرتاكم 
ادير  الربازيلي  امل��داف��ع  منه  ب��دال  فحل  ال�سفراء  البطاقات 
ينطبق  واالم��ر  ف���اران،  راف��اي��ل  الفرن�سي  اىل جانب  ميليتاو 
لوكا�س  منه  بدال  كارباخال وحل  داين  االمي��ن  الظهري  على 

فا�سكيز.
بعد غيابه  الت�سكيلة  اىل  ه��ازار  ادين  البلجيكي  وعاد اجلناح 
بداعي  بلباو  واتلتيك  خيتايف  �سد  االخريتني  املباراتني  عن 
اللعبني  مقاعد  على  جل�س  وق��د  كاحله،  يف  طفيفة  ا�سابة 

االحتياطيني قبل ان ي�سارك يف اواخر املباراة.
املباراة وهو يف حاجة اىل حتقيق ثلثة  ري��ال مدريد  ودخ��ل 
للمرة  بطل  ليتوج  م��ب��اري��ات  م��ن  ل��ه  تبقى  م��ا  يف  انت�سارات 

االوىل منذ عام 2017.
كرة  خو�سيلو  �سدد  عندما  االر����س  ا�سحاب  ال�سيوف  ف��اج��اأ 

قوية ا�سطدمت بالعار�سة بعد مرور 3 دقائق.
وكان خو�سيلو �سجل 3 اهداف يف 3 مباريات �سابقة �سد ريال 
 2016 ع��ام  االول/دي�سمرب  كانون  يف  ثنائية  بينها  مدريد 

عندما كان يدافع عن الوان ديبورتيفو ال كورونيا.
وح�سل ريال مدريد على ركلة جزاء اثر اعاقة نافارو للظهري 
االي�����س��ر ال��ف��رن�����س��ي ب��ن��ج��ام��ني م��ن��دي ال����ذي ل��ع��ب ب���دال من 
امللعب حتى  �سيغيب عن  ال��ذي  مار�سيلو  امل�ساب  الربازيلي 
نهاية املو�سم احلايل، انربى لها كرمي بنزمية بنجاح مفتتحا 

الت�سجيل )12(.
و�سار اوليفر بوركه بالكرة م�سافة 50 مرتا قبل ان يتخطى 

الربازيلي كا�سيمريو وي�سدد كرة زاحفة ت�سدى لها برباعة 
احلار�س البلجيكي تيبو كورتوا )27(.

وجنح ريال مدريد يف ا�سافة الهدف الثاين بعد هجمة مرتدة 
الت�سلل ومرر كرة  �سريعة ك�سر فيها بنزمية م�سيدة 

عر�سية باجتاه ماركو ا�سوين�سيو ليتابعها االخري 
من م�سافة قريبة داخل ال�سباك )51(.

حار�س  لكن  فريقه  غلة  ي�ساعف  بنزمية  وك��اد 
االفي�س تدخل برباعة منقذا فريقه من هدف 

اأكيد )58(.
وفّرط ريال �سو�سييداد بفر�سة االرتقاء 

االوروب�����ي�����ة  امل�����راك�����ز  اآخ������ر  اىل 
اأر�سه  على  القاتل  ب�سقوطه 

غرناطة. اأمام   3-2
متاحة  ال��ف��ر���س��ة  وك���ان���ت 
البا�سكي  ال����ن����ادي  اأم������ام 
امل����رك����ز  اىل  ل�����لرت�����ق�����اء 

ال���������س����اد�����س ال�������ذي ي���وؤه���ل 
ت�سفيات  خل��و���س  �ساحبه 

“يوروبا  االوروب���ي  ال���دوري 
جتمد  ر���س��ي��ده  ان  اال  ليغ”، 

متخلفا  ن���ق���ط���ة   51 ع����ن����د 
ال�ساد�س  خيتايف  عن  بنقطتني 

وم��ت��ق��دم��ا ب��ن��ق��ط��ة ي��ت��ي��م��ة عن 
الثامن  وغ����رن����اط����ة  ف���ال���ن�������س���ي���ا 

والتا�سع على التوايل.
وت���ق���دم غ��رن��اط��ة ب��ه��دف��ني عرب 
 )21( ب���وي���رت���ا����س  اأن���ط���ون���ي���و 
 ،)43( �����س����ول����دادو  وروب�����رت�����و 
�سو�سييداد عن طريق  رد  فيما 
 )47( م�����ريي�����ن�����و  م����ي����ك����ي����ل 
اوي����ارزاب����ال )83(  وم��ي��ك��ي��ل 

الربتغايل  يخطف  اأن  قبل 
هدف  دوارت���ي  دومينو�س 

الفوز لل�سيوف )88(.
ومني �سو�سييداد الذي يلتقي مع اتلتيك بلباو يف دربي اقليم 
البا�سك يف نهائي كاأ�س ا�سبانيا بخ�سارته الثالثة يف الدوري يف 

اآخر خم�س مباريات.
وافتتح بويرتا�س الت�سجيل براأ�سية �ساروخية 
من  متقنة  عر�سية  اإث���ر  املنطقة  داخ���ل  م��ن 
�سولدادو  ي�سجل  اأن  ق��ب��ل   ،)21( دوارت����ي 
الثاين مفلتا من م�سيدة الت�سلل الرتطام 
م���داف���ع���ي اخل�����س��م وي�سع  ب���اأح���د  ال���ك���رة 
اأنخل  ���س��ب��اك احل���ار����س م��ي��غ��ي��ل  ال���ك���رة يف 

مويا)43(.
رف����ع ���س��و���س��ي��دداد اي��ق��اع��ه يف 
فار�سا  ال��ث��اين  ال�����س��وط 
البداية  م��ن��ذ  ه��ي��م��ن��ت��ه 
تقلي�س  يف  وجن���������ح 
دقيقتني  ب��ع��د  ال���ف���ارق 
�سقطت  ع���ن���دم���ا  ف���ق���ط 
ال��ك��رة ام����ام م��ريي��ن��و اإثر 
على  ي�سعها  اأن  قبل  ركنية 
روي  الربتغايل  احلار�س  ي�سار 

�سيلفا )47(.
البا�سكي  ال������ن������ادي  وع���������ادل 
النتيجة عندما مرر الفرن�سي 
عر�سية  دج��������������وارا  ن����اي���������س 
تابعها  امل���ن���ط���ق���ة  داخ������ل  اىل 
اويارزابال �ساروخية يف اأعلى 

الزاوية الي�سرى )83(.
على  ق�����س��ى  دوارت�������ي  ان  اال 
رفع  عندما  االر����س  اأ�سحاب 
ما�سي�س  داروي����ن  ال��ف��ن��زوي��ل��ي 
القائم  ن��ح��و  ط��وي��ل��ة  عر�سية 
ال����ث����اين ت���اب���ع���ه���ا ال���ربت���غ���ايل 

راأ�سية يف ال�سباك )88(.

ريال مدريد يخطو بثبات نحو
 لقب الليغا

تاأجيل املو�شم الكروي يف بلغاريا 
ب�شبب تزايد العدوى 

هذا ما قاله زيدان بعد الق�شاء على األفي�س

كونتي،  اأنطونيو  ميلن  اإن��رت  لنادي  الفني  املدير  قرر 
مع  م�ستقبله  حل�سم  اإدارت�����ه،  م��ع  ع��اج��ل  اج��ت��م��اع  عقد 

الفريق خلل املو�سم املقبل.
ب��ال��رغ��م م��ن خ��و���س اإن���رت مل��ب��اري��ات �سعبة خ���لل هذا 
اإدارته  م��ع  اجتماع  عقد  طلب  كونتي  اأن  االآ  التوقيت، 
مب�سروعه  يتم�سكون  ي��زال��ون  ال  ك��ان��وا  اإذا  م��ا  مل��ع��رف��ة 

لتطوير النادي اأم ال.
اإنرت كان قد ظهر مب�ستوي جيد يف بداية املو�سم، ولكن 

كان للفريق مظهر اأقل جاذبية عقب عودة الن�ساط مرة 
اأخرى.

املو�سم  بنهاية  �سيقيم عمله  اأن��ه  اإىل  اأ�سار  كونتي  وك��ان 
�سيتوقف  الفريق  اأن م�ستقبله مع  اإىل  احل��ايل، ملمحاً 

على عدة اعتبارات على راأ�سها النتائج النهائية.
وبح�سب Sky Sport Italia، فاإن املدرب االإيطايل 
يود اأن يناق�س مع اإدارته حتديد ال�سفقات التي �ست�ساعد 
الفريق على مناف�سة يوفنتو�س باملو�سم املقبل وحماولة 

اإنهاء هيمنة البيانكونريي على ال�ساحة املحلية.
مليون   11 �سنوي مقداره  رات��ب  كونتي على  ويح�سل 

يورو يف املو�سم الواحد.
و�سيتعني على اإنرت وكونتي االتفاق على كيفية حتقيق 
ه��ذا ال��ه��دف، اإم���ا ع��ن ط��ري��ق االع��ت��م��اد على اللعبني 
اأو  الوقت،  املزيد من  �سي�ستغرق  ال��ذي  االأم��ر   ، ال�سباب 
عن طريق �سم العبني اأ�سحاب خربة من اأجل حتقيق 

جناح �سريع.

اجتماع عاجل بني كونتي وم�شوؤويل اإنرت ميالن

=قال احتاد اأمريكا اجلنوبية لكرة القدم )الكومنيبول( الليلة املا�سية اإن 
مباريات كاأ�س ليربتادوري�س للأندية �سيتم ا�ستئنافها يف �سبتمرب اأيلول 

املقبل بعد توقفها ب�سبب جائحة فريو�س كورونا.
و�سيعود 32 فريقا مناف�سا يف ن�سخة القارة من دوري االأبطال ال�ستئناف 
املباريات بداية من 15 �سبتمرب بدون جماهري ووفقا الإجراءات احرتازية 

و�سعت ملنع اأي انت�سار اإ�سايف للفريو�س.
االخرى  القارية  البطولة  �سودامريكانا،  كاأ�س  اأن  الكومنيبول  واأ�ساف 
اأكتوبر   27 بداية من  ا�ستئنافها  االأوروب���ي، ميكن  ال��دوري  تعادل  التي 

ت�سرين االأول املقبل.

يناير  من  االأخ��ري  االأ�سبوع  يف  البطولتني  نهائيات  اإق��ام��ة  املتوقع  وم��ن 
كانون الثاين 2021.

و�سودامريكانا  ليربتادوري�س  بطولتي  يف  فريقا   32 يناف�س  ي��زال  وال 
18 مار�س اذار املا�سي مع انت�سار اجلائحة  حيث توقفت البطولتان يف 

يف جميع اأنحاء العامل.
ومل ُت�ستاأنف معظم البطوالت املحلية يف اأمريكا اجلنوبية اإذ اأن الربازيل، 
الواليات  بعد  الفريو�س  ج��راء  الوفاة  ح��االت  اأك��رث  �سهدت  التي  الدولة 
ن�ساط  ا�ستاأنفت  التي  القارة  يف  الرئي�سية  ال��دول  بني  الوحيدة  املتحدة، 

كرة القدم.

ا�شتئناف كاأ�س ليربتادوري�س يف �شبتمرب 



 
ركاب حافلة يقتلون �شائقا طالبهم بارتداء الكمامات

ركاب  قبل  من  امل��ربح  لل�سرب  تعّر�س  فرن�سي  حافلة  �سائق  تويف 
بعدما طلب منهم و�سع كمامات مبا يتما�سى مع تدابري مكافحة 
فريو�س كورونا امل�ستجد، ما اأثار تنديدا من القادة ال�سيا�سيني يف 

البلد باأفعال املعتدين.
اإن���ه ك���ان ميتا دم��اغ��ي��ا بعد  اب��ن��ة فيليب م��ون��غ��ي��و،  وق��ال��ت م���اري 
االعتداء عليه يف بلدة بايون جنوب غربي فرن�سا، نهاية االأ�سبوع 
وقف  عائلته  ق��ررت  بعدما  اجلمعة  امل�ست�سفى  يف  وت��ويف  املا�سي، 

اأجهزة االإنعا�س.
عن  نف�سله  اأن  "قررنا  بر�س":  "فران�س  لوكالة  م��اري  واأ�سافت 

اأجهزة االإنعا�س واأيدنا االأطباء يف ذلك".
العام  املدعي  الق�سية، وقال  واتهم رجلن مبحاولة قتل يف هذه 

جريوم بورييه، اإنه �سيطلب تعديل االتهامات بعد وفاة مونغيو.
وذكر مكتب املدعي العام اأن ثلثة اأ�سخا�س اآخرين اتهموا اأي�سا 
الرتباطهم باالعتداء، اثنان منهم ب�سبب عدم م�ساعدة �سخ�س يف 

حالة خطر، والثالث ملحاولة اإخفاء م�ستبها فيه.
اإىل مونغيو  ال��وزراء الفرن�سي جان كا�ستيك�س حتية  وق��ّدم رئي�س 
به اجلمهورية كمواطن مثايل ولن  "تعرتف  وكتب على تويرت: 

تن�ساه. القانون �سيعاقب مرتكبي هذه اجلرمية الدنيئة".
وو�سف وزير الداخلية جريالد دارمانان الذي كان من املفرت�س 
اأن يلتقي بع�س �سائقي احلافلت يف بايون ال�سبت ملناق�سة الو�سع 
االأمني، احلادث باأنه "عمل بغي�س"، م�سيفا "اإن اجلبان امل�سوؤول 

عن هذه اجلرمية يجب اأال يفلت من العقاب".

يقلد القردة 30  عامًا ليحافظ على لياقته
الريا�سة  مم��ار���س��ة  ع��ل��ى  ع��م��ره،  م��ن  اخلم�سني  يف  �سيني  اع��ت��اد 
طيلة  القردة  مثل  االأ�سجار  وت�سلق  االأربعة  قوائمه  على  بالتنقل 

العقود الثلثة املا�سية.
يجذب ت�سن هايغانغ، وهو من ع�ساق اللياقة البدنية يف مقاطعة 
�سان�سي ال�سينية، االنتباه كلما مار�س الريا�سة يف االأماكن العامة، 
30 عاماً. فبدل  ب�سبب الروتني الغريب الذي يتبعه منذ حوايل 
التمارين الريا�سية التقليدية، يت�سرف ت�سن مثل القرد، ومي�سي 
على قوائمه االأربعة، ويجل�س على ظهره ويتدىل بذراعيه، حتى 

اأنه يقلد القردة بت�سلق االأ�سجار. 
وا�ستلهم ت�سن ا�ستلهم هذه الطريقة الغريبة، عندما كان يراقب 
زياراته  اأث��ن��اء  االأ���س��ج��ار،  وتت�سلق  ور���س��اق��ة  بخفة  تتحرك  ق���ردة 

املتكررة حلديقة احليوان.
وقال ت�سني هايجانغ: "بداأت ممار�سة مترين امل�سي على القوائم 
االأربعة عندما كان عمري حوايل 20 عاماً. كثرياً ما كنت اأ�ساهد 
القردة يف حديقة احليوانات. اعتقدت اأن حركاتها مثرية للهتمام 

لذلك قلدتها".
واأ�ساف "كنت اأواجه م�ساكل �سحية مثل الر�سح، و اآالم االأ�سنان، 
وطنني االأذنني عندما كنت مزارعاً يف الريف. وبعد اأن انتقلت اإىل 
املدينة للعمل، بداأت ق�ساء اأوقات فراغي يف ممار�سة متارين امل�سي 
م�ساكلي  اختفت  التمارين  من  ف��رتة  وبعد  ال��ق��ردة.  طريقة  على 

ال�سحية ومل اأعد يف حاجة لزيارة الطبيب".
اأخ��رياً يقلد حركات  ومل يقت�سر ت�سني على تقليد القردة، واأخ��ذ 
حيوانات اأخرى مثل الزواحف. يذكر اأن الكثري من ع�ساق اللياقة 
اأن  اإال  ال��ت��م��ري��ن،  يف  ت�سني  ب��اأ���س��ل��وب  اهتمامهم  اأب����دوا  ال��ب��دن��ي��ة، 
معظمهم مل يجروؤ على ذلك يف االأماكن العامة خ�سية االإحراج، 

وفقاً ما نقل موقع "اأوديتي �سنرتال". 

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كوريا ال�شمالية تاأمر جنودها برتبية الأرانب !
اأمرت ال�سلطات يف كوريا ال�سمالية جنودها بالبدء برتبية ما ال يقل عن 15 اأرنبا، وذلك ح�سبما ذكر تقرير ملوقع 
"ديلي اإن كي"، املتخ�س�س بال�ساأن الكوري. وي�سري التوجيه ال�سادر عن اجلي�س ال�سعبي الكوري والذي يعود لل�سهر 

املا�سي، اإىل دعوة اجلنود وعائلتهم لرتبية املزيد من االأرانب، لتوفري م�سدر غذائي خا�س بهم.
واعترب املكتب ال�سيا�سي التابع للجي�س اأن االأمر يعد و�سيلة لتعزيز اإمدادات اللحوم يف البلد بطريقة غري مكلفة، 
نقلت  ح�سبما  العا�سبة،  احليوانات  تربية  يف  للتو�سع  الداعية  اأون  جونغ  كيم  الزعيم  تو�سيات  �سمن  يندرج  واأن��ه 

�سحيفة "نيويورك بو�ست" االأمريكية.
واأكد االأمر على اأنه �سيتم تقييم جتاوب اجلنود فيما يتعلق برتبية االأرانب قبل نهاية اأغ�سط�س القادم.

ونقل موقع "ديلي اإن كي" عن م�سدر قوله، اإن القرار اجلديد �سي�سيف املزيد من االأعباء على اجلنود الكوريني 
ال�سماليني الذين بدوؤوا مطلع هذا ال�سهر �سل�سلة من التدريبات الع�سكرية املكثفة، حيث �سيتوجب عليهم االهتمام 

باالأرانب اإىل جانب واجباتهم الع�سكرية االأخرى.
كذلك قال م�سدر اآخر للموقع الكوري، اإن القرار يوؤكد بل �سك قرب معاناة الكوريني ال�سماليني الأزمة غذائية 

كبرية، لذا قامت احلكومة بخطوة ا�ستباقية متثلت بالدعوة للرتكيز على تربية احليوانات.
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�شاطئ املوت يخطف 11 �شخ�شا
لقي 11 �سخ�سا م�سرعهم غرقا يف مياه �ساطئ النخيل، ال�سهري ب�"�ساطئ 
اإنقاذ طفل كان  اأن حاولوا  املوت"، بحي العجمي غربي االإ�سكندرية، بعد 
ي�سارع االأمواج. واأعلنت االإدارة املركزية لل�سياحة وامل�سايف باالإ�سكندرية 
يف بيان على �سفحتها مبوقع التوا�سل االجتماعي "في�سبوك"، اأنه جرى 
التابعة  االإن��ق��اذ  ق��وات  ت��زال  ال  فيما  البحر،  مياه  م��ن  جثامني   6 انت�سال 
البيان  واأ���س��ار  اآخ��ري��ن.   5 جثث  النت�سال  جهودها  املدنية  احلماية  الإدارة 
اإىل اأن عددا من املواطنني نزلوا البحر ب�ساطئ النخيل ال�ساعة اخلام�سة 
ارتياد  منع  لقرار  باملخالفة  وذل��ك  االأول اجلمعة،  اأم�س  دقيقة فجر  و20 
ال�سواطئ ال�سادر من جمل�س الوزراء امل�سري. واأ�ساف اأن املواطنني نزلوا 
البحر يف هذا التوقيت املبكر هربا من ملحقات االأجهزة التنفيذية التي 
االإج���راءات االحرتازية ملواجهة  اليوم �سمن  تقوم بعملية االإخ��لء ط��وال 
اأ�سخا�س   10 اأن  البيان  وك�سف  "كوفيد19-".  امل�ستجد  كورونا  فريو�س 
لقوا م�سرعهم غرقا دفعة واحدة اأثناء تدافعهم لنزول البحر تباعا الإنقاذ 
اأن جميع  اأحد االأطفال من الغرق، والذي لقي م�سرعه هو االآخر. يذكر 
اإىل  اأمام اجلمهور  �ساطئا، مغلقة   61 البالغ عددها  االإ�سكندرية،  �سواطئ 
اأجل غري م�سمى منذ مار�س املا�سي، وذلك تنفيذا لقرار املحافظ يف اإطار 

منع التجمعات واحلد من انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد.

قريبا.. حلم ال�شفر اأ�شرع من ال�شوت يتحقق
كولورادو  ب��والي��ة  دنفر  م��ن  تتخذ  وال��ت��ي  �سوبر�سونيك  ب��ووم  �سركة  اأعلنت 
االأمريكية مقرا لها، عزمها اإطلق طائرتها االأ�سرع من ال�سوت "اإك�س بي1-" 
 .2021 يف  الحقا  التجريبية  رحلتها  لتبداأ  ال��ق��ادم،  اأكتوبر  من  ال�سابع  يف 
وقال املوؤ�س�س والرئي�س التنفيذي لل�سركة، بليك �سول، يف بيان: "متثل طائرة 
حول  ال�سوت  من  اأ���س��رع  ب�سكل  ال�سفر  لتوفري  االأوىل  اخلطوة  بي1-  اإك�س 
اإمكانية  تعني  ب�سرعة م�ساعفة  "الرحلت اجلوية  �سول:  واأ�ساف  العامل". 
ال�سفر اأكرث وقطع امل�سافات على نحو اأ�سهل، ما ميكننا من زيارة االأ�سخا�س 
واملواقع ال�سياحية والثقافية على نحو اأكرب". وتعتمد الطائرة التي و�سفتها 
كالهند�سة  م��ت��ط��ورة  تقنيات  التاريخ"على  يف  "االأ�سرع  اأن��ه��ا  على  ال�سركة 
اإىل جانب  األياف الكربون يف عمليات الت�سميم، هذا  ا�ستخدام  القائمة على 
اإن"  اإن  "�سي  �سبكة  ذك��رت  ما  ووف��ق  الكفاءة.  عالية  الهوائية  الديناميكيات 
االأمريكية، فاإن "بووم �سوبر�سونيك" ح�سلت على ما ال يقل عن 6 مليارات 
"فريجن غروب"  دوالر كطلبات م�سبقة للطائرة "اإك�س بي1-"، مقّدمة من 
واخلطوط اجلوية اليابانية التي ا�ستثمرت 10 مليني دوالر يف ال�سركة �سنة 
اأن تبداأ  55 و75 �سخ�سا، ويتوقع  ي��رتاوح بني  ملا  الطائرة  2017. و�ستت�سع 
رحلتها التجارية يف العام 2030، حيث �سرتكز رحلتها على امل�سارات عرب 
املحيط االأطل�سي يف البداية، و�ست�ستغرق الرحلة من نيويورك اإىل العا�سمة 

ميغان تراينور 
تطرح اأغنية جديدة

اأط����ل����ق����ت ال���ن���ج���م���ة االأم����ريك����ي����ة 
اأغنية  ت��راي��ن��ور  م��ي��غ��ان  ال�����س��ه��رية 
عنوان  حت���م���ل  ج����دي����دة  ���س��ي��ن��غ��ل 

.Make You Dance
ال��ن��ج��م��ة ال��ب��ال��غ��ة م���ن ال��ع��م��ر 26 
ع��ام��اً، تطرح ه��ذه االأغ��ن��ي��ة �سمن 
حديث  األ���ب���وم  م��ن  مم��ي��زة  ن�سخة 

لها.
وكانت قد قالت ميغان ترينور اأنها 
�ستطلق ن�سخة مميزة من األبومها 
وهو بعنوان Treat Myselfوهو 
النجمة  الثالث يف م�سرية  االألبوم 

املحبوبة.
وكان قد طرح هذا االألبوم يف بداية 
العام يف �سهر كانون الثاين/يناير 
باإجتهاد  اأنها عملت  واأكدت ميغان 
االلبوم،  ه��ذا  على  طويلة  ل��ف��رتة 
كبرياً  جم��ه��وداً  منها  تطّلب  فهو 

كي ير�سي اأذواق املتابعني.

تطوير �شيارة تي�شال ذاتية القيادة متامًا هذا العام
اأول  اأول  ما�سك  اإيلون  تي�سل  جمموعة  رئي�س  اأك��د 
لل�سيارات  امل�����س��ن��ع��ة  ال�����س��رك��ة  اأن  اخل��م��ي�����س،  اأم�����س 
القيادة  ذاتية  �سيارة  العام  هذا  �ستطور  الكهربائية 

بالكامل قادرة على التنقل من دون �سائق.
مواعيد  املا�سية  ال�سنوات  يف  االأعمال  رجل  و�سرب 
املركبات،  م��ن  ال��ن��وع  ه���ذا  لتطوير  ع���دة  ت��ق��دي��ري��ة 
���س��ي��ارة ذات��ي��ة القيادة  ب���ادئ االأم���ر ب�سنع  واع����داً يف 
متاماً يف 2018، قبل اأن يوؤخر املوعد املرتقب حتى 
الفيديو  واأكد ما�سك يف ر�سالة عرب   .2020 مطلع 
ملنا�سبة افتتاح املوؤمتر العاملي للذكاء اال�سطناعي يف 
�سريعاً  �سنح�سل  باأننا  تامة  ثقة  على  "اأنا  �سنغهاي 
جداً على اخل�سائ�س االأ�سا�سية للقيادة الذاتية من 
امل�ستوى اخلام�س، ما يعني يف املجمل اال�ستقللية 
الذاتية  امل��رك��ب��ات  وت��ت��وزع  العام".  ه���ذا  يف  ال��ت��ام��ة 
ا�ستقلليتها.  تبعا لدرجة  فئات  اإىل خم�س  القيادة 
وميثل امل�ستوى اخلام�س الدرجة االأعلى مع مركبة 

قادرة على التنقل من دون �سائق على اأي طريق.
با�ستقللية  احل��ال��ي��ة  "تي�سل"  ���س��ي��ارات  وت��ت��م��ت��ع 
اال�ستقللية  اأن  يعتربون  حمللني  اأن  غري  جزئية 

التامة ت�سطدم بعوائق قانونية وتنظيمية كبرية.

توفيت بعدما عر�شتها والدتها عمدًا لكورونا 
17 عاماً بفريو�س  اأمريكية تبلغ من العمر  توفيت فتاة 
"التقاط  حفل  اإىل  والدتها  ا�سطحبتها  بعدما  كورونا، 

كورونا" حيث ال يرتدي اأي من ال�سيوف الكمامات.
جولي�سانو  م�ست�سفى  اإىل  ديفي�س  كار�سني  اإدخ���ال  ومت 
للأطفال يف فورت مايرز ال�سهر املا�سي قبل اأن تتدهور 
غرفة  اإىل  ُنقلت  بيومني  ذل��ك  وب��ع��د  ب�سرعة،  �سحتها 
جهاز  على  وو���س��ع��ت  م��ي��لده��ا،  عيد  يف  امل��رك��زة  العناية 

التنف�س ال�سناعي.
اإال اأن كار�سني خ�سرت معركتها مع الفريو�س بعد فرتة 
وجيزة، لتكون واحدة من اأ�سغر �سحايا كورونا يف والية 

فلوريدا.
وقالت عاملة البيانات ربيكا جونز اإن والدة ديفي�س اأخذتها 
من  تعاين  التي  ابنتها  لتعري�س  الكني�سة،  يف  حفلة  اإىل 
�سعف امل��ن��اع��ة ع��م��داً ل��ل��ف��ريو���س، ك��م��ا ك��ان��ت ت��ع��اين من 
البدانة املفرطة وا�سطرابات يف اجلهاز الع�سبي، بح�سب 

�سحيفة ذا �سن الربيطانية.
واأف�����ادت ال��ت��ق��اري��ر اأن وال����دي ك��ار���س��ني اأع��ط��ي��اه��ا عقار 
اأزيرثومي�سني كعلج وقائي، بعد ح�سور احلفل بني 10 
 100 اأكرث من  15 يونيو )حزيران( املا�سي مب�ساركة  و 
طفل. وقال موقع ميرت اإن من الوا�سح اأنها كانت تعاين 

من �سداع و�سعال خفيف قبل تناول الدواء.
الوقاية  تعليمات  ف��ي��ه  ت���راع  مل  ال���ذي  احل��ف��ل  وت�سمن 
ومن  واأل��ع��اب��اً،  ومو�سيقى  جي  دي  االجتماعي  والتباعد 
االآخرين قد  االأطفال  اأي من  اإذا كان  بعد  املعروف  غري 

تعر�س للإ�سابة بالفريو�س.

طفلة تربح الآلف بابتكار مقعد 
ينقذ من املوت يف ال�شيارات 

ربحت طفلة اأمريكية مبلغ 20 األف دوالر بعد اأن ابتكرت 
من  الكثري  ح��ي��اة  ينقذ  اأن  ميكن  لل�سيارة  ذك��ي��اً  م��ق��ع��داً 

االأطفال.
لكن  �سغرية،  فتاة  ع��ام��اً(   12( دينتون  ليديا  تكون  ق��د 
اإن��ق��اذ االأطفال  امل�����س��ارك��ة يف ج��ه��ود  ه��ذا مل مينعها م��ن 
الذين ين�ساهم ذووهم داخل ال�سيارات يف االأجواء احلارة، 
CITGO من  ورب��ح��ت م��وؤخ��راً ج��ائ��زة قيمة يف حت��دي 
خلل ابتكار مقعد يعرف متى يتم ترك االأطفال داخل 

ال�سيارة يف االأجواء احلاّرة.
وتقول ليديا "كان ك�سب املال اأمراً رائعاً، لكنني اأهتم حقاً 
اأي طفل  االأه��م هو عدم موت  االأرواح. كان هديف  باإنقاذ 

هذا ال�سيف".
وت���ق���ول ط��ال��ب��ة ال�����س��ف ال�����س��اب��ع اإن���ه���ا ا���س��ت��ل��ه��م��ت فكرة 
االب���ت���ك���ار، ب��ع��د م�����س��اه��دة االأخ���ب���ار وروؤي������ة ال��ع��دي��د من 
االأطفال يتعر�سون خلطر املوت بعد تركهم يف ال�سيارات 
ال�ساخنة وغالباً عن طريق ال�سدفة. وت�سيف ليديا "يف 
البداية، فكرت يف جمع االأم��وال للعائلت، لكن هذا لن 
يحل امل�سكلة. كنت اأرغب يف اخرتاع �سيء ميكن اأن مينع 
اجراء عملي الإحداث  اتخاذ  الوفيات، وفكرت يف  حدوث 
التغيري املطلوب". ورغم توفر العديد من ال�سيارات التي 
تقدم مل�ستخدميها مقاعد ذكية، لكن هذه ال�سيارات تاأتي 
باأ�سعار باهظة، لذلك كانت فكرة ليديا هي توفري مقعد 

ذكي ب�سعر منا�سب للجميع.

ثروة اإيلون ما�شك تتخطى 
ال�6 مليارات دولر

اإيلون  امل���ل���ي���اردي���ر  ث�����روة  جت������اوزت 
لي�سبح  بافيت،  وارن  ث��روة  ما�سك 
العامل،  يف  �سخ�سية  اأغ��ن��ى  ���س��اب��ع 
وف���ق���ا مل���وؤ����س���ر ب���ل���وم���ربج ل�����رثوات 
املليارديرات. وقالت ن�سرة بلومربج 
اإن ثروة ما�سك، الرئي�س التنفيذي 
الكهربائية،  للعربات  ت�سل  ل�سركة 
قفزة  بعد  دوالر  مليار   6.07 زادت 
�سهم  يف  امل���ئ���ة  يف   10.8 ب��ن�����س��ب��ة 
اأن ثروة  التقرير  واأ�ساف  ال�سركة. 
االأ�سبوع  تراجعت  ال�سافية  بافيت 
باأ�سهم قيمتها  بعدما تربع  املا�سي 
2.9 مليار دوالر يف �سركة برك�سري 
الأعمال  ي��راأ���س��ه��ا  ال���ت���ي  ه����اث����اواي 
خ���ريي���ة. ك���ان���ت اأ����س���ه���م ت�����س��ل قد 
خلل  امل��ئ��ة  يف   500 بن�سبة  ق��ف��زت 
ال���ع���ام االأخ�����ري م���ع زي�����ادة مبيعات 
ال�����س��رك��ة م��ن ���س��ي��ارات��ه��ا م��ن الفئة 
الثالثة �سيدان. وزاد ال�سهم حوايل 
االأول  ي��وم  اإق��ف��ال  املئة منذ  38 يف 
من يوليو متوز، قبل يوم واحد من 
الف�سلية.  نتائجها  ال�سركة  اإع��لن 
وم����ع حت��ق��ي��ق ت�����س��ل ن��ت��ائ��ج قوية، 
اأرباحا  بتحقيقها  التوقعات  زادت 
للربع الثاين من العام، لتكون هذه 
املرة االأوىل يف تاريخها التي ت�سجل 
فيه اأرباحا الأربعة ف�سول متتالية.

بعد غيابها ل�6 اآلف �شنة.. بريطانيا تعيد ثريان برية لأرا�شيها
الإع���ادة  ي��ه��دف  م�����س��روع  ع��ل��ى  بريطانيا  تعمل 
البلد، وذلك بعد  اإىل  البي�سون الربية  ثريان 

اختفائها الأكرث من 6 اآالف عام.
و�ستطلق ال�سلطات الربيطانية يف ربيع 2022 
الثريان،  م��ن  �سغريا  قطيعا  ك��ن��ت،  مبقاطعة 
ي��ه��دف حلماية  اإط����ار م�����س��روع بيئي  وذل���ك يف 
احليوانات املهددة باالنقرا�س، وتزيد ميزانيته 

على مليون اإ�سرتليني.
ويف �سبيل هذه الغاية، �سيتم تخ�سي�س مزرعة 
اأ�سجار ال�سنوبر ومتتد  كبرية ت�سم عددا من 
على م�ساحة 500 هكتار، لت�سجيع عودة احلياة 

الربية بكافة اأ�سكالها للمنطقة.
غارديان"  "ذا  ���س��ح��ي��ف��ة  ذك������رت  م����ا  ووف������ق 
الربيطانية، �سيتم حترير ذكر وثلثة اإناث يف 
اإعادة توطني الثريان التي  املرحلة االأوىل من 
اأجرت  وال��ت��ي  بولندا،  اأو  هولندا  م��ن  �ستجلب 

جتارب مماثلة ناجحة.
وت�سري درا�سات اإىل اأن احلياة الربية يف اململكة 
املتحدة �سهدت تراجعا منذ العام 1970 مبعدل 

اأكرث  املئة، لتكون بريطانيا واح��دة من  60 يف 
دول العامل ا�ستنزافا للطبيعة ومكوناتها.

وبح�سب بول هاداواي من جمعية "كنت وايلد 
فاإن  البيئية،  بال�سوؤون  املعنية  تر�ست"،  الي��ف 
ثريان  مثل  املفقودة  احليوانات  توطني  اإع���ادة 
البي�سون، ميثل املفتاح للتنوع البيئي والتعامل 

ال�سحيح مع اأزمة املناخ التي يواجهها العامل.
للحاء  باأكلها  البي�سون  ث��ريان  اأهمية  وتكمن 
االأ�سجار، االأمر الذي يوفر للح�سرات والطيور 
املتناثرة،  ال�سغرية  اللحاء  قطع  م��ن  الطعام 
املحلية  النباتات  ا�ستفادة  اإمكانية  عن  ف�سل 

اأي�سا من ذلك.
اأن ثريان  ب��ي��ئ��ي��ون  ب��اح��ث��ون وخ����رباء  وي��ع��ت��ق��د 
املتحدة  اململكة  يف  ت��واج��دت  ال�سهول  بي�سون 
اأدى  ح��ي��ث  ع�����ام،  اآالف  ال�6  ي���ق���ارب  م���ا  م��ن��ذ 
ال�سيد اجلائر والتغريات يف مواردها اخلا�سة 
البي�سون  وي��ع��د  ان��ق��را���س��ه��ا،  اإىل  ب���االأغ���ذي���ة 
اأقرب  اإح��دى  اإطلقه يف كنت  املقرر  االأوروب���ي 

ال�سلالت اإليه.

كري�شي تايغن تن�شر �شورة 
من طفولتها

تايغن �سورة على �سفحتها على  االأمريكية كري�سي  االأزي��اء  ن�سرت عار�سة 
اأحد مواقع التوا�سل االجتماعي يوم اأم�س االأول، من طفولتها وهي جتل�س 

.Vilailuck مبقهى برفقة والدتها
وتبدو كري�سي ن�سخة �سغرية من نف�سها وهي بعمر ال�34 عاماً حالياً.

كري�سي تق�سي عطلة يف املك�سيك وقد ر�سدت موؤخراً على ال�ساطئ يف بورتو 
فاالرتا يف املك�سيك.

وق�ست كري�سي اأي�ساً يوماً ممتعاً يف املك�سيك على من يخت خا�س برفقة 
عائلتها، ومن بينها والدة كري�سي والتي تعي�س برفقة كري�سي وعائلتها.

كري�سي وزوجها النجم جون جلند البالغ من العمر 41 عاماً، لديهما ولدان 
هما لونا البالغة من العمر 4 �سنوات ومايلز البالغ من العمر �سنتني.

فني يت�سلق مبنى قيد الإن�ساء يف بوردو ، جنوب غرب فرن�سا.   )ا ف ب(


