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اإلغاء االختبار التجريبي للدرا�سة الدولية....
وانطالق فعاليات اليوم الريا�سي عن بعد 

•• دبي – حم�شن را�شد 

للدرا�سة  التجريبي  االختبار  تطبيق  اإلغاء  عن  والتعليم،  الرتبية  وزارة  اأعلنت 
ب��ن��اء على   ،)PIRLS 2021( ال��ع��امل ال���ق���راءة يف  ت��ق��دم  ل��ق��ي��ا���س  ال��دول��ي��ة 
IEA. واأفادت الوزارة  االإجراءات االحرتازية والقرارات التي تطبقها منظمة 
والدولية، يف تعميم  الوطنية  اإدارة االختبارات  االأداء،  ممثلة يف قطاع  حت�سني 
لها يخاطب مديرو املدار�س امل�ستهدفة، باأنه مت اإلغاء تطبيق االختبار التجريبي 
للدرا�سة الدولية لقيا�س تقدم القراءة يف العامل لهذا العام، مع االلتزام بامل�ساركة 
 .2021-2020 االأكادميي  العام  PIRLS 2021 يف  الرئي�سة  الدرا�سة  يف 

)التفا�سيل �س5(

تواوؤمًا مع ا�سرتاتيجية احلكومة الذكية لدولة الإمارات
وزارة املالية تطلق نظاما ذكيا مليزانيات 

الوظائف االأول من نوعه يف املنطقة
•• ابوظبي-الفجر: 

العربية  االإم�����ارات  ل��دول��ة  ال��ذك��ي��ة  احل��ك��وم��ة  ا�سرتاتيجية  م��ع  ت���واوؤم���اً 
املتحدة، ويف اإطار جهودها املتوا�سلة لتطوير كافة االأنظمة االإلكرتونية 
وبالتعاون  املالية  وزارة  اأطلقت  احلكومية،  اجلهات  خمتلف  يخدم  ومبا 
الذكي  النظام  اأم�س،  احلكومية  الب�سرية  للموارد  االحتادية  الهيئة  مع 

مليزانيات الوظائف. 
خ�سائ�س  من  يقدمه  مما  املنطقة،  يف  نوعه  من  االأول  النظام  ويعترب 
وخ���دم���ات ت��ق��وم ع��ل��ى رب����ط م��ي��زان��ي��ة ال���وظ���ائ���ف م���ع ال��ت��ن��ف��ي��ذ الفعلي 

واالحت�ساب االآيل للوفورات املحققة عن التنفيذ.)التفا�سيل �س5(
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ترحيب عربي ودويل وا�سع بالهدنة 

قرقا�ش: قرار التحالف وقف 
النار يف اليمن حكيم وم�سوؤول

•• اأبوظبي-عوا�شم- الفجر

و�سف معايل وزير الدولة لل�سوؤون اخلارجية ، اأنور 
يف  ال�سرعية  دع��م  )حتالف  التحالف  ق��رار  قرقا�س، 
بوقف  ال�سعودية،  العربية  اململكة  ب��ق��ي��ادة  ال��ي��م��ن( 
اأ���س��ب��وع��ني ب��اأن��ه قرار  اإط���اق ال��ن��ار يف اليمن ومل���دة 

حكيم وم�سوؤول.
وقال يف تغريدة على ح�سابه يف تويرت: مع الدعوات 
و�سول  من  املخاوف  ت��ربز  ال�سيا�سي  للحل  املتكررة 

فريو�س كورونا ليعقد االأزمة االإن�سانية امل�ستمرة.
واأ�ساف اأنه قرار مهم ال بد من البناء عليه اإن�سانيا 

و�سيا�سيا. 
وك���ان امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م ق���وات حت��ال��ف دعم 
املالكي،  ت��رك��ي  ال��رك��ن  العقيد  اليمن،  يف  ال�سرعية 
اليمن  النار يف  �سامًا الإطاق  االأربعاء، وقفاً  اأعلن 
ملدة اأ�سبوعني ملواجهة تبعات تف�سي فريو�س كورونا.

اعتباراً  يبداأ  النار  اإط��اق  وق��ف  ب��اأن  املالكي  و�سرح 
من اخلمي�س، املوافق 09 اأبريل اجلاري يف ال�ساعة 
وقابلة  اأ�سبوعني،  ملدة  املحلي  بالتوقيت   )1200(
لتنفيذ  امل��ائ��م��ة  ال��ظ��روف  تهيئة  ب��ه��دف  للتمديد 
املتحدة  العام لاأمم  املبعوث اخلا�س لاأمني  دعوة 
لليمن، مارتن غريفث�س، لعقد اجتماع بني احلكومة 
ال�سرعية واحلوثيني، وفريق ع�سكري من التحالف 
مقرتحاته  لبحث  االأمم����ي  امل��ب��ع��وث  اإ����س���راف  حت��ت 
النار  اإط����اق  واآل���ي���ات تنفيذ وق���ف  ب�����س��اأن خ��ط��وات 

ب�سكل دائم يف اليمن، وخطوات بناء الثقة االإن�سانية 
بني  ال�سيا�سية  العملية  وا�ستئناف  واالق��ت�����س��ادي��ة، 
االأط������راف ال��ي��م��ن��ي��ة ل��ل��و���س��ول اإىل م�������س���اورات بني 
�سامل  �سيا�سي  حل  اإىل  للتو�سل  اليمنيني  االأ�سقاء 

يف اليمن.
اإىل ذلك رحب املبعوث اخلا�س لاأمني العام لاأمم 
باإعان قيادة  اليمن، مارتن غريفث�س،  اإىل  املتحدة 
القوات امل�سرتكة للتحالف عن وقف اإطاق النار ملدة 
اأ�سبوعني، وي�سمل جميع العمليات الع�سكرية الربية 

والبحرية واجلوية يف اليمن.
اأحمد  العربية،  الدول  العام جلامعة  االأمني  ورحب 
اأبو الغيط، باإعان حتالف دعم ال�سرعية يف اليمن، 
العمليات يف  م��ن��اط��ق  ال��ن��ار يف جميع  اإط����اق  وق���ف 
احلوثي  ميلي�سيا  م��ط��ال��ًب��ا  اأ���س��ب��وع��ني،  مل���دة  ال��ي��م��ن 
ب��اإظ��ه��ار االل��ت��زام وال��ت��ج��اوب م��ع ه��ذه امل��ب��ادرة التي 

ثل فر�سة نادرة لوقف نزيف الدم يف اليمن. تمُ
اأم�س  بيان  العربية يف  العام للجامعة  االأمني  ووجه 
هذا  على  ال�سعودية  العربية  اململكة  لقيادة  ال�سكر   ،
خمتلف  ع��ل��ى  امل���داف���ع  ت�سكت  اأن  ��ت��م��ن��ًي��ا  ممُ امل���وق���ف، 

اجلبهات العربية املمُ�ستعلة، خا�سة يف �سوريا وليبيا.
اأبي  ورح��ب  ال�سفري االأم��ريك��ي يف ال�سعودية، ج��ون 
زيد، اخلمي�س، باإعان حتالف دعم ال�سرعية بقيادة 
ال�سعودية وقف النار يف اليمن، مقدماً ال�سكر للعاهل 
العهد  وويل  عبدالعزيز،  بن  �سلمان  امللك  ال�سعودي 

االأمري حممد بن �سلمان على تلك املبادرة.
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طبيب بعمل يف اأحدى امل�ست�سفيات امليدانية مبدينة نيويورك   )ا ف ب(

دومينيك راب ربان ال�سفينة الربيطانية اجلديد

ا�ستباكات بني الف�سائل املوالية لرتكيا على املخدرات يف حلب

خبري اأملاين: هزمية اأنقرة يف اإدلب حتمية
•• عوا�شم-وكاالت:

ال�������س���وري حلقوق  امل���ر����س���د  ق�����ال 
االإن�سان، اأم�س، اإنه ر�سد ا�ستباكات 
مدينة  يف  ال��ر���س��ا���س��ة  ب��االأ���س��ل��ح��ة 
الف�سائل  من  عنا�سر  بني  الباب، 
املوالية لرتكيا ب�سبب خاف على 

جتارة حبوب خمدرة.
من  م�سلحون  اأن  املر�سد  واأ�ساف 
جمموعة عنا�سر يتبعون ملا يعرف 
با�سم اجلبهة ال�سامية ا�ستبكت مع 
ال�سام ما  اأحرار  م�سلحني يتبعون 

ت�سبب بقطع طريق الراعي.
وح�سدت الف�سائل امل�سلحة املوالية 
الأنقرة عنا�سرها يف املنطقة االأمر 
ال�������ذي ن�������س���ر ح����ال����ة م����ن ال���ذع���ر 

واخلوف بني املدنيني.
االأمل����اين  اخل��ب��ري  راأى  ذل����ك،  اإىل 
االأو���س��ط، جيدو  ال�سرق  �سوؤون  يف 
�سبكة  م���ع  ح�����وار  يف  ���س��ت��اي��ن��ربغ، 
يتعني  اأن��ه  االأملانية  فيله  دويت�سه 
املتحدة  وال����والي����ات  اأوروب������ا  ع��ل��ى 
�سوريا،  يف  احل�����رب  ق�����رار  ق���ب���ول 
ب��ي��ن��م��ا ال ي��ج��ب ع��ل��ى ت��رك��ي��ا بعد 
الن�سرة  ج��ب��ه��ة  ت���دع���م  اأن  االآن 
االإرهابية )والتي بات ا�سمها هيئة 
ح��ت��ى ال تطول  ال�������س���ام(  حت���ري���ر 
�ستاينربغ  ال�سوريني. والم  معاناة 

الف�سائل املوالية لرتكيا يف �سوريا تتناحر من اأجل احلبوب املخدرة

تزايد التحذيرات من ال�سفر والتجمعات مع اقرتاب عطلة الف�سح

م�سابو كورونا يتخطون 1.5 مليون و�سط تزايد حاالت ال�سفاء
اجلي�ش الليبي يعلن اإ�سقاط طائرتني تركيتني

•• بنغازي-وكاالت

اأعلن املتحدث الر�سمي با�سم اجلي�س الوطني الليبي، 
اللواء اأحمد امل�سماري، ليل االأربعاء اخلمي�س، اإ�سقاط 
على  امل�سماري  تركيتني.وذكر  م�سريتني  طائرتني 
�سفحته الر�سمية يف في�سبوك اأن قوات الدفاع اجلوي 
طائرة   2 ع��دد  ا���س��ق��اط  م��ن  تتمكن  الليبي  ال��ع��رب��ي 

م�سرية تركية.
اأجواء  يف  االأوىل  الطائرة  اإ�سقاط  جرى  اأن��ه  واأو�سح 
قاعدة عقبة بن نافع اجلوية، والثانية جنوب �سرقي 

العا�سمة طرابل�س فوق حمور عني زارة.
للميلي�سيات  ك��ب��ريا  ع�����س��ك��ري��ا  دع��م��ا  ت��رك��ي��ا  وت���ق���دم 
امل��ت��ط��رف��ة امل��رت��ب��ط��ة ب��ح��ك��وم��ة ف��ائ��ز ال�����س��راج، �سواء 
اأو  اأ�سلحة،  اأو  اأو جنود  باإر�سال م�ست�سارين ع�سكريني 

حتى مرتزقة من �سوريا.
ة، �سمن اأهم االأ�سلحة  وتعد الطائرات الرتكية امل�سريرّ
التي ت�ستخدمها ميلي�سيات طرابل�س يف معاركها مع 

قوات اجلي�س الوطني.
االأمني  اأنرّ  االول   اأم�����س  دب��ل��وم��ا���س��ي��ون  واأف����اد  وه���ذا 
يبحث عن  اأنطونيو غوتريي�س  املترّحدة  العام لاأمم 
�سخ�سية جديدة لتويلرّ من�سب مبعوث االأمم املترّحدة 
تاأييد  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  رف�ست  اأن  بعد  ليبيا،  اإىل 
تر�سيح اجلزائري رمطان لعمامرة خلافة اللبناين 

غ�سان �سامة الذي ا�ستقال مطلع مار�س )اآذار(.
وق��ب��ل ���س��ه��ر ب���دا ت����ويلرّ وزي����ر اخل��ارج��ي��ة اجلزائري 
االأممي  املبعوث  من�سب   )2017-2013( االأ�سبق 
تر�سيحه  حظي  بعدما  حم�سوم  �سبه  اأم��راً  ليبياً  اإىل 
ب�سبه اإجماع، غري اأنرّ الواليات املترّحدة طرحت مذاك 
"اأ�سئلة" كثرية ب�ساأنه يف وقت كان فيه اجلميع را�سني 

عن هذا اخليار، بح�سب م�سدر دبلوما�سي.
اآخر، فاإنرّ م�سوؤولة يف االأمم  ووفقاً مل�سدر دبلوما�سي 
االأم���ن خ��ال جل�سة مغلقة  اأب��ل��غ��ت جمل�س  ��ح��دة  امل��ترّ
عقدها اأم�س حول ليبيا اأنرّ غوتريي�س بداأ البحث عن 

ح اآخر. مر�سرّ

•• عوا�شم-وكاالت:

ر  حذرّ الف�سح،  عطلة  اق���رتاب  م��ع 
ال�سحة  وم�����س��وؤول��و  ال���ع���امل  ق����ادة 
ب�����س��دة م���ن اإه������دار امل��ك��ا���س��ب التي 
احلرب  يف  االأن��ف�����س  ب�سق  حتققت 
امل�ستجد  ك����ورون����ا  ف���ريو����س  ���س��د 
التباعد  ت����داب����ري  ع����ن  ب��ال��ت��خ��ل��ي 

االجتماعي.
وي�����س��ري ارت���ف���اع ع���دد ال��وف��ي��ات يف 
والزيادات  ون��ي��وي��ورك  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
يف اأع����داد االإ���س��اب��ات اجل��دي��دة يف 
الهند  يف  املزدحمة  وامل��دن  اليابان 

اإىل اأن املعركة مل تنته بعد.
ال�سحة،  وزي����ر  ح���ذر  اأمل���ان���ي���ا،  ويف 
جن�س �سباهن، من تراجع املكا�سب 
التي مت حتقيقها يف خف�س معدل 

االإ�سابات بالفريو�س.
هاندل�سبات،  ل�����س��ح��ي��ف��ة  وق�����ال 
تبقى  اأن  ينبغي  اخلمي�س:  اأم�����س 
املعدالت ثابتة خال عيد الف�سح. 
يجب  ذل���ك،  حتقيق  �سعوبة  رغ��م 
علينا البقاء يف املنزل واالمتناع عن 
الزيارات العائلية حتى ال يت�ساعد 

منحنى العدوى مرة اأخرى.
ال�سرطة  ح��ذرت  ن��ي��وزي��ان��دا،  ويف 
ال���ن���ا����س م����ن ع�����دم ال���ت���وج���ه اإىل 

لبنان يرا�سل االإنرتبول ملحاكمة 
عميل اإ�سرائيلي هّربته وا�سنطن 

•• بريوت-وكاالت:

يف  الق�سائية  ال�سلطات  ت�ستعد 
م��ن منظمة  ال��ط��ل��ب  اإىل  ل��ب��ن��ان 
االإنرتبول لل�سغط على الواليات 
العميل  ت�سليم  اأج��ل  من  املتحدة 
ال�������س���اب���ق يف ج���ي�������س االح����ت����ال 

االإ�سرائيلي عامر فاخوري.
وياأتي هذا القرار بعد اأن عمدت 
االأمريكي خال  طوافة للجي�س 
تهريب  اإىل  امل���ا����س���ي���ة  االأي���������ام 
ل��ب��ن��ان من  اإىل خ����ارج  ف���اخ���وري 
االأمريكية  ال�سفارة  مبنى  داخ��ل 

يف بريوت.
ويف التفا�سيل، فقد اأ�سدر قا�سي 
التحقيق يف بريوت بال حاوي 
م����ذك����رة ت���وق���ي���ف غ��ي��اب��ي��ة بحق 
الدعوى  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ال���ف���اخ���وري 
بزي  ح�سن  املحامي  من  املقدمة 
اللبنانيني  االأ�سرى  عن  بوكالته 
امل�������ح�������رري�������ن م��������ن ال���������س����ج����ون 
نبيه  ب�����س��ارة،  �سهى  االإ�سرائيلية 
بزي،  يا�سر  ب���زي،  علي  ع��وا���س��ة، 
ريا�س عي�سى، خليل ها�سم وعلي 

اأيوب.

الن�سطة ويمُق�سد بها من يحملون 
الفريو�س يف اأج�سامهم حتى اليوم 
يقبعون  اأو  ل��ل��ع��اج  وي��خ�����س��ع��ون 
حتت احلجر ال�سحي فقط الأنهم 
ال يعانون اأعرا�سا من قبيل احلمى 

وال�سعال و�سيق التنف�س.
وي�سل عدد احلاالت الن�سطة حول 
مليون  اإىل  ه��ذا  يومنا  ال��ع��امل، يف 
البيانات  وت��و���س��ح  اآالف،  و102 
منهم  امل��ئ��ة  يف   96 اأن  ال�����س��ح��ي��ة 
اأع���را����س���ا خ��ف��ي��ف��ة فقط،  ي��ع��ان��ون 
املئة  يف  ال�4  حالة  ت��ده��ورت  بينما 
املتبقني اإىل و�سع خطري اأو حرج.

االإ�سابات  م��ن  الثانية  الفئة  اأم���ا 
جرى  التي  ب�"االإ�سابات  فتعرفمُ 
احل�سممُ  مت  ال��ت��ي  اأي  اإغاقها"، 
اأو  امل�ساب  بتعايف  �سواًء  اأم��ره��ا،  يف 
بوفاته، ويقدرمُ عدد هذه ال�سريحة 

ب�421 األفا و756.
موؤ�س�سات  تعكف  ذل��ك،  غ�سون  يف 
تطوير  ع��ل��ى  ال��ع��امل  ح���ول  علمية 
ومت  الفريو�س،  من  للوقاية  لقاح 
البدء يف جتارب ب�سرية يف عدد من 
اأي لقاح  الدول، لكن املوافقة على 
ت�����س��ت��وج��ب م���دة ت�����رتاوحمُ ب��ني عام 
و18 �سهرا للتاأكد من عدم ت�سببه 

باأي م�ساعفات جانبية.

اإج���ازة  لق�ساء  ال��ع��ط��ات  م��ن��اط��ق 
ف�سيواجهون  واإال  ال��ف�����س��ح،  ع��ي��د 

االعتقال.
ال�سلطات  اأ����س���درت  ل��ي��ت��وان��ي��ا،  يف 
التنقل  ح���رك���ة  ب��ت��ق��ي��ي��د  ق�������رارات 
وف����ر�����س����ت اإغ������اق������اً ع���ل���ى امل�����دن 
ملنع  الف�سح  عيد  خال  الرئي�سية 

املزيد من انت�سار العدوى.
كوورنا  ف���ريو����س  وي���وا����س���ل  ه����ذا 

اإ�سابة   ،)19 )ك��وف��ي��د  امل�����س��ت��ج��د 
املزيد من االأ�سخا�س حول العامل، 
وجتاوز عدد احلاالت املوؤكدة، اأم�س  
املليون،  ون�سف  مليونا  اخلمي�س، 
و�سط جهود علمية حثيثة من اأجل 

تطوير لقاح يطوق الوباء.
ع�سرة  احل��ادي��ة  ال�ساعة  وب��ح��ل��ول 
���س��ب��اح��ا ب��ت��وق��ي��ت غ��ري��ن��ت�����س، يوم 
بفريو�س  امل�سابون  كان  اخلمي�س، 

مليون  اإىل  و����س���ل���وا  ق���د  ك����ورون����ا 
يرجحمُ اخلرباء  فيما  األفا،  و523 
اأن يتوا�سل منحى االرتفاع خال 

الفرتة املقبلة.
لكن هوؤالء امل�سابني الذين انتقلت 
ل��ي�����س��وا جميعا  ال����ع����دوى،  اإل��ي��ه��م 
ال����وق����ت احل������ايل،  ب���امل���ر����س���ى، يف 
فئتني  اإىل  ي���ن���ق�������س���م���ون  الأن�����ه�����م 
اث��ن��ت��ني؛ واأواله���م���ا ف��ئ��ة احل���االت 

مرمي بنت حممد بن زايد: القيادة احلكيمة تعمل على اإيجاد 
البيئة املنا�سبة التي ت�سمن ا�ستمرار عطاء املبدعني والفنانني

•• اأبوظبي-وام:

عقد جمل�سا الفنون وال�سناعات الثقافية اجتماعاً طارئاً م�سرتكاً عن بعد ملناق�سة 
التحديات التي تواجه القطاع االإبداعي نتيجة االإجراءات االحرتازية املتبعة للحد 
من انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد 19، حيث ا�ستعر�س املجل�س جملة من 
احللول املبتكرة للتغلب على ال�سعوبات التي توجه املبدعني �سيتم تطبيقها خال 
ال�سهور املقبلة على عدة مراحل من خال تن�سيق مع جميع اأع�ساء املجل�س. ح�سر 
االجتماع اأع�ساء املجل�سني بينهم �سمو ال�سيخة مرمي بنت حممد بن زايد رئي�سة 
موؤ�س�سة �سامة بنت حمدان اآل نهيان، وال�سيخ زايد بن �سلطان بن خليفة اآل نهيان 
القا�سمي  �سلطان  بنت  حور  وال�سيخة  ال��احم��دودة،  اأ.ع.م  من�سة  وراع��ي  موؤ�س�س 
رئي�س موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون، وال�سيخ عبدالعزيز النعيمي رئي�س دائرة التنمية 
والتعليم  الرتبية  وزير  احلمادي  اإبراهيم  بن  ح�سني  ومعايل  بعجمان،  ال�سياحية 

ومعايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة.
)التفا�سيل �س3(

�ص 05

�ص 13

�ص 17

مركز ال�شباب العربي يطلق برنامج 

مبعوثي التنمية يف املنطقة العربية

حمليات

عام على �شقوط الب�شري.. ال�شودان 

يحاول التغلب على اأزماته 

عربي ودويل

»الآ�شيوي لكرة القدم« ين�رش تقريرا عن 

اإجناز نادي العني يف دوري اأبطال اآ�شيا 2003

الفجر الريا�شي

•• الفجر – بن عودة لبداعي –ترجمة خرية ال�شيباين

اإن ن�س رواية اخليال العلمي هذه، التي كتبها ديون ماير، يرتدد �سداه 
ب�سكل مذهل يف احلجر ال�سامل الذي فر�سه فريو�س كورونا. لقد ت�سور 
عام  املن�سورة  ال�سابعة  روايته  يف  احلايل  الوباء  اأفريقي  اجلنوب  املوؤلف 
كور�س،  واالأفريكانية،  ��ى،  احل��مرّ االإجنليزية،  م��ن  واملرتجمة   ،2017

املن�سورة عام 2016.
ل يف اأدب ما بعد نهاية العامل، عا�س  زمن كتابة هذه الرواية، التي تتنزرّ
اأنحاء خمتلفة من  ديون ماير يف عامل تدور م�ساكله حول احل��روب يف 
العامل، وم�سائل الهجرة، وم�سائل العن�سرية، وامل�سكات االجتماعية يف 
اأفريقيا، وم�ساألة الف�ساد يف جنوب اأفريقيا، وبع�س التفكك للدولة حتت 

حكم جاكوب زوما.                                 )التفا�سيل �س11(

•• بغداد-وكاالت:

ك��ل��ف ال��رئ��ي�����س ال���ع���راق���ي، برهم 
���س��ال��ح، اأم�����س  اخل��م��ي�����س، رئي�س 
ج�����ه�����از امل������خ������اب������رات ال����وط����ن����ي، 
بت�سكيل  ال���ك���اظ���م���ي،  م�����س��ط��ف��ى 
املكلف  اع����ت����ذار  ب��ع��د  احل���ك���وم���ة، 

عدنان الزريف.
على  ال��ك��اظ��م��ي  م�سطفى  وغ���رد 
ق���ائ���ًا: مع  تكيفه  ع��ق��ب  ت��وي��رت 
احلكومة  رئا�سة  مبهمة  تكليفي 
ال�سعب  اأم�����ام  اأت��ع��ه��د  ال��ع��راق��ي��ة 
بالعمل على ت�سكيل حكومة ت�سع 
تطلعات العراقيني ومطالبهم يف 
مقدمة اأولوياتها، وت�سون �سيادة 
وتعمل  احلقوق  وحتفظ  الوطن 
عجلة  وتدفع  االأزم���ات،  حل  على 

االقت�ساد اإىل االأمام.
الكاظمي  م�����س��ط��ف��ى  وي���ح���م���ل 
 ،1967 ع����ام  ب���غ���داد  امل���ول���ود يف 
بالقانون.  ب��ك��ال��وري��و���س  ���س��ه��ادة 
ت��ن��ق��ل يف ع�����دة دول  وك����ان����ت ق����د 
معار�سته  ف���رتة  خ���ال  اأوروب���ي���ة 
ل��ن��ظ��ام ����س���دام ح�����س��ني، ق��ب��ل اأن 

من اخليال العلمي اىل حقيقة مرعبة:
عام االأ�سد، رواية توقعت الوباء احلايل!

الزريف ين�سحب والكاظمي ُيكلف بت�سكيل احلكومة العراقية

املخابرات  ج��ه��از  رئ��ا���س��ة  ي��ت��وىل 
ف��رتة رئي�س  2016 خ��ال  ع��ام 

الوزراء االأ�سبق، حيدر العبادي.
العراقية،  االأن���ب���اء  ك��ال��ة  واأف�����ادت 
اأن  تليغرام،  على  �سابق،  وق��ت  يف 
ال�����وزراء ال��ع��راق��ي املكلف  رئ��ي�����س 
اأعلن ان�سحابه من  عدنان الزريف 

التكليف بت�سكيل احلكومة.
للم�سدر،  وف���ق���اً  ال������زريف،  وق�����ال 
اع�����ت�����ذاري ع����ن ال��ت��ك��ل��ي��ف م����رده 

احلفاظ على وحدة العراق.

واأ�ساف: ر�سالتي الوطنية و�سلت، 
وهي حتمل بني طياتها ما ي�سرف 

تاريخي ال�سيا�سي واملهني.
وك����ان ال��رئ��ي�����س ال��ع��راق��ي، برهم 
مار�س  منت�سف  كلف  قد  �سالح، 
اآذار املا�سي عدنان الزريف بت�سكيل 
احلكومة العراقية، بعد اأن ف�سلت 
من  )امل��وؤل��ف��ة  ال�سباعية  اللجنة 
الربملان  يف  �سيعية  ك��ت��ل   7 اأب����رز 
ال��ع��راق��ي( يف ال��ت��واف��ق ع��ل��ى ا�سم 

موحد لت�سكيل احلكومة.

�سقوط �سواريخ على قاعدة اأمريكية يف اأفغان�ستان
•• كابول-رويرتز:

قاعدة  اأ�سابت  5 �سواريخ  اإن  اأمنيان  قال م�سوؤوالن 
جوية اأمريكية يف اأفغان�ستان، اأم�س اخلمي�س، لكن مل 

ترد اأنباء عن اإ�سابات ب�سرية.
وقالت مهمة الدعم احلازم التي يقودها حلف �سمال 
االأطل�سي على تويرت: جرى اإطاق خم�سة �سواريخ 

على قاعدة باغرام اجلوية يف �ساعة مبكرة من �سباح 
اأم�س. واأ�سافت: ال يوجد قتلى اأو م�سابون.

وا�ستهدفت ال�سواريخ اأكرب قاعدة ع�سكرية اأمريكية 
قرية  يف  متوقفة  عربة  من  واأمُطلقت  اأفغان�ستان،  يف 

جماورة.
واأعلن تنظيم داع�س االإرهابي م�سوؤوليته عن هجوم 

على قاعدة جوية اأمريكية يف اأفغان�ستان.

فريو�ض كورونا يفر�ض التغيري:
راب، ذئب �ساب على راأ�ش الدولة الربيطانية!

•• الفجر -خرية ال�شيباين

ا�ستيقظت اململكة املتحدة يوم الثاثاء مع ربرّان جديد ملواجهة واحدة من اأ�سواأ 
االأزمات يف تاريخ الباد منذ عام 1945. رئي�س الدبلوما�سية، دومينيك راب، 
ا�ستلم املهمة الثقيلة التي تق�سي بتاأمني رئا�سة موؤقتة للحكومة الربيطانية، 

بعد دخول بوري�س جون�سون امل�ست�سفى.
ر باأولويته: هزم فريو�س كورونا، الذي اأ�ساب 50  ومبجرد توليه من�سبه، ذكرّ
راب،  دومينيك  ان  اال  الباد.  وف��اة يف  5337 حالة  وت�سبب يف  �سخ�س  األ��ف 
الربيطانية:  االإذاع���ة  لهيئة  و�سرح  جون�سون،  بوري�س  خلف  ��واري  ال��ترّ اختار 
الوزراء  رئي�س  تعليمات  متابعة  ل�سمان  الكامل  اهتمامها  احلكومة  �ستمُويل 

واالإجراءات املخطط لها من اجل هزم فريو�س كورونا. )التفا�سيل �س10(

���ح���وا كفة  االأت������راك، الأن��ه��م رجرّ
ح�ساب  ع��ل��ى  ال��ن�����س��رة  ج��ب��ه��ة 

الثوار ال�سوريني.
�سوؤون  و�ستاينربغ هو خبري يف 
موؤ�س�سة  يف  االأو����س���ط  ال�����س��رق 
يف   SWP وال�����س��ي��ا���س��ة  ال���ع���ل���وم 
ب��رل��ني، وك����ان م�����س��ت�����س��اراً لدى 

رئا�سة امل�ست�سارية االحتادية. 
واأ����س���اف ���س��ت��اي��ن��ربغ: م��ن��ذ عام 
اأولوية  ه��ن��اك  ك��ان��ت   2015
الرتكية  ال�سيا�سة  يف  ج��دي��دة 
قمع  تركيا  هدف  �سوريا.  جتاه 
الكرد�ستاين  العمال  حزب  فرع 
حماية  وح��������دات  اأي  ه����ن����اك، 

ي�سبه  هيكل  لها  ال��ت��ي  ال�سعب 
حكومة  ت�������زال  وال  ال������دول������ة. 
اأردوغان حتاول دعم املتمردين، 
اأج��ل��ه��م ب��ل م��ن اأجل  لي�س م��ن 
يف  �سيا�ستها  وحتقيق  ال�سيطرة 
امل�ساركة يف  اأج��ل  ���س��وري��ا، وم��ن 
�سوريا.  يف  �سيا�سية  ت�سوية  اأي 
هذه ال�سيا�سة، وعلى الرغم من 
�سمت، هي  اأن احلرب االأهلية حمُ
ال�سبب وراء كارثة اإدلب، والتي 
�ستزداد �سوًء مع وباء كورونا يف 
بقايا  اإنقاذ  الباد. تركيا تريد 
لكنها  ���س��وري��ا،  جت���اه  �سيا�ستها 

�ستخ�سر هذا ال�سراع.

الرئي�س العراقي يكلف م�سطفى الكاظمي بت�سكيل احلكومة )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات
وكالء وزارات الكهرباء واملاء اخلليجيون 

يناق�سون جهود مواجهة كورونا 
•• الريا�ض - وام:

ا�ستثنائيا  العربية، اجتماعا  التعاون لدول اخلليج  واملاء بدول جمل�س  الكهرباء  عقد وكاء وزارات 
ملكافحة  احلالية  الظروف  مواجهة  يف  االأع�ساء  ال��دول  جهود  ملناق�سة   ، املرئي  االت�سال  تقنية  عرب 
جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد Covid-19 . واتفق املجتمعون - بح�سب بيان �سدر الليلة قبل 

املا�سية - على ا�ستمرار اجلهود ملواجهة االأزمة وتبادل التعاون والتحديات والدرو�س امل�ستفادة.
واأ�سار البيان اإىل اأن االأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربي �ستعقد خال االأيام القادمة 
ور�سة عمل خليجية لبحث خطط الطوارىء واالحرتازات ال�سحية ملواجهة الفريو�س للحفاظ على 

�سامة العن�سر الب�سري امل�سغل ملحطات التحلية واإنتاج الكهرباء.

ال�سوؤون االإ�سالمية: تخريج عدد من احلافظات لكتاب اهلل عرب املن�سة 
الذكية لتعليم القراآن الكرمي عن بعد

•• اأبوظبي-الفجر:

اآل  زاي��د  ال�سيخ حمدان بن  حتت رعاية كرمية من حرم �سمو 
�سم�سة بنت  ال�سيخة  الظفرة،  نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
لل�سوؤون  العامة  الهيئة  جت  خررّ نهيان،  اآل  حممد  بن  حمدان 
االإ�سامية واالأوقاف كوكبة من املنت�سبات احلافظات لكتاب اهلل 
تعاىل يف "مركز ال�سيخ حمدان بن حممد اآل نهيان لتحفيظ 
"املن�سة  " عرب  اأبوظبي   - املقطع  منطقة  يف  الكرمي  ال��ق��راآن 
الذكية لتعليم القراآن الكرمي عن بعد" وقد قدمت لهنَّ الهيئة 

�سهادات احلفظ املعتمدة مع �سهادات ال�سكر والتقدير.
اأنَّ  واالأوق���اف  االإ�سامية  لل�سوؤون  العامة  الهيئة  اأك��دت  وق��د 
"املن�سة  ثمار وخمرجات  يعترب من  الدرا�سات  ه��وؤالء  تخريج 
اأطلقتها الهيئة  الذكية لتعليم القراآن الكرمي عن بعد" التي 
العام املا�سي، والتي تتيح املجال لكل اأفراد املجتمع تعلُّم القراآن 
الكبري من  الدعم  تنا�سبهم، مثمنة  التي  االأوق��ات  عن بعد يف 
الكرمي منذ  القراآن  للهيئة ومراكز حتفيظ  الر�سيدة  القيادة 
عهد ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان - طيب اهلل ثراه – الذي 
تطورها  يف  ا�ستمرت  والتي  املراكز،  لهذه  االأوىل  اللبنة  و�سع 

وعمرانها ومنهاجها التعليمية اإىل اأن اأ�سبحت �سروًحا علمية 
بارزة ت�ستخدم اأرقى الو�سائل العلمية والتعليمية وت�ستفيد من 

النظم التقنية احلديثة وت�سخرها لتعليم كتاب اهلل.
ال�سيخة  اإىل  وال��ع��رف��ان  ال�سكر  بخال�س  الهيئة  تقدمت  وق��د 
�سم�سة بنت حمدان بن حممد اآل نهيان على رعايتها الكرمية 
املركز  القائمني على  �سكرت  للحفل ودعمها الاحمدود، كما 
الذي  ال�سرف  املبذولة، مباركة للحافظات هذا  على جهودهم 
؛ راجية اهلل تعاىل اأن يوفقهنَّ  يعترب م�سدر فخر واعتزاز لهنَّ

يف حياتهنَّ واأن ينفع بهنَّ الوطن واملجتمع.

بالتعاون مع كريبتو لبز

وكالة االإمارات للف�ساء تبداأ بتنفيذ براجمها �سمن مبادرة م�سرعات اأعمال قطاع الف�ساء العاملي اإلكرتونيًا

الوكالة  اأك��دت  حيث  االإلكرتونية، 
ا���س��ت��ق��ب��ال طلبات  م���وع���د  ت��اأج��ي��ل 
اأبريل   15 ي����وم  ح��ت��ى  امل�������س���ارك���ة 
ل�����س��م��ان ح�����س��ول امل�����س��ارك��ني على 

الوقت الكايف لتطوير اأفكارهم.
االأن�سطة  ه�����ذه  اأن  اإىل  وي�������س���ار 
متخ�س�س  فريق  ب��اإ���س��راف  �ستقام 

جم��م��وع��ة م��ن اجل��ل�����س��ات وغريها 
التي  االإلكرتونية  املحا�سرات  من 
����س���ت���ق���دم م���ع���ل���وم���ات م���ف���ي���دة عن 
"نيو  برنامج  و�سي�سم  الربنامج.  
�سبي�س" لابتكار م�سابقة �ستجري 
اإ�سافة  ون�����س��ف،  ي����وٍم  م���دى  ع��ل��ى 
اإل����ك����رتوين  ف�����س��ائ��ي  خم���ي���م  اإىل 

اأكرث  م��ع  للتفاعل  اأ���س��ب��وع��ني  مل��دة 
ع�����دٍد مم��ك��ن م���ن امل���ت���اب���ع���ني. كما 
احلا�سنة  برنامج  تنظيم  �سيجري 
مركز  �سكل  على  اإل��ك��رتوين  ب�سكل 
وتقييم  متكامل،  افرتا�سي  ابتكار 
االجتماعات  خ��ال  من  امل�ساركات 
الو�سائط  با�ستخدام  اللجنة  م��ع 

•• اأبوظبي-الفجر: 

للف�ساء  االإم������ارات  وك��ال��ة  اأع��ل��ن��ت 
بالتعاون مع "كريبتو البز" مركز 
ال���ذي يتخذ من  ال��ع��امل��ي  االب��ت��ك��ار 
تنفيذ  ب��دء  عن  ل��ه،  مقراً  اأبوظبي 
م�سرعات  م��ب��ادرة  �سمن  براجمها 
اأعمال قطاع الف�ساء العاملي ب�سكل 

اإلكرتوين.  
وت��اأت��ي ه���ذه اخل��ط��وة ل��ت��وؤك��د على 
�سعيد  ع���ل���ى  ال����وك����ال����ة  ج���اه���زي���ة 
التحول الرقمي يف ظل التحديات 
التباعد  اإج�����راءات  تفر�سها  ال��ت��ي 
تف�سي  ملواجهة ظاهرة  االجتماعي 
 ،"19 – "كوفيد  كورونا  فريو�س 
على  ال�����س��وء  ت�سليط  ج��ان��ب  اإىل 
لابتكار  ال����رتوي����ج  يف  ال��ت��زام��ه��ا 
و����س���م���ان ا����س���ت���م���راري���ة االأع����م����ال 
وحت���ق���ي���ق م�������س���ت���ه���دف���ات م����ب����ادرة 
الف�ساء  ق��ط��اع  اأع���م���ال  م�����س��رع��ات 

العاملي. 
و���س��ت��ع��م��ل ال���وك���ال���ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
"كريبتو البز" على تنظيم �سل�سلة 

االإلكرتونية  املن�سات  اإىل  العاملي 
العملية  ����س���ه���ول���ة  م�����راع�����اة  م�����ع 
ومن  امل�ساركني".  ج��م��ي��ع  ع���ل���ى 
نا�سر  امل���ه���ن���د����س  ق������ال  ج����ان����ب����ه، 
ال�سيا�سات  اإدارة  م��دي��ر  ال��را���س��دي 
وكالة  يف  الف�سائية  والت�سريعات 
االإمارات للف�ساء ومدير امل�سروع: 
حتقيق  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  "�سنوا�سل 
م�ستهدفات  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ج���ه���ودن���ا 
وتر�سيخ   2071 االإم���ارات  مئوية 
مكانة دول��ة االإم��ارات على خارطة 
من  ال��رغ��م  على  العاملية  االب��ت��ك��ار 
حتديات املرحلة احلالية، اإذ تعترب 
رواد  وت�����س��ج��ي��ع  امل����واه����ب  رع����اي����ة 
يف  امل�ساهمة  على  ال�سباب  االأعمال 
اأ�سا�سياً  اأم����راً  الف�ساء  ق��ط��اع  من��و 
يف الرتويج لابتكار وامل�ساهمة يف 

تطوير االقت�ساد امل�ستدام. 
موعد  ت���دي���د  "جاء  واأ������س�����اف: 
يف  للم�ساركة  ال��ط��ل��ب��ات  ا���س��ت��ق��ب��ال 
لابتكار  �سبي�س"  "نيو  ب��رن��ام��ج 
ملنح  اأب������ري������ل  ����س���ه���ر   15 ح����ت����ى 
لتطوير  ال��ك��ايف  ال��وق��ت  امل�ساركني 

م����ن امل���ح���ا����س���رات االإل���ك���رتون���ي���ة، 
اأبريل   8 ي��وم  اأول��ه��ا  �ستبداأ  وال��ت��ي 
املوا�سيع  من  جمموعة  و�ستغطي 
اخل��ا���س��ة ب���ري���ادة االأع���م���ال �سمن 
اإر�ساد  ج��ان��ب  اإىل  الف�ساء،  ق��ط��اع 
ك��ي��ف��ي��ة جناحهم  ن��ح��و  امل�����س��ارك��ني 
�سركاتهم  وتاأ�سي�س  االأعمال  كرواد 
و�ستت�سمن  ال�����ق�����ط�����اع.  ����س���م���ن 
درو�ساً  االإل��ك��رتون��ي��ة  امل��ح��ا���س��رات 
نا�سئة  ����س���رك���ات  ح����ول  ودرا������س�����ات 
اأك�س" و"بلو  "�سبي�س  ناجحة مثل 
رواد  �سيمُلهم  م��ا  وه���و  اأوريجني"، 
اأفكارهم  لتحويل  ال�سباب  االأعمال 
اإىل  ذات ال�سلة بالقطاع الف�سائي 

�سركات. 
�ستقوم  ذل������ك،  اإىل  وب���االإ����س���اف���ة 
التحول  عملية  اإط����ار  يف  ال��وك��ال��ة 
نحو املن�سات االفرتا�سية باإطاق 
"نيو  ل����ربن����ام����ج  رق���م���ي���ة  ح���م���ل���ة 
�سيجري  والتي  �سبي�س" لابتكار، 
م�����ن خ���ال���ه���ا ت���ن���ظ���ي���م امل���ع���ر����س 
امل��ت��ن��ق��ل ب�����س��ك��ل اإل�����ك�����رتوين. كما 
االفرتا�سية  االأن�سطة  �ستت�سمن 

����ة  و����س���ت���ت�������س���م���ن ج����ل���������س����ات ح����يرّ
االأعمال  رواد  مل�����س��اع��دة  وحم��ت��وى 
اإ�سافة  للجل�سات  التح�سري  على 
اأ�سئلة  على  ل��اإج��اب��ة  جل�سات  اإىل 
االأن�سطة  و�ست�ساهم  امل�����س��ارك��ني. 
الربنامج  و���س��ول  يف  االفرتا�سية 
اإىل اأكرب عدد ممكن من اجلمهور 

ومبا ي�سمن �سا�سة العمليات. 
وبهذا ال�سدد، قال �سعادة الدكتور 
االأحبابي  نا�سر  حممد  املهند�س 
مدير عام وكالة االإمارات للف�ساء: 
احلرجة  املرحلة  ه��ذه  يف  "ن�سع 
جهودنا  م��وا���س��ل��ة  ع��ل��ى  اأول����وي����ة 
ال�سباب  االأع���م���ال  رواد  اإل���ه���ام  يف 
لابتكار وامل�ساهمة يف منو القطاع 
ن��ب��ذل يف وكالة  ال��ف�����س��ائ��ي، ح��ي��ث 
جهودنا  اأق�سى  للف�ساء  االإم���ارات 
لتحقيق م�ستهدفاتنا مع جتنب اأي 

اأثر لهذه الظروف ال�سعبة".
مع  ال���ت���ع���اون  رنا  "ي�سمُ واأ�����س����اف: 
معارفنا  وم�ساركة  البز"  "كريبتو 
مبادرة  اأن�����س��ط��ة  ل��ن��ق��ل  وخ��ربات��ن��ا 
الف�ساء  ق��ط��اع  اأع���م���ال  م�����س��رع��ات 

�ستمُ�سهم  ال��ت��ي  امل��ب��ت��ك��رة،  اأف��ك��اره��م 
مركزاً  االإم��������ارات  دول�����ة  ج��ع��ل  يف 
بالتكنولوجيا  املرتبطة  لاأن�سطة 
على  احلفاظ  جانب  اإىل  املتقدمة 

تنوع اقت�ساد الدولة". 
االإمارات  وكالة  اأن  بالذكر  جدير 
م�سرعات  م��ب��ادرة  اأطلقت  للف�ساء 
العاملي  ال���ف�������س���اء  ق���ط���اع  اأع����م����ال 
اال�ستثمار  ت��ع��زي��ز  "خطة  ���س��م��ن 
الف�سائي"، والرامية اإىل الرتويج 
ل��اب��ت��ك��ار وت��ر���س��ي��خ م��ك��ان��ة دول���ة 
ع��ل��ى �سعيد  ال���ري���ادي���ة  االإم�������ارات 
ال��ق��ط��اع ال��ف�����س��ائ��ي، اإ����س���اف���ة اإىل 
ف�سائي  ق��ط��اع  من��و  عملية  رع��اي��ة 
ومنظومة  ال����دول����ة  يف  م�����س��ت��دام 
وطنية القت�ساد مبني على املعرفة 
واالبتكار والتطوير. وكانت الوكالة 
قد اأطلقت برنامج "نيو �سبي�س" يف 
بالتعاون مع  العام  �سابق من  وقت 
جهودها  ���س��م��ن  البز"  "كريبتو 
ال�سركات  من��و  لت�سريع  ال��رام��ي��ة 
املجاالت  يف  املتخ�س�سة  النا�سئة 

التكنولوجية وعلوم الف�ساء. 

هيئة اأبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية تدعم برنامج التعقيم الوطني
•• اأبوظبي-وام:

ودعمها  م�ساركتها  عن  الغذائية  وال�سامة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  اأعلنت 
لربنامج التعقيم الوطني من خال توفري39 مركبة متخ�س�سة بعمليات 
الر�س والتعقيم واأكرث من 132 عامًا و�سائقاً و15 م�سرفاً لاإ�سراف على 
بالتن�سيق مع  التعقيم وتعزيزها يف مدينتي العني والظفرة وذلك  عمليات 

الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث ودائرة البلديات والنقل 
واملوؤ�س�سات املحلية واالحتادية امل�ساركة بربنامج التعقيم الوطني.

ب�سبب جائحة  العامل  التي يعي�سها  الظروف اال�ستثنائية  اأن  الهيئة  واأك��دت 
كورونا تتطلب من اجلميع العمل بروح امل�سوؤولية وااللتزام التام بتعليمات 
ال�سلطات املخت�سة وتطبيق التدابري واالإجراءات التي ت�سعها للحفاظ على 
�سامة املجتمع اإىل جانب الدور الكبري للموؤ�س�سات الوطنية يف القطاعني 

النهو�س مب�سوؤولياتها جتاه املجتمع وبذل  احلكومي واخلا�س واملتمثل يف 
على  واحل��ف��اظ  الوطنية  بالواجبات  للقيام  والتكاتف  ال��ت��ع��اون  م��ن  امل��زي��د 
وال�ساملة  امل�ستدامة  التنمية  م�سرية  لدفع  واخلدمات  االأعمال  ا�ستمرارية 

لاإمارات.
الثامنة  ال�ساعة  الربنامج من  اأي��ام  م��دار  على  الهيئة عملها  فرق  وتوا�سل 
بالربنامج  امل�ساركة  الفرق  مع  جنب  اإىل  جنباً  �سباحاً  ال�ساد�سة  اإىل  م�ساًء 

امل�ساة  ومم��رات  ال�سوارع  واأر�سفة  العامة  ال�ساحات  تعقيم  على  تعمل  حيث 
واملناطق ال�سناعية واالأ�سواق واحلدائق العامة و�ساحات امل�ساجد ومرافقها 
واملرافق العامة للمدينتني واملناطق التابعة لهما حيث تتلك الهيئة اآليات 
خال  من  والتعقيم  الر�س  عمليات  وتنفيذ  الإدارة  موؤهلة  وك��وادر  متطورة 
الر�س  لعمليات  وتنفيذها  احل��ي��وي  االأم����ن  جم���ال  يف  امل��رتاك��م��ة  خ��ربات��ه��ا 

الوقائي والعاجي وبرامج املكافحة يف القطاع الزراعي باإمارة اأبوظبي.

ت�سكل اأكرث من 84 % اإجمايل معامالتها خالل هذه الفرتة 

دائرة البلديات والنقل تنجز اأكرث من مليون معاملة عرب قنواتها الرقمية خالل الربع االأول 
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت دائرة البلديات والنقل واجلهات التابعة لها عن اإجناز 
املتعددة  الرقمية  قنواتها  معاملة عرب  مليون   1.1 من  اأكرث 
خال الربع االأول من العام اجلاري ، ت�سكل ما ن�سبته حوايل 
%84 من اإجمايل معاماتها خال هذه الفرتة من العام.
واأجنزت البلديات الثاث التابعة للدائرة اأكرث من 223 األف 
ت�سكل  اجل��اري  العام  من  االأول  الربع  خ��ال  رقمية   معاملة 
اإجمايل معاماتها خال هذه الفرتة،  %93 من  ما ن�سبته 
من   50% ن�سبته  ما  �سكلت  معاملة  األ��ف   97 مقابل  وذل��ك 

اإجمايل معاماتها خال نف�س الفرتة من العام املا�سي.
واأجنز مركز النقل املتكامل حوايل 896 الف معاملة رقمية 
العام اجل��اري ت�سكل ما ن�سبته حوايل  الربع االأول من  خال 
%82 من اإجمايل معاماته، والتي تت�سمن اأكرث من 480 

الف معاملة حلجز مركبات االأجرة.
 70% قيام نحو  الرغم من  اأن��ه وعلى  اأي�ساً  الدائرة  واأك��دت 
من موظفيها يف البلديات الثاث بتنفيذ "اأعمالهم عن بعد" 
ت�سهدها  ال��ت��ي  اال�ستثنائية  ال�سحية  ال��ظ��روف  ه��ذه  ظ��ل  يف 
الدائرة عملت على توفري كافة  اأن  اإال  الدولة والعامل حالياً، 
امل�ستوى  بنف�س  الرقمية  امل�ستلزمات ل�سمان تقدمي خدماتها 
املواطنني  على  الت�سهيل  اأج��ل  م��ن  عالية  وب�سرعة  واجل���ودة، 
واملقيمني وتوفري كل الو�سائل املمكنة للقيام مبعاماتهم بكل 

ب�ساطة وي�سر.
وياأتي ذلك يف  اإطار توجه دائرة البلديات والنقل نحو التحول 
الرقمي يف تنفيذ جميع معاماتها خال الفرتة املقبلة، من 
نفذتها  التي  الرقمية  وامل�ساريع  ال��ربام��ج  من  العديد  خ��ال 
وال�سركات  لاأفراد  طورتها  التي  الرائدة  الرقمية  واملن�سات 

ومنها "�سمارت هب" و "توثيق" وغريها الكثري.
وقال معايل فاح االأحبابي، رئي�س دائرة البلديات والنقل: ": 
"تنفيذ هذا العدد الكبري من معاماتنا رقمياً ياأتي انطاقاً 
تهدف  التي  الر�سيدة  قيادتنا  روؤي���ة  تنفيذ  على  حر�سنا  م��ن 
اإىل و�سع اأبوظبي على خارطة املدن الذكية عاملياً، من خال 
ي�سجع  مبا  و�سريعة  و�سهلة  مبتكرة  حكومية  خدمات  تقدمي 

املواطنني واملقيمني على اال�ستفادة منها".
واأ�ساف معاليه: "لدينا ا�سرتاتيجية وا�سحة لل�سنوات املقبلة 
يف  ت�سهم  التي  املبتكرة  امل�ساريع  من  العديد  تنفيذ  على  تقوم 
مع  ان�سجاماً  و�سهولة،  ي�سر  بكل  معاماتنا  خمتلف  اإجن���از 
املعايري العاملية  التي ت�سنف اأبوظبي حالياً كواحدة من اأف�سل 

املدن املائمة للعي�س على م�ستوى العامل".
حتقيق  يف  اأ�سهم  رقمياً  املعامات  "تنفيذ  اأن:  معاليه  وتابع 
اجلوانب  خمتلف  على  املهمة  االإي��ج��اب��ي��ة  االآث���ار  م��ن  العديد 
من  ���س��واء  والت�سغيلية،  والبيئية،  واالجتماعية  االقت�سادية 
عرب  املتعاملني  طلبات  اإجن���از  يف  عالية  ك��ف��اءة  حتقيق  خ��ال 
مبعدل  اخل���دم���ات  ع��ل��ى  للح�سول  امل�����س��ت��غ��رق  ال��وق��ت  خف�س 
على  احل�����س��ول  ت�سهيل  خ��ال  م��ن  اأو  معاملة،  لكل  �ساعتني 
اخلدمة، ما انعك�س على م�ستوى االإنتاجية عرب توفري قرابة  

تقريباً". �ساعة  مليون   3.7
وقد بلغ اإجمايل املعامات الرقمية التي اأجنرتها بلدية مدينة 
اأبوظبي خال الربع االأول من العام اجلاري اأكرث من 140 
معامات  اأج��م��ايل  من   96% ن�سبته  ما  ت�سكل  معاملة  األ��ف 
خال هذه الفرتة، وذلك مقابل 43.8 األف معاملة ت�سكل ما 
ن�سبته  57 % من اإجمايل معامات خال الربع االأول من 

العام 2019.
وو�سل عدد املعامات الرقمية التي قامت بلدية مدينة العني 

باإجنازها خال الربع االأول من العام 2020 اإىل حوايل اأكرث 
 90% ن�سبته ح��وايل  ما  ت�سكل  األ��ف معاملة رقمية   77 من 
اأكرث من52  وذلك مقابل  االجمالية،  البلدية  من معامات 
اإجمايل  م��ن    58% ن�سبته  م��ا  ت�سكل  رق��م��ي��ة  معاملة  األ���ف 

معامات بلدية العني خال نف�س الفرتة من العام املا�سي.
بلدية  اأجنرتها  التي  الرقمية  املعامات  اإج��م��ايل  ارت��ف��ع  كما 
منطقة الظفرة خال الربع االأول من العام 2020 اجلاري 
اإىل اأكرث من 6.7 االآف معاملة ت�سكل ما ن�سبته حوايل 80% 
من اإجمايل املعامات، وذلك مقارنة بحوايل 1.7 األف معاملة 
اإج��م��ايل معامات  % من   6 ن�سبته ح��وايل  ت�سكل ما  رقمية 

البلدية خال الفرتة ذاتها من العام املا�سي.
كما ارتفعت ن�سبة املعامات الرقمية التي اأجنرها مركز النقل 
اإىل  اجل���اري   2020 ال��ع��ام  م��ن  االأول  ال��رب��ع  املتكامل خ��ال 
بحوايل  مقارنة  وذلك  املركز،  معامات  اإجمايل  من   82%
%77 معامات رقمية خال الفرتة ذاتها من العام املا�سي.
وي�سار اإىل اأن دائرة البلديات والنقل كانت اأعلنت اأن مبادراتها 
الرقمية قللت من تكلفة التنقل الوقود، واملواقف، واال�ستهاك، 
واملخاطر املحتملة لت�سل اإىل م�ستويات متدنية وهو ما اأ�سهم 
التحول  اأ�سهم  كما  �سنوياً،  دره��م  مليون   50 نحو   توفري  يف 
الرقمي خلدمات الدائرة يف تقليل التنقات االأمر الذي اأدى 

اإىل توفري 1.66 مليون �ساعة قيادة.
كما اأدت اإىل خف�س التلوث البيئي بحوايل 5.6 الف طن من 
املركبات،  وقيادة  الطباعة  الكربون من  اأك�سيد  ثاين  انبعاثات 
 9.91 بحوايل  املعامات  اإجن��از  يف  امل�ستخدم  ال��ورق  وتقليل 
مليون ورقة، وتوفري اأكرث من 2 مليون زيارة ملراكز خدمات 
البلدية، ما يوفر نحو 96 مليون درهم من عدد �ساعات العمل 

�سنوياً.
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اأخبـار الإمـارات
جامعة ال�سارقة بالذيد تعتمد من�سات اإلكرتونية للتعليم والعمل عن بعد

•• ال�شارقة-وام:

اع��ت��م��دت ج��ام��ع��ة ال�����س��ارق��ة ف���رع م��دي��ن��ة ال��ذي��د ع����دداً م��ن املن�سات 
مت  وال��ت��ي  بمُعد  ع��ن  التعليمية  العملية  ا�ستمرارية  يف  االإل��ك��رتون��ي��ة 
االإج�����راءات  اإط����ار  امل��ا���س��ي يف  م��ار���س  ال�����س��اب��ع م��ن �سهر  تفعيلها يف 
االحرتازية املتبعة يف الدولة بجانب تفعيل حزمة اأخرى من الربامج 

يف تطبيق اآلية العمل عن بمُعد لكل العاملني بفرع اجلامعة.
واأكد الدكتور عدنان �سرحان م�ساعد مدير اجلامعة ل�سوؤون الفروع 
اإدارة اجلامعة على ا�ستمرار تقدمي  اأن االإج��راءات تاأتي حر�ساً من 
��ع��د ح��ي��ث ب���داأ فرع  امل��ح��ت��وى االأك���ادمي���ي واخل���دم���ات االإداري�����ة ع��ن بمُ
التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  جلميع  تدريبية  دورات  بتقدمي  اجلامعة 

حول كيفية ا�ستخدام التقنيات احلديثة املعتمدة يف التدري�س عن بمُعد 
وحتميل كل الربامج ال�سرورية لت�سهيل عملية التوا�سل وا�ستخدام 

و�سائل التوا�سل االجتماعي ل�سرعة نقل املعلومة .
لت اإدارة اجلامعة كل النظم امل�ستخدمة وطورت جميع اخلدمات  وفعَّ
التي تقدمها اإلكرتونيا مبا يف ذلك امل�ستندات الر�سمية كال�سجات 
الدرا�سية واالإفادات والتي ميكن التقدمي عليها من خال اخلدمة 
الذاتية بنظام "بانر" اإ�سافة لتفعيل نظام املالية وامل�سرتيات واالإعارة 

يف املكتبات وغريها .
ومي��ك��ن للطالب م��ن خ��ال ال��ربام��ج االإل��ك��رتون��ي��ة امل��ت��اح��ة معرفة 
املمُعني  االأكادميي  املر�سد  على  والتعرف  والقبول  الت�سجيل  مواعيد 

لكل طالب، والر�سوم املالية، وغريها اإ�سافة للدعم التقني.

جمل�سا الفنون وال�سناعات الثقافية والإبداعية يناق�سان اخلطوات الأولية لدعم وا�ستدامة القطاع الإبداعي

مرمي بنت حممد بن زايد: القيادة احلكيمة تعمل على اإيجاد البيئة املنا�سبة التي ت�سمن ا�ستمرار عطاء املبدعني والفنانني
•• اأبوظبي-وام:

وال�سناعات  الفنون  جمل�سا  عقد 
م�سرتكاً  طارئاً  اجتماعاً  الثقافية 
التي  ال��ت��ح��دي��ات  ملناق�سة  بعد  ع��ن 
ت��واج��ه ال��ق��ط��اع االإب���داع���ي نتيجة 
املتبعة  االح����رتازي����ة  االإج���������راءات 
كورونا  فريو�س  انت�سار  من  للحد 
حيث   ،”19 “كوفيد  امل�����س��ت��ج��د 
ا����س���ت���ع���ر����س امل���ج���ل�������س ج���م���ل���ة من 
احل����ل����ول امل���ب���ت���ك���رة ل��ل��ت��غ��ل��ب على 
املبدعني  ت��وج��ه  ال��ت��ي  ال�����س��ع��وب��ات 
ال�سهور  خ����ال  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا  ���س��ي��ت��م 
املقبلة على عدة مراحل من خال 
املجل�س.  اأع�ساء  جميع  مع  تن�سيق 
املجل�سني  اأع�ساء  االجتماع  ح�سر 
بنت  م���رمي  ال�سيخة  ���س��م��و  بينهم 
رئ��ي�����س��ة موؤ�س�سة  زاي���د  ب��ن  حم��م��د 
نهيان،  اآل  ح���م���دان  ب��ن��ت  ���س��ام��ة 
وال�سيخ زايد بن �سلطان بن خليفة 
وراع����ي من�سة  م��وؤ���س�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
وال�سيخة  ال�����احم�����دودة،  اأ.ع.م 
رئي�س  القا�سمي  �سلطان  بنت  حور 
وال�سيخ  للفنون،  ال�سارقة  موؤ�س�سة 
دائرة  رئي�س  النعيمي  عبدالعزيز 
التنمية ال�سياحية بعجمان، ومعايل 
اإبراهيم احلمادي وزير  بن  ح�سني 
ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م وم���ع���ايل نورة 
الثقافة  بنت حممد الكعبي وزي��رة 

وتنمية املعرفة.
وق��دم��ت م��ع��ايل ن���ورة ب��ن��ت حممد 
ال���ك���ع���ب���ي �����س����رح����اً م���ف�������س���ًا عن 
التحديات التي ر�سدتها الوزارة يف 
االأ�سابيع  خ��ال  االإب��داع��ي  القطاع 
مبا�سر  توا�سل  على  ب��ن��اًء  املا�سية 
عاملة  ج���ه���ة   45 م����ن  اأك������رث  م����ع 
واإبداعية  ثقافية  ق��ط��اع��ات   8 يف 
���ع���د ���س��م��ت اأك���رث  وج��ل�����س��ات ع���ن بمُ
الفنانني  م��ن  م�����س��ارك��اً   250 م��ن 
التحديات  طبيعة  لفهم  واملبدعني 
ي��ت��ي��ح ت�سميم  ال��ت��ي ت��واج��ه��م مب��ا 
مع  يتما�سى  حكومي  دع��م  برنامج 
اإىل  م�سرية  العاجلة،  احتياجاتهم 
الهادفة  ال��ت��داب��ري  ات���خ���اذ  اأه��م��ي��ة 
املالية  ال�سغوطات  م��ن  للتخفيف 
قطاع  يف  ال���ع���ام���ل���ة  ال���ف���ئ���ات  ع���ل���ى 
واالإبداعية  الثقافية  ال�����س��ن��اع��ات 
بالفئات االأكرث حاجة للدعم  بدءاً 
احلركة  يف  ا����س���ت���م���راره���ا  ب���ه���دف 

االإبداعية املحلية.
الفنانني  اأن  اإىل  معاليها  واأ���س��ارت 
اه��ت��م��ام ورعاية  وامل��ث��ق��ف��ني حم��ط 
ال���ر����س���ي���دة، ح��ي��ث تعمل  ق��ي��ادت��ن��ا 
املعرفة  وت��ن��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة 
التي  املوؤقتة  اللجنة  مع  بالتن�سيق 
للتعامل  ال������وزراء  جم��ل�����س  �سكلها 
االقت�ساد  على  ال�سلبية  االآث��ار  مع 
�سبل  على  التعرف  بهدف  الوطني 
االإبداعية  االأعمال  ا�ستمراية  دعم 

ج���ان���ب امل���ن�������س���اآت امل���رخ�������س���ة لدى 
امل���دي���ن���ة االإع���ام���ي���ة اإ����س���اف���ة اإىل 
اإ����س���دار ع���دم امل��م��ان��ع��ة م��ن انتقال 
وعمال  وم�����س��ت��خ��دم��ي  م���وظ���ف���ي 
املدينة  ل����دى  امل��رخ�����س��ة  امل��ن�����س��اآت 
اأخرى  اإىل  من�ساأة  م��ن  االإع��ام��ي��ة 
وبحرية  االإع��ام��ي��ة  املدينة  داخ��ل 
م���ن خ����ال ع��ق��ود ع��م��ل دائ���م���ة اأو 
حم��ددة امل��دة، ودون غ��رام��ات حتى 

نهاية العام احلايل.
�سلطان  بنت  ح��ور  ال�سيخة  وقالت 
معايل  اأ���س��ك��ر  اأن  “اأود  القا�سمي: 
نورة الكعبي لقيادتها هذه املبادرة، 
الع�سيبة  ال���ظ���روف  ف��ر���س��ت  ل��ق��د 
التي منر بها الكثري من التحديات 
وال�سعوبات على القطاع االإبداعي 
ال�سغرية  امل��وؤ���س�����س��ات  واأ����س���ح���اب 
لتوقف  ن���ت���ي���ج���ة  وامل����ت����و�����س����ط����ة، 
حملياً  وامل�����ع�����ار������س  ال���ف���ع���ال���ي���ات 
يف  نفكر  اأن  جميعاً  وعلينا  وعاملياً، 
القطاع  ه��ذا  لدعم  مبتكرة  حلول 
“ميثل  واأ������س�����اف�����ت  احليوي”. 
احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع  تكاتف 
واملوؤ�س�سات  وامل��ح��ل��ي��ة  االحت���ادي���ة 
جتاوز  يف  اأ�سا�سية  ركيزة  الثقافية 
ه�����ذه االأزم��������ة م����ن خ�����ال تقدمي 
ريادة  ت�سمن  وم��ب��ادرات  حم��ف��زات 
الثقافية  ال�سناعات  قطاع  وتطور 

واالإبداعية«.
اأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة 
“دبي  دب����ي  وال���ف���ن���ون يف  ال��ث��ق��اف��ة 
املجال�س  اجتماع  اأهمية  للثقافة” 
بالعمل  ال���ن���ه���و����س  يف  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ال��ث��ق��ايف واالإب���داع���ي ع��ل��ى م�ستوى 
املبدعني  وم�ساندة  االإم���ارات  دول��ة 

واإبداعاتهم  ع��ط��ائ��ه��م  ا���س��ت��م��رار 
ال���ت���ي ت�����رثي امل�����س��ه��د ال���ث���ق���ايف يف 
دول��ة االإم���ارات. وق��ال ال�سيخ زايد 
نهيان:  اآل  خليفة  ب��ن  �سلطان  ب��ن 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  تعاملت  “لقد 
يف دول��ة االإم���ارات مع اأزم��ة كوفيد 
كافة  على  عالية  مب�سوؤولية   19
العامل  ثقة  واكت�سبت  امل�ستويات، 
وعطائها  احلكيم  تعاملها  بف�سل 
االإن�سانية  ومبادراتها  الاحمدود 
..اأطلقت  وامل��ج��ت��م��ع��ات  ال����دول  م��ع 
االإم���������������ارات حم�����ف�����زات وت����داب����ري 
ال�سغوطات  ح���دة  م��ن  للتخفيف 
نف�سها  فر�ست  ال��ت��ي  االقت�سادية 
على االأعمال وال�سركات ال�سيما يف 
بهدف  والثقايف  االإب��داع��ي  القطاع 
م�ساعدتها على البقاء وجتاوز هذه 
على  ت��ر  ال��ت��ي  ال�سعبة  االأوق�����ات 

الب�سرية جمعاء«.
اأ.ع.م الاحمدودة  اأن من�سة  واأكد 
�ست�ستمر يف دعم الفنانني النا�سئني 
املهنية  امل�ساعدة  تقدمي  من خال 
فنية  اأع��م��ال  واإن��ت��اج  لتطوير  لهم 
التعاون  الثقايف عرب  امل�سهد  ترثي 
واملمار�سني  الفنية  امل��ن��ظ��م��ات  م��ع 
اأنحاء الدولة،  الثقافيني يف جميع 
ك����م����ا ن���ع���م���ل ع����ل����ى خ����ل����ق ف���ر����س 
للمواهب ال�سابة لارتقاء بامل�سهد 

الثقايف العام يف الدولة.
وقال ال�سيخ عبد العزيز بن حميد 
التنمية  دائ��رة  “حتر�س  النعيمي: 
توفري  على  عجمان  يف  ال�سياحية 
كافة ال�سبل لرت�سيخ ثقافة االبتكار، 
ودعم املبدعني والفنانني والقطاع 
ع��ام��ة ملواجهة  ب�����س��ورة  االب���داع���ي 

مناحي احلياة مبا فيها ال�سناعات 
حيوياً  ج���زءاً  تعد  التي  االإب��داع��ي��ة 
االجتماعية  التنمية  م�سرية  م��ن 

واالقت�سادية«.
لتوجيهات  “ا�ستجابة  واأ�����س����اف 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة اأط��ل��ق��ن��ا حزمة 
مل�ساعدة  والت�سهيات  من احلوافز 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  ال�����س��رك��ات 
�سملت  االإب���داع���ي���ة،  ال��ق��ط��اع��ات  يف 
تي�سري االإجراءات والدفعات املالية 
وغريها مبا ي�ساعدها على مواجهة 
كفاءة،  ب��ك��ل  احل��ال��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
للمبدعني  االإم��ارة  وتعزيز جاذبية 
القطاعات  يف  العاملة  وال�����س��رك��ات 
االبداعية من جميع اأنحاء العامل، 
اأننا �سنعرب هذه املرحلة  وكلنا ثقة 
لتحقيق  والتعاون  احلثيث  بالعمل 
الرامية  اال�سرتاتيجية  االأه����داف 
حا�سنة  االإم����ارات  م��وق��ع  لرت�سيخ 

لاإبداع والثقافة«.
�سعود  ����س���ع���ادة  ق�����ال  وم�����ن ج��ه��ت��ه 
الثقافة  دائ�����رة  وك��ي��ل  احل��و���س��ن��ي، 
باالإنابة:  اأب��وظ��ب��ي   – وال�����س��ي��اح��ة 
غري  العاملية  االأزم��ة  هذه  “اأثبتت 
ب دولة االإمارات  امل�سبوقة مدى تاأهرّ
العربية املتحدة يف وجه التحديات، 
مثاليا  من�����وذج�����ا  ال�����ي�����وم  ف���ت���ق���ف 
يحتذى به على م�ستوى العامل يف 
كوفيد  ف��ريو���س  انت�سار  م��ن  احل��د 
عالية  مبهنية  معه  والتعامل   19
العديد  اإغ��اق  من  الرغم  ..وعلى 
يف  اأبوابها  الثقافية  املوؤ�س�سات  من 
هذه الفرتة، اإال اأن القطاع الثقايف 
واالإبداعي يف الدولة اأظهر مرونة 
املفاجئة  ال���ت���غ���ريات  م���ع  ل��ل��ت��ك��ي��ف 

لاقت�ساد  اإ���س��ايف  حتفيز  وت��وف��ري 
رئي�ساً  ب��ات مكوناً  ال��ذي  االإب��داع��ي 

من منظومة االقت�ساد الوطني.
واأك����������دت ����س���م���و ال�������س���ي���خ���ة م���رمي 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د  ب��ن��ت 
الفنون  اج��ت��م��اع جم��ل�����س��ي  اأه��م��ي��ة 
وال�سناعات الثقافية واالإبداعية يف 
اخلطط  وتوحيد  اجلهود  ت�سافر 
حزمة  الإط����������اق  وال���������س����ي����ا�����س����ات 
القطاع  اإىل  م��وج��ه��ة  اق��ت�����س��ادي��ة 
االإبداعي ت�سهم يف ا�ستدامة االإبداع 
موا�سلة  على  وق��درت��ه  ال��دول��ة  يف 
الثقافة  كون  ال�سامية  ر�سالته  اأداء 
والفنون من الركائز املهمة يف بناء 
الدولة ومن القطاعات التي توليها 

القيادة احلكيمة رعاية واهتماما.
بنت  م���رمي  ال�سيخة  �سمو  وق��ال��ت 
اإن  ن���ه���ي���ان:  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
اأبدى  ال��ث��ق��ايف يف ال��دول��ة  ال��ق��ط��اع 
اأزمة  تداعيات  جت��اه  عالية  مرونة 
فريو�س كورونا “ كوفيد - 19 “، 
حيث ا�ستطاعت املوؤ�س�سات الوطنية 
ال���واق���ع  م����ع  ب�����س��رع��ة  ت��ت��ك��ي��ف  اأن 
احل���ايل واأط��ل��ق��ت امل��ع��ار���س الفنية 
الرقمية  وامل��ك��ت��ب��ات  االف��رتا���س��ي��ة 
واجلل�سات احلوارية عن بعد والتي 
الر�سالة  انت�سار  تو�سيع  يف  اأ�سهمت 
اإىل  االإم��ارات��ي��ة  والفنية  الثقافية 

جمهور اأكرب.
املبدعني  اأن  ���س��م��وه��ا  واأ�����س����اف����ت 
والفنانني نب�س املجتمع، وال�سوت 
وطموحاته  اآم�����ال�����ه  ع����ن  امل����ع����رب 
وم�����س��ت��ق��ب��ل��ه، م�����س��رية ���س��م��وه��ا اإىل 
ت��ع��م��ل على  ال��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة  اأن 
التي ت�سمن  املنا�سبة  البيئة  اإيجاد 

يف  م�سريتهم  مل��وا���س��ل��ة  وامل��ث��ق��ف��ني 
وقالت:  ال���راه���ن���ة.  ال���ظ���روف  ظ���ل 
“تقع م�سوؤولية تقدمي كل ما من 
االإنتاج  ا���س��ت��م��راري��ة  ���س��م��ان  ���س��اأن��ه 
الثقايف واالإبداعي يف دولة االإمارات 
عاتقنا جميعاً، ونحن بحاجة  على 
ت��وح��ي��د اجلهود  اإىل  ال��ي��وم  م��ا���س��ة 
جميع  ب��ني  امل�����س��رتك  والتخطيط 
امل��وؤ���س�����س��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة االحت���ادي���ة 
واملحلية مل�ساعدة القطاع االإبداعي 
والثقايف يف الدولة ..وعرب اجتماعنا 
للعمل  امل�سرقة  ال�سورة  ن��ربز  ه��ذا 
ب��روح الفريق ال��واح��د ون��وؤك��د على 
ت�سخري جميع االإمكانيات الإطاق 
حزمة من الت�سهيات االقت�سادية 
تعزيز  يف  االإ�سهام  �ساأنها  من  التي 
القطاع  العاملني يف  ق��درات جميع 
االإب�����داع�����ي وال���ث���ق���ايف يف ال���دول���ة، 
����س���واء ع��ل��ى م�����س��ت��وى االأف�������راد اأو 
الظروف  ه���ذه  امل��وؤ���س�����س��ات يف ظ��ل 
عاملنا  ب��ه��ا  مي��ر  ال��ت��ي  اال�ستثنائية 
الفاعل  دورها  للمجال�س  ..�سيكون 
التي  ل��ل��ت��ح��دي��ات  اال���س��ت��ج��اب��ة  يف 
وحتديد  ال����ق����ط����اع،  ه�����ذا  ت����واج����ه 
ت�سب  ال��ت��ي  امل�ستقبلية  اخل��ط��وات 
الثقافية  ال��ب��ي��ئ��ة  حت��ف��ي��ز  اإط����ار  يف 
واالإب����داع����ي����ة يف دول������ة االإم��������ارات 
�سعادة  واأك����د  املتحدة”.  ال��ع��رب��ي��ة 
مدير  م���ال���ك،  اآل  ���س��ل��ط��ان  م��ال��ك 
عام �سلطة دبي للتطوير والرئي�س 
التنفيذي ملجموعة تيكوم اأن “روؤية 
ال���ق���ي���ادة ال���ر����س���ي���دة ج��ع��ل��ت دول����ة 
االإم��ارات من اأكرث الدول جاهزية 
العاملية  امل���ت���غ���ريات  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل 
جميع  على  انعك�ست  التي  الطارئة 

بذل  ��وا���س��ل  ..ونمُ احلالية  الظروف 
االإبداعي  ال��ق��ط��اع  ل��دع��م  اجل��ه��ود 
ب�سورة  الو�سع  وتقييم  واملبدعني 
املنا�سبة  ال��ق��رارات  الت��خ��اذ  يومية 
املت�سارعة  ال��ت��غ��ريات  ��واك��ب  تمُ ال��ت��ي 
تعزيز  ع��ل��ى  ح��ر���س��ن��ا  اىل  ا���س��اف��ة 
والتعاون  امل�����س��رتك  ال��ع��م��ل  ج��ه��ود 
واخلا�س  ال���ع���ام  ال��ق��ط��اع��ني  ب���ني 
ان��ط��اق��ا م��ن اإمي��ان��ن��ا ب���اأن حتفيز 
م�سوؤولية  االإب����داع����ي����ة  ال���ث���ق���اف���ة 
املوؤ�س�سات  ج��م��ي��ع  ب���ني  م�����س��رتك��ة 
ال�سيخ  واأ����س���ار  املجتمع”.  واأف�����راد 
املبادرات واحلوافز  اإىل  عبدالعزيز 
امل���ت���ع���ددة ال���ت���ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا اإم������ارة 
االإبداعي  ال��ق��ط��اع  ل��دع��م  ع��ج��م��ان 
وق��ط��اع االأع��م��ال ب�����س��ورة ع��ام��ة يف 
تاأثريات  م���ن  للتخفيف  االإم������ارة 
ب�سبب  احلايل  االقت�سادي  الو�سع 
–كوفيد  “كورونا  ف��ريو���س  اأزم����ة 
مدينة عجمان  مبادرة  19” مثل 
االإع��ام��ي��ة احل���رة ل��ت��وف��ري حزمة 
ح���واف���ز ث��ان��ي��ة ي��ت��م االإع��������داد لها 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  ل��دع��م  ح��ال��ي��ا 
باالإمارة  واالقت�سادية  االإب��داع��ي��ة 
وت���ك���ي���ن���ه���م م����ن جت�������اوز االأزم�������ة 
ال���راه���ن���ة ع���ق���ب ح���زم���ة احل���واف���ز 
االأوىل التي اأطلقتها موؤخرا والتي 
التي  امل��زاي��ا  م��ن  ال��ع��دي��د  ت�سمنت 
ت�سمل اإلغاء الغرامات املرتتبة على 
جتديد  ع���دم  نتيجة  امل�ستثمرين 
عقود االإيجار يف املدينة االإعامية 
حتى نهاية اأبريل املقبل، وردرّ جميع 
املدينة  ق��ب��ل  م��ن  امل�ستلمة  امل��ب��ال��غ 
ك�سمانات  وامل����ق����ررة  االإع���ام���ي���ة 
م��واق��ع ل��ل��وح��دات امل�����س��ت��اأج��رة من 

اإىل  ب�سا�سة  ان��ت��ق��ال��ه  خ���ال  م��ن 
تقدمي  ملوا�سلة  الرقمية  ات  املن�سرّ
حم����ت����وى ث����ق����ايف وم�����ع�����ريف ث����ري 
للمجتمع ..ونلتزم يف دائرة الثقافة 
اإىل  جنباً  اأب��وظ��ب��ي،   – وال�سياحة 
الثقافية  اجل��ه��ات  �سائر  م��ع  جنب 
ال��دول��ة، مبوا�سلة  واالإب��داع��ي��ة يف 
دعم الفنانني وتعميق فهم املجتمع 
���ره ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون من  مل���ا ت���وفرّ
ابتكاري  وف���ك���ر  اإب���داع���ي���ة  ع�����وامل 
بني  ب  ي��ق��ررّ مم��ا  للجميع،  ت��ن��م��وي 
ال�سعوب واالأف��راد ال �سيما يف زمن 
م�ستوى  اإىل  ال���ع���امل  ف��ي��ه  ي��دخ��ل 

جديد من العزلة«.
وقال عبد املنعم بن عي�سى ال�سركال 
“ميثل  اأف��ن��ي��و:  ال�سركال  موؤ�س�س 
املجتمع الركيزة االأ�سا�سية للحياة، 
وهو املبداأ الذي توؤمن به ال�سركال 
عليها  تقوم  التي  والفل�سفة  اأفنيو، 
عام  ب�سكل  واالإم�������ارات  دب���ي  روؤي����ة 
جهودنا،  نوحد  اأن  علينا  ..يتوجب 
ال�سعوبات  مواجهة  يف  معاً  ونقف 
ال���ك���ب���رية خ����ال ال���وق���ت ال���راه���ن 
ق����وة ومرونة  م����دى  مل�����س��ت  ..ل���ق���د 
جمتمعنا االإبداعي على امل�ستويني 
مواجهة  يف  واجل���م���اع���ي  ال���ف���ردي 
..اآمل  امل�سبوق  غ��ري  التحدي  ه��ذا 
 Alserkal ب��رن��ام��ج  يتمكن  اأن 
Pay It Forward اإىل جانب 
اأطلقتها  ال��ت��ي  االأخ����رى  امل���ب���ادرات 
من  وال��ف��ن��ي��ة  الثقافية  امل��وؤ���س�����س��ات 
احلركة  بواقع  واالرتقاء  النهو�س 
الفنية ملوا�سلة م�سوارها واالأهم اأن 
اأق��وى من اأي وقت م�سى يف  نكون 

ظل هذه الظروف ال�سعبة«.

�سرطة اأبوظبي حتذر من اإلقاء الكمامات والقفازات على الطرقمركز اأبوظبي الإدارة النفايات –تدوير يوا�سل برنامج التعقيم الوطني يف مدينة العني
•• العني - الفجر

الإدارة  اأب����وظ����ب����ي  م���رك���ز  وا�����س����ل 
ال���ن���ف���اي���ات -ت�����دوي�����ر ج����ه����وده يف 
التعقيم  ب���ربن���ام���ج  اال����س���ت���م���رار 
ال��وط��ن��ي يف ك��اف��ة م��ن��اط��ق مدينة 
ال��ع��ني  وذل���ك ان��ط��اق��ا م��ن دوره 
اإمكاناته  ك���ل  و���س��ع  اإىل  ال���رام���ي 
وت�سخري كل جهوده خلدمة �سحة 
و�سامة املجتمع،   حيث قام املركز  
العامة   االأم��اك��ن  وتعقيم   بغ�سيل 
وامل���ن���اط���ق  ال�����س��ك��ن��ي��ة وال�������س���وارع 
العني   م���دي���ن���ة  داخ������ل  ال��رئ��ي�����س��ة 
وتعقيم  تنظيف  م���واد  با�ستخدام 
يف  املخت�سة  اجل��ه��ات  م��ن  معتمدة 

الدولة

•• اأبوظبي – الفجر:

ح���ذرت ���س��رط��ة اأب��وظ��ب��ي م��ن اإلقاء 
الطرق  على  وال��ق��ف��ازات  ال��ك��م��ام��ات 
ا�ستخدامها  ب��ع��د  ال��ع��ام��ة  وامل���راف���ق 
�سحية  خم����اط����ر  ت�������س���ك���ل  ك���ون���ه���ا 
وبيئية على جمتمعنا وحثتهم على 
التي  االإيجابية    ال�سلوكيات  اتخاذ 
واملظهر  البيئة  على  احلفاظ  تعزز 

احل�ساري امل�سرق للمدن.
ال��ت�����س��رف قد  ه����ذا  اأن  واأو����س���ح���ت 
يت�سبب يف نقل االأمرا�س لاآخرين 
م��ل��وث��ة وتت  ك��ان��ت  اإذا  خ�����س��و���س��اً 
ال���ت���زام  اأن  م�����وؤك�����دًة  م��ام�����س��ت��ه��ا، 
والوقائية  االح��رتازي��ة  االإج����راءات 
اجلميع.   ب��ني  م�سرتكة  م�����س��وؤول��ي��ة 
وذكرت اأن قانون املرور بني يف املادة 
من  امل��خ��ل��ف��ات  "اإلقاء  اأن   71 رق���م 

املركبات على الطريق يعد خمالفة 
 1000 " غرامتها  ال��ق��ي��ادة  اأث��ن��اء 
مرورية  ن��ق��اط  وت�سجيل6  دره����م، 

ع��ل��ى ال�����س��ائ��ق��ني امل��خ��ال��ف��ني. ودعت 
اجلهات  م��ع  ال��ت��ع��اون  ����س���رورة  اإىل 
بال�سحة  االه���ت���م���ام  يف  امل��خ��ت�����س��ة 

من  بالتخل�س  والبيئة  وال�سامة 
يف  املمُ�ستخدمة  والكمامات  القفازات 

حاويات القمامة املغلقة.

من 250 مبدعًا لفهم التحديات التي تواجههم وت�سميم  واأكرث  واإبداعية  ثقافية  جهة   45 مع  توا�سلنا  الكعبي:  •  نورة 
برنامج دعم حكومي يالئم احتياجات القطاع

يف م�ساريع دعم الفنانني النا�سئني واملوهوبني. ن�ستمر  خليفة:  بن  �سلطان  بن  •  زايد 
حتفيز الثقافة االإبداعية م�سوؤولية م�سرتكة من جميع املوؤ�س�سات. باأن  نوؤمن  النعيمي:  •  عبدالعزيز 
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العدد 12906 بتاريخ 2020/4/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ور�سة فاروق للخراطة ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1033544 

تعديل ا�سم جتاري من/ور�سة فاروق للخراطة ذ.م.م

FAROOQ TURNING WORKSHOP LLC

اىل/فاروق للمربدات واخلدمات امليكانيكية ذ.م.م

FAROOQ CHILLER MECHANICAL SERVICES LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�ساح و�سيانة املعدات امليكانيكية )3319102(

تعديل ن�ساط/ا�سافة �سيانة اجهزة التكييف املركزي )4329902(

تعديل ن�ساط/ا�سافة تركيب و�سيانة املولدات واملحوالت الكهربائية )4321015(

تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات حقول ومن�ساأت النفط والغاز الربية والبحرية )0910018(

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12906 بتاريخ 2020/4/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سبارك للخدمات االمنية

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1055823 
تعديل راأ�س املال/من null اىل 500000

تعديل لوحة االعان/اجمايل من م�ساحة 1* 1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/�سبارك للخدمات االمنية
SPARK SECURITY SERVICES

اىل/�سبارك للخدمات االمنية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
SPARK SECURITY SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12906 بتاريخ 2020/4/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز فيول خلدمة 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�سيارات رخ�سة رقم:2126539 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عيدرو�س علي طالب علي اخلليفي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف نا�سر علي طالب علي اخلليفي
 فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية  التنمية 
االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12906 بتاريخ 2020/4/10 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
حيفا  ن�سيم  التجاري  باال�سم   CN رقم:1307083 
واعادة  الرخ�سة  تعديل  بالغاء طلب  العامه  لل�سيانه 

الو�سع كما كان عليه �سابقا
او اعرتا�س على هذا االعان  له حق   فعلى كل من 
اأ�سبوع  خال  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعان  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

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

العدد 12906 بتاريخ 2020/4/10 

اإعــــــــــالن
الدكتورة  ال�س�����ادة/مركز  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�سحر القا�سي الطبي ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2047118 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سحر ح�سن حممد �سعيد %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ا�سماء عبدالكرمي بديوى حميد الكبي�سي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سحر ح�سن حممد �سعيد

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عائ�سه هال حمد دملوك الظاهري

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12906 بتاريخ 2020/4/10 

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

 CN 2010468:ستي لتجميع الزيوت رخ�سة رقم�
تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12906 بتاريخ 2020/4/10 

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

ايليجينت بيوتي لوجن لتجميل ال�سيدات
رخ�سة رقم:CN 1961171  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12906 بتاريخ 2020/4/10 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ور�سة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN 2005882:العون للحدادة واللحام رخ�سة رقم

تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12906 بتاريخ 2020/4/10 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/املاهي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�سيلة والعبايا - فرع 1
رخ�سة رقم:CN 1326759-1  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12906 بتاريخ 2020/4/10 
اإعـــالن

يعلن مكتب تنمية ال�سناعة باأن: ال�سادة/ديكور لاأخ�ساب ذ.م.م
رقم الرخ�سة ال�سناعية:IN-1001290 قد اأبدوا رغبتهم يف التعديل التايل: خروج املاك:

دخول املاك:

لت�سبح الرخ�سة:

ن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع  خال  ال�سناعه   تنمية  مكتب  مراجعة  اعاه  املذكور  االجراء  على  اعرتا�س  لديه  من  كل  وعلى 
االإعان ، واإال فلن يقبل املكتب اأية اعرتا�س بعد انق�ساء مدة االإعان .

مكتب تنمية ال�سناعية

اال�سم
الفاح لا�ستثمار ال�سناعي ملالكها زايد فاح 

القحطاين - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
زايد فاح حمود جره القحطاين

اجلن�سية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

الن�سبة

%  50

%  50

اال�سم
تو�سون للمقاوالت وال�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
الناقل لتجارة اأدوات البناء ذ.م.م

اجلن�سية
االمارات العربية املتحدة
االمارات العربية املتحدة

الن�سبة
%  50

%  50

اال�سم
تو�سون للمقاوالت وال�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
الناقل لتجارة اأدوات البناء ذ.م.م

اجلن�سية
االمارات العربية املتحدة
االمارات العربية املتحدة

الن�سبة
%  50

%  50

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم:  316769تاريخ: 2019/09/08
بيانات االأولوية: 

اال�سم: ال�سيدة �سايا ديفي 
وعنوانه: جيه-16 ، �سيكتور-اإك�س اأي نويدا ، جاوتام بود ناجار ، الرمز الربيدي: 201301 ، عتار برادي�س 

، الهند.
�سورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:29
بذور الفوفل املعاجلة ، م�ستح�سرات الإنعا�س رائحة الفم حمتوية على بذور الفوفل )املعاجلة( وبذور الكاجو 
رة( وبذور الهال )املعاجلة( وبذور االأريكا )بذور فوفل جمففة( وال�سم�سم املطحون وبذور الكزبرة  )املمُح�سرّ

)املعاجلة( والبذور ال�ساحلة لاأكل والبندق ال�سالح لاأكل.
االإجنليزية بخط مميز  باللغة   RATNA ARYA حتتها  كلمة  عبارة عن  العامة  العامة:  و�سف 

داخل م�ستطيل.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  اإبريل  2020 العدد 12906 

EAT 134799

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم:  316770تاريخ: 2019/09/08
بيانات االأولوية: 

اال�سم: ال�سيدة �سايا ديفي 
وعنوانه: جيه-16 ، �سيكتور-اإك�س اأي نويدا ، جاوتام بود ناجار ، الرمز الربيدي: 201301 ، عتار برادي�س 

، الهند.
�سورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:34
�سنرّع( ، تبغ م�سغ ، �سجائر ، اأدوات املدخنني واأعواد الثقاب. تبغ )خام اأو ممُ

االإجنليزية بخط مميز  باللغة   RATNA ARYA حتتها  كلمة  عبارة عن  العامة  العامة:  و�سف 
داخل م�ستطيل.

اال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  اإبريل  2020 العدد 12906 

EAT 134800

منوذج اإعان الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم:  316768تاريخ: 2019/09/08
بيانات االأولوية: 

اال�سم: ال�سيدة �سايا ديفي 
وعنوانه: جيه-16 ، �سيكتور-اإك�س اأي نويدا ، جاوتام بود ناجار ، الرمز الربيدي: 201301 ، عتار برادي�س 

، الهند.
�سورة العالمة           

 
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:34

�سنرّع( ، تبغ م�سغ ، �سجائر ، اأدوات املدخنني واأعواد الثقاب. تبغ )خام اأو ممُ
االإجنليزية بخط مميز  باللغة   RATNA VIJAY حتتها  كلمة  العامة عبارة عن  العامة:  و�سف 

داخل م�ستطيل.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  اإبريل  2020 العدد 12906 

EAT 134798

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم: 321228بتاريخ: 2019/11/25
بيانات االأولوية: 

اال�سم: اأبوظبي لريا�سة ال�سيارات ذ.م.م
وعنوانه: �س.ب. 130001 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة     

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:6
حلقات املفاتيح، �سارات للمركبات.

الرمادي  باللون  مميز  بخط  االإجنليزية  باللغة   ADMM االأح���رف  ع��ب��ارة  العامة  العامة:  و�سف 
واالأزرق حتتهم كلمات اأبوظبي لريا�سة ال�سيارات ذ.م.م باللغة العربية بخط  �سغري مميز باللون الرمادي 
حتتهم ABU DHABI MOTORSPORTS MANAGEMENT باللغة االإجنليزية 

بخط  �سغري مميز باللون الرمادي.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  اإبريل  2020 العدد 12906 

EAT 140616

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم: 321231بتاريخ: 2019/11/25
بيانات االأولوية: 

اال�سم: اأبوظبي لريا�سة ال�سيارات ذ.م.م
وعنوانه: �س.ب. 130001 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة    

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
اأجهزة  مع  لا�ستخدام  املمُعدة  الكمبيوتر  األعاب  اأجهزة  بال�سرية،  ال�سمعية  الت�سجيات  الكمبيوتر،  برامج 

ا�ستقبال التلفزيون.
الرمادي  باللون  مميز  بخط  االإجنليزية  باللغة   ADMM االأح���رف  ع��ب��ارة  العامة  العامة:  و�سف 
واالأزرق حتتهم كلمات اأبوظبي لريا�سة ال�سيارات ذ.م.م باللغة العربية بخط  �سغري مميز باللون الرمادي 
حتتهم ABU DHABI MOTORSPORTS MANAGEMENT باللغة االإجنليزية 

بخط  �سغري مميز باللون الرمادي.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  اإبريل  2020 العدد 12906 

EAT 140617

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم: 321232بتاريخ: 2019/11/25
بيانات االأولوية: 

اال�سم: اأبوظبي لريا�سة ال�سيارات ذ.م.م
وعنوانه: �س.ب. 130001 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة    

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:14
املجوهرات مبا يف ذلك ال�ساعات وزمامات )مرابط( االأكمام ودبابي�س الزينة.

الرمادي  باللون  مميز  بخط  االإجنليزية  باللغة   ADMM االأح���رف  ع��ب��ارة  العامة  العامة:  و�سف 
واالأزرق حتتهم كلمات اأبوظبي لريا�سة ال�سيارات ذ.م.م باللغة العربية بخط  �سغري مميز باللون الرمادي 
حتتهم ABU DHABI MOTORSPORTS MANAGEMENT باللغة االإجنليزية 

بخط  �سغري مميز باللون الرمادي.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  اإبريل  2020 العدد 12906 

EAT 140618

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم: 321234   بتاريخ: 2019/11/25
بيانات االأولوية: 

اال�سم: اأبوظبي لريا�سة ال�سيارات ذ.م.م
وعنوانه: �س.ب. 130001 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25
املاب�س، لبا�س القدم، اأغطية الراأ�س.

الرمادي  باللون  مميز  بخط  االإجنليزية  باللغة   ADMM االأح���رف  ع��ب��ارة  العامة  العامة:  و�سف 
واالأزرق حتتهم كلمات اأبوظبي لريا�سة ال�سيارات ذ.م.م باللغة العربية بخط  �سغري مميز باللون الرمادي 
حتتهم ABU DHABI MOTORSPORTS MANAGEMENT باللغة االإجنليزية 

بخط  �سغري مميز باللون الرمادي.
  اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  اإبريل  2020 العدد 12906 

EAT 140619

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم:  318045تاريخ: 2019/10/01
بيانات االأولوية: 

اال�سم: فا�س للرتفيه منطقة حرة ذ.م.م
وعنوانه: �س.ب. 77828 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة     

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25
املاب�س ، لبا�س القدم ، اأغطية الراأ�س.

و�سف العامة: العامة عبارة عن كلمة ف��ا�س باللغة العربية بخط مميز وحتتها كلمة FLASH باللغة 
االإجنليزية باأحرف كبرية وخط مميز وعلى ميني كلمة فا�س ر�سم تعبريي لكامريا مع فا�س والعامة 

باأكملها باللون االأبي�س على خلفية مربعة باللون االأزرق الفاحت.
  اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  اإبريل  2020 العدد 12906 

EAT 135296

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم:  323788تاريخ: 2019/10/01
بيانات االأولوية: 

اال�سم: مايناب الكرتونك�س بيه تي واي ليمتد 
وعنوانه: تكنولوجي بارك 2 �سيكند اأفينيو ، ماو�سون ليك�س ، �ساوث اأ�سرتاليا5095     اأ�سرتاليا.

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
كوا�سف ملعاجلة املواد اإلكرتونياً حتديداً كوا�سف معادن وكوا�سف معادن لغايات �سناعية اأو ع�سكرية وكوا�سف 
لغايات  معادن  وكوا�سف  ا�ستجمامية  ولغايات  للم�ستهلك  معادن  وكوا�سف  امل�سادة  االأل��غ��ام  لغايات  معادن 
بالتزامن مع الربجميات، كوا�سف معادن مزودة بخرائط و/ الذهب وكوا�سف معادن لا�ستخدام  مناجم 

اأو وظائف اأنظمة حتديد املواقع العاملية، ملفات كهرومغناطي�سية لكوا�سف املعادن.
و�سف العامة: العامة عبارة عن اأحرف واأرقام SDC 2300 باللغة االإجنليزية بطريقة وخط مميز.

اال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  اإبريل  2020 العدد 12906 

EAT 145378

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم: 323921بتاريخ: 2020/01/14
بيانات االأولوية: 

اال�سم: �سركة املبادلة للعامات التجارية القاب�سة ذ.م.م 
وعنوانه: �س.ب 45005 ، ابوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة      
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41

واملعار�س  العمل  وور���س��ات  الدرا�سية  واحللقات  واالجتماعات  وامل��وؤت��رات  املعار�س  واإدارة  وترتيب  تنظيم 
التف�سريية واالأحداث لغايات ثقافية وتعليمية وترفيهية، توفري ون�سر املعلومات املتعلقة بجميع اخلدمات 
اآنفة الذكر مبا يف ذلك املواد املتعلقة باملعار�س واملوؤترات واالجتماعات واحللقات الدرا�سية وور�سات العمل 
املعلومات  ون�سر  توفري  وترفيهية،  وتعليمية  ثقافية  لغايات  لاأغرا�س  واالأح���داث  التف�سريية  واملعار�س 
املقدمة  املعلومات  تلك  ذلك  يف  مبا  والعار�سني  والزائرين  وامل��وؤت��رات  املعار�س  ل��رواد  وامل�سورة  وامل�ساعدة 
واملوؤترات واالجتماعات  باملعار�س  املتعلقة جميعها  املواد  ن�سر  املواقع االلكرتونية،  اإلكرتونيا مبا يف ذلك 

واحللقات الدرا�سية وور�سات العمل واملعار�س التف�سريية واالأحداث لغايات ثقافية وتعليمية وترفيهية.
اأبوظبي حتتهما لا�ستدامة باللغة العربية بخط مميز  اأ�سبوع  و�سف العامة: العامة عبارة عن كلمات 

على ميينهم ر�سم مميز لدائرة.
  اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  اإبريل  2020 العدد 12906 

EAT 147205
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اأخبـار الإمـارات
»اإ�سعاد �سرطة دبي« و»اأغذية« يقدمان الدعم لـ90 اأ�سرة  يف احلجر املنزيل

•• دبي-الفجر:

ووقاية  “كورونا”،  ف��ريو���س  انت�سار  ملكافحة  املبذولة  اجل��ه��ود  اإط���ار  يف   
اأفراد املجتمع من خماطر االإ�سابة، وم�ساندتهم على االلتزام بالتعليمات 
ال�سادرة عن احلكومة، نفذت جلنة بطاقة اإ�سعاد يف �سرطة دبي وبالتعاون 
و�سعت  اأ���س��رة   90 ا�ستهدفت  جمتمعية  م��ب��ادرة  “اأغذية”،  �سركة  م��ع 
من  اح����رتازي  ك���اإج���راء  املعنية  اجل��ه��ات  ق��ب��ل  املنزيل” م��ن  “احلجر  يف 
االأ�ستاذة  اإ�سراف  اإ�سعاد حتت  وق��ام فريق  من جلنة  بطاقة   الفريو�س. 
واملواد  امل�ستلزمات  من  جمموعة  باإي�سال  اللجنة،  رئي�س  العامري،  منى 
الغذائية ال�سرورية الكافية ل�سهر كامل، بالتعاون مع �سركة  “اأغذية “ 
اإىل منازل االأ�سر التي �سملها االإجراء االحرتازي. وقالت  منى  العامري 

هذه  خ��ال  �سركاتها  مع  بالتعاون  اللجنة  تنفذها  التي  امل��ب��ادرات   “اإن 
الفرتة اال�ستثنائية، تاأتي بتوجيهات واإ�سراف مبا�سر من معايل  الفريق 
ع��ب��داهلل خليفة امل���ري، ال��ق��ائ��د  ال��ع��ام ل�سرطة  دب���ي،  ب�����س��رورة التكاتف 
والتعاون يف خمتلف  اجلوانب للم�ساهمة  يف دعم  اجلهات الر�سمية على 

تخطي االأزمة الراهنة، 
التنفيذي  الرئي�س  الظاهري،  �سامل  جمال  املهند�س  تقدم  جانبه   من   
على  اإ�سعاد  بطاقة  جلنة  اإىل  اجلزيل  “اأغذية” بال�سكر  ل�سركة  باالإنابة 
طرحها مثل هذه املبادرات يف هذا الوقت بالذات، م�سريا اإىل اأن �سركتهم 
على ا�ستعداد دائم للم�ساركة ودعم املوؤ�س�سات التي ت�سعى لتقدمي خدمات 
اجتماعية ت�ساهم يف تعزيز الرتابط بني القطاعات احلكومية واخلا�سة 

ملجابهة خمتلف التحديات التي يواجهها املجتمع.

•• اأبوظبي-الفجر: 

وزيرة  امل���زروع���ي،  �سما  م��ع��ايل  ق��ال��ت 
دول����ة ل�����س��وؤون ال�����س��ب��اب ن��ائ��ب رئي�س 
مركز ال�سباب العربي، اإن ال�سباب هو 
منطلق ال��وع��ي وع��م��اد احل��ف��اظ على 
خطط  واأ���س��ا���س  االأوط�����ان  مكت�سبات 
املجتمعات  ب��ن��ي��ة  وح��م��اي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
كافة  يف  واج���ت���م���اع���ي���اً  اق���ت�������س���ادي���اً 
الظروف واحل��االت؛ االعتيادية منها 
امل�ستقبل  هو  ال�سباب  الأن  والطارئة، 
وال���ب���ن���اء وال����روؤي����ة االإي���ج���اب���ي���ة التي 
حتيل التحديات واالأزمات اإىل فر�س 

بالعزمية والعمل اجلاد.
معاليها  وجهتها  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
للم�ساركني يف ور�سة عمل مت عقدها 
بعد  ع��ن  االت�����س��ال  تقنية  با�ستخدام 
بني املقر الرئي�سي للمركز يف اأبوظبي 
الأع�ساء  ع���رب���ي���ة؛  ع���وا����س���م  وع�����س��ر 
الدفعة االأوىل من “برنامج مبعوثي 
ال�سباب للتنمية يف املنطقة العربية” 
املقيم  املتحدة  االأمم  ق  من�سرّ بح�سور 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم��������ارات  ل���دول���ة 
الدكتورة دينا ع�ساف؛ حيث قام مركز 
املبادرة  هذه  باإطاق  العربي  ال�سباب 
التي ت�ستمر ن�سختها االأوىل ملدة عام 
االأمم  “برنامج  مع  بال�سراكة  كامل 
املتحدة االإمنائي يف املنطقة العربية” 
جمال  يف  العملي  ال��ت��دري��ب  ل��ت��وف��ري 
مكاتب  يف  ال�سباب  من  لعدد  التنمية 
ب��رن��ام��ج االأمم امل��ت��ح��دة االإمن���ائ���ي يف 

دول عربية.   10

م�سوؤوليات وفر�ض
 11 اإن م��ه��م��ة  واأ����س���اف���ت م��ع��ال��ي��ه��ا: 
اليوم  ب�������داأت  ع���رب���ي���ة  و����س���اب���ة  ����س���اب���ا 
معها  حتمل  االآن  م��ن  ل��ع��ام  وت�ستمر 
من  والعديد  امل�سوؤوليات  من  الكثري 
�سيتعرفون  ح��ي��ث  اأي�������س���اً،  ال��ف��ر���س 
الوطنية  اخل���ط���ط  ع���ل���ى  ك���ث���ب  ع����ن 
للتنمية وتكني ال�سباب يف اأوطانهم، 
لنقلها  عملية  خ����ربات  و���س��ي��ك�����س��ب��ون 

الفاعلة  واجل��ه��ات  ال�سباب  الأقرانهم 
جمتمعاتهم،  يف  التنمية  جم��االت  يف 
ال�سرتاتيجيات  ���س��ف��راء  و���س��ي��ك��ون��ون 
اأوط����ان����ه����م والأه��������داف  ال��ت��ن��م��ي��ة يف 
امل�ستدامة  للتنمية  امل��ت��ح��دة  االأمم 
2030، و�سيكونون االأقدر على فهم 
احتياجات جمتمعاتهم واآليات تكني 

ال�سباب فيها.”

دول  10
وت�������س���م ال���دف���ع���ة ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي��ة من 
للتنمية  ال�����س��ب��اب  م��ب��ع��وث��ي  ب��رن��ام��ج 
 10 م��ن  ���س��ب��اب��اً  ال��ع��رب��ي��ة  املنطقة  يف 
واالأردن  ال��ب��ح��ري��ن  ه��ي  ع��رب��ي��ة  دول 
وف��ل�����س��ط��ني ولبنان  وامل���غ���رب  وم�����س��ر 
وال�سومال وجيبوتي و�سوريا وتون�س، 
مت اختيارهم ليكونوا �سفراء للتنمية 
والب�سرية  واالجتماعية  االقت�سادية 
يف الباد العربية، وذلك بعد عملهم 
االأمم  برنامج  مكاتب  يف  كامل  لعام 

املتحدة االإمنائي.
ال��ربن��ام��ج عملهم  اأع�����س��اء  وي��ب��ا���س��ر 
وب������اء كورنا  م����ع حت�����دي  ب���ال���ت���زام���ن 
العامل  دول  ت���ب���ذل  ال�����ذي  امل�����س��ت��ج��د 
وال��ت��ع��ايف من  م��ع��ه  للتعامل  اجل��ه��ود 

التجربة  ت��داع��ي��ات��ه واال���س��ت��ف��ادة م��ن 
مماثلة  ح������االت  الأي������ة  ل���ا����س���ت���ع���داد 
م�ستقبًا. وقد مت اإطاق الربنامج يف 
حيث  افرتا�سي  ب�سكل  الظروف  هذه 
با�سر االأع�ساء مهامهم وفق ترتيبات 
برنامج  طبقها  التي  بعد  ع��ن  العمل 
على  حفاظاً  االإمن��ائ��ي  املتحدة  االأمم 
والوقاية  وال�سامة  ال�سحة  معايري 
باالإجراءات املحلية املعتمدة  والتزاماً 
توجيهات  م���ع  ب��ل��د وت��ا���س��ي��اً  ك���ل  يف 

منظمة ال�سحة العاملية.
نائب مدير  ب��ول،  �سارة  قالت  بدورها 
العربية  ل���ل���دول  االإق���ل���ي���م���ي  امل��ك��ت��ب 
االإمن���ائ���ي  امل��ت��ح��دة  االأمم  ب��ربن��ام��ج 
املتحدة  االأمم  ب���رن���ام���ج  يف  “نحن 
ال�سباب  ب����اأن ت��ك��ني  ن��ث��ق  االإمن���ائ���ي 
اأ�سا�سي  التنمية  حل��ل��ول  كمبتكرين 
اأهداف التنمية امل�ستدامة،  يف حتقيق 
ت��اأث��ريات جهودنا  وحم��وري يف تعزيز 
االإمن��ائ��ي��ة ح���ول ال���ع���امل. ون�����س��ك��ر يف 
العربي  ال�سباب  م��رك��ز  ال�سياق  ه��ذا 
على رعاية هذه املبادرة املتميزة التي 
�ستطرح فكراً متجدداً يف هذه املرحلة 
كافة  توفري  اإىل  فيها  �سنحتاج  التي 
من  للتعايف  للدول  الدعم  م�ستويات 

التاأثريات الوا�سعة لوباء كوفيد19- 
دون اأن نن�سى العمل من اأجل امل�ستقبل 

والتنمية امل�ستدامة للجميع.” 

مواقع قيادية
اأمين  ال�سيد  ���س��ع��ادة  ق��ال  جانبه  م��ن 
بن توفيق املوؤيد وزير �سوؤون ال�سباب 
البحرين:  مم��ل��ك��ة  يف  وال���ري���ا����س���ة 
املواقع  ���س��غ��ل  م���ن  ال�����س��ب��اب  “تكني 
القيادية يف خمتلف جماالت التنمية 
يف  لنا  بالن�سبة  اأ�سا�سياً  م�ساراً  يعترب 
اال�ستفادة  اأج��ل  من  البحرين  مملكة 
م���ن ق������درات ال�����س��ب��اب وت��و���س��ي��ع اأث���ر 
اأفكارهم يف كافة القطاعات وا�ستدامة 
اأن  ذلك  وم�ستقبًا،  حا�سراً  نتائجها 
االإيجابية  ال���روؤي���ة  ل��دي��ه��م  ال�����س��ب��اب 
امللهمة  واالأف��ك��ار  والطاقة  والطموح 
النمو  حت����ق����ق  اإب������داع������ي������ة  حل�����ل�����ول 
االأمر  وه��و  واالجتماعي  االقت�سادي 
ال�سيخ  �سمو  روؤي���ة  م��ع  يتوافق  ال��ذي 
خ��ل��ي��ف��ة ممثل  اآل  ح��م��د  ب���ن  ن��ا���س��ر 
اخلريية  ل����اأع����م����ال  امل���ل���ك  ج���ال���ة 
و�����س����وؤون ال�����س��ب��اب م�����س��ت�����س��ار االأم����ن 
ال���وط���ن���ي رئ���ي�������س امل���ج���ل�������س االأع���ل���ى 
ال�سباب  والريا�سة يف تكني  لل�سباب 

وخلق قيادات �سبابية قادرة على قيادة 
م�سرية البناء والتحديث”.

البحرين  ت��ك��ون  اأن  “روؤيتنا  وت��اب��ع 
لذلك  وال��ري��ا���س��ة،  لل�سباب  عا�سمة 
ت�����س��اف��ر ك���ل اجلهود  ن��ح��ر���س ع��ل��ى 
املوؤ�س�سات  خم��ت��ل��ف  يف  م��ع��اً  وال��ع��م��ل 
وف����ق م��ن��ه��ج ال��ب��ح��ري��ن ف��ري��ق واحد 
الفر�س  وم��ن��ح��ه��م  ال�����س��ب��اب  لتمكني 
لقيادة  ي�ستحقونها  ال��ت��ي  ال���واع���دة 
حتقيق  اإىل  و�سواًل  التنمية  قطاعات 
 2030 االقت�سادية  البحرين  روؤي��ة 
ن ال�سباب يف جمال ال�سباب  التي تكرّ
االأعمال  وري��ادة  والتعليم  والريا�سة 
واالإب���داع  واالب��ت��ك��ار  العلمي  والبحث 

والذكاء اال�سطناعي.”

تركيز الطاقات
ال��دول��ة ل�سوؤون  ب��دوره��ا قالت وزي��رة 
واملراأة  لل�سباب  االقت�سادي  التمكني 
اللبنانية  اجل���م���ه���وري���ة  يف  ����س���اب���ق���اً 
“الن�ساء  ال�سفدي:  خرياهلل  فيوليت 
وال�سباب اللبنانيون هم قوة التغيري. 
الهدف من هذا الربنامج خلق �سل�سلة 
ت��ت��ج��اوز احل����دود اجل��غ��راف��ي��ة، وخلق 
اأن تعزز  ���س��اأن��ه��ا  خ��ارط��ة ط��ري��ق م��ن 

خال  م��ن  اللبناين،  ال�سباب  تكني 
توا�سل  على  لبنان  يف  ال�سباب  و�سع 
�سبكة  وخ��ل��ق  اخل����ارج،  يف  �سبابنا  م��ع 

توا�سل تفيد الطرفني.”
واأ�سافت: “يجب علينا العمل جميعا 
على التغيري، اإذ اأن �سر التغيري يكمن 
يف ت��رك��ي��ز ك���ل ط��اق��ات��ن��ا، ل��ي�����س على 
حماربة ما كان قدميا، واإمنا بناء ما 

هو جديد.”

مبعوثون
برنامج  م��ن  االأوىل  ال��دف��ع��ة  و�سمت 
املنطقة  يف  للتنمية  ال�سباب  مبعوثي 
العربية كًا من جنيب خ�سر وعاء 
بن  و���س��ل��ي��م��ة  االأردن،  م���ن  ���س��ب��ي��ت��ان 
بوع�سلي  واأح��م��د  تون�س،  م��ن  �سا�سي 
م���ن ال��ب��ح��ري��ن، واآي������ة ال��ب��ي��ط��ار من 
���س��وري��ة، واأح���م���د خ���ريي م��ن م�سر، 
و�سارة قدورة من فل�سطني، ومهيوب 
حممد من جيبوتي، وعبداهلل حا�سي 
م��ن ال�����س��وم��ال، وول��ي��د م�����س��روح من 

املغرب، ونادين خويل من لبنان. 

اأهداف
ال�سباب  م��ب��ع��وث��ي  ب��رن��ام��ج  وي���ه���دف 

اإىل  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة يف 
املنطقة  يف  ل��ل�����س��ب��اب  ال���دع���م  ت��وف��ري 
اإمكاناتهم  يف  واال���س��ت��ث��م��ار  ال��ع��رب��ي��ة 
لتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة يف 
بلدانهم، واإطاع ال�سباب العربي على 
واخلطط  امل��ت��ح��دة  االأمم  ع��م��ل  اأط���ر 
ال�سباب  ق�����درات  ل��ت��ط��وي��ر  ال��وط��ن��ي��ة 
واإتاحة  جم��ت��م��ع��ات��ه��م،  يف  وال��ت��ن��م��ي��ة 
عاقات  �سبكة  لتكوين  لهم  الفر�سة 
اإقليمية والعمل مع اأقرانهم و�سركاء 

من خمتلف اأنحاء العامل.

مهمة م�ستمرة
النظري،  �سعيد  ���س��ع��ادة  ق���ال  ب����دوره 
مدير عام املوؤ�س�سة االحتادية لل�سباب، 
الرئي�س التنفيذي لا�سرتاتيجية يف 
اللجنة  العربي وع�سو  ال�سباب  مركز 
امل�ستدامة  التنمية  الأه��داف  الوطنية 
اأع�ساء  “مهمة  االإم������ارات:  دول���ة  يف 
الربنامج التي �ست�ستمر لعام كامل لن 
تنتهي بانتهائه، بل �ستتوا�سل لتمكني 
جمتمعاتهم  يف  ال���ع���رب���ي  ال�������س���ب���اب 
التنمية  الأه���داف  �سفراء  باعتبارهم 
م�سدر  لي�سكلوا   ،2030 امل�ستدامة 
العربي  ال�����س��ب��اب  م���ن  مل���زي���د  اإل����ه����ام 

الطامح اإىل تطوير قدراته وامل�ساركة 
الباد  مكت�سبات  تعزيز  يف  بفاعلية 

العربية اقت�سادياً واجتماعياً.”
ووجه النظري دعوة مفتوحة لل�سباب 
يف الدول العربية الع�سرة االأع�ساء يف 
الربنامج لا�ستفادة من دور مبعوثي 
التوا�سل  خال  من  للتنمية  ال�سباب 
املبا�سر معهم لطرح االأفكار واملبادرات 
التي ميكن اأن ت�سهم يف خدمة ال�سباب 
يف اأوط��ان��ه��م م��وؤك��دا ا���س��ت��ع��داد مركز 
املقرتحات  ل��ت��ب��ن��ي  ال��ع��رب��ي  ال�����س��ب��اب 
اأع�ساء  كافة  واأن  ودعمها،  اجل��دي��دة 
ب���ات���وا ج����زءا م���ن الفريق  ال��ربن��ام��ج 
االأك��������رب مل���رك���ز ال�������س���ب���اب وب���راجم���ه 
م�سارات  ل��دع��م  املختلفة  وم��ب��ادرات��ه 

التنمية حملياً وعربياً.

الربنامج
مبعوثي  ب��رن��ام��ج  ع��ن  االإع�����ان  ومت 
العربية  املنطقة  يف  للتنمية  ال�سباب 
خ����ال  م�����ن   2019 ����س���ب���ت���م���رب  يف 
ال�سباب  “مركز  بني  �سراكة  اتفاقية 
للدول  االإق��ل��ي��م��ي  وامل��ك��ت��ب  العربي” 
االأمم  ل�”برنامج  ال��ت��اب��ع  ال��ع��رب��ي��ة 
“منظمة  مقر  االإمنائي” يف  املتحدة 
وذلك  ب��ن��ي��وي��ورك،  املتحدة”  االأمم 
لدعم وبناء قدرات ال�سباب يف الدول 
ال��ع��رب��ي��ة، وت��ع��زي��ز دوره����م يف حتقيق 

اأهداف التنمية امل�ستدامة 2030.

•• دبي - الفجر

 يف اإطار الدعم املتكامل ملواجهة تف�سي فريو�س كورونا 
الزهراء  م�ست�سفى  اأطلق   ،COVID-19 امل�ستجد 
  TeleMedicine»بمُعد ع��ن  “الطب  خ��دم��ة  دب��ي 
اإىل رع���اي���ٍة �سحية وال  ي��ح��ت��اج��ون  ال��ذي��ن  ل��ك��ل  دع��م��اً 
و�سع  كما  ال��ع��ي��ادات،  اأو  امل�ست�سفيات  زي��ارة  يف  يرغبون 
خطاً �ساخناً خم�س�ساً للرد على اال�ستف�سارات والتجاوب 

مع املخاوف املتعلرّقة بهذا الفريو�س.
جائحة  ملواجهة  املبذولة  العاملية  اجلهود  م���وازاة  ففي 
فريو�س كورونا امل�ستجد ومكافحة تف�سيه، جرى اإطاق 
واملقيمني  املواطنني  بمُعد” لدعم  عن  “الطب  خدمات 
الرعاية  خ��دم��ات  ع��ل��ى  احل�����س��ول  اإىل  ي�سعون  ال��ذي��ن 

ال�سحية، مع جتنرّب زيارتهم من�ساأة الرعاية ال�سحية.
الغني،  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور مهيمن  ع��لرّ��ق  ال�����س��ي��اق  ه���ذا  ويف 
الرئي�س التنفيذي مل�ست�سفى الزهراء دبي بالقول: “من 
النا�س قلقني على �سحتهم و�سحة  يكون  اأن  الطبيعي 
تقدمي  اإىل  ن�سعى  ونحن  واأحبائهم؛  عائاتهم  اأف���راد 
الرعاية  ال��راغ��ب��ني يف احل�����س��ول على  ال��دع��م الأول��ئ��ك 
��ع��د، م��ع ال��ت��زام��ن��ا ب��ح��قرّ م��واط��ن��ي دولة  بمُ ال�سحية ع��ن 
االإمارات العربية املتحدة واملقيمني فيها باحل�سول على 

كل ما يلزم لتلبية احتياجاتهم من الرعاية ال�سحية«.
يف  الراغبني  النا�س  م��ن  الكثرية  للطلبات  وا�ستجابًة 

ث اإىل اأطباء وخمت�سني، ول�سمان ح�سولهم على  التحدرّ
املعلومات الطبية ال�سحيحة واالإجابة عن ا�ستف�ساراتهم 
وطلباتهم، اأطلق م�ست�سفى الزهراء دبي اخلط ال�ساخن 
 04 امل�ستجد:  ك��ورون��ا  لفريو�س  باال�ستجابة  اخل��ا���س 
378 6868، املفتوح لات�سال من ال�ساعة 9 �سباحاً 
ويتيح  اإىل اخلمي�س،  ال�سبت  حتى ال�ساعة 9 م�ساًء من 
جماناً،  وا�ست�سارته  اخت�سا�سي  اإىل  ث  التحدرّ للمت�سل 
يف ما يتعلق باالأ�سئلة اأو اال�ستف�سارات اخلا�سة بفريو�س 

كورونا امل�ستجد. 

•• دبي – حم�شن را�شد 

التجريبي  االختبار  تطبيق  اإلغاء  عن  والتعليم،  الرتبية  وزارة  اأعلنت 
 ،)PIRLS 2021( للدرا�سة الدولية لقيا�س تقدم القراءة يف العامل
ال��ت��ي تطبقها منظمة  ب��ن��اء ع��ل��ى االإج������راءات االح���رتازي���ة وال���ق���رارات 

.IEA
واأفادت الوزارة ممثلة يف قطاع  حت�سني االأداء، اإدارة االختبارات الوطنية 
والدولية، يف تعميم لها يخاطب مديرو املدار�س امل�ستهدفة، باأنه مت اإلغاء 
يف  القراءة  تقدم  لقيا�س  الدولية  للدرا�سة  التجريبي  االختبار  تطبيق 
 PIRLS العامل لهذا العام، مع االلتزام بامل�ساركة يف الدرا�سة الرئي�سة

.2021-2020 االأكادميي  العام  يف   2021
"املدام   ت�سم  مدار�س،  ثاثة  على  امل�ستهدفة  املدار�س  قائمة  وا�ستملت 
احلارث  بنت  جويرية  ومدر�سة  بال�سارقة،  بنني  ح1  االأ�سا�سي  للتعليم 
االأ�سا�سي  للتعليم  �سمل  وم��در���س��ة  ال��ف��ج��رية،  ح1  االأ���س��ا���س��ي  للتعليم 

والثانوي للبنني براأ�س اخليمة".
ومن ناحية اأخرى، تنطلق اليوم فعاليات اليوم الريا�سي عن بعد، الذي 
غداً  حتى  وي�ستمر  ال���وزارة،  يف  املهنية  والتنمية  التدريب  اإدارة  تنظمه 
ال�سبت املوافق 11 اإبريل اجلاري، لزيادة ن�ساط املجتمع يف بيئة املنزل، 
وت�ستهدف املعلمني و االإداريني والطلبة و اأولياء االأمور، عرب بث مبا�سر 

با�ستخدام برجمية MicorosoftTesms  للتعلم عن بعد.

بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي وملدة عام كامل يف ع�سر دول عربية

مركز ال�سباب العربي يطلق برنامج مبعوثي التنمية يف املنطقة العربية

دعمًا ل�سكان الإمارات

م�ست�سفى الزهراء دبي يطلق خدمات »الطب عن 
ُبعد« ويخ�س�ش خطًا �ساخنًا لفريو�ش كورونا

اإلغاء االختبار التجريبي للدرا�سة الدولية.. وانطالق فعاليات اليوم الريا�سي عن بعد 

• �سما املزروعي: ال�سباب هو منطلق الوعي واحلفاظ على مكت�سبات الأوطان واأ�سا�ض خطط التنمية وحماية بنية املجتمعات  

تواوؤمًا مع ا�سرتاتيجية احلكومة الذكية لدولة الإمارات

وزارة املالية تطلق نظاما ذكيا مليزانيات الوظائف االأول من نوعه يف املنطقة
•• ابوظبي-الفجر: 

ا�سرتاتيجية احلكومة  تواوؤماً مع 
العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة  الذكية 
جهودها  اإط���������ار  ويف  امل����ت����ح����دة، 
االأنظمة  كافة  لتطوير  املتوا�سلة 
خمتلف  يخدم  ومب��ا  االإلكرتونية 
وزارة  اأطلقت  احلكومية،  اجلهات 
الهيئة  م����ع  وب���ال���ت���ع���اون  امل���ال���ي���ة 
الب�سرية  ل����ل����م����وارد  االحت�����ادي�����ة 
احل��ك��وم��ي��ة ام�����س، ال��ن��ظ��ام الذكي 

مليزانيات الوظائف. 
نوعه  م��ن  االأول  ال��ن��ظ��ام  وي��ع��ت��رب 
ي���ق���دم���ه من  امل���ن���ط���ق���ة، مم�����ا  يف 
خ�����س��ائ�����س وخ���دم���ات ت��ق��وم على 
رب������ط م���ي���زان���ي���ة ال����وظ����ائ����ف مع 
االآيل  الفعلي واالحت�ساب  التنفيذ 
التنفيذ  ع��ن  امل��ح��ق��ق��ة  ل��ل��وف��ورات 
بامليزانية،  ا�ستخدامها  وم��رون��ة 
اال�ستفادة  ي��ح��ق��ق  ال�����ذي  االأم������ر 
االأمثل من الوقت واجلهد ويلغي 
ال��ورق��ي��ة بن�سبة  امل��ع��ام��ات  ك��اف��ة 

.100%
اليتيم  را���س��د  �سعيد  ���س��ع��ادة  واأك���د 
ل�سوؤون  امل�����س��اع��د  ال�������وزارة  وك��ي��ل 

ال�����س��ن��ة ال���ت���ال���ي���ة؛ ����س���د ف���روق���ات 
ال��ت��ك��ل��ف��ة امل��ال��ي��ة ال���ت���ي ت��ن��ت��ج عن 
ميزانية  يف  الطبيعية  ال��ت��غ��ريات 
الازمة  امل���واف���ق���ات  ال���وظ���ائ���ف؛ 
لل�ساحيات  وف��ق��اً  الطلبات  على 
املمنوحة للم�ستخدمني؛ احت�ساب 
الرواتب  بنود  على  املحقق  الوفر 
احل�ساب  يف  وجت���م���ي���ع���ه���ا  اآل������ي������اً، 
ال���و����س���ي���ط مل���ي���زان���ي���ة ال���وظ���ائ���ف 
يف  امل��رون��ة  للم�ستخدم  يتيح  مم��ا 
ا�ستخدام وفورات امليزانية واإعطاء 
ميزانية  تنفيذ  عن  دقيقة  �سورة 

الوظائف.
ي�سار اإىل اأن وزارة املالية كانت قد 
نظمت خال االأ�سهر املا�سية عدد 
من ور�س العمل التدريبية عن بعد 
للجهات االحتادية املطبقة للنظام 
حل�سر املتطلبات، واختبار النظام 
ع���ن ط��ري��ق اإج�����راء اخ��ت��ب��ار اأويل 
املقدمة  املاحظات  كافة  لتجميع 
من اجلهات امل�ساركة واآخر للتاأكد 
التاأكد  اإىل  اإ�سافة  ت�سمينها،  من 
م����ن ف���ه���م خم���ت���ل���ف االإج����������راءات 
والرتقيات  بالتعيينات  اخل��ا���س��ة 

بالكوادر الوظيفية املختلفة.

احلكومية  للجهات  ال��دع��م  اأط���ر 
فعالة  اآل��ي��ات  وتطوير  االحت��ادي��ة، 
العامة  امل��ي��زان��ي��ة  وتنفيذ  الإع����داد 
تبنيها  خ�������ال  م������ن  ل�����ل�����دول�����ة، 
والتكنولوجيا  احلديثة  للتقنيات 
االإلكرتونية املتطورة التي ازدادت 
وقتنا  يف  ك��ب��ري  ب�����س��ك��ل  اأه��م��ي��ت��ه��ا 
احل��ايل يف ظ��ل م��ا ي�سهده العامل 
اليوم من حتديات فر�سها تف�سي 
وزارة  وت��ل��ت��زم  كوفيد19-.  وب���اء 
الدعم  �سبل  كافة  بتوفري  املالية 
للجهات االحتادية املطبقة للنظام 
كوادرها  ت��دري��ب  يف  وم�����س��ان��دت��ه��ا 
النظام  ع��ل��ى  ل��ل��ع��م��ل  وت��اأه��ي��ل��ه��م 

اإطاق  اأهمية  وامل��ي��زان��ي��ة،  امل���وارد 
ميزانيات  لتعديل  الذكي  النظام 
ترتقي  خطوة  باعتباره  الوظائف 
واأتتة  وت��ن��ف��ي��ذ  اإع������داد  ب��ع��م��ل��ي��ة 
اأف�سل  وف����ق  امل���ي���زان���ي���ة  م�������س���روع 
يوظف  اإذ  ال���ع���امل���ي���ة،  امل���م���ار����س���ات 
الذكاء  ت��ق��ن��ي��ات  اأح������دث  ال���ن���ظ���ام 
التعلم  وتطبيقات  اال���س��ط��ن��اع��ي 
النظام  ����س���ام���ة  ل��ي��ك��ف��ل  االآيل 
املكانة  اإىل  �سعادته  واأ���س��ار  امل���ايل. 
املالية  وزارة  حتتلها  التي  الهامة 
الرائدة  اأهم اجلهات  كواحدة من 
اخلدمات  ت��وف��ري  جم��ال  يف  عاملياً 
اتخذت  ح���ي���ث  ال���ذك���ي���ة،  امل���ال���ي���ة 
اخلطوات  م���ن  ال��ع��دي��د  ال�������وزارة 
ملواكبة  واال�ستباقية  اال�ست�سرافية 
من  واال���س��ت��ف��ادة  الرقمية  ال��ث��ورة 
ت��ق��ن��ي��ات��ه��ا يف ت���وف���ري اخل���دم���ات 
القطاعني  يف  واملوؤ�س�سات  للجهات 
احلكومي واخلا�س، ومبا يتما�سى 
مع روؤية االإمارات 2021 ومبادرة 

حكومة االإمارات الذكية.
وقال �سعادته: "اأطلقت وزارة املالية 
انطاقاً  اجل��دي��د،  الذكي  النظام 
م���ن ح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى ت���وف���ري كافة 

من  الق�سوى  اال�ستفادة  وحتقيق 
ميزاته."

الذكي  ال���ن���ظ���ام  م����ن  وت�����س��ت��ف��ي��د 
اجلديد جميع اجلهات احلكومية 
اإعداد  لنظام  املطبقة  ال��دول��ة  يف 
االحتادي  امل��ايل  والنظام  امليزانية 
يقوم  ح���ي���ث  ب����ي����ان����ات����ي،  ون�����ظ�����ام 
الربط  ب��ع��م��ل��ي��ة  ال���ذك���ي  ال���ن���ظ���ام 
الإع���داد  االآيل  ال��ن��ظ��ام  ب��ني  االآيل 
ونظام  املناقات،  ونظام  امليزانية 
االحتادي  امل��ايل  والنظام  بياناتي، 
النظام  وي��ت�����س��م��ن   .)FMIS(
اجل�����دي�����د ال�����ق�����واع�����د ال���رق���اب���ي���ة 
ب�ساأن  ال�����ازم�����ة  واالإج�����رائ�����ي�����ة 

تعديات ميزانية الوظائف.
تندرج  التي  االإج���راءات  وت�سمنت 
حت�����ت م���ظ���ل���ة ال����ن����ظ����ام اجل���دي���د 
من:  ك���ًا  للمتعاملني  وي��وف��ره��ا 
واال�ستحداث،  ال��ت��ذوي��ب،  طلبات 
اإجراء  العقود؛  وتغيري  والت�سوية 
لتنفيذ  ال��ازم��ة  املالية  املناقات 
م�ستوى  ع��ل��ى  االإج��������راءات  ك��اف��ة 
النظام  على  املحا�سبية  التوليفة 
كافة  ع��ك�����س  االحت����������ادي؛  امل������ايل 
ميزانية  م�سروع  على  التعديات 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

فر�ستها  التي  للتحديات  ا�ستجابة 
اأزمة تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد 
– 19 ع��ل��ى ال��ع��امل، يعمل  ك��وف��ي��د 
الهيئة  واأع�����س��اء  الباحثني  جمتمع 
نيويورك  ج��ام��ع��ة  يف  ال��ت��دري�����س��ي��ة 
التخ�س�سات  خمتلف  م��ن  اأبوظبي 
االج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة واالق�����ت�����������س�����ادي�����ة 
والعلمية على عدد  والفيزيولوجية 
تهدف  التي  البحثية  امل�ساريع  م��ن 
واآثارها  اجل��ائ��ح��ة  ه��ذه  درا���س��ة  اإىل 

على املجتمع من عدة جوانب.
اأع�ساء  امل��ع��ل��وم��ات ح���ول  مل��زي��د م��ن 
هيئة التدري�س يرجى زيارة �سفحة 
التي  للعمل،  دع��وة   :19 – كوفيد 
البحثية  امل�����س��اري��ع  م��ن  ع���دداً  ت�سم 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  املتعلقة 

مثل: 

ــوك الإنـــ�ـــســـاين اأثــنــاء  ــل ــس ــ� ال
اجلائحة

اأ�ستاذ  بياجنر،  جيه.  جو�سلني   •
م�ساعد يف علم النف�س

العامل  ع���ل���ى  ب���ي���اجن���ر  ي���رك���ز   o
الديناميكي واملعقد للدافع الب�سري، 
متعاون   100 م���ع  ح��ال��ي��اً  وي��ع��م��ل 
العوامل  لتحديد  ق���ارات  خم�س  يف 
اإىل  اأدت  ال��ت��ي  والثقافية  النف�سية 
امل�ستجد  ك���ورون���ا  ف��ريو���س  ان��ت�����س��ار 

وتاأثريها على املجتمعات.

م�ساعد  اأ�ستاذ  كوبينيك،  روبرت   •
للعلوم ال�سيا�سية 

فريق  م��ن  ج��زء  ه��و  كوبينيك    o
يعملون  الذين  الباحثني  من  دويل 
ال�سيا�سات  وج���م���ع  حت���دي���د  ع���ل���ى 
احلكومية التي مت اتخاذها ا�ستجابة 
وب�سفته  ك��ورون��ا.  فريو�س  النت�سار 
الرئي�سيني  امل��ح��ق��ق��ني  م���ن  واح�����د 
كوبينيك  ي��ق��وم  نت”  “كورونا  يف 
م��ع زم��ائ��ه م��ن ج��ام��ع��ة نيويورك 
التقنية،  ميونخ  وج��ام��ع��ة  اأب��وظ��ب��ي 
االإج�����راءات  ح���ول  ب��ي��ان��ات  بتجميع 
الت�سدي  جت��اه  امل��ت��خ��ذة  احلكومية 

لفريو�س كورونا امل�ستجد.

ما  زم��ي��ل  وي���ت،  ج��وزي��ف  • م���ارك 

بعد الدكتوراه 
اقت�سادي  كخبري  وي��ت  يعمل    o
يف العمل والتنمية، وهو حالًيا جزء 
الباحثني  من  دولية  جمموعة  من 
العامل  ال���رائ���دة يف  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ن 
ك��ي��ف��ي��ة تغري  ي��ح��ق��ق��ون يف  ال���ذي���ن 
امل��ع��اي��ري االج��ت��م��اع��ي��ة ح���ول تف�سي 
الوقت عرب  كورونا مب��رور  فريو�س 
اأكرث من 100 دولة واأكرث من 50 

لغة.

فريو�ض كورونا من منظور علمي
اأ�ستاذ  ج����ان����دول����ف����ي،  األ�����ربت�����و   •

الريا�سيات 
رئي�سي  ب�سكل  جاندولفي  يركز   o
على تطبيق االحتمالية على النماذج 
يف امليكانيكا االإح�سائية. وهو يعمل 

ملعدالت  عاملي  اإح�سائي  على حتليل 
فريو�س  تف�سي  عن  الناجمة  الوفاة 
عدد  بدقة  لي�سف  امل�ستجد،  كورونا 
الوفيات التي حتدث ب�سبب املر�س.

امل�ساعد  االأ�ستاذ  اإدغ�سور  • يو�سف 
يف علم االأحياء

دور  على  اإدغ�����س��ور  بحث  يركز   o
ال���ع���وام���ل ال����وراث����ي����ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة يف 
املتعلقة  الظاهرية  االأمن��اط  ت�سكيل 
التفاعات  ت���وؤدي  وك��ي��ف  بال�سحة 
املر�س  اإىل  ال���ت���اأث���ريات  ه����ذه  ب���ني 
وت��ع��دي��ل ن��ت��ائ��ج��ه. ك��م��ا ي��رك��ز بحثه 
ب�سكل رئي�سي اأي�ساً على اال�ستجابة 

املناعية ووراثة االأمرا�س املعدية.
يف  اأب���ح���اث  ع��امل��ة  ف��ح�����س،  • ه��ال��ة 
واالأنظمة  الوراثية  اجلينات  مركز 
ن���ي���وي���ورك  احل����ي����وي����ة يف ج���ام���ع���ة 

اأبوظبي
o �ساركت فح�س باإن�ساء من�سة اآلية 
عالية االإنتاجية الكت�ساف االدوية يف 
احليوية  واالأنظمة  اجلينوم  مركز 
يف جامعة نيويورك اأبوظبي. يرتكز 
عملها على فح�س اأعداد كبرية من 
والبيولوجية  الكيميائية  اجلزيئات 
على احليوانات املخربية، الكت�ساف 
اجلزيئات الفعالة بيولوجًيا، اإ�سافة 
اإىل درا�سة خ�سائ�سها وعملها داخل 

اخللية
بعد  ع��ن  وال��ع��م��ل  والتعليم  التعلم 
خ������ال اأزم���������ة ف�����ريو������س ك�����ورون�����ا: 
االإي���ج���اب���ي���ات وال�����س��ل��ب��ي��ات واالأث�����ر 
وال�������ث�������ورة ال�������س���ن���اع���ي���ة ال����راب����ع����ة 

وامل�ستقبل
م�ساركة  اأ�ستاذة  • نان�سي جلي�سون، 

ال�سيا�سية،  وال��ع��ل��وم  امل��م��ار���س��ة  يف 
بالون  ه����ي����اري  م���رك���ز  وم�����دي�����رة 

للتميز يف التدري�س والتعلم 
o  تقوم جلي�سون باإجراء بحث حول 
ال�سناعية  والثورة  العمل  م�ستقبل 
الرابعة، حيث يتمثل دورها بتوجيه 
الرتبية  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء 
الرتبوية لتعليم الفنون احلرة التي 
تنقل الكفاءات متعددة التخ�س�سات 
التفكري  مثل  ال��رق��م��ي،  لاقت�ساد 

النقدي واالإبداع.

التاأثري على القت�ساد
ال�سبكة  اأ����س���ت���اذ  اإم���ب�������س،  ج����ان   •

العاملية لاقت�ساد
o يركز بحث اإمب�س على االقت�ساد 
الكلي الدويل، مع االهتمام بعواقب 

ت��ع��ق��ي��د االق���ت�������س���اد اجل����زئ����ي على 
يعمل  كما  الكلي.  االقت�ساد  ظواهر 
على ظهور حم��اور يف  حالًيا  اإمب�س 
وعواقبها  العاملية  التوريد  �سل�سلة 
ال���ت���ق���ل���ب���ات وال������ع������دوى على  ع���ل���ى 

م�ستوى العامل.
اقت�ساد اأ�ستاذ  وا�سمر،  • اإتيان 

o تكمن اهتمامات وا�سمر البحثية 
واالقت�ساد  ال��ع��م��ل،  اقت�ساديات  يف 
واالقت�ساد  البحث،  ونظرية  الكلي، 
احل�������س���ري. ك��م��ا ن�����س��ر اأب���ح���اث���ه يف 
جملة “اأمريكان اإيكومنك ريفيو”، 
“ذا جورنال اأوف مونيرتي  وجملة 
جورنال  “ذا  وجملة  اإيكومنيك�س”، 
و”ذا  اإيكومنك�س”،  اإرب�������ان  اأوف 
اأ�سو�سي�سن  اإي���ك���ومن���ك  اأم���ري���ك���ان 
جورنال”: االقت�ساد الكلي، من بني 

اأمور اأخرى.

ال��ف��ج��وة احل��زب��ي��ة وت��اأث��ريات��ه��ا على 
فريو�س  ي��خ�����س  ف��ي��م��ا  امل���ع���ت���ق���دات 

كورونا
م�ساعدة  اأ�ستاذة  باتا�س،  • ميلينا 

يف العلوم ال�سيا�سية 
حت���ل���ي���ًا  ب�����ات�����ا������س  ق������دم������ت   o
االأمريكية  احلكومة  ال�ستطاعات 
ت�����وؤث�����ر ثقة  ال����ت����ي ت����و�����س����ح ك����ي����ف 
اجل���م���ه���وري���ني وال���دمي���ق���راط���ي���ني 
اإدراكهم  على  االأم��ري��ك��ي  بالرئي�س 
امل�ستجد  كورونا  لتهديدات فريو�س 
وتت�سمن  ال���ع���ام���ة.  احل����ي����اة  ع���ل���ى 
جتارب  باتا�س  اأع��م��ال  م��ن  الكثري 
لدرا�سة  ال��ن��ط��اق  وا���س��ع��ة  م��ي��دان��ي��ة 
ال�سلوك ال�سيا�سي واحلكم املحلي يف 

البلدان النامية.

ال�سحة النف�سية
فريق  ق��ائ��دة  م��ادي��ن��ا،  • ف��ي��دران��ا 
ال�سحي  امل����رك����ز  يف  اال����س���ت�������س���ارة 

بجامعة نيويورك اأبوظبي
علم  اأخ�����س��ائ��ي��ة  ه���ي  م���ادي���ن���ا   o
النف�س ال�سريري مرخ�سة يف النم�سا 
ويف  النم�ساوية  ال�سحة  وزارة  لدى 
دول���ة االإم�����ارات م��ع دائ����رة ال�سحة 
خربتها  جم��االت  تتد  اأبوظبي.   -
وا�سطرابات  واالك��ت��ئ��اب  القلق  م��ن 
االإجهاد  على  ال�سيطرة  اإىل  التكيف 

واالإرهاق.

•• دبي -الفجر: 

اأط���ل���ق���ت امل���وؤ����س�������س���ة االحت����ادي����ة 
ل���ل�������س���ب���اب، ال���دل���ي���ل االإر������س�����ادي 
اأثناء  امل��واط��ن��ني  بكبار  لاعتناء 
بالتعاون  وذل��ك  االأوب��ئ��ة،  انت�سار 
مع وزارة تنمية املجتمع، وبهدف 
ال�����س��ب��اب وكيفية  ب���دور  ال��ت��وع��ي��ة 

االعتناء بهم على اأكمل وجه.
وي�������ق�������دم ال�����دل�����ي�����ل جم���م���وع���ة 
م��ت��ك��ام��ل��ة م���ن االإر������س�����ادات التي 
تعزز من فر�س م�ساركة ال�سباب 
املواطنني  ك��ب��ار  ي��وم��ي��ات  ���س��م��ن 
العاقات  ب��ت��ق��وي��ة  ي�����س��اه��م  مب���ا 
والروابط االأ�سرية ورفع م�ستوى 
جتاه  لديهم  بامل�سوؤولية  ال��وع��ي 
كبار املواطنني مبا ي�سهم باإيجاد 
ينعك�س  متما�سكة  داع��م��ة  ب��ي��ئ��ة 
اأث���ره���ا االإي���ج���اب���ي ع��ل��ى خمتلف 

االأجيال.
املنا�سبة قال �سعادة �سعيد  وبهذه 
املوؤ�س�سة  ع����ام  م���دي���ر  ال���ن���ظ���ري 
االحتادية لل�سباب، ع�سو اللجنة 
التنمية  الأه����������داف  ال���وط���ن���ي���ة 
الدليل  “”يت�سمن  امل�ستدامة: 
جم��م��وع��ة م���ن اأح������دث االآل���ي���ات 
ت�ساعد  التي  والو�سائل  والطرق 
وتاأدية  لفهم  االإم��ارات��ي  ال�سباب 
مهامه ودوره جتاه كبار املواطنني 
التما�سك  رك��ي��زة  ميثلون  ال��ذي��ن 
يف  املجتمعي  والتاحم  االأ���س��ري 
اأن  اإىل  دول���ة االإم������ارات، م�����س��رياً 
العمل على �سعادة وحماية �سحة 
مرتبط  ن���ه���ج  امل���واط���ن���ني  ك���ب���ار 
واالإ�سامية  ال��ع��رب��ي��ة  ب��ق��ي��م��ن��ا 
ال�سغر،  منذ  عليها  تربينا  التي 
املجتمعية  التنمية  ي��خ��دم  ومب���ا 

امل�ستدامة يف الدولة”.
واجب  “من  ���س��ع��ادت��ه:  واأ����س���اف 
ال�����س��ب��اب احل���ر����س ع��ل��ى تقدمي 
الرعاية الازمة لكبار املواطنني 
واالهتمام  ل���ه���م،  اجل��م��ي��ل  ورد 

�سحتهم،  ع����ن  وال���������س����وؤال  ب���ه���م 
وتاأمني  راح��ت��ه��م،  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
واحتياجاتهم،  متطلباتهم  ك��ل 
وت�������ذك�������ريه�������م ب�����������االإج�����������راءات 
االح�����رتازي�����ة، وم�����س��اع��دت��ه��م يف 
االأمرا�س  م���ن  اأن��ف�����س��ه��م  وق���اي���ة 
واالأوبئة خا�سة يف ظل الظروف 

الراهنة”.
يقدم  الدليل  اأن  �سعادته،  واأ���س��ار 
مهارات  لك�سب  فر�سة  لل�سباب 
ج����دي����دة وال���ت���ع���ل���م م����ن خ����ربات 
ك��ب��ار امل��واط��ن��ني، وال��ت��ع��رف على 
مواجهتهم  اأث�����ن�����اء  جت����ارب����ه����م 
لتحديات وظروف م�سابهة للتي 

نعي�سها اليوم.  
���س��ع��ادة ح�سة  اأك���دت  م��ن جانبها 
ل�سوؤون  امل�����س��اع��د  ال��وك��ي��ل  تهلك 
التنمية االجتماعية بوزارة تنمية 
التكاملي  ال��دور  اأهمية  املجتمع، 
ال��ذي توؤديه ال��وزارة مع خمتلف 
ل���دع���م ج��م��ي��ع فئات  امل��وؤ���س�����س��ات 
اال�ستقرار  ي��ح��ق��ق  مب��ا  امل��ج��ت��م��ع 
املجتمعي،  وال��ت��اح��م  االأ����س���ري 
“دليل  اأن  اإىل  �سعادتها  م�سرية 
ال�سباب لاعتناء بكبار املواطنني 
اأثناء انت�سار االأوبئة” الذي �سدر 
ب���ت���ع���اون م�����س��رتك ب���ني ال������وزارة 
لل�سباب،  االحت���ادي���ة  وامل��وؤ���س�����س��ة 
د ال�سراكة التنموية القائمة  يمُج�سرّ
ال�سخ�سية  امل�سوؤولية  مبداأ  على 
وال��وط��ن��ي��ة، وال���ت���ي ت��ت��ع��زز اأكرث 
يف ظ��ل ال��ظ��روف ال��راه��ن��ة، حتت 
مظلة املب���ادرات النوعية الهادفة 
اإىل رفع جاهزية ال�سباب للتعامل 

مع االأوبئة.
حر�س  اإىل  ���س��ع��ادت��ه��ا  واأ�����س����ارت 
الدليل  م���وائ���م���ة  ع��ل��ى  ال��������وزارة 
حماية  ���س��ي��ا���س��ة  م�����ب�����ادرات  م����ع 
االأ�سرة، وبنود قانون حقوق كبار 
ال�سيا�سة  واأه������داف  امل���واط���ن���ني، 
التي  امل��واط��ن��ني،  لكبار  الوطنية 
ت��دع��م االرت��ق��اء ب��ج��ودة حياتهم، 

الفاعلة  م�����س��ارك��ت��ه��م  و����س���م���ان 
وامل�ستمرة �سمن الن�سيج املجتمعي 
�سبعة  اإىل  ا���س��ت��ن��اداً  ال���دول���ة،  يف 
الرعاية  ه���ي:  اأ���س��ا���س��ي��ة  حم����اور 
املجتمعي  ال��ت��وا���س��ل  ال�����س��ح��ي��ة، 
ا�ستثمار  ال���ن�������س���ط���ة،  واحل�����ي�����اة 
الطاقات وامل�ساركة املدنية، البنية 
اال�ستقرار  وال���ن���ق���ل،  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
وال�سامة، وجودة  االأم��ن  امل��ايل، 
اأن  مو�سحة  امل�ستقبلية،  احل��ي��اة 
اأخذها  مت  امل���ح���اور  ه���ذه  ج��م��ي��ع 
الدليل،  �سياغة  عند  باحل�سبان 
التنموية  االأه������داف  ��ح��ق��ق  يمُ مب��ا 
ب�سقيها  ل��ل��دول��ة  اال�سرتاتيجية 

والتنمية”. “الرعاية 
امل�ساعد  الوكيل  �سعادة  واعتربت 
اأن  االجتماعية  التنمية  ل�سوؤون 
لاعتن�اء  االإر���س�����������ادي  ال��دل��ي��ل 
ي��ع��د مبثابة  امل���واط���ن���ني،  ب��ك��ب��ار 
ومظلة  وط���ن���ي���ة،  ث���ق���ة  خم������زون 
يت�سمنه  مب���ا  جم��ت��م��ع��ي��ة،  اأم�����ان 
لط���رق  ��م��ة  ق��يرّ اإر����س���������������ادات  م���ن 
املواطنني  بكب���ار  املمُثل���ى  العناي���ة 
يف ظل انت�س���ار االأوبئة، والتدابري 
الوقائية التي حتول دون االإ�سابة 
وال���ع���دوى، ع���اوة ع��ل��ى دوره يف 
احلي���اة  يف  ال�����س�����������ب��اب  اإ���س�����������راك 
املواطني���ن،  ل��ك��ب��ار  ال��ي��وم��ي�����������ة 

املتجذرة  الوطنية  القيم  وتاأكيد 
�سور  اأب��ل��غ  وجت�سيد  املجتمع،  يف 
وامل�سوؤولية،  والتاحم  التما�سك 
اأث������ره������ا على  ي���ن���ع���ك�������س  وال�����ت�����ي 
لكبار  امل��ن��ا���س��ب��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  ت�سميم 
احتياجاتهم  وت��وف��ري  امل��واط��ن��ني 
ومتطلباتهم، وحتقيق �سامتهم 
هذا  اأن  اإىل  الف��ت��ة  و���س��ع��ادت��ه��م، 
الدليل ياأتي بعد اأيام على اعتماد 
مبادرة  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  وزارة 
“نحن اأهلكم – عن بمُعد” والتي 
ح��ق��ق��ت ت���وا����س���ًا اإي���ج���اب���ي���اً عرب 
االت�������س���ال ال��ه��ات��ف��ي امل���رئ���ي مع 
املواطنني  1000 من كبار  نحو 

االأوىل الإطاقها،  املرحلة  خال 
اإىل  جنباً  م�ستمرة  م��ب��ادرة  وه��ي 
بالدليل  التوعية  ن�سر  مع  جنب 
اجل����دي����د، ل��ت��ح��ق��ي��ق م���زي���د من 
التوا�سل والتفاعل الداعم لهذه 
املجتمع،  يف  امل��ه��م��ة  ال�����س��ري��ح��ة 

والتي تت�سدر االأولويات دائماً.
الغفلي،  �سلمى  قالت  جهتها  من 
املوؤ�س�سة  يف  م�������س���اري���ع  م����دي����ر 
“عملنا  ل��ل�����س��ب��اب:  االحت�����ادي�����ة 
لا�ستفادة  الدليل  تطوير  على 
واك�سابهم  ال�����س��ب��اب  ط��اق��ات  م��ن 
اخلربة ورفع جاهزيتهم للتعامل 
م����ع االأزم������������ات،  وط���رح���ن���ا فيه 
لي�ستفيد  االأف��ك��ار  م��ن  جمموعة 
بكبار  االع��ت��ن��اء  يف  ال�سباب  منها 
االأوبئة،  انت�سار  اأث��ن��اء  املواطنني 
اأ�سرية  اأجل خلق بيئة  وذلك من 
ويعترب  وم��ت��اح��م��ة،  متما�سكة  
لل�سباب  ف��ر���س��ة  ال��دل��ي��ل مب��ث��اب��ة 
اأهمية  واأك�����رث  اأك�����رب  دور  الأداء 
اأه����ل����ه����م ع���ل���ى وج���ه  يف خ����دم����ة 

اخل�سو�س واملجتمع ب�سكل عام.
“ يت�سمن  ال��غ��ف��ل��ي:  واأ����س���اف���ت 
ال�سباب  ت�ساعد  اإر���س��ادات  الدليل 
املنا�سبة  ال��ب��ي��ئ��ة  ت�����س��م��ي��م  ع��ل��ى 

االأدوات  وتوفري  املواطنني  لكبار 
ال�سرورية،  احل����اج����ات  وك���اف���ة 
الر�سمية  باملعلومات  وتزويدهم 
من م�سادرها املوثوقة، والتفاعل 
ا�سعادهم،  على  احلر�س  و  معهم 
وك���ي���ف���ي���ة مم����ار�����س����ة ال����ت����داب����ري 
املحافظة  و  للوقاية  االح��رتازي��ة 
دعوة  اإىل  منوهة  �سحتهم،  على 
ال�����س��ب��اب مل�����س��ارك��ت��ه��م دوره������م و 
املواطنني عرب  تفاعلهم مع كبار 

و�سم #قيم_لاأجيال”.

بكبار  املثلى  للعناية  ــرق  ط
املواطنني

ي����اأت����ي ال����دل����ي����ل ����س���م���ن اإح������دى 
التي  الت�سع  ال��وط��ن��ي��ة  امل���ب���ادرات 
اأط���ل���ق���ت���ه���ا امل���وؤ����س�������س���ة م�����وؤخ�����راً، 
الوزارات  من  ع��دد  مع  بال�سراكة 
واملوؤ�س�سات يف الدولة، بهدف رفع 
وتعزيز  االإم��ارات  �سباب  جاهزية 
دوره����م ال��ف��ع��ال يف ال��ت��ع��ام��ل مع 

تاأثرياتها  م���ن  واحل����د  االأوب����ئ����ة 
احلياة  مناحي  وكافة  املجتمعية 

يف دولة االإمارات.
االإر�سادات  من  جمموعة  ويقدم 
املثلى  العناية  لطرق  الرئي�سية  
انت�سار  امل��واط��ن��ني يف ظ��ل  ب��ك��ب��ار 
االأوبئة، والتدابري الوقائية التي 
بالعدوى  اإ���س��اب��ت��ه��م  دون  حت���ول 
البع�س  واإن  خا�سة  واالأم��را���س، 
م��ن ك��ب��ار امل��واط��ن��ني ي��ع��ان��ون من 
املناعة  اأو قلة يف  اأمرا�س مزمنة 
اأن  اأمرا�س ميكن  اأي  ف��اإن  لذلك 
توؤثر �سلبيا على �سحتهم، ويكمن 
دور ال�سباب يف زيادة االعتناء بهم 
يف هذه الفرتة  واتخاذ املزيد من 

التدابري الوقائية حلمايتهم.
التوعوية  االإر�����س����ادات  وق�����س��م��ت 
اإىل خم�س  الدليل  لل�سباب داخل 
واالأدوات  البيئة  هي  جمموعات، 
والتدابري  والتفاعل  واملعلومات 

االحرتازية.

من خالل درا�سة اجلائحة واآثارها على املجتمع

باحثو جامعة نيويورك اأبوظبي يعملون على م�ساريع بحثية خمتلفة تهدف اإىل درا�سة فريو�ش كوفيد - 19

\نان�سي جلي�سونفيدرانا مالدينا\جان اإمب�ض هالة فح�ضميلينا بالتا�ض\جو�سلني جيه بيالجنر

بالتعاون مع وزارة تنمية املجتمع وبهدف توعية ال�سباب بدورهم

املوؤ�س�سة االحتادية لل�سباب تطلق دليل االعتناء بكبار املواطنني حلمايتهم من االأوبئة

•• ال�شارقة-وام: 

حتت  الغذائية  ال�سلة  توزيع  ام�س  اخلريية  ال�سارقة  جمعية  ب��داأت 
�سعار “خلك يف البيت ومريك علينا” م�ستهدفة 4000 اأ�سرة اأي ما 
يعادل 20 األف م�ستفيد وذلك بالتعاون مع “اأجرة ال�سارقة” حيث 
ي�سمن  مب��ا  منازلهم  اىل  مل�ستحقيها  الغذائية  ال�سلة  اإي�����س��ال  يتم 

لهم ال�سامة والوقاية.
امل�ساعدات  اإدارة  اإن  التنفيذي  املدير  �سلطان بن خادم  وقال عبداهلل 
الداخلية ت�ستكمل تنفيذ املبادرات اخلريية وتو�سيل م�ستحقاتها اإىل 
امل�ساندة  من  مزيدا  احلالية  الفرتة  تتطلب  حيث  امل�ستحقني  فئات 

لذوي الدخل املحدود ما يجعلنا نتطلع اإىل تو�سيع مظلة امل�ستفيدين 
من خال اإطاق املبادرات املتنوعة.

واأو�سح ابن خادم اأنه مت جتهيز املخ�س�سات اخلا�سة مب�سروع “مريك 
اأن جتاوب املح�سنني دفعنا  اإال  3000 �سلة  علينا” لتوزيعها بواقع 
 2500 البدء يف توزيع  4000 �سلة ومت  اإىل  اإىل رفع املخ�س�سات 
�سلة منها كمرحلة اأوىل على اأن يتم ا�ستكمال توزيع بقية املخ�س�سات 
ال�سلة على  الثانية حيث ت�ستمل  ب�1500 �سلة عرب املرحلة  املقدرة 

املواد الغذائية اال�سا�سية.
على  البي�ساء  االأي���ادي  واأ���س��ح��اب  املح�سنني  اإىل  �سكره  ع��ن  واأع���رب 

تعاونهم ودعمهم ملبادرات اجلمعية كافة.

خريية ال�سارقة توزع �سالال غذائية على 20 األف م�ستفيد
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اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  10  اإبريل  2020 العدد 12906 

العدد 12906 بتاريخ 2020/4/10   
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 380/2020/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار االمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )38300( درهم والر�سوم 

وامل�ساريف   
طالب االإعان : اميك�س )ال�سرق االأو�سط( �س.م.ب )م( االمارات )حاليا( �سركة امريكان اك�سرب�س )ال�سرق 

االأو�سط( �س.م.ب )�سابقا( - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعانه : 1- هاين ا�سبري - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  - جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعان : قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2020/01/26 بالزام املدعى عليه/ هاين ا�سبري بان 
يوؤدي للمدعية/ اميك�س )ال�سرق االأو�سط( �س.م.ب )م( االمارات )حاليا( �سركة امريكان اك�سرب�س )ال�سرق 
 %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(  وثاثمائة  الف  وثاثون  )ثمانية  مبلغ  )�سابقا(  ���س.م.ب  االأو�سط( 
�سنويا من تاريخ اال�ستحقاق يف:2017/7/31 وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم 

مقابل اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف اإ�ستئناف االأمر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعان.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12906 بتاريخ 2020/4/10   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 1528/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/1078 امر اداء واملوؤيد 
باال�ستئناف رقم 2115/2019 جتاري بعد ان ا�سبح احلكم قابا للتنفيذ اجلربي

طالب االإعان : هبة انور االحمد ال�سكر -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي - �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعانه : 1- متيلدا �سهيل عبود - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 
 جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )290320( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم:  321237تاريخ: 2019/11/25
بيانات االأولوية: 

اال�سم: اأبوظبي لريا�سة ال�سيارات ذ.م.م
وعنوانه: �س.ب. 130001 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة    

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
توفري خدمات اأحداث �سباقات ال�سيارات، االأن�سطة الريا�سية، تنظيم املباريات الريا�سية، توفري الت�سهيات 

الريا�سية، توقيت املنا�سبات الريا�سية.
الرمادي  باللون  مميز  بخط  االإجنليزية  باللغة   ADMM االأح���رف  ع��ب��ارة  العامة  العامة:  و�سف 
واالأزرق حتتهم كلمات اأبوظبي لريا�سة ال�سيارات ذ.م.م باللغة العربية بخط  �سغري مميز باللون الرمادي 
حتتهم ABU DHABI MOTORSPORTS MANAGEMENT باللغة االإجنليزية 

بخط  �سغري مميز باللون الرمادي.
  اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  اإبريل  2020 العدد 12906 

EAT 140620

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم:  321240تاريخ: 2019/11/25
بيانات االأولوية: 

اال�سم: اأبوظبي لريا�سة ال�سيارات ذ.م.م
وعنوانه: �س.ب. 130001 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة    

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
خدمات املطاعم.

الرمادي  باللون  مميز  بخط  االإجنليزية  باللغة   ADMM االأح���رف  ع��ب��ارة  العامة  العامة:  و�سف 
واالأزرق حتتهم كلمات اأبوظبي لريا�سة ال�سيارات ذ.م.م باللغة العربية بخط  �سغري مميز باللون الرمادي 
حتتهم ABU DHABI MOTORSPORTS MANAGEMENT باللغة االإجنليزية 

بخط  �سغري مميز باللون الرمادي.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  اإبريل  2020 العدد 12906 

EAT 140621

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم: 323922بتاريخ: 2020/01/14
بيانات االأولوية: 

اال�سم: �سركة املبادلة للعامات التجارية القاب�سة ذ.م.م 
وعنوانه: �س.ب 45005 ، ابوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة    
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41

واملعار�س  العمل  وور���س��ات  الدرا�سية  واحللقات  واالجتماعات  وامل��وؤت��رات  املعار�س  واإدارة  وترتيب  تنظيم 
التف�سريية واالأحداث لغايات ثقافية وتعليمية وترفيهية، توفري ون�سر املعلومات املتعلقة بجميع اخلدمات 
اآنفة الذكر مبا يف ذلك املواد املتعلقة باملعار�س واملوؤترات واالجتماعات واحللقات الدرا�سية وور�سات العمل 
املعلومات  ون�سر  توفري  وترفيهية،  وتعليمية  ثقافية  لغايات  لاأغرا�س  واالأح���داث  التف�سريية  واملعار�س 
املقدمة  املعلومات  تلك  ذلك  يف  مبا  والعار�سني  والزائرين  وامل��وؤت��رات  املعار�س  ل��رواد  وامل�سورة  وامل�ساعدة 
واملوؤترات واالجتماعات  باملعار�س  املتعلقة جميعها  املواد  ن�سر  املواقع االلكرتونية،  اإلكرتونيا مبا يف ذلك 

واحللقات الدرا�سية وور�سات العمل واملعار�س التف�سريية واالأحداث لغايات ثقافية وتعليمية وترفيهية.
 SUSTAINABILITY حتتها    ABU DHABI و�سف العامة: العامة عبارة عن كلمات

لدائرة. مميز  ر�سم  ي�سارهم  على  االإجنليزية  باللغة   WEEK
  اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  اإبريل  2020 العدد 12906 

EAT 147206

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم:  328355تاريخ: 2020/04/02
بيانات االأولوية: 

اال�سم: الغرير لاأغذية )�س.ذ.م.م(
وعنوانه: �س.ب. 780 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة     

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:29
وجمففة  حمفوظة  وخ�����س��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خا�سات  وال�سيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  واالأ���س��م��اك  اللحوم 
الزيوت  ومنتجات احلليب،  واحلليب  البي�س  بال�سكر،  وفواكه مطبوخة  ومربيات  ومطهوة، هام )جيلي( 

والدهون ال�ساحلة لاأكل.
 EMIRATES eggs و�سف العامة: العامة عبارة عن كلمات بي�س االإمارات باللغة العربية حتتهما

باللغة االإجنليزية  بخط وطريقة مميزة داخل دائرة مميزة.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  10  اإبريل  2020 العدد 12906 

EAT 151400
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�سجلت اإ�سابة اأوىل بفريو�س كورونا امل�ستجد لدى قبائل يانومامي 
من  ع�سرة  اخلام�سة  يف  لفتى  وهي  الربازيل،  يف  االأ�سليني  لل�سكان 

العمر، على ما اأكد وزير ال�سحة الربازيلي لويز هرنيكي مانديتا.
وقال مانديتا خال موؤتر �سحايف “اليوم �سجلنا حالة موؤكدة يف 

�سفوف قبائل يانومامي، ما يثري قلقا كبريا لدي«.
وقد اأدخل الفتى اإىل وحدة العناية املركزة يف امل�ست�سفى العام يف بوا 

في�ستا عا�سمة والية روراميا )�سمال(.
ومع هذه احلالة اجلديدة، بات ما ال يقل عن �سبعة برازيليني من 

ال�سكان االأ�سليني م�سابني بالفريو�س، وفق �سحيفة “اأو غلوبو«.
وق��د ج��رى االإب��اغ عن اأول حالة موؤكدة ل��دى ه��وؤالء يف االأول من 
ني�سان/اأبريل وهي �سابة من اثنية كوكاما تبلغ ع�سرين عاما وتعمل 
يف اجل�سم الطبي يف �سانتو اأنتونيو دو اإي�سا يف والية االأمازون �سمال 

الربازيل.
األف �سخ�س يف الربازيل، غري   27 وت�سم قبائل يانومامي حوايل 
اأخ��رى تراجعت كثريا يف  اإليها على غرار اثنيات  اأع��داد املنتمني  اأن 
االأوروبيون  امل�ستعمرون  ن�سرها  التي  االأم��را���س  بفعل  ال�سبعينات 
هذه  خ�سو�سية  ي���راع���وا  مل  ال��ذه��ب  ع��ن  منقبني  و���س��ول  وب��ف��ع��ل 
ال�سكان  �سخ�س من  األ��ف   800 ح��وايل  ال��ربازي��ل  وت�سم  ال�سعوب. 

االأ�سليني من اأكرث من 300 اثنية.

كورونا  بفريو�س  ج��دي��دة  اإ�سابة   54 ت�سجيل  ع��ن  تاياند  اأعلنت 
وحالتي وفاة اإحداهما ملواطن فرن�سي يبلغ من العمر 74 عاما.

الو�سع اخلا�س  ب��اإدارة  املعني  املركز احلكومي  با�سم  وق��ال متحدث 
مبر�س كوفيد-19 الذي ي�سببه الفريو�س اإن رجا تايانديا يبلغ 

من العمر 82 عاما تويف اأي�سا.
اإندوني�سيا  من  عائدة  ح��االت  خم�س  اجلديدة  االإ�سابات  بني  وم��ن 
اإقليم جنوب �سوالوي�سي حل�سور جتمع  حيث كانوا قد �سافروا اإىل 

ديني ال�سهر املا�سي قبل تاأجيله.
وبلغ اإجمايل االإ�سابات امل�سجلة يف تاياند 2423 ف�سا عن 32 
يناير  يف  الفريو�س  تف�سي  ب��دء  منذ   940 تعافى  بينما  وف��اة  حالة 

كانون الثاين.
 

العاملية  ال�����س��ح��ة  منظمة  م��دي��ر  وراء  االأف���ارق���ة  ال��زع��م��اء  اح��ت�����س��د 
دونالد  االأمريكي  الرئي�س  انتقد  بعدما  وذل��ك  اجلن�سية  االإثيوبي 
التابعة لاأمم املتحدة وهدد بوقف م�ساهمة باده  ترامب املنظمة 

يف تويلها.
ال�سني  على  بالرتكيز  الثاثاء  يوم  ال�سحة  منظمة  ترامب  واتهم 

اأكرث مما ينبغي واإ�سدار ن�سائح �سيئة ب�ساأن وباء كوفيد-19.
بلده  ي��راأ���س  ال��ذي  اأفريقيا،  جنوب  رئي�س  رامافو�سا  �سرييل  وق��ال 
اإن املدير العام ملنظمة ال�سحة تيدرو�س  االحتاد االأفريقي، يف بيان 
اأدهانوم جيربي�سو�س اأبدى “قيادة ا�ستثنائية... منذ املراحل املبكرة 

جدا لهذه االأزمة ال�سحية العاملية غري امل�سبوقة«.
واأ�ساف “يدعو االحتاد االأفريقي املجتمع الدويل للتكاتف من اأجل 
دعم جهود املدير العام واأ�سرة منظمة ال�سحة العاملية باأكملها اأثناء 

قيادتهم اجلهود العاملية ملكافحة هذا الوباء«.
اأن م��دي��ر منظمة  ت��وي��رت  ك��اج��ام��ي رئي�س روان����دا على  ب��ول  وك��ت��ب 
حث  فيما  اأفريقيا”  من  ت��ام  ودع��م  مطلقة  بثقة  “يحظى  ال�سحة 
مو�سى فقي رئي�س مفو�سية االحتاد االأفريقي الزعماء على الرتكيز 

على مكافحة كوفيد-19 وقال اإن املحا�سبة �سيحني وقتها الحقا.
ورف�س تيدرو�س تلميح ترامب باأن املنظمة “تركز على ال�سني” يف 

جهودها الحتواء انت�سار فريو�س كورونا.
وقال “نحن على توا�سل وثيق مع كافة الدول دون تييز” م�سيفا 

اأن املنظمة “تطلع العامل على اأحدث البيانات واملعلومات واالأدلة«.
على  باملر�س  االإ�سابة  قليلة من عدد حاالت  ن�سبة  اأفريقيا  وت�سكل 
م�ستوى العامل لكن بلدانها ت�سعر بتاأثري االأزمة حيث من املتوقع اأن 

تنكم�س االقت�سادات مما ي�سكل تهديدا لنحو 20 مليون وظيفة.

عوا�شم

برازيليا

بانكوك

جوهان�شربج

فنزويال تتلّقى 90 طنًا من امل�ساعدات االأممية  
•• كراكا�ض-اأ ف ب

طائرة  اأنرّ  )اأو�سا(  االإن�سانية  ال�سوؤون  لتن�سيق  املتحدة  االأمم  مكتب  اأعلن 
ات حلماية  لة بحوايل 90 طنرّاً من امل�ساعدات االأممية، مبا يف ذلك معدرّ حممرّ
الطواقم الطبية، هبطت يف كراكا�س لتعزيز قدرة فنزويا على مكافحة 
خ�سو�ساً  تت�سمن  ال�سحنة  اإنرّ  ب��ي��ان  يف  املكتب  وق���ال  كوفيد-19.  وب���اء 
ال�سحيرّة يف اخلطوط  الرعاية  مي  األف وحدة حماية �سخ�سية ملقدرّ  28“
من  ق  للتحقرّ ومنتجات  لاأطفال،  ة  واأ�سررّ اأوك�سجني،  ومكثرّفات  االأمامية، 
ق االأمم  ات للنظافة«. ونقل البيان عن بيرت غرومان من�سرّ جودة املياه، ومعدرّ
املتحدة يف فنزويا اإنرّ هذه “اأول �سحنة اإن�سانية من االأمم املتحدة لدعم 
امل�ساعدات هي ثمرة  اأنرّ هذه  واأ�ساف  كوفيد-19.  وباء”  فنزويا خال 
“جهد م�سرتك” بني عدد من الوكاالت االأممية، مبا يف ذلك اليوني�سف 

و�سندوق االأمم املترّحدة لل�سكان ومنظمة ال�سحة العاملية.
وقال اإيرفيه لودفيك دولي�س، ممثرّل اليوني�سف يف فنزويا، اإنرّ امل�ساعدات 
خارجية  عيادة  م�ست�سفى”...”و50  ل�14  اأوىل  مرحلة  “يف  �س  �ستخ�سرّ
ومركز اأطفال«. واأعربت كراكا�س على ل�سان نائبة الرئي�س ديل�سي رودريغيز 

عن “امتنانها العميق” لاأمم املتحدة، وذلك يف خطاب متلفز.
ن�سمة  30 مليون  تعدرّ  التي  ف��اإنرّ فنزويا  الر�سمية،  االإح�ساءات  وبح�سب 
ت�سع  بينها   ، امل�ستجدرّ ك��ورون��ا  بفريو�س  اإ�سابة   167 اليوم  لغاية  لت  �سجرّ
اال�سرتاكي  الرئي�س  اأم��ر  ال��وب��اء،  ي  تف�سرّ وف��اة. ويف حماولة لوقف  ح��االت 
وفر�س  الباد  واإىل  من  اجلوية  ال��رح��ات  ك��لرّ  بتعليق  م���ادورو  نيكوال�س 
منازلهم  مب��غ��ادرة  لل�سكان  يمُ�سمح  يعد  مل  اإذ  �سامل،  �سبه  �سحياً  ح��ج��راً 
الطبي يف  ر اجل�سم  وح��ذرّ الطبيب.  لزيارة  اأو  ال��دواء  اأو  الطعام  ل�سراء  اإالرّ 
ق  ى فيها الوباء وتدفرّ اإذا ما تف�سرّ د الباد  فنزويا من كارثة �سحية تتهدرّ
ويف  التجهيزات  اإىل  تفتقر  التي  امل�ست�سفيات  على  املر�سى  من  كبري  ع��دد 

مات ال�سامة. بع�س االأحيان اإىل مقورّ

حظر االأ�سلحة الكيماوية حتمل دم�سق م�سوؤولية اعتداءات 2017

تركيا خاطرت ب�سحة �سعبها حلماية اقت�سادها.. فهل تخ�سرهما معًا؟
•• عوا�شم-وكاالت:

راأت �سحيفة “ذا نا�سونال” االإماراتية اأن اخليار الذي 
اإنقاذ االقت�ساد  يواجه قادة العامل و�سناع القرار حول 

اأو اإنقاذ احلياة الب�سرية هو خيار خطاأ. 
وي�سع هوؤالء اأنف�سهم اأمام ال�سوؤال عن حجم الت�سحية 
االق��ت�����س��ادي��ة ال��ت��ي ي��ن��وون ب��ذل��ه��ا يف م��ق��اب��ل احلماية 
لكنه  �سعباً،  ال�����س��وؤال  يبدو  ال��ع��ام��ة.   لل�سحة  املبا�سرة 
مبني على افرتا�س خاطئ. ت�سرح ال�سحيفة اأن التنمية 
االقت�سادية وال�سحة العامة لي�ستا �سجينتي لعبة ذات 

حم�سلة �سفرية.

اأهمية العرتاف
اإن االإجراءات املرتاخية �سد فريو�س كورونا ال ت�سمن 

يرتد  اأو  ���س��ل��ب��اً  االق��ت�����س��اد  يبقى  اأن 
نحو االإيجابية حني ت�سل املجتمعات 
اجلائحة.  م��ن  ال�����س��ف��اء  م��رح��ل��ة  اإىل 
العزل  لعمليات  ال�سني  فر�س  يظهر 
كوريا  وا����س���رتات���ي���ج���ي���ة  ال�������س���ارم���ة 
اجلنوبية لاختبار ال�سامل املبكر اأن 
الطريق اإىل النقاهة تكمن يف فعل كل 
ما هو ممكن لوقف انت�سار الفريو�س 
بناء على املرحلة التي جتد كل دولة 
اإىل  الو�سول  ميكن  ال  فيها.  نف�سها 
االعرتاف  بعد  اإال  الطبيعي  الو�سع 
الوا�سح مبدى خروج الو�سع الراهن 

عن حالته الطبيعية. 

تاأطري خاطئ
على الرغم من ذلك، تتابع ال�سحيفة، 
ال تزال بع�س الدول توؤطر اال�ستجابة 
اأنه م�ساألة  �سد فريو�س كورونا على 
باإيذاء  ع��دة  دول  ت�سببت  اأو”.  “اإما، 
الف�سل  ع����رب  واق���ت�������س���اده���ا  ���س��ع��ب��ه��ا 

“مثل هذا االنتهاك الفا�سح للقانون الدويل يجب اأال 
مير بدون عقاب«.

و�سط  يف  ال�سمايل  حماة  ري��ف  يف  اللطامنة  بلدة  وتقع 
اأغ�سط�س  يف  عليها  النظام  ق��وات  �سيطرت  وق��د  الباد 
)اآب( العام 2019 اإثر هجوم وا�سع ا�ستمر اأربعة اأ�سهر 
وا�ستهدف مناطق �سيطرة هيئة حترير ال�سام )الن�سرة 
اإدلب  حمافظة  يف  اأخ���رى  معار�سة  وف�سائل  ���س��اب��ق��اً( 

املحاذية وحميطها.
االأ�سلحة  حظر  منظمة  عن  ي�سدر  اأن  املفرت�س  وم��ن 

•• عوا�شم-وكاالت

حملت منظمة حظر االأ�سلحة الكيماوية للمرة االأوىل 
ال���ق���وات احل��ك��وم��ي��ة ال�����س��وري��ة م�����س��وؤول��ي��ة اع���ت���داءات 
ب��االأ���س��ل��ح��ة ال��ك��ي��م��اوي��ة ا���س��ت��ه��دف��ت ب��ل��دة ال��ل��ط��ام��ن��ة يف 

حمافظة حماة يف العام 2017.
وقال من�سق فريق التحقيق التابع للمنظمة �سانتياغو 
وجود  اإىل  “خل�س  فريقه  اإن  بيان  الب��وردي يف  اوناتي 
اأ�س�س معقولة لاعتقاد باأن م�ستخدمي ال�سارين ك�ساح 
كيماوي يف اللطامنة يف 24 و30 مار�س )اآذار( 2017 
والكلور )..( يف 25 مار�س )اآذار( 2017 هم اأ�سخا�س 

ينتمون اإىل القوات اجلوية العربية ال�سورية«.
اأ�سابع  اإليها  وجهت  التي  ال�سورية،  احلكومة  وتنفي 
االتهام مرات عدة، ا�ستخدام االأ�سلحة الكيماوية خال 
�سنوات النزاع الت�سع، وت�سدد على اأنها دمرت تر�سانتها 
الكيماوية اإثر اتفاق رو�سي - اأمريكي يف العام 2013، 
واأودى  بتنفيذه  اتهمت دول غربية دم�سق  واإث��ر هجوم 
ب��ح��ي��اة م��ئ��ات االأ���س��خ��ا���س يف ال��غ��وط��ة ال�����س��رق��ي��ة قرب 

العا�سمة.
مار�س   30 اللطامنة يف  ا�ستهدف  واأ�سفر ق�سف جوي 
بحاالت اختناق،  50 �سخ�ساً  اإ�سابة حواىل  )اآذار( عن 
وفق ما اأفاد املر�سد ال�سوري حلقوق االإن�سان يف حينه. 
كما ا�ستهدف ق�سف جوي يف ال�25 من ال�سهر م�ست�سفى 
يف  م�ساكل  عن  تقارير  وحتدثت  البلدة،  يف  وحميطها 

التنف�س لدى امل�سابني.
الكيماوية،  االأ���س��ل��ح��ة  ح��ظ��ر  منظمة  ت��ق��ري��ر  وبح�سب 
اأطلقتا قنبلتني  فاإن طائرتني من طراز �سوخوي-22 
حتتويان على غاز ال�سارين يف 24 و30 مار�س )اآذار( 

2017، فيما األقت مروحية �سورية اأ�سطوانة من غاز 
 ،2018 ال��ع��ام  ويف  اللطامنة.  م�ست�سفى  على  الكلور 
ا�ستخدما يف  والكلور  ال�سارين  اأن غازي  املنظمة  اأك��دت 

اعتداءات اللطامنة من دون اأن تتهم اأي جهة.
فيه  مل  الذي حتمُ االأول  االأربعاء  ال�سادر  التقرير  ويمُعد 
يف  فيها  حتقق  هجمات  م�سوؤولية  معينة  جهة  املنظمة 

�سوريا.
“اعتداءات  اإن  االأرب�����ع�����اء  الب��������وردي  اأون�����ات�����ي  وق������ال 
بناء  فقط  حت��دث  اأن  ميكن  ال�سكل  بهذا  ا�سرتاتيجية 
على اأوامر من ال�سلطات العليا يف القيادة الع�سكرية يف 

اجلمهورية العربية ال�سورية«.
ي��ك��ون هناك  اأن  امل��م��ك��ن  م��ن  ك���ان  اإن  “وحتى  واأ����س���اف 
امل�سوؤولية”،  على  ي�سري  ال  فهذا  ال�سلطة،  يف  تفوي�س 
م�سرياً اإىل اأن فريقه “مل يتمكن من اإيجاد اأي تف�سري 

معقول اآخر«.
“يعود  امل�سوؤولة  اجلهة  فريقه  حدد  بعدما  اأن  واو�سح 
اإىل املجل�س التنفيذي ملنظمة حظر االأ�سلحة الكيماوية 
باأكمله  الدويل  املتحدة واملجتمع  العام لاأمم  واالأمني 

اتخاذ اأي اإجراء يجدون اأنه منا�سب و�سروري«.
واالأرب����ع����اء اع��ت��رب وزي����ر اخل��ارج��ي��ة االأم���ري���ك���ي مايك 
الت�سليلية  اجل���ه���ود  م���ن  ال���رغ���م  “على  اأن����ه  ب��وم��ب��ي��و 
ل��داع��م��ي )ال��رئ��ي�����س ال�����س��وري ب�����س��ار( االأ���س��د يف رو�سيا 
عن  م�سوؤول  ال�سوري  النظام  اأن  الوا�سح  من  واإي���ران، 

هجمات كيماوية عدة«.
لاأ�سلحة  ب��ل��د  اأي  “ا�ستخدام  اأن  ب��ي��ان  يف  واأ����س���اف 
الدول  كل  تهديداً غري مقبول الأمن  ي�سكل  الكيماوية 

وال ميكن اأن مير من دون عقاب«.
من جهته قال وزير اخلارجية االأمل��اين هايكو ما�س اإن 

االإج����راءات لن  اأن ه��ذه  ادع��ت تركيا  االأج���ل،  وق�سرية 
اأي�ساً  ك��ان��وا  االأت����راك  ال��ق��ادة  اأن  غ��ري  ت��ك��ون منطقية. 

م�سوؤولني اقت�ساديني �سيئني.

من الإخفاق املايل اإىل ال�سياحي
ال تزال تركيا تعاين للتعامل مع تداعيات االأزمة املالية 
اإىل  اأي�ساً  اأدت  وه��ي   2018 �سنة  الباد  �سربت  التي 
التحفيز  حزمة  اإن  والت�سخم.  البطالة  ن�سبتي  ارتفاع 
االقت�سادية التي قاربت 15 مليار دوالر هي اأقل بكثري 

من التوقعات. 
�سلبي  ت��اأث��ري  للفريو�س  ي��ك��ون  اأن  املتوقع  م��ن  وال��ي��وم، 
اأجل  الذي تعتمد عليه تركيا من  ال�سياحة  على قطاع 
تاأمني اإيراداتها.  مع 51 مليون �سائح زاروا ال�سواطئ 
الرملية الرتكية واملنتجعات ال�ساحلية واملدن الن�سطة 

والواليات  اإي��ران  �سلكت  الو�سع.  خطورة  حجم  بتقبل 
االآن �سمن مراكز تف�سي  فاأ�سبحت  امل�سار  املتحدة هذا 
عرب  نف�سه  امل�سار  باتباع  تركيا  تقوم  اليوم،  الفريو�س. 
باأنه  فلم تعرتف  اقت�سادها،  بذل جهد خاطئ حلماية 
عدم  ب�سبب  االق��ت�����س��اد  �سيعاين  ال��ط��وي��ل،  امل���دى  ع��ل��ى 

هزمية كورونا.

كما يف القت�ساد كذلك يف ال�سحة
اقت�ساداً حول   20 اأك��رب  م��ن  ه��ي واح���دة  ال��ي��وم  تركيا 
العامل. لكنها اأي�ساً �سمن اأكرث 10 دول تاأثراً بانت�سار 
 27 اأكرث من  اأ�سيب  الفريو�س. منذ تف�سي اجلائحة، 

األف تركي وتويف حوايل 600 اآخرين.
 لقد ف�سلت اأنقرة يف تطبيق التدابري ال�سحية ال�سارمة 
نظرة حمدودوة  على  بناء  الفريو�س.  احتواء  اأجل  من 

هجوم  ح��ول  تقريراً  املقبلة  االأ�سهر  خ��ال  الكيماوية 
بغاز الكلور ا�ستهدف مدينة دوما قرب دم�سق يف اأبريل 

)ني�سان( العام 2018.
)الدفاع  البي�ساء  اخل��وذ  منظمة  وفق  الهجوم،  واأودى 
املدين يف مناطق �سيطرة املعار�سة(، بحياة 40 �سخ�ساً، 
فيما حتدث املر�سد ال�سوري عن 70 حالة اختناق على 

االأقل ومقتل 11 �سخ�ساً.
اإثره  وبريطانيا  وفرن�سا  املتحدة  ال��والي��ات  �سنت  وق��د 

�سربات جوية على مواقع ع�سكرية تابعة للنظام.

ال�سنة املا�سية، ت�سكل الباد مركزاً �سياحياً هاماً حول 
العامل.

 ومع ذلك، تلقت ال�سياحة العاملية �سربة قوية. لذلك، 
اإن اتخاذ اإجراءات �سارمة هو اأمر حيوي. �ستون باملئة 
م���ن ج��م��ي��ع االإ����س���اب���ات ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا م���رتك���زة يف 
ا�سطنبول االأمر الذي يرفع احتمال تف�سي العدوى يف 
املدينة التي ت�سم 16 مليون ن�سمة، كما يرفع احتمال 

ت�سدير الفريو�س اإىل خارج احلدود الرتكية.

م�سوؤولية اأردوغان
بتقوي�س  اأك��رث  ي�ساهم  م��ا  اأن  نا�سونال”  “ذا  اأ�سافت 
ال�سراع �سد الفريو�س هو رف�س الرئي�س الرتكي رجب 
ال�سحة. لقد قمع  اإىل خرباء  االإ�سغاء  اأردوغ��ان  طيب 
وهم�س  اجلمهور  خماطبة  على  الطبي  الفريق  ق��درة 
عملية  يف  الرتكية  الطبية  اجلمعية 
�سناعة القرار. هوؤالء املحرتفون هم 
اأنه  يتبني  م��ا  حم��ارب��ة  يف  اأ�سا�سيون 
مر�س تنف�سي مدمر لكرث يف تركيا، 
لكنهم حتت هذه االإدارة يف اأنقرة، مل 

يمُرتك لهم املجال للتنف�س.

تركيا اأمام تعرثين
ي�ساعد  ل����ن  ال�����س��ف��اف��ي��ة  غ���ي���اب  اإن 
�سيا�سات  تنجح  ل��ن  ك��م��ا  االق��ت�����س��اد 
ال��ف��ا���س��ل��ة يف كبح  ال��ع��ام��ة  ال�����س��ح��ة 
ت��ف�����س��ي ال����ف����ريو�����س. ����س���ي���رتك هذا 
لانهيار  عر�سة  اأك��رث  تركيا  االأم��ر 
على  املتف�سية  والعدوى  االقت�سادي 
ال�سحيف����ة  واأك�����دت  وا���س��ع.  ن��ط��اق 
اأن  مي��ك��ن  ال  االق���ت�������س���اد  اإن����ق����اذ  اأن 
للقادة كي ي��ربروا غياب  يكون ع��ذراً 
التحرك  واأن  خ�����س��و���س��اً  ال��ت��ح��رك، 
اقت�ساد  الوحيد حلماية  ال�سبيل  هو 

الدولة على املدى الطويل. 

يا�سني، اإن هذه املجزرة ت�سكل منوذجاً ل�سيا�سة التطهري العرقي �سد 
ال�سعب الفل�سطيني، وفتحت الباب اأمام املزيد من االإرهاب الوح�سي 

الإ�سرائيل.
ال��ي��وم يف االأرا�سي  اأن م��ا مي��ار���س��ه االح��ت��ال االإ���س��رائ��ي��ل��ي  واأ����س���اف 
الفل�سطينية اإمنا ي�سكل امتداداً ل�سيا�سات القتل والتدمري والتهجري، 
الذي  كورونا”  “فريو�س  مبواجهة  ال��دويل  االن�سغال  ورغ��م  فاليوم 
انت�سار  بكارثة  اآبهة  غري  جمعاء،  لاإن�سانية  وج��ودي��اً  تهديداً  ميثل 
االإن�����س��اين ومب��ا تليه مثل  وال��وج��ود  للح�سارة  وت��ه��دي��ده��ا  ال��وب��اء 
ال��ظ��روف امل�سريية على �سلطات االح��ت��ال م��ن واج��ب��ات جتاه  ه��ذه 
وغزة  املعزولة،  القد�س  نحو  خا�سة  الفل�سطينيني،  وال�سعب  االأر���س 
�سجون  يف  يقبعون  فل�سطيني  اأ�سري   5000 اإىل  اإ�سافة  املحا�سرة، 

•• القاهرة-وكاالت:

اأكدت جامعة الدول العربية، اإن �سلطات االحتال االإ�سرائيلي ت�ستغل 
وموا�سلة  لت�سعيد  “كورونا”  فريو�س  مبواجهة  العاملي  االن�سغال 
عدوانها وانتهاكاتها اجل�سيمة بحق ال�سعب الفل�سطيني بكل �سراوة 
للحقوق  وا�ستباحة  وتهويداً  وا�ستيطاناً،  وت�سريداً،  واعتقااًل،  “قتًا، 
التمييز  �سور  باأب�سع  الفل�سطينية”،  واملقد�سات  واالأر����س  وال��دم��اء 
والقانون  االإن�����س��اين  بال�سمري  ا�ستهتار  وب��ك��ل  العن�سري  والف�سل 

الدويل والقرارات ال�سرعية الدولية.
وق����ال ق��ط��اع فل�سطني واالأرا�����س����ي ال��ع��رب��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة ب��اجل��ام��ع��ة، يف 
دير  ملجزرة  ال��72  الذكرى  مبنا�سبة  اخلمي�س،  اأم�س  �سحفي،  بيان 

االحتال اأ�سبحوا اأكرث عر�سة لتف�سي الوباء، اإ�سافة اىل معاناتهم 
القا�سية امل�ستمرة جراء القمع واالهمال والتنكر االإ�سرائيلي الأب�سط 

حقوقهم.
واملجتمع  املتحدة،  االأمم  راأ�سها  الدولية وعلى  املوؤ�س�سات  كافة  ودعت 
الدويل، وجميع االأحرار يف العامل اإىل اال�سطاع مب�سوؤولياتهم جتاه 
اليومية  اجل��رائ��م  وق��ف  على  ال��ف��وري  والعمل  الفل�سطيني،  ال�سعب 
املتوا�سلة التي ترتكبها اإ�سرائيل )القوة القائمة باالحتال( �سد اأبناء 
هذا ال�سعب، واإلزامها بتنفيذ التزاماتها املن�سو�س عليها يف قرارات 
ال�سرعية الدولية، وجميع قراراتها ذات ال�سلة من اأجل التو�سل حلل 
ومبادرة  الدولية،  والقرارات  القوانني  وفق  دولتني،  على  قائم  عادل 

ال�سام العربية. 

اجلامعة العربية: اإ�سرائيل ت�ستغل كورونا لت�سعيد عدوانها على الفل�سطينيني

مدن ال�سفيح يف ريو دي جانريو.. كورونا يجعل احلياة اأق�سى  
•• ريو دي جانريو-اأ ف ب

الفقرية  االأح�����ي�����اء  ����س���ك���ان  ي���ق���ف 
جانريو  دي  ري�����و  يف  )ف����اف����ي����ا( 
اإما  ثالث لهما...  اأم��ام خيارين ال 
اخلروج والتعر�س خلطر االإ�سابة 
ال���ب���ق���اء يف  اأو  ك����ورون����ا  ب���ف���ريو����س 
املنزل ومواجهة احتمال املوت من 

اجلوع.
غاد”  اأوف  “�سيتي  ح��ي  واأ���س��ب��ح 
الذي  احل����ي  ل��ق��ب  اهلل،  )م��دي��ن��ة 
ال�����س��ف��ي��ح( يف غرب  م����دن  ي�����س��م 
ري���و دي ج��ان��ريو ال���ذي ي��ق��ع قرب 
ا�ست�ساف  ال��ذي  اال���س��ت��اد االأومل��ب��ي 
االألعاب االأوملبية يف العام 2016، 
�سهريا حول العامل بف�سل الفيلم 

الذي حمل ا�سمه عام 2002.
وجتمع االأحياء الفقرية ما يقرب 

ال���ك���ب���رية يف م��ع��ظ��م االأح�����ي�����ان يف 
غرفة واحدة اأو غرفتني.

القطاع  يف  ال�سكان  معظم  ويعمل 
ك�سب  ميكنهم  وال  ال��ر���س��م��ي  غ��ري 

لقمة العي�س اإذا ظلوا معزولني.
وتقول موؤ�س�سة منظمة “ليغا�ساو” 
�سامنثا  احلكومية  غ��ري  الثقافية 
الكثري  يعمل  “هنا،  مي�سيادي�س 
من النا�س حل�سابهم اخلا�س، وهم 
يعملون يف ت�سفيف ال�سعر وتقليم 
االأظ������اف������ر وج����م����ع ع���ل���ب الإع�������ادة 

التدوير«.
حمرومون  ه���وؤالء  “كل  وت�سيف 
اإىل  ويحتاجون  حاليا  الدخل  من 

م�ساعدة عاجلة«.
احلكومية  غ��ري  منظمتها  وك��ان��ت 
لاأطفال  ثقافية  ن�ساطات  ت��ق��دم 
يف �سيتي اأوف غاد الذي يعي�س فيه 

37 األف �سخ�س.
لكن يف االأيام االأخرية، مت ا�ستبدال 
درو�س املو�سيقى اأو امل�سرح بجوالت 
ال�سروريات  اأو  ال��ط��ع��ام  ل��ت��وزي��ع 
االأ�سا�سية على 800 عائلة، وذلك 
جمعيات  م���ن  ال���ت���ربع���ات  ب��ف�����س��ل 
م���ب���ادرات  اأو  ك��ن��ائ�����س  اأو  اأخ������رى 

فردية.
�سيلفا  دا  اأوليفريا  مونيكا  وتقول 
دورها  تنتظر  تنظيف  عاملة  وهي 
وبع�س  ال�سابون  على  للح�سول 
منتجات  “هذه  املعلبة  االأط��ع��م��ة 

قيرّمة جدا بالن�سبة اإلينا«.
اأما ماريا دي فاتيما �سانتو�س وهي 
لي�س  “الفقراء  فتقول  متقاعدة 
اأوالدي  ي�ستطيع  ال  دخ��ل.  لديهم 
اإىل  ال��ع��م��ل واجل���م���ي���ع يف ح���اج���ة 

امل�ساعدة«.

م���ن رب����ع ���س��ك��ان م��دي��ن��ة ري����و دي 
�سخ�س  مليون   1،5 اأو  ج��ان��ريو، 
غري  ظ���روف  يف  معظمهم  يعي�س 

�سحية.

وتعد اإجراءات التباعد االجتماعي 
الفريو�س  انت�سار  ملنع  بها  املو�سى 
املناطق  ه�����ذه  يف  ي���وم���ي���ا  حت���دي���ا 
العائات  ت��ع��ي�����س  ح��ي��ث  امل��ك��ت��ظ��ة 

 �سنغهاي ت�ستعد 
الإعادة فتح املدار�ش 

•• �شنغهاي-رويرتز

ق�����ال م���دي���ر جل���ن���ة ال��ت��ع��ل��ي��م يف 
اأم�س  ال�سينية   �سنغهاي  مدينة 
ملكافحة  اأمُغلقت  التي  املدار�س  اإن 
�ستفتح  ك���ورون���ا  ف��ريو���س  تف�سي 
اأبريل   27 يف  جم����ددا  اأب���واب���ه���ا 

ني�سان.
اأن����ه �سي�سمح  ل��و ج��ي��ن��غ  واأ����س���اف 
لل�سنوات  ال���درا����س���ة  ب��ا���س��ت��ئ��ن��اف 
امل������دار�س  ف�������ي  ال��ن��ه��ائ��ي��������������������������ة 
االإع����دادي����ة وال��ث��ان��وي�����������������ة يف 27 

اأبريل ني�سان.
اأن  ي��ن��ب��غ��ي  امل����دار�����س  اأن  وت���اب���ع 
ت�ستعد ال�ستئناف الدرا�سة لبقية 
ال�سفوف قبل ال�ساد�س من مايو 
ك��ل مدر�سة  ت��ع��ل��ن  اأن  ع��ل��ى  اأي����ار 

الوقت املائم لها.
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عربي ودويل
جون�سون »يتح�سن« يف العناية املركزة 

ال���وزراء  رئي�س  وتلقى  امل��رك��زة.  العناية  وح���دة  اإىل  نقله 
عاجا باالأك�سجني لكن مل يتم و�سعه على جهاز التنف�س 
كان  “لقد  �سوناك  ري�سي  املالية  وزي���ر  وق���ال  ال�سناعي. 
الفريق  م��ع  اإي��ج��اب��ي  ب�سكل  ويتفاعل  ال��ف��را���س  يف  جال�سا 

الطبي املعالج... حالته تتح�سن«.
اأن جون�سون  ت��رام��ب  ال��رئ��ي�����س االأم��ري��ك��ي دون��ال��د  وذك���ر 

يتح�سن فيما يبدو بعد ما و�سفه باأنه “نوبة قا�سية«.
ممثلي  مع  للتو  حتدثت  “لقد  لل�سحفيني  ترامب  وق��ال 
اململكة املتحدة واأعتقد اأن رئي�س وزرائهم العظيم يف و�سع 

اأف�سل بكثري اليوم، اأو على االأقل اأف�سل«.
ويف حني يتلقى جون�سون العاج، تدخل الباد ما يقول 

•• لندن-رويرتز

ليلة  بوري�س جون�سون  الربيطاين  ال��وزراء  رئي�س  اأم�سى 
مر�س  م�ساعفات  م��ن  للعاج  امل��رك��زة  العناية  يف  ثالثة 
يتح�سن  ولكنه  كورونا  فريو�س  ي�سببه  الذي  كوفيد-19 
وميكنه اجللو�س، بينما ت�ستعد حكومته ملناق�سة مراجعة 
اأكرث عمليات العزل العام �سرامة يف تاريخ بريطانيا وقت 

ال�سلم.
�سانت توما�س  اإىل م�ست�سفى  ونمُقل جون�سون )55 عاما( 
درجة  ارتفاع  ا�ستمرار معاناته من  بعد  االأح��د  يوم  م�ساء 
اأن حالته تدهورت يوم االثنني ومت  اإال  احل��رارة وال�سعال 

العلماء اإنها املرحلة االأكرث فتكا من تف�سي املر�س وتدر�س 
اإج��راءات العزل العام التي  اإذا كانت �سرتفع  احلكومة ما 
اأغلقت الكثري من قطاعات االقت�ساد ومتى �ستفعل ذلك.

كيفية  للحكومة  ال��ط��ارئ��ة  اال�ستجابة  اجتماع  ويناق�س 
االإغ�������اق. و�سرياأ�س  اإج�������راءات  م��راج��ع��ة  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل 
االج��ت��م��اع وزي����ر اخل��ارج��ي��ة دوم��ي��ن��ي��ك راب ال����ذي ينوب 
م�سوؤولون يف  وق��ال  الباد.  �سوؤون  اإدارة  عن جون�سون يف 
امل�ست�سفيات  يف  الوفيات  ع��دد  اإج��م��ايل  اإن  ال�سحة  جم��ال 
الربيطانية جراء كوفيد-19 �سهد قفزة يومية قيا�سية 
بتوقيت   1600 ال�ساعة  حتى   7097 اإىل   938 بلغت 

جرينت�س يوم ال�سابع من اأبريل ني�سان.

بومبيو: الوقت لي�ش منا�سبا ملحا�سبة ال�سني 
 •• وا�شنطن-رويرتز

قال وزير اخلارجية االأمريكي مايك بومبيو اإن من ال�سابق الأوانه احلديث 
اأنه  اأمريكيون  م�سوؤولون  يعتقد  ما  ب�ساأن  لل�سني  بالن�سبة  العواقب  عن 

تقاع�س من بكني يف االإباغ عن حجم اأزمة كورونا داخل اأرا�سيها.
دونالد  الرئي�س  مع  االأبي�س  بالبيت  �سحفية  اإف���ادة  خ��ال  بومبيو  وق��ال 
ال�سبل  بهم  اأمريكي تقطعت  األف   50 اأجلت  املتحدة  الواليات  اإن  ترامب، 
يف جميع اأنحاء العامل ب�سبب عمليات االإغاق العامة املرتبطة بالفريو�س 
واأ�ساف اأنه ال يزال هناك اآالف اآخرون ينتظرون العودة. وعندما �سئل عن 
العواقب لل�سني قال بومبيو “ هذا لي�س وقت العقاب. لكنه ال يزال وقت 
وفاة  اآالف حالة  �سوى عن ثاثة  ال�سني  تبلغ  وال�سفافية«. ومل  الو�سوح 
ب�سبب الفريو�س الذي ن�ساأ يف مدينة ووهان وهو رقم ي�سكك فيه ترامب 

وم�سوؤولون اآخرون نظرا الأعداد املتوفني املرتفعة يف دول اأخرى.
 

•• الفجر -خرية ال�شيباين
يوم  املتحدة  اململكة  ا�ستيقظت     
ملواجهة  ��ان جديد  ربرّ الثاثاء مع 
واحدة من اأ�سواأ االأزمات يف تاريخ 
رئي�س   .1945 ع��ام  منذ  ال��ب��اد 
راب،  دوم��ي��ن��ي��ك  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة، 
ا�ستلم املهمة الثقيلة التي تق�سي 
للحكومة  موؤقتة  رئا�سة  بتاأمني 
بوري�س  دخ��ول  بعد  الربيطانية، 

جون�سون امل�ست�سفى.
من�سبه،  ت����ول����ي����ه  ومب�����ج�����رد     
فريو�س  “هزم  ب��اأول��وي��ت��ه:  ����ر  ذكرّ
األف   50 اأ���س��اب  ال��ذي  كورونا”، 
حالة   5337 يف  وت�سبب  �سخ�س 

ان دومينيك  اال  ال��ب��اد.  وف��اة يف 
خلف  ��������واري  ال��������ترّ اخ�����ت�����ار  راب، 
لهيئة  و���س��رح  جون�سون،  بوري�س 
“�ستمُويل  ال��ربي��ط��ان��ي��ة:  االإذاع�����ة 
الكامل  اه���ت���م���ام���ه���ا  احل����ك����وم����ة 
رئي�س  تعليمات  متابعة  ل�سمان 
ال��وزراء واالإج��راءات املخطط لها 
ف���ريو����س كورونا  ه����زم  اأج����ل  م���ن 
وال�����س��م��اح ل��ل��ب��اد ب��اأ���س��ره��ا بعبور 
رئي�س  اأن  موؤكدا  التحدي”،  هذا 
يف  اأمينة”  اأي�����د  “يف  احل���ك���وم���ة 

م�ست�سفى �سانت توما�س.

من املع�سكر املحافظ
م��ن��ت��ج حم�س  راب  دوم��ي��ن��ي��ك     

ل��ل��ن��خ��ب ال���ربي���ط���ان���ي���ة. ول�����د يف 
 ،1974 ع���ام  ب��اك��ي��ن��ج��ه��ام�����س��اي��ر 
املوؤقت  رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة  ي��ن��ح��در 
م������ن ع����ائ����ل����ة ي�����ه�����ودي�����ة غ��������ادرت 
ثاثينات  يف  ت�����س��ي��ك��و���س��ل��وف��اك��ي��ا 
اململكة  يف  لت�ستقر  املا�سي  القرن 
العقيدة  ع���ل���ى  ن�������س���اأ  امل����ت����ح����دة. 
يف  ال��ق��ان��ون  ودر����س  االأنغليكانية، 
اأف�سل  وك���ام���ربي���دج،  اأك�������س���ف���ورد 
ج���ام���ع���ت���ني يف ال�����ب�����اد، ث����م ب����داأ 

م�سرية المعة يف الدبلوما�سية.
   ول���ك���ن، ب�����س��رع��ة ك���ب���رية، دخل 
ال�سيا�سة.  ��ام  ح��مرّ راب  دوم��ي��ن��ي��ك 
ان��ت��خ��ب يف جم��ل�����س ال��ع��م��وم عام 
ح����زب  األ��������������وان  حت������ت   2010

ا بداية �سعود  املحافظني، م�سجرّ
������م ه�����ذا امل��ت�����س��ك��ك يف  ����س���ري���ع. دعرّ
كامل  ب�سكل  وال��ل��ي��ربايل،  اوروب����ا 
يف  الربيك�سيت  ل�سالح  الت�سويت 
اأ�سبح  مبا�سرة،   .2016 يونيو 
وزي��������را ل���اإ����س���ك���ان، ث����م ال���وزي���ر 
حمل  الربيك�سيت،  ع��ن  امل�����س��وؤول 
ديفيد ديفي�س. يف حكومة مق�سمة 
املت�سدد  الربيك�سيت  موؤيدي  بني 
والربيك�سيت الناعم، وعرف كيف 

يكون براغماتيرّا؟

مر�سح ملن�سب
 رئي�ض الوزراء

   بعد ا�ستقالة ترييزا ماي يف ربيع 

ال�سوؤون  وزي�����ر  م��ن�����س��ب  اك�����س��ب��ه 
اخلارجية.

على  االأوىل  اأ����س���ه���ره  ت���ي���زت     
الربيطانية  الدبلوما�سية  راأ����س 
بروك�سل،  م��ع  �سعبة  مبفاو�سات 
اململكة  اإىل خ��روج  النهاية  ادت يف 

املتحدة من االحت��اد االأوروب���ي يف 
31 يناير 2020.

   يبلغ من العمر 46 عاًما، يتحترّم 
ع��ل��ى ���س��اح��ب احل����زام االأ����س���ود يف 
معركة  خو�س  الكاراتيه  ريا�سة 
���س��ح��ي��ة ع��ن��ي��ف��ة ون������ادرة، يف وقت 

عام 2019، تطلرّع دومينيك راب 
�سرتيت.  داونينغ   10 كر�سي  اإىل 
الثاين،  ال����دور  ال�����س��ب��اق يف  غ����ادر 
لطفلني،  االأب  ه������ذا  ا����س���ط���ف 
وامل���ت���زوج م��ن ب��رازي��ل��ي��ة، ا�سطف 
موقف  ال�سابق،  لندن  عمدة  وراء 

الربيطانية  احلكومة  فيه  تمُنتقد 
ال�����س��ك��ان الأنها  ق��ب��ل  ب�����س��دة م���ن 
راهنت على ا�سرتاتيجية احل�سانة 
املذهل  االنقاب  قبل  اجلماعية، 

وطلب حجر �سامل و�سارم.
عن ليزكو

اإىل  ت���ع���ود  ال���ت���ي  ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات  يف 
التي  االأخ���رية  العاملية  ال�سدمة 
امل���ال���ي���ة عام  االأزم��������ة  ت��ث��ل��ت يف 
مليئة  كانت  اإنها  قائًا   ،2008
اأمريكا  اأن  فيها  مب��ا  بالتنبوؤات، 
�ستزيد  وال�سني  قيادتها،  �ستعزز 
واأوروب���ا  ال��داخ��ل،  على  تركيزها 
واملجتمعات  وح��دت��ه��ا،  ���س��ت��ت��ع��زز 

املغلقة  واالقت�سادية  ال�سيا�سية 
�ستنفتح. 

“حمور  ع���������ن  وب��������احل��������دي��������ث 
العامل  يف  النا�سئ  اال�سطراب” 
النامي، فاإن املعلقني اأخفقوا اإىل 
حد بعيد يف روؤية اأن رياح القومية 
وكره االأجانب ومناه�سة العوملة 
واأن  اخللفية  حديقتنا  �ستجتاح 

خ�سوم اأمريكا �سيحولون االأزمة 
اإىل فر�سة ا�سرتاتيجية بالن�سبة 

اإليهم. 
املالية  االأزم�������ة  اأن  اإىل  وي��ل��ف��ت 
ال��ك��ث��ري على  ال�������س���يء  ت��ف��ع��ل  مل 
اإدخ�����ال ع��ن��ا���س��ر جديدة  ���س��ع��ي��د 
العاملية  ال�سيا�سات  م��ع��ادل��ة  اإىل 
ال�سائدة  االجتاهات  عززت  واإمن��ا 

املدمرة يف الواليات املتحدة، فاإن 
زخمه القاتل قد تعمق من طريق 
االأبي�س.  للبيت  �سابقة  اإخفاقات 
بالكارثة  ال��ت��ن��ب��وؤ  ال�����س��ع��ب  وم���ن 
التي  واالق���ت�������س���ادي���ة  ال��ب�����س��ري��ة 
التاأثري  ل��ك��ن  ب��اأم��ري��ك��ا.  �ستحل 
للوباء  االأو�����س����ع  اجل��ي��و���س��ي��ا���س��ي 
تعقيداً  اأك��رث  م�سهد  اإىل  �سيوؤدي 

وتناف�سية للواليات املتحدة. 
ال����دويل  ال��ن��ظ��ام  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
ليربالية  اأق��ل  �سيكون  الليربايل 
واأق��������ل ن����ظ����ام����اً. وع����ق����ب ال���ه���زة 
الركود  منذ  االأك��رب  االقت�سادية 
الب�سائع  تدفق  �سي�سري  الكبري، 
واالأ������س�����خ�����ا������س ع������رب احل��������دود 
امل�سرتك  ال�����س��ع��ور  ان  ك��م��ا  اأق����ل. 

النا�سئة.  ال�سعف  نقاط  وك�سفت 
دميقراطياً”  “ركوداً  اأن  واأ�ساف 
العاملي،  االقت�سادي  الركود  �سبق 
وهيمنة اأمريكا كانت فعًا اآخذة 

يف االأفول. 

التاأثري اجليو�سيا�سي 
ذروته  اإىل  ك��ورون��ا  يتجه  وفيما 

•• وا�شنطن-وكاالت:

االأمريكيني  االأط���ب���اء  ك��ب��ري  اأق����ررّ 
الدكتور  اجل��رث��وم��ي��ة  ال��ع��ل��وم  يف 
اأن����ت����وين ف���اوت�������س���ي ال���ث���اث���اء يف 
م��وؤت��ر ���س��ح��ايف، اأن����ه ي��ت��وق��ع اأن 
االأمريكيني  بني  الوفيات  ت�ستمر 
االأف��ارق��ة ج��راء كورونا مبعدالت 

غري متنا�سقة.
ون�سرت نحو 12 والية معلومات 
ت��ت��ع��ل��ق ب��ن�����س��ب االإ�����س����اب����ات بني 
االأعراق، لكن ال�سورة باتت اأكرث 

و�سوحاً. 
ف��ف��ي م��ق��اط��ه��ة م��ي��ل��ووك��ي، ميثل 
ال�����س��ود ف��ق��ط رب���ع ال�����س��ك��ان، لكن 
ن�سبة االإ�سابات بينهم بالفريو�س 
املئة ون�سبة الوفيات  45 يف  تبلغ 

70 يف املئة. 
ن�سبة  تبلغ  ح��ي��ث  مي�سيغن،  ويف 
14 يف املئة، تقدر  ال�سكان ال�سود 
33 يف  ب�  بينهم  االإ���س��اب��ات  ن�سبة 

املئة والوفيات 41 يف املئة. 
ال�سود ي�سكلون  ويف �سيكاغو، فاإن 
و70  االإ�سابات  من  املئة  يف   50
يف امل��ئ��ة م��ن ال��وف��ي��ات، ع��ل��ى رغم 

االأطباء  احت����اد  ي��ط��ال��ب  ول��ذل��ك 
اإليه  تنتمي  ال����ذي  االأم��ري��ك��ي��ني 
املقال، املختربات،  الطبيبة كاتبة 
وامل��وؤ���س�����س��ات ال�����س��ح��ي��ة، ودوائ����ر 
ال�سحة  وزارة  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����س��ح��ة 
لتوحيد  االإن�����س��ان��ي��ة  واخل���دم���ات 
بالعرق  املتعلقة  البيانات  ون�سر 
اأن نعطي االأولوية  بحيث ميكننا 
هذا  بفعالية  ون��ع��ال��ج  ل��ل��م�����س��اواة 

الوباء. 
ملعرفة  حاجة  ثمة  اأن  واأو���س��ح��ت 
ومن  ل��ل��ف��ح��و���س��ات،  يخ�سع  م��ن 
ت��ظ��ه��ر ن��ت��ي��ج��ت��ه اإي��ج��اب��ي��ة، ومن 
يدخل اإىل امل�ست�سفى، ومن يتوفى 
يتلقى  م���ن  امل���ط���اف  ن��ه��اي��ة  ويف 

العاج واللقاح. 
وهذا ي�سري اأي�ساً على العيادات، 
التاريخية،  ال��ن��اح��ي��ة  م���ن  ال��ت��ي 
ت�ستثني يف معظمها ال�سود وذوي 

الب�سرة ال�سمراء. 
اأن����ه م���ن دون هذه  وح�����ذرت م���ن 
امل���ع���ل���وم���ات، ف������اإن ق���درت���ن���ا على 
الوباء  االإحاطة بفهم كامل لهذا 
���س��ت��ك��ون حم�����دودة، وك��ذل��ك على 
املعلومات  م����ن  احل�����د  م�����س��ت��وى 

اأننا  ك���م���ا  وامل�����خ�����اوف.  امل�����س��ل��ل��ة 
اختبارات  حت��ق��ي��ق  ن�ستطيع  ل��ن 
ع��ل��ى نحٍو  ع���اج���ات  وت��ق��دي�����������م 
ع����ادل  ت����وزي����ع  اأو ح���ت���ى  م���ت�������س���اٍو 

للموارد. 
الفو�سى  اأن  ال��ك��ات��ب��ة  واع���ت���ربت 
ال��ت��ي حت��ي��ط ب��ال��ف��ح��و���س، وعدم 
على  احل���������س����ول  يف  امل�������������س������اواة 
ال��ت��ج��ه��ي��زات، وع����دم ال��و���س��وح يف 
�ساأنها  م���ن  االإر������س�����ادات،  ع��م��ل��ي��ة 
ف��ه��م كامل  اإىل  ال��و���س��ول  اع��اق��ة 

لتاأثري الفريو�س.
 ويف الوقت الذي نرى فيه منا�سباً 
الفحو�سات  يف  االأول����وي����ة  م��ن��ح 
ه���م يف حالة  ال���ذي���ن  ل��ل��م��ر���س��ى 
حرجة، فاإننا نفوت فر�سة فح�س 
لاإ�سابة.  امل���ع���ر����س���ني  اأول����ئ����ك 
بواقع  اأك�������رث  ي���ت���ع���زز  م����ا  وه�������ذا 
جمتمعات  م��ث��ل  امل��ه��م�����س��ني،  اأن 
فر�سة  لهم  تتاح  ال  ق��د  امللونني، 
و�سيكون  ال��ف��ح��و���س��ات.  اإج������راء 
يف  للتق�سري  و�سفة  مبثابة  ذل��ك 
املحا�سبة، واملحافظة على ال�سرر 
هذا  ب��ه  يت�سبب  ال����ذي  ال��ه��ي��ك��ل��ي 

املر�س غري املرئي. 

ثلث  ف��ق��ط  ي�����س��ك��ل��ون  ال�����س��ود  اأن 
ال�سكان. 

مايبانك  األ��ي��ت��ا  الطبيبة  وكتبت 
تاميز”  “نيويورك  �سحيفة  يف 
اأ�سا�سية  م�ساألة  االأم���ور  ه��ذه  اأن 

ال�سمان  وت���وزي���ع  ال��ظ��ل��م  ل��ف��ه��م 
غائب  االأم���ر  ه��ذا  لكن  ال�سحي، 
يف ه��ذه االأزم����ة، ���س��واء يف املواقع 
اأو  ال�سحة،  ل���وزارة  االإل��ك��رتون��ي��ة 
من املوؤترات ال�سحافية اليومية 

التقارير  من  وحتى  للم�سوؤولني، 
االإخبارية، حتى وقت قريب. 

القطاع  يف  ال��ع��ام��ل��ني  اإن  وق��ال��ت 
يو�سع  اأن  م��ن  يخ�سون  ال�سحي 
اأكرث.  ال�سحية  الفجوات  كورونا 

•• وا�شنطن-وكاالت

�ستتبعها  ال��ت��ي  ال�����س��ي��ا���س��ة  ح���ول 
ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة ب���ع���د اأزم�����ة 
وب����اء ك���ورون���ا، ك��ت��ب ن��ائ��ب وزير 
ال�سابق  االأم���ري���ك���ي  اخل���ارج���ي���ة 
وليم جي. برينز يف موقع جملة 
اأنه  االأمريكية،  اأتانتيك”  “ذا 
الديبلوما�سية،  ح��ي��ات��ه  خ����ال 
تعلم التوا�سع يف ما يتعلق بقدرة 
اأزمات  توقع عواقب  اأمريكا على 
على غرار فريو�س كورونا، وتعلم 
التي  ال��ق��وي��ة  ال���ه���زات  اأن  اأي�����س��اً 
ت�سيب النظام الدويل، مثل هذه 
اجل��ائ��ح��ة، ق���د ت��ف��اق��م االأو����س���اع 
ال����راه����ن����ة وت����و�����س����ح اخل�����ي�����ارات 

امل�ستقبلية. 
الوباء  ب��ع��د  م���ا  ع����امل  اإن  وق�����ال 
لرجال  ج��دي��اً  اخ��ت��ب��اراً  �سي�سكل 
ال�����س��ي��ا���س��ة االأم���ري���ك���ي���ني، وه���ذا 
التحدي هو االأكرب من نوعه منذ 
انتهاء احلرب الباردة. واإذا تكن 
امل�سهد  روؤي���ة  م��ن  ال��ق��رار  �سانعو 
يتمنون  ك���م���ا  ول���ي�������س  ه�����و،  ك���م���ا 
الدرو�س  وا���س��ت��خ��ا���س  روؤي���ت���ه، 
ال�سحيحة من اأخطائنا ال�سابقة 
ال  املن�سرمة،  الثاثة  العقود  يف 
�سيا�سة  اإىل  التو�سل  يزال ممكناً 
ومن�سبطة.  �سليمة  خ��ارج��ي�����������ة 
وم������ن ال�����������س�����روري ال���ت���ب���ح���ر يف 
العا�سفة  ه���ذه  ب��ع��د  م��ا  م��رح��ل��ة 

الرهيبة. 

الأزمة املالية
و يف االأي��ام االأخ��رية، تاأمل برينز 

التناف�س  ���س��ي��ع��زز  االآم�����ان  ب��ع��دم 
وي�سرع  ال��ع��ظ��م��ى،  ال���ق���وى  ب���ني 
ويفاقم  االإقليمية،  اال�سطرابات 
االأزم�������ات االإن�����س��ان��ي��ة يف اأج�����زاء 
م����ن ال����ع����امل ت����ع����اين ف����ع����ًا من 
و�ستوؤدي  وال��اج��ئ��ني.  ال��ن��زاع��ات 
اإىل  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات اجل����دي����دة 
اال�ستبدادية  ال���ن���زع���ة  ت���ع���زي���ز 
الدميقراطي.  احل��ك��م  وحت����دي 
الدولية  امل���وؤ����س�������س���ات  و���س��ت��ه��ت��ز 
القوى  ب��ني  اأج����زاء  اإىل  وتنق�سم 
واملتعط�سة  املتناف�سة  االأ�سا�سية 
اإىل امل��وارد، وتقو�س من احتمال 
عاملية  ع��ل��ى حت���دي���ات  م��ن�����س��ق  رد 
ولي�س  االأف������ق-  ت��ل��وح يف  اأخ�����رى 
ي�سكله  ال�����ذي  ال��ت��ه��دي��د  اأق���ل���ه���ا 

التغري املناخي.

م�سار التيارات 
الفيل�سوف  مبقولة  برينز  وذك��ر 
قال  الذي  اليوناين هريقليط�س 
مياه  يف  ت�سبح  اأن  ميكنك  ال  اإن��ه 
وال�سيء  م��رت��ني.  نف�سها  ال��ن��ه��ر 
ب��ال��ن�����س��ب��ة اإىل  ن��ف�����س��ه ���س��ح��ي��ح 
التيارات املتغرية اليوم التي تعيد 
ال��دويل. وم��ع كل  امل�سهد  ت�سكيل 
االأ�سرار التي حدثت يف ال�سنوات 
التي  القوية  وال�سربة  االأخ���رية 
اأزال  ال  ك��ورون��ا،  فريو�س  ي�سكلها 
هي  املتحدة  ال��والي��ات  اأن  اأعتقد 
اأي قوى  م��ن  ا���س��ت��ع��داداً  اأف�����س��ل 
على  امل�ساعدة  اأج��ل  من  مناف�سة 
التيارات.  ل��ه��ذه  م�����س��ار  ت�سكيل 
عميقة  ن��ظ��رة  منا  يتطلب  وه���ذا 

اإىل اأين تتجه هذه التيارات.

فريو�ض كورونا يفر�ض التغيري:

راب، ذئب �ساب على راأ�ش الدولة الربيطانية...!
دومينيك راب ربان ال�سفينة 

الربيطانية اجلديد

معركة �سحية عنيفة ونادرة يتحّتم على 
�ساحب احلزام الأ�سود يف ريا�سة الكاراتيه خو�سها

من ال�سعب التنبوؤ بالكارثة الب�سرية والقت�سادية 

الواليات املتحدة اأمام اأخطر حتٍد منذ ثالثة عقود

ملاذا كورونا اأكرث تف�سيًا يف جمتمعات االأمريكيني من اأ�سل اأفريقي؟ 
الكوارث  اأن  اإىل  الكاتبة  ولفتت 
بثقلها  تلقي  واالأوب��ئ��ة  الطبيعية 
وخال  معينة.  جمتمعات  ع��ل��ى 
عام  االإ�سبانية  االإنفلونزا  تف�سي 
مبوجب  ال�����س��ود  ح�سل   ،1918
العن�سرية  ك����رو  ج��ي��م  ق���وان���ني 
ك�����ان قد  اإن  اأق�������ل،  رع����اي����ة  ع���ل���ى 
اأ�سًا.  رع��اي��ة  اأي  ع��ل��ى  ح�����س��ل��وا 
خ��ال موجة  اأي�ساً  ذل��ك  وح�سل 
�سيكاغو  اج���ت���اح���ت  ال���ت���ي  احل����ر 
 700 قتلت  ال��ت��ي   ،1995 ع���ام 
ال�سود  م���ن  م��ع��ظ��م��ه��م  ���س��خ�����س، 
الدخل  ذات  ال�����س��واح��ي  م���ن  اأو 

املتدين. 
اأي  اأن  اإىل  ال��ط��ب��ي��ة  وخ��ل�����س��ت 
خ��ط��ة ف��ع��ال��ة مل��ك��اف��ح��ة ك���ورون���ا، 
قاع����دة  ع��ل��ى  تت�س���كل  اأن  ي��ج��ب 
الفريو�س  انت�سار  مل�ساألة  الفه����م 
امللونني  جمتمعات  على  وتاأثريه 

واملهم�سني. 
امل���������س����اواة  ع������دم  جت���اه���ل���ن���ا  واإذا 
زيادة  يف  ن�ساهم  نكون  الهيكلية، 
ع����بء امل���ر����س ل��ي�����س ف��ق��ط على 
النا�س  ع���ل���ى  واإمن�������ا  امل��ه��م�����س��ني 

جميعاً.

ال�سحة الكويتية: 55 اإ�سابة 
جديدة بفريو�ش كورونا 

•• الكويت-وكاالت:

اأعلن الناطق الر�سمي با�سم وزارة 
ال�سند  ع��ب��داهلل  الكويتية  ال�سحة 
55 حالة  ت�سجيل  اأم�س اخلمي�س 
اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا يف 
الباد خال ال�24 �ساعة املا�سية 
ل���ريت���ف���ع ب����ذل����ك ع������دد احل������االت 
 910 اإىل  ال����ب����اد  يف  امل�����س��ج��ل��ة 
املوؤتر  يف  ال�سند  وق���ال  ح����االت.  
للوزارة  ال�34  اليومي  ال�سحفي 
بلغ  خم��ال��ط��ة  ح�����االت  ه���ن���اك  اإن 
عددها 51 حالة منها اأربع حاالت 
ملواطنني كويتيني. واأ�ساف ال�سند 
التق�سي  حت���ت  ح����االت  ه��ن��اك  اأن 
اأرب���ع حاالت،  ال��وب��ائ��ي بلغ ع��دده��ا 
اأما بالن�سبة ملجموع احلاالت التي 
العناية  يف  الطبية  الرعاية  تتلقى 
منها  ح��ال��ة   22 بلغ  فقد  امل��رك��زة 
م�ستقرة  و14  ح���رج���ة  ث��م��ان��ي��ة 
احلاالت  جم��م��وع  ي�سبح  وب��ذل��ك 
ال��ط��ب��ي��ة يف  ال��رع��اي��ة  ال��ت��ي تتلقى 
لوزارة  التابعة  امل�ست�سفيات  اأح���د 
ال�ستقبال  وامل��خ�����س�����س��ة  ال�����س��ح��ة 
كورونا  فريو�س  مبر�س  امل�سابني 

798 حالة.
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عربي ودويل
من اخليال العلمي اإىل حقيقة مرعبة:

»عام االأ�سد«.. رواية توقعت الوباء احلايل...!
•• الفجر – بن عودة لبداعي 

ترجمة خرية ال�شيباين
التي  هــذه،  العلمي  اخليال  روايــة  ن�ض  اإن     
كتبها ديون ماير، يرتدد �سداه ب�سكل مذهل 
فريو�ض  فر�سه  الـــذي  ال�سامل  احلــجــر  يف 

اأفريقي  اجلنوب  املوؤلف  ت�سور  لقد  كورونا. 
املن�سورة  ال�سابعة  روايته  يف  احلايل  الوباء 
الإجنليزية،  مــن  واملرتجمة   ،2017 عــام 
عام  املن�سورة  كور�ض،  والأفريكانية،  احلّمى، 

.2016
يف  تتنّزل  التي  الرواية،  هذه  كتابة  زمن     

اأدب ما بعد نهاية العامل، عا�ض ديون ماير يف 
اأنحاء  يف  احلروب  حول  م�ساكله  تدور  عامل 
خمتلفة من العامل، وم�سائل الهجرة، وم�سائل 
يف  الجتماعية  واملــ�ــســكــالت  العن�سرية، 
اأفريقيا،  اأفريقيا، وم�ساألة الف�ساد يف جنوب 
جاكوب  حكم  حتت  للدولة  التفكك  وبع�ض 

زوما. وكان ديون ماير قد ا�ستنكر، كمواطن، 
احلكومة.  تلك  ف�ساد  ووا�سح،  عال  ب�سوت 
يف  ال�سائدة  املــوؤذيــة  الأجـــواء  اأن  وافرت�ض 
ذلك الوقت دفعته اإىل تخّيل عامل ميكن اأن 
هكذا ورد ا�سمه يف  يدمره “فريو�ض كورونا”، 

روايته.

من املده�ض اأن يتخيل روائي جائحة فريو�ض كورونا كما نعي�سها اليوم
 نقطة اختالف وحيدة، ظهر امل�ساب ال�سفر يف اأفريقيا ولي�ش يف ال�سني

ق���راءة ه��ذه ال���رواي���ة، م��ن جن�س 
ادب ما بعد نهاية العامل، هي يف 
راأي��ي ن��داء من اأج��ل ع��امل جديد 
اأف�سل، بعد فريو�س كورونا لعام 

!2020
اأ�ستاذ يف جامعات لومان 
حيث ي�سغل من�سب نائب 
مدير خمترب اأبحاث اللغات 
والآداب واللغويات يف 
جامعات اأجنيه ومني. 
ومتخ�س�ض يف الأدب 
املقارن الأفريقي والأفرو 
اأمريكي، وهو موؤلف العديد 
من املقالت والكتب حول 
الأدب الأفريقي الناطق 
باللغة الإجنليزية 
والفرن�سية. ومن موؤلفاته 
“ويني مانديال: الأ�سطورة 
والواقع«،

تقريبا رواية ا�ستباقية
املعطى  ه������ذا  م�����ن  ان����ط����اق����ا    
ر رواي�����ة من  ال��ف��ريو���س��ي، ت�����س��ورّ
ال��ع��ل��م��ي، تقطع  ج��ن�����س اخل���ي���ال 
االن���ف���ا����س، وجت����ري اأح���داث���ه���ا يف 
ب�سخ�سيتني  اإف���ري���ق���ي���ا  ج���ن���وب 
وفريو�س  وابنه  االأب  رئي�سيتني، 
 90 ع��ل��ى  ال���ذي يق�سي  ك���ورون���ا 
العامل. ويف هذا  �سكان  باملئة من 
ال�سدد، ومقارنة بالوباء احلايل، 
مقابلة  يف  م���اي���ر  دي������ون  اأع����ل����ن 
االخرية:  االآون��ة  اأجريت معه يف 

“تذكرت روايتي وخفت«!
    فعا، انه يعي�س اليوم ما تخيرّله 
قبل ثاث �سنوات. وحتى ان كان 
اىل  ذه��ب  قد  الكارثي  �سيناريوه 
االق�سى، فمن املده�س اأن يتخيرّل 
فريو�س  ج���ائ���ح���ة  م���اي���ر  دي������ون 
كورونا لعام 2020 كما نعي�سها 
اليوم، مع امل�ساهد التي ناحظها 
و�سائل  تنقلها  ك��م��ا  ح��ول��ن��ا،  م��ن 
االإعام، من ال�سني، من اإيطاليا 
اجلزائر  اأو  فرن�سا  اأو  اإ�سبانيا  اأو 
زميبابوي  اأو  اإفريقيا  جنوب  اأو 
االأمريكية.     املتحدة  ال��والي��ات  اأو 
يعي�س  ان  م��ن  ال��روائ��ي  ويخ�سى 
عام 2020 ما كان جمرد خيال 
امل��وت، واحلجر  2016، اي  ع��ام 
املجنون  واالن�����دف�����اع  ال�������س���ام���ل، 
الغذائية،  االحتياجات  اأج��ل  من 
فقدان  م���ن  واخل������وف  وال���ق���ل���ق، 
واأن  اق�����ارب�����ه،  ورح����ي����ل  ح���ي���ات���ه، 

يخاف.

عامل من العدائية يرت�ّسخ
ب�سبب  عدائيا  اأ�سبح  ع��امل  يف     
اأنانية  ل��ت  ح��ورّ ك���ورون���ا،  ف��ريو���س 
هذا وذاك الب�سرية اإىل قتلة من 
اأنانية  ا  اأي�سً هناك  البقاء.  اأج��ل 
على  تو�سيفها  مت  ال��ت��ي  ال����دول 
ال���رح���ات اجلوية  اإل���غ���اء  غ����رار 
الدولية من قبل الواليات املتحدة 
كما  االأقنعة.  واختطاف  كمثال، 
ان الت�سابق ل�سراء االأ�سلحة ق�سد 
ب�سكل  النف�س حا�سر  الدفاع عن 
روؤيته  ال��رواي��ة وميكن  غريب يف 
حيث  املتحدة  ال��والي��ات  يف  اليوم 
ي�سطف العديد من االأمريكيني 
اأ�سبح  ح����ال  يف  اأ���س��ل��ح��ة  ل�����س��راء 

�سيناريو ديون ماير واقعا.

يف روايته، ولد 
الفريو�ض يف اأفريقيا

امل�ساب  ظ���ه���ر  ال������رواي������ة،  يف     
ال�����س��ف��ر يف اأف���ري���ق���ي���ا ول��ي�����س يف 
االبن  �سخ�سية  وتتذكر  ال�سني. 
ب��اأ���س��ل��وب فا�س  ����س���ت���ورم،  ن��ي��ك��و 
جاءت  احل��م��ى  اأن  “ نعلم  ب���اك: 
اندماج  اأنه  ونعرف  اأفريقيا،  من 
ب�سري  ف�����ريو������س  ف����ريو�����س����ني: 
ذلك  يف  خ����ف����ا�����س...  وف�����ريو������س 
ال���وق���ت، ك��ت��ب ال��ك��ث��ري ع��ن��ه قبل 
تبداأ  ولذلك  العامل”.  ميوت  اأن 
يف  االأ�سد”  “عام  يف  ال���ك���ارث���ة 
ال��ق��ارة االأف��ري��ق��ي��ة. وال ���س��ك ان 
فريو�س  من  ا�ستلهم  ماير  دي��ون 
بالنا�س عام  ال��ذي فتك  االإي��ب��وال 

مزيج  القرية  يف  انت�سر  ثم  وم��ن 
وفريو�س  فريو�سه  الفريو�سني، 

احليوان.

حبكة نف�سية حمكمة البناء
   ي�سرح الراوي اأن املادة الوراثية 
“ولد  ق���د اخ��ت��ل��ط��ت، وب���ال���ت���ايل 

فريو�س جديد”. 
و”ي�سبب  ب�����س�����������������ه��ول��ة،  ينتق����ل 

اخلطورة”.  غ���اي���ة  يف  م���ر����س���ا 
اأق���ارب رج��ل املانغو  تعمل اح��دى 
يف امل���ط���ار، وم����ن ه��ن��ا ان��ت�����س��ر يف 
العامل، واأ�سبحت القوة التخيلية 
ووهان  يف  حقيقة  م��اي��ر  ل��دي��ون 

عام 2019!
ن��ف�����س��ي��ة، ي�سرد  ب��ن��ي��ت ك��ح��ب��ك��ة     
الروائي العاقة بني نيكو �ستورم 
ووالده ويليم �ستورم. بعد كارثة 

.2014
الذي  “فريو�س كورونا”،  ب��داأ     
 ،2016 ع��ام  ماير  دي��ون  تخيله 
من رجل م�ساب بفريو�س نق�س 
دفاعاته  ك��ان��ت  الب�سرية  امل��ن��اع��ة 
امل���ن���اع���ي���ة ���س��ع��ي��ف��ة. وك������ان هذا 
نائًما حتت �سجرة مانغو  االأخري 
خفا�س  م��ن  �سائل  �سقط  عندما 
القرية،  اإىل  ع����اد  وج���ه���ه.  ع��ل��ى 
��ى. ب��ال��ن�����س��ب��ة ملن  واأ����س���ي���ب ب��ح��مرّ
اإنفلونزا.  جم���رد  ك��ان��ت  ح���ول���ه، 
ق�سعريرة  م����ع  ح���ال���ت���ه  �����س����اءت 
ورع�سة، ثم �سعوبات يف التنف�س، 

االإن�سان  ه�سا�سة  ح��ول  فل�سفية 
ا  اأي�سً اأخ����رى، ول��ك��ن  م��ن ن��اح��ي��ة 
ح��ول ق��درت��ه على االن��ب��ع��اث من 

جديد.
الب�سرية  ت��خ��ت��ف��ي  اأن  مي��ك��ن      
غري  ع���دو  ب�سبب  حل��ظ��ة،  اأي  يف 
كورونا-ومثل  -ف��ريو���س  م��رئ��ي 
يدفع  اأن  ي��ج��ب  االح��ت��م��ال  ه���ذا 
بالعامل،  ع��اق��ت��ن��ا  يف  ل��ل��ت��ف��ك��ري 
كانت  واإذا  باأنف�سنا.  ب��االآخ��ري��ن، 
 2017 عام  الرواية  ق��راءة هذه 
ادب ما  رواي������ات  الأت���ب���اع  مم��ت��ع��ة 
ب��ع��د ن��ه��اي��ة ال���ع���امل، ف����اإن اإع����ادة 
يف  لها  ينزرّ  2020 ع��ام  ق��راءت��ه��ا 
ت�سغيل  يكفي  الأن��ه  موؤملة  واقعية 
التلفزيون لتعي�س واقعا وحقيقة 
العلمي،  اخليال  ك��ان يف خانة  ما 
التي  الن�سبة،  على  احل��ف��اظ  م��ع 

اأن�ساأها ديون ماير.
اأم����ان����زي،  م����ن  ال���ن���اج���ني  ان      
كورونا  ف���ريو����س  م���ن  ال���ن���اج���ون 
دميقراطية  ي��خ��ل��ق��ون   ،2016
ق���ائ���م  االأم������������ل  اذن  ج�������دي�������دة، 
وم�����س��م��وح، رغ���م اجل��ان��ب املظلم 
اإع����ادة  ر���س��ال��ة  اإن  ال��ب�����س��ري��ة.  يف 

“رينجروفر”،  جم���رد  ن���اج���ني، 
وبع�س الطعام منتهي ال�سلوحية، 

وكاب برية، انه عامل قمري.

دفع �سيناريو كارثي 
حتى النهاية

   اإن االهتمام باإعادة ق��راءة هذه 
ال�����رواي�����ة ي���دف���ع ل��ل��ت��ف��ك��ري على 
اإذا  وال�سيا�سي  الفل�سفي  امل�ستوى 
اأي  االإمكانية،  ه��ذه  مثل  حدثت 
موت 90 باملئة من �سكان العامل. 
ويليم  ه������دف  ت����ط����وع����ي،  رج������ل 
����س���ت���ورم ه����و خ���ل���ق ع�����امل جديد 
اال�ستهاك،  يف  االإف�����راط  ح��ي��ث 
وعلوية املال على ما هو ان�ساين، 
وازدراء  وال��ك��راه��ي��ة  واالأن���ان���ي���ة، 
ا���س��ي��اء من  ال��ن��ا���س، ت�سبح  اأف��ق��ر 

املا�سي.
   ومبوهبة احلكواتي، يقود ديون 
مغامرة  �سردية  يف  ال��ق��ارئ  ماير 
خرافة  ويف  ن��اح��ي��ة،  م���ن  ك��ب��رية 

ابنه،  االأب  ينقذ  ال��ك��وك��ب،  زوال 
بناء  يعيد  ال��ن��اج��ني،  بع�س  وم��ع 
جمتمع جديد خمتلف عن ذلك 
الذي كان موجوًدا قبل اجلائحة 
اأمانزي  جمتمع  وياأمل  العاملية؛ 
اإىل  الفو�سى  “من  االن��ت��ق��ال  يف 
النور،  اإىل  الظام  ومن  النظام، 

ومن اجلوع اإىل الوفرة«. 
��ت��ل ع��ل��ى ي���د ع�����س��اب��ة، يريد     قمُ
االنتقام، وتقع احلبكة  نيكو  ابنه 
مما  امل�ستوى،  هذا  يف  البولي�سية 
“رهيبا”.  اإيقاًعا  الق�سة  يعطي 
خميف  مب�سهد  ال���رواي���ة  تفتتح 
على طريق مهجور حيث تهاجم 
وابنه... ال  �ستورم  ويليم  الكاب 

بن عودة املتخ�س�س يف االأدب املقارن االأفريقي

غاف الرواية

اخليال من حلم اىل كابو�س

االهتمام باإعادة قراءة هذه الرواية يدفع للتفكري على امل�ستوى الفل�سفي وال�سيا�سي

وحتول اخليال اىل حقيقةالروائي ديون ماير يف مكتبه

اأ�ـــســـبـــحـــت 
الــــــــقــــــــوة 
لتخيلية  ا
لديون ماير 
حـــقـــيـــقـــة
ووهـــان  يف   

 الر�سالة، هي نداء من اأجل عامل جديد 
اأف�ســل، بعــد فيـرو�ش كورونـا 2020

يكفي ت�سغيل التلفزيون لتعي�ش واقعا
 وحقيقة ما كان يف خانة اخليال العلمي

عامل جديد من حتت االنقا�س
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يف  االنتقادات  البابا  وج��دد  التفا�سيل.  اإىل  يتطرق 
املقابلة ملا ي�سميه “الثقافة اال�ستهاكية” احلديثة 
التي تقدم املال على الب�سر، واأ�ساف “يف عامل املال 
وممار�سة  بالب�سر،  الت�سحية  الطبيعي  م��ن  ي��ب��دو 
�سيا�سة الثقافة اال�ستهاكية منذ بداية احلياة اإىل 

نهايتها«.
ن��ق��ا���س، يف ظ���ل ج��ائ��ح��ة ف���ريو����س كورونا   وي�����دور 
اأول���وي���ة التعايف  ال�����دول ح���ول  ب��ع�����س  اجل���دي���د، يف 
االق��ت�����س��ادي، ح��ت��ى ل��و اأدى اإىل ف��ق��دان امل��زي��د من 
فرن�سي�س  البابا  و�سرح  الفريو�س.  ب�سبب  االأرواح 

باأنه بات ي�سلي اأكرث ويفكر يف االآخرين.

•• الفاتيكان-وكاالت:

بع�س  اإن  مقابلة  يف  فرن�سي�س  الفاتيكان  بابا  ق��ال 
بتلك  �سبيهة  الأفكار  يروجون  االأوروب��ي��ني  ال�سا�سة 
التي تبناها الديكتاتور االأملاين النازي، اأدولف هتلر. 
وانتقد يف ت�سريحات مكتوبة ل�سحيفة “ذا تابلت” 
ال�سعبوية،  اخل��ط��اب��ات  االأ���س��ب��وع��ي��ة،  الكاثوليكية 
والقرارات ال�سيا�سية االنتقائية، التي يرى اأنها تتخذ 
يف اأوروبا. وقال: “من ال�سهل للغاية تذكر خطابات 
التي مل تختلف كثرياً عن بع�س   ،1933 هتلر يف 
خطابات قلة من ال�سيا�سيني االأوروبيني االآن”، ومل 

البابا : بع�ش ال�سا�سة االأوروبيني ي�سبهون هتلر
 •• مدريد-رويرتز

قال رئي�س الوزراء االإ�سباين بيدرو �سانت�سيث اأم�س اخلمي�س اإن باده 
قريبة من بداية انح�سار وباء فريو�س كورونا، وحث جميع االأحزب 

ال�سيا�سية على االن�سمام اإىل خطة الإنعا�س االقت�ساد بعد االأزمة.
وقال اأمام الربملان �سبه اخلايل حيث �سارك اأكرث من 300 نائب عن 
بعد يف اجلل�سة ب�سبب قواعد العزل العام “بداأت مرحلة ال�سيطرة على 
احلريق... �سوف نحقق الن�سر التام يف هذه احلرب على الفريو�س«.

وم���ن امل���ق���رر اأن ي�����س��وت ال���ربمل���ان ع��ل��ى ت��دي��د ح��ال��ة ال���ط���وارئ يف 
احلكومة  واق��رتح��ت  ني�سان.  اأب��ري��ل  من   26 حتى  اأ�سبوعني  الباد 
العمال  ونقابات  ال�سيا�سية  االأح���زاب  حل�سد  ت�سعى  اقت�سادية  خطة 

االقت�ساد.  بناء  الإع��ادة  م�سرتكة  �سيا�سة  خلف  واالأقاليم  وال�سركات 
وقال �سانت�سيث “اإنني اأقرتح وثيقة كربى من اأجل اإعادة بناء اإ�سبانيا 
اقت�ساديا واجتماعيا على كل القوى ال�سيا�سية الراغبة يف امل�ساركة«.

وذكر رئي�س الوزراء اأن االإجراءات التي اتخذتها اإ�سبانيا لكبح تف�سي 
�ساعدت  اأوروب���ا-  يف  االج���راءات  اأ�سد  من  وه��ي  كوفيد-19-  مر�س 
اليومية يف عدد  الن�سبية  الزيادة  االأرواح وقل�ست  اإنقاذ كثري من  يف 

االإ�سابات اجلديدة اإىل اأربعة باملئة من 22 باملئة.
العدد  ارت��ف��اع  االأرب��ع��اء  االأول   اأم�س  ال�سحة  وزارة  بيانات  واأظ��ه��رت 
االإجمايل للوفيات بواقع 757 حالة اإىل 14555، وهي ثالث اأكرب 
ح�سيلة يف العامل بعد الواليات املتحدة واإيطاليا. وزاد عدد االإ�سابات 

اإىل 146690 من 140510 يوم الثاثاء.

رئي�ش الوزراء: اإ�سبانيا قريبة من بدء انح�سار وباء كورونا 

واآلياته.  ال�سحي  احلجر  كفر�س 
اأه����م واأب�����رز م�����س��وؤول رو�سي  ك���ان 
�سوهد يف ال�سراع مع الوباء رئي�س 
بلدية مو�سكو �سريغي �سوبيانني. 
اإغاق  ر�سمياً  االأخ��ري  اأعلن  حني 
مناطق  مي�سو�ستني  دع��ا  مو�سكو، 
اأخرى للقيام باالأمر نف�سه. خال 
حكام  ا�ستخدام  مت  بوتني،  �سنوات 
كاأكبا�س  اعتيادي  ب�سكل  املقاطعات 
فداء الإبعاد االنتقاد عن الكرملني 
وال�سماح باأن يمُنظر اإىل بوتني على 
امل�سكلة  االأخ�����ري حل���ل  امل��ل��ج��اأ  اأن����ه 
امل�سكلة.  م�سدر  ي��ك��ون  اأن  ع��و���س��اً 
امل��رة، عنى و�سع احلكام  لكن هذه 
على اخلط االأمامي للمواجهة مع 
اجلائحة اإعطاءهم �سلطة اإ�سافية 
الراأي  ا�ستطاعات  اأظ��ه��رت  وق��د 

زيادة يف �سعبيتهم.

معاناة
ط���رح دي���ربي���ز ����س���وؤال���ني: م����اذا اإن 
اأثبتت اإجراءاتهم فاعليتها؟ وماذا 
عدة  مناطق  يف  الو�سع  تدهور  لو 
عندها  وا����س���ط���ر  م��و���س��ك��و  خ�����ارج 
���س��ي��ع��اد عندها  ل��ل��ت��دخ��ل؟  ب��وت��ني 
منع  ال���ذي  ال�سبب  ع��ن  ال��ت�����س��اوؤل 
بوتني من التدخل يف املقام االأول. 
الكرملني  اأن  اإىل  اإ���س��ارات  هنالك 
ال�سحيح.  ال��ت��وازن  الإي��ج��اد  يعاين 
انتقد  احل����������ايل،  اأب������ري������ل   6 يف 
حكام  بع�س  ق����رارات  مي�سو�ستني 
املقاطعات باإغاق حدودها مدعياً 
يخلطوا  اأال  ع��ل��ي��ه��م  “يجب  اأن����ه 
االإقليمية  ال�������س���اح���ي���ات  ب�����ني 
عدم  م���ع  ل��ك��ن  والفيديرالية”. 
رغبة بوتني نف�سه بتويل امل�سوؤولية، 
�سيبقى ال�سوؤال مفتوحاً عما تعنيه 
الفيديرالية يف  ال�ساحيات  فعًا 

هذه االأزمة.

•• وا�شنطن-وكاالت:

اقرتح الباحث امل�سارك يف برنامج 
اأبحاث  “معهد  ل���  التابع  اأورا���س��ي��ا 
فابري�س  اخلارجية”  ال�����س��ي��ا���س��ة 
دي��ربي��ز ع����دداً م��ن االأ���س��ب��اب التي 
ميكن اأن تف�سر اال�ستجابة الرو�سية 
امل��ت��ذب��ذب��ة ل��ف��ريو���س ك���ورون���ا. مت 
االإع������ان ع���ن اإغ�����اق م��و���س��ك��و يف 
خطوة  وه���ي  )اآذار(  م���ار����س   29
غري م�سبوقة يف تاريخ رو�سيا بعد 

انهيار االحتاد ال�سوفياتي.
واأدخلت اإجراءات م�سابهة يف �سائر 
الفريو�س.  ملواجهة  الباد  اأن��ح��اء 
الرو�سي  اال���س��ت��ج��اب��ة  من���ط  ل��ك��ن 
ك��ان غ��ري اع��ت��ي��ادي: حت��رك مبكر 
اخلمول  من  عدة  فاأ�سابيع  �سريع، 
ن�ساط  ب��������روز  ث�����م  امل���������س����ط����رب، 
الكرملني  م��ن  حتويله  مت  ج��دي��د 
عدد  ارت����ف����اع  م���ع  االأق���ال���ي���م،  اإىل 

االإ�سابات. 

العتقاد اخلطاأ
اإىل رو���س��ي��ا حني  و���س��ل��ت االأزم�����ة 
تركيز  اإىل  ي�سعى  الكرملني  ك��ان 
طاقاته ال�سيا�سية على التعديات 
للرئي�س  �ست�سمح  التي  الد�ستورية 
بالبقاء  بوتني  فادميري  الرو�سي 
ومع   .2024 ب��ع��د  ال�����س��ل��ط��ة  يف 
ارتفاع اأعداد ال�سحايا يف العا�سمة 
ال��رو���س��ي��ة، ت���ردد ال��ك��رم��ل��ني. لكن 
الرو�سي  ال���ن���ظ���ام  يف  ال����ت����وت����رات 
ال�سيا�سي واالأهم االعتقاد باأنه قد 
مت جتنب االأ���س��واأ، عنا�سر �سو�ست 
رد ف��ع��ل ال��ك��رم��ل��ني. ب��امل��ق��ارن��ة مع 
ك��ان��ت مواجهة  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�����دول 
ووا�سعة  �سريعة  للفريو�س  رو�سيا 
تبلغ  التي  اأن احل��دود  النطاق مبا 
اأكرث من 4000 كيلومرت جعلت 

التهديد ملمو�ساً اأكرث.
ملحاربة  خ��ا���س��ة  م���ق���رات  اأن�����س��ئ��ت 
)ك���ان���ون  ي���ن���اي���ر   27 يف  ك����ورون����ا 
حدودها  رو�سيا  واأغ��ل��ق��ت  ال��ث��اين( 
م��ع ال�����س��ني ب��ع��د ث��اث��ة اأي����ام. ويف 
31 يناير، اأي يف اليوم نف�سه الذي 
اإ�سابة  اأول  اإي��ط��ال��ي��ا  ف��ي��ه  اأع��ل��ن��ت 
يف  منطقتان  اأع��ل��ن��ت  ب��ال��ف��ريو���س، 
رو�سيا اأن �سائحني �سينيني حما 
الفريو�س مما جعلهما االإ�سابتني 
االأوليني يف رو�سيا. ومل يعلن عن 
م��ن��ع امل���واط���ن���ني ال�����س��ي��ن��ي��ني من 
فرباير   20 يف  اإال  رو���س��ي��ا  دخ���ول 
)���س��ب��اط(. مت فتح احل���دود الحقاً 
انقطاع  اأدى  بعدما  جزئي  ب�سكل 

التجارة اإىل رفع االأ�سعار يف املناطق 
رو�سيا.  ����س���رق  اأق�������س���ى  ال���واق���ع���ة 
اأط��ل��ق��ت ه���ذه االإج������راءات م�ساكل 
لكنها اأظهرت اإرادة يف التعامل مع 

التف�سي يف مراحله االأوىل.

حني �سيطرت املخاوف
�سرعان ما تا�ست هذه االإجراءات 
االإ���س��اب��ات دون  اأع���داد  بينما ظلت 
 16 ي���ن���اي���ر ح���ت���ى   31 امل���ئ���ة م����ن 
التايل،  ال��ي��وم  ويف  )اآذار(.  م��ار���س 
عموماً  “الو�سع  اأن  ب��وت��ني  اأع��ل��ن 
اأيام،  �سبعة  بعد  ال�سيطرة”.  حتت 
و�سلت االإ�سابات اإىل حوايل 500 
الرو�س  اإعطاء  وحتدث بوتني عن 

اأ�سبوع عطلة، وهو كان عملياً اأمراً 
لديربيز.  وفقاً  ال�سحي  باحلجر 
القليلة  االأ����س���اب���ي���ع  اأظ���ه���رت���ه  م���ا 
الفريو�س  ت��ف�����س��ي  ع���ل���ى  االأوىل 
رغبت  م��و���س��ك��و  اأن  ه���و  رو���س��ي��ا  يف 
حني  ب��ح��زم  ال��ت��ح��رك  وا�ستطاعت 
ارت���ب���ط االأم�����ر مب��ن��ع ك���ورون���ا من 
تتعامل  كانت  الباد وحني  دخول 
م���ع ت��ه��دي��د خ���ارج���ي: اأث�����ار قرار 
اإغ���اق احل���دود م��ع ال�سني ومنع 
ال�سينيني من الدخول اإىل رو�سيا 
انزعاجاً يف الدوائر الديبلوما�سية 
تتاأثر.  مل  مو�سكو  لكن  ال�سينية 
الفريو�س  اأن  وا�سحاً  اأ�سبح  حني 
بقاء  م��ع  وحتى  رو�سيا،  يف  ا�ستقر 

االإجراءات ال�سارمة على �سعبيته. 
ل��ك��ن دي���ربي���ز ك��ت��ب اأن����ه م���ن غري 
قوية  قيادة  الإظهار  كيف  الوا�سح 
يف مواجهة جائحة دولية اأن توؤثر 
اتخذ  اأن��ه  خ�سو�ساً  �سعبيته،  على 
رفع  مثل  م��وؤمل��ة  �سابقة  اإج�����راءات 
اأي�ساً  املحتمل  م��ن  التقاعد.  �سن 
بوتني  حماية  يريد  الكرملني  اأن 

من االأزمة.

امللجاأ الأخري؟
ل ب����وت����ني ورئ���ي�������س ال��������وزراء  ح�������ورّ
م��ي��خ��ائ��ي��ل م��ي�����س��و���س��ت��ني ال���ق���رار 
ال�سعب اإىل حكام املقاطعات وعهدا 
ح�سا�سة  ق�������رارات  ات���خ���اذ  اإل���ي���ه���م 

يف االأزم��ات، كان الرئي�س الرو�سي 
ب�سكل  غائباً  كل مكان  احلا�سر يف 
كبري عن واحدة من اأكرب االأزمات 

بعد �سقوط االحتاد االأوروبي.

فر�سيات اإ�سافية
ب������رز اف�����رتا������س م�������س���رتك ل���دى 
اأن  وهو  الكرملني  �سوؤون  مراقبي 
اإىل هذا  اأن يجر  بوتني كره دوم��اً 
املوقع حيث يكون ذلك تعبرياً عن 
وقد  العمل.  يف  يف�سل  النظام  اأن 
�سيئاً  لي�س  الو�سع  اأن  بوتني  يرى 
�سخ�سياً.  ي��ت��دخ��ل  ك��ي  يكفي  مب��ا 
ق����ال����ت م���������س����ادر مل����وق����ع م����ي����دوزا 
تاأثري  خ�����س��ي  ب��وت��ني  اأن  ال��رو���س��ي 

منخف�سة،  االإ������س�����اب�����ات  اأع���������داد 
مما  ال��داخ��ل��ي��ة  امل��خ��اوف  �سيطرت 

اأدى اإىل ا�ستجابة مرتددة.
ح�����اول ب���وت���ني اإب����ق����اء ن��ف�����س��ه على 
االأزم���ة.  م��ع  التعامل  م��ن  م�سافة 
التعليق  االأح���ي���ان  غ��ال��ب  ت���ف���ادى 
ت  ع��ل��ى اأخ����ب����ار ال���ف���ريو����س وارت������درّ
م�����س��ت�����س��ف��ى يف  اإىل  ن�������ادرة  زي�������ارة 
حني  عليه  �سلبي  ب�سكل  م��و���س��ك��و 
���س��ل��م ع��ل��ي��ه كان  اأن ط��ب��ي��ب��اً  ت��ب��ني 
خال  وامتنع  بالفريو�س.  م�ساباً 
كلماته عن اإطاق نداءات للتعبئة 
العامة التي اأ�سبحت اأمراً روتينياً 
يف دول اأخرى. يف بلد اعتاد طوال 
املبا�سر  بوتني  تدخل  عقدين على 

•• تون�ض-وام:

نددت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم “االألك�سو” 
اث الثقايف باليمن من عمليرّات م�سادرة  �س له الرترّ مبا يتعررّ
�ساندتها  واإتاف من قبل امليلي�سيات احلوثيرّة .. معربة عن ممُ
ي  للت�سدرّ اليمنيرّة  لطات  ال�سرّ اأطلقته  ال��ذي  للنرّداء  الكاملة 

الفوري لهذه اجلرائم.
اأم�س  بالعا�سمة تون�س  اأ�سدرته من مقرها  بيان  واأ�سارت يف 
االأول اإىل اأن ميلي�سا احلوثي عمدت يف خطوة غري م�سبوقة 
باإخفاء  وق��ام��ت  االآث�����ار،  م��ن  امل��ت��اح��ف  قتنيات  ممُ ت��دم��ري  اإىل 
املكتبات واملواقع  النرّادرة والقدمية من  وتهريب املخطوطات 
كلرّ  ويف  و�سبام  ب�سنعاء  الدينيرّة  واملعامل  والتاريخيرّة  االأثريرّة 

يات  تمُوجد كمرّ من �سعدة وذم��ار وزبيد وجبلة واجلند، حيث 
اكرة الثقافيرّة  ق للذرّ �سخمة من املخطوطات النرّادرة التي تمُوثرّ

االإن�سانيرّة يف اليمن عرب قرون.
والترّهريب  ��ه��ب  وال��نرّ ��دم��ري  ال��ترّ ع��م��ل��ي��ات  اأن  ال��ب��ي��ان  واأ����س���اف 
ا�ستهدفت نفائ�س االآثار و”ب�سائر الوقف” يف اجلامع الكبري 
املوجودة  واملكتبات  واالأ�سرحة  خزائنه  وحمتويات  ب�سنعاء 
بها، وقد مترّ ت�سجيل اختفاء خمطوطات قدمية ونادرة يعود 
ابع للهجرة، ولطم�س اآثار  اد�س وال�سرّ بع�سها اإىل القرنني ال�سرّ
مها القانون الدويل وت�سهيل تهريب  هذه االأفعال التي يمُجررّ
�سيد الثقايف االإن�ساين ا�ستولت هذه  هذا اجلزء املهمرّ من الررّ
بدار  املخطوطات  بيانات  ق��اع��دة  على  ف��ة  املمُ��ت��ط��ررّ الع�سابات 

املحفوظات اليمنيرّة واأتلفتها.

��ة - ويف  ���ة واالإق��ل��ي��م��يرّ ��م��ات ال���دول���يرّ ��ن��ظرّ ع���وة ل��ل��ممُ وج�����ددت ال���درّ
ثرّلي  كومات ومممُ متها اليون�سكو وجميع �سركائها من احلمُ مقدرّ
ك العاجل من اأجل  املجتمع املدين - للعمل املمُ�سرتك والتحررّ
من  ده  يتهدرّ ��ا  ممرّ اليمن  يف  االإن�ساين  الثقايف  ال��رتاث  حماية 

ناته. كورّ ار غري م�سروع مبمُ اأعمال نهب واجترّ
اإمكانيرّاتها  ل��و���س��ع  ال��ت��امرّ  ا���س��ت��ع��داده��ا  ع��ن  املنظمة  واأع��ل��ن��ت 
ررّ  ال��ت��ي تمُ العربيرّة  ال��ب��ل��دان  ���ة  ��ربائ��ه��ا على ذمرّ وخ��ربات��ه��ا وخمُ
ي ملثل هذه االأفعال  بظروف اأمنيرّة ا�ستثنائيرّة من اأجل الت�سدرّ
نيئة، وو�سع اخلطط العمليرّة الازمة بهدف احلفاظ على  الدرّ
ابقة من ماأثورات لت�ستفيد  نفائ�س ما خلرّفته احل�سارات ال�سرّ
اكرة  الذرّ ن  يمُكورّ ما  ل�سون  حماولة  يف  املمُتعاقبة  االأجيال  منها 

احليرّة لاإن�سانيرّة جمعاء.

عاماً(، وهو اأب لثاثة اأطفال، اإن 
خطة  التدري�س  حلقات  ب��ث  ب��دء 
لكنه ي�ساأل عما  “تلقى تقديرا”. 
“قادرة  الذاتية  االدارة  كانت  اإذا 
واالنرتنت  الكهرباء  تاأمني  على 

املنا�سبني الإجناح امل�سروع؟«.
اإن��ه��ائ��ه��ا ���س��رح در����س باللغة  ب��ع��د 
الكردية اأمام الكامريا، تقررّ حياة 
وج���ود  اأن  ع����ام����اً(   43( ع��ب��ا���س 
الطاب يف ال�سف ذو فائدة اأكرث 
ال�سا�سة  عرب  ال�سرح  تلقيهم  من 

نظراً للتفاعل.
“يكون  اأن  ت��خ�����س��اه  م����ا  واأك�������رث 
يجدون  ال  اأ�سئلة  ال��ط��اب  ل��دى 

اأجوبتها«.
 

احلكومة  ���س��ي��ط��رة  م���ن���اط���ق  يف 
املوؤ�س�سات  اأمُقفلت  حيث  ال�سورية، 
منت�سف  منذ  اأبوابها  التعليمية 
الرتبية  وزارة  تتابع  اآذار/مار�س، 
قناة  ع�����رب  ال�����درا������س�����ي  امل����ن����ه����اج 
متخ�س�سة  حم��ل��ي��ة  ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
العربية  باللغتني  درو���س��اً  تعر�س 
واالنكليزية والريا�سيات والعلوم 
ل��ل�����س��ف��وف االأ���س��ا���س��ي��ة. وب�����ادرت 
ا�ستكمال  اىل  امل����دار�����س  ب��ع�����س 

التعليم عرب االنرتنت.
م�سكلة  يواجهون  الطاب  اأن  اإال 
امتداد  م���ع  ال���ك���ه���رب���اء  ان���ق���ط���اع 
�ساعة   14 حتى  التقنني  �ساعات 
يومياً، عدا عن اتباع نظام باقات 

“اتبعنا  ب��ر���س  ل��ف��ران�����س  وي��ق��ول 
اأ���س��ل��وب ال��ت��دري�����س ع��ن ب��ع��د عرب 
تطبيقي وات�ساب وتلغرام حفاظاً 
و�سامتنا  الطاب  �سامة  على 
املخيم  يف  ال���ت���ج���م���ع���ات  وم����ن����ع 
م�سيفا “نحاول قدر  واملدر�سة”، 
االإم��ك��ان اأال ن��ح��رم االأط��ف��ال من 

التعليم«.
امتنعوا  م��ن ط��اب��ه  ع����دداً  ل��ك��ن 
“جراء  حت�سيلهم  م��ت��اب��ع��ة  ع���ن 
اأو حا�سوب  عدم توفر هاتف ذكي 
خ�سو�ساً  لديهم”،  حم���م���ول 
عدا  امل��خ��ي��م  يف  منهم  ال��ق��اط��ن��ني 
ل�ساعات  الكهرباء  توفر  عدم  عن 

طويلة.

د حجم  االن����رتن����ت ال������ذي ي����ح����درّ
اال�ستهاك املمُتاح لكل عائلة.

االإدارة  ���س��ي��ط��رة  م��ن��اط��ق  يف  اأم����ا 
�سرق(،  )�سمال  الكردية  الذاتية 
كخلية  ال��ت��ع��ل��ي��م  جل��ن��ة  ف��ت��ع��م��ل 
درا�سية  ح�س�س  لت�سوير  ن��ح��ل 
�سيتمرّ بثها عرب قنوات تلفزيونية 
ما  وف��ق  يوتيوب،  وموقع  حملية 
نورالدين  اللجنة  م�سوؤول  ي�سرح 
حممد ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س يف 

مدينة القام�سلي.
بعد  ع����ن  ال��ت��ع��ل��ي��م  اأن  وي���و����س���ح 
���س��ي��دخ��ل ح��ي��ز ال��ت��ط��ب��ي��ق خال 

اأيام.
وي����ق����ول ب���ن���در ا���س��م��اع��ي��ل )35 

•• اإدلب-اأ ف ب

داخل قاعة تدري�س يف �سمال غرب 
�سوريا، ت�سرح دانيال دبي�س ح�سة 
ت�سورها  ب��ي��ن��م��ا  اجل���غ���راف���ي���ا  يف 
زميلتها، تهيداً الإر�سال الفيديو 
يازمن  ال��ل��وات��ي  ط��ال��ب��ات��ه��ا  اإىل 
منازلهن خ�سية من وباء كوفيد-

19، لكن التعليم عن بعد يف زمن 
احلرب دونه عقبات كثرية.

مناطق  يف  كما  اإدل����ب،  مدينة  يف 
ت�سع  اأن���ه���ك���ت  ����س���وري���ا  اأخ������رى يف 
�سنوات من النزاع كل القطاعات، 
وي��ب��دو ال��ت��ع��ل��م ع��ن ب��ع��د ت��رف��اً ال 
ال��ط��اب احل�سول  ل��ك��اف��ة  مي��ك��ن 
راأ�سها  ع��ل��ى  ع���دة،  الأ���س��ب��اب  عليه 
خدمات  وت��ردي  االإمكانات  نق�س 

الكهرباء واالنرتنت.
يف مدر�سة للبنات يف مدينة اإدلب، 
�سرائط  تزنره  اأبي�س  ل��وح  واأم��ام 
وبالونات بنف�سجية اللون، تر�سم 
دبي�س )42 عاماً( خريطة �سوريا 
الرئي�سة  ال�����س��رح  حم���اور  وتكتب 
ت�سويرها  زميلتها  ت��ب��داأ  اأن  قبل 

عرب هاتف ذكي.
�سة  املدررّ ت��ر���س��ل  االن��ت��ه��اء،  وب��ع��د 
مقطع الفيديو اإىل طالباتها عرب 
خ��دم��ة ال��وات�����س��اب م��ع جمموعة 

اأ�سئلة لاإجابة عليها.

وتبدو اأروقة املدر�سة التي ترتادها 
ق��راب��ة األ����ف ط��ال��ب��ة ع����ادة خالية 
ومظلمة بعد تعليق الدرو�س قبل 
الت�سدي  اإط���ار  يف  قليلة  اأ�سابيع 
الذي  امل�ستجد  ك��ورون��ا  لفريو�س 
مل يمُعلن ر�سميا عن اأي اإ�سابة به 
�سجلت  فيما  االآن،  اإدل��ب حتى  يف 
اإ�سابة   19 ال�����س��وري��ة  احل��ك��وم��ة 
بينها حالتا  �سيطرتها  يف مناطق 

وفاة.
وت��خ�����س��ى م��ن��ظ��م��ات دول����ي����ة من 
تف�سي  ح��ال  يف  جديدة  “كارثة” 

الفريو�س يف اإدلب املكتظة.
تفتقد  ال���ت���ي  امل���در����س���ة  وت�������س���رح 
طالباتها  م��ع  املبا�سر  للتوا�سل 
طريقة  اأن  بر�س  فران�س  لوكالة 
“القت  واإن  اجل���دي���دة  ال��ت��ع��ل��ي��م 
بع�س الفائدة، لكن ثمة �سعوبات 
ة نواجهها”، على راأ�سها “عدم  عدرّ
غالبية  ل����دى  االإن����رتن����ت  ���ر  ت���وفرّ
اإىل  اإ�سافة  دائ��م،  ب�سكل  الطاب 
ممكناً”  لي�س  الهواتف  �سحن  اأن 
الطويلة  التقنني  ل�ساعات  نظراً 

يف الكهرباء.
التقنيات  ف����اإن  ذل����ك،  م���ن  اأك����رث 
عن  للتعلم  املطلوبة  ال�سرورية 
بعد، وفق دبي�س، “لي�ست متوفرة 
عند الطالب كاحلا�سوب.. ولذلك 
غالباَ ما ي�ستخدم هاتف والده اأو 

والدته«.
واأدى هذا النق�س، بح�سب قولها، 
الطالبات  ع���دد  ان��خ��ف��ا���س  “اإىل 

من األف اإىل 650 طالبة«.
دبي�س على  تثابر  العوائق،  ورغ��م 
اإعداد الدرو�س وت�سويرها “على 
للطاب  اأن تكون جمدية”  اأم��ل 

واأن “نتخطى هذه االأزمة«.
ت�سي  اإدل���������ب،  يف  م���ن���زل���ه���ا  يف 
نور  الثانوية  املرحلة  يف  الطالبة 
يومها  ع����ام����اً(   17( ���س��رم��ي��ن��ي 
مقاطع  حتميل  على  تعمل  وه��ي 
جمموعة  م��ن  والتنقل  الفيديو 
بعدما  اأخ���������رى،  اإىل  وات���������س����اب 
جمموعة  �سة  مدررّ كل  ا�ستحدثت 

خا�سة ملادتها.
م�ساكل  م�سادفتنا  “عند  وتقول 
االآن�سة  تعطينا  االنرتنت،  ب�سبب 
ل مقاطع الفيديو  وقتاً حتى نحمرّ

وجتيب على كل اأ�سئلتنا«.
على  ن��ور  ت�سدد  الف��ت،  وبحما�س 
اأي �سي لئا نبتعد  �سنفعل  “اأننا 
عن العلم”، م�سيفة “ال الق�سف 
وال الطريان تكن من اأن يوقفنا 

عن درا�ستنا«.
اإدلب وحميطها وقف  وي�سري يف 
اأوقف  �سهر  م��ن��ذ  ال��ن��ار  الإط����اق 
نته قوات النظام  هجوماً وا�سعاً �سرّ
ال�����س��وري وت�����س��ب��ب خ���ال ثاثة 

�سخ�س  مليون  نحو  بنزوح  اأ�سهر 
من منازلهم.

الت�سعيد  املدار�س من  ت�سلم  ومل 
طفل  األ������ف   280 ح�����رم  ال������ذي 
وقف  بعد  درا���س��ت��ه��م  متابعة  م��ن 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وف�����ق ما 
املتحدة  االأمم  منظمة  اأح�����س��ت 

للطفولة )يوني�سيف(.
ذي  “�سايف  م��ن��ظ��م��ة  وب��ح�����س��ب 
اأكرث من ن�سف  فاإن  ت�سيلدرن”، 
البالغ  الر�سمية  اإدل����ب  م��دار���س 
عددها االإجمايل 1062 مدر�سة 
رت اأو موجودة يف  ت�سررت اأو تدمرّ
مناطق يعد و�سول الطاب اإليها 
نحو  ا���س��ت��خ��دام  يتم  كما  خ��ط��راً. 
74 مدر�سة اأخرى كمراكز اإيواء 

للنازحني.
بع�سرات  اإدل��ب  خميمات  وت�سيق 
االآالف من قاطنيها وبينهم عدد 
ك��ب��ري م��ن االأط���ف���ال مم��ن ه��م يف 
ه��وؤالء مع  الدرا�سة. ويعي�س  �سن 
اإن�سانية  ظروف  و�سط  عائاتهم 

�سعبة.
يف خيمة حتولت قاعة تدري�س يف 
خميم قرية كفر يحمول يف ريف 
اإدلب ال�سمايل، ي�سرح املعلم اأحمد 
راتب )29 �سنة( در�س ريا�سيات 
لطابه بينما ي�سوره زميله عرب 

هاتفه الذكي.

العتقاد باأنه قد مت جتنب الأ�سواأ �سو�ض رد فعل الكرملني 

ملاذا اأتت ا�ستجابة رو�سيا لفريو�ش كورونا م�سو�سة؟

فريو�ض كورونا يزيد الأزمة تعقيدًا

يف �سوريا.. التعليم عن بعد ترف يف زمن احلرب 

»االألك�سو« تندد مب�سادرة واإتالف الرتاث الثقايف  االإن�ساين يف اليمن من قبل امليلي�سيات احلوثية 
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عربي ودويل
كونتي: اإيطاليا قد تخفف اإجراءات مكافحة كورونا   احلكومة الفرن�سية: اأزمة كورونا لدينا »ال تقل عن اأمريكا«

•• باري�ض-وكاالت

قالت املتحدثة با�سم احلكومة الفرن�سية �سيبيث ندياي اإن وباء كورونا يف فرن�سا ال يزال يتف�سى، واإنه 
ال يزال بعيداً عن االنح�سار، وذلك يف مقابلة مع �سبكة “فران�س اإنفو” اأم�س اخلمي�س.

ونقلت وكالة “بلومربغ” لاأنباء عن املقابلة اأن ندياي قالت يف املقابلة اإن حجم االأزمة يف فرن�سا: 
“ال يقل عن الواليات املتحدة«.

لاأقنعة  املحتمل  نطاقا  االأو���س��ع  باال�ستخدام  يتعلق  فيما  احلكومة  “�سيا�سة  اإن  اإن��دي��اي:  وق��ال��ت 
)الكمامات( �سوف تتوقف على االإجماع العلمي«.

ومل تتطرق املتحدثة ملحتوى خطاب الرئي�س الفرن�سي اإميانويل ماكرون الذي �سوف يوجهه لاأمة 
االثنني املقبل.

عدد  بلغ  كما   ، االآن  حتى  فرن�سا  يف  �سخ�ساً   10869 بحياة  اأودى  ك��ورون��ا  فريو�س  اأن  اإىل  وي�سار 
امل�سابني بالفريو�س يف فرن�سا نحو 113 األف �سخ�س.

االإج��راءات بحلول نهاية هذا ال�سهر«. لكنه حذر 
اإيطاليا ال ميكنها خف�س م�ستوى احلذر  اأن  من 

واإمنا �ستخفف فقط بع�س القيود تدريجيا.
و�سجلت اإيطاليا 542 وفاة مبر�س كوفيد-19 
مقارنة مع 604 يف اليوم ال�سابق لت�سل ح�سيلة 
 3693 وظ���ل  ح���ال���ة.   17669 اإىل  ال��وف��ي��ات 
 3792 املركزة انخفا�سا من  العناية  �سخ�سا يف 
التوايل  على  اخلام�س  ال��ي��وم  وه��و  الثاثاء  ي��وم 

الذي ي�سهد تراجعا.
وعزز هذا االنخفا�س االآمال بانح�سار الفريو�س 
بف�سل اإجراءات العزل العام املطبقة على الرغم 

•• روما-رويرتز

لهيئة  اإيطاليا  وزراء  رئي�س  كونتي  جوزيبي  قال 
االإذاعة الربيطانية )بي.بي.�سي( اأم�س اخلمي�س 
بع�س  تخفيف  تدريجيا  ت��ب��داأ  ق��د  احل��ك��وم��ة  اإن 
كورونا  ف��ريو���س  الح��ت��واء  فر�ستها  التي  القيود 
تباطوؤ  ا�ستمر  اإذا  ني�سان  اأب��ري��ل  ن��ه��اي��ة  ب��ح��ل��ول 

انت�سار املر�س.
واأ�ساف “يتعني اأن ننتقي القطاعات التي ميكن 
)تباطوؤ  العلماء  اأك���د  اإذا  ن�ساطها.  ت�ستاأنف  اأن 
بع�س  تخفيف  يف  ن��ب��داأ  فقد  ال��ف��ريو���س(  انت�سار 

اأن ع���دد احل����االت اجل���دي���دة ارت��ف��ع مبقدار  م��ن 
الثاثاء  ي��وم   3039 مع  مقارنة  حالة   3836
وبهذا  ح��ال��ة   139422 اإىل  االإج��م��ايل  لي�سل 
ت��ك��ون اإي��ط��ال��ي��ا ث��ال��ث اأع��ل��ى دول���ة م��ن حيث عدد 
االإ���س��اب��ات ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ع��امل ب��ع��د الواليات 

املتحدة واإ�سبانيا.
ودعت اأفرع كونفيندو�سرتيا، وهي جماعة �سغط 
الأ���س��ح��اب ال��ع��م��ل، يف اأق��ال��ي��م ل��وم��ب��اردي��ا وفنيتو 
البلد  ���س��م��ال  وب��ي��دم��ون��ت واإمي��ي��ل��ي��ا روم���ان���ا يف 
ال�ستئناف  طريق”  “خارطة  ل�سياغة  احلكومة 

العمل.

اإفريقيا  م��ث��ل  معينة  م��ن��اط��ق  يف 
جنوب ال�سحراء، ال�سرق االأو�سط 

و�سمال اإفريقيا«.
واأ�ساف اأنرّ اأكرث من ن�سف �سكان 
مليار   7،8 عددهم  البالغ  العامل 
ي�سبحوا  ب�����اأن  دون  م����ه����درّ ن�����س��م��ة 
حتت خط الفقر عند انتهاء هذه 

اجلائحة.
اأوك�������س���ف���ام قبيل  وي���اأت���ي حت���ذي���ر 
اجتماعات �سندوق النقد الدويل 
مالية  ووزراء  ال�����دويل  وال��ب��ن��ك 
املقررة  الع�سرين  جمموعة  دول 
�ستجرى  والتي  ني�سان/اأبريل  يف 

كلها عرب الفيديو.
وب�سبب عدم وجود اأنظمة حماية 
الدول  �ستكون  ف��ي��ه��ا،  اجتماعية 
وال��ف��ئ��ات املحرومة  ف��ق��راً  االأك���رث 
وبينها الن�ساء، االأكرث ت�سرراً من 

التداعيات.
م�ساعدة  مبنح  اأوك�سفام  واأو���س��ت 
مالية مبا�سرة لاأ�سخا�س االأكرث 
ت�������س���رراً، وب���اإع���ط���اء االأول����وي����ة يف 

•• عوا�شم-اأ ف ب

من  “اأوك�سفام”  منظمة  رت  ح���ذرّ
اإ�سايف يف  اأنرّ ن�سف مليار �سخ�س 
ي�سبحون حت��ت خط  ق��د  ال��ع��امل 
اء ت��داع��ي��ات وباء  ال��ف��ق��ر م��ن ج����ررّ
كوفيد-19 اإذا مل يتم االإ�سراع يف 
تفعيل خطط لدعم الدول االأكرث 

فقراً.
“ثمن  ب�����ع�����ن�����وان  ت����ق����ري����ر  ويف 
اأ�سارت املنظمة العاملية  الكرامة” 
 6 اأنرّ ما بني  اإىل  غري احلكومية 
��ان ال��ع��امل قد  و8 ب��امل��ئ��ة م��ن ���س��كرّ
الذين  اأول����ئ����ك  ب���رك���ب  ي��ل��ح��ق��ون 
الفقر  خ��ط  حت��ت  حالياً  يعي�سون 
دورات  احل��ك��وم��ات  اأوق��ف��ت  بعدما 
اق���ت�������س���ادي���ة ب��اأك��م��ل��ه��ا م����ن اأج����ل 

احتواء تف�سي الفريو�س.
ر التقرير من اأنرّ “هذا االأمر  وحذرّ
الفقر  م��ك��اف��ح��ة  ي��ع��ي��د  اأن  مي��ك��ن 
على م�ستوى العامل ع�سر �سنوات 
�سنة  ث��اث��ني  ب��ل  ال  ال������وراء،  اإىل 

تقدمي الدعم لل�سركات ال�سغرية 
�سة  املخ�سرّ امل�������س���اع���دات  ورب������ط 
لل�سركات االأكرب بتدابري ت�سبرّ يف 

م�سلحة الفئات ال�سعيفة.
الدول  اإع��ف��اء  اإىل  املنظمة  ودع��ت 
�سداد ديونها يف  االأك��رث فقراً من 
العام،  ه��ذا  ا�ستحقاقها  م��واع��ي��د 
واأعطت مثااًل على ذلك غانا التي 
اأ�سهر  �سترّة  مل��دة  م  “تقدرّ اأن  ميكن 
من  ك���لرّ  اإىل  ���س��ه��ري��اً  دوالراً   20
 16 البالغ عددهم  الباد  اأطفال 
وامل�سنرّني”  قني  املعورّ واإىل  مليوناً، 
اإن اأع��ف��ي��ت م��ن ���س��داد دي��ون��ه��ا يف 

مواعيد ا�ستحقاقها.
بزيادة  اأوك�����س��ف��ام  اأو����س���ت  ك��ذل��ك 
ح���ق���وق ال�������س���ح���ب اخل���ا����س���ة من 
ال����دويل مبقدار  ال��ن��ق��د  ���س��ن��دوق 
االأق������لرّ  ع���ل���ى  دوالر  م���ل���ي���ار  األ������ف 
الهيئة  ه�����ذه  ت���ك���ني  اأج������ل  م����ن 
امل����ال����ي����ة م�����ن م�������س���اع���دة ال������دول 
امل�ساعدة  وزي�����ادة  ف���ق���راً،  االأك�����رث 
املانحة  ال�������دول  م����ن  االإمن����ائ����ي����ة 

وق�����ال ال���ربن���ام���ج ال��ت��اب��ع ل���اأمم 
املترّحدة يف بيان اإنرّه من اأ�سل عدد 
ال�سكان البالغ حواىل 15 مليون 
اليوم  ه��ن��اك  زمي��ب��اب��وي  ن�سمة يف 
من  ي��ع��ان��ون  ن�سمة  م��ل��ي��ون   4،3
 ،” احلادرّ الغذائي  االأم��ن  “انعدام 

اأي اجلوع ال�سديد.
واأو�سح البيان اأنرّ عدد هوؤالء كان 
يف نهاية العام املا�سي 3،8 مليون 
ن�سمة اأي اأنرّه ارتفع مبقدار 500 

األف ن�سمة خال ثاثة اأ�سهر.
الزميبابويني  ن�سف  اأنرّ  واأ���س��اف 
ن�سمة  مليون   15 عددهم  البالغ 
يعانون من انعدام االأمن الغذائي 
طارئة  م�ساعدة  اإىل  ويحتاجون 

من اأجل البقاء على قيد احلياة.
زميبابوي  ت��رزح  ع��ام��اً   20 ومنذ 
اقت�سادية  اأزم��������ة  وط��������اأة  حت����ت 
م  ت�سخرّ الت  معدرّ اإىل  اأدرّت  كارثية 
العديد من  هائلة ونق�س حادرّ يف 
ويف  وال�سرورية.  االأ�سا�سية  امل��وادرّ 
ة  حدرّ تفاقمت  االأخ���رية  ال�سنوات 

�سريبية  منظومة  واإن�����س��اء  ف���وراً 
ع���رب فر�س  ل��ل��ت�����س��ام��ن  ط���ارئ���ة 
ر�����س����وم ���س��ري��ب��ي��ة ع���ل���ى االأرب�������اح 
الطائلة والرثوات الكربى واأرباح 
ة  امل�سررّ واالأن�������س���ط���ة  امل�������س���ارب���ات 

بالبيئة.
اأوك�سفام  حملة  م�سوؤول  وبح�سب 
“ميكن  يف ف��رن�����س��ا روب����ان غ��ي��ت��ار 
اإبطاء  دون  من  ر  تقررّ اأن  لفرن�سا 
�سداد  من  النامية  البلدان  اإعفاء 
العام  ل��ه��ا يف  ��ة  امل�����س��ت��ح��قرّ دي��ون��ه��ا 
على  ف������وراً  مل�����س��اع��دت��ه��ا   2020

ي لاأزمة«. الت�سدرّ
االأغذية  برنامج  اأعلن  ذل��ك،  اإىل 
يتزايد  املجاعة  خطر  اأنرّ  العاملي 
ال�سكان  يف زميبابوي حيث ن�سف 
يعانون من انعدام االأمن الغذائي 
واأك������رث م���ن رب��ع��ه��م ي��ع��ان��ون من 
 ، ان���ع���دام االأم�����ن ال���غ���ذائ���ي احل����ادرّ
وب���اء  ت���داع���ي���ات  اأنرّ  م���ن  راً  حم������ذرّ
الو�سع  ت���زي���د  ق���د  كوفيد-19 

تفاقماً.

هذه االأزمة ب�سبب اجلفاف الذي 
�سرب الباد.

ونقل البيان عن اإيدي رو، م�سوؤول 
برنامج االأغذية العاملي يف هراري، 
كوفيد-19  “جائحة  اإنرّ  ق��ول��ه 
د بتفاقم هذه املحنة. علينا اأن  تهدرّ
مننع  لكي  جهدنا  ق�سارى  نبذل 

ل هذه املاأ�ساة اإىل كارثة«. حتورّ
اأطلقت  امل���ت���ح���دة  االأمم  وك���ان���ت 
اإىل اجلهات  االأربعاء نداًء عاجًا 
قيمته  ما  جلمع  املانحة  الدولية 
عات  130 مليون دوالر من التربرّ
رين  املت�سورّ الإط����ع����ام  ال����ازم����ة 

جوعاً.
ي وباء كوفيد-19  وملكافحة تف�سرّ
اإمير�سون  زمي��ب��اب��وي  رئي�س  اأم��ر 
الباد مبازمة  �سكان  منانغاغوا 
ني�سان/اأبريل   19 حتى  منازلهم 

اجلاري.
واحل�����س��ي��ل��ة ال��ر���س��م��ي��ة ل��ل��وب��اء يف 
م�ساباً   11 هي  حالياً  زميبابوي 

تويف اثنان منهم.

ال�سفري االأمريكي لدى كوريا 
اجلنوبية يعتزم اال�ستقالة

 •• �شول-رويرتز

اأن �سفري الواليات املتحدة لكوريا اجلنوبية  اأبلغت خم�سة م�سادر رويرتز 
االنتخابات  بعد  البقاء  يعتزم  اإنه ال  اأحاديث خا�سة  قال يف  هاري هاري�س 

الرئا�سية �سواء فاز الرئي�س دونالد ترامب بفرتة والية جديدة اأم ال.
اإن  امل�ساألة  ح�سا�سية  ب�سبب  اأ�سمائها  ن�سر  عدم  طلبت  التي  امل�سادر  وقالت 
هاري�س )40 عاما( الذي كان جنديا يف البحرية االأمريكية وبداأ عمله يف 
�سول بعدما عينه ترامب يف 2018، عرب عن اإحباط متزايد من التوترات 

التي �سابت فرتة توليه من�سبه.
نوفمرب  حتى  البقاء  “يريد  بامل�ساألة  مبا�سرة  معرفة  على  م�سدر  وق��ال 

فح�سب واأال يخدم لفرتة ثانية حتى لو فاز بها ترامب«.

 وزير ال�سحة الربازيلي 

يريد التوا�سل مع امليلي�سيات  
•• برازيليا-اأ ف ب

مع  اأن جت��ري حمادثات  ال�سلطات يجب  اإن  الربازيلي  ال�سحة  وزي��ر  ق��ال 
ع�سابات املخدرات وامليلي�سيات يف االأحياء الفقرية )فافيا( حول طريقة 

احتواء فريو�س كورونا امل�ستجد.
الاتينية،  اأمريكا  يف  الوباء  ت�سررا من  االأك��رث  البلد  ال��ربازي��ل،  وت�ستعد 
واالأحياء  الفقرية  االأحياء  يف   19 كوفيد  تف�سى  اإذا  ال�سيناريوهات  الأ�سواأ 
املزدحمة التي غالبا ما تفتقر اإىل نظام ال�سرف ال�سحي االأ�سا�سي والبنية 
التحتية للرعاية ال�سحية. وقال وزير ال�سحة لوي�س هرنيكي مانديتا اإنه 
اأن تكون واقعية ب�ساأن من �سيتوىل ال�سلطة يف العديد من  على احلكومة 
اأن هذه هي  اأن نفهم  “يجب  هذه االأحياء. واأ�ساف خال موتر �سحايف 
املخدرات  جت��ار  يديرها  فيها،  غائبة  الدولة  تكون  ما  غالبا  التي  املناطق 
اإليهم؟ من خال التحدث  “كيف نبني ج�سر و�سول  وامليلي�سيات«. وتابع 

مع جتار املخدرات وامليلي�سيات، الأنهم ب�سر اأي�سا وعليهم امل�ساعدة«.
اأطلقت  ال�������س���ل���ط���ات  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
م�����س��روع��ا جت��ري��ب��ي��ا يف ح���ي واح���د 
اأخطار  اإدارة  حول  االأحياء  هذه  من 

تف�سي فريو�س كورونا.
وي��ع��ي�����س م���ا ي��ق��در ب���ح���واىل 11،5 
الفقرية،  االأحياء  برازيلي يف  مليون 
وهي ن�سبة ت�سكل 6 % من ال�سكان.

وت���ت���ك���رر م�����س��اه��د امل����واج����ه����ات بني 
ال��ع�����س��اب��ات امل�����س��ل��ح��ة وال�����س��رط��ة يف 
فر�س  اإىل  مانديتا  ودع��ا  ال�����س��وارع. 
الحتواء  اجتماعي  التباعد  ت��داب��ري 
تو�سيات  يتما�سى مع  الفريو�س مبا 

منظمة ال�سحة العاملية.

»الأغذية العاملي«: خطر املجاعة يتزايد يف زميبابوي 

ن�سف مليار �سخ�ش اإ�سايف مهددون بالفقر ب�سبب كورونا 

•• اخلرطوم-اأ ف ب

ال يزال ال�سودان يبحث عن خمرج 
االقت�سادية  وخ�سو�سا  الأزم��ات��ه 
الرئي�س  ����س���ق���وط  م����ن  ع�����ام  ب���ع���د 
عمر الب�سري اإثر تظاهرات �سعبية 

ا�ستمرت اأربعة اأ�سهر.
وبعد ثاثة عقود حكم فيها الباد 
اأط������اح اجلي�س  ب��ي��د م���ن ح���دي���د، 
ني�سان/ابريل   11 يف  ال�����س��وداين 
عاما(،   76( ب��ال��ب�����س��ري   2019
ال�سودانيني  مل��ط��ال��ب  م�����س��ت��ج��ي��ب��ا 
ال���غ���ا����س���ب���ني ال����ذي����ن ن����زل����وا اىل 
ال�������س���وارع واع��ت�����س��م��وا اأم�����ام مقر 

قيادة اجلي�س مطالبني برحيله.
ومت توقيف الب�سري واإيداعه �سجن 
كانون  ويف  اخل����رط����وم.  يف  ك���وب���ر 
�سدر  امل���ا����س���ي،  االأول/دي�������س���م���رب 
اإدانته  ب��ع��د  ع��ام��ني  بحب�سه  ح��ك��م 

بالف�ساد.
ومنذ اآب/اأغ�سط�س املا�سي، يتوىل 
ان���ت���ق���ايل ي�سم  ����س���ي���ادي  جم��ل�����س 
ع�سكريني ومدنيني مقاليد احلكم 

يف الباد.
ه�سة  ت������زال  ال  االأو������س�����اع  ول���ك���ن 
وهو  ل��ل��غ��اي��ة  �سعيف  ف��االق��ت�����س��اد 
ي���وؤدي اىل  ق��د  م��ا  باالنهيار  مهدد 

ا�سطرابات اجتماعية جديدة.
وان��دل��ع��ت ال��ت��ظ��اه��رات ���س��د نظام 
االأول/دي�سمرب  كانون  يف  الب�سري 
برفع  حكومي  ق���رار  بعد   2018
�سعر اخلبز ثاثة اأ�سعاف قيمته.

ال�سودانية  ال�����س��ل��ط��ات  واأع���ل���ن���ت 
اأ�سعار  االأرب��ع��اء زي��ادة طفيفة على 
من  اخلرطوم  العا�سمة  يف  اخلبز 
ج��ن��ي��ه واح����د ل��ق��ط��ع��ة اخل��ب��ز وزن 
دوالر(   0،018( غ��رام   50-45
وزن  اخل��ب��ز  لقطعة  جنيهني  اىل 

نيوزيلندا تاأمر بو�سع 
العائدين يف احلجر ال�سحي 

•• �شيدين-رويرتز

اإىل  تبداأ نيوزيلندا نقل املواطنني 
ح��ج��ر ���س��ح��ي اإل����زام����ي ب�����دءا من 
ال��ي��وم اجلمعة ل��دى ع��ودت��ه��م من 
اخلارج لت�سعد بذلك اجلهود التي 
ان��ت�����س��ار فريو�س  ت��ب��ذل��ه��ا الإب���ط���اء 
كورونا خال االإغاق العام للباد 

والذي ي�ستمر اأربعة اأ�سابيع.
وب����داأت اإج�����راءات ال��ع��زل ال��ع��ام يف 
الباد يف اأواخر مار�س اآذار يف البلد 
خم�سة  �سكانه  ت��ع��داد  يبلغ  ال���ذي 
اأمُع��ل��ن��ت حالة  ك��م��ا  ن�سمة  م��اي��ني 
املر�س  ان��ت��ق��ال  ل��وق��ف  ال���ط���وارئ 

الذي ي�سيب اجلهاز التنف�سي.
جا�سيندا  ال����وزراء  رئي�سة  وق��ال��ت 
اإىل  اأح������د  ي���ذه���ب  “لن  اأردي���������رن 
اإىل  �سخ�س  ك��ل  �سيذهب  امل��ن��زل. 
من�ساأة )توافق عليها احلكومة(”، 
واأ���س��اف��ت اأن ق�����س��اء 14 ي��وم��ا يف 
احلكومة  ع��ل��ي��ه��ا  ت���واف���ق  م��ن�����س��اأة 
جميع  م������ن  اأ������س�����ا������س�����ي  م����ط����ل����ب 

امل�سافرين االأجانب.
وق����ال����ت يف اإف����������ادة اإع����ام����ي����ة يف 
ول��ي��ن��ج��ت��ون ال��ي��وم اخل��م��ي�����س “لو 
ت�������س���ل���ل ����س���خ�������س واح�������د واأدخ�������ل 
انفجارا  ن��رى  اأن  ميكن  الفريو�س 
يف ع��دد احل���االت، كما الحظنا مع 

بع�س من جتمعاتنا االأكرب«.

80-90 غرام )0،036 دوالر(.
ويقول جمدي اجلزويل من معهد 
ومقره  ل���اأب���ح���اث  ف�����ايل  ري���ف���ت 
الرئي�سي  “التحدي  اإن  اأمل���ان���ي���ا، 
االنتقالية  ال��ف��رتة  ي��واج��ه  ال����ذي 
املت�سابكة  ال��ع��وام��ل  جمموعة  ه��ي 
�سقوط  ت�����س��ب��ب��ت يف  ال��ت��ي  ن��ف�����س��ه��ا 

حكم الب�سري«.
“اإعادة  ال���ع���وام���ل  ه����ذه  وت�����س��م��ل 
االأزمة   .. ال�سيا�سي  النظام  هيكلة 
والكلفة  اخل���ان���ق���ة  االق���ت�������س���ادي���ة 
ال�سلم  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  امل���ت���زاي���دة 

االجتماعي«.
حكومة  اآب/اأغ�سط�س  يف  وت�سكلت 
لتقا�سم  اتفاق  اإط��ار  تكنوقراط يف 
الذين  الع�سكريني  ب��ني  ال�سلطة 
تولوا ال�سلطة بعد �سقوط الب�سري 

وقادة التظاهرات ال�سعبية.

وي��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق ه���ذه احلكومة 
التي يرتاأ�سها اخلبري االقت�سادي 
عبد اهلل حمدوك اإدارة اأمور الباد 
خال فرتة انتقالية مدتها ثاث 
العديد  مواجهة  وبالتايل  �سنوات، 
م��ن امل�����س��ك��ات امل���وروث���ة م��ن عهد 

الب�سري.
ارتفاع  ال��ت��ح��دي��ات  تلك  ب��ني  وم��ن 
احلكومية  وال����دي����ون  ال��ت�����س��خ��م 
ال�������س���خ���م���ة واجل�����ه�����ود ال����ازم����ة 
حركات  م���ع  ���س��ام  اىل  ل��ل��ت��و���س��ل 

التمرد. 
الطويلة  امل���ع���ان���اة  اىل  واإ����س���اف���ة 
م��ن ال��ع��ق��وب��ات االأم��ريك��ي��ة، تلقى 
كبرية  �سربة  ال�سوداين  االقت�ساد 
ا�ستقل  ع��ن��دم��ا   2011 ال��ع��ام  يف 
ومعه  ع����ن����ه،  ال�����������س�����ودان  ج����ن����وب 
ح���ق���ول ال��ن��ف��ط ال���ت���ي ت��ق��ع داخ���ل 

املئة  يف   7 ت�سكل  وك��ان��ت  اأرا���س��ي��ه 
م��ن اإن���ت���اج ال��ن��ف��ط ال�������س���وداين. يف 
املتحدة  ال��والي��ات  اأعلنت   ،2017
التي  االقت�سادية  العقوبات  اإنهاء 
 20 مل��دة  ال�����س��ودان  على  فر�ستها 
ع��ام��ا، ول��ك��ن��ه��ا اأب��ق��ت��ه ع��ل��ى الئحة 
ال������دول ال���داع���م���ة ل�����اإره�����اب، ما 
اال�ستثمارات  م���ن  ال���ب���اد  ي��ح��رم 

اخلارجية.
االآن  ح����م����دوك  ح���ك���وم���ة  وت����اأم����ل 
ال�������والي�������ات  ق�����������رار  ي���������س����ه����م  اأن 
برفع  اآذار/م�������ار��������س  يف  امل���ت���ح���دة 
ال��ع��ق��وب��ات امل��ف��رو���س��ة ع��ل��ى 157 
����س���ودان���ي���ة، يف ج����ذب هذه  ���س��رك��ة 

اال�ستثمارات.
غري اأن امل�ستقبل ما زال �سبابيا.

انقطاع  م����ن  ال�������س���ك���ان  وي�������س���ك���و 
ال���ك���ه���رب���اء ك���ث���ريا وغ��ال��ب��ي��ت��ه��م ال 

طوابري  يف  ي���ن���ت���ظ���رون  ي�����زال�����ون 
تزويد  م��ن  يتمكنوا  ك��ي  ل�����س��اع��ات 
�سياراتهم بالوقود واحل�سول على 
اخل��ب��ز. وي��ع��ت��ق��د ج��ون��ا���س هورنر 
الدولية  االأزم������ات  جم��م��وع��ة  م��ن 
ال�سودان  يف  االقت�ساد  “تعايف  اأن 
طويلة،  م�������س���رية  ع����رب  ����س���ي���ك���ون 
و�سيتطلب الدعم امل�ستمر واملن�سق 
واملدرو�س من املانحني التقليديني 
مثل االحت��اد االأوروب��ي وبريطانيا 
واليابان والواليات املتحدة وكذلك 

دول اخلليج«.
وي�سيف “الدعم اخلارجي التقني 
واملايل مطلوب على املدى الطويل 
امل�ستنقع  م���ن  ال�������س���ودان  الإخ������راج 

االقت�سادي«.
وت���ع���م���ل ح���ك���وم���ة ح����م����دوك على 
حت�����س��ني �����س����ورة ال���������س����ودان على 

وحت�سني  ال�����دول�����ي�����ة  ال���������س����اح����ة 
العاقات مع الواليات املتحدة.

وزارة  اأع��ل��ن��ت  ال�����س��ي��اق،  ه����ذا  ويف 
اكتمال  االثنني  ال�سودانية  العدل 
املدمرة  �سحايا  اأ�سر  مع  الت�سوية 
كول”  ا�����س  ا�����س  “يو  االم���ريك���ي���ة 
ق��ب��ال��ة ميناء  ت��ف��ج��ريه��ا  ال��ت��ي مت 
اأ���س��ف��ر عن  ع��دن ع��ام 2000، م��ا 
واتهمت  بحارتها.  من   17 مقتل 
القاعدة  تنظيم  املتحدة  ال��والي��ات 
م�سرية  التفجري،  وراء  ب��ال��وق��وف 
ال�سودان،  يف  تدريبهم  مترّ  اأن��ه  اىل 

االأمر الذي تنفيه اخلرطوم.
اأن  يف  ال�سودانية  احلكومة  وتاأمل 
الطريق  ف��ت��ح  يف  االت���ف���اق  ي�����س��ه��م 
ال�����س��ودان م��ن القائمة  اأم����ام رف���ع 
االأم�����ريك�����ي�����ة ل�����ل�����دول ال����راع����ي����ة 

لاإرهاب.
ويف كانون االأول/دي�سمرب املا�سي، 
زار حمدوك وا�سنطن ومت االتفاق 
ع��ل��ى ع����ودة ت���ب���ادل ال�����س��ف��راء بني 
البلدين بعد ثاثة وع�سرين عاما 

من الغياب.
على �سعيد اآخر، وافقت ال�سلطات 
ع���ل���ى مثول  ك���ذل���ك  ال�������س���ودان���ي���ة 
اجلنائية  امل��ح��ك��م��ة  اأم����ام  ال��ب�����س��ري 
بارتكاب  ت��ت��ه��م��ه  ال���ت���ي  ال���دول���ي���ة 
�سد  و”جرائم  حرب”  “جرائم 
اإقليم  يف  وب”اإبادة”  االإن�سانية” 
 ،2003 يف  ب������داأ  ال������ذي  دارف��������ور 

واأ�سدرت مذكرة توقيف يف حقه.
ت  وم��ن��ذ االإط����اح����ة ب��ال��ب�����س��ري، ترّ
الوطني،  امل���وؤت���ر  ح���زب���ه،  اإزاح������ة 
وجمموعات املتطرفني من امل�سهد 

ال�سيا�سي.
ومل ت��خ��ل ال�����س��ه��ور االأخ������رية من 

اأحداث عنف.
ف��ف��ي ك��ان��ون ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر، قتل 

الأزمات الدولية: تعايف القت�ساد �سيكون عرب م�سرية طويلة 

عام على �سقوط الب�سري.. ال�سودان يحاول التغلب على اأزماته 
بينهم  م�����ن  اأ�����س����خ����ا�����س  خ���م�������س���ة 
القوات  اأجه�ست  عندما  جنديان 
اأن�سار  ب��ه  ال�����س��ودان��ي��ة ت���ردا ق���ام 
الب�سري يف جهاز االأمن بينما كانوا 
ي��ح��ت��ج��ون ع��ل��ى خ��ط��ة اإح���ال���ة اىل 

التقاعد.
حمدوك  خ���رج  اآذار/م�����ار������س،  ويف 
���س��امل��ا م��ن حم��اول��ة الغ��ت��ي��ال��ه بعد 
بقنبلة  العتداء  موكبه  تعر�س  اأن 

واإطاق النار.
“ول�سون  وتقول الباحثة يف مركز 
اوتواي  مارينا  لاأبحاث  �سنرت” 
االأو�سط  ال�����س��رق  يف  املتخ�س�سة 
“هناك قائمة طويلة )من خ�سوم 
حمدوك( ميكن اال�ستباه بهم” يف 

التورط يف حماولة اغتياله.
�سيكون  االأم��ر  اأن  اعتربت  ولكنها 
من  عنا�سر  اأن  تبني  “اإذا  خطريا 

اجلي�س كانت متورطة«.
رايت�س  ل”هيومان  تقرير  واأورد 
اعمال  اأن  امل��ا���س��ي  ال�سهر  ووت�����س 
دارفور  يف  جمموعتني  ب��ني  عنف 
ال���ف���رار من  ع��ل��ى  االآالف  اأج����ربت 

منازلهم«.
وفيما تتوا�سل بع�س اأعمال العنف 
االأقاليم  م���ن  ع����دد  يف  امل��ت��ف��رق��ة 
النائية ويف دارفور، بداأت ال�سلطات 
التمرد  ح����رك����ات  م����ع  حم����ادث����ات 
اتفاقيتي  اىل  للتو�سل  امل�سلحة 
���س��ام يف والي��ت��ي ج��ن��وب كردفان 

والنيل االأزرق.
وق��ال وزي��ر االإع��ام في�سل �سالح 
امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م احل��ك��وم��ة اأخ���ريا 
مع  ط�����وي�����ا  �����س����وط����ا  “قطعنا 
جمموعات الكفاح امل�سلح، وال نزال 

نتفاو�س معها«.
لي�ست  املتبقية  “الق�سايا  واأ�ساف 

كبرية ولكنها معقدة«.
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املال والأعمال
بنك التنمية االأفريقي يوؤ�ّس�ش �سندوقًا بقيمة 10 مليارات دوالر  

التابع  واالإن�����ت�����اج  ال��ب��ح��ث  م���رك���ز 
ل�سركة اآر دي اآي يف اأبوظبي مركزاً 
لل�سركة  العاملي  والتوزيع  لاإنتاج 
يف ال�سرق االأو�سط واأفريقيا واآ�سيا 

واأ�سرتاليا.
املوؤ�س�س  ج����ول����د،  ج������ان  وق����ال����ت 
التنفيذي  وال���رئ���ي�������س  امل�������س���ارك 
ل�سركة اآر دي اآي: “�سعرنا بالفخر 
“اآي دي”  �سركة  تكرمي  عند  حقاً 
ل�سركة  ابتكار  “اأف�سل  بجائزة  اآي 
املنتدى  فعاليات  خ��ال  نا�سئة” 
ال��ع��امل��ي ل��اب��ت��ك��ارات ال��زراع��ي��ة يف 
دعم  ول��وال  املا�سي.  العام  اأبوظبي 
م��ك��ت��ب اأب��وظ��ب��ي ل��ا���س��ت��ث��م��ار، مل 
تكن الأبحاث “اآر دي اآي” لت�ستمر 
تنطلق.  اأن  العاملية  ملنتجاتها  وال 
التقنيات  دع���م  ب��رن��ام��ج  وب��ف�����س��ل 
ف��اإن عملنا على توفري  ال��زراع��ي��ة، 
املتقدمة  اآي  دي  اآر  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
جلهودنا  ه���ام���ة،  دف���ع���ة  ���س��ي�����س��ه��د 
ال��رام��ي��ة لتوفري ه��ذه احل��ل��ول يف 
االأ�سواق واال�ستفادة منها يف اأ�سرع 

وقت«. 
وتابعت قائلة: “اإن تقنية اآر دي اآي 
الري  اأ�سلوب  من  �ستغري  الثورية 
اإىل االأب��د، لي�س فقط على �سعيد 
ال�����س��رق االأو�����س����ط ف��ح�����س��ب، لكن 
على م�ستوى العامل اأي�ساً. ونظراً 
بدعم  والتزامها  اأبوظبي  الهتمام 
ت�ساهم يف  التي  املتقدمة  التقنيات 
�ستتمكن  االأر���س،  كوكب  ا�ستدامة 
اآر دي اآي من توفري حل ري زراعي 
�سيعود بفائدة كبرية على خمتلف 

دول العامل«. 
من ناحيتها، تعمل �سركة اآر اإن زد، 
التي تاأ�س�ست يف االإم��ارات العربية 
املتحدة، على اإنتاج حلول خم�س�سة 
لاإنتاج الزراعي منذ عام 2004. 
خم�س�سة  خلطات  ال�سركة  وتنتج 
تهدف  حم��ددة  ملحا�سيل  بالكامل 
وقيمة  اإن���ت���اج���ي���ة  حت�������س���ني  اإىل 
اإىل  وال�����س��ادرات  املحا�سيل  غ��ال 
واأفريقيا  اآ�سيا  و�سرق  اآ�سيا  جنوب 
و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  ومنطقة 
زد  اإن  اآر  �سركة  و�ستن�سئ  اإفريقيا. 
مركزاً لاأبحاث والتطوير �سيعمل 
من  كاملة  جمموعة  تطوير  على 
لاإنتاج  املخ�س�سة  امل�����س��ت��ل��زم��ات 
الع�سوي  الع�سوي وغري  الزراعي 
املائية  واملزارع  العمودية  والزراعة 

واملزارع التقليدية.
الرئي�س  �����س����وم����ار،  ر�����س����ا  وق�������ال 
زد:  اإن  اآر  ل�������س���رك���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
مكتب  م��ع  ال��ع��م��ل  ح��ق��اً  “ي�سرفنا 
وحكومة  ل��ا���س��ت��ث��م��ار  اأب���وظ���ب���ي 
ال�ستك�ساف  ون��ت��ط��ل��ع  اأب���وظ���ب���ي، 
االإنتاج  وم�ستلزمات  حلول  اأح��دث 
الزراعي، وتوفري الفائدة للمزارع 
املتحدة  ال���ع���رب���ي���ة  االإم����������ارات  يف 

وخمتلف اأنحاء املنطقة«. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

تعتزم اأربع �سركات رائدة يف جمال 
تطوير التقنيات الزراعية تاأ�سي�س 
عدد من املرافق واملراكز اجلديدة 
اجليل  تطوير  بهدف  اأبوظبي  يف 
التايل من احللول املبتكرة للزراعة 
القاحلة  وال���ب���ي���ئ���ات  امل���ن���اط���ق  يف 
ال�سدد،  ه���ذا  ويف  وال�����س��ح��راوي��ة. 
لا�ستثمار  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  دخ��ل 
يف ���س��راك��ات ف���ردي���ة م���ع ع���دد من 
بتطوير  امل��ت��خ�����س�����س��ة  ال�����س��رك��ات 
)اآيروفارمز®،  الزراعية  التقنيات 
دي  واآر  زد،  اإن  واآر  م���دار،  وم���زارع 
اإنتاج  م��راف��ق  تاأ�سي�س  بهدف  اآي( 
وم��راك��ز ل��اأب��ح��اث وال��ت��ط��وي��ر يف 
اإم������ارة اأب���وظ���ب���ي، واإن�������س���اء اأرا�����س 
ومزارع وافرة، وامل�ساهمة يف اإيجاد 
تواجه  ال���ت���ي  ل��ل��ت��ح��دي��ات  ح���ل���ول 
م�ستوى  ع��ل��ى  ال����زراع����ي  ال��ق��ط��اع 
العامل، اإىل جانب تطوير اإمكانيات 

االإنتاج الزراعي املحلي. 
لا�ستثمار  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  وك���ان 
قد اأطلق برنامج حتفيز خا�س يف 
العام 2019 بهدف ت�سريع وترية 
الزراعية  التقنيات  منظومة  منو 
االب��ت��ك��ار يف  وت�سجيع  االإم�����ارة،  يف 
االإنتاج  تطوير  يف  امل�ساهمة  �سبيل 
االحتياجات  يلبي  ال��ذي  ال��زراع��ي 
امل��ح��ل��ي��ة وي���دع���م ال��ت�����س��دي��ر اإىل 
االأ����س���واق ال��ع��امل��ي��ة. واأع��ل��ن مكتب 
ا�ستثمار  عن  لا�ستثمار  اأبوظبي 
367 مليون دره��م )100  ق��دره 
اأرب���ع  يف  اأم���ري���ك���ي(  دوالر  م��ل��ي��ون 
ومرافق  مراكز  لتاأ�سي�س  �سركات 
اأف�سل  ب��اإي��ج��اد  تمُعنى  اأب��وظ��ب��ي  يف 
احللول املبتكرة ملعاجلة التحديات 

الزراعية العاملية. 
و�سرتكز �سركة »اآيروفارمز®« على 
اجليل التايل من التنميط الوراثي 
بال�سمات  اخل���ا����س���ة  واالأب�����ح�����اث 
ذاته  ال��وق��ت  يف  و�ستعالج  امل��ذاق��ي��ة 
ال�سحراوية  ال����زراع����ة  حت���دي���ات 
ان����ط����اق����اً م����ن م���رك���ز االأب����ح����اث 
وال���ت���ط���وي���ر اخل����ا�����س ب���ه���ا ال����ذي 
�سيمتد على م�ساحة 8،200 مرت 
�سي�سم  وال��ذي  اأبوظبي،  يف  مربع 
العمودية  ل��ل��زراع��ة  م��زرع��ة  اأك���رب 
يف ال���ع���امل، و���س��ي��وظ��ف اأك����رث من 
واملهند�سني  ال���ع���ل���م���اء  م����ن   60
وم��ت��خ�����س�����س��ي ال���زراع���ة م���ن ذوي 

املهارات العالية. 
من جهتها، �ستقوم »مزارع مدار«، 
ال�����س��رك��ة امل��ح��ل��ي��ة امل��ت��خ�����س�����س��ة يف 
تطوير التقنيات الزراعية، باإن�ساء 
اأك����رب م��زرع��ة داخ��ل��ي��ة جت��اري��ة يف 
العامل لزراعة الطماطم با�ستخدام 
تقنية االإ�ساءة املوفرة “اإل اإي دي” 
فقط يف مدينة خليفة ال�سناعية. 
كما تعتزم ال�سركة تطوير تقنيات 

ون�سرها  امل���اي���ك���روج���ري���ن  زراع������ة 
توفري  يف  ل���ل���م�������س���اع���دة  جت�����اري�����اً 
منتظمة  حملية  غذائية  اإم���دادات 
ت�ستخدم املوارد الطبيعية باأ�سلوب 

م�سوؤول وم�ستدام. 
على  اآي  دي  اآر  ����س���رك���ة  وت���ع���م���ل 
لتطوير  مبتكر  ري  نظام  تطوير 
ا�ستخدام املياه للزراعة يف االإمارات 
التجارب  واإج��راء  املتحدة  العربية 
املحا�سيل  لزيادة غال  واالأبحاث 
ال�سحراوية واالأرا�سي  البيئات  يف 
ل��ل��زراع��ة؛ يف حني  ال�ساحلة  غ��ري 
االأبحاث  زد  اإن  اآر  �سركة  �ستجري 
ال��ع��ل��م��ي��ة ل�����س��ي��اغ��ة اأف�����س��ل حلول 
وم�����س��ت��ل��زم��ات االإن����ت����اج ال���زراع���ي 
جتارية  اأف�����ك�����ار  اإىل  وحت���وي���ل���ه���ا 
املحا�سيل  زي��ادة  ت�ساعد يف  واع��دة 

با�ستخدام اأقل املوارد. 
التناف�سية  الدعم  ح��زم  وتت�سمن 
التي  ال���ن���ق���دي���ة  وغ�����ري  ال���ن���ق���دي���ة 
لا�ستثمار  اأبوظبي  مكتب  قدمها 
تكاليف  من  ن�سب  ا�سرتداد  فر�س 
االأبحاث والتطوير بن�سبة ت�سل اإىل 
النجاح يف تطوير  %75 يف ح��ال 
احل��ل��ول اجل��دي��دة وحت��وي��ل��ه��ا اإىل 
اأبوظبي.  يف  هادفة  جتارية  اأف��ك��ار 
وتثل حزم الدعم هذه جزءاً من 
برنامج مكتب اأبوظبي لا�ستثمار 
اخل����ا�����س ب��ال��ت��ق��ن��ي��ات ال���زراع���ي���ة 
ال�����ذي ت��ب��ل��غ ق��ي��م��ت��ه م��ل��ي��ار دره���م 
اأمريكي(  دوالر  م��ل��ي��ون   272(
يف  املا�سية  ال�سنة  تاأ�س�س  وال���ذي 
للم�سرعات  اأبوظبي  برنامج  اإط��ار 
التنموية “غدا 21” الذي يهدف 
االقت�سادية  التنمية  عجلة  لدفع 
اأنحاء  يف  واالجتماعية  واملعرفية 

االإمارة. 
وبهذه املنا�سبة، قال معايل حممد 
ال�����س��رف��اء احلمادي،  ع��ل��ي حم��م��د 
االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  رئي�س 
االأرا�سي  “ا�ستغال  اأبوظبي:  يف 
وت��ع��زي��ز االإن���ت���اج ال���زراع���ي اأم���ر يف 
البعيد  هدفنا  اإن  االأه��م��ي��ة.  غاية 
اقت�ساد  وت��ط��وي��ر  دع���م  يف  يتمثل 
املعرفة  ع���ل���ى  ال���ق���ائ���م  اأب����وظ����ب����ي 
وت��ر���س��ي��خ م��ف��اه��ي��م االب��ت��ك��ار التي 
اإي������ج������اد احل����ل����ول  ����س���ت�������س���اه���م يف 
م�ستوى  ع��ل��ى  ال��ت��ح��دي��ات  الأب�����رز 
ع��ام فقط  وبعد  وال��ع��امل.  املنطقة 
اأبوظبي  ب���رن���ام���ج  اإط�������اق  ع���ل���ى 
 ،”21 “غدا  للم�سرعات التنموية 
واأ�سبحت  ملحوظاً،  تقدماً  ن�سهد 
برنامج  مثل  الرئي�سية  امل��ب��ادرات 
الزراعية  التقنيات  ت��ط��وي��ر  دع���م 
لا�ستثمار  اأبوظبي  ملكتب  التابع 
ت�ساهم يف تر�سيخ ثقافة االبتكار يف 
االإمارة الإيجاد احللول للتحديات 
التي  ال��وظ��ائ��ف  وخ��ل��ق  االإقليمية 

تتطلب مهارات عالية«. 
وخ���������س���������س م����ك����ت����ب اأب�����وظ�����ب�����ي 

اجلهود  يف  ن�����س��اه��م  اأن  وي�����س��ع��دن��ا 
اأبوظبي  م��ك��ان��ة  لتعزيز  ال��رام��ي��ة 
كمركز عاملي لابتكارات يف جمال 

التقنيات الزراعية.«
مدار«  »م���زارع  تعترب  جهتها،  م��ن 
املتخ�س�سة  املحلية  ال�سركات  من 
االإم���ارات  يف  ال��زراع��ي��ة  بالتقنيات 
العربية املتحدة والتي تاأ�س�ست عام 
2017، وتعمل يف زراعة املنتجات 
اأ�ساليب  ب��ا���س��ت��خ��دام  ال���ط���ازج���ة 
مدار«  »م���زارع  وتعتزم  م�ستدامة. 
اأك����رب م��زرع��ة داخ��ل��ي��ة جت��اري��ة يف 
العامل لزراعة الطماطم با�ستخدام 
تقنية االإ�ساءة املوفرة “اإل اإي دي” 
ال�سناعية  خليفة  مدينة  يف  فقط 
ال�سركة من�ساأة  اأبوظبي. تلك  يف 
مدينة  يف  وال��ت��ط��وي��ر  ل���اأب���ح���اث 
اأبوظبي  يف  امل�����س��ت��دام��ة  م�����س��در 
اجلدوى  اإظهار  اإىل  تهدف  والتي 
ال���ت���ج���اري���ة وال��ف��ن��ي��ة ل���ل���زراع���ة يف 
الظروف  ويف  امل�سبوطة  البيئات 
بها  ت��ت��از  ال��ت��ي  ال�سعبة  املناخية 
املتحدة.  العربية  االإم����ارات  دول���ة 
ال�����زراع�����ة �سمن  اآل����ي����ة  وت�������س���اه���م 
االإنتاج  كمية  حتديد  يف  احلاويات 
البيئية  امل��دخ��ات  مقابل  املقا�سة 

)املاء والكهرباء(.
الرئي�س  امل���ا،  ال��ع��زي��ز  وق���ال عبد 
لدى  امل�سارك  واملوؤ�س�س  التنفيذي 
ب�سفتنا  “ي�سرفنا  م��دار«:  »م��زارع 
املتخ�س�سة  ال�سركات  م��ن  واح���دة 
االإم���ارات  يف  ال��زراع��ي��ة  بالتقنيات 
بهذا  نحظى  اأن  امل��ت��ح��دة  العربية 
مكتب  م����ن  وال���ت���م���وي���ل  ال����دع����م 

الذي �سي�سكل  اأبوظبي لا�ستثمار 
م�������س���رية عمل  ف����ارق����ة يف  حل���ظ���ة 
انطاقتها،  وم��ن��ذ  م����دار.  م����زارع 
اعتماد  على  م��دار  م��زارع  حر�ست 
النهج  ل��ا���س��ت��دام��ة،  ���س��ام��ل  ن��ه��ج 
الذي نعمل يومياً على حتقيقه يف 
االإمارات العربية املتحدة وخمتلف 

املنطقة«. 
“با�ستخدام  ق�����ائ�����ًا:  واأ������س�����اف 
وباعتماد  املتقدمة  التكنولوجيا 
فاإننا  امل��ت��ط��ورة،  ال��زراع��ة  تقنيات 
زراع��ي��ة جديدة  ث���ورة  فعلياً  ن��ق��ود 
وا�سعة  جمموعة  بتطوير  تتمثل 
ال����ط����ازج����ة ذات  امل���ن���ت���ج���ات  م�����ن 
هنا  يومي  ب�سكل  العالية  اجل���ودة 
اإننا  املتحدة.  العربية  االإم��ارات  يف 
االإيجابي  التغيري  الإح��داث  ن�سعى 
الهام  الدعم  ف��اإن هذا  لذا  الدائم، 
»مزارع  م�ساعدة  على  يقت�سر  ال 
م�����دار« وح�����س��ب، ب���ل ���س��ي�����س��اه��م يف 
يف  ال��رائ��دة  اأبوظبي  مكانة  تعزيز 

جمال التقنيات الزراعية«. 
من جهتها، تكنت �سركة اآر دي اآي 
من تطوير تقنية ري ثورية تكن 
املياه  و�سول  تنظيم  من  النباتات 
وميكن  ذات��ي��اً.  املغذية  والعنا�سر 
ا�ستنبات  هذا  الذاتي  ال��ري  لنظام 
ق�سوة،  البيئات  اأ���س��د  يف  ال��ن��ب��ات��ات 
وبا�ستخدام كميات قليلة من املياه. 
و���س��ت��ع��م��ل جت����ارب االأب���ح���اث التي 
�ستجريها اآر دي اآي يف اأبوظبي على 
للحفاظ  املمار�سات  اأف�سل  و�سع 
يف  الغذاء  اإنتاج  وتعزيز  املياه  على 
و�سي�سبح  ال�سحراوية.  امل��ن��اخ��ات 

�سناعة  تواجهها  التي  وامل�سكات 
العامل  م�����س��ت��وى  ع���ل���ى  ال�����زراع�����ة 
وذل����ك م��ن خ���ال ت��ر���س��ي��خ ثقافة 
واال�ستثمار  واالإب���������داع  االب���ت���ك���ار 
والتطوير.  العلمية  االأب��ح��اث  يف 
وب���وج���ود امل���ن���اخ ال�������س���ح���راوي مع 
االأرا�سي  ووف�����رة  ال�����س��م�����س  ���س��وء 
االأمثل  املوقع  اأبوظبي  من  يجعل 
لتطوير اأف�سل التقنيات الزراعية 

املخ�س�سة للبيئات ال�سحراوية. 
 24 اإىل  م��ا ي�سل  وي��وج��د ح��ال��ي��اً 
األ������ف م����زرع����ة م��ن��ت��ج��ة ت��ع��م��ل يف 
منها  العديد  وت�ستخدم  اأبوظبي، 
والزراعة  احلديثة  ال��ري  تقنيات 
املحا�سيل  غ���ال  ل��ت��ع��زي��ز  امل��ائ��ي��ة 

باأقل ا�ستهاك للمياه.

ومزارع مدار، واآر اإن  اآيروفارمز®، 
زد، واآر دي اآي 

»اآيروفارمز®«،  ����س���رك���ة  ت��ع��ت��رب 
املتحدة  ال�����والي�����ات  يف  وم���ق���ره���ا 
االأم���ري���ك���ي���ة، واح�������دة م����ن اأجن����ح 
�سركات الزراعة العمودية الداخلية 
طويلة  بخربة  وتتمتع  ال��ع��امل،  يف 
800 �سنف  اأك���رث م��ن  يف زراع����ة 
الزراعية  املحا�سيل  م��ن  خمتلف 
احلاجة  دون  ال����ع����ام  م������دار  ع���ل���ى 
ح�سرية،  م��ب��ي��دات  اأو  ت���رب���ة  اإىل 
وبا�ستخدام كميات قليلة من املياه 
و�ستقوم   .5% اإىل  ت�سل  بن�سبة 
لاأبحاث  م��رك��ز  ب��اإن�����س��اء  ال�سركة 
 8،200 م�ساحة  على  والتطوير 
اأب��وظ��ب��ي، و�سي�سم  م��رت م��رب��ع يف 
ال����ذي ���س��ي��ك��ون االأك�����رب م���ن نوعه 

 40% االآن  ل��غ��اي��ة  ل��ا���س��ت��ث��م��ار 
م��ن ال��ت��م��وي��ل امل��ت��اح ع��رب برنامج 
دع����م ال��ت��ق��ن��ي��ات ال���زراع���ي���ة خال 
ال�سنة االأوىل من ال�سنوات الثاث 
الدعم  ي���وف���ر  ال������ذي  ل���ل���ربن���ام���ج 
التي  وال��دول��ي��ة  املحلية  لل�سركات 
ترغب بتاأ�سي�س اأعمالها وتطويرها 

يف اإمارة اأبوظبي. 
الدكتور  �سعادة  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
طارق بن هندي، مدير عام مكتب 
“�ست�ساهم  لا�ستثمار:  اأب��وظ��ب��ي 
اأرب������ع م���ن ال�����س��رك��ات امل��ب��ت��ك��رة يف 
جم�����ال ال���ت���ق���ن���ي���ات ال����زراع����ي����ة يف 
الرامية  وم��ه��ام��ن��ا  ج��ه��ودن��ا  دع���م 
اأر�س  اإىل  ال�����س��ح��راء  حت��وي��ل  اإىل 
وق�����د حر�س  خ�������س���راء.  زراع����ي����ة 
على  لا�ستثمار  اأب��وظ��ب��ي  مكتب 
ال�سركات  م����ن  ع�����دد  م����ع  ال���ع���م���ل 
للم�ساعدة  واخل����اق����ة  امل��ب��ت��ك��رة 
وحتقيق  الزراعي  االإنتاج  لتطوير 
يتناغم  مب���ا  امل�������س���ت���دام،  ال���ن���ج���اح 
م��ع روؤي����ة اأب��وظ��ب��ي ط��وي��ل��ة االأمد 
ل���ت���ط���وي���ر ال���ق���ط���اع ال�����زراع�����ي يف 
االإم��ارة. و�ست�ساهم كل �سركة من 
منظومة  تعزيز  يف  ال�سركات  هذه 
لدينا،  الرا�سخة  ال��زراع��ي  االإن��ت��اج 
االأرا�سي،  وف���رة  م��ن  ب��اال���س��ت��ف��ادة 
واالأ�سعار  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة،  واحل������رارة 
واإمكانية  ل��ل��ط��اق��ة،  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة 
واجلامعات  املعاهد  اإىل  الو�سول 

البحثية والكفاءات املميزة«.
التي  ال��زراع��ي��ة،  التقنيات  وت��ث��ل 
اأهمية  اأب��وظ��ب��ي  ح��ك��وم��ة  ت��ول��ي��ه��ا 
ق�سوى، اأف�سل احللول للتحديات 

ال���ع���امل، خمتربات  ع��ل��ى م�����س��ت��وى 
عالية التقنية تركز على التنميط 
اخلا�سة  واالأب������ح������اث  ال������وراث������ي 
واال�ستنبات  امل��ذاق��ي��ة،  ب��ال�����س��م��ات 
والتعلم  االآل��ي��ة  وال��روؤي��ة  ال�سريع، 
واالأت���ت���ة  وال����روب����وت����ات،  االآيل، 
دون  م��ن  ال��ط��ائ��رات  وتكنولوجيا 
طيار. وتت�سمن حزمة الدعم التي 
يقدمها مكتب اأبوظبي لا�ستثمار 
ا�سرتجاع  »اآيروفارمز®«  ل�سركة 
ن�������س���ب م�����ن ت���ك���ال���ي���ف االأب�����ح�����اث 

والتطوير واالأرا�سي. 
و�سيوؤدي مركز االأبحاث والتطوير 
رئي�سياً  دوراً  »اآيروفارمز®«  يف 
الزراعية  ال��ت��ق��ن��ي��ات  م��ن��ظ��وم��ة  يف 
اأب��وظ��ب��ي م��ن خ��ال العمل مع  يف 
م�سروعات  على  املحلية  اجلامعات 
االأب���ح���اث، واال���س��ت��ف��ادة م��ن خربة 
املقاولني املحليني، واإيجاد احللول 
املناطق  يف  ال�����زراع�����ة  ل���ت���ح���دي���ات 

ال�سحراوية واجلافة.
ديفيد  ق�����ال  ال���������س����دد،  ه�����ذا  ويف 
روزنربغ، املوؤ�س�س امل�سارك والرئي�س 
»اآيروفارمز®«:  ل�سركة  التنفيذي 
يف  ن��دخ��ل  اأن  وي�سعدنا  “ي�سرفنا 
اأبوظبي  مكتب  مع  ال�سراكة  ه��ذه 
لبناء  اأبوظبي  واإم���ارة  لا�ستثمار 
للزراعة  ال��ع��امل  يف  م��زرع��ة  اأك����رب 
ال����ع����م����ودي����ة ال����داخ����ل����ي����ة، وال���ت���ي 
لاأبحاث  ح�����س��ري��اً  ���س��ت��خ�����س�����س 
بهدف  وال����ت����ط����وي����ر،  ال���ع���ل���م���ي���ة 
لبع�س  اإيجاد احللول  امل�ساعدة يف 
اإحلاحاً  االأكرث  الزراعية  امل�سكات 
ب�����س��ك��ل عام.  امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل  يف 
تعترب »اآيروفارمز®« من ال�سركات 
الرائدة عاملياً يف جمال الزراعة يف 
منذ  واملراقبة  امل�سبوطة  البيئات 
ال�ستخدام  ونتطلع   ،2004 ع��ام 
املتقدم  والتطوير  االأبحاث  مركز 
الإج��راء اأح��دث االأب��ح��اث املرتبطة 
العمودية  وال��زراع��ة  النبات  بعلوم 
االبتكار  دورات  وت�سريع  واالأتتة 
روؤيتنا  تتمثل  املنتجات.  وت�سويق 
اأحياء  علوم  يف حت�سني خربتنا يف 
ال��ن��ب��ات ون��ت��ط��ل��ع ل��ا���س��ت��ف��ادة من 
التعاون مع  الناجحة يف  م�سريتنا 
وال�سناعة  واجلامعات  احلكومات 
وال�������س���رك���ات ال���ع���امل���ي���ة ال���ك���ربى. 

»مكتب اأبوظبي لال�ستثمار« ي�ستثمر 367 مليون درهم يف اأربع �سركات متخ�س�سة بالتقنيات الزراعية لتنمية القطاع يف االإمارة

•• اأبيدجان-اأ ف ب

 10 بقيمة  �سندوقاً  اأن�����س��اأ  ���ه  اأنرّ االأف��ري��ق��ي  التنمية  بنك  اأع��ل��ن 
مواجهة  على  ال�����س��م��راء  ة  ال��ق��اررّ دول  مل�ساعدة  دوالر  م��ل��ي��ارات 
. وقال البنك يف بيان اأ�سدره  تداعيات فريو�س كورونا امل�ستجدرّ
تخ�سي�س  ال�سندوق مترّ  هذا  “يف  ��ه  اإنرّ اأبيدجان حيث  ه  مقررّ يف 
يف  االأع�����س��اء  ال���دول  يف  ال�سيادية  للعمليات  دوالر  مليار   5.5
من  واالإقليمية  ال�سيادية  للعمليات  دوالر  مليار  و3.1  البنك 
ذراع  االأفريقي”،  التنمية  �سندوق  يف  االأع�ساء  ال��دول  خ��ال 
ة،  اله�سرّ االقت�سادات  ذات  ال��دول  احتياجات  تلبي  التي  البنك 
عمليات  على  اإ�سافية  دوالر  مليار   1.35 اإن��ف��اق  �سيتم  “كما 

“نحن نعي�س  ال�سوق الدولية. واأ�ساف رئي�س البنك يف البيان 
يف وقت ا�ستثنائي يحترّم علينا اترّخاذ اإجراءات جريئة وحا�سمة 
الإنقاذ مايني االأفارقة وحمايتهم. نحن نخو�س �سباقاً الإنقاذ 
دول  من  لعدد  و�سبق  بلد«.  اأي  عن  التخلرّي  يتمرّ  ول��ن  االأرواح، 
املوازنة  يف  م�ساكل  مواجهتها  ع��ن  اأعلنت  اأن  ال�سمراء  ال��ق��ارة 
م�ساعدات  بالفعل  طلبت  اأو  كوفيد-19  وب��اء  تداعيات  ب�سبب 
و�سع  اإىل  دع��ا  اإي�سوفو  حم��م��دو  النيجر  رئي�س  وك���ان  دول��ي��ة. 
“خطة مار�سال” الأفريقيا، بينما طلب رئي�س الوزراء االإثيوبي 
املا�سي   اآذار-م��ار���س  الع�سرين يف  اأحمد من دول جمموعة  اآبي 
خف�س الديون املرتترّبة على االقت�سادات االأكرث ه�سا�سة واإعداد 

خطة م�ساعدة مالية طارئة بقيمة 150 مليار دوالر.

البنك  اإدارة  البيان عن رئي�س جمل�س  للقطاع اخلا�س«. ونقل 
يات موازنية  “اأفريقيا تواجه حتدرّ اإنرّ  اأدي�سينا قوله  اأكينوومي 
اإنرّ  كوفيد-19.  وب���اء  م��واج��ه��ة  يف  ��ال  ف��عرّ ب�سكل  للعمل  هائلة 
البنك االأفريقي للتنمية ي�سع كلرّ قدراته يف جمال اال�ستجابة 
الطارئة من اأجل م�ساعدة اأفريقيا يف هذه اللحظة احلرجة«. 
ر البنك باأنرّه طرح يف �سوق ال�سندات الدولية قبل  ويف بيانه ذكرّ
اأ�سبوعني اإ�سداراً بقيمة قيا�سية بلغت ثاثة مليارات دوالر على 
�سندات  ا�سم  عليها  اأطلق  االجتماعي”  للتاأثري  “�سندات  �سكل 
التداعيات  م��ن  احل��درّ  بهدف  وذل��ك  كوفيد-19”،  “حماربة 
ة. وك��ان��ت تلك  االق��ت�����س��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��وب��اء ع��ل��ى ال���ق���اررّ
يف  ب��ال��دوالر  مة  مقورّ اجتماعية  ل�سندات  ط��رح  عملية  اأ�سخم 

االحتاد لل�سحن تو�ّسع �سبكة وجهاتها لتعزيز دورها 
يف تو�سيل املواد احليوية اإىل االإمارات واالأ�سواق العاملية

•• عوا�شم-رويرتز

املخاطر  من  امل�ستثمرين  حتوط  مع  اأم�س  الذهب  ارتفع 
منتجي  لكبار  واجتماع  طويلة  اأ�سبوع  نهاية  عطلة  قبيل 
و�سط  ال�سوق،  تدهور  لكبح  وق��ت الح��ق يهدف  النفط يف 
وباء  اق����رتاب  اأم����ل يف  ع��ل��ى  ل��ل��م��خ��اط��رة  ال�سهية  حت�����س��ن 
ف���ريو����س ك����ورون����ا م���ن االن���ح�������س���ار.  و���س��ع��د ال���ذه���ب يف 
دوالر   1654.94 اإىل  باملئة   0.6 ال��ف��وري��ة  امل��ع��ام��ات 
بتوقيت   0719 ال�ساعة  بحلول  )االأون�����س��ة(  ل��اأوق��ي��ة 
جرينت�س، بعدما بلغ ذروة اأربعة اأ�سابيع عند 1671.40 
دوالر ي��وم ال��ث��اث��اء. وارت��ف��ع ب��اأك��رث م��ن 2.3 باملئة منذ 
للذهب  االآجلة  االأمريكية  العقود  وزادت  االأ�سبوع.  بداية 

هايل  جيفري  وق��ال  دوالر.   1691.70 اإىل  باملئة   0.4
“مدعوم  ال��ذه��ب  اإن  اأوان����دا  ل��دى  ال�����س��وق  حمللي  كبري 
بتدفقات للتحوط من املخاطر قبيل عطلة نهاية اأ�سبوع 
طويلة وخماطر فعالية الليلة«. و�ستجتمع منظمة اأوبك 
اإنتاج  يف  تخفي�سات  بخ�سو�س  ق��رار  الت��خ��اذ  وحلفاوؤها 
انهيار  ب�سدة من  �سوق ت�سررت  النفط يف حماولة لدعم 
ال��ن��اج��م ع��ن جائحة ف��ريو���س ك��ورون��ا. وم��ن بني  الطلب 
املعادن النفي�سة االأخرى، �سعد الباديوم 0.3 باملئة اإىل 
 0.9 الباتني  جنى  بينما  لاأوقية،  دوالر   2181.46
باملئة لي�سل اإىل 735.78 دوالر لاأوقية، بعدما ارتفع 
اإىل ذروة ثاثة اأ�سابيع اأم�س االأول. وارتفعت الف�سة 0.3 

باملئة اإىل 15.10 دوالر لاأوقية.

ماليزيا،  ت�ساد،  اليونان،  �سربيا، 
كازاخ�ستان واإيطاليا. 

عبداهلل  اأع��ل��ن  املنا�سبة،  ه��ذه  يف 

االإداري  امل���دي���ر  ���س��دي��د،  حم��م��د 
ل��ع��م��ل��ي��ات ال�����س��ح��ن واخل���دم���ات 
اللوجي�ستية يف جمموعة االحتاد 
“تطبيقا  ق�����ائ�����ًا:  ل����ل����ط����ريان 
الر�سيدة  ح��ك��وم��ت��ن��ا  الإر�����س����ادات 
اأم����ن و�سامة  ع��ل��ى  يف احل��ف��اظ 
الدولة،  يف  واملقيمني  امل��واط��ن��ني 
يف  اأ�سا�سياً  دوراً  نلعب  اأن  نا  ي�سررّ
اإىل دول���ة  امل������واد احل��ي��وي��ة  ن��ق��ل 
االإم��ارات العربية املتحدة يف ظل 
اأننا نعمل  الراهنة. كما  االأو�ساع 
الدولية  امل��ت��ط��ل��ب��ات  دع����م  ع��ل��ى 
كبرية  �سحنات  نقل  م��ع  لل�سحن 

من الب�سائع بني الدول«.
وم�����ع اإ�����س����اف����ة ه�����ذه ال����رح����ات 
��ل االحت�������اد ل��ل�����س��ح��ن ما  ���س��ت�����س��غرّ
اأ�سبوعية  رح��ل��ة   90 ع��ن  ي��زي��د 
اإىل 29 وجهة عرب خم�س قارات 
على م��ن االأ���س��ط��ول امل��ك��ون من 
املخ�س�سة   777 بوينغ  طائرات 
لل�سحن وبوينغ 787 خالية من 

الركاب لنقل الب�سائع.

احلكومية  اجل����ه����ات  م����ع  وث���ي���ق 
امل���ع���ن���ي���ة ل����ت����وف����ري ه�������ذه امل�������واد 
منها  خمتلفة  دول  اإىل  الطبية 

بنغالور  دلهي،  جاكارتا،  مانيا، 
الوجهات  و�ست�سمن  والريا�س.  
عمليات  ا����س���ت���م���رار  اجل�����دي�����دة، 
ا����س���ت���رياد امل�������واد احل���ي���وي���ة اإىل 
اللحوم،  ومنها  االإم�����ارات،  دول���ة 
البحرية،  امل���اأك���والت  االأ���س��م��اك، 
ال���ف���اك���ه���ة واخل���������س����ار اإ����س���اف���ة 
فيما  ال��ط��ب��ي��ة،  االإم��������دادات  اإىل 
اإجراءات  باتخاذ  ال��دول��ة  ت�ستمر 
اال�سرتاتيجية  لتحقيق  مكثفة 
ال��وط��ن��ي��ة ل���اأم���ن ال���غ���ذائ���ي يف 
مواجهة فريو�س كورونا امل�ستجد 
ل االحتاد  )كوفيد-19(. كما ت�سغرّ
خا�سة  م��وؤج��رة  رح��ات  لل�سحن 
الطبية  امل���واد  م��ن  �سحنات  لنقل 
ال�سني  من  ال��ازم��ة  ال�سرورية 
وهونغ كونغ اإىل وجهات خمتلفة 
يف اأوروبا واأمريكا الاتينية، مع 
من  امل��زي��د  لت�سغيل  تخطيطها 
االحتاد  وتعمل  ال��رح��ات.  ه��ذه 
الوطني لدولة  الناقل  للطريان، 
االإم��ارات العربية املتحدة، ب�سكل 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأع���ل���ن���ت االحت��������اد ل��ل�����س��ح��ن عن 
اإىل  اإ�����س����اف����ة خ��م�����س��ة وج����ه����ات 
ت�سغل  ال���ت���ي  ال���وج���ه���ات  الئ���ح���ة 
با�ستخدام  خا�سة  رح��ات  اإليها 
طائرات بوينغ 787-10 خالية 
الأ�سطولها  املكملة  و  الركاب  من 
احلايل املكون من طائرات بوينغ 
ال�سحن  ���س��ع��ة  وزي������ادة   777F
دول����ة  اإىل  االأ����س���ا����س���ي���ة  ل���ل���م���واد 
االإمارات العربية املتحدة وتعزيز 
العاملية  االأ�����س����واق  ب���ني  ال��و���س��ل 
و�ستطلق  وال����غ����رب.  ال�����س��رق  يف 
اإ�سافية  رحات  لل�سحن  االحتاد 
ب��ا���س��ت��خ��دام ط���ائ���رات م���ن طراز 
من  خالية  و787   777 بوينغ 
ال���رك���اب ب���ني اأب��وظ��ب��ي وك���ل من 
ملبورن، �سيناي، كرياال، كرات�سي 
واأم�سرتدام، اإىل جانب الرحات 
�سيوؤول،  اإىل  ح���ال���ي���ا  امل���ت���وف���رة 
�سنغافورة،  ب����ان����ك����وك،  ب����ك����ني، 

الذهب يرتفع بفعل الطلب على املالذ االآمن 
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املال والأعمال

% خالل اأ�سبوع  ارتفاع »االإيبور« على االأجل لـ 6 اأ�سهر بن�سبة 26.6 
ع��ام �سهدت حتركا حم��دودا خال  مل��دة  االأج��ل  الفائدة على  اأ�سعار  وكانت 
تراوحت  حيث  املركزي  امل�سرف  �سجات  بح�سب  وذل��ك  اجل��اري  االأ�سبوع 
بني م�ستويات 136 نقطة اأ�سا�س و139 نقطة اأ�سا�س كذلك فقد حتركت 

االأ�سعار على بقية االآجال �سمن هام�س �سيق.
وقت  يف  انخفا�سا  �سهدت  بالدرهم  التعامات  على  الفائدة  اأ�سعار  وكانت 
القرارات  �سل�سلة  بعد  وذلك  اجل��اري  العام  وبداية  املا�سي  العام  �سابق من 
التي اتخذها جمل�س االحتياطي الفيدرايل االأمريكي ب�ساأن خف�س الفائدة 
على الدوالر. وكان م�سرف االإمارات املركزي قد قام بخف�س �سعر الفائدة 
على �سهادات االإيداع التي ي�سدرها للبنوك يف الدولة وهي االأداة النقدية 
النظام  اإىل  ال��ف��ائ��دة  اأ���س��ع��ار  تغيري  اآث���ار  لنقل  امل�سرف  ي�ستخدمها  ال��ت��ي 

امل�سريف يف دولة االإمارات.

•• اأبوظبي-وام:

�سجل م��وؤ���س��ر اأ���س��ع��ار ال��ف��ائ��دة ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ات ب��ال��دره��م ب��ني ال��ب��ن��وك “ 
اأبريل،   9 اأم�س  تاريخ  قيا�سيا جديدا يف  ارتفاعا  اأ�سهر   6 االإيبور” الأج��ل 
اأ�سعار الفائدة املحت�سبة على بقية االآجال ويف  موا�سا بذلك تفوقه على 

مقدمتها االأجل ملدة عام.
وتظهر �سجات م�سرف االإمارات املركزي التي تر�سد حركة الفائدة على 
نقطة   176 بلغ  اأ�سهر   6 مل��دة  الأج��ل  املحدد  �سعرها  اأن  الدرهم  تعامات 

اأ�سا�س بزيادة ن�سبتها %26.6 يف غ�سون اأ�سبوع فقط.
مميزة  فر�سة  املتو�سط  امل��دى  على  الفائدة  �سعر  يف  الكبري  النمو  وي�سكل 

لا�ستثمار لتحقيق اأكرب قدر ممكن من املكا�سب خاف فرتة ق�سرية.

مطارات دبي تتحرك لدعم الرتفاع يف عمليات ال�سحن اأثناء اجلائحة

بطائرات اإ�سافية لنقل املنتجات �سريعة التلف واالأدوية خالل �سهر مار�ش

يف اإطار جهوده املبذولة لر�سد وت�سجيل كافة التغريات واملوؤ�سرات القت�سادية يف اإمارة اأبوظبي

»اإح�ساء اأبوظبي« ير�سد اأ�سعار 332 �سلعة ا�ستهالكية اأ�سبوعيًا
% متثل ال�سلع الغذائية 82.6 % من جمموع ال�سلع ال�ستهالكية، بينما متثل ال�سلع غري الغذائية 17.4 

••دبي-الفجر:

ب�سرعة  دب����ي  م����ط����ارات  حت���رك���ت   
لت�سهيل زيادة عدد عمليات ال�سحن 
احلا�سلة يف حجم املنتجات �سريعة 
تعمل  ح���ي���ث  واالأدوي������������ة،  ال���ت���ل���ف 
واخلدمات  ال�سحن  عمليات  اإدارة 
ال�سحن  م�سغلي  م��ع  اللوج�ستية 
و���س��رك��اء اخل��دم��ة ل��ل��ح��ف��اظ على 
�سا�سل التوريد يف دبي واالإمارات 

خال هذه االأوقات ال�سعبة.
فخال �سهر مار�س 2020، ارتفع 
التي  واخل�����س��روات  الفواكه  حجم 
الدويل  دب��ي  مطار  يف  تداولها  مت 
 18،164(  88.5% ب��ن�����س��ب��ة 
ط����ًن����ا( ع���ل���ى اأ�����س����ا�����س ����س���ن���وي، يف 
امل�ستح�سرات  ح��ج��م  ���س��ج��ل  ح��ني 
ال�سيدالنية زيادة بن�سبة 49.4% 
ب�سكل  مدفوعة  طنا(   12،500(
رئي�سي بزيادة الطلب العاملي على 
االإمدادات واملعدات الطبية نتيجة 
امل�ستجد  ك���ورون���ا  م��ر���س  لتف�سي 
حجم  منا  كما   COVID-19

ال�سحن  رح����ات  ب�����س��رع��ة حل�����س��د 
ب�����ني دب�������ي وامل����������دن االأخ������������رى يف 
ال��ع��امل. حيث قامت  اأن��ح��اء  جميع 
االإم��ارات لل�سحن بتاريخ 1 اأبريل 
بنقل عمليات ال�سحن اخلا�سة بها 
اآل مكتوم  ب�سكل موؤقت من مطار 
ال����دويل اإىل م��ط��ار دب���ي ال���دويل، 
ال�سحن  ب��ط��ائ��رة  عملياتها  ل��ب��دء 
يبلغ  التي   777 بوينج  ال�سخمة 
11 ط���ائ���رة.  ك��م��ا قامت  ع��دده��ا 
اأ�سطول  بتكملة  االإم���ارات  ط��ريان 
باإ�سافة  اجلوي  لل�سحن  االإم��ارات 
العديد من طائرات الركاب بوينج 
كمية  لزيادة  اأ�سطولها  من   777

ال�سحن. 
حالياً  ط���ريان  �سركة   12 وتعمل 
�سحن  رح�����ات   110 مب��ت��و���س��ط 

يومية يف مطار دبي الدويل.
ل�سمان  ج���ه���وده���ا  م���ن  وك���ج���زء   
مطارات  تتخذ  ال��ع��ام��ة،  ال�سحة 
ل�سمان  ����س���ارم���ة  ت����داب����ري  دب�����ي 
ومرافق  للب�سائع  املكثف  التعقيم 

ال�سحن.

والتوريدات  الغذاء  اإم���دادات  على 
وامل���ع���دات امل��ت��دف��ق��ة اإىل االإم����ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة خ����ال االأزم�����ة 

العاملية احلالية غري امل�سبوقة ».
وحت������رك������ت اخل������ط������وط اجل����وي����ة 

ال�سحن  ���س��ع��ة  ا���س��ت��ب��دال  ع��م��ل��ي��ة 
التي يتم توفريها عادة يف خمازن 
ال�سحن ال�سفلية لطائرات الركاب 
من خال جتهيز عدد من طائرات 
للحفاظ  امل��خ�����س�����س��ة  ال�������س���ح���ن 

 17.8% اللحوم بن�سبة  منتجات 
اإىل 8،050 طناً خال ال�سهر.

الرئي�س  غ���ري���ف���ي���ث،  ب�����ول  وق������ال 
دبي:  م��ط��ارات  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
لت�سهيل  ب�����س��رع��ة  حت��رك��ن��ا  “لقد 

املتاجر  م��ث��ل  اأب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة  يف 
الكبرية وال�سيدليات، مع مراعاة 
باملوا�سفات  ال�سلع  ه��ذه  تكون  اأن 
جمع  ي��ت��م  “ال  نف�سها  وامل��ق��ادي��ر 

االأ�سعار من االأ�سواق املفتوحة«.

قد  موؤخراً  الدولة  اتخذتها  التي 
اإيجابية كبرية على  نتائج  حققت 

امل�ستويني املحلي واالحتادي.
اأن��ه مت حتديد  اإىل  جتدر االإ�سارة 
ال�سلعية واختيار  املجموعات  هذه 

قائمة ال�سلع التي تت�سمنها بعناية 
تامة، ويتم مراقبة اأ�سعارها ب�سكل 
م�ستمر، كما يتم جمع اأ�سعار هذه 
واالأ�سبوع  اليوم  مدار  على  ال�سلع 
من عدد من مراكز بيع التجزئة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

يف اإط���ار ج��ه��وده امل��ب��ذول��ة لر�سد 
وت���������س����ج����ي����ل ك������اف������ة امل�����ت�����غ�����ريات 
اإمارة  يف  االقت�سادية  وامل��وؤ���س��رات 
القرار  متخذي  وتزويد  اأبوظبي، 
بواقع االأ�سعار يف اإمارة اأبوظبي يف 
ظل االأو�ساع االقت�سادية الراهنة، 
اأعلن مركز االإح�ساء اأبوظبي عن 
االأ�سبوعية لاأ�سبوع  ال�سلة  نتائج 
 ،2020 اأب��ري��ل  �سهر  م��ن  االأول 
دقيقاً  ر�����س����داً  ���س�����������������م��ل��ت  وال���ت���ي 
ا�ستهاكية  �سلعة   332 الأ���س��ع��ار 
جمموعات  ع�سر  �سمن  م�سنفة 

اإنفاقية. 
اأبوظبي  االإح�ساء  مركز  ويهدف 
اإىل  ال�سلع  ه��ذه  اأ�سعار  ر�سد  من 
اال�ستهاكي  الوعي  م�ستوى  رفع 
ودقيق  وا����س���ح  م���وؤ����س���ر  وت���وف���ري 
الأ����س���ع���ار امل������واد ال���غ���ذائ���ي���ة وغري 
ال�سريحة  ت��ه��م  ال���ت���ي  ال��غ��ذائ��ي��ة 
علماً  امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني،  م���ن  االأك������رب 

ن�سبة  تثل  الغذائية  ال�سلع  ب��اأن 
ال�سلع  جم���م���وع  م���ن   82.6%
عددها  وال���ب���ال���غ  اال���س��ت��ه��اك��ي��ة 
ال�سلع  تثل  بينما  �سلعة،   332
املتبقية  ال��ن�����س��ب��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة  غ��ري 

وهي 17.4%. 
واأ�����س����ارت ن��ت��ائ��ج امل���وؤ����س���رات التي 
الرقم  ارت��ف��اع  اإىل  املركز  ر�سدها 
القيا�سي ال�سعري لل�سلع الغذائية 
وغري الغذائية بن�سبة %3.7 يف 
االأ�سبوع االأول من اأبريل 2020، 
 2020 �سهر فرباير  مقارنة مع 
باعتباره �سهر مرجعي. وجاء هذا 
بارتفاع  مدفوعاً  املتوقع  االرتفاع 
تاأثرت  التي  ال�سلع  بع�س  اأ���س��ع��ار 
من تداعيات االأو�ساع االقت�سادية 
اأ�سعار  انخف�ست  بينما  ال��راه��ن��ة، 
ال���ع���دي���د م����ن ال�����س��ل��ع االأخ�������رى، 
ب�سبب تغري ال�سلوك اال�ستهاكي 
لدى اأفراد املجتمع، كما هو احلال 
دول  ج��م��ي��ع  يف  ل��اأ���س��ر  بالن�سبة 

العامل.

نف�سه، وتثل  ال��ع��ام  م��ن  ف��رباي��ر 
وزن  م��ن   9.1% املجموعة  ه��ذه 

املوؤ�سر.

ال�سلع غري الغذائية
ال�سعري  القيا�سي  ال��رق��م  ارت��ف��ع 
تقع  ال��ت��ي  ال��غ��ذائ��ي��ة  غ��ري  لل�سلع 
“ال�سابون  جم��م��وع��ات:  ���س��م��ن 
غ�سيل  و”ملطفات  واملطهرات”، 
و”معطرات  باأنواعها”،  املاب�س 
وم��ل��ط��ف��ات اجل���و وم����واد تنظيف 
والقفازات  و”الكمامات  االأثاث”، 
وامل�سكنات”،  ال�����زك�����ام  واأدوي����������ة 
و”االأحجار الكرمية وامل�سوغات”، 
االأول  االأ�سبوع  %6.2 يف  بن�سبة 
2020 م��ق��ارن��ة مع  اأب���ري���ل  م��ن 

�سهر فرباير 2020. 
وج���اء ه���ذا االرت���ف���اع امل��ل��ح��وظ يف 
اأ�سعار هذه ال�سلع مدفوعاً بزيادة 
املجموعات،  بع�س  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب 
جمموعة  اأ����س���ع���ار  يف  واالرت�����ف�����اع 
واأدوي�����ة  وال���ق���ف���ازات  “الكمامات 

ال�سلع الغذائية
ال�سعري  القيا�سي  ال��رق��م  ارت��ف��ع 
ال����ت����ي تقع  ال����غ����ذائ����ي����ة  ل���ل�������س���ل���ع 
“اللحوم”،  جم��م��وع��ات:  ���س��م��ن 
البحرية”،  واالأغذية  “االأ�سماك 
والبي�س”،  واجل��������ن  “اللن 
بن�سبة  و”البقول”،  “الفواكه”، 
من   االأول  االأ����س���ب���وع  يف   3.2%
�سهر  م��ع  مقارنة   2020 اأب��ري��ل 
وذلك  نف�سه،  ال��ع��ام  م��ن  ف��رباي��ر 
ال���ط���ل���ب على  ن��ت��ي��ج��ة الرت�����ف�����اع 
االأ�سا�سية  الغذائية  امل���واد  بع�س 
نحو  االأ���س��ر  بع�س  ت��وج��ه  ب�سبب 
تخزين الغذاء، اإىل جانب الزيادة 
اأ�سعار  ���س��ه��دت��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ك���ب���رية 
واالأغذية  “االأ�سماك  جم��م��وع��ة 
بن�سبة  �ساهمت  والتي  البحرية” 
%33.6 يف معدل االرتفاع العام 
اأبريل  االأ���س��ب��وع االأول م��ن  خ��ال 
فرباير  ب�����س��ه��ر  م��ق��ارن��ة   2020
اأ�سعارها  ارت��ف��ع��ت  ح��ي��ث  امل��ا���س��ي، 
ب�سهر  م��ق��ارن��ة   13.7% بن�سبة 

وال���ت���ي  وامل�سكنات”،  ال�����زك�����ام 
 26.4% ن�سبته  م��ا  اإىل  و�سلت 
اأبريل  م���ن  االأول  االأ����س���ب���وع  يف 
�سهر فرباير  2020 مقارنة مع 
م���ن ال���ع���ام ن��ف�����س��ه، ل��ت�����س��اه��م مبا 
جممل  م����ن   26.6% ن�����س��ب��ت��ه 
االأول  االأ�سبوع  يف  العام  االرت��ف��اع 
ب�سهر  2020 مقارنة  اأبريل  من 
فرباير 2020، حيث تثل هذه 
من   3.7% ن�سبته  ما  املجموعة 
وزن امل��وؤ���س��ر. وم���ن ج��ه��ة اأخ���رى، 
ف��ق��د ان��خ��ف�����س��ت اأ����س���ع���ار ك���ل من 
جمموعة “ال�سابون واملطهرات” 

بن�سبة 1.4%.
اأن����ه يف ظل  اإىل  امل���رك���ز  واأو�����س����ح 
ان��خ��ف��ا���س ال��ط��ل��ب امل��ح��ل��ي على 
واخلدمات،  ال�����س��ل��ع  م��ن  ال��ع��دي��د 
ال�سلع  م��ن  ع���دد  اأ���س��ع��ار  �ست�سهد 
م��������زي��������داً من  اال�����س����ت����ه����اك����ي����ة 
االنخفا�س، والذي من املتوقع اأن 
ينعك�س يف تباطوؤ االأ�سعار، م�سرياً 
االقت�سادية  االإج������راءات  اأن  اإىل 

االحتاد العربي ملراقبي التاأمني يبحث عن بعد �سبل 
مواجهة تداعيات »كورونا «على االأ�سواق العربية

الظروف  ظ��ل  يف  وامل�ستفيدين  ال��وث��ائ��ق  حملة  جت���اه 
احلالية .

والتدابري  االج���������راءات  اأه�����م  ال���زع���اب���ي  وا���س��ت��ع��ر���س 
هيئة  اتخذتها  التي  التحفيزية  واحل���زم  االح��رتازي��ة 
االآثار  ب��ه��دف تخفيف  االإم���ارات���ي  ال�����س��وق  ال��ت��اأم��ني يف 
االقت�سادية الناجمة عن فريو�س كورونا. بدورهم اأكد 
روؤ�ساء الهيئات العربية لا�سراف والرقابة على التاأمني 
على �سرورة التن�سيق بني الهيئات العربية امل�سرفة على 
واالأفكار  واملقرتحات  اخل��ربات  وتبادل  التاأمني  اأعمال 
تواجه  ال��ت��ي  التحديات  على  للتغلب  يف  ت�ساهم  ال��ت��ي 
اأ�سواق التاأمني العربية على كافة امل�س��تويات االإن�سانية 
االجتماع  خال  ومت   . االقت�سادية  اأو  االجتماعية  و  اأ 
ط���رح ال��ع��دي��د م���ن امل��ق��رتح��ات واالأف����ك����ار ال��ت��ي تدعم 
اجلهود امل�سرتكة للهيئات العربية لا�سراف والرقابة 
والتخفيف  الفريو�س  انت�سار  من  للحد  التاأمني  على 

من تداعياته ال�سحية واالقت�سادية.

•• اأبوظبي- وام:

هيئة  ع��ام  مدير  ال��زع��اب��ي  عبيد  اإب��راه��ي��م  �سعادة  عقد 
التاأمني  مل��راق��ب��ي  ال��ع��رب��ي  رئ��ي�����س االحت�����اد  ال���ت���اأم���ني 
املرئي  االت�����س��ال  تقنية  با�ستخدام  بعد  ع��ن  اج��ت��م��اع��اً 
على  والرقابة  لاإ�سراف  العربية  الهيئات  روؤ���س��اء  مع 
اأهم  بحث  خاله  ومت  االحت��اد  اأع�ساء  التاأمني  اأعمال 
االإجراءات واجلهود املبذولة من قبل الهيئات الرقابية 
 “ امل�ستجد  كورونا  فريو�س  تداعيات  ملواجهة  العربية 

كوفيد-19«.
العامة  االأم��ان��ة  م��ب��ادرات  ه��ذا االجتماع �سمن  وي��اأت��ي 
ل��احت��اد ال��ع��رب��ي مل��راق��ب��ي ال��ت��اأم��ني ويف اإط����ار حر�س 
هيئات  بني  امل�سرتك  والتعاون  التن�سيق  على  االحت��اد 
ال���دول العربية  ال��ت��اأم��ني يف  االإ����س���راف وال��رق��اب��ة على 
ل��ت��ع��زي��ز  ق����درات ق��ط��اع ال��ت��اأم��ني ال��ع��رب��ي يف مواجهة 
الفريو�سات  اأخ����ط����ار  وم���ن���ه���ا  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال���ت���ح���دي���ات 

واالأمرا�س ال�سارية واملعدية.
ال��ت��ع��اون و  اأهمية   - �سعادته - خ��ال االج��ت��م��اع  واأك���د 
ت��وح��ي��د اجل��ه��ود ب��ني ه��ي��ئ��ات ال��ت��اأم��ني ال��ع��رب��ي��ة للحد 
 ”19- “كوفيد  امل�ستجد  كورونا  فريو�س  انت�سار  من 
وتبادل  ا�ستباقية  وخ��ط��ط  م���ب���ادرات  وج���ود  و����س���رورة 
االأفكار واملقرتحات واملبادرات ملواجهة تداعيات االأزمة 
اأ�سواق  ق���درات  وتعزيز  دع��م  بهدف  احلالية  ال�سحية 

التاأمني العربية.
التي تفر�سها هذه  التحديات  التغلب على  اأن  واأ�ساف 
التاأمني  ق��ط��اع  حتفيز  يتطلب  اال�ستثنائية  امل��رح��ل��ة 
العربي من خال اتخاذ حزم اقت�سادية حتفيزية من 
القرارات والقوانني والت�سريعات تتائم مع متطلبات 
االأ���س��واق يف مواجهة هذه  ه��ذه  وتدعم مناعة  املرحلة 

املخاطر .
التحرك يف طرح احلزم  �سرعة  الزعابي �سرورة  واأك��د 
على  التغلب  �ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  وال���ق���رارات  التحفيزية 
تواجهها  ق��د  ال��ت��ي  امل�ستقبلة  اأو  احل��ال��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
امل�ستجد  ك���ورون���ا  ف��ريو���س  ب�سبب  ال��ع��رب��ي��ة  االأ����س���واق 

“كوفيد-19«.
كما اأكد على قدرة قطاع التاأمني العربي على اخلروج 
م���ن االأزم�����ة احل��ال��ي��ة ب�����س��ك��ل ق���وي خ��ا���س��ة اأن معظم 
�سركات التاأمني العربي�����ة تتلك م����اءة مالي���ة كافية 
�ستمكنها من تعزي�����ز قدرته�����ا  يف الوف�����اء بالتزاماته���ا 

غرفة دبي ت�ستقبل طلبات امل�ساركة يف �سندوق الت�سامن املجتمعي �سد كوفيد 19 على موقعها الإلكرتوين  

بوعميم: القطاع اخلا�ش �سيلعب دورًا اأ�سا�سيًا يف دعم ال�سندوق 
•• دبي-الفجر:

اأع��ل��ن��ت غ��رف��ة جت����ارة و���س��ن��اع��ة دب���ي ع���ن ب���دء ا���س��ت��ق��ب��ال��ه��ا ع���رب موقعها 
االإلكرتوين لطلبات امل�ساركة من قبل القطاع اخلا�س يف �سندوق الت�سامن 
املجتمعي �سد كوفيد 19، الذي اأطلقته دائرة ال�سوؤون االإ�سامية والعمل 
فريو�س  انت�سار  اأحدثها  التي  ال�سلبية  التداعيات  ملواجهة  بدبي  اخل��ريي 
كورونا امل�ستجد )كوفيد 19( على كافة ال�سعد االقت�سادية واالجتماعية 

وال�سحية. 

و�سمت �سفحة جديدة د�سنتها الغرفة على موقعها االإلكرتوين معلومات 
عن اآلية التربع وامل�ساهمة من قبل القطاع اخلا�س.

واأكد �سعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة جتارة و�سناعة دبي اأن القطاع 
اأ�سا�سياً يف دعم ال�سندوق و�سط التحديات التي مير  اخلا�س �سيلعب دوراً 
ت�سافر  اأهمية  اإىل  م�سرياً  اال�ستثنائية،  الظروف  هذه  نتيجة  العامل  بها 
كورونا  ف��ريو���س  خلفها  التي  التحديات  ه��ذه  ملواجهة  امل�سرتكة  اجل��ه��ود 

امل�ستجد )كوفيد 19( على املجتمع والقطاع اخلا�س. 
يف  املجتمعي  دوره  لعب  اإىل  اخل��ا���س  القطاع  دب��ي  غرفة  ع��ام  مدير  ودع��ا 

احلفاظ على امن و�سامة جميع فئات املجتمع، موؤكداً اأن ما ن�سهده اليوم 
وعي  على  موؤ�سر  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  ا�سرتاتيجية  �سراكة  من 

املجتمع باأهمية هذه املرحلة يف مكافحة التحديات احلالية.
والقيام  بال�سندوق،  بامل�ساهمة  الراغبة  اخلا�س  القطاع  ل�سركات  وميكن 
مب�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، ال��ت��وا���س��ل ع��ل��ى ال��ع��ن��وان امل���وج���ود ع��ل��ى املوقع 
االإلكرتوين للغرفة، حيث �سيقوم فريق خمت�س من موظفي الغرفة بالرد 
اآلية امل�ساركة يف تويل  على كافة اال�ستف�سارات، و�سمان �سهولة و�سا�سة 

ال�سندوق. 

ال�سعودية تطرح مناق�سة ل�سراء نحو 600 األف طن من علف ال�سعري 
•• هامبورج-دبي-رويرتز

ال�سعودية،  ل��ل��ح��ب��وب  ال��ع��ام��ة  امل��وؤ���س�����س��ة  ق��ال��ت 
اململكة،  يف  للقمح  احلكومي  الرئي�سي  امل�سرتي 
نحو  ل�سراء  عاملية  مناق�سة  طرحت  اإنها  اأم�س 
ال�سعري لتوؤكد بذلك  األف طن من علف   600

تقارير �سابقة نقا عن جتار.
املناق�سة  يف  العرو�س  لتقدمي  النهائي  واملوعد 
هو العا�سر من اأبريل ني�سان. واأ�سافت املوؤ�س�سة 
اإىل  ال�سعري  علف  و���س��ول  تطلب  املناق�سة  اأن 

اململكة خال يوليو توز واأغ�سط�س اآب.
العامة  املوؤ�س�سة  حمافظ  الفار�س  اأحمد  وق��ال 
لعلف  مناق�سة  ثالث  ه��ذه  اإن  بيان  يف  للحبوب 

واأ�ساف   .2020 يف  املوؤ�س�سة  تطرحها  ال�سعري 
تتاألف  ط���ن  األ����ف   600 ال��ب��ال��غ��ة  ال�����س��ح��ن��ة  اأن 
موردين  من  لل�سراء  فردية  �سحنات  ع�سر  من 

عامليني.
 60 والعرو�س املطلوبة ل�سحنات قدر الواحدة 
كمية  �سراء  بحق  املوؤ�س�سة  وحتتفظ  ط��ن.  األ��ف 
بن�سبة  املناق�سة  يف  امل��ط��ل��وب  م��ن  اأق���ل  اأو  اأزي���د 

ع�سرة باملئة.
ويف املناق�سة ال�سابقة املعلنة ل�سراء علف ال�سعري 
يف 23 مار�س اآذار، ا�سرتت املوؤ�س�سة 1.2 مليون 
يف  ل��ل��ط��ن  دوالر   201.04 ب��ل��غ  ب�����س��ع��ر  ط���ن 
اإىل  للو�سول  ال�سحن  تكلفة  �ساما  املتو�سط 

ال�سعودية يف مايو اأيار ويونيو حزيران.

% عمومية اأ�سواق عجمان التعاونية توزع اأرباحا نقدية بن�سبة 10 
•• عجمان-وام:

اأقرت اجلمعية العمومية جلمعية اأ�سواق عجمان التعاونية توزيع اأرباح نقدية بن�سبة 10 % اإ�سافة 
اإىل توزيع ن�سبة 11 % على م�سرتيات امل�ساهمني، وذلك عن اأعمالها لل�سنة املالية 2019.

جاء ذلك خال اجتماع اجلمعية العمومية العادي احلادي ع�سر والذي عقد با�ستخدام تقنية احل�سور 
والت�سويت االإلكرتوين عن بعد. وقال �سعادة ال�سيخ حممد بن عبداهلل بن �سلطان النعيمي رئي�س 
جمل�س اإدارة جمعية ا�سواق عجمان التعاونية اإن �سايف اأرباح اجلمعية لعام 2019 بلغ 16 مليونا 
و670 األفا و 172 درهم وهي االأرباح االأعلى منذ تاأ�سي�س اجلمعية، وحققت اجلمعية مبيعات بلغت 

حوايل 200 مليون درهم، وقفز جمموع االأ�سول الثابتة اإىل 195 مليون درهم.
واأ�سار اإىل الدور الفاعل الذي تقوم به جمعية اأ�سواق عجمان التعاونية يف خدمة املجتمع وتخفيف 
وب�سكل  العالية  اجل��ودة  ذات  املنتجات  وتوفري  الدولة،  يف  واملقيمني  املواطنني  عن  املعي�سية  االأعباء 

متنوع وباأ�سعار تناف�سية لتائم متطلبات كافة �سرائح املجتمع وتفي بطلبات املت�سوقني.
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املال والأعمال

مرتفعة  واخل�������س���راوات  ال��ل��ح��وم 
باملدينة لكن ها�سم حممد رئي�س 
بالغرفة  والفاكهة  اخل�سر  �سعبة 
ب���االإ����س���ك���ن���دري���ة قال  ال���ت���ج���اري���ة 
ب�سكل  ت��رت��ف��ع  مل  “االأ�سعار  اإن 
كبري... لو نزلت االأ�سواق �ستجد 
اخل�سروات  ع���ل���ى  االإق�����ب�����ال  اأن 
والفاكهة انخف�س عما كان عليه 

قبل اأزمة فريو�س كورونا«.
امل��واط��ن��ني عن  “اإحجام  واأ���س��اف 
النزول اإىل ال�سوارع �ساهم يف خلق 

حالة ركود يف اأ�سواق اخل�سر«.
الكلي  االإن��ف��اق  متو�سط  وت��راج��ع 
األفا   51 اإىل  امل�����س��ري��ة  ل��اأ���س��رة 
و400 جنيه يف 2018-2017 
املركزي  اجل���ه���از  ل��ب��ي��ان��ات  وف��ق��ا 
ويبلغ  واالإح�ساء  العامة  للتعبئة 
متو�سط الدخل ال�سنوي لاأ�سرة 
وفقا  ج��ن��ي��ه  و900  األ����ف����ا   58
ب��ي��ان��ات م��ع��ل��ن��ة. وتقول  الأح����دث 
االإ�سماعيلية  م��ن  �سعبان  اأ�سماء 
كبري  ب�سكل  ارت��ف��ع��ت  “االأ�سعار 
اأ���س��ع��ار اخل�����س��روات.. مع  خا�سة 
زادت عما  االأ�سعار  بداية احلظر، 
املنافذ  كانت عليه، ال توجد غري 
احل��ك��وم��ي��ة اأ���س��ع��اره��ا اأق���ل بع�س 
اأريده  اأج��د كل ما  ال�سيء لكن ال 
فيها«. وتغطي م�سر 88.5 باملئة 
من االأ�سر بالدعم التمويني حتى 

اأكتوبر ت�سرين االأول 2018.
امل�سلحة يف م�سر  ال��ق��وات  وب���داأت 
منذ نحو خم�سة اأع��وام يف توفري 
التي  ال�سيارات  من  كبرية  اأع��داد 
جتوب جميع اأنحاء الباد وخا�سة 
امل����ن����اط����ق ال�����س��ع��ب��ي��ة وال���ف���ق���رية 
وال�سلع  وال��دواج��ن  اللحوم  لبيع 
يف  خمف�سة  ب��اأ���س��ع��ار  االأ���س��ا���س��ي��ة 
حم���اول���ة ل��ت��خ��ف��ي��ف ال���ع���بء عن 

املواطنني.

 جولدمان �ساك�ش: خف�ش كبار منتجي 
النفط االإنتاج 10 ماليني برميل ال يكفي 

•• وا�شنطن-رويرتز

قال جولدمان �ساك�س اإن خف�س كبار منتجي النفط لاإنتاج مبقدار ع�سرة 
مايني برميل يوميا لن يكفي لتح�سني التوازنات العاملية يف �سوق تعاين 

من انهيار الطلب ب�سبب فريو�س كورونا وتنامي تخمة االإمدادات.
وحلفاء  )اأوب���ك(  للبرتول  امل�سدرة  البلدان  منظمة  تعقد  اأن  املقرر  وم��ن 
دائرة  عرب  اجتماعا  اأوب���ك+،  با�سم  املعروفة  املجموعة  رو�سيا،  بينهم  من 
تلفزيونية مغلقة لبحث خف�س االإنتاج لكبح تراجع يف اأ�سعار النفط الذي 
قل�س �سعر العقود االآجلة خلام القيا�س العاملي برنت نحو 50 باملئة منذ 

بداية العام اجلاري.
وقال البنك يف مذكرة بتاريخ الثامن من اأبريل ني�سان” يف نهاية املطاف، 
فاإن حجم �سدمة الطلب بب�ساطة اأكرب بكثري بالن�سبة الأي خف�س من�سق 

لاإمدادات، مما ميهد ال�ساحة الإعادة توازن حاد«.
واأ�ساف البنك اأن خف�سا رئي�سيا مبقدار ع�سرة مايني برميل يوميا �سيظل 
بحاجة لتقلي�س اإ�سايف لاإمدادات بواقع اأربعة مايني برميل يوميا عرب 

وقف االإنتاج ب�سبب انخفا�س االأ�سعار.
وقال “بينما يربر هذا احلاجة خلف�س رئي�سي اأكرب يقرتب من 15 مليون 
برميل يوميا، نعتقد اأن هذا �سيكون اأ�سعب كثريا يف حتقيقه اإذ اأن العبء 

االإ�سايف على االأرجح �سيقع على عاتق ال�سعودية حتى يت�سم بالفعالية«.
التو�سل التفاق من جانب كبار  بينما قد يدعم احتمال  اإن��ه  البنك  وق��ال 
فاإنه �سيوؤدي يف نهاية املطاف لرتاجع  املنتجني االأ�سعار يف “االأيام املقبلة”، 
تك�سا�س  غ��رب  خ��ام  ل�سعر  لتوقعاته  نزولية  اح��ت��م��االت  متوقعا  االأ���س��ع��ار، 

الو�سيط االأمريكي عند 20 دوالرا للربميل.
و�سي�سكل ا�ستمرار تخفي�سات االإمدادات عاما داعما لتوقعات البنك خلام 

برنت يف اأكتوبر ت�سرين االأول 2020 البالغة 40 دوالرا للربميل.

مليار درهم ح�سيلة مكا�سب اأ�سواق   40
املال االإماراتية خالل 5 جل�سات

•• اأبوظبي-وام:

وذلك  �سهر  منذ  االأ�سبوعية  تعاماتها  اأف�سل  االإماراتية  املال  اأ�سواق  اأنهت 
ال�سركات  الأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  وك�سبت  بقوة  موؤ�سراتها  ارتفعت  بعدما 
اجليد  االأداء  وج��اء  جل�سات.  خم�س  خ��ال  دره��م  مليار   40 نحو  املتداولة 
اأعلنتها احلكومة  ل��اأ���س��واق االإم��ارات��ي��ة ب��دع��م م��ن ح��زم��ة امل��ح��ف��زات ال��ت��ي 
ثقة  ع��ززت من  والتي  املا�سية  االأي��ام  املحلية خ��ال  االحت��ادي��ة واحلكومات 
اأبوظبي  ل�سوق  ال��ع��ام  املوؤ�سر  وقفز  ال��ت��داول.  على  و�سجعتهم  امل�ستثمرين 
لاأوراق املالية بن�سبة %10.1 خال االأ�سبوع بالغا م�ستوى 4113 نقطة 
يف حني ارتفع املوؤ�سر العام ل�سوق دبي املايل اإىل م�ستوى 1830 نقطة بنمو 
ن�سبته %6.3 مقارنة مع االأ�سبوع ال�سابق. وبالعودة اإىل تفا�سيل تعامات 
اليوم االأخري من االأ�سبوع فقد �سهدت جل�سة اخلمي�س ن�ساطا كبريا بعدما 
ا�ستمرار تركز اجلزء االأكرب  الرابحة على الرغم من  االأ�سهم  تو�سع قائمة 
من التداوالت على �سريحة االأ�سهم الثقيلة. ووا�سل �سهم ات�ساالت �سعوده 
القوي بالغا 15.1 درهم و�سهم بنك اأبوظبي االأول اىل 12.1 درهم و�سهم 
اإىل  ال���دار  �سهم  ارت��ف��ع  كما  دره��م   3.33 اإىل  االإ���س��ام��ي  اأبوظبي  م�سرف 
1.50 دره��م. ويف �سوق دبي املايل وا�سل �سهم بنك االإم��ارات دبي الوطني 
دبي  بنك  �سهم  و�سل  فيما  دره��م   8.40 م�ستوى  اإىل  قافزا  الن�ساط  قيادة 
االإ�سامي اإىل 3.19 درهم ..من جانبه �سعد �سهم اإعمار اإىل 2.37 درهم 

وتبعه �سهم اإعمار للتطوير املغلق عند 2.08 درهم.

االأ�سابيع  خ��ال  الغذائية  ال�سلع 
تداعيات فريو�س  و�سط  االأخ��رية 
ك����ورون����ا وح���ظ���ر ال���ت���ج���وال مما 
للتدخل  واحلكومة  اجلي�س  دف��ع 
االأ�سا�سية  امل���ن���ت���ج���ات  ل���ت���وف���ري 
باأ�سعار اأقل من ال�سوق من خال 
والقرى  امل��دن  عربات يف خمتلف 

للحد من ارتفاع االأ�سعار.
وق�������ال حم���م���د ف���ه���ي���م ع����ام����ل يف 
القاهرة  ����س���م���ايل  ال�����س��ي��خ  ك���ف���ر 
ل�����روي�����رتز وي�����ع�����ول ث����اث����ة من 
ب�سكل  �سعبة  “ظرويف  االأط��ف��ال 
قبل...  من  حياتي  يف  يحدث  مل 
مغلق  به  اأعمل  كنت  اللي  املطعم 
اإذا  واأن���ا ب��دون عمل وم�س ع��ارف 
القوى  �ساأ�ستفيد من منحة  كنت 
اللحوم  واأ����س���ع���ار  ال  اأو  ال��ع��ام��ل��ة 
واخل�سراوات زادت ب�سكل كبري يف 
اأعلم كيف �سيكون  االأ���س��واق... ال 
دخول  مع  املقبلة  الفرتة  و�سعي 
وقررت احلكومة  �سهر رم�سان”. 
بقيمة  م��ن��ح��ة  ����س���رف  امل�����س��ري��ة 
500 جنيه للعمالة املوؤقتة التي 
ت�����س��ررت م��ن ت��داع��ي��ات فريو�س 
ك��ورون��ا مل���دة ث��اث��ة اأ���س��ه��ر لكنها 
مل تعلن بعد عن اأعداد املتقدمني 

للمنحة اأو اآلية �سرفها.
وزاد معدل الفقر يف م�سر خال 
 2018-2017 امل��ال��ي��ة  ال�سنة 
 27.8 م���ن  ب��امل��ئ��ة   32.5 اإىل 
قيمة  وت��ب��ل��غ   ،2015 يف  ب��امل��ئ��ة 
ج��ن��ي��ه��ا يف   8827 ال��ف��ق��ر  خ���ط 
ال�سنة للفرد وفقا الأحدث بيانات 
اأح��م��د ح�سن من  م��ت��اح��ة. وق���ال 
“اأ�سعار  م�سر  ب�سعيد  اأ���س��ي��وط 
اخل�سراوات ارتفعت ب�سكل خرايف 
التجار  ك����ورون����ا...  اأزم�����ة  خ���ال 
وقاموا  ال��ت��ج��وال  حظر  ا�ستغلوا 
برفع االأ�سعار ... لن ن�ستطيع اأن 

•• القاهرة-رويرتز

للتعبئة  امل����رك����زي  اجل���ه���از  ق����ال 
اإن  اأم���������س  ال���ع���ام���ة واالإح���������س����اء 
باملدن  امل�ستهلكني  اأ�سعار  ت�سخم 
باملئة   5.1 اإىل  ت��راج��ع  امل�سرية 
يف  باملئة   5.3 من  اآذار  مار�س  يف 
على  ارت��ف��ع  لكنه  �سباط  ف��رباي��ر 
مقابل  باملئة   0.6 �سهري  اأ�سا�س 

�سفر باملئة يف فرباير �سباط.
رئي�سة  ال�سويفي  ر���س��وى  وق��ال��ت 
اال�ستثمار  بنك  يف  البحوث  ق�سم 
كانت  “االأرقام  لرويرتز  فارو�س 
متوقعة... االرتفاع كان يف االأ�سعار 
�سنوي  اأ�سا�س  على  لكن  ال�سهرية 
االأ�سعار...  يف  ت��راج��ع  هناك  ك��ان 
كانت هناك عمليات �سراء مكثفة 
من جانب املواطنني ب�سبب حظر 
ال��ت��ج��وال واخل����وف م��ن فريو�س 
كورونا”. وذكر البيان ال�سادر عن 
العامة  للتعبئة  امل��رك��زي  اجل��ه��از 
جمموعة  اأ���س��ع��ار  اأن  واالإح�����س��اء 
�سهري  اأ�سا�س  على  زادت  الدخان 
والدواجن  وال��ل��ح��وم  باملئة   5.4
3.7 باملئة.  2.4 باملئة والفاكهة 
ما  “االأرقام  ال�سويفي  واأ���س��اف��ت 
البنك  م�ستهدف  م��ن  اأق���ل  زال���ت 
املركزي وهو ما �سيدفعه لتثبيت 
املقبلة...  الفرتة  خ��ال  الفائدة 
نتوقع ارتفاع الت�سخم على اأ�سا�س 
اأبريل ني�سان باأقل من  �سهري يف 
�سنوي  اأ�سا�س  وعلى  باملئة  واح��د 

من خم�سة اإىل �ستة باملئة«.
الن�سبة  نطاق  الت�سخم يف  ويظل 
املركزي  البنك  ي�ستهدفها  ال��ت��ي 
ع��ن��د ت�����س��ع��ة ب��امل��ئ��ة ت���زي���د ثاث 

نقاط مئوية اأو تنق�سها.
و�سهدت م�سر ارتفاعات يف اأ�سعار 
وبع�س  وال���ل���ح���وم  اخل�������س���راوات 

احلال  ه���ذا  ع��ل��ى  ط��وي��ا  ن�ستمر 
خا�سة مع قدوم �سهر رم�سان«.

يعي�س  الذين  امل�سريون،  وي�سكو 

الفقر،  خط  حتت  منهم  املايني 
احلاجات  تلبية  يف  �سعوبات  م��ن 
ق��ف��زات متتالية  ب��ع��د  االأ���س��ا���س��ي��ة 

ال�������س���ل���ع واخل����دم����ات  اأ�����س����ع����ار  يف 
والدواء. وقال عدد من املواطنني 
ا�سعار  اإن  لرويرتز  باالإ�سكندرية 

ت�سخم اأ�سعار امل�ستهلكني باملدن امل�سرية يرتاجع يف مار�ش 

املحكمة العليا يف اململكة املتحدة تعنّي حار�سًا ق�سائيًا ل�سركة »اإن اإم �سي« للرعاية ال�سحية
 اأ�سدرت املحكمة العليا يف اململكة املتحدة قرارها اليوم بتعيني حار�س ق�سائي 
على �سركة اإن اإم �سي للرعاية ال�سحية ) اإن اإم �سي اأو ال�سركة (، ا�ستجابًة للطلب 
م به بنك اأبوظبي التجاري )“جمموعة بنك اأبوظبي التجاري” اأو  الذي تقدرّ

وعدم اعرتا�س ال�سركة على هذا الطلب. “البنك”(، 
اإىل  لل�سركة  مقر�سة  رئي�سية  اأخ��رى  وجهات  التجاري  اأبوظبي  بنك  وَخلمُ�س 
�سي”  اإم  “اإن  �سركة  مل�ستقبل  االأن�سب  الطريقة  هي  ق�سائي  حار�ٍس  تعيني  اأن 
الت�سغيلية  العمليات  وا�ستمرارية  اأعمالها،  وا�ستقرار  لها  التابعة  وال�سركات 
وحتقيق م�سلحة املر�سى والكادر الطبي وكافة االأطراف االأخرى املعنية. اإن 
ب�سكل  وا�ستقراره  االأعمال  ن�ساط  ا�ستعادة  اإىل  يهدف  ق�سائي  حار�ٍس  تعيني 
ال�����س��رك��ة. وق��د ج��اء ه��ذا االإج���راء  اأع��م��ال  ع��ن ت�سفية  ���س��ري��ع، ويختلف كلياً 
التي  االأخ��رية  للتطورات  نتيجة  لل�سركة  ق�سائي  حار�ٍس  لتعيني  اال�ستباقي 
�سهدتها ال�سركة بعد ت�سريحاتها حول ر�سد ديوٍن بقيمة تزيد عن 4 مليارات 

و�ستتوىلرّ  لها.  التابعة  وال�سركات  ال�سركة  ي�سغلون منا�سب مهمة يف  زالوا  ال 
الق�سائية  احلرا�سة  م�سوؤولية  ف��وري  ب�سكل  مار�سال”  اآن��د  “األفاريز  �سركة 
ال�سركة  اأعمال  جميع  ب���اإدارة  الق�سائي  احلار�س  �سيقوم  بحيث  ال�سركة  على 
وتتمثرّل  باأعمالها.  املعنية  االأط��راف  كافة  عن  بالنيابة  لها  التابعة  وال�سركات 
وا�ستمرارية  ا�ستقرار  على  العمل  يف  احل��ايل  ال��وق��ت  يف  الرئي�سية  االأول��وي��ة 
مها ال�سركة وال�سركات التابعة لها  العمليات الت�سغيلية واخلدماتية التي تقدرّ
مهمة  الق�سائي  احلار�س  �سيتوىلرّ  كما  ال�سحية.  للرعاية  مراكزها  كافة  ويف 
ال للحوكمة املوؤ�س�سية يف ال�سركة وال�سركات التابعة لها واإجراء  و�سع اإطار فعرّ
االأن�سطة  لتق�سي  مراحله،  ك��ل  يف  ال�سفافية  يلتزم  وم�ستقل  �سامل  حتقيٍق 
اأي  اأو  اأن يكون قد مت ارتكابها يف ال�سركة  واملمار�سات غري القانونية املحتمل 

من ال�سركات التابعة لها تهيداً ملحاولة ا�سرتجاع اأية اأ�سول واأموال. 
يلتزم بنك اأبوظبي التجاري بالتعاون الوثيق مع احلار�س الق�سائي واجلهات 

التنظيمية  واجل��ه��ات  ال�سركة  ب��اأع��م��ال  املعنية  واالأط����راف  االأخ���رى  املقر�سة 
قد  ت��ك��ون  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي  امل�����س��ب��وه��ة  االأع���م���ال  يف  ال����ازم  بال�سكل  للتحقيق 
املتورطة  االأط�����راف  ول��ت��ق��دمي  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع��ة  وال�����س��رك��ات  ال�����س��رك��ة  ح�سلت يف 
مال  راأ���س  لتمويل  ائتمانية  ت�سهياٍت  بتوفري  ملتزم  البنك  اأن  كما  للعدالة. 
احلار�س  ب��دء  ف��ور  الق�سري  امل��دى  على   )Working Capital( عامل 
اأعمال ال�سركة  الق�سائي تويلرّ مهامه يف ال�سركة وذلك للم�ساهمة يف ت�سيري 
التجاري  اأبوظبي  بنك  د  ويوؤكرّ املقبلة.  املرحلة  هذه  لها يف  التابعة  وال�سركات 
امتنانه وتقديره لكافة اأفراد الطاقم الطبي وفريق العمل يف املجموعة على 
ال�سحية للمجتمعات  الرعاية  ملوا�سلة توفري خدمات  ما يبذلونه من جهود 
جنب  اإىل  جنباً  العمل  يف  البنك  و�سي�ستمر  املرحلية.  التحديات  رغم  املحلية 
مع اجلهات االأخرى املقر�سة لتقدمي الدعم الازم ل�سركة اإن اإم �سي للرعاية 

ال�سحية يف ظل الظروف ال�سعبة التي فر�ستها االأو�ساع الراهنة.

خطر  اأم���ام  ال�سركة  ي�سع  مم��ا  م�سبقاً،  عنها  الك�سف  يتم  مل  اأم��ري��ك��ي  دوالر 
ة  االفا�س. كما اأنه بات من الوا�سح اأن ال�سركة مل تف�سح عن معلوماٍت مهمرّ
تتعلق باأعمالها وو�سعها املايل واالئتماين اىل اجلهات املقر�سة لها وم�ساهميها 
و�سركات الت�سنيف االئتماين واجلهات التنظيمية التي ت�سرف على اأعمالها، 
حيث كانت قد اأف�سحت عن احتمالية وجود �سبهات حول بع�س اأعمال ال�سركة 
ر ب�سكٍل مبا�سر  اأثرّ واأن�سطتها املالية، دون اأن حتدد تفا�سيل هذه ال�سبهات، ما 
على الو�سع املايل واالئتماين لل�سركة وال�سركات التابعة لها وعلى م�سالح بنك 
اأبوظبي التجاري واأطراف رئي�سية اأخرى معنية باأعمالها.  وقد حظي الطلب 
م به بنك اأبوظبي التجاري لتعيني حار�س ق�سائي بدعٍم �سريح من  الذي تقدرّ
حيث  لها،  التابعة  وال�سركات  لل�سركة  الرئي�سية  املقر�سة  اجلهات  من  ع��دٍد 
كانت هذه اجلهات قد اأعربت عن قلقها ال�سديد ب�ساأن و�سع ال�سيولة النقدية 
التنفيذية  االإدارة  وفريق  االإدارة  جمل�س  يف  �سابقني  اأع�ساء  واأن  للمجموعة 

•• اأبوظبي- الفجر:

املالية  ال�������س���وؤون  جل��ن��ة  وا���س��ل��ت 
وال�سناعية  واالق����ت���������س����ادي����ة 
ل��ل��م��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي االحت������ادي 
خ������ال اج���ت���م���اع���ه���ا ي������وم اأم�������س 
اأبريل   8 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  االأول 
بعد  عن  عقدته  ال��ذي  2020م، 
كونفرن�س”،  “فيديو  تقنية  عرب 
را�سد  ���س��ع��ي��د  ����س���ع���ادة  ب���رئ���ا����س���ة 
مناق�سة  اللجنة،  رئي�س  العابدي 
م�����س��روع ق��ان��ون احت����ادي يف �ساأن 
يت�سمن  ال��ذي  امل�ستهلك،  حماية 

36 مادة. 
وت�سم اللجنة يف ع�سويتها �سعادة 
���س��ل��ط��ان نا�سر  ك���ل م����ن: م����ريه 
اللجنة،  ال�سويدي مقررة  حممد 
م��ط��ر حممد  ح��م��ي��د  ط����ارق  ود. 
ال���ط���اي���ر، وع��ائ�����س��ة ر���س��ا ح�سني 
ال��ب��ريق، واأ���س��ام��ة اأح��م��د عبداهلل 
�سلطان  را�سد  وعائ�سة  ال�سعفار، 
ليتيم اآل علي، ومروان عبيد علي 

عبيد املهريي.
وقال �سعادة �سعيد را�سد العابدي 
وا�سلت  اللجنة  اإن  اللجنة  رئي�س 
مناق�سة  م���ن  اج��ت��م��اع��ه��ا  خ����ال 
ب���ن���ود م�������س���روع ال����ق����ان����ون، حيث 
التعديات  م���ن  ال��ع��دي��د  اأج�����رت 
مناق�ستها  ب���ع���د  ب�����ن�����وده  ع���ل���ى 
اللجنة  تهدف  حيث  با�ستفا�سة، 
القانون  مل�سروع  مناق�ستها  خال 

امل�ستهلك  وت���ث���ق���ي���ف  ي���ت���ل���ق���اه���ا، 
والتزاماته  ب��ح��ق��وق��ه  وت��وع��ي��ت��ه 
امل�ستهلك  وممار�سة  االقت�سادية، 
االأن�سب  االخ���ت���ي���ار  يف  حل��ق��وق��ه 
ل��ل��م��ن��ت��ج واخل�����دم�����ة امل���ت���اح���ة يف 
وجودة  لرغباته،  وف��ق��اً  االأ���س��واق 
واحل�سول  واخل����دم����ة  ال�����س��ل��ع��ة 
واحلفاظ  املعلن،  بال�سعر  عليهما 
امل�ستهلك  و���س��ام��ة  ���س��ح��ة  ع��ل��ى 
ع��ن��د ح�����س��ول��ه ع��ل��ى ال�����س��ل��ع��ة اأو 
تلقيه اخلدمة، دون اإحلاق ال�سرر 

االأط���راف  جميع  م�سلحة  و���س��ع 
واخلروج  التعديات،  تلك  اأم���ام 
بقانون يحقق متطلبات امل�ستهلك 
وي��ح��ف��ظ ح��ق��وق��ه ع��ن��د ���س��راء اأي 

�سلعة.
اللجنة  اأن  اإىل  ���س��ع��ادت��ه  واأ����س���ار 
مناق�سة  يف  عملها  خطة  و�سمن 
ال����ق����ان����ون ����س���وف ت��ل��ت��ق��ي خال 
ممثلي  م��ع  القادمة  اجتماعاتها 
وزارة  خ��ا���س��ة  امل��ع��ن��ي��ة  اجل���ه���ات 
االق���ت�������س���اد، ح���ي���ث ���س��ي��ت��م عقد 

اجتماع مع ممثلي الوزارة عن بعد 
االأ�سبوع القادم ليتم اال�ستماع اىل 
وجهة نظرهم وتبادل االآراء حول 
وال��رد على  القانون  بنود م�سروع 

ا�ستف�سارات اللجنة. 
م�سروع  اأن  ����س���ع���ادت���ه  واأو������س�����ح 
����س���اأن حماية  ق���ان���ون احت�����ادي يف 
احل�سول  اإىل  ي��ه��دف  امل�ستهلك 
عن  ال�سحيحة  امل��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى 
امل�ستهلك  ي�سرتيها  ال��ت��ي  ال�سلع 
التي  اخل��دم��ة  اأو  ي�ستخدمها  اأو 

به عند ا�ستعماله ال�سلعة اأو تلقيه 
اخلدمة. 

خم�سة  القانون  م�سروع  وت�سمن 
ف�سول مق�سمًة على )36( مادة، 
الكلمات  تناولت تعريفات لبع�س 
م�سروع  ال��واردة �سمن  والعبارات 
بيان  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة  ال���ق���ان���ون، 
�سريانه،  ونطاق  القانون  اأه��داف 
واللجنة العليا حلماية امل�ستهلك، 
بالتزامات  امل��ت��ع��ل��ق��ة  واالأح�����ك�����ام 
التجاري،  والوكيل  واملعلن  امل��زود 

»مالية الوطني االحتادي« توا�سل مناق�سة م�سروع قانون يف �ساأن حماية امل�ستهلك
��ح��ظ��ر ع��ل��ي��ه��م، واالأح����ك����ام  وم����ا يمُ
املتعلقة بحماية حقوق امل�ستهلك، 
بالعقوبات  امل��ت��ع��ل��ق��ة  واالأح����ك����ام 
اأحكام  التي تفر�س على خمالفة 
واالأحكام اخلتامية  القانون،  هذا 
واإلغاء  االأو�ساع،  بتوفيق  املتعلقة 
للقانون،  امل���خ���ال���ف���ة  االأح������ك������ام 
الق�سائية،  وال�سبطية  والتظلم، 
التنفيذية  ال���ائ���ح���ة  واإ������س�����دار 
لهذا القانون، باالإ�سافة اإىل ن�سر 
الر�سمية  اجل���ري���دة  يف  ال��ق��ان��ون 

وتاريخ العمل باأحكامه.
وتن�س املادة “89” من الد�ستور 
على ما يلي:” مع عدم االإخال 
تعر�س   ”110“ امل����ادة  ب��اأح��ك��ام 
االحتادية  ال��ق��وان��ني  م�����س��روع��ات 
القوانني  م�سروعات  ذل��ك  يف  مبا 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ع���ل���ى  امل���ال���ي���ة 
رئي�س  اإىل  رفعها  قبل  االحت���ادي 
املجل�س  ع��ل��ى  ل��ع��ر���س��ه��ا  االحت�����اد 
ويناق�س  عليها  للت�سديق  االأعلى 
هذه  االحت���ادي  الوطني  املجل�س 
امل�سروعات وله اأن يوافق عليها اأو 
ن�ست  كما  يرف�سها”،  اأو  يعدلها 
على  الد�ستور  م��ن   ”90“ امل���ادة 
ما يلي : “ينظر املجل�س يف دورته 
العادية يف م�سروع قانون امليزانية 
ال��ع��ام��ة ال�����س��ن��وي��ة ل���احت���اد، ويف 
اخلتامي  احل�ساب  قانون  م�سروع 
ال���واردة يف  وذل��ك طبقا لاأحكام 
الباب الثامن من هذا الد�ستور«.

الكويت تتوقع خف�ش اإنتاج عاملي  •• الكويت-اأ ف ب

����ع وزي������ر ال���ن���ف���ط ال���ك���وي���ت���ي خالد  ت����وقرّ
املنتجة  ال�����دول  ��ل  ت��ت��و���سرّ اأن  ال��ف��ا���س��ل 

مبا  جماعي  اإنتاج  خلف�س  اتفاق  اإىل  مهم  اجتماع  خ��ال  للنفط 
بني 01 و51 مليون برميل يوميا يف حماولة لرفع اأ�سعار اخلام. 
رة ب��ني منظمة ال���دول امل�����س��درة “اأوبك”  وت��اأت��ي امل��ح��ادث��ات امل��ق��ررّ
تراجعت  بعدما  رو���س��ي��ا،  مقدمتها  ويف  خارجها  املنتجة  وال���دول 
االأ�سعار اإىل اأدنى م�ستوى منذ نحو عقدين ب�سبب حرب اأ�سعار بني 
الريا�س ومو�سكو واالإجراءات املرتبطة باحلد من انت�سار فريو�س 
كورونا امل�ستجد. وقال خالد الفا�سل ل�سحيفة “الراي” يف مقابلة 
امل�ستمرة  م�ساوراتنا  “من خال  االجتماع  قبيل  اخلمي�س  ن�سرت 
لتخفي�س  اتفاق  لعقد  تتجه  النية  اأن  اأوؤك���د  املا�سية،  باالأ�سابيع 

01 و51 مليون برميل يومياً  االنتاج بكمية كبرية ت��رتاوح بني 
من اأ�سل اإنتاج بنحو 001 مليون برميل«. واأ�ساف اأن الهدف هو 
باالأ�سعار  االنخفا�س  من  املزيد  ومنع  لاأ�سواق،  التوازن  “اإعادة 
املعروفة  النفطية  املجموعة  دول  وتلتقي  املقبلة«.  الفرتة  خال 
تتو�سل  ب���اأن  ال���دول  ه��ذه  يف  اآم���ال  با�س” و���س��ط  “اوبك  با�سم 
املفاو�سات اإىل اتفاق خ�سو�سا بعدما قامت اململكة بزيادة االنتاج 
موؤخرا ب�سكل كبري وبخف�س االأ�سعار يف حماولة منها النتزاع اأكرب 
الرئي�سي  االإي��رادات  والنفط هو م�سدر  ال�سوق.  ة ممكنة يف  ح�سرّ
“ال  الفا�سل  وق��ال  العامل.  للنفط يف  ر  اأك��رب م�سدرّ ال�سعودية،  يف 
اأكرب  عدد  م�ساركة  اأج��ل  من  جارية  والرتتيبات  املفاو�سات  ت��زال 

املنتجة  والرئي�سية  الكربى  الدول  من 
وال��ربازي��ل وكندا  اأم��ريك��ا  للنفط مثل 
واالرج���ن���ت���ني وك��ول��وم��ب��ي��ا وال���رنوي���ج 
وغ���ريه���ا يف ال��ت��خ��ف��ي�����س��ات امل���رج���وة«. 
كما اأن هناك “نقا�ساً مهماً جداً ال يزال يدور حول كيفية توزيع 

احل�س�س والتخفي�سات بني الدول«.
زادت  “اوبك”،  يف  النفط  منتجي  اأك��رب  خام�س  الكويت،  وك��ان��ت 
التي  االأ�سعار  حرب  خ�سم  يف  برميل  مايني   3 بنحو  انتاجها 
تفاوؤله  ع��ن  الكويتي  ال��وزي��ر  واأع���رب  اخل���ام.  قيمة  ل��رتاج��ع  اأدت 
بعودة الطلب على النفط بعد “التخل�س من تخمة املعرو�س التي 
ت�سبب بها انت�سار كورونا والذي اأدى اإىل انخفا�س الطلب العاملي 
ال�سهر  خ��ال  اليوم  يف  برميل  مليون   52 بحدود  النفط  على 

اجلاري فقط«.
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الفجر الريا�ضي

•• دبي –الفجر:

 نظم احتاد االإمارات لكرة القدم اأم�س ور�سة عمل م�سابقات املراحل ال�سنية 
املرئي  االت�سال  بنظام  2020-2021 وذلك  الريا�سي اجلديد  للمو�سم 
املراحل  قطاع  وم�سريف  فنيني  م��دراء  من  االأندية  كافة  ممثلي  ومب�ساركة 

ال�سنية .
اأحمد  الكرة برئا�سة  امل�سابقات باحتاد  الور�سة جلنة  واأ�سرف على فعاليات 
يو�سف دروي�س رئي�س جلنة امل�سابقات ، �سيف ماجد املن�سوري نائب رئي�س 
اللجنة ، الدكتور حممد �سعيد احلتاوي ، جمعة حمدان العبدويل ع�سوي 
 ، الفنية  لل�سوؤون  امل�ساعد  العام  االأم��ني  النمر  اإبراهيم  جانب  اإىل  اللجنة 

واأمين هارون مدير اإدارة امل�سابقات ، وعبداهلل ح�سن مدير اإدارة التدريب ، 
وحممد علي �سرور رئي�س ق�سم امل�سابقات . 

بن  را�سد  ال�سيخ  برئا�سة  الكرة  احت��اد  حر�س  امل�سابقات  جلنة  رئي�س  واأك��د 
خال  م��ن  وذل��ك  ال�سنية  امل��راح��ل  م�سابقات  تطوير  على  النعيمي  حميد 
هذه  يخ�س  فيما  معهم  والت�ساور  االأن��دي��ة  مع  وامل�ستمر  الدائم  التوا�سل 

امل�سابقات .
وت�سمن البند االأول جلدول اأعمال الور�سة مناق�سة الفئات ال�سنية مل�سابقات 
ال�سباب حتت 19 �سنة ، والنا�سئني حتت 16 و 17 �سنة  ، واالأ�سبال حتت 
الت�ساور مع ممثلي االأندية حول االإبقاء  15 �سنة ومت  14 و  13 و  12 و 
على تلك الفئات ال�سنية اأو تعديلها ، مبا ال يتعار�س مع التعديات االأخرية 

مل�سابقات الفئات ال�سنية التي يمُنظمها االحتاد االآ�سيوي لكرة القدم .
للمو�سم  �سنية  فئة  ك��ل  يف  امل�سجلني  الاعبني  اأع���داد  ا�ستعرا�س  مت  كما 
اأي  اإج��راء  يف  واملقرتحات  االآراء  اال�ستماع جلميع  ، ومت  احل��ايل  الريا�سي 
الاعبني  جميع  من  اال�ستفادة  يتم  اأن  على  واحل��ر���س   ، عليها  تعديات 
املتواجدين يف كل فريق وفئة �سنية ، على اأن ال ميثل ذلك اأي اأعباء اإ�سافية 

على االأندية .
وناق�ست ور�سة العمل نظام م�سابقات املراحل ال�سنية ومواعيد اإنطاقها ، 
والتوزيع الزمني للمباريات على مدار املو�سم ، حيثمُ مت اال�ستماع ملاحظات 
االأندية عن التحديات التي واجهتهم خال الفرتة ال�سابقة وبحث احللول 

املنا�سبة للتغلب على هذه التحديات .

 ، وتطرق النقا�س مل�ساركة العبي املراحل ال�سنية يف الفئات ال�سنية االأعلى 
وم�ساركة الاعبني املقيمني ومواليد الدولة يف مباريات م�سابقات املراحل 
ال�سنية وكافة االأمور التنظيمية للمباريات وم�سوؤولية االأندية واحتاد الكرة 
يف تنظيم واالإ�سراف على املباريات ، وتوافر معايري االأمن وال�سامة يف كل 
املاعب امل�ست�سيفة للمباريات ، وعدد التبديات امل�سموحة لكل فريق وفقاً 

لنظام كل م�سابقة ، وتوقيتات املباريات والكرة الر�سمية للم�سابقات.
مقرتحاتهم  ب���اإر����س���ال  ب��ال��ور���س��ة  امل�����س��ارك��ني  امل�����س��اب��ق��ات  اإدارة  وط��ال��ب��ت 
ور�سمية  كتابية  ب�سورة  للم�سابقات  الفنية  اجل��وان��ب  على  وماحظاتهم 
القرارات  الت��خ��اء  اللجنة  على  وعر�سها  درا�ستها  اأج��ل  م��ن  ال��ك��رة  الحت��اد 

املنا�سبة مبا يخدم هذه امل�سابقات .

•• اأبوظبي-وام:

رح��ب��ت اأغ���ل���ب االأن���دي���ة االأوروب���ي���ة 
ب��ت��و���س��ي��ات االحت�����اد ال�����دويل لكرة 
وخا�سة  االخرية  “ الفيفا”  القدم 
بتخفي�س  ت���ت���ع���ل���ق  ال�����ت�����ي  ت����ل����ك 
ال����روات����ب ح��ي��ث ب�����ادر ال��ك��ث��ري من 
ع��ن قبولهم  ب���االإع���ان  ال��اع��ب��ني 
ال����ط����وع����ي ب��ت��خ��ف��ي�����س روات���ب���ه���م 
كيانات  ع���ل���ى  احل����ف����اظ  اأج������ل  م����ن 
اأمام  �سقوط  دون  �سامدة  اأنديتهم 
املالية  امل��وارد  الكبري يف  االنخفا�س 
م��ل��ي��ارات دوالر   4 ق����درت ب  ال��ت��ي 
يف ال���دوري���ات اخل��م�����س ال��ك��ربى يف 
واالأ�سباين  االإجنليزي  وهي  اأوروب��ا 

واالإيطايل واالآملاين والفرن�سي.
ال��ت��و���س��ي��ات من  ت�����س��در  اأن  وق���ب���ل 
االحتاد الدويل لكرة القدم كان نادي 
العامل  اأن��دي��ة  اأوائ����ل  م��ن  بر�سلونة 
ال�ساأن  التي ح��ددت موقفها يف هذا 
االأرجنتيني  ال��ن��ج��م  خ����رج  ح��ي��ن��م��ا 
واأعلن اأن العبي فريقه وافقوا على 
 %  70 بن�سبة  روات��ب��ه��م  تخفي�س 
خال فرتة التوقف، م�سريا اإىل اأن 
فقط  ي�ستهدف  ال  التخفي�س  ه��ذا 
لنادي بر�سلونة،  املايل  الو�سع  دعم 

ولكن اأي�سا لتوفري رواتب املوظفني 
وال���ع���ام���ل���ني ب���ال���ن���ادي ك��ام��ل��ة دون 

اإنتقا�س طوال فرتة التوقف.
وان�سم اأخريا نادي ريال مدريد اإىل 
القرار  بهذا  املرحبة  االأندية  قائمة 
اأع��ل��ن ع��ل��ى م��وق��ع��ه الر�سمي  ح��ي��ث 
ع��ل��ى تخفي�س  ال��اع��ب��ني  م��واف��ق��ة 
 20 اإىل   10 م���ن  ت������رتاوح  ق��ي��م��ة 
بح�سب  الاعبني  روات���ب  م��ن   %
اإنهاء  على  توؤثر  قد  التي  الظروف 

هذا املو�سم.
واأك�������د ال���ب���ي���ان ال������ذي ����س���در على 
تويرت  يف  للنادي  الر�سمي  احل�ساب 
بني  ب��ال��ت��واف��ق  ج���اء  التخفي�س  اأن 
واملدربني  ال��ن��ادي  واإدارة  ال��اع��ني 
املوظفني  روات����ب  ي�سمل  ل��ن  واأن����ه 
للحفاظ  �سخ�سا   450 وع��دده��م 
على م�سادر دخلهم ثابتة وال �سيما 
اأنهم ال ميكن مقارنتهم بالاعبني 
االأندية  باقي  الرواتب.، وتبحث  يف 
حاليا  الع���ب���ي���ه���ا  م����ع  االأ����س���ب���ان���ي���ة 
ترتاوح  بن�سب  روات��ب��ه��م  تخفي�س 
ال���دوري  % . ويف   30 و   20 ب��ني 
ال��ف��رن�����س��ي واف���ق م�����س��وؤول��و والعبو 
والثانية،  االأوىل  الدرجتني  دوري 
على خف�س »موؤقت« للرواتب بن�سب 

% وفقا   50 و   10 ب���ني  ت�����رتاوح 
نقابة  قبل  ر�سميا من  عنه  اأعلن  ملا 
ال��اع��ب��ني امل��ح��رتف��ني، وذل����ك من 
اأجل احلفاظ على ميزانية االأندية 
احلالية،  املالية  االأزم��ة  يف مواجهة 
بيات  فيليب  النقابة،  رئي�س  واأك���د 
بتاأجيل  ���س��ي��ق��وم��ون  ال��اع��ب��ني  اأن 

ال�سهر  روات��ب��ه��م،  م��ن  ج��زء  ا�ستام 
لل�سماح لاأندية باخلروج  اجلاري، 
من االأزمة، وقال فيليب: »ال ميكننا 
اإجبار اأي العب ، ومن ح�سن احلظ 
اأن االأغلبية العظمى ال تعار�س هذا 

االتفاق.
ات��ف��ق العبو  االأمل�����اين  ال�����دوري  ويف 

تخفي�س  ع���ل���ى  م���ي���ون���ي���خ  ب����اي����رن 
اأجل  % م��ن   20 بن�سبة  روات��ب��ه��م 
اأزمته  مواجهة  يف  النادي  م�ساعدة 
قرار  و�سمل  احلالية،  االقت�سادية 
النادي  اإدارة  جم��ل�����س  التخفي�س 
وامل��ج��ل�����س ال���رق���اب���ي. وت���ك���رر نفي 
برو�سيا  اأن���دي���ة  يف  ت��ق��ري��ب��ا  امل�����س��ه��د 

دورت����ون����د وم��ون�����س��ني ج����اد باخ، 
فيما تدر�س باقي االأندية تخفي�س 
ال��روات��ب بن�سب ت��رتاوح بني 10 و 
بح�سب  ت�ساعدي  ب�سكل   %  30
تخفي�س  يتم  حيث  ذاتها  ال��روات��ب 
ال������روات������ب ال����ك����ربى ب��ن�����س��ب��ة 30 
 ،%  20 بن�سبة  وامل��ت��و���س��ط��ة   ،%

%. واأعلنت   10 والب�سيطة بن�سبة 
االإي����ط����ايل لكرة  ال�������دوري  راب���ط���ة 
الدرجة  اأن��دي��ة  تو�سل  ع��ن  ال��ق��دم، 
على  ات��ف��اق  اإىل  ب��االإج��م��اع  االأوىل 
واملدربني  الاعبني  روات��ب  خف�س 
تخفي�س  ي��ت��م  ح��ي��ث  وامل���وظ���ف���ني، 
رواتب الاعبني مبقدار الثلث عن 
مت  اإذا  ال�سنوية  مداخيلهم  اجمايل 
حالة  يف  ال�سد�س  اأو  امل��و���س��م،  اإل��غ��اء 

ا�ستئنافه.
وق��ال��ت ال��راب��ط��ة يف ب��ي��ان ل��ه��ا اإثر 
اأندية  اإن  ال��ف��ي��دي��و  ع���رب  اج��ت��م��اع 
ال�������دوري االإي����ط����ايل ت��و���س��ل��ت اإىل 
با�ستثناء  ب���االإج���م���اع،  ال���ق���رار  ه���ذا 
ي��وف��ن��ت��و���س ح���ام���ل ل��ق��ب ال�����دوري، 
والذي �سبق له اأن تو�سل اإىل اتفاق 
ماوريت�سيو  وم���درب���ه  الع��ب��ي��ه  م���ع 
ي��وف��ن��ت��و���س مت�سدر  وك����ان  ����س���اري. 
قد  املناف�سات،  تعليق  قبل  الرتتيب 
اأو�سح اأن خف�س الرواتب الذي قبله 
للنادي  �سيوفر  و���س��اري  ال��اع��ب��ون 
90 مليون يورو، وهو مبلغ يوازي 
وقف الرواتب بالكامل لفرتة اأربعة 
اأ�سهر. وال يزال االأمر قيد الت�ساور 

يف اأندية الدوري االإجنليزي.
وب��ع��ي��دا ع��ن روات���ب ال��اع��ب��ني فقد 

ت�سبب اإيقاف البطوالت والدوريات 
ال�سوقية لاعبني  القيم  تراجع  يف 
الفرن�سي  زال  ال  ح��ي��ث  ال��ع��امل،  يف 
الرتتيب  ي��ت�����س��در  م��ب��اب��ي  ك��ل��ي��ان 
�سوقيا  االأع���ل���ى  ال��ق��ي��م��ة  ال��ع��امل��ي يف 
ي�������ورو،  م����ل����ي����ون   180 ب���ر����س���ي���د 
عن   %  10 ب��ن�����س��ب��ة  م����رتاج����ع����ا 
الاعب  ثانيا  وحل  املا�سي،  ال�سهر 
�سوقية  ب��ق��ي��م��ة  ن��ي��م��ار  ال���ربازي���ل���ي 
 20 بن�سبة  مليون مرتاجعا   128
%، ويت�ساوى معه رحيم �ستريلينج 
الثالث،  امل��رك��ز  يف  مليون   128 ب 
وامل�����س��ري حم��م��د ���س��اح يف املركز 
وبعده  م���ل���ي���ون،   120 ب  ال����راب����ع 
م����اين وب���ع���ده ك���ل م���ن م����اين ودي 
القيمة  بنف�س  ك��ني  وه���اري  ب��روي��ن 
 %  20 بن�سبة  جميعا  مرتاجعني 
ال�سهر  يف  ال�����س��وق��ي��ة  قيمتهم  م���ن 
املا�سي، فيما تراجع ليونيل مي�سي 
 112 ب��ق��ي��م��ة  ال��ت��ا���س��ع  امل���رك���ز  اإىل 
 20 انخفا�س  بن�سبة  ي��ورو  مليون 
% عما كان عليه، وخرج الربتغايل 
رونالدو مهاجم اليويف عن ال�سباق 
الأغ��ل��ى 30 الع��ب��ا يف ال��ع��امل، حيث 
 60 اإىل  ال�سوقية  قيمته  تراجعت 

مليون يورو.

•• اأبوظبي-وام:

ن�سر املوقع الر�سمي لاحتاد االآ�سيوي لكرة القدم اأم�س على �سفحته 
الرئي�سة تقريرا مو�سعا عن اإجناز نادي العني بالفوز بدوري اأبطال اآ�سيا 
التي عا�سها  املميزة  – 2003 م�ستعر�سا املحطات   2002 يف مو�سم 
العني  فريق  بجيل  م�سيدا  التاريخية  امل�ساركة  تلك  يف  ال��ن��ادي  ع�ساق 
الاعبني  م��ن  متميزة  توليفة  �سم  وال���ذي  البطولة  بهذه  ت��وج  ال��ذي 

النجوم.
اآ���س��ي��ا.. من  اأب��ط��ال  “ دوري  ال��ذي ن�سر حت��ت ع��ن��وان  التقرير -  واأورد 
الذاكرة” - اأن فريق العني رفع راية كرة القدم االإماراتية ودون ا�سمه 
اآ�سيا، عندما حقق  اأبطال  باأحرف من ذهب يف �سجات م�سابقة دوري 
اللقب االأول والوحيد يف العام 2003 -ن�سخة 2002--2003 وهو 
ن�سخة  اأول  ك��ان  ال���دوام، حيث  ذاك��رة اجلماهري على  �سيبقى يف  ال��ذي 

للبطولة ب�سكلها احلايل.

بنظام الت�سال املرئي ومب�ساركة ممثلي كافة الأندية

احتاد الكرة ُينظم ور�سة عمل م�سابقات املراحل ال�سنية للمو�سم اجلديد

العبو الدوريات االأوروبية الكربى يرحبون بتخفي�ش رواتبهم

»االآ�سيوي لكرة القدم« ين�سر تقريرا عن اإجناز نادي العني يف دوري اأبطال اآ�سيا 2003

رويدا،  رينالدو  ال��ق��دم،  لكرة  ت�سيلي  ملنتخب  الفني  امل��دي��ر  اتفق 
“ال روخا”  م��درب  رات��ب  للعبة على تخفي�س  الت�سيلي  واالحت��اد 
العاملي  امل�ستوى  على  الريا�سية  االأن�سطة  تعليق  اإزاء  الاتيني 

ب�سبب تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد. 

واأ�سدر االحتاد بياناً اأعلن فيه تقليل رواتب املدرب واجلهاز الفني 
للمنتخبات الوطنية، دون اأن يحدد ن�سبة التخفي�س. 

�سابق  وق��ت  يف  ذك���رت  ق��د  املحلية   )EMOL( �سحيفة  وك��ان��ت 
االأربعاء، اأن رويدا اتفق على تخفي�س راتبه بن�سبة %50، علماً 

اأزم���ة ف��ريو���س كورونا  انتهاء  ل��ه بعد  ل��ن يتم رده  املبلغ  ب��اأن ه��ذا 
البلد  48 يف  واأودى بحياة  �سخ�ساً  اآالف و546   5 اأ�ساب  ال��ذي 
الاتيني.  وبح�سب ال�سحيفة، فاإن رويدا ا�سرتط تخفي�س ن�سبة 

اأقل من رواتب م�ساعديه. 

مبادرة تخفي�ش الرواتب تطال
 مدربي املنتخبات
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امل��دي��ر ال��ري��ا���س��ي لبطولة  حت��دث 
ال�����ف�����ورم�����وال واح������د،  ال�����ع�����امل يف 
ال����ربي����ط����اين رو�������س ب��������راون، عن 
اأن ينطلق املو�سم اجلديد  اإمكانية 
من القارة االأوروبية دون جمهور، 
التي  العارمة  الفو�سى  بعد  وذلك 

اأحدثها فريو�س كورونا امل�ستجد.
ينطلق  اأن  امل���ف���رت����س  م���ن  وك�����ان 
املو�سم اجلديد يف 15 -مار�س من 
حلبة األربت بارك االأ�سرتالية التي 
لكن  وال��ف��رق،  ال�سائقون  فيها  حل 
نف�سها  امل��ع��ن��ي��ة وج����دت  االأط������راف 
اأن  بعد  ال�سباق  اإلغاء  على  جمربة 
االن�سحاب  م��اك��اري��ن  ف��ري��ق  ق��رر 
فيه  العاملني  اأح��د  ا�سابة  نتيجة 

بفريو�س “كوفيد19-«.
وك���ان���ت ت��ل��ك ب���داي���ة ال��ف��و���س��ى يف 
روزنامة املو�سم اجلديد، اإذ اأرجئت 
والبحرين  ال�سني  �سباقات  بعدها 
وهولندا  وف���ي���ت���ن���ام  واأذرب����ي����ج����ان 
اأي�سا  األ��غ��ي  كما  وك��ن��دا،  واإ�سبانيا 

رقعة  تو�سع  ظل  يف  موناكو  �سباق 
ال�سحايا  وع��دد  الفريو�س  تف�سي 
التي ح�سدها حتى االآن يف العامل 

باأجمعه.
املاأ�ساوي  الواقع  من  الرغم  وعلى 
“كوفيد19-”  ف���ر����س���ه  ال�������ذي 
وت���������س����ب����ب����ه ب����ت����وق����ف االأح������������داث 
الريا�سية حول العامل، كان براون 
حديثه  يف  كبري  ح��د  اىل  متفائا 
االأربعاء ل�سبكة “�سكاي �سبورت�س” 
وجهة  “من  ق���ائ���ا  ال���ري���ا����س���ي���ة، 
نظرنا، تبدو الظروف مواتية الأن 
يبداأ املو�سم من اأوروبا، وقد يكون 
)من  مو�سدة  اأب���واب  خلف  �سباقا 

دون جمهور(«.
بيئة  اإع��داد  باإمكاننا  “اأنه  واأو�سح 
الفرق بطائرة  مغلقة، حيث ت�سل 
م�����س��ت��اأج��رة ث���م ن��ق��وم ب��ن��ق��ل��ه��ا اىل 
احل���ل���ب���ة، م����ع احل����ر�����س ع���ل���ى اأن 
يخ�سع اجلميع لفح�س الفريو�س، 
عر�سة  ���س��خ�����س  اأي  ي���ك���ون  واأال 

للخطر. �سنخو�س �سباقا من دون 
متفرجني. هذا لي�س احلل املثايل 
لكنه اأف�سل من اأال يكون هناك اأي 
باأن  مذكرا  االإطاق”،  على  �سباق 
اأ�سا  اعتادوا  االأ�سخا�س  مايني 

املنزل  من  ال�سباقات  متابعة  على 
عرب �سا�سات التلفزة.

ويف ظ��ل االإل��غ��اء واالإرج����اء وتاأخر 
املجل�س  واف�����ق  امل���و����س���م،  ان���ط���اق 
االأعلى لريا�سة املحركات االإثنني، 

بعد اتفاق مع فرق البطولة، على 
تديد العطلة االإجبارية.

وعادة ما تكون العطلة املو�سمية يف 
�سهر  يف  وحت��دي��دا  ال�سيف،  ف�سل 
اآب/اأغ�سط�س حيث يتم اإغاق كافة 

وال�سائقني  العاملني  ملنح  امل�سانع 
يف  لكن  اأنفا�سهم،  التقاط  فر�سة 
ال��ذي فر�سه فريو�س  ال��واق��ع  ظل 
“كوفيد19-”، لن تكون هناك اأي 
اتخذ  ح��ال  ال�سيف يف  ه��ذا  عطلة 

القرار باأن يقام املو�سم، وذلك بعد 
اآذار/م���ار����س  �سهري  يف  اع��ت��م��اده��ا 

وني�سان/اأبريل.
االت�سال  ع����رب  االج���ت���م���اع  وب���ع���د 
االأط���راف  خمتلف  ب��ني  بالفيديو 
يف الفورموال واحد، وافقت الفرق 
باالإجماع على تديد هذه العطلة 
35 يوما،  21 اىل  االإجبارية من 
اإ�سافيني  اأ�سبوعني  تديدها  اأي 
ال��ظ��روف يف ما  اأم���ل حت�سن  ع��ل��ى 

يتعلق بوباء كورونا.
وياأتي ذلك بعد تاأكيدات من اإدارة 
ع��دد كبري  واح��د مبنح  الفورموال 
م��ن ال��ع��ام��ل��ني االإداري������ني اإج����ازات 
خف�س  اىل  اإ�سافًة  االأم���د،  طويلة 
بن�سبة  ال��ك��ب��ار  امل�����س��وؤول��ني  روات����ب 

باملئة.  20
بعد  املبدئية  ال��روزن��ام��ة  وبح�سب 
�سباق  �سيكون  واالإل���غ���اء،  االإرج����اء 
يف  ال��روزن��ام��ة  ع��ل��ى  االأول  فرن�سا 
28 حزيران/يونيو على حلبة بول 

ريكار، وياأمل براون اأن ي�سكل هذا 
الأن  اجلديد  املو�سم  بداية  ال�سباق 
“القدرة على تقدمي حدث ريا�سي 
فائدة  لهما  �سيكون  النا�س،  واإلهاء 

كبرية يف االأزمة التي منر بها«.
اإمكانية  ه��ن��اك  اأن  ب�����راون  وراأى 
)من  ���س��ب��اق��ا   19 اأو   18 الإق���ام���ة 
اأ�سل 22 كانت مقررة قبل تف�سي 
ال��ف��ريو���س( اإذا ان��ط��ل��ق امل��و���س��م يف 
“بالن�سبة  مو�سحا  توز/يوليو، 
اإقامة  ف�����اإن  ع�����امل،  ب��ط��ول��ة  الأي 
اأمر  االأق����ل  ع��ل��ى  ���س��ب��اق��ات  ثمانية 
����س���روري وف��ق��ا ل��ق��وان��ني االحت���اد 
ال����دويل ل��ل�����س��ي��ارات +ف��ي��ا+. ميكن 
اإذا  الو�سول اىل هذا احلد االأدن��ى 
االأول/اأكتوبر.  ت�سرين  يف  ب��داأن��ا 
احلا�سمة”  ال��ن��ق��ط��ة  ت��ك��م��ن  وه��ن��ا 
اإلغائه،  اأو  امل��و���س��م  اإق��ام��ة  ق���رار  يف 
امتداد  اإم��ك��ان��ي��ة  اأن  اىل  م�����س��ريا 
ت��زال قيد  2021 ال  املو�سم حتى 

الدر�س.

•• اأبوظبي-وام:

ب���ن ثعلوب  ����س���ع���ادة حم��م��د  اأ�����س����اد 
امل�سارعة  احت����اد  رئ��ي�����س  ال���درع���ي 
اإدارة  واجل�����ودو، مب���ب���ادرة جم��ل�����س 
النف�س  عن  للدفاع  ال�سارقة  ن��ادي 
عبدالرحمن  اأح�����م�����د  ب���رئ���ا����س���ة 
توا�سل  ���س��ه��دت  ال���ت���ي  ال��ع��وي�����س، 
املختلفة  ال���ن���ادي  ف����رق  ت���دري���ب���ات 
الظروف  نتيجة  بعد  ع��ن  للجودو 
بها  مي��ر  ال��ت��ي  ال��راه��ن��ة  ال�سحية 

العامل.
تت�سمن  امل������ب������ادرة  اأن  واأ�������س������اف 
مدربي  ج����ه����ود  م����ن  اال�����س����ت����ف����ادة 
تابعوا  ال����ذي����ن  ال����ف����رق  وم�������س���ريف 
التدريب  ح�س�س  ج����داول  تنفيذ 
الاعبني  ال��ي��وم��ي��ة جل��م��ي��ع  ���س��ب��ه 
التكنولوجيا  و���س��ائ��ل  ط��ري��ق  ع��ن 

فرق  ك����ل  اأن  م����وؤك����دا  احل����دي����ث����ة، 
اجل���ودو وامل�����س��ارع��ة ب��االحت��اد على 
جهودها  توا�سل  ال��دول��ة  م�ستوى 
لياقة  على  للمحافظة  التدريبية 

الاعبني.
التي  التدريبية  احل�س�س  و�سملت 

عن  للدفاع  ال�سارقة  ن��ادي  اأع��ده��ا 
الرئي�سة،  االإحماء  جوانب  النف�س 
مع �سرح ملهارات اجلودو الدفاعية 

تلك  تطبيق  وكيفية  والهجومية، 
امل����ه����ارات ب�����س��ك��ل ج��ي��د، م���ع بع�س 
االألعاب الريا�سية التي تهدف اىل 

تقوية ع�سات اجل�سم بالكامل.
بنادي  ال���ت���دري���ب  ك�������وادر  وت����رك����ز 
االأدوات  ا���س��ت��خ��دام  ع��ل��ى  ال�����س��ارق��ة 

للم�ساعدة  امل����ن����زل  يف  امل����ت����وف����رة 
التدريبية،  احل�����س�����س  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
امل���درب���ون حل�س�سهم  اأ����س���اف  ك��م��ا 
ب������روت������وك������ول ري�����ا������س�����ة اجل��������ودو 
ال�����س��روري ل��اع��ب وال���ذي يتمثل 
يف اح�����رتام امل�����درب واخل�����س��م من 
خال التحية قبل وبعد التدريب، 
التدريب  ����س���االت  يف  ي��ح��دث  ك��م��ا 
وتنظيم  ترتيب  بجانب  الرئي�سة 
البدلة  وم��ن��ه��ا  ال���ت���دري���ب  ل������وازم 
اخلا�سة باجلودو ، وذلك بالتن�سيق 
ب���ني ال���ن���ادي وال���ل���ج���ان ال��ف��ن��ي��ة يف 
العمل  ل��ت��ط��وي��ر  اجل�������ودو  احت������اد 
التاأكد من  اأج��ل  بهذا اجلانب من 
التدريب  يف  الاعبني  ا�ستمرارية 
وت��ط��وي��ر اجل��ان��ب امل���ه���اري ل��ه مبا 
ي���خ���دم امل��ن��ت��خ��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة عند 

ا�ستئناف الن�ساط الريا�سي.

»احتاد اجلودو« ي�سيد بجهود نادي ال�سارقة للدفاع عن النف�ش لتدريبات الفرق عن بعد

فورموال واحد.. اإمكانية انطالق املو�سم دون جمهور 

كان اإرجاء اأوملبياد طوكيو اإىل �سيف 
فريو�س  ت��ف�����س��ي  ب�����س��ب��ب   2021
امل�����س��ت��ج��د، مب��ث��اب��ة �سربة  ك���ورون���ا 
الريا�سيني  م��ن  ل��ل��ع��دي��د  ق��ا���س��ي��ة 
اإىل  الذين عملوا جاهدا للو�سول 
اجلاهزية الازمة من اأجل خو�س 
االألعاب هذا ال�سيف، لكن م�سائب 
بالن�سبة  ف���وائ���د  ق����وم  ع��ن��د  ق����وم 
لفريق من عدائي جنوب ال�سودان 

َل االإرجاء ل�ساحله. َحَورّ
ومدربهم  عدائني  اأربعة  ويتواجد 
�سمال  م����اي����ب����ا�����س����ي،  م����دي����ن����ة  يف 
ت�سرين  م��ن��ذ  ال��ع��ا���س��م��ة ط��وك��ي��و، 
الثاين-نوفمرب من اأجل اال�ستفادة 
املتوفرة  التدريب غري  من مرافق 

يف بلدهم الفقري.
التاريخي  ال����ق����رار  ات���خ���اذ  وب���ع���د 
باإرجاء االألعاب االأوملبية حتى �سيف 
“كوفيد- ب�سبب فريو�س   2021
عارمة  فو�سى  اأحدث  19” الذي 
الريا�سية  االأح�����داث  روزن���ام���ة  يف 
حول العامل، قرر العداوؤون البقاء 
على  توز-يوليو  حتى  اليابان  يف 

االأقل من اأجل تعزيز قدراتهم.
ويف مقابلة مع وكالة فران�س بر�س، 
توبيا  رين�سيو  امل���درب ج��وزف  ك��ان 
اأومريوك )59 عاما( غري منزعج 
ع��ل��ى االإط������اق م���ن ق�����رار اإرج�����اء 
تاأجيل  “مت  م��و���س��ح��ا  االأل�����ع�����اب، 
لي�س  االوملبية يف طوكيو.  االألعاب 
�سعيد  “اأنا  ب���ل  م�سكلة”،  ه��ن��اك 

ن��ت��درب، ويف بلدان  الأن��ن��ا م��ا زل��ن��ا 
اإ�سارة  يف  يتدربون”،  ال  اأخ�����رى 
املفرو�س  امل��ن��زيل  ال��ع��زل  اىل  منه 
تف�سي  من  للحد  الريا�سيني  على 

الفريو�س.
)ال���ري���ا����س���ي���ون  “اإنهم  وت�����اب�����ع 
منازلهم،  يف  جال�سون  االآخ����رون( 
التدريب  ب��خ��ري...  نحن  هنا  لكن 

االآن على ما يرام«.
االأل��ع��اب حتت  تاأجيل  ق��رار  واتخذ 
�سغط من الريا�سيني واالحتادات 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  ع��ل��ى  ال��ري��ا���س��ي��ة 
املحلية واللجنة االأوملبية الدولية، 
املوؤهلة  ال��ت�����س��ف��ي��ات  ت��اأث��ر  ظ��ل  يف 
على  املفرو�سة  والقيود  لاأوملبياد 

التدريب.
ومل ي�سبق اأن مت تعديل اأي موعد 
غري  ل�سبب  �سيفية  اأوملبية  ل��دورة 
دورات  اإل��غ��اء  العاملية. ومت  احل��رب 
االأوىل(،  احلرب  )ب�سبب   1916
و1940 و1944 )ب�سبب احلرب 
االأوملبية  ال���دورات  وتعد  الثانية(. 
ال�سيفية اأكرب حدث ريا�سي عاملي 
لدى  وت�ستقطب  االإط�����اق،  ع��ل��ى 
اإقامتها مرة كل اأربعة اأعوام، نحو 
االآالف  ومئات  ريا�سي،  األف   11

من امل�سجعني على االأقل.
واأدى التاأجيل اإىل تقلبات يف جميع 
مبا  لاألعاب  التنظيمية  اجلوانب 
االأمن،  الريا�سية،  املواقع  ذلك  يف 

حجز التذاكر واالإقامة.

وت�����س��ك��ل اإع�������ادة ج���دول���ة االأل���ع���اب 
التنظيمي  ال�سعيد  على  مع�سلة 
ال���س��ي��م��ا يف ظ����ل ازدح��������ام ج����دول 
العام  املقررة يف  الكربى  االأح��داث 
العامل  ب��ط��ول��ة  واأب����رزه����ا  امل��ق��ب��ل، 
العامل  وب��ط��ول��ة  ال���ق���وى  الأل���ع���اب 
ل���ل�������س���ب���اح���ة. ل���ك���ن ال����ع����دي����د من 
االحتادات الريا�سية الدولية اأبدت 
ا�ستعدادها لتعديل جدولها  �سابقا 

اأي�سا.
اأكد احتاد  االأوملبي،  االع��ان  وبعد 
بطولته  م���وع���د  ت���اأج���ي���ل  ال���ق���وى 

ال��ت��ي ك��ان��ت م���ق���ررة ب���ني 6 و15 
مدينة  يف   2021 اآب-اأغ�����س��ط�����س 
العام  اىل  االأم����ريك����ي����ة،  ي���وج���ني 
موعدها  االربعاء  وحدد   ،2022
ت����وز/ و24   15 ب����ني  اجل����دي����د 

يوليو.
كما اأعلن االحتاد الدويل لل�سباحة 
)“فينا”( انه �سيبحث مع منظمي 
امل��ق��ررة يف مدينة  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة 
فوكووكا اليابانية بني 16 توز-
اآب-اأغ�سط�س  م��ن  واالأول  يوليو 

مواعيدها. تعديل   ،2021

ووفقا ل�سحيفة “نيكاي” اليابانية 
يكلف  ق��د  التاأجيل  ف��اإن  اليومية، 
ذلك  يف  مب��ا  دوالر  م��ل��ي��اري   2،7
والتغيريات  امل��واق��ع،  تاأجري  ر�سوم 
يف ح����ج����وزات ال���ف���ن���ادق واالج������ور 
اال����س���اف���ي���ة ل��ل��م��وظ��ف��ني واأف�������راد 

االأمن، اىل اأمور اأخرى.
ل�����ك�����ن ه���������ذه امل�����������س�����اك�����ل امل����ال����ي����ة 
كثريا  ت���ع���ن���ي  ال  وال���ل���وج�������س���ت���ي���ة 
ري��ا���س��ي��ي ج��ن��وب ال�����س��ودان الذين 
ا����س���ت���ف���ادوا م���ن جن����اح ال���ي���اب���ان يف 
للفريو�س،  الكبري  التف�سي  جتنب 

من اأجل موا�سلة تارينهم، وحتى 
الثاثاء  املعلنة  الطوارئ  اأن حالة 
اأج����زاء  ب��ع�����س  ع��ل��ى  اإال  تنطبق  ال 
غومنا،  والي����ة  ت�سمل  وال  ال��ب��اد 

حيث تقع مايبا�سي.
يبلغ عدد  ال��ت��ي  امل��دي��ن��ة  وت��ع��ه��دت 
�سكانها 340 األف ن�سمة، مبوا�سلة 
من  ال�سبان  الريا�سيني  م�ساعدة 
والوجبات  ال�����س��ك��ن  ت��اأم��ني  خ���ال 
املرافق،  با�ستخدام  لهم  وال�سماح 
مبوؤازرة جي�س متطوعني اإن كانوا 

من مدربني اأو مرتجمني.

الفريق  ا�ست�سافة  املدينة  وق��ررت 
الذي ي�سم املدرب، ثاثة عدائني 
واآخ��ر من  ع��داءة،  بينهم  اأوملبيني، 
كجزء  اخلا�سة،  االحتياجات  ذوي 
لل�سام بني  ال��رتوي��ج  ج��ه��ود  م��ن 

ال�سعوب عرب الريا�سة.
املدار�س  ب��زي��ارة  الريا�سيون  وق��ام 
املجتمعية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  امل��ح��ل��ي��ة 
ال��ذي ح�سل  للتحدث عن وطنهم 
ع��ل��ى اال���س��ت��ق��ال يف ع���ام 2011 
ويكافح من اأجل التعايف من حرب 

اأهلية.
وي��ت��ف��اع��ل ال��ري��ا���س��ي��ون ي��وم��ي��ا مع 
االأطفال املحليني وتعلموا التحدث 
باللغة اليابانية الب�سيطة، وهم اأتوا 
لا�ستمتاع باحلياة يف املدينة على 
اأكرث  بعد  على  كونهم  م��ن  ال��رغ��م 
موطنهم،  م��ن  كلم  اآالف   10 م��ن 
ي���ت���درب���ون يف حقول  ك���ان���وا  ح��ي��ث 

فارغة ولي�س على امل�سمار.
واأقر اأبراهام ماجوك ماتيت غومي، 
امل��ت��خ�����س�����س يف  ع���ام���ا  ال�20  اب����ن 
�سباق 1500 م، اأنه “قبل و�سويل 
اأك��ن اأع��رف نوعية  اىل اليابان، مل 
ال�����س��ع��ب ال���ي���اب���اين. احل����ب ال���ذي 
اأك��رث مما  ح�سلت عليه هنا... هو 
موطني  اأفتقد  مل  لذلك  توقعته. 
م�ساملة  بيئة  يف  اأق��ي��م  الأين  ك��ث��ريا 

للغاية مع اأنا�س حمبني جدا«.
وج��م��ع��ت امل���دي���ن���ة اأك�����رث م���ن 14 
مليون ين )128 األف دوالر( من 

ال��ي��اب��ان ع��رب خطة  اأن���ح���اء  جميع 
جمع  وت��وا���س��ل  خ��ا���س��ة،  �سريبية 
 20 االأم��وال لتاأمني ما جمموعه 
م��ل��ي��ون ي���ن الب���ق���اء ال��ف��ري��ق حتى 

توز/يوليو.
طماأنة  اإىل  امل�������س���وؤول���ون  و�����س����ارع 
الفريق باأن بقاءه حتى توز/يوليو 
على االأق��ل اأم��ر مرحب به بعد اأن 

اتخذ قرار اإرجاء االأوملبياد.
واأكد �سينيت�سي هاغيوارا، امل�سوؤول 
مدينة  ح���ك���وم���ة  يف  ال����ري����ا�����س����ي 
“متلهفون ملنحهم  مايبا�سي، اأنهم 

دعمنا املتوا�سل«.
و�سيقرر م�سري هوؤالء الريا�سيني 
ب��ع��د ت��وز/ي��ول��ي��و ب��ال��ت�����س��اور بني 
جلنوب  االأوملبية  واللجنة  املدينة 
اليابانية  احل���ك���وم���ة  ال���������س����ودان، 
واآخرين بح�سب ما اأفاد هاغيوارا.

وب�����س��ب��ب اال���س��ت��ق��ب��ال احل����ار الذي 
اخ����ت����ربوه يف ه����ذه امل���دي���ن���ة، اأم���ل 
رد  م��ن  يوما  التمكن  الريا�سيون 
يف  م�سيفيهم  وا�ستقبال  اجلميل 

وطنهم.
وقال غومي يف هذا ال�سدد “النا�س 
اىل  ال����ذه����اب  م���ن  االآن  خ���ائ���ف���ون 
اأنه  نوؤمن  لكننا  ال�����س��ودان.  جنوب 
دولة  �سنكون  القريب  امل�ستقبل  يف 
و�سيكون  ال���ت���ام،  ال�����س��ام  ي��ع��م��ه��ا 
اجلميع اأحرارا يف زيارتها. �سنكون 
مايبا�سي  من  اأنا�س  بروؤية  �سعداء 

هناك اأي�سا«.

اإرجاء االأوملبياد فر�سة لعدائي جنوب ال�سودان 

مل ت�سلم بطولة العامل للراليات من الفو�سى التي اأحدثها فريو�س كورونا 
اأوروبا  امل�ستجد يف روزنامة االأحداث الريا�سية لهذا العام، واأبرزها كاأ�س 
لكرة القدم واأوملبياد طوكيو اللذين تاأجا اىل �سيف 2021، لكن بطل 
العامل ت�سع مرات الفرن�سي �سيبا�ستيان لوب يحاول التعوي�س من خال 

ال�”باي �ستاي�سن«.
القيا�سي  رال��ي��ات حم��دودة كل مو�سم منذ تتويجه  ق��رر خو�س  اأن��ه  ومب��ا 
التا�سع واالأخري عام 2012، اكتفى لوب هذا املو�سم بامل�ساركة على من 
حل  حيث  كارلو  مونتي  يف  اأقيمت  التي  االفتتاحية  اجلولة  يف  هيونداي 
�ساد�سا، ثم غاب عن راليي ال�سويد واملك�سيك قبل اأن يتخذ القرار بتعليق 

املو�سم حتى اإ�سعار اآخر ب�سبب فريو�س “كوفيد19-«.
ومن منزله يف �سوي�سرا، ين�سط لوب على مواقع التوا�سل االجتماعي من 
اأجل اطاع م�سجعيه على االأجواء اليومية يف ظل احلجر املنزيل الذاتي، 
املطبخ اىل حماولة  ال��ن��اري��ة يف  ال��دراج��ة  رك���وب  م��ن  ن�ساطاته  وت����رتاوح 
�ستاي�سن” حيث  ال�”باي  االإلكرتونية، ال�سيما  باالألعاب  الوقت  ت�سية 
مماثل  غري  ال�سعور  اأن  من  الرغم  على  الراليات،  اأج��واء  يف  نف�سه  يبقي 
ال�46  ابن  اأف��اد  ال��رايل احلقيقية بح�سب ما  للجلو�س خلف مقود �سيارة 

عاما وكالة فران�س بر�س.

�سوؤال: كيف تتعامل مع احلجر املنزيل؟
اأقل �سرامة )يف �سوي�سرا( مما كانت عليه يف فرن�سا.  “الظروف  ج��واب: 
يف  مبفردنا  نكون  اأن  على  جمربين  ول�سنا  اخل��روج،  من  ممنوعني  ل�سنا 
ال�سيارة... بعد اإغاق املتاجر وكل �سيء، ال ترى الكثري من النا�س خارج 
املنازل، اإال اأولئك الذين ميار�سون ريا�سة امل�سي اأو ال�سكوتر اأو الدراجة. 
معظم النا�س على دراية مبا يجري ويتجنب اجلميع االحتكاك... ال اأفعل 
الكثري. القليل من الريا�سة، +باي �ستاي�سن+، واأهتم بابنتي مع القليل 
اأحب  املنزل )ي�سحك(.  داخل  النارية  الدراجة  ورك��وب  الرتامبولني  من 
التجربة من فرتة اىل اأخرى ومبا اأنه ال ينبغي اخلروج كثريا، اأفعل ذلك 

يف املنزل!«

�س: لقد ن�سرت هذه ال�سور على �سبكات التوا�سل االجتماعي، باالإ�سافة اىل 
القيام بتحديات مع ماحك دانيال اإيلينا. هل من املهم اأن تكون حا�سرا يف 

هذا الوقت؟
نفعل  توا�سل مع جمهوري. عندما  على  البقاء  اأن��ه من اجليد  “اأعتقد  ج: 
�سيئا م�سحكا، قد ن�ساركه اأي�سا. اأعتقد اأن بع�س النا�س يجدون ذلك ممتعا. 
بالن�سبة لدانو )اأي دانيال اإيلينا(، مل اأطلق حتديا، هو الذي يتحدى نف�سه 
يبذل جهد  لكنه  دائما  ينجح  )م��ازح��ا(. ال  اأن��ا  اأفعلها  التي  ب��االأم��ور  للقيام 

املحاولة!«

�ض: ما هي العواقب الريا�سية لوباء فريو�ض كورونا بالن�سبة لك؟
ج: “منذ رايل مونتي كارلو، مل اأ�سعد اىل ال�سيارة )�سيارة الرايل(. حتى يف 
االأوقات العادية، ال اأفعل ذلك بقدر الذين يخو�سون البطولة باأكملها )مبا 

اأن م�ساركته حم�سورة براليات حمددة منذ لقبه االأخري عام 2012(... لكن 
االآن )يف ظل تعليق البطولة(، مل اأر ال�سيارة منذ كانون الثاين-يناير )رايل 
)الراليات( يف  �ستقام  التالية. هل  الثاث  اجل��والت  تاأجلت  كارلو(!  مونتي 
النهاية؟ هل �سنخرج من احلجر وهل �ست�ستقر احلالة و�ست�ستاأنف االأن�سطة 
يف غ�سون ثاثة اأ�سابيع؟ �سهر؟ �سهرين؟ ال اأعرف وال اأعتقد اأن اأحدا يعرف 

حقا. �سرنى. �سنتعامل مع الو�سع«.

�ض: هل من املزعج األ يلم�ض ال�سائق مقود ال�سيارة لأ�سهر عدة؟
�سيارة  )لقيادة  مماثا  لي�س  االأم��ر  �ستاي�سن”!  “باي  اأمل�سه عرب  “اأنا  ج: 
ن�ساطي  )ال��رال��ي��ات(  اأنها  مبا  ال��وق��ت...  ق�ساء  يف  ي�ساعدنا  لكنه  حقيقية( 

الرئي�سي وال ميكنني القيام به، فهذا يغري حياتك قليا«.

�ض: ماذا تقود على ال�سعيد الفرتا�سي؟
واحد  الفورموال  �سائقي  اأن  اأعتقد  واح��د!  الفورموال  اىل  اأك��رث  “اأميل  ج: 
الفورموال  يختربون  الراليات  و�سائقي  )افرتا�سيا(،  الراليات  يختربون 

واحد )ي�سحك(، من اأجل التغيري )االأجواء( قليا!«.

لوب يعو�ش اجللو�ش خلف مقود ال�سيارة عرب الـ »بالي �ستاي�سن« 
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الفجر الريا�ضي

الربتغايل  املقر�سن  حمامو  اأعلن 
بت�سريبات  امل��رت��ب��ط  ب��ي��ن��ت��ا،  روي 
“فوتبول ليك�س” التي ك�سفت عن 
القدم  ك��رة  ع��امل  م��زع��وم يف  ف�ساد 
اأدت اإىل فتح اإجراءات ق�سائية عدة 
ابتزاز،  بق�سايا  ب��اده  يف  واملاحق 
يف  وو�سعه  االحتجاز  من  خروجه 

اإقامة جربية.
وكان بينتو )31 عاما( قد اأوقف يف 
لِّم اإىل الربتغال قبل اأكرث  املجر و�سمُ
لفران�س  بيان  وبح�سب  �سنة.  م��ن 
فران�سي�سكو  وك���ي���ل���ه  م����ن  ب���ر����س 
تيك�سيريا دا موتا وزميله الفرن�سي 
بالبقاء  “ملزم  فهو  ب��وردون  وليام 
يف املنزل، اإىل جانب حظر و�سوله 

اإىل االنرتنت«.
مبنى  ت������رك  “قد  ب��ي��ن��ت��و  وك�������ان 
ال�سرطة  مب��ق��ر  امل��ل��ح��ق  ال�سجن” 
ل�سبونة،  العا�سمة  يف  الق�سائية 
ب���ح�������س���ب م�����ا اأو������س�����ح�����ا. ورح�����ب 
عن  واأعربا  القرار  بهذا  املحاميان 
اإجراءات  الق�ساء  اتخاذ  يف  اأملهما 
اأخرى تهد الطريق اإىل “حريته 

الكاملة«.
ليك�س”  “فوتبول  ت�سريبات  واأدت 
ق�����س��ائ��ي��ة يف  اإج���������راءات  ف��ت��ح  اإىل 
فرن�سا، ا�سبانيا، بلجيكا و�سوي�سرا، 
م�سدر  ال�����ي�����وم  ح���ت���ى  ت�������زال  وال 
ال��ت�����س��ري��ب االه����م ل��ك��وال��ي�����س كرة 

القدم.
ح�سلت  التي  للمعلومات  وا�ستنادا 
الق�ساء  اأط��ل��ق  ال���دول،  تلك  عليها 
اب����رز االندية  ح��م��ل��ة وا���س��ع��ة ���س��د 
الاعبني  ووك����ي����ل  ال���ربت���غ���ال  يف 
اخلارق جورج مندي�س، مع ع�سرات 
ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ف��ت��ي�����س واالت���ه���ام���ات 
�سريبي  تهرب  يف  اال�ستباه  ب�سبب 

يف موعد انتقاالت الاعبني.
املا�سي،  الثاين/يناير  ك��ان��ون  ويف 
“لواندا  وراء  ان����ه  ب��ي��ن��ت��و  ادع�����ى 
ليك�س”، وهو ت�سريب لنحو 715 
املليارديرة  ت������ورط  وث���ي���ق���ة  األ������ف 
�سانتو�س،  دو�س  ايزابيل  االنغولية 
جوزيه  ال�����س��اب��ق  ال��رئ��ي�����س  جن��ل��ة 

ادواردو دو�س �سانتو�س.
وكان تيك�سيريا قال لفران�س بر�س 
املا�سي  ال��ث��اين-ي��ن��اي��ر  ك���ان���ون  يف 
اجلرائم  ع��دد  �س  خفرّ الق�ساء  ان 
املن�سوبة اإىل بينتو من 147 �سابقا 

اىل 93.
ال��ث��اين- ك��ان��ون  يف  بينتو  واأوق�����ف 

يناير 2019 يف املجر ومت ت�سليمه 
تنفيذا  ب���اده  اىل  اآذار-م���ار����س  يف 
�سادرة عن  اأوروبية  توقيف  ملذكرة 
الرتباط  ال��ربت��غ��ال��ي��ة،  ال�����س��ل��ط��ات 
ا�سمه بت�سريبات “فوتبول ليك�س” 
داخلية  اإلكرتونية  ر�سائل  و�سرقة 

لنادي بنفيكا الربتغايل.

���لِّ���م اىل ال���ربت���غ���ال الأن�����ه ح���اول  ����سمُ
ابتزاز �سندوق “دوايان �سبورت�س” 
مطالبته  خ��ال  م��ن  اال�ستثماري 
األ����ف   500 ب����ني  ي�������رتاوح  مب��ب��ل��غ 
اأن يحجم  اأج��ل  ي��ورو م��ن  ومليون 
ع��ن ن�����س��ر امل�����س��ت��ن��دات ال��ت��ي ح�سل 
يف  ق��ان��ون��ي��ة،  غ��ري  بطريقة  عليها 
حني يزعم حماموه اأنه هو من كان 

�سحية االبتزاز ولي�س العك�س.
الربتغالية  العامة  النيابة  وتتهم 

بينتو الذي كان مقيما يف العا�سمة 
ب�”حماولة  ب���وداب�������س���ت،  امل���ج���ري���ة 
االب���ت���زاز ال�����س��دي��د، ال��و���س��ول غري 
امل�سروع و�سرقة البيانات من بع�س 

املوؤ�س�سات مبا يف ذلك الدولة«.
ر�سائل  ب�������س���رق���ة  ب��ي��ن��ت��و  وي���ت���ه���م 
لبنفيكا  داخ����ل����ي����ة  اإل����ك����رتون����ي����ة 
غرميه  يف  م�����س��وؤول��ون  ا�ستخدمها 
بق�سية  التهامه  ب��ورت��و  التقليدي 
يف  ام  احلكرّ على  ال�سيطرة  حماولة 

الدوري الربتغايل.
“فوتبول  ت�������س���ري���ب���ات  وك�����ان�����ت 
نظام  ع����ن  ك�����س��ف��ت  ق����د  ليك�س” 
عامل  يف  املتبع  ال�سريبي  التهرب 
ق�سية  يف  وخ�سو�سا  ال��ق��دم،  ك��رة 
احلايل  االإي��ط��ايل  يوفنتو�س  جن��م 
رونالدو  ك��ري�����س��ت��ي��ان��و  ال��ربت��غ��ايل 
األ��وان نادي  عندما كان يدافع عن 

ريال مدريد اال�سباين.
ال���ث���اين-ن���وف���م���رب  ت�������س���ري���ن  ويف 

اإىل  ت�����س��ري��ب��ات  اأ�����س����ارت   ،2018
�سان  باري�س  ف�سائح طالت فريقي 
ومان�س�سرت  ال��ف��رن�����س��ي  ج���رم���ان 
�سيتي االنكليزي ب�ساأن خمالفتهما 
قوانني اللعب املايل النظيف بغطاء 
من االحت��اد االأوروب���ي لكرة القدم 
)وي���ف���ا(، ورئ��ي�����س االحت����اد الدويل 
ال�سوي�سري  )ف��ي��ف��ا(  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
ح���ي���ث حامت  اإن���ف���ان���ت���ي���ن���و  ج�����اين 
“�سداقة  وج�����ود  ح����ول  ال�����س��ك��وك 

العام  مريبة” جتمع بينه واملدعي 
ال�سوي�سرية  ه��و-ف��ال��ي��ه  مل��ن��ط��ق��ة 

رينالدو اأرنولد.
اأق�سى  املا�سي،  �سباط-فرباير  ويف 
القدم  ل���ك���رة  االوروب���������ي  االحت�������اد 
يف  امل�ساركة  ع��ن  �سيتي  مان�س�سرت 
مو�سمني  مل��دة  ال��ق��اري��ة  م�سابقاته 
م����ه ب��ث��اث��ني م���اي���ني ي���ورو  وغ����ررّ
لقواعد  جدية  خمالفات  “ب�سبب 
اللعب املايل النظيف”، بعد حتقيق 
“فوتبول  ت�����س��ري��ب��ات  اإث����ر  اأج������راه 
لقب  ح��ام��ل  وا���س��ت��اأن��ف  ليك�س”. 
الدوري االنكليزي يف اآخر مو�سمني 
قرار ايقافه اأمام حمكمة التحكيم 

الريا�سي.
يريد  االأم  ب��ل��ده  اأن  ب��ي��ن��ت��و  وزع����م 
التي  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  “تخريب” 
خمتلف  يف  ال�سلطات  فيها  ي�ساعد 
ال��������دول االأوروب�������ي�������ة. وك�������س���ف يف 
ال�سلطات  اأتعاون مع  “كنت  حينها 
ال��ف��رن�����س��ي��ة، وب�����داأت ب��ال��ت��ع��اون مع 
ال�سلطات ال�سوي�سرية، ورمبا البدء 
بت  اأوروبي اخر، وفجاأة خررّ بتعاون 

الربتغال كل �سيء«.
وي�سف حمامو بينتو موكلهم باأنه 
القدم،  ك��رة  يحب  برتغايل  “�ساب 
املمار�سات  م��ن  ا���س��م��ئ��زازه  وب�سبب 
اأن يك�سف  امل��ع��روف��ة ت��دري��ج��ا، ق��رر 
للعامل حجم املمار�سات االإجرامية 

التي ال توؤثر فقط على كرة القدم 
�س �سورتها ل�سرر كبري«. بل تعررّ

الربتغالية،  ال�����س��ح��ف  وب��ح�����س��ب 
خ�����س��ع ب��ي��ن��ت��و، اأح����د ع�����س��اق نادي 
بورتو ورونالدو، لدرو�س �سخ�سية 
يف برجمة احلوا�سيب، وهو يتحدر 
م���ن ف��ي��ا ن���وف���ا دي غ���اي���ا اإح����دى 
�سواحي بورتو وعا�س يف بوداب�ست 

منذ 2015.
برنامج  �سمن  امل��دي��ن��ة  اىل  و���س��ل 
ت�����ب�����ادل ك����ج����زء م�����ن درا�����س����ت����ه يف 
ب��اأن ب��اده مل تعد  التاريخ، وي��رى 
االأزمة  ب�سبب  اآف���اق  “اأية  تنحه 

االقت�سادية«.
حيث  املجر،  يف  نف�سه  تثبيت  وبعد 
وال���ده �سانع  و���س��اع��د  ق��وت��ه  ك�سب 
االأحذية املتقاعد، من خال عمله 
بينتو  اأن�������س���اأ  ال���ق���دمي���ة،  االآث������ار  يف 
بداأ   .2016 يف  الت�سريبات  موقع 
ومدربني  الع��ب��ني  ع��ق��ود  بتحميل 
الربتغايل  ���س��ب��ورت��ي��ن��غ  ن����ادي  م���ن 
�سندوق  م����ن  امل���ال���ط���ي  وال�����ف�����رع 
�سبورت�س”،  “دوايان  اال���س��ت��ث��م��ار 
انتقاالت  ���س��وق  يف  ل��ل��ج��دل  امل��ث��ري 
الاعبني. اأوقف بينتو يف بوداب�ست 
ال�����س��ي��اق يف حماولته  ه���ذا  ���س��م��ن 
واأقر  �سبورت�س”،  “دوايان  اب��ت��زاز 
ب��ات�����س��ال��ه ب��ال�����س��ن��دوق ل��ك��ن بغية 

اختباره دون اأي نية �سيئة.

وجه نادي رينجرز انتقادات الذعة القرتاح رابطة الدوري اال�سكتلندي 
باإنهاء مو�سم الدرجات الثاث الدنيا حمذرا من  املحرتف لكرة القدم 

وخيمة على كرة القدم اال�سكتلندية«. “عواقب 
مع توقف املناف�سات على خلفية تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد اقرتحت 
امل�ستويات  مو�سم  اإنهاء  اق��رتاح  على  االأن��دي��ة  ت  ت�سورّ اأن  ال��دوري  رابطة 

الثاين، الثالث والرابع وحتديد املراكز النهائية وفقا للرتتيب احلايل.
يو�سي  ب��ل  )برمري�سيب(  امل��م��ت��ازة  ال��درج��ة  دوري  االق���رتاح  ي�سمل  وال 
ر اإنهاء  باالإبقاء على مبارياته موؤجلة للوقت الراهن. ولكن يف حال تعذرّ

املو�سم �سيعتمد املبداأ ذاته يف عملية حتديد املراكز.
بطا  احل���ايل  الرتتيب  مت�سدر  �سلتيك  �سيتوج  ذل��ك  ح�سل  ح��ال  ويف 
املركز  املتذيل يف  �سقوط هارت�س  تواليا، مقابل  التا�سع  للعام  ال�سكتلندا 

الثاين ع�سر اىل امل�ستوى الثاين.
الثاين  املركز  �ساحب  رينجرز  م��درب  ج��ريارد  �ستيفن  االنكليزي  وق��ال 
“باأ�سد الو�سائل  ?? نقطة عن غرميه االزيل ان ناديه �سيعار�س  بفارق 

املمكنة” اأي حماولة لتغيري القواعد ال�سائدة.
اأحد  ب��اق��رتاح  �سيتقدمون  اأن��ه��م  ال�سابق  ليفربول  و���س��ط  الع��ب  وت��اب��ع 
االأع�ساء الذي يف�سي باالإفراج عن االم��وال وتوزيعها على كل االأندية 

يف كل انحاء ا�سكتلندا فورا.
واعترب رينجرز اأن اأي تغيري “من دون اهتمام وم�سوؤولية” �سيوؤدي اىل 

عواقب وخيمة على كرة القدم اال�سكتلندية.
اأه��م من حماية م�ستقبل كل  “ال �سيء  النادي  بيان �سادر عن  وج��اء يف 
رزق  م�سدر  على  مبا�سرا  تاأثريا  لذلك  اأن  ن��درك  الأننا  ا�سكتلندا  يف  ن��اد 

االفراد«.
الدنيا(  الدرجات  االأندية )اىل  اأن تهبط بع�س  “انه امر م�سمئز  وتابع 
بطريقة غري عادلة يف حال مت تطبيق اقرتاح رابطة ال��دوري. يجب اأن 

نحافظ على م�ستقبل اللعبة«.
الثانية  ال���درج���ة  ت��رت��ي��ب  م��ت��ذي��ل  ثي�ستل  ب��ات��ري��ك  ن����ادي  واع��ت��رب  ه���ذا 
ان��ه بحاجة  م��وؤك��دا  امل��ط��روح  ب��االق��رتاح  يقبل  لن  اأن��ه  )ت�سامبيون�سيب( 

لتدقيق ونقا�س.
و�سبق اأن حذر االحتاد االوروبي لكرة القدم )ويفا( البطوالت الوطنية اأن 
الف�سل يف اإنهاء املو�سم احلايل قد يوؤدي اىل ا�ستبعاد انديتها عن امل�ساركة 

يف امل�سابقات االوروبية.
اأن  اال�سكتلندي  ال��دوري  لرابطة  التنفيذي  املدير  دونكا�سرت  نيل  واأق��ر 
الو�سع ب�ساأن الدرجة املمتازة “ما زال معقدا...اجلميع على دارية برغبة 
نعاين  �سويا حلل م�ساكل  االوروب��ي��ة  القدم  ك��رة  تعمل عائلة  اأن  ويفا يف 

منها جميعا«.
املحادثات  يف  واال�ستمرار  ويفا  مع  العمل  على  حري�سون  “نحن  وختم 

معهم ب�ساأن الو�سع يف ا�سكتلندا«.

رينجرز ينتقد اقرتاح اإنهاء 
مو�سم الدوري اال�سكتلندي 

اأ�سطورة دوري كرة ال�سلة االأمريكي للمحرتفني مايكل جوردان  =خرج 
منت�سرا يف نهاية املطاف من نزاعه الق�سائي املرتبط بعامته التجارية، 
ال�سني ل�ساحله، منهية معركة  العليا يف  املحكمة  اأن حكمت  بعد  وذلك 
اأع����وام م��ع ���س��رك��ة م��اب�����س ري��ا���س��ي��ة �سينية  ق��ان��ون��ي��ة ا���س��ت��م��رت ثمانية 

ا�ستخدمت ا�سمه ب�سكل غري قانوين.
وتعترب حقوق امللكية الفكرية من اأبرز اخلافات اجلوهرية يف احلرب 

عت يف كانون الثاين/ قِّ التجارية بني الواليات املتحدة وال�سني، وومُ
بكني  مبوجبه  تتعهد  اتفاق  من  االأوىل  املرحلة  املا�سي  يناير 

بتح�سني حماية امللكية الفكرية.
و���س��م��ن روح��ي��ة ه���ذا االت���ف���اق، ح��ظ��ر ال��ق��رار ال��ت��اري��خ��ي الذي 

�سدر يف اأواخر ال�سهر املا�سي، على �سركة “كياودان �سبورت�س” 
ال�سينية ال�سم جوردان  ا�ستخدام الرتجمة  ومقرها فوجيان من 

دان«. “كياو 
االأمريكي  ال��دوري  بلقب  الفائز  بولز  �سيكاغو  اأ�سطورة  ويتمتع 

ب�سعبية  و1998،   1991 ب���ني  م����رات  ���س��ت  ل��ل��م��ح��رتف��ني 
�سخمة يف ال�سني، البلد الذي يع�سق كرة ال�سلة.

�سدرا  �سابقني  حكمني  ليلغي  العليا  املحكمة  ق���رار  وج���اء 
ي�سمح  زال  ما  فاإنه  ذل��ك،  لكن مع  ال�سينية،  ال�سركة  ل�سالح 
ب�سعار  ال�سبيه  ���س��ع��اره��ا  ا���س��ت��خ��دام  يف  ب��اال���س��ت��م��رار  لل�سركة 
“جامبان” الذي ت�ستخدمه “نايكي” يف ترويجها ملاركة “اآر 

جوردان” لاأحذية الريا�سية.
اإال اأن ال�سماح لل�سركة ال�سينية باالبقاء على ال�سعار مل 

يح�سم بعد، اإذا اأبقت املحكمة العليا الباب اأمام اإعادة 
املحاكمة بعدما اأحالت الق�سية اىل مكتب امللكية 

الفكرية يف ال�سني.
كتابة  ب��ح��ق��وق  ج������وردان  ف����از   2016 ويف 

املحكمة  ل��ك��ن  ���س��ي��ن��ي��ة،  ب���اأح���رف  ا���س��م��ه 
ا�ستخدام  ال�سركة يف  اأيدت حق  العليا 

دان”  “كياو  التجارية  عامتها 
باالإنكليزية.

الثاثاء  عنها  �سادر  بيان  ويف 
يف موقع ويبو امل��وازي لتويرت يف 

ال�سني، قالت ال�سركة ال�سينية اأن احلكم 
“لن يوؤثر على اال�ستخدام العادي لعاماتها 

العمليات  على  ي��وؤث��ر  ول��ن  احل��ال��ي��ة،  التجارية 
التجارية العادية«.

عام  تاأ�س�ست  التي  الريا�سية  املاب�س  �سركة  وت��دي��ر 
اأنحاء  جميع  يف  متجر   5700 م��ن  اأك���رث   ،2000

الباد.
 1،5 الريا�سية  “نيوبالن�س” للماب�س  ِنَحت �سركة  2017، ممُ ويف عام 
مليون دوالر كتعوي�س عن حقوق امللكية من قبل حمكمة �سينية ب�سبب 
قبل  من  قانوين  غري  ب�سكل  ن�سخه  مت  وال��ذي  “اأن”،  ال�سهري  �سعارها 

�سركة اأحذية ريا�سية حملية.
الأي  ن���ادرا  انت�سارا  ي�سكل  وال���ذي  ج���وردان،  ل�سالح  احلكم  وي��اأت��ي 
عامة جتارية غربية يف ق�سايا انتهاك حقوق امللكية الفكرية 
يف ال�سني، بعد اأن بداأ الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب 
ال�����س��ني يف جمال  ���س��ج��ل  ب��خ�����س��و���س  ���س��ام��ا  حتقيقا 

امللكية الفكرية.
وقالت االأمم املتحدة هذا االأ�سبوع اأن ال�سني اأ�سبحت 
العام املا�سي الرائدة عامليا من ناحية ت�سجيل 
واأزاحت  الدولية،  االخ��رتاع  ب��راءات 
ب���ذل���ك ال����والي����ات امل���ت���ح���دة عن 
ال�سدارة التي احتلتها الأكرث 

من اأربعة عقود.

مايكل جوردان يفوز بنزاعه 
الطويل مع ال�سني

مقر�سن »فوتبول ليك�ش« يف اإقامة جربية يف الربتغال 

العامل  لبطولة  املنظمة  ال�سركة  با�سم  متحدث  اأك��د 
للفورموال واحد اأن ن�سف موظفيها و�سعوا يف بطالة 
ملواجهة  روات��ب��ه��م،  بتخفي�س  م��دراوؤه��ا  وقبل  جزئية 

االأزمة النا�سئة عن تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد.
وق����ال امل�����س��در ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س “%50 من 
بطالة  يف  و���س��ع��وا  ���س��خ�����س(   200 )ن��ح��و  موظفينا 
 )18( امل��دراء  ارت�سى  اأيار-مايو.  نهاية  حتى  جزئية 
%20، ف��ي��م��ا قبل  ب��ن�����س��ب��ة  اأج���وره���م  ط��وع��ا خ��ف�����س 

بتخفي�س  االدارة(  جمل�س  )رئ��ي�����س  ك���اري  ت�ساي�س 
اأكرب«.

ويف بريطانيا حيث يتخذ منظمو البطولة مقرا لهم، 
على غرار فرق ماكارين، وليام�س، راي�سينغ بوينت، 
ال�سلطات  ت�سمح  وري��ن��و،  ها�س  ب��ول،  ري��د  مر�سيد�س، 
لل�سركات بو�سع موظفيها يف بطالة جزئية مع �سمان 
�سقف حمدد يبلغ  ال�سهرية حتى  رواتبها  %80 من 

دوالر(. اآالف   3 )نحو  ا�سرتليني  جنيه   2500

وك���ان���ت ال�����س��ب��اق��ات ال��ت�����س��ع��ة االوىل م���ن امل��و���س��م قد 
اأجل غري  اإىل  اأرجئت  اأو  )اأ�سرتاليا وموناكو(،  األغيت 
ا�سبانيا،  هولندا،  فيتنام،  ال�سني،  )البحرين،  حمدد 
اذربيجان وكندا(، فيما يقرتح كاري روزنامة بني 15 

و18 �سباقا من اأ�سل 22 مقررة قبل االأزمة.
وبعد تاأجيل جائزة كندا الكربى الثاثاء، بات �سباق 
ريكار  ب��ول  حلبة  على  حزيران-يونيو   28 يف  فرن�سا 

االأول على الروزنامة.

بطالة جزئية وتخفي�ش رواتب لدى منظمي الفورموال واحد 



عربات اخليول تو�سل الوجبات للم�سنني 
ال�سياح  اأخذ  ال�سهرية يف فيينا عن  بعدما توقفت عربات اخليول 
تف�سي فريو�س  و�سط  النم�ساوية  العا�سمة  ج��والت ق�سرية يف  يف 

كورونا، حتولت اإىل و�سيلة لتو�سيل الطعام اإىل امل�سنني.
يف  فيينا،  يف  عليها  يطلق  "فياكر" كما  اأو  العربات  هذه  وت�سارك 
املدينة  امل��رك��زي��ة يف  امل��ن��اط��ق  اإح���دى  ال��ط��ع��ام يف  م��ب��ادرة لتو�سيل 
اإجراءات  جراء  ب�سدة  ت�سرر  الذي  اإنرتكونتيننتال  فندق  اأطلقها 

االإغاق التي فر�ست لوقف انت�سار الفريو�س.
تقدم  الفندق  مطابخ  كانت  لل�سيوف،  الطعام  تقدمي  من  وب��دال 
200 اإىل 300 وجبة يوميا للم�سنني الذين يعي�سون يف املنطقة. 
ويقوم بالت�سليم متطوعون ي�ستخدمون كل اأنواع املركبات وو�سائل 
النقل، ومن بني هوؤالء كري�ستيان غريزبيك �سائق اإحدى عربات 
زال  "ما  التجارية  االأع��م��ال  توقف  م��ع  اإن��ه  يقول  "فياكر" ال��ذي 

يتعني علينا حتريك اخليول، فهي تريد اخلروج بعد ال�ستاء".
وي�سيف لوكالة فران�س بر�س "لذلك فكرت باأنه يجب علينا دمج 

ذلك مع عمل مفيد ملن يحتاج اإليه".
منها  امل�ستفيدين  للم�سنني  حياة  �سريان  امل��ب��ادرات  ه��ذه  ل  وت�سكرّ
عمليات  اأن  تعتقد  اإن��ه��ا  ت��ق��ول  ال��ت��ي  نيبنفوهر  اأنيلي�سه  ومنهم 
"طلبت من الرجل على الهاتف  "رائعة"، م�سيفة  الت�سليم كانت 

اأن يوزع القبات على كل الفريق".

هل يقتل اال�ستحمام مباء  �ساخن كورونا ؟
ال ينفك النا�س يف و�سائل التوا�سل االجتماعي عن تبادل الن�سائح 
عن طرق غري �سحيحة تتعلق بكيفية الق�ساء على فريو�س كورونا، 
الذي ت�سبب حتى االآن باإ�سابة اأكرث من مليون و400 األف �سخ�س 
اال�ستحمام  اإن  املغلوطة،  املعلومات  هذه  اإح��دى  وتقول  العامل.  يف 
ويقتل  ك��ورون��ا،  بفريو�س  االإ�سابة  ع��دم  ي�سمن  ج��دا  �ساخن  مب��اء 
ال�سحة  منظمة  وف��ن��دت  اجل�سم.  يف  عالقا  ك��ان  م��ا  اإذا  الفريو�س 
العاملية يف ح�سابها على في�سبوك هذه ال�سائعة قائلة اإن "اال�ستحمام 
مباء دافئ اأو حتى �ساخن جدا ال مينع االإ�سابة بفريو�س كورونا". 
تبقى  االإن�����س��ان  ج�سم  ح���رارة  اأن  العاملية  ال�سحة  منظمة  واأك���دت 
مئوية،  درج���ة  و37   36.5 ب��ني  وت����رتاوح  اال�ستحمام،  عند  ثابتة 
اأن  من  الدولية  املنظمة  وح��ذرت  املياه.  �سخونة  عن  النظر  بغ�س 
اال�ستحمام مباء �ساخن جدا من �ساأنه اأن يت�سبب باأ�سرار لاإن�سان، 
من بينها حروق  اجللد وكذلك تدمري اأن�سجته، االأمر الذي يجعل 
املنظمة  وج��ددت  �سعيفة.  اجلو  املنت�سرة يف  للميكروبات  مقاومته 
التاأكيد على اأن غ�سل اليدين باملاء وال�سابون بانتظام ملدة ال تقل 
عن 20 ثانية هو اأحد �سبل الوقاية من فريو�س كورونا، باالإ�سافة 

اإىل عدم مل�س الفم واالأنف والعينني.

عطل يف �سناب ت�سات 
اأعلن �سناب ت�سات اأنه اأ�سلح العطل الذي �سرب التطبيق واأثر على 

العديد من امل�ستخدمني يف اأوروبا والواليات املتحدة.
عن  امل�سوؤول  �سابورت"  ت�ساب  "�سناب  ح�ساب  على  تغريدة  يف  وج��اء 
اأ�سلحنا  "لقد  "تويرت"،  على  للم�سرتكني  التقني  ال��دع��م  ت��ق��دمب 
العطل. اإذا كنتم ما زلتم تعانون من م�ساكل فاأخربونا بذلك"، دون 
احل�ساب  اأ�سار  ذل��ك،  من  قليلة  �ساعات  وقبل  اإ�سافية.  تفا�سيل  اأي 
نف�سه اإىل اأنه "كان يدرك اأن العديد من م�ستخدمي +�سناب ت�سات+ 
يجري".  ما  نراقب  نحن  التطبيق.  ا�ستخدام  يف  م�ساكل  يواجهون 
"داون ديتكرت" الذي ي�سجل االأعطال  يف الوقت نف�سه، تلقى موقع 
وغريها من امل�ساكل الربجمية التي حت�سل يف الوقت الفعلي، اأكرث 
من 90 األف �سكوى من م�ستخدمي "�سناب ت�سات". ومل ترد "�سناب"، 

ال�سركة االأم للتطبيق، على ا�ستف�سارات وكالة فران�س بر�س.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�سورة بالغة الدقة لثقب اأ�سود يبث طاقة عالية
"غري  بتفا�سيل  هائل  اأ���س��ود  ثقب  ع��ن  ���س��ادرة  البازما  م��ن  وق��وي��ة  �سخمة  لتدفقات  ���س��ورة  فلك  علماء  التقط 

م�سبوقة".
وقال فريق العلماء من كلية لندن اجلامعية اإنهم يعتقدون اأن الفقاعة ال�ساطعة على ي�سار ال�سورة عبارة عن قر�س 
من الغاز والغبار الذي يدور حول الثقب االأ�سود، مع دفقات البازما التي مت تتبعها تيارات حمراء، منبعثة منها، 

اأقل كثافة على ما يبدو.
ويقول اخلرباء اإن الدفقات عالية الطاقة هذه هي جزء من تركيبة اأو هيكل يعرف با�سم "بازار"، وتت�سكل من 
الكوازارات، وهي عبارة عن ثقوب �سوداء هائلة تت�س املواد ب�سكل ن�سط، توؤدي اإىل ت�سفية املجاالت املغناطي�سية 

اأثناء دورانها، مما يطلق موادا من الثقب االأ�سود على �سكل دفقتني، اأحدهما يبدو وكاأنها يف م�سار االأر�س.
وقال االأ�ستاذ يف كلية لندن اجلامعية، زيري يون�سي، امل�سارك يف الدرا�سة، اإن "الثقوب ال�سوداء ال تت�س الكثري من 

املواد فح�سب، بل تنفث الكثري منها اأي�سا الأنها على درجة عالية من املغناطي�سية وتدور ب�سرعة كبرية".
واأو�سح فريق العلماء اأن ال�سورة هي االأعلى دقة حتى االآن لدفقات بازما حول ثقب اأ�سود فائق الكتلة، مما يعني 

اأنه ميكن للباحثني الأول مرة التحقيق فيما يحدث بالقرب من قاعدة كل دفقة بازما.
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الأ�سحاب اأحوا�ش ال�سمك... توقفوا عن تعقيم اليدين قبل تنظيفه
اأنك  االأي��ام، فابد  اإذا كنت تتلك حو�س �سمك وتعي�س يف عزلة يف هذه 

قمت بتنظيفه على نحو مائم بدافع امللل!
ولكن اإذا ما كانت حياة ال�سمك مهمة عندك فيجب اأن تتوقف عن تعقيم 

يديك قبل اأن ت�سرع يف التنظيف.
 ويقول خرباء احليوانات االأليفة هذا �سروري، الإن البقايا الكيميائية على 
اآث��ار �سلبية على  اللتني قمت بتعقيمهما للتو �سوف يكون لها  جلد يديك 

درجة حمو�سة املياه.
وتاأكد املرة املقبلة التي تتجه فيها لتغيري املياه يف حو�س ال�سمك اأو تنظيف 

املر�سحات اأنك مل تقم للتو بتعقيم.
ويف�سل غ�سل اليدين والذراعني ب�سكل �سامل باملياه الدافئة فقط قبل اأن 

ت�سرع يف تنظيف حو�س ال�سمك.
�سمك  حو�س  لديك  ك��ان  ما  اإذا  لك  بالن�سبة  االأه��م  هي  الن�سيحة  وه��ذه 
50 لرتاً  �سعته  تبلغ  درج��ة احلمو�سة يف حو�س �سغري  الأن  �سغري، نظراً 

�سوف تتغري ب�سكل اأكرث ح�سا�سية عندما ت�ساف الكيماويات اإليه.
وهذه هي اأكرب فائدة الأمتاك حو�س �سمك اأكرب، بح�سب اخلرباء، نظراً 
االإف����راط يف  مثل  ال�سيانة  اأخ��ط��اء  ب�ساأن  ك��ث��رياً  للقلق  ت�سطر  ل��ن  الأن��ك 

االإطعام اأو تغافل ال�سمك النافق.

اأزمة املناديل الورقية ت�سد اأنظمة ال�سرف ال�سحي
لديهم  املتبقي  العامل  اأنحاء  يف  االأ�سخا�س  واح��د.. يح�سي  اثنان،  ثاثة، 
من مناديل احلمام بفزع، نظرا الأن الكثريين مازالوا يغزون اأرفف املتاجر 

الكبرية.
ويف حال �سارت اأكرب خماوفك حقيقة، فلتبقى قويا. اإن هناك بدائل ميكن 

ا�ستخدامها اإذا ما احتجنا اإىل.. عاج موؤقت.  
 ولكن من يديرون اأنظمة ال�سرف ال�سحي يف بادك ينا�سدونك قائلني: 
من ف�سلكم ال تلقوا بورق املطبخ املت�سخ اأو ورق اجلرائد يف املرحا�س عند 

االنتهاء من التنظيف.
اإن  البلدان  العديد من  ال�سحي يف  ال�سرف  اأنظمة  القائمون على  ويقول 
بدائل املناديل من املنا�سف الورقية واملناديل املبللة، تعني ان�سداد ملحطات 

معاجلة ال�سرف ال�سحي نظرا لبنيتها املقاومة للتمزق.
ان�سدادات  عن  العامل  اأنحاء  يف  ال�سحي  ال�سرف  معاجلة  حمطات  وتعلن 
بدائل  اإىل  ب���ازدي���اد  ي��ل��ج��وؤون  ال��ب��ائ�����س��ون  االأ���س��خ��ا���س  الأن  ن��ظ��را  مفاجئة 
اإدارة املياه يف كاليفورنيا بالواليات املتحدة  الأوراق احلمام.  وقال جمل�س 
امل�سابهة يف  الورقية واملنتجات  املبللة واملنا�سف  املناديل  "اإلقاء  االأمريكية: 
املرحا�س �سوف ي�سد ال�سرف ال�سحي ويت�سبب يف تراكمات وفي�سانات يف 
من�ساآت معاجلة مياه ال�سرف، ما يت�سبب يف خطر �سحي عام اآخر يف خ�سم 

جائحة فريو�س كورونا )كوفيد 19(".

يتو�سل اإىل خلطة الدجاج 
 KFC ال�سرية لوجبات

اإىل جنم  ب��ري��ط��اين  حت����ول رج����ل 
على االإنرتنت، بعد اأن اأم�سى 18 
الو�سفة  الإت��ق��ان  العمل  يف  ���س��ه��راً 

.KFC ال�سرية لوجبات
وارويك�ساي،  من  فيل،  دان  وك�سف 
االأع�ساب  خلطة  م��ن  ن�سخته  ع��ن 
وال��ت��واب��ل ال��� 11 على ت��وي��رت، بعد 
ال�سريعة،  الوجبات  �سل�سلة  اإغاق 
ملنع  ال�سحي  ال��ع��زل  فر�س  و�سط 

انت�سار فريو�س كورونا.
بعد  اأن��ه  املو�سيقي،  امللحن  ويدعي 
اأكرث من عام من جتربة الو�سفات 
املختلفة لتقليد الوجبات ال�سعبية 
املطاعم  ���س��ل�����س��ل��ة  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 
ال���������س����ه����رية، ت����ك����ن اأخ�����������رياً من 

الو�سول اإىل اخللطة ال�سحرية.
و�سارك دان �سورة لوجبات كي اإف 
�سي التي تو�سل اإليها على تويرت، 
االأم����ر  "ا�ستغرق  حت��ت��ه��ا  وك���ت���ب 
لكنني  العمل،  من  �سهراً   18 مني 

تو�سلت اإليها اأخرياً".
واأ�ساف دان "يجب اأن يكون لديك 
املزيج  اإىل  وحتتاج  عميقة،  مقاة 
والتوابل.  االأع�ساب  من  ال�سحيح 
-160 ح���رارة  اإىل  ال��زي��ت  ويحتاج 
اأك����رث وال  ال  م��ئ��وي��ة  درج����ة   165

اأقل".
اأن يتم و�سع قطع الدجاج  ويجب 
يف درجة حرارة الغرفة، مع غم�سها 

يف بيا�س البي�س واحلليب.
الدجاج  وجبات  اأن  اإىل  دان  واأ�سار 
ميكن  ال  بتح�سريها  ي��ق��وم  ال��ت��ي 
ت���ي���ي���زه���ا ع����ن وج����ب����ات ك����ي اإف 
ميل  دي��ل��ي  �سحيفة  بح�سب  ���س��ي، 

الربيطانية.

تنامي االحتيال االإلكرتوين يف زمن كورونا
االأخرية  االآون��ة  يف  االإل��ك��رتوين  االحتيال  عمليات  تعداد  ارتفع 
م��ع تف�سي وب��اء ك��ورون��ا يف خمتلف اأن��ح��اء ال��ع��امل، االأم���ر الذي 
كبد م�ستهلكني اأمريكيني، على �سبيل املثال ال احل�سر، خ�سائر 

مبايني الدوالرات.
دوالر  مايني  خم�سة  ح��وايل  االأم��ريك��ي��ون  امل�ستهلكون  وخ�سر 
وفقا  االأخ��رية،  االأ�سابيع  يف  بالوباء  متعلقة  احتيال  عمليات  يف 

للوكالة الفدرالية لتنظيم التجارة واملناف�سة.
)اآيكان(،  املخ�س�سة  واالأرق���ام  لاأ�سماء  االإن��رتن��ت  هيئة  ودع��ت 
املخاوف  ت�ستغل  التي  االحتيال،  عمليات  انت�سار  احلذر من  اإىل 

املرتبطة بفريو�س كورونا امل�ستجد.
األف   100 ت�سجيل  املا�سي، مت  "اآيكان" اأنه يف مار�س  واأو�سحت 
ت�سمل  اأ�سماء نطاقات  االأق��ل حتت  اإلكرتوين جديد على  موقع 

كلمات مثل "كوفيد" و"كورونا" و"فريو�س".
الت�سيد  حلمات  كاأ�سا�س  امل��واق��ع  ه��ذه  م��ن  ع��دة  اآالف  وتعمل 
ع�سوائية  بر�سائل  االإل��ك��رتوين  الربيد  الإغ���راق  اأو  االإل��ك��رتوين 

تروج لعمليات احتيال مرتبطة بكوفيد 19.
امل��ن��ظ��م��ة غري  "اآيكان،  اإن  م��ارب��ي  غ����وران  ال��ه��ي��ئ��ة  م��دي��ر  وق���ال 
الربحية التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، ال ميكنها التدخل 
يف حمتوى املواقع، لكن هذا ال يعني اأننا ل�سنا قلقني اأو على علم 

بهذه الن�ساطات االحتيالية".

اأثرياء التكنولوجيا يت�سابقون  
لتخلي�ش الب�سرية من كورونا

يت�سابق العديد من االأثرياء وخ�سو�سا ممن يعملون يف 
جمال التكنولوجيا، للم�ساهمة يف تخلي�س الب�سرية من 
وباء كورونا الذي ت�سبب بوفاة اأكرث من 82 األف �سخ�س 

حول العامل.
وب��ل��غ اإج���م���ايل امل��ب��ال��غ ال��ت��ي ر���س��ده��ا اأق���ط���اب �سناعة 
موؤ�س�سة  دعت  فيما  دوالر،  مليار   1.3 نحو  التكنولوجيا 
 8 مببلغ  للتربع  الكربى  ال�سركات  ترا�ست"  "ويلكوم 
االختبارات  ت��ط��وي��ر  يف  اأب��ح��اث  الإج����راء  دوالر  م��ل��ي��ارات 
ال��ت�����س��خ��ي�����س��ي��ة وال���ع���اج���ات وال���ل���ق���اح���ات مل��ع��اجل��ة وباء 
"كوفيد19-". واآخر املن�سمني لركب مكافحة االأمرا�س 
الب�سرية هو الرئي�س التنفيذي ل�سركة تويرت، االأمريكي 
ت��ربع بربع ثروته لتمويل اجلهود  ال��ذي  ج��اك دور���س��ي، 

الرامية ملكافحة فريو�س كورونا اجلديد.
وتعهد دور�سي بالتربع مبليار دوالر لتمويل اأبحاث حول 
هذا  �ساح  "نزع  يف  للم�ساعدة  اجلديد  كورونا  فريو�س 
الوباء"، بح�سب ما ذكرت �سحيفة الغارديان الربيطانية. 
وقال دور�سي، الذي �سارك يف تاأ�سي�س تويرت يف عام 2006 
واأ�س�س �سركة "�سكوير" للدفع عرب الهاتف املحمول، يف 
تغريدة له الثاثاء، اإنه تربع مببلغ مليار دوالر من اأ�سهم 
�سمول" من  "�ستارت  ي�سمى  خريي  "�سكوير" ل�سندوق 

اأجل "تويل ال�سندوق العاملي ملكافحة كوفيد19-".
التربع  اإن  �سنة،   43 العمر  البالغ من  دور���س��ي،  واأ���س��اف 

يعادل حوايل "28 يف املئة من ثروتي".
يبلغ  للمليارديرات،  بلومبريغ  ملوؤ�سر  وفقا  اأنه  اإىل  ي�سار 

حجم ثروة دور�سي حوايل 3.9 مليار دوالر.

تطبيق جديد لالأزواج عرب في�سبوك
اأطلقت �سركة في�سبوك، ، تطبيقا جديدا للمرا�سلة بني 
وم�ساركة  املحادثة  لهما  يتيح  "تيوند"  با�سم  الزوجني 
الذكريات  ت��رت��ي��ب  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  وامل��و���س��ي��ق��ى  ال�����س��ور 

امل�سرتكة.
تطبيقات  متجر  يف  ف��ق��ط  ح��ال��ي��ا  م��ت��اح  التطبيق  وه���ذا 
موقع  من  لبيانات  وفقا  وك��ن��دا،  املتحدة  بالواليات  اأب��ل 

تاور". "�سين�سور 
وتفيد املعلومات باأن فريقا �سغريا داخل في�سبوك ي�سمى 
بابتكار  مكلف  وه��و  اجل��دي��دة(،  املنتجات  جتربة  )فريق 
اجتماعية جديدة، هو من �سنع  و�سائط  وبناء منتجات 

هذا التطبيق.
خا�سة  "م�ساحة  باأنه  اجلديد  التطبيق  الفريق  وي�سف 
دون  طبيعتهما  ع��ل��ى  ي��ك��ون��ا  اأن  فيها  لل�سريكني  مي��ك��ن 

تكلف".
"تيوند"  تاور"، يحتل تطبيق  "�سين�سور  وبح�سب موقع 
حاليا املرتبة رقم 872 يف الواليات املتحدة ورقم 550 يف 

كندا يف فئة ال�سبكات االجتماعية.

اتهام زوم فيديو 
كوميونيك�سنز باالحتيال

اأقام اأحد امل�ساهمني يف �سركة "زوم 
االأمريكية  كوميوني�سكنز"  فيديو 
خلدمات االإنرتنت دعوى ق�سائية 
ال�سركة  ف���ي���ه���ا  ي���ت���ه���م  ج���م���اع���ي���ة 
ب����االح����ت����ي����ال وخم����ال����ف����ة ق���واع���د 
لل�سركات  وال�����س��ف��اف��ي��ة  االإف�������س���اح 
امل�سجلة يف �سوق املال، وذلك يف ظل 
تزايد املخاوف ب�ساأن مدى احرتام 
�سهري  تطبيق  تدير  التي  ال�سركة 
االإنرتنت  عرب  الفيديو  مل��وؤت��رات 
لقواعد حماية خ�سو�سية وبيانات 

امل�ستخدمني.
لاأنباء  بلومربج  وك��ال��ة  واأ���س��ارت 
اأول اأول اأم�س  اإىل اأن ال�سكوى التي 
مت تقدميها اأول اأول اأم�س الثاثاء 
�سان  يف  االحت���ادي���ة  امل��ح��ك��م��ة  اإىل 
وكبار  ال�سركة  تتهم  فران�سي�سكو  
احلقيقة  باإخفاء  فيها  امل�سوؤولني 
ب�ساأن ق�سور �سفرة برجمة تطبيق 
تعر�سه  اإمكانية  ذل��ك  زوم، مبا يف 
قرا�سنة  ج��ان��ب  م���ن  ل���اخ���رتاق 
امل����ع����ل����وم����ات  ون����ق����ل امل���ع���ل���وم���ات 
ال�سخ�سية للم�ستخدمني دون اإذن 
�سركة  ومنها  اأخ���رى  اأط����راف  اإىل 

في�سبوك خلدمات االإنرتنت.
فيديو  زوم  ����س���رك���ة  اأن  ي����ذك����ر 
من  تتخذ  ال��ت��ى   ، كوميوني�سكنز 
االأمريكية  خ��و���س��ي��ه  ���س��ان  م��دي��ن��ة 
ت��ط��ب��ي��ق زوم  ت���دي���ر   ، ل���ه���ا  م���ق���را 
للم�ستخدمني  ي�������س���م���ح  ال��������ذي 
ب��ع��د اج��ت��م��اع��ات وم����وؤت����رات عن 
الفيديو  تقنيات  ب��ا���س��ت��خ��دام  ب��ع��د 
احلو�سبة  وتكنولوجيا  كونفران�س 

ال�سحابية.

بخاخ االأنف امللحي ال يق�سي 
على كورونا

فندت منظمة ال�سحة العاملية، االأربعاء، 
و�سائل  ال��ن��ا���س يف  ب��ع�����س  ي���ت���داول���ه  م���ا 
ا�ستخدام  ب�����س��اأن  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
ب���خ���اخ االأن�����ف ال�����ذي ي���اأت���ي م���ع حملول 

ملحي يف الق�ساء على فريو�س كورونا.
وقالت منظمة ال�سحة العاملية يف تدوينة 
ر�س  اإن  في�سبوك،  يف  ح�سابها  على  لها 
االأنف من الداخل باملاء املالح، كما يعتقد 
بفريو�س  االإ�سابة  البع�س، ال مينع من 

كورونا.
يوجد  ال  اأن���ه  ال��دول��ي��ة  املنظمة  واأك����دت 
دالئ����ل ع��ل��ى اأن ا���س��ت��خ��دام ب��خ��اخ االأن���ف 
االإ�سابة  م���ن  ي��ق��ي  م��ن��ت��ظ��م��ة  ب�������س���ورة 
بفريو�س كورونا، الذي ت�سبب حتى االآن 

األف  م��ل��ي��ون و400  اأك����رث م��ن  ب��اإ���س��اب��ة 
�سخ�س يف العامل.

وذكرت منظمة ال�سحة العاملية اأن هناك 
اأدل��ة حم��دودة على اأن غ�سل االأن��ف باملاء 
نزالت  �سفاء  م��ن  ي�سرع  بانتظام،  امل��ال��ح 

الربد العادية.
اأن  نف�سه،  الوقت  يف  اأك��دت  املنظمة  لكن 
امللحي  باملحلول  االأن���ف  بخاخ  ا�ستخدام 
االإ�سابة  مي���ن���ع  ال  م�����س��ت��م��رة  ب�������س���ورة 
وجه  ع��ل��ى  التنف�سي  اجل��ه��از  ب��ال��ت��ه��اب��ات 
ف��ريو���س كورونا  وي��ه��اج��م  اخل�����س��و���س. 
خ�سو�سا  ل��اإن�����س��ان،  التنف�سي  اجل��ه��از 
امل�������س���اب ي�سعر  ي��ج��ع��ل  ال���رئ���ت���ني، مم����ا 

ب�سعوبة يف التنف�س وجفاف يف احللق.

كيلي جيرن اأ�سغر ملياردير ع�سامي 
حافظت جنمة تلفزيون الواقع، كيلي جيرن على لقب اأ�سغر ملياردير 
ع�سامي يف العامل للعام الثاين على التوايل، وذلك بح�سب القائمة 

ال�سنوية ملليارديرات العامل التي ن�سرتها جملة فورب�س.
وجاء حفاظ النجمة البالغة من العمر 22 عاماً، على مركزها ب�سبب 
والتي   ، التجميل  م�ستح�سرات  باإنتاج  تخت�س  التي  �سركتها  جن��اح 

بداأتها يف عام 2015.
ك��م��ا اأن ج��ي��رن ك��ان��ت ال��ع��ام امل��ا���س��ي ق��د واف��ق��ت ع��ل��ى ب��ي��ع %51 من 
 600 مقابل  التجميل  م�ستح�سرات  منتجي  اأه��م  اأح��د  اإىل  �سركتها 

مليون دوالر.
وتعاونات  جتارية  عامات  مع  الذكية  ال�سراكات  جيرن  اأقامت  كما 
مثمرة منها مع دار االأزياء الفرن�سية Balmain واأي�ساً مع �سقيقتها 

كيم كاردا�سيان.

القمر ي�سيء خلف مبنى اإمباير �ستيت بينما ي�سيء املبنى باللون الأحمر للت�سامن مع امل�سابني بفريو�ض كورونا يف حي مانهاتن مبدينة نيويورك. رويرتز


