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الإمارات تدعو اإىل ا�ستجابة عاملية من�سقة لأزمة 
كورونا ل�سمان ال�ستقرار والنتعا�ش القت�سادي

•• اأبوظبي-وام:

�صارك معايل �صلطان بن �صعيد املن�صوري وزير االقت�صاد - ممثال للدولة 
- يف االجتماع اال�صتثنائي ملجموعة الع�صرين للتجارة واال�صتثمار على 
بح�صور  املرئي  االت�صال  عرب  افرتا�صيا  عقد  ال��ذي  ال���وزاري،  امل�صتوى 
وزراء التجارة واالقت�صاد واال�صتثمار يف دول املجموعة وممثلي عدد من 

املنظمات العاملية املعنية.
املجموعة  اجتماع  اأع��م��ال  انتهاء  ال����وزاري عقب  االج��ت��م��اع  ه��ذا  وي��اأت��ي 
العربية  اململكة  اإليه  وال��ذي دعت  املا�صي،  االأ�صبوع  القادة  على م�صتوى 
انت�صار  اأزم���ة  الآث���ار  املثلى  العاملية  اال�صتجابة  �صبل  ملناق�صة  ال�صعودية 

فريو�س كورونا على االقت�صادات العاملية.
بدعم  الع�صرين  دول جمموعة  ال��ت��زام  اأهمية  اأم�����س-   - االجتماع  واأك��د 
�صال�صل التوريد والتوزيع وتي�صري التجارة و�صمان تدفق ال�صلع وخا�صة 
املتعلقة مبواجهة وباء كورونا. و�صدد معايل �صلطان بن �صعيد املن�صوري 
املرحلة  ه��ذه  يف  املجموعة  دول  تعاون  اأهمية  على   - مداخلته  خ��الل   -

ل�صمان �صالمة التجارة وا�صتمرارية اأن�صطتها.      )التفا�صيل �س2(

اإلغاء �ساعات الذروة حلركة ال�ساحنات يف �سوارع اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �صرطة ابوظبي عن اإلغاء اأوقات منع حركة ال�صاحنات واملركبات 
الثقيلة على الطرق املقيدة باأوقات الذروة يف اإمارة ابوظبي اعتباراً من 
اليوم االأربعاء 1 اأبريل اإىل االأحد 5 اأبريل 2020 قابلة للمراجعة 

والتمديد. وت�صمل:
اإىل  �صباحاً  والن�صف  ال�صاد�صة  م��ن  ال�صباحية:  ال����ذروة  ف��رتة   -  

التا�صعة �صباحاً.
 - فرتة الذروة امل�صائية: من الثالثة ع�صراً اإىل ال�صاد�صة م�صاًء.
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•• اأبوظبي-وام: 

ووقاية  ال�����ص��ح��ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت 
53 حالة  ام�����س ر���ص��د  امل��ج��ت��م��ع 
كورونا  بفريو�س  ج��دي��دة  اإ�صابة 
مت  كوفيد19-،  امل���������ص����ت����ج����د 
فح�س  خالل  من  عليها  التعرف 
عنها  اأع��ل��ن  الإ���ص��اب��ات  املخالطني 
باالإجراءات  يلتزموا  م�صبقاً، ومل 
اجل�صدي،  وال��ت��ب��اع��د  ال��وق��ائ��ي��ة 
مرتبطة  ح���االت  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
اإىل اخلارج، وبذلك يبلغ  بال�صفر 
عدد احلاالت التي مت ت�صخي�صها 

باملر�س 664 حالة.
تعود احلاالت اجلديدة جلن�صيات 
كل  م��ن  �صخ�صا  �صملت  خمتلفة 
باك�صتان،  ل��ب��ن��ان،  اجل���زائ���ر،  م��ن 
تركيا،  �صوي�صرا،  الكويت،  اإي��ران، 
اأمريكا  اإيطاليا، فرن�صا،  الفلبني، 
نيبال،  م�����ص��ر،  م���ن  و���ص��خ�����ص��ني 
بريطانيا  م��ن  اأ�صخا�س  وث��الث��ة 

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

ميالنو مدينة اأ�صباح نتيجة احلجر ال�صحي ب�صبب فايرو�س كورونا )اأ.ف.ب(

كاماال هاري�س... اأوباما الن�صاء

ال�سحة تعلن ت�سجيل 53 اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد وحالة وفاة

اإطالق املخترب الإماراتي الأكرب على م�ستوى العامل خارج ال�سني
 

املخنرب احلديث بقدرات ت�صخي�س فائقة ملكافحة فريو�س كورونا    )وام(

ال�سحة العاملية: الوباء مل ينتِه يف اآ�سيا فا�ستعدوا

ات�ساع رقعة العزل عامليًا وارتفاع عدد �سحايا الفريو�ش
�سبط �سحنات اأ�سمدة ل�سناعة املتفجرات كانت بطريقها للحوثيني 

 •• اليمن-وكاالت:
�صبطت القوات امل�صرتكة يف ال�صاحل الغربي اليمني، 
يف  امل�صتخدمة  املهربة  االأ�صمدة  من  كبرية  كميات   ،
ميلي�صيات  اإىل  طريقها  يف  كانت  املتفجرات  �صناعة 
احل���وث���ي االن��ق��الب��ي��ة، ب��ع��د اأي�����ام ق��ل��ي��ل��ة ع��ل��ى �صبط 

�صحنات م�صابهة ب�صيارتني يف جنوب احلديدة.
وقال االإعالم الع�صكري للقوات امل�صرتكة، اإن دوريات 
من  كمية  حتمل  �صيارة  �صبط  م��ن  متكنت  ال�صرطة 
االأ���ص��م��دة يف اإح����دى م����زارع امل��خ��ا، ومت اإح��ال��ة �صائق 

ال�صيارة اإىل التحقيق التخاذ االإجراءات القانونية.
ويف نهاية االأ�صبوع املا�صي، �صبطت القوات امل�صرتكة 

ال�صماد  م��ادة  حتمالن  �صيارتني  الغربي،  ال�صاحل  يف 
اليوريا املهربة، كانتا يف طريقهما اإىل مناطق �صيطرة 

ميلي�صيا احلوثي.
ومتكن اأفراد اللواء 11 عمالقة من �صبط ال�صيارتني 
املحملتني باالأ�صمدة املهربة يف نهاية عملية مطاردة 

ومتابعة دقيقة.
بعد  املهرب  القب�س على  اإل��ق��اء  اإن��ه مت  وق��ال م�صدر 
الزهاري  منطقة  ورم���ال  خ��ب��وت  يف  م��ط��اردة  عملية 

باخلوخة ال�صاحلية.
مع  وامل��ت��ع��اون��ني  املهربني  امل�صرتكة  ال��ق��وات  وح���ذرت 
والعقاب  حديد  من  بيد  بال�صرب  احلوثي  ميلي�صيا 

وامل�صاءلة القانونية.

•• عوا�صم-وكاالت:

دفعت ح�صيلة الوفيات املتزايدة يف 
الثالثاء،  اأم�����س  املتحدة،  ال��والي��ات 
ب�����ص��ب��ب ت��ف�����ص��ي ف����ريو�����س ك���ورون���ا 
عدد  بتجاوز  التكهن  اإىل  امل�صتجد 
���ص��ح��اي��اه يف ال�����ص��ني، وال��ت��ي بلغت 
3300 حالة وفاة، حيث قال حاكم 
والي���ة ن��ي��وي��ورك، اأن���درو ك��وم��و، اإن 
ثمة حاجة اإىل مليون عامل اإ�صايف 

يف جمال الرعاية ال�صحية.
وجتاوزت اأعداد الوفيات يف اإيطاليا 
واإ���ص��ب��ان��ي��ا ال�����ص��ني، ح��ي��ث متثالن 
االآن اأكرث من ن�صف حاالت الوفاة 
 38000 ح��������وايل  ب���ل���غ���ت  ال����ت����ي 
�صحية يف جميع اأنحاء العامل، وفقاً 

الإح�صاءات جامعة جون هوبكنز.
لكن منظمة ال�صحة العاملية حذرت 
اأوروب�����ا  م���ن حت����ول االه���ت���م���ام اإىل 
واأمريكا ال�صمالية، يف الوقت الذي 
مل تنتِه فيه جائحة الفريو�س بعد 

يف اآ�صيا.
العاملية،  املنظمة  يف  م�صوؤول  وق��ال 
ال��ث��الث��اء، اإن وب��اء ك��ورون��ا اأب��ع��د ما 
اآ�صيا  االنتهاء يف منطقة  يكون عن 
االإج����راءات  واإن  ال��ه��ادي،  واملحيط 
فقط  متنح  انت�صاره  لكبح  احلالية 
لال�صتعداد  ل��ل��دول  ال��وق��ت  ب��ع�����س 

النتقال وا�صع النطاق للعدوى.
املدير  كا�صاي،  تاكي�صي  اأو�صح  كما 
املحيط  غ����رب  مل��ن��ط��ق��ة  االإق��ل��ي��م��ي 

حديقة  يف  م����ي����داين  م�����ص��ت�����ص��ف��ى 
»�صنرتال بارك« الثالثاء.

ووا�صل الوباء انت�صاره يف الواليات 
الوفيات  ح�صيلة  وبلغت  امل��ت��ح��دة، 
يف  اإ�صابة،  األف   163 اآالف من   3

اأعلى عدد اإ�صابات يف بلد واحد.
ترامب  االأم��ري��ك��ي  الرئي�س  و�صعى 
ل��ط��م��اأن��ة امل���واط���ن���ني، م�����ص��رياً اإىل 
املعدات  توزيع  تكّثف  ال�صلطات  اأن 
ال�صرورية على غرار اأجهزة التنف�س 
لكنه  ال�صخ�صية،  الوقاية  ومعدات 
ح��ذر ك��ذل��ك م��ن االأوق����ات ال�صعبة 
املقبلة يف االأيام ال�30 املقبلة، واأقّر 
�صكان  جلميع  اأمر  �صدور  باحتمال 

البالد بالبقاء يف منازلهم.
وارت���ف���ع ع����دد االإ����ص���اب���ات امل���وؤك���دة 
ح���ول ال��ع��امل اإىل اأك���رث م��ن 784 
اأوروب����ا  يف  األ��ف��اً   413 بينها  األ���ف���اً، 
ال���ت���ي ن���ال���ت ح�����ص��ة االأ����ص���د كذلك 
العامل  الوفيات، وال يزال قادة  من 
الذين اأ�صيب عدد منهم، اأو اأجربوا 
ال�صحي،  ل��ل��ح��ج��ر  اخل�����ص��وع  ع��ل��ى 
مع  للتعامل  و���ص��ائ��ل  ع��ن  يبحثون 
اقت�صادية  ه���زات  يف  تت�صبب  اأزم���ة 
واج��ت��م��اع��ي��ة غ���ري م�����ص��ب��وق��ة منذ 

احلرب العاملية الثانية.
الرو�صي  ت��رام��ب ون��ظ��ريه  ون��اق�����س 
اإم��ك��ان��ي��ة تعاون  ف��الدمي��ري ب��وت��ني 
الوباء،  ملكافحة  بلديهما  بني  وثيق 
ون��اق�����ص��ا ال����رتاج����ع ال��ك��ب��ري ال���ذي 

�صهدته اأ�صعار النفط.

ال���ه���ادي يف امل��ن��ظ��م��ة، اأن����ه ح��ت��ى يف 
ظل كل تلك االإج��راءات، فاإن خطر 
انتقال العدوى يف املنطقة لن يزول 
يف  واأ�صاف  م�صتمراً.  الوباء  دام  ما 
اأنه  االإن��رتن��ت  اإعالمية ع��رب  اإف���ادة 
اال�صتعداد  اجل��م��ي��ع  ع��ل��ى  ي��ن��ب��غ��ي 

النتقال وا�صع النطاق للعدوى.
ال��دول التي ت�صهد  اإىل ذل��ك، ح��ذر 
ان��خ��ف��ا���ص��اً يف ع���دد االإ����ص���اب���ات من 
�صيعود  فالفريو�س  واإال  ال��رتاخ��ي 

جمددا.
اإج����راءات  رق��ع��ة  ات�صعت  ذل���ك،  اإىل 

ال���ع���زل ال���ت���ام ح���ول ال���ع���امل بهدف 
اح����ت����واء ف���ريو����س ك����ورون����ا، ال���ذي 
يف  مت�صارع  ب�صكل  التف�صي  يوا�صل 
الواليات املتحدة، اأين بلغت ح�صيلة 

الوفيات 3 اآالف.
ورغم ظهور ب�صي�س اأمل يف اإيطاليا 
التي تاأّثرت ب�صكل كبري بالوباء، اإال 
اأبقت  التي  امل�����ص��ددة  االإج����راءات  اأن 
العامل معزولني  %40 من �صكان 
مزيداً  لت�صمل  امتدت  منازلهم،  يف 
م��ن امل��دن وامل��ن��اط��ق، يف وق��ت و�صل 
فيه عدد الوفيات بالوباء يف العامل 

اإىل 37 األفاً.
وان�����ص��م��ت م��و���ص��ك��و والغ���و����س اإىل 
���ص��ل�����ص��ل��ة م����دن ال���ع���امل ال���ت���ي خلت 
كانت  بينما  احل��ي��اة،  م��ن  �صوارعها 
ووا�صنطن،  وماريالند،  فريجينيا، 
ال����والي����ات االأم���ري���ك���ي���ة التي  اآخ�����ر 
مبالزمة  لل�صكان  اأوام����ر  اأ���ص��درت 

منازلهم.
وو���ص��ل��ت ���ص��ف��ي��ن��ة ع�����ص��ك��ري��ة طبية 
للتخفيف  ن��ي��وي��ورك  اإىل  اأمريكية 
املنهك،  ال�صحية  منظومتها  على 
ت�صغيل  يبداأ  اأن  كذلك  املقرر  ومن 

اأوروبا بني م�ساعر اللحظة واحلاجة اىل التفكري 
التحديات ال�سا�سية ال�سبع للتغلب على الفريو�ش!

•• الفجر -جان دومينيك جولياين – ترجمة خرية ال�صيباين

متوقفة،  وامل��ب��ادالت  االآن،  ال�صامل  ال�صحي  احل��ج��ر  يف  �صخ�س  مليار  م��ن  اأك���رث 
واالقت�صادات خارج اخلدمة. وملنع التهديد ال�صحي من التحول اإىل اأزمة �صيا�صية 
مهّمة.  ما هي  بقدر  متوقعة  كبرية، غري  �صيتعني مواجهة حتديات  قاتلة،  عاملية 

وفيما يلي �صبعة منها:
- 1 - اإن التقييد اال�صتثنائي للحريات الذي ي�صكله احلجر ال�صحي ال�صامل ووقف 
الرهان، وال  اخل��وف خطورة  ادراك عن طريق  اىل  النا�س  يدفع  االأن�صطة،  جميع 
ميكننا اال اأن نو�صي با�صتخدام معتدل لهذه احليلة. يذكرنا كل تاريخ الب�صرية باأن 
اخلوف م�صت�صار �صيئ، واأن اخلوف ميكن اأن ينقلب ب�صهولة على مرّوجيه. ويف هذا 
ا التجاوزات املعتادة للدمياغوجيني الذين يطالبون دائًما  ال�صجل، �صنالحظ اأي�صً
باملزيد. لكن يف الدميقراطية، هل ميكننا اأن جنرب املواطنني ب�صكل دائم على البقاء 

يف املنزل والتخلي عن احلرية االأوىل، حرية الذهاب واالياب؟ با�صتخدام القوة؟
 )التفا�صيل �س13(

واأرب���ع���ة اأ���ص��خ��ا���س م��ن االإم����ارات 
من  �صخ�صا  وث��الث��ني«  »وواح����دا 
احل��االت م�صتقرة  و جميع  الهند 
ال�صحية  ل���ل���رع���اي���ة  وت���خ�������ص���ع 

الالزمة.
ال����وزارة ع��ن ت�صجيل  اأع��ل��ن��ت  كما 
اجلن�صية  م��ن  مل�صاب  وف���اة  ح��ال��ة 
العمر  م�����ن  ي���ب���ل���غ  االآ�����ص����ي����وي����ة 
اإ�صابته  وت���زام���ن���ت  ع���ام���ا،   67
عدد  من  معاناته  مع  بالفريو�س 
من االأمرا�س املزمنة ذات العالقة 
وال�صكري،  ال��دم  و�صغط  بالقلب 
اإىل  اأدت  مل�صاعفات  ع��ر���ص��ه  مم��ا 
الوفاة، وبذلك يكون اإجمايل عدد 

الوفيات يف الدولة 6.
ظل  ويف  اأخ��������������رى  ج�����ه�����ة  م�������ن 
واملتابعة  ال���ع���ل���ي���ا  ال���ت���وج���ي���ه���ات 
احلثيثة من قيادة دولة االإمارات، 
اتخذت وزارة اخلارجية والتعاون 
الدويل كافة االإج��راءات الالزمة 
االمارات  دول��ة  مواطني  الإج���الء 

وم��راف��ي��ق��ه��م يف اخل������ارج وذل���ك 
بالتن�صيق مع ال�صفارات والبعثات 

التمثيلية للدولة يف اخلارج.
والبعثات  ال��������وزارة  ق���ام���ت  ف��ق��د 
ب�����ال�����ت�����وا������ص�����ل م�������ع م����واط����ن����ي 
لالإطمئنان  االم�����������ارات  دول�������ة 
اأح���وال���ه���م وت�����ص��ه��ي��ل كافة  ع��ل��ى 
االج��راءات الإعادتهم ومرافقيهم 

وياأتي  �صاملني،  الوطن  اأر���س  اإىل 
وذل����ك ب��ع��د ����ص���دور ق����رار تعليق 
القادمة  الرحالت اجلوية  جميع 
واملغادرة يف عدد من الدول حول 
العامل ب�صبب انت�صار وباء فريو�س 

كورونا امل�صتجد كوفيد – 19.
وقال �صعادة خالد عبداهلل بالهول، 
والتعاون  اخلارجية  وزارة  وكيل 

ال��دويل انه مت اإجن��از 39 عملية 
ملواطني  وب����ري����ة  ج���وي���ة  اإج�������الء 
ال���دول���ة وم��راف��ق��ي��ه��م ح��ت��ى االآن 
اجالوؤهم  مت  م��ن  ع��دد  بلغ  حيث 
يجري  ف��ي��م��ا  ���ص��خ�����ص��ا   1743
ال��ع��م��ل ع��ل��ى 25 ع��م��ل��ي��ة اإج���الء 

خالل االأيام القليلة القادمة.
»جي  جمموعة  اأع��ل��ن��ت  ذل��ك  اىل 

الإمارات جتلي رعاياها 
ومرافقيهم من عدة دول 

جمال  يف  ال�����رائ�����دة   »42
اال�صطناعي  ال��ذك��اء  جم��ال 
والتي  ال�صحابية  واحلو�صبة 
تتخذ من اأبوظبي مقراً لها، 
وجم���م���وع���ة »ب�����ي.ج�����ي.اآي« 
الرائدة عاملياً يف جمال حلول 
اجل��ي��ن��وم، ام�����س ع��ن اإطالق 
خم����ت����رب ح����دي����ث ب����ق����درات 
م���ع���اجل���ة ف���ائ���ق���ة الإج��������راء 
االختبارات  اآالف  ع�����ص��رات 
تقنية   RT-PCR بتقنية 
املت�صل�صل  البوليمرز  تفاعل 
لتلبية  ي���وم���ي���اً،  ال��ل��ح��ظ��ي  
احتياجات فح�س وت�صخي�س 
كورونا  ب��ف��ريو���س  االإ���ص��اب��ة 
امل�صتجد كوفيد19- يف دولة 

االإمارات العربية املتحدة.
خمترب  اأول  امل��خ��ت��رب  وي��ع��د 
ال���ع���امل  ب����ه����ذا احل����ج����م يف 
ال�صني،  خ���ارج  ت�صغيله  يتم 
التزام  ع��ل��ى  ت��اأك��ي��داً  وي���اأت���ي 
جهود  ب�����دع�����م  ال����ط����رف����ني 
لتوفري  ال��ر���ص��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
اأف�صل اخلدمات للمواطنني 
وامل���ق���ي���م���ني مل���ك���اف���ح���ة وب����اء 
ك���ورون���ا امل�����ص��ت��ج��د ك��وف��ي��د-

.19

الحتاد الأوروبي يطلق )اإيريني( ملراقبة حظر الأ�سلحة على ليبيا

اجلي�ش الليبي ي�سقط طائرتني تركيتني خالل 12 �ساعة
 

•• عوا�صم-وكاالت:

اأع��ل��ن االحت���اد االأوروب����ي، اأم�����س ال��ث��الث��اء، ع��ن اإطالق 
اإيريني وهي مهمة بحرية جديدة يف البحر املتو�صط 
االأمم  تفر�صه  ال��ذي  االأ�صلحة  حظر  اإنفاذ  اإىل  تهدف 
املتحدة على ليبيا، وذلك بعد اأن منعت اإيطاليا عملية 
�صابقة مدعية اأن ال�صفن احلربية نقلت مهاجرين اإىل 

�صواطئ اأوروبا.
وتبداأ العملية اجلديدة، التي يطلق عليها ا�صم اإيريني 
– االأربعاء  ال�����ص��الم  تعني  ال��ت��ي  ال��ي��ون��ان��ي��ة  الكلمة   -

وت�صتمر ملدة عام.
م�صرية  تركية  ط��ائ��رة  اإ�صقاط  م��ن  �صاعات  وبعد  ه��ذا 
اأع��ل��ن��ت م�صادر  )م���ن دون ط��ي��ار(، ج��ن��وب ط��راب��ل�����س، 
ع�صكرية ليبية، اأم�س الثالثاء، اإ�صقاط طائرة م�صرية 
اأخ��رى من ن��وع ب��ريق��دار، بعدما حاولت االإغ���ارة على 

مواقع مبنطقة الك�صارات غرب العا�صمة.
وق����ال اأب��وب��ك��ر اأدوي���ه�������س، امل�������ص���وؤول االإع���الم���ي لقوة 
االحتياط يف اجلي�س الوطني الليبي: متكنت وحداتنا 

 وفاة عبد احلليم خدام يف فرن�سا
•• باري�س-وكاالت

ومقرب  املنفى  يف  يعي�س  �صوري  م�صدر  ق��ال 
من عبد احلليم خدام نائب الرئي�س ال�صوري 
اأم�س، يف فرن�صا عن  ت��ويف،  خ��دام  اإن  ال�صابق 

عمر 88 عاماً.
وك����ان خ����دام اأ���ص��ب��ح م��ع��ار���ص��اً ب������ارزاً حلكم 
الرئي�س ب�صار االأ�صد بعد هروبه اإىل باري�س يف 
2005. واأ�صاف �صالح عيا�س اأن خدام تويف 
بتوقيت  )الثالثة  �صباحاً  اخلام�صة  ال�صاعة 

غرينت�س( عقب اإ�صابته باأزمة قلبية.
وعمل خدام ملدة 30 �صنة يف الدولة ال�صورية يف عهد الرئي�س الراحل حافظ 

االأ�صد وابنه ب�صار الذي اأ�صبح رئي�صاً عام 2000
االأ�صد لكنه  ب��دور يف معار�صة  القيام  اأثناء تواجده يف فرن�صا  وح��اول خ��دام 
واجه �صعوبات يف ك�صب ثقة معار�صني اآخرين ب�صبب عمله على مدى عقود 

يف حزب البعث احلاكم.
وتوىل خدام، الذي در�س املحاماة، من�صب وزير اخلارجية ملدة 14 عاما قبل 
اأن ي�صبح نائبا للرئي�س يف 1984. ولعب دورا اأي�صا يف �صياغة ال�صيا�صات 
ال�صورية يف لبنان الذي كانت دم�صق هي القوة الرئي�صية فيه اإىل اأن اأُجربت 
على �صحب قواتها من هناك يف 2005 بعد اغتيال رئي�س الوزراء اللبناين 

االأ�صبق رفيق احلريري.

الأمم املتحدة تتوقع تاأثريا مدمرا لكورونا يف �سوريا
 •• نيويورك-وكاالت:

ح���ذر وك��ي��ل االأم����ني ال��ع��ام ل���الأمم امل��ت��ح��دة لل�صوؤون 
الوفاة  وحالة  امل�صابة  الع�صر  احلاالت  باأن  االإن�صانية 
لي�صت  �صوريا،  يف  امل�صتجد  كورونا  بفريو�س  الواحدة 
هناك  يكون  اأن  املتوقع  وم��ن  الثلج،  جبل  قمة  �صوى 

تاأثري مدمر لذلك على املجتمعات ال�صعيفة.
وحت����دث م����ارك ل���وك���وك يف جم��ل�����س االأم�����ن ال���دويل 
ق���ائ���ال: ج��م��ي��ع اجل���ه���ود ال���رام���ي���ة اإىل ال��ك�����ص��ف عن 
له  والت�صدي   19 كوفيد  مبر�س  امل�صابة  احل���االت 
�صوريا،  يف  اله�س  ال�صحي  ال��ن��ظ��ام  ب�صبب  �صتعرقل 
الدولة  م�صت�صفيات  ن�صف  ح���وايل  اأن  اإىل  م�����ص��ريا 
ومرافق الرعاية ال�صحية كانت تعمل بكامل طاقتها 

يف نهاية عام 2019.
الفريو�س  من  للوقاية  املبذولة  اجلهود  اأن  واأ���ص��اف 
وم��ك��اف��ح��ت��ه ت��ع��وق��ه��ا اأي�����ص��ا امل�����ص��ت��وي��ات ال��ك��ب��رية من 
ح��رك��ة ال�����ص��ك��ان، وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه احل�صول 

على االإم��دادات احليوية مبا يف ذلك املعدات الواقية 
ال��ع��زل يف  ال�����ص��ن��اع��ي، و���ص��ع��وب��ات  التنف�س  واأج���ه���زة 
خميمات النازحني املكتظة مع "امل�صتويات املنخف�صة 

هناك من خدمات ال�صرف ال�صحي.
واأو����ص���ح ل��وك��وك: م��ع دخ���ول ال��ن��زاع ال�����ص��وري عامه 
ال�صكان  ن�صف  م��ن  اأك��رث  اأج��رب  ال�صهر،  ه��ذا  العا�صر 
ع��ل��ى ال��ف��رار م��ن م��ن��ازل��ه��م، واأك����رث م��ن 11 مليون 
�صخ�س داخل البالد، بينهم ما يقرب من 5 ماليني 
طفل بحاجة اإىل امل�صاعدة االإن�صانية، ونحو 8 ماليني 
الغذاء ب�صكل موثوق، وهو  �صخ�س ال يح�صلون على 
املا�صي، و500  العام  باملائة من   20 اأك��رث من  رق��م 

األف طفل يعانون من �صوء تغذية مزمن.
تزال  ال  �صوريا  يف  االإن�صانية  االح��ت��ي��اج��ات  اأن  واأف���اد 
ه��ائ��ل��ة، م��ع وج���ود ب��ي��ان��ات تظهر اأدل���ة وا���ص��ح��ة على 
املا�صي، مبا  العام  دي�صمرب من  االأو�صاع منذ  تدهور 
���ص��وء تغذية  ال��ت��ق��زم نتيجة  يف ذل���ك زي����ادة م��ع��دالت 

االأطفال، التي نادرا ما ميكن التعايف منها بالكامل.

النتخابات التمهيدية الدميقراطية:
هل يلعب بايدن ورقة كامال هاري�ش؟

•• الفجر – خرية ال�صيباين

عندما اأعلن جو بايدن يف 15 مار�س اأنه �صيختار امراأة نائبة للرئي�س، مت 
اإميي  ميني�صوتا  والية  �صيناتورات  اأ�صماء  الفور:  على  اأ�صماء  ت��داول ثالثة 
هاري�س.  كماال  وكاليفورنيا  وارن،  اإليزابيث  وما�صات�صو�صت�س  كلوبو�صار، 
ومنذئذ، منت القائمة ب�صكل كبري. واأ�صار نائب الرئي�س ال�صابق يوم اجلمعة 

اإىل اأن حوايل 15 مر�صحة متلك املوا�صفات الالزمة ل�صغل هذا املن�صب. 
)التفا�صيل �س10(

منظومات باتريوت القواعد الأمريكية 
اأهدافها اأول  ت�سطاد  ال��ع��راق  يف 

•• بغداد-وام:

اأم�س،  عراقي،  امني  م�صدر  قال 
املتطورة  الباتريوت  منظومة  اإن 
الواليات  ن�صبتها  التي  اجلديدة 
املتحدة يف العراق موؤخرا حلماية 
ق��واع��ده��ا ا���ص��ط��ادت ام�����س اول 

اأهدافها.
وقال امل�صدر يف ت�صريح �صحفي 
اإن �صاروخني من طراز كاتيو�صا 
���ص��ق��ط��ا ع��ل��ى ال��ط��ري��ق ال���ع���ام يف 
مدينة  غ�����رب  امل����ع����م����ورة  ق����ري����ة 
كادا  ال��ع��راق،  غ��رب  باأق�صى  هيت 
ي�����ص��ت��ه��دف��ان ق��اع��دة ع��ني اال�صد 

التي ت�صم القوات االمريكية.
منظومة  ان  امل�������ص���در  وا�����ص����اف 
اعرت�صت  االمريكية  الباتريوت 
ان  اىل  م�������ص���ريا  ال�������ص���اروخ���ني، 
اىل  ادى  ال��ق��ري��ة  يف  �صقوطهما 
احل���اق ا���ص��رار م��ادي��ة دون وقوع 

اية خ�صائر ب�صرية".

حاولت  ب��ريق��دار  ن��وع  من  م�صرية  طائرة  اإ�صقاط  من 
بور�صفانة،  الك�صارات  مبنطقة  مواقعنا  على  االإغ���ارة 

غرب طرابل�س.
واأو���ص��ح اأدوي��ه�����س اأن وح���دات ال��دف��اع اجل���وي متكنت 
من اإ�صقاط الطائرة با�صتخدام مدفع )م ط( 14.5، 
اأجل  م��ن  اأقلعت  التي  االأه���داف  اأن حتقق  قبل  وذل��ك 

تنفيذها.
وكان اجلي�س الوطني الليبي اأعلن قبل �صاعات، اإ�صقاط 
طائرة م�صرية تركية عقب ا�صتهدافها من قبل من�صات 
الدفاع اجلوي، لرتتفع احل�صيلة اإىل طائرتني خالل 

�صاعة.  12
وق���ال اجل��ي�����س، يف ب��ي��ان، اإن املُ�����ص��رّية ال��رتك��ي��ة اأقلعت 
جنوب  اإ�صقاطها  ومت  الع�صكرية،  معيتيقة  قاعدة  من 
املن�صوري،  ف���وزي  ال��ل��واء  ط��راب��ل�����س.وك��ان  العا�صمة 
اأكد،  الليبي، قد  التابع للجي�س  زارة  قائد حمور عني 
االثنني، اأن قوات اجلي�س متكنت خالل االأيام القليلة 
بالعا�صمة  مناطق  ع��دة  على  ال�صيطرة  م��ن  املا�صية 

طرابل�س بعد دحر امليلي�صيات االإرهابية.
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اأخبـار الإمـارات
ال�سحة تعلن ت�سجيل 53 اإ�سابة جديدة بفريو�ش كورونا امل�ستجد وحالة وفاة

•• اأبوظبي-وام: 

اأعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع اأم�س ر�صد 53 حالة 
اإ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�صتجد كوفيد19- ، مت 
التعرف عليها من خالل فح�س املخالطني الإ�صابات اأعلن 
عنها م�صبقاً، ومل يلتزموا باالإجراءات الوقائية والتباعد 
اإىل  بال�صفر  مرتبطة  ح���االت  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  اجل�����ص��دي، 
ت�صخي�صها  التي مت  ع��دد احل���االت  يبلغ  وب��ذل��ك  اخل���ارج، 

باملر�س 664 حالة.
ت���ع���ود احل������االت اجل����دي����دة جل��ن�����ص��ي��ات خم��ت��ل��ف��ة �صملت 
اإي���ران،  باك�صتان،  ل��ب��ن��ان،  اجل��زائ��ر،  م��ن  ك��ل  م��ن  �صخ�صا 
اإي��ط��ال��ي��ا، فرن�صا،  ال��ك��وي��ت، ���ص��وي�����ص��را، ت��رك��ي��ا، ال��ف��ل��ب��ني، 

اأ�صخا�س  وث��الث��ة  نيبال،  م�صر،  م��ن  و�صخ�صني  اأم��ري��ك��ا 
"وواحدا  االإم����ارات  م��ن  اأ�صخا�س  واأرب��ع��ة  بريطانيا  م��ن 
م�صتقرة  احل��االت  جميع  و  الهند  من  وثالثني" �صخ�صا 

وتخ�صع للرعاية ال�صحية الالزمة.
وف���اة مل�صاب من  ح��ال��ة  ت�صجيل  ع��ن  ال����وزارة  اأع��ل��ن��ت  كما 
وتزامنت  عاما،   67 العمر  من  يبلغ  االآ�صيوية  اجلن�صية 
االأمرا�س  من  ع��دد  من  معاناته  مع  بالفريو�س  اإ�صابته 
املزمنة ذات العالقة بالقلب و�صغط الدم وال�صكري، مما 
اإجمايل  يكون  وبذلك  الوفاة،  اإىل  اأدت  مل�صاعفات  عر�صه 

عدد الوفيات يف الدولة 6.
وموا�صاتها  تعازيها  وخال�س  اأ�صفها  عن  ال��وزارة  واأعربت 
امل�صابني،  جلميع  بال�صفاء  ومتنياتها  املتوفيني  ل���ذوي 

ال�صحية  اجل��ه��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون  املجتمع  ب���اأف���راد  مهيبًة 
�صمانا  اجل�صدي  بالتباعد  وااللتزام  بالتعليمات  والتقيد 

ل�صحة و�صالمة اجلميع.
اأفراد املجتمع  واأو�صت الوزارة والهيئات ال�صحية املحلية 
باتباع ال�صلوك ال�صحي الذي ي�صاعد على حماية االأفراد 
من االإ�صابة بالعدوى كاالهتمام بنظافة االأيدي وغ�صلها 
جيدا باملاء وال�صابون، وتغطية االأنف والفم عند ال�صعال 

اأو العط�س ملنع انت�صار اجلراثيم والفريو�صات.
كما ن�صحت الوزارة االأ�صخا�س الذين يعانون من اأعرا�س 
تنف�صية بتجنب االختالط يف االأماكن املزدحمة واملجال�س، 
واأهابت باجلمهور تق�صي املعلومات من امل�صادر الر�صمية 

وجتنب ن�صر ال�صائعات.

عمليات التعقيم باأم القيوين �سملت حتى 
الن جتمعات العمال و فلج املعال والراعفة

•• ام القيوين-وام:

باأم القيوين عمليات التعقيم  اأم القيوين واإدارة الدفاع املدين  اأم القيوين والقيادة العامة ل�صرطة  وا�صلت بلدية 
مبناطق االإمارة ومرافقها العامة �صمن برنامج التعقيم الوطني.

ال�صناعية  واالأماكن  ال�صوارع  جميع  لتغطية  التعقيم  بعمليات  اخلا�صة  واملعدات  االآليات  بوا�صطة  التعقيم  ويتم 
والتجارية واأماكن التجمعات يف خمتلف مناطق اإمارة اأم القيوين.

و�صملت عمليات التعقيم حتى االآن �صارع امللك في�صل و�صوارع اخلدمة ومناطق جتمعات العمال ومنطقة فلج املعال 
ومنطقة الراعفة باالإ�صافة اىل ا�صتكمال بقية املناطق ح�صب اجلدول املخطط له م�صبقاً.

الإمارات تدعو اإىل ا�ستجابة عاملية من�سقة لأزمة كورونا ل�سمان ال�ستقرار والنتعا�ش القت�سادي

احلزم التحفيزية املالئمة ملواجهة 
اآثار االأزمة الراهنة على االقت�صاد 
واال�صتثمار  االأع�����م�����ال  وق����ط����اع 
واأن�صطة التجارة املختلفة، م�صريا 
اإىل اأن دولة االإمارات تن�صق ب�صورة 
التعاون  جمل�س  دول  مع  م�صتمرة 
كل  التخاذ  العربية  اخلليج  ل��دول 
الالزمة  وامل����ب����ادرات  االإج��������راءات 
ب�صورة جماعية وبجهود متكاملة 

ب���دون  ال��ط��ب��ي��ة  امل�����ص��ت��ل��زم��ات  اإىل 
احلالية  االأزم������ة  وخ����الل  جت�����ارة، 
واإن�صانيا  �صحيا  االأب��ع��اد،  املتعددة 
يعد  واق���ت�������ص���ادي���ا،  واج���ت���م���اع���ي���ا 
للتجارة  ال�صل�س  ال��ت��دف��ق  ���ص��م��ان 
�صال�صل  وك����ف����اءة  احل�������دود  ع����رب 
اأمرا  االأ���ص��ا���ص��ي��ة  لل�صلع  ال��ت��وري��د 
اليوم  وال���ت���ع���اون  االأه���م���ي���ة،  ب��ال��غ 
احل���دود  ع��رب  ال��ت��ج��ارة  تي�صري  يف 

امللكية  ح���ق���وق  وح���م���اي���ة  مت���ك���ني 
اأم����را حيويا  ال��ف��ك��ري��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا 
املنا�صبة  ال��ظ��روف  لتهيئة  ال��ي��وم 
لتطوير واإنتاج التقنيات والعقاقري 
الكفيلة  اجل����دي����دة  وال���ل���ق���اح���ات 
على  واأن  الكورونا،  وباء  مبواجهة 
احل��ك��وم��ات اأي�����ص��ا اال���ص��ت��ف��ادة من 
وال�صركات  االأع��م��ال  ق��ط��اع  خ��ربة 
واإق�����ام�����ة �����ص����راك����ات م���ث���م���رة بني 

و���ص��دد م��ع��ايل ���ص��ل��ط��ان ب��ن �صعيد 
املن�صوري - خالل مداخلته - على 
اأهمية تعاون دول املجموعة يف هذه 
التجارة  �صالمة  ل�صمان  املرحلة 
باعتبارها  اأن�صطتها  وا�صتمرارية 
النا�س  احتياجات  لتوفري  �صريانا 
يف خمتلف مناطق العامل وحمركا 

لعودة االنتعا�س االقت�صادي.
وقال معاليه : " لن يتم الو�صول 

امل�����ص��ت��وى االإق��ل��ي��م��ي ل�صمان  ع��ل��ى 
ال�صلبية  ال���ت���داع���ي���ات  م���ن  احل����د 
واال�صتثمار،  التجارة  على  لالأزمة 
ل��ت�����ص��ري��ع عملية  وح�����ص��د اجل���ه���ود 

التعايف االقت�صادي".
امل�صرتك  ال���ع���م���ل  اأه���م���ي���ة  واأك�������د 
الع�صرين  جم��م��وع��ة  ب���ل���دان  ب���ني 
وب���ال���ت���ع���اون م���ع خم��ت��ل��ف ال����دول 
ل�صمان  ال�����ص��ري��ك��ة،  وامل���ن���ظ���م���ات 

ه��و اأم����ر ج���وه���ري، وي��ع��د تطبيق 
ق��واع��د ال��ت��ج��ارة " امل��ري��ح��ة " من 
حركة  لت�صهيل  الرئي�صية  املكونات 

الب�صائع".
التي  اجلهود  اإىل  معاليه  وتطرق 
تبذلها دولة االإمارات على ال�صعيد 
االقت�صادي  النمو  لدفع  الوطني 
م�������ن خ���������الل خ�����ط�����ط ال���ت���ن���م���ي���ة 
االق��ت�����ص��ادي��ة ال��ط��م��وح��ة واإط���الق 

•• اأبوظبي-وام:

�صعيد  ب��ن  �صلطان  م��ع��ايل  ���ص��ارك 
امل���ن�������ص���وري وزي�������ر االق���ت�������ص���اد - 
االجتماع  يف   - ل���ل���دول���ة  مم���ث���ال 
الع�صرين  مل��ج��م��وع��ة  اال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي 
امل�صتوى  على  واال�صتثمار  للتجارة 
افرتا�صيا  ع��ق��د  ال����ذي  ال������وزاري، 
عرب االت�صال املرئي بح�صور وزراء 
التجارة واالقت�صاد واال�صتثمار يف 
من  ع��دد  وممثلي  املجموعة  دول 

املنظمات العاملية املعنية .
وياأتي هذا االجتماع الوزاري عقب 
املجموعة  اج��ت��م��اع  اأع��م��ال  ان��ت��ه��اء 
االأ�صبوع  ال����ق����ادة  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
اململكة  اإليه  دع��ت  وال��ذي  املا�صي، 
�صبل  ملناق�صة  ال�صعودية  العربية 
اال���ص��ت��ج��اب��ة ال��ع��امل��ي��ة امل��ث��ل��ى الآث���ار 
على  كورونا  فريو�س  انت�صار  اأزم��ة 

االقت�صادات العاملية.
واأك���د االج��ت��م��اع - ال��ي��وم - اأهمية 
الع�صرين  جم��م��وع��ة  دول  ال���ت���زام 
والتوزيع  التوريد  �صال�صل  بدعم 
تدفق  و���ص��م��ان  ال��ت��ج��ارة  وتي�صري 
مبواجهة  املتعلقة  وخا�صة  ال�صلع 

وباء " كورونا " .

بهدف  واخل��ا���س  العام  القطاعني 
امل�صاركة يف التخفيف من املخاطر 

النا�صئة.
وقال معاليه : "هناك حاجة ما�صة 
عمل  على  اال�صرتاتيجي  للرتكيز 
وا�صحة  وا�صتجابة  �صريح  من�صق 
بني  املالئمة  التجارة  �صيا�صات  يف 
االقت�صاد  يف  ال���الع���ب���ني  ج��م��ي��ع 
ال����ع����امل����ي ل���ت���ح���ق���ي���ق اال����ص���ت���ق���رار 
االقت�صادي،  االن��ت��ع��ا���س  و���ص��م��ان 
للتعاون  التعهد  اإىل  اجلميع  ودعا 
االأ�صاليب  باأكرث  دويل  نطاق  على 
حماية  اأج��ل  من  و�صفافية  �صدقا 
النمو  وحت���ق���ي���ق  اق���ت�������ص���ادات���ن���ا 

ملجتمعاتنا".
جانب  اإىل  االج���ت���م���اع  يف  ����ص���ارك 
التجارة  ع��ن  امل�����ص��وؤول��ني  ال�����وزراء 
جمموعة  دول  يف  واال����ص���ت���ث���م���ار 
من  ع��دد  ع��ن  ممثلون  الع�صرين، 
العالقة،  ذات  ال��دول��ي��ة  املنظمات 
ال�صحة  م��ن��ظ��م��ة  اأه���م���ه���ا  وم�����ن 
العاملية، ومنظمة التجارة العاملية، 
االقت�صادي  ال���ت���ع���اون  وم��ن��ظ��م��ة 
البنك  وجم���م���وع���ة  وال���ت���ن���م���ي���ة، 
املتحدة  االأمم  وم��وؤمت��ر  ال����دويل، 

للتجارة والتنمية "االأونكتاد".

جلنة ا�ستمرارية اخلدمات احلكومية توؤكد اأهمية توفري اأف�سل خدمات حكومية ذكية متكاملة
•• دبي-وام:

اأك�������دت ح���ك���وم���ة دول������ة االإم��������ارات 
ج��اه��زي��ت��ه��ا ال��ت��ام��ة ل��ت��ق��دمي كافة 
جلميع  احل�����ي�����وي�����ة  اخل�������دم�������ات 
ترجمة  عالية،  بكفاءة  املتعاملني 
بتوظيف  ال����ق����ي����ادة  ل���ت���وج���ي���ه���ات 
ومنظومة  ال����ذك����ي����ة  اخل�����دم�����ات 
التي  امل���ت���ق���دم���ة  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
املا�صية  ال�صنوات  خ��الل  ط��ورت��ه��ا 
ل���ت�������ص���ه���ي���ل ت�����ق�����دمي اخل�����دم�����ات 
وتعزيز  وي�صر،  ب�صرعة  واإجن��ازه��ا 
جميع  يف  املتعاملني  مع  التوا�صل 

اأماكن وجودهم.
االأول  ذل��ك، خ��الل االجتماع  ج��اء 
ل��ل��ج��ن��ة ا����ص���ت���م���راري���ة اخل���دم���ات 
احل��ك��وم��ي��ة االحت����ادي����ة ال�����ذي مت 

%95 من اخلدمات عرب القنوات 
180 خدمة، الفتا  بواقع  الذكية 
اإىل اأنه مت خالل االأ�صابيع الثالثة 
معاملة  ماليني   3 اإجن��از  املا�صية 
ع���رب امل��ن�����ص��ات ال��ذك��ي��ة، م���ا يوؤكد 
اجل��اه��زي��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع خمتلف 
اللجنة  اأع�صاء  و�صدد  التحديات. 
على �صرورة تكثيف جهود اجلهات 
لتعزيز الوعي املجتمعي وت�صجيعه 
لتحقيق اأق�صى فائدة من من�صات 
ال��ت��ي تقدمها  ال��ذك��ي��ة  اخل���دم���ات 
ال��ق��ن��وات ال��رق��م��ي��ة حلكومة  ع��رب 
دول���ة االإم����ارات ع��ن بعد ب��دال من 
اخل���دم���ة، و�صرورة  م��راك��ز  زي����ارة 
تن�صيق كافة اجلهات مع اللجنة يف 
توؤثر على  التي  االإج���راءات  جميع 
�صري اخلدمات احلكومية، و�صمان 

حم���ور  مي���ث���ل���ون  امل���ت���ع���ام���ل���ني  اأن 
اه��ت��م��ام ح��ك��وم��ة دول����ة االإم������ارات 
يف  ت��اأت��ي  وراح��ت��ه��م  �صالمتهم  واأن 
احلكومة  واأن  اأولوياتها،  مقدمة 
املا�صية  ال�����ص��ن��وات  خ����الل  ع��م��ل��ت 
مفاهيم  وت����ط����وي����ر  ت���ب���ن���ي  ع���ل���ى 
وخدمات  م��ب��ت��ك��رة  ع��م��ل  واأدوات 
ذكية تتنا�صب مع كافة التحديات، 
جت�������ص���ي���دا ل���ت���وج���ي���ه���ات ال���ق���ي���ادة 
درجات  اأع��ل��ى  بتحقيق  ال��ر���ص��ي��دة 
اجلاهزية واال�صتمرارية يف تقدمي 
والو�صول  احل��ك��وم��ي��ة  اخل���دم���ات 
اإىل املتعاملني يف خمتلف االأوقات 

والظروف.
وقال اإن جاهزية اجلهات احلكومية 
اأف�صل  تقدمي  ا�صتمرارية  �صهلت 
تلبي  ب��ع��د،  ع��ن  حكومية  خ��دم��ات 

انت�صار  مل��واج��ه��ة حت��دي  االإم�����ارات 
فريو�س كورونا امل�صتجد /كوفيد-

19/، و�صبل حماية اأفراد املجتمع 
وناق�صوا  امل���ر����س،  ت���داع���ي���ات  م���ن 
االأول���وي���ة  ذات  ق��ائ��م��ة اخل���دم���ات 
زيارات  لتقليل  واإج��راءات اجلهات 

املتعاملني ملراكز اخلدمة.
الوزراء  اأن جمل�س  بالذكر،  جدير 
اعتمد يف جل�صته االأخرية برئا�صة 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال����������وزراء حاكم  رئ���ي�������س جم��ل�����س 
جلنة  ت�����ص��ك��ي��ل  اهلل"،  "رعاه  دب���ي 
احلكومية  اخل��دم��ات  ا���ص��ت��م��راري��ة 
االإ�صراف  تتوىل  التي  االحت��ادي��ة، 
واجلهات  ال����وزارات  جاهزية  على 
يف  العمل  ال�صتمرارية  احلكومية 

لقرار  " تنفيذا  بعد  " ع��ن  ع��ق��ده 
جمل�س الوزراء يف جل�صته االأخرية، 
ا�صتمرارية  ���ص��م��ان  ���ص��ب��ل  وب��ح��ث 
احلكومية  اخل������دم������ات  ت����ق����دمي 
جل���م���ي���ع اأف�����������راد جم���ت���م���ع دول�����ة 
االإم��ارات يف خمتلف الظروف من 
والذكية،  الرقمية  القنوات  خالل 
مل��واج��ه��ة حتديات  ودع����م اجل��ه��ود 
امل�صتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  انت�صار 
اآثاره  من  واحل��د   ،"19 "كوفيد 

على كافة القطاعات.
م�صاعد  طليعة  ب��ن  حم��م��د  واأك����د 
احلكومية  للخدمات  العام  املدير 
ال���وزراء  جمل�س  رئ��ا���ص��ة  مكتب  يف 
ب�������وزارة �����ص����وؤون جم��ل�����س ال������وزراء 
وامل�صتقبل رئي�س جلنة ا�صتمرارية 
االحتادية،  احل��ك��وم��ي��ة  اخل��دم��ات 

توفريها للمجتمع عن بعد.
اأه��م��ي��ة تعزيز  امل��ج��ت��م��ع��ون  واأك�����د 
اأماكن  يف  املتعاملني  مع  التوا�صل 
وجودهم من خالل مركز االت�صال 
 ،"171 "توا�صل  املوحد  الوطني 
وب��ح��ث��وا اإط�����الق ك��ت��ي��ب اإر����ص���ادي 
رقمي الإجناز اخلدمات احلكومية 
ع��رب امل��ن�����ص��ات ال��ذك��ي��ة م��ن خالل 
دولة  حل��ك��وم��ة  الر�صمية  ال��ب��واب��ة 
 ،U.ae ال���راب���ط  االإم������ارات ع��ل��ى 
"تو�صيل"  خ�����دم�����ة  واإط�������������الق 
للخدمات احلكومية ذات االأولوية 
الهمم  واأ�صحاب  املواطنني  لكبار 
عناء  لتجنب  اإق��ام��ت��ه��م  اأم��اك��ن  يف 
مراكز  اإىل  ال�صخ�صي  احل�����ص��ور 
اخل�����دم�����ات، وا����ص���ت���ع���ر����ص���وا اآخ����ر 
دولة  وجهود  العاملية،  امل�صتجدات 

تطلعات املتعاملني بكفاءة ومرونة 
ا�صتف�صاراتهم،  على  وت��رد  عالية، 
وجودهم،  اأماكن  يف  اإليهم  وت�صل 
لتجنب تعري�صهم الأي خماطر قد 
كورونا  ف��ريو���س  انت�صار  يفر�صها 
يف  وذل����ك  كوفيد19-،  امل�����ص��ت��ج��د 
ال�صاملة  ال��وط��ن��ي��ة  اجل��ه��ود  اإط����ار 
للت�صدي للفريو�س واحلفاظ على 
�صالمة املجتمع. واأ�صاف بن طليعة 
االحتادية  احلكومية  اجل��ه��ات  اأن 
خدماتها  ل����ت����ق����دمي  م�������ص���ت���ع���دة 
الذكية  القنوات  عرب  للمتعاملني 
بكفاءة وجودة عالية واإيجاد حلول 
�صريعة وفعالة ملختلف التحديات، 
دول����ة  ح���ك���وم���ة  اأن  اإىل  م�������ص���ريا 
االإم��ارات ا�صتطاعت بناء منظومة 
تقدمي  من  مكنتها  متقدمة  عمل 

املتعلقة  ال��ط��ارئ��ة  ال��ت��ح��دي��ات  ظ��ل 
اآث����ار ف��ريو���س كورونا  ب��احل��د م��ن 
تطبيق  على  واالإ���ص��راف  امل�صتجد، 
م��ب��ادئ اال���ص��ت��م��راري��ة وامل���رون���ة يف 
ا�صتف�صارات  على  وال��رد  اخلدمات، 
توحيد  يف  ي�����ص��ه��م  مب���ا  اجل����ه����ات، 
لال�صتجابة  ال���وط���ن���ي���ة  اجل����ه����ود 

والت�صدي للفريو�س.

اأكد اأنها خطوة ا�سرتاتيجية ُتعزز منظومة الأمن الغذائي وُت�سيف اإىل قدرات الدولة يف مواجهة الأزمة الراهنة

�سلطان املن�سوري : قانون املخزون ال�سرتاتيجي لل�سلع الغذائية مكمل جلهود الدولة يف مواجهة الظروف غري العتيادية
•• اأبوظبي-وام: 

ب���ن �صعيد  ���ص��ل��ط��ان  م���ع���ايل  ق����ال 
امل����ن���������ص����وري وزي���������ر االق����ت���������ص����اد 
امل�����خ�����زون  ق������ان������ون  �������ص������دور  اإن 
يف  الغذائية  لل�صلع  اال�صرتاتيجي 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول���ة 
ياأتي كخطوة ذات بعد ا�صرتاتيجي 
الغذائي  االأم���ن  منظومة  لتعزيز 
يف الدولة من الناحية الت�صريعية 
وو�صع االإجراءات القانونية لرفع 
اكتفاء الدولة من احتياطي ال�صلع 
ال��رئ��ي�����ص��ي��ة يف خمتلف  ال��غ��ذائ��ي��ة 
الظروف، مبا فيها حاالت االأزمات 

والطوارئ والكوارث وغريها.
اأن �صدور القانون  واأو�صح معاليه 
يف الوقت الراهن هو مكمل جلهود 
الدولة يف مواجهة الظروف الغري 
ب��ه��ا العامل  ال���ت���ي مي���ر  اع��ت��ي��ادي��ة 

اليوم.
متيزت  "لقد  م��ع��ال��ي��ه:  واأ�����ص����اف 
دول��ة االإم���ارات على م��دى العقود 
اأ�صواقها  وحيوية  بازدهار  املا�صية 
مركزاً  ت���ك���ون  اأن  ع��ل��ى  وق���درت���ه���ا 

من  املعنيني  وال�صركاء  وال��ك��وارث 
واخلا�س،  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ني 
اال�صرتاتيجية  دع��م  يف  ي�صهم  مبا 
 2051 الغذائي  لالأمن  الوطنية 
وتعزيز  م�����ص��ت��ه��دف��ات��ه��ا  وحت��ق��ي��ق 
االإم���ارات على موؤ�صر  دول��ة  مكانة 

االأمن الغذائي العاملي.
واأو�صح معاليه اأنه مبوجب اأحكام 
االقت�صاد  وزارة  متتلك  ال��ق��ان��ون 
ال�صلة  ذات  احل��ك��وم��ي��ة  واجل��ه��ات 
املخزون  الإدارة  م���درو����ص���ة  اآل���ي���ة 
اأف�صل  وفق  للدولة  اال�صرتاتيجي 
�صواء  العاملية  واملمار�صات  املعايري 

احل����ف����اظ ع���ل���ى خم������زون االأم������ان 
املطلوبة  ال�صلع  وت��وري��د  وت��وف��ري 
وفق خطط التوزيع التي يحددها 
ال��ق��ان��ون يف االأح����وال ال��ع��ادي��ة ويف 
الربط  وكذلك  الطارئة  الظروف 
املخت�صة  اجلهات  مع  االإلكرتوين 
اال�صرتاتيجي  امل���خ���زون  مل��ت��اب��ع��ة 
امل��ق��اب��ل تقوم  ب�����ص��ورة دائ��م��ة، ويف 
حزمة  بتوفري  احلكومية  اجلهات 
لهوؤالء  والت�صهيالت  احلوافز  من 
ت���ع���ود عليهم  وامل����زودي����ن  ال��ت��ج��ار 
بالفائدة مقابل التزامهم باملعايري 
اأهداف  لتحقيق  عليها  املن�صو�س 

القانون".
ول��ف��ت م��ع��ايل ���ص��ل��ط��ان ب��ن �صعيد 
املن�صوري اىل اأنه مبوجب القانون 
���ص��ي��ت��م ت�����ص��ك��ي��ل جل���ن���ة امل����خ����زون 
الغذائية  لل�صلع  اال���ص��رتات��ي��ج��ي 
حيوية  مب��ه��ام  �صت�صطلع  وال��ت��ي 
يف ه��ذا امل��ل��ف، م��ن اأب��رزه��ا اقرتاح 
وت�صنيف  االأ�صا�صية  ال�صلع  قائمة 
ال����ت����ج����ار امل�������ص���ج���ل���ني وامل�����زودي�����ن 
اخل���ارج���ي���ني واق��������رتاح احل���واف���ز 
لهم  امل���م���ن���وح���ة  وال���ت�������ص���ه���ي���الت 

اإق��ل��ي��م��ي��اً وع��امل��ي��اً وكذلك  جت���اري���اً 
بكفاءتها يف توفري اأف�صل املنتجات 
املحلية والعاملية من خمتلف ال�صلع 
اأر�صها  على  واملقيمني  ملواطنيها 
مع  واأماكنهم  اأطيافهم  مبختلف 
والتنوع  ال���وف���رة  ع���وام���ل  حت��ق��ي��ق 
وا���ص��ت��ق��رار االأ����ص���ع���ار، وُي���ع���زز من 
���ص��دور ه��ذا ال��ق��ان��ون ال��ي��وم حالة 
التكامل وت�صافر اجلهود فيما بني 
باالأمن  امل��ع��ن��ي��ة  خم��ت��ل��ف اجل��ه��ات 
ب��ال��دول��ة، خا�صة يف ظل  ال��غ��ذائ��ي 
والطارئة  اال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  احل���ال���ة 
التي منر بها، وت�صمن امل�صي على 
ال�صتدامة  و���ص��وح��اً  اأك����رث  م�����ص��ار 
املواد  وامل��خ��زون م��ن  ال�صلع  ت��واف��ر 

الغذائية.
وذك����ر م��ع��ايل ���ص��ل��ط��ان ب���ن �صعيد 
املن�صوري اأن وزارة االقت�صاد عملت 
ب�صورة  امل��ا���ص��ي��ة  امل��رح��ل��ة  خ����الل 
مكثفة على �صياغة القانون ورفعه 
اإىل اجل��ه��ات ال��ع��ل��ي��ا، ب��ال��ت��ع��اون /
مع  اإع������داده/  م��راح��ل  يف خمتلف 
والهيئة  ال���غ���ذائ���ي  االأم������ن  م��ل��ف 
الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات 

الغذائية  ال�صلع  وف���رة  ح��ي��ث  م��ن 
اأ�صنافها  وت���ع���ي���ني  امل�����ص��ت��ه��دف��ة 
�صالمتها  و�صمان  حفظها  وط��رق 
ك��اف��ة مناطق  ل��ت��غ��ط��ي  وت��وزي��ع��ه��ا 
احتياجات  تلبي  وبن�صب  ال��دول��ة 
يف  ال�صكانية  ال��ت��ج��م��ع��ات  خمتلف 
اأي�صا  وذل�����ك  ال�����ص��ب��ع،  االإم��������ارات 
والتجار  امل��زودي��ن  ب��ني  بالتن�صيق 
جمموعة  ي�صمل  مب��ا  امل�����ص��ج��ل��ني، 
املحليني  امل��ن��ت��ج��ني  م���ن  حم�����ددة 
البيع  وم����ن����اف����ذ  وامل���������ص����ت����وردي����ن 
التعاونية  واجلمعيات  الرئي�صية 

وغريها.
عملية  "تقوم  م��ع��ال��ي��ه  وا�����ص����اف 
وفقاً  اال�صرتاتيجي  املخزون  اإدارة 
منوذج  على  ال��رائ��د  القانون  لهذا 
بني  االأدوار  وت���ك���ام���ل  ال�������ص���راك���ة 
واخلا�س  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ني 
مب����ا ي�����ص��ب يف خ���دم���ة االأه�������داف 
ويحقق  ل��ل��دول��ة  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
حيث  للطرفني،  املتبادلة  املنفعة 
تن�س اأحكام القانون على جمموعة 
م���ن االل���ت���زام���ات امل��ف��رو���ص��ة على 
مثل  امل�صجلني  وال��ت��ج��ار  امل��زودي��ن 

ال�صيا�صات اخلا�صة  اإع��داد  وكذلك 
�صعة  وزي��������ادة  االأم��������ان  مب����خ����زون 
االح��ت��ي��اط��ي اال���ص��رتات��ي��ج��ي من 
ال�صلع امل�صتهدفة، اإىل جانب اإعداد 
ق��واع��د ب��ي��ان��ات ع��ن اإن���ت���اج وتوفر 
ال�����ص��ل��ع ال��غ��ذائ��ي��ة يف ال���دول���ة ويف 
الوزارة  و�صتحر�س  املن�صاأ.  بلدان 
بالتعاون مع �صركائها على تن�صيق 
وت��ن��ف��ي��ذ ���ص��ي��ا���ص��ات ت��اأم��ني واإدام����ة 
والرقابة  اال�صرتاتيجي  امل��خ��زون 
والتجار  امل����زودي����ن  ال����ت����زام  ع��ل��ى 
�صيتم  ال��ت��ي  ب��االأن��ظ��م��ة  امل�صجلني 
اأحكام  م���ن  ان���ط���الق���اً  ت�����ص��م��ي��م��ه��ا 
التنفيذية،  والئحته  القانون  هذا 
لزيادة  ق���ن���وات  ف��ت��ح  ع���ن  ف�����ص��اًل 
ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����ص��ي��ق م���ع ال����دول 
ل�صمان  لل�صلع  امل����زودة  ال�صريكة 
تدفقها اإىل اأ�صواق وخمازن الدولة 

يف خمتلف االأوقات".
الظروف  ظ���ل  يف  اأن����ه  اىل  وا����ص���ار 
ال��راه��ن��ة، ف��اإن ال���وزارة ق��د �صرعت 
املزودين والتجار  يف ت�صكيل �صجل 
و����ص���ي���ت���م االإع���������الن ع��ن��ه��م خالل 

املرحلة املقبلة.

املعا�سات ت�سمح بتاأجيل �سداد ال�سرتاكات ل�سركات القطاع اخلا�ش ملدة ثالث اأ�سهر
•• ابوظبي-وام: 

والتاأمينات  ل��ل��م��ع��ا���ص��ات  ال���ع���ام���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ق���ال���ت 
العاملة  ل��ل�����ص��رك��ات  ���ص��ت�����ص��م��ح  اأن���ه���ا  االج��ت��م��اع��ي��ة 
توريد  ت��اأج��ي��ل  ال���راغ���ب���ة يف  اخل���ا����س  ال��ق��ط��اع  يف 
ملدة  فيها  العاملني  ع��ن  الهيئة  اإىل  اال���ص��رتاك��ات 
ث���الث اأ���ص��ه��ر ت���ب���داأ م���ن م���ار����س وت��ن��ت��ه��ي يف مايو 
بناء  للتمديد  قابلة  املدة  هذه  و�صتكون   ،2020
عن  واالإع���الن  احل��ايل  للو�صع  الهيئة  تقييم  على 

امل�صتجدات بعد انتهاء مدة ال�صماح.
عليه  تقوم  ال��ذي  التاأمني  نظام  اأن  الهيئة  واأك���دت 
هو نظام تكافلي يف االأ�صا�س، واأن��ه لي�س هناك من 
وق���ت ي��ج��ب ف��ي��ه اإظ���ه���ار ه���ذه ال��ت��ك��اف��ل��ي��ة ف��ى مثل 
وقطاع  اأجمع  العامل  يعي�صها  التي  ال��ظ��روف  ه��ذه 
االأع���م���ال ع��ل��ى وج���ه اخل�����ص��و���س ب�����ص��ب��ب فريو�س 
ترى  الهيئة  اأن  ومبا   ،19 كوفيد  امل�صتجد  كورونا 
يف جهات العمل �صركاء ا�صرتاتيجيني ينبغي و�صع 
الفعال  دوره��م  مع  خا�صة  االعتبار  يف  م�صاحلهم 

فاإنها  بالدولة  التاأميني  العمل  اإجن��اح منظومة  يف 
�صتعمل جاهدة على تقدمي كافة الت�صهيالت املمكنة 
من اأجل ا�صتمرارها يف اأداء دورها بكفاءة وفعالية. 
امل�صتفيدة من  العمل  اأن عدد جهات  بالذكر  يجدر 
القرار تبلغ نحو 6،159 من اأ�صل 6،502 جهة 
القرار  م��ن  ي�صتفيد  كما  الهيئة،  يف  م�صجلة  عمل 
 89،361 اأ�صل  من  عليه  موؤمن  نحو 20،269 
ح�صب  وذل�������ك  ال���ه���ي���ئ���ة  يف  م�����ص��ج��ل��ني  م�������ص���رتك 

اح�صائيات الهيئة عن �صهر فرباير 2020.

الإمارات جتلي رعاياها ومرافقيهم من عدة 
دول يف ظل انت�سار وباء كورونا امل�ستجد

•• ابوظبي-وام: 

يف ظل التوجيهات العليا واملتابعة احلثيثة من قيادة دولة االإمارات، اتخذت 
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل كافة االإجراءات الالزمة الإجالء مواطني 
دولة االمارات ومرافيقهم يف اخلارج وذلك بالتن�صيق مع ال�صفارات والبعثات 

التمثيلية للدولة يف اخلارج.
ف��ق��د ق��ام��ت ال�����وزارة وال��ب��ع��ث��ات ب��ال��ت��وا���ص��ل م��ع م��واط��ن��ي دول���ة االم����ارات 
اأحوالهم وت�صهيل كافة االجراءات الإعادتهم ومرافقيهم  لالإطمئنان على 
���ص��امل��ني، وي��اأت��ي وذل���ك بعد ���ص��دور ق���رار تعليق جميع  اأر����س ال��وط��ن  اإىل 
الرحالت اجلوية القادمة واملغادرة يف عدد من الدول حول العامل ب�صبب 

انت�صار وباء فريو�س كورونا امل�صتجد كوفيد – 19.
وقال �صعادة خالد عبداهلل بالهول، وكيل وزارة اخلارجية والتعاون الدويل 
الدولة ومرافقيهم  اإجالء جوية وبرية ملواطني  39 عملية  اإجناز  انه مت 
يجري  فيما  �صخ�صا   1743 اج��الوؤه��م  ع��دد من مت  بلغ  االآن حيث  حتى 

العمل على 25 عملية اإجالء خالل االأيام القليلة القادمة.
اخلارجية  وزارة  ق��ي��ادة  ومتابعة  ح��ر���س  على  ال����وزارة  وك��ي��ل  �صعادة  واأك���د 
والتعاون الدويل على �صري العمل على اأكمل وجه ل�صمان �صالمة مواطني 
الدولة يف اخلارج وت�صهيل االإجراءات الالزمة الإجالئهم اإىل دولة االمارات 
الإدارة  الوطنية  الهيئة  مع  م�صتمراً  وتعاوناً  تن�صيقاً  هناك  اأن  اإىل  م�صريا 
الدولة  املعنية داخ���ل  وال���ك���وارث، وك��اف��ة اجل��ه��ات  وال���ط���وارىء  االأزم�����ات 
الدولة ومرافقيهم  االأو�صاع والإجالء مواطني  وخارجها ملراقبة تطورات 

باأمان و�صالمة.
ومن جانبه، اأثنى �صعادة د. خالد املزروعي، وكيل الوزارة امل�صاعد لل�صوؤون 
القن�صلية على ت�صافر اجلهود بني مركز االت�صال واإدارة العمليات، واإدارة 
مدار  على  لعملهم  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  ب���وزارة  املواطنني  ���ص��وؤون 
ال�صاعة للرد على ا�صتف�صارات املواطنني والتن�صيق مع ال�صفارات والبعثات 
اإجالء  لتاأمني  اإمكاناتها  كل  �صخرت  والتي  اخل��ارج  يف  للدولة  التمثيلية 

املواطنني ومرافقيهم.
ال��دويل مواطني الدولة يف اخل��ارج ممن  ودعت وزارة اخلارجية والتعاون 
يرغبون بت�صهيل عودتهم اإىل دولة االإمارات بت�صجيل بياناتهم ال�صخ�صية 
https://www.research.net/r/ ال���ت���ايل  ال���راب���ط  ع��ل��ى 
االإمارات  دول��ة  اإىل  االإج���الء  خطة  �صمن  اإدارج��ه��م  ليتم   mofa-nat

خالل هذه الفرتة.
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اأخبـار الإمـارات
اأبوظبي للتقاعد: تاأجيل حت�سيل ال�سرتاكات التقاعدية من القطاع اخلا�ش 3 اأ�سهر

•• اأبوظبي-وام:

اأ�صدر جمل�س اإدارة �صندوق اأبوظبي للتقاعد قراراً يتيح جلهات العمل 
�صداد  لتاأجيل  ال��ت��ق��ُدم بطلب  اإم��ك��ان��ي��ة  االإم����ارة  ال��ق��ط��اع اخل��ا���س يف  يف 
مع  متا�صياً  للتمديد،  قابلة  اأ���ص��ه��ر  ث��الث��ة  مل��دة  ال�صهرية  اال���ص��رتاك��ات 
توجيهات حكومة اأبوظبي لتقدمي الت�صهيالت والدعم للقطاع اخلا�س 
يف ظل االأو�صاع الراهنة، وذلك دون احت�صاب اأية مبالغ اإ�صافية على هذه 
اجلهات. وياأتي القرار يف اإطار االإجراءات ال�صاملة التي يتم اتخاذها لدعم 
جهات العمل وتقدمي كافة الت�صهيالت املمكنة لها، متا�صياً مع توجيهات 
القيادة الر�صيدة للدولة، وان�صجاماً مع حزمة املحفزات االقت�صادية التي 
واجلهات  الفئات  ملختلف  اأبوظبي  الإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  عنها  اأعلن 
تداعيات  م��ن  للحد  واخل��ا���س،  احلكومي  العمل  منظومة  يف  ال��داع��م��ة 

فريو�س كورونا امل�صتجد "كوفيد19-". واأو�صح ال�صندوق اأن قرار تاأجيل 
�صداد اال�صرتاكات ال�صهرية �صيتم تطبيقه على جهات العمل الراغبة يف 
اال�صتفادة من هذه الت�صهيالت ابتداًء من ا�صرتاكات �صهر مار�س اجلاري 
والتي ت�صتحق يف بداية �صهر ابريل، الفتاً اإىل اأن ال�صندوق �صيقوم بو�صع 
اآلية ل�صداد اال�صرتاكات التي �صيتم تاأجيلها خالل الفرتة املقبلة، وذلك 
دون حتميل جهات العمل اأي مبالغ اإ�صافية عن فرتات التاأجيل. واأ�صار 
ال�صندوق اإىل اأن قرار تاأجيل �صداد اال�صرتاكات متاح اأمام 1،154 جهة 
عمل يف القطاع اخلا�س م�صجلة لدى ال�صندوق، ت�صم 8،765 موظفاً 
اإىل اأنه �صيتم البدء يف تلقي طلبات التاأجيل ابتداًء من  مواطناً، منوهاً 

تاريخ اليوم )اأم�س( 2020-03-31 .
واأو�صح ال�صندوق اأنه ميكن جلهات العمل الراغبة يف اال�صتفادة من قرار 

التاأجيل التقدم بطلب لل�صندوق عرب البوابة االإلكرتونية لل�صندوق .

وقال معايل جا�صم بوعتابة الزعابي رئي�س جمل�س اإدارة �صندوق اأبوظبي 
"حر�س ال�صندوق على منح جهات العمل يف القطاع اخلا�س  للتقاعد: 
حزمة من الت�صهيالت يف ظل الظروف احلالية، ..، بهدف دعم وم�صاندة 
ه���ذه اجل��ه��ات يف م��واج��ه��ة ال��ت��داع��ي��ات االق��ت�����ص��ادي��ة ال��ت��ي ت��وؤث��ر ب�صكل 
على  توؤثر  قد  والتي  اخلا�س،  القطاع  موؤ�ص�صات  من  العديد  على  كبري 
القانون  املُحدد ح�صب  املوعد  يف  ال�صهرية  اال�صرتاكات  �صداد  قدرتها يف 
اأية اإجراءات و  اتخاذ  ال�صندوق لن يتوانى عن  اأن  الزعابي على  " واأكد 
اأبوظبي يف دعم  اأن تدعم جهود وتوجهات حكومة  ت�صهيالت من �صاأنها 
القطاع اخلا�س و م�صاندته على اجتياز الفرتة االحرتازية ال�صعبة التي 
اهلل رحمه احلمادي  �صعادة خلف عبد  اأك��د  العامل ومن جانبه  ي�صهدها 
مدير عام �صندوق اأبوظبي للتقاعد حر�س ال�صندوق على تقدمي كافة 
الراهنة، ال  الظروف  لديه الجتياز  امل�صجلة  العمل  الدعم جلهات  �صبل 

�صيما واأنها ٌتعد ال�صريك الرئي�صي له يف حماية وحفظ حقوق املواطنني 
م�صدداً على اأن دعمها يف الظروف احلالية يعترب واجباً وطنياً.

اأية  احت�صاب  دون  اال�صرتاكات  �صداد  تاأجيل  ق��رار  اأن  احلمادي  واأو���ص��ح 
ال�صيما  اخلا�س،  القطاع  يف  العمل  جهات  جميع  ي�صمل  اإ�صافية  مبالغ 
انت�صار  ت��داع��ي��ات  ال��ع��امل��ي يف ظ��ل  ال��و���ص��ع  م��ن  ت�����ص��ررت اقت�صادياً  ال��ت��ي 

فريو�س كوفيد 19.
وقال احلمادي:" جتيز امل��ادة 26 من القانون رقم 2 ل�صنة 2002 يف 
�صاأن معا�صات ومكافاآت التقاعد الإمارة اأبوظبي، ملجل�س اإدارة ال�صندوق، 
حتديد حاالت و�صروط اإعفاء جهات العمل من املبالغ االإ�صافية يف حالة 
االإدارة  جمل�س  اتخذ  ثم  وم��ن  ال�صهرية،  اال�صرتاكات  �صداد  يف  التاأخر 
هذا القرار بعد تقييمه للموقف ودرا�صته لتداعيات الو�صع االقت�صادي 

امل�صتجد لغالبية جهات العمل يف القطاع اخلا�س ".

املخترب يعترب الأكرب على م�ستوى العامل خارج ال�سني

جي 42 الإماراتية و »بي.جي.اآي« العاملية توؤ�س�سان خمتربا حديثا بقدرات ت�سخي�ش فائقة ملكافحة كوفيد- 19 
ع�سرات اآلف الختبارات بتقنية تفاعل البوليمرز املت�سل�سل اللحظي  اإجراء  قدرة  • ميتلك 

•• اأبوظبي-وام:

اأع������ل������ن������ت جم�����م�����وع�����ة ج�������ي 42 
الذكاء  ال���رائ���دة يف جم���ال جم���ال 
ال�صحابية  واحلو�صبة  اال�صطناعي 
والتي تتخذ من اأبوظبي مقراً لها، 
الرائدة  "بي.جي.اآي"  وجمموعة 
اجلينوم،  ح��ل��ول  جم���ال  يف  ع��امل��ي��اً 
اإط���الق خمترب حديث  ال��ي��وم ع��ن 
ب���ق���درات م��ع��اجل��ة ف��ائ��ق��ة الإج����راء 
بتقنية  االخ��ت��ب��ارات  اآالف  ع�صرات 
تفاعل  ت���ق���ن���ي���ة   RT-PCR
اللحظي  امل��ت�����ص��ل�����ص��ل  ال��ب��ول��ي��م��رز 
فح�س  اح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  ي��وم��ي��اً، 
بفريو�س  االإ����ص���اب���ة  وت�����ص��خ��ي�����س 
يف  امل�صتجد"كوفيد19-"  ك��ورون��ا 

دولة االإمارات العربية املتحدة.
بهذا  خم��ت��رب  اأول  امل��خ��ت��رب  وي��ع��د 
احلجم يف العامل يتم ت�صغيله خارج 
التزام  على  تاأكيداً  وياأتي  ال�صني، 
القيادة  ج���ه���ود  ب���دع���م  ال��ط��رف��ني 
اخلدمات  اأف�صل  لتوفري  الر�صيدة 
للمواطنني واملقيمني ملكافحة وباء 

كورونا امل�صتجد "كوفيد19-".
م�صدر  م��دي��ن��ة  يف  امل��خ��ت��رب  ي��ق��ع 
باإمارة اأبوظبي، وقامت املجموعتان 
بت�صييده وت�صغيله خالل 14 يوماً 
فقط بهدف توفري حل فوري يلبي 
الختبارات  املت�صاعدة  االحتياجات 

االأول���وي���ة الإج�����راء االخ��ت��ب��ارات يف 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�����ارات  دول���ة 
ال�صتقبال  نطاقه  يو�صع  ق��د  لكنه 
ال��ع��ي��ن��ات م���ن امل���ن���اط���ق امل����ج����اورة. 
يخطط  ذل���������ك،  ع����ل����ى  وع�����������الوة 
منظومة  ت��ف��ع��ي��ل  اإىل  ال�����ص��ري��ك��ان 
الفريو�س،  حت��والت  لر�صد  رائ���دة 
الك�صف عن  ع��ل��ى  ال��ق��درة  وت��ع��زي��ز 
م�����ص��ب��ب��ات االأم������را�������س اجل���دي���دة 
االختبارات  خ��الل  م��ن  م�صتقباًل 

الت�صل�صلية املتقدمة.

املجموعة 42.
42 واحدة من ال�صركات  تعد جي 
ال������ذك������اء  جم���������ال  يف  ال���������رائ���������دة 
ال�صحابية  واحلو�صبة  اال�صطناعي 
وحتظى  اأبوظبي،  يف  مقرها  ويقع 
مبكانة فريدة يف النظام االقت�صادي 
الوطني لتطوير حلول قائمة على 
ومتكاملة  اال���ص��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 

وقابلة للقيا�س ون�صرها.
ثالثة  ع���ل���ى   42 ج����ي  ت���اأ����ص�������ص���ت 

مكونات اأ�صا�صية هي:
اال�صطناعي  ال���ذك���اء  -1اأبحاث   
االأ�����ص����ا�����ص����ي����ة وال���ت���ط���ب���ي���ق���ي���ة من 
معهد  لها  التابعة  ال�صركة  خ��الل 

اإين�صيب�صن للذكاء اال�صطناعي.
 -2 من�صة حو�صبة �صحابية رائدة 
الأكرب  الطاقة  توفري  على  وق��ادرة 

ال�صرعة  فائقة  اخ��ت��ب��ارات  لتوفري 
اأو���ص��ع ن��ط��اق ممكن،  وال��دق��ة على 
دعماً للجهود التي تبذلها الهيئات 
املعنية لر�صد هذا الوباء والت�صدي 

له".
الت�صخي�س  ق������درات  ����ص���اأن  وم����ن 
ت�صريع  على  ت�صاعد  اأن  اجل��دي��دة 
وت����رية اال���ص��ت��ج��اب��ة واح���ت���واء وباء 
انت�صاره،  وم���ن���ع  "كوفيد19-" 
عمليات  ت�������ص���ري���ع  ع�����رب  وذل���������ك 
احلاالت  عن  والك�صف  الت�صخي�س 
املر�صى  باإ�صابتها وتخريج  امل�صتبه 
وفح�س  ل���ل�������ص���ف���اء،  امل���ت���م���اث���ل���ني 
امل��خ��ال��ط��ني وامل��ج��م��وع��ات االأك����رث 

عر�صة لالإ�صابة بالعدوى.
جمموعات  م��ن  امل��خ��ت��رب  ي�صتفيد 
اأدوات ت�صخي�س "تفاعل البوليمرز 
تقدمها  التي  اللحظي"  املت�صل�صل 
لر�صد  "بي.جي.اآي"  جم��م��وع��ة 
"�صار�س-كوف2-"  ف�����ريو������س 
"كوفيد19-".  مب��ر���س  املت�صبب 
ال��وح��ي��دة من  االأدوات  ه��ذه  وت��ع��د 
اإدارة  اعتماد  على  احل��ائ��زة  نوعها 
ال�صينية،  واالأدوي�����������ة  االأغ�����ذي�����ة 
للت�صخي�س  االأوروب�����ي  واالع��ت��م��اد 
الغذاء  اإدارة  واع��ت��م��اد  امل���خ���ربي، 
ومنظمة  االأم���ري���ك���ي���ة،  وال���������دواء 
تاريخ  وي���ع���ود  ال��ع��امل��ي��ة.  ال�����ص��ح��ة 
42" و"بي. "جي  ب��ني  ال�����ص��راك��ة 

ال������دول������ة.  يف  "كوفيد19-" 
وباال�صتفادة من جتربة ال�صني يف 
املخترب  �صي�صهم  ال��وب��اء،  مواجهة 
االإم������������ارات من  يف مت���ك���ني دول�������ة 
وتوفري  الن�صطة  املتابعة  موا�صلة 
قيا�صاً  ال��ف��ح�����س  م���ع���دالت  اأع���ل���ى 
العامل  م�صتوى  على  ال�صكان  بعدد 
وفقاً للبيانات ال�صادرة عن منظمة 

ال�صحة العاملية.
�صياو  بينج  ق��ال  ال�صياق،  ه��ذا  ويف 
ملجموعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س   ،
ق���درات���ه  "بف�صل   :"42 "جي 
يوفر  ال���ف���ائ���ق���ة،  ال��ت�����ص��خ��ي�����ص��ي��ة 
الالزمني  والقوة  النطاق  املخترب 
ل��ت��م��ك��ني ����ص���ك���ان دول������ة االإم��������ارات 
احل�صول  م���ن  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
االخ��ت��ب��ارات موثوقية  اأك���رث  ع��ل��ى 
والتي  ال��ب��ومل��ريز،  �صل�صة  ل��ت��ف��اع��ل 
�صيتم اأي�صاً توفريها بالتعاون بني 
’ جي 42‘ و’بي. جي. اآي‘. ونغتنم 
اجلهود  على  لنثني  الفر�صة  ه��ذه 
ت��ب��ذل��ه��ا احلكومة  ال��ت��ي  احل��ث��ي��ث��ة 
االإماراتية الر�صيدة حلماية �صحة 

و�صالمة ال�صكان من هذا الوباء".
االأوقات  "يف خ�صم ه��ذه  واأ���ص��اف: 
عاتقنا  ع���ل���ى  ن����اأخ����ذ  ال��ع�����ص��ي��ب��ة، 
ب��ت��وج��ي��ه كامل  را����ص���خ���اً  ال���ت���زام���اً 
خرباتنا ومواردنا التقنية املتطورة 
الوثيقة  ال����دول����ي����ة  و����ص���راك���ات���ن���ا 

 2019 دي�����ص��م��رب  اإىل  جي.اآي" 
اأبوظبي  اإعالن دائرة ال�صحة  اإبان 
اجلينوم  ب����رن����ام����ج  اإط��������الق  ع����ن 
اجلينية  ال���ب���ي���ان���ات  ال����ص���ت���خ���دام 
بهدف  ل���ل���م���واط���ن���ني  ال�����وراث�����ي�����ة 
هما  وه��ا  العامة،  ال�صحة  حت�صني 
بدور  امل�صاهمة  اإىل  ت��ب��ادران  اليوم 
حموري يف مكافحة وباء "كوفيد-
اإنتاج جمموعات  فبدءاً من   ."19
اإىل  للوباء،  الت�صخي�صية  االأدوات 
توريد اأجهزة اال�صت�صعار احلرارية 
يعمل  ال���ط���ب���ي���ة،  وامل�������ص���ت���ل���زم���ات 
الطرفان على تكري�س حمفظتهما 
والتقنيات  اخل���ربات  م��ن  الوا�صعة 
ال�صحة  ه��ي��ئ��ات  ل��دع��م  امل���ت���ط���ورة 
العاملية يف و�صع بروتوكوالت فعالة 
للك�صف عن االإ�صابات والوقاية من 

الوباء.
من جهته، قال وانغ جيان، املوؤ�ص�س 
اإدارة  جم��ل�����س  ورئ���ي�������س  امل�������ص���ارك 
بالتعاون  "�صنعمل  "بي.جي.اآي: 
 ،‘42 ’جي  امل��ت��م��ي��ز  ���ص��ري��ك��ن��ا  م���ع 
التقنيات  اأح�������دث  ت�����ص��خ��ري  ع���ل���ى 
ال����ع����امل����ي����ة يف جم����ال  واخل�����������ربات 
ال�صحية  ال���ت���ه���دي���دات  م��ك��اف��ح��ة 
ل��ل��ح��م��اي��ة ورع���اي���ة �صكان  ال��ع��امل��ي��ة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول����ة 

ودول املنطقة".
ويعتزم املخترب اجلديد تخ�صي�س 

وال�صياحة.:  وال�صيافة  والطريان 
...  www.g42.ai

نبذة عن بي جي اأي.
رائدة  جمموعة  بي.جي.اآي  تعترب 
اجل���ي���ن���وم على  ح���ل���ول  يف جم�����ال 
متكني  وُمهمتها  ال��ع��امل،  م�صتوى 
ال��ع��امل م��ن اال���ص��ت��ف��ادة م��ن علوم 

اجلينوميات.
 1999 يف  تاأ�صي�صها  م��ن��ذ  رك���زت 
والتطبيقات  االأب�������ح�������اث  ع����ل����ى 
وحتولت  ال��ت��ح��ول��ي��ة،  اجل��ي��ن��وم��ي��ة 
العلماء  من جمموعة �صغرية من 

عدد من العمالء االأكرث تطلباً يف 
املنطقة

على  القائمة  احل��ل��ول  اأف�صل   3-  
التاأثري  ذات  اال�صطناعي  ال��ذك��اء 
الكبري �صمن جمموعة وا�صعة من 

ال�صناعات.
 42 ت�������وج�������ه ج��������ي  ي�����ت�����م�����ا������ص�����ى 
القيادة  روؤي����ة  م��ع  اال���ص��رتات��ي��ج��ي 
تغطي  اإذ  واأول���وي���ات���ه���ا،  ال��ر���ص��ي��دة 
املدينة  م��ث��ل:  ال��ق��ط��اع��ات  ب��ع�����س 
ال�صحية  وال�����رع�����اي�����ة  ال����ذك����ي����ة 
واخل��������دم��������ات امل�����ال�����ي�����ة وال���ن���ف���ط 
والتعليم  ال��ع��ام��ة  وامل��راف��ق  وال��غ��از 

اجلينوم  م�������ص���روع  يف  امل�������ص���ارك���ني 
ُت�صنف  م��وؤ���ص�����ص��ة  اإىل  ال��ب�����ص��ري 
املوؤ�ص�صات  اأف�صل  �صمن  با�صتمرار 
العامل. لقد  العلمية على م�صتوى 
اأكرث  يف  فروًعا  بي.جي.اآي  اأ�ص�صت 
حول  وم��ن��ط��ق��ة  دول����ة   100 م��ن 
ال���ع���امل، ك��م��ا ت�����ص��ارك ب���ي.ج���ي.اآي 
�صعيها  وامل��وؤ���ص�����ص��ات يف  احل��ك��وم��ات 
نحو حتقيق الهدف امل�صرتك: وهو 
للجميع،  االأومك�س  تقنيات  توفري 
من خالل من�صة اأومك�س متكاملة 
وو�صواًل  واالأدوات  العلوم  من  ب��دًء 

اإىل احللول.

يدا بيد..املجتمع مع الدولة يف مواجهة تداعيات اأزمة فريو�ش كورونا
•• اأبوظبي-وام:

متم�صكا  كافة  وهيئاتها  مبوؤ�ص�صاتها  ال��دول��ة  م��ع  املجتمع  مي�صي  بيد  ي��دا 
باأرقى ممار�صات املواطنة ال�صاحلة واحلر�س على امل�صاهمة باأدوار خمتلفة 
ت�صب نحو هدف واحد وهو دعم جهود جتاوز تداعيات اأزمة فريو�س كورونا 

امل�صتجد كوفيد – 19.
بتميز كل يف  الوطنية واالجتماعية  .. م�صوؤولياتهم  االإم��ارات  اأبناء  وي��وؤدي 

موقعه.
اأبناء  اأن  )وام(  االإم����ارات  اأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  ا�صتطالع  م�����ص��وؤول��ون خ��الل  واأك���د 
االإم��ارات ذخر الوطن وح�صنه املنيع، فهم اليوم يف خطوط الدفاع االأوىل 
لهذا  للت�صدي  واالح��رتازي��ة  الوقائية  واإج��راءات��ه��ا  الدولة  جلهود  داعمني 

الفريو�س .
والقائم  التنفيذي  الرئي�س  نائب  املحيا�س  عبداهلل  حمد  اأك��د  جانبه  فمن 
"�صمان"  ال�صحي  لل�صمان  الوطنية  لل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  باأعمال 
حر�س ال�صركة على تنفيذ التدابري االحرتازية ال�صادرة عن اجلهات املعنية 
ودعم كل ما ي�صهم باحلد من انت�صار فريو�س كورونا كوفيد - 19 باعتبارها 

اأولوية ق�صوى يف الوقت الراهن لتخطي هذه االأزمة.
واأ�صار اإىل اأن هذه اجلهود مل تكن لتتحقق لوال الكفاءات الوطنية التي اأدت 
القيادة  بالتزام على م�صتوى جميع القطاعات متا�صياً مع توجيهات  دورها 
الر�صيدة يف م�صهد وطني ا�صتثنائي بامتياز يربهن على م�صتوى وعي بنات 

واأبناء االإمارات بامل�صوؤوليات امللقاة على عاتقهم يف هذه الفرتة.
املرحلة  ه��ذه  يف  الفاعلة  القطاعات  م��ن  ج��زءا  "�صمان" تعترب  اإن   : وق��ال 
بالنظر اإىل دورها املحوري يف القطاع ال�صحي ونهج امل�صوؤولية الذي تتبعه 
جتاه متعامليها واملجتمع ب�صكل عام، حيث كان هذا النهج العامل الرئي�صي 
يف �صرعة ا�صتجابة ال�صركة وجاهزيتها لتقدمي خدماتها اإلكرتونياً وتفعيل 
تتجاوز  ال  ف��رتة  ويف  املوظفني  العظمى من  للغالبية  بعد  العمل عن  نظام 

ع�صرة اأيام.
ال�صحية  اخل��دم��ات  لتقدمي  بالنهار  الليل  ت�صل  التي  الدعم  بفرق  واأ���ص��اد 
يبديه  الذي  والواجب  امل�صوؤولية  بح�س  املجتمع، م�صيداً  والطوارئ خلدمة 
املتطوعون �صمن هذه اجلهود وهو االأمر الذي راأيناه يف التجاوب الكبري مع 

برنامج التعقيم الوطني.
واأكد املحيا�س اأن دولة االإمارات اأثبتت ريادتها بالنظر اإىل االإمكانات والقدرات 
نراه  االأزم��ة وهو ما  اإدارة هذه  التي جنحت من خاللها يف  اال�صرتاتيجية 
اأعلى املعايري ل�صمان �صالمة  اليوم يف تطبيق االإج��راءات االحرتازية وفق 

و�صحة اأفراد املجتمع متقدمة على العديد من دول املنطقة والعامل".
من جهتها اأكدت �صعادة اأمل العفيفي االأمني العام جلائزة خليفة الرتبوية 
تلبية نداء الواجب واال�صتجابة لتوجيهات  �صباقة يف  الوطنية  كوادرنا  " اأن 
القيادة الر�صيدة، م�صرية اإىل اأن تعاملهم مع االإجراءات االحرتازية والوقائية 
التي اتخذتها الدولة للتعامل مع "كوفيد – 19" واإلتزامهم بالتعليمات بل 
وتطوعهم للقيام باأدوار خمتلفة للتعامل مع تداعيات هذا الفريو�س ما هو 

اإال دليل على اإلتزامهم باأرقى ممار�صات املواطنة ال�صاحلة".
اأبناء  دور  جت�صد  امل��ث��ال  �صبيل  على  االإن�صانية  االإم����ارات  مدينة  اإن  وق��ال��ت 
االإمارات يف اال�صتجابة لنداء الواجب واالإن�صانية وكذلك الربنامج الوطني 
للتعقيم الذي يتم تنفيذه يوميا يف خمتلف اأنحاء الدولة، موؤكدة اأن الدرو�س 

امل�صتفادة من مثل هذه االأزمات ت�صكل ر�صيًدا للعمل الوطني.
اأكد �صعادة الدكتور عبداللطيف ال�صام�صي مدير جممع كليات  من ناحيته 
الوطنية  بها اخلطة  التي متتعت  واال�صتباقية  اأن اجلاهزية  العليا  التقنية 
على  املجتمع  االأف����راد يف  و�صالمة  اأم��ن  ع��ززت  العاملي  ال��وب��اء  ه��ذا  ملكافحة 
من  عاملية  ب��اإ���ص��ادة  حظيت  اجل��ه��ود  ه��ذه  واأن  واملقيمني  املواطنني  م�صتوى 

منظمة ال�صحة العاملية.
اأن الدور مل يقت�صر وح�صب على حد الدعم الداخلي بل بادرت  اإىل  واأ�صار 
الدولة بدعم الدول االأخرى وم�صاعدتهم للحد من انت�صار هذا الفريو�س 

اأبوظبي  االإن�صانية يف  االإم��ارات  تاأ�صي�س مدينة  اإىل  االإن�صاين  وامتد نهجها 
والتي ا�صتقبلت رعايا عدد من الدول ال�صقيقة وال�صديقة بعد اإجالئهم من 

ال�صني دعماً وت�صامناً مع تلك الدول.
اإن�����ص��اين حم��ل��ي وعاملي  ب��ه دول��ت��ن��ا العظيمة م��ن دور  ت��ق��وم  " اإن م��ا  وق���ال 
اأف���راد املجتمع ففي مثل  وع��ي وت��ع��اون ودع��م  اأن ي�صانده دائ��م��اً  كبري يجب 
اأن��ه ج��زء من هذا  اأف���راد املجتمع  ه��ذه ال��ظ��روف يجب اأن يعي كل ف��رد من 
الكبري يف عبور هذه  النجاح  املجتمع ويتحمل م�صوؤولية الأن  املجهود وهذا 
على  اجلميع  وحر�س  اجلهود  ت�صافر  على  يعتمد  حتدياتها  بكل  املرحلة 
االلتزام بالتعليمات واالإجراءات والتوجيهات التي ت�صدر عن اجلهات العليا 

والر�صمية بالدولة " .
املجتمعية  امل�صوؤولية  العليا ومن منطلق  التقنية  كليات  اأن  ال�صام�صي  وذكر 
والتوجيهات  االحرتازية  االإج��راءات  بكافة  اإلتزامها  اإىل  اإ�صافة  والوطنية 
الوطنية اأطلقت حملة "قدها يا وطن" وذلك على ح�صاباتها الر�صمية على 
عددهم  البالغ  طلبتها  جميع  ا�صتهدفت  التي  االجتماعي  التوا�صل  و�صائل 
منطلق  م��ن  مب�صوؤولية  للتعبري  بدعوتهم  وطالبة  ط��ال��ب  األ���ف   23 نحو 
يتعلق  فيما  والتعليمات  بالتوجيهات  االلتزام  مدى  عن  ال�صاحلة  املواطنة 
بالعمل والدرا�صة عن بعد و البقاء يف املنازل واأن هذه اخلطوات تعد م�صوؤولية 
ي�صاهمون من خاللها يف حماية اأهلهم من كبار املواطنني واالأطفال ودعم 
جهود الدولة يف احلد من انت�صار فريو�س كورونا واأن الطلبة يتفاعلون مع 
الأجل  وملتزمون  قيادتهم  اأنهم مع  فيها  يوؤكدون  متنوعة  بر�صائل  احلملة 

وطنهم.
االإمارات  جمعية  ورئي�صة  �صة  موؤ�صِّ مطر  مرمي  الدكتورة  اأك��دت  جهتها  من 
كل  بدورهم  اال�صطالع  على  حر�صوا  الوطن  اأبناء  اأن  اجلينية  لالأمرا�س 
– 19" يف  "كوفيد  امل�صتجد  ك��ورون��ا  ب��داي��ة ظهور ف��ريو���س  يف جم��ال منذ 

الدولة.
وق��ال��ت : " اإن��ن��ي ب�صفتي واح����دة م��ن ال���ك���وادر ال��ط��ب��ي��ة االإم���ارات���ي���ة ومن 

خالل  ونعمل  عملنا  العلمية  اجلينية  واالأب��ح��اث  باالأمرا�س  املتخ�ص�صني 
الفرتة ال�صابقة واحلالية على ت�صحيح املعلومات املتداولة يف قنوات التوا�صل 

االجتماعي والتي يتم تداولها بني اأفراد املجتمع".
واأ���ص��اف��ت :" رك���زت م��ع ف��ري��ق ال��ع��م��ل ع��ل��ى ق��ن��وات ال��ت��وا���ص��ل االجتماعي 
"الوات�صاب" لت�صحيح املعلومات املغلوطة لديهم وبذلنا جهدا  وجمموعات 
تب�صيط  بعد  ممكن  ق��در  اأك���رب  اإىل  ال�صحيحة  امل��ع��ل��وم��ات  الإي�����ص��ال  ك��ب��ريا 
باللغة  كان  واأن  حتى  له  يرجعون  معتمد  علمي  مبرجع  ودعمها  املعلومات 

االإجنليزية".
ا�صتف�صارات ترد يل على  اأو  ات�صاالت  اأي  الرد على  " اأحر�س على   : وقالت 
مدار 24 �صاعة، كما اأتابع عن كثب امل�صتجدات العلمية والنتائج البحثية يف 
املراكز الدولية كي اأكون على اإطالع باأهم التدابري الوقائية واالحرتازية".

" اأن كل فرد لديه دور اليوم داعم للجهود الوطنية التي تقوم بها  واأك��دت 
خمتلف موؤ�ص�صات الدولة بتوجيهات قيادة الدولة الر�صيدة ونحر�س جميعا 
على بث الطماأنينة يف نفو�س جميع اأفراد املجتمع خا�صة يف ظل االإجراءات 
االحرتازية والوقائية املتميزة التي قامت بها الدولة على خمتلف االأ�صعدة 

والتي حظيت باإ�صادة من منظمات دولية " .
واأ�صارت اإىل اأننا �صنخرج من هذه االأزمة بدرو�س م�صتفادة موؤكدة اأن الكوادر 
الطبية يف الدولة حري�صة على اأداء دورها على الوجه االأكمل وتقدمي كافة 

اأ�صكال الدعم والرعاية الأفراد املجتمع .
اأم���ريي م��دي��ر مكتبة زاي���د وامل��ع��ار���س يف ن���ادي تراث  م��ن جانبه ق��ال ب��در 
االإمارات اإن دولة االإمارات اأثبتت خالل تعاملها مع فريو�س كورونا امل�صتجد 
خا�صة  املجتمعي  التالحم  وعنوان  االإن�صانية  وطن  – 19" اإنها  "كوفيد 
مع االإلتزام الكبري جلميع اأفراد املجتمع باالإجراءات االحرتازية والوقائية 

التي مت اتخاذها.
واأكد اأن اأبناء االإمارات وجميع اأفراد املجتمع حتلوا بامل�صوؤولية واأبدوا التزاما 

كبريا انطالقا من دورهم ك�صركاء يف جهود الدولة وموؤ�ص�صاتها املختلفة .

الإمارات تختتم �سهر القراءة .. والكتاب الرقمي يت�سدر امل�سهد يف زمن التباعد 
•• اأبوظبي-وام:

اختتمت دولة االإمارات ام�س �صهر القراءة، يف الوقت الذي باتت فيه الكتب 
الرقمية ال�صديق املف�صل لدى القارىء يف ظل التباعد االجتماعي نتيجة 

االأو�صاع التي ي�صهدها العامل مع انت�صار وباء كوفيد 19.
كبديل  الرقمية  القراءة  على  ت�صجع  مبادرات  اإماراتية  موؤ�ص�صات  واأطلقت 
عن الفعاليات واالأن�صطة امل�صاحبة لهذه املنا�صبة والتي مت اإيقافها يف �صياق 

االإجراءات الوقائية.
واأ�صهمت تلك املبادرات يف توفري اأكرب قدر من املحتوى املعريف االلكرتوين 
القى  ال��ذي  االأم���ر  ال�صاعة،  م��دار  على  اجلميع  متناول  يف  الكتاب  وجعلت 

ترحيبا وا�صعا من خمتلف ال�صرائح االجتماعية.
وخالل �صهر القراءة 2020 .. اأطلقت " مكتبة احتاد االإمارات " يف مركز 
االإمارات للدرا�صات والبحوث اال�صرتاتيجية حزمة من اخلدمات التي تتيح 
من  بعد  عن  املعلومات  اإىل  الو�صول  يف  والراغبني  الباحثني  لكل  الفر�صة 

خالل البوابة االإلكرتونية للمكتبة .
وت�صم البوابة اأكرث من خم�صة ماليني م�صدر رقمي متنوع وذلك لتعزيز 
ال��راغ��ب��ني يف  لكل  ال�صخم جم��ان��ا  املحتوى  ه��ذا  م��ن  اال���ص��ت��ف��ادة  م�صتويات 
�صتى  ويف  واالإجن��ل��ي��زي��ة،  العربية  باللغتني  والكتب  امل��راج��ع  اإىل  ال��و���ص��ول 
والباحثني  الطلبة  تلقي  يف  املعرفية  اخل��دم��ات  ه��ذه  وت�صهم  امل��و���ص��وع��ات 
ر�صانتها  تعزز من  ببيانات مرجعية  درا�صاتهم  وتغذية  وعلومهم  معارفهم 
من  امل��ع��رف��ة  ال���ص��ت��ق��اء  من�صة  للباحثني  ي��وف��ر  مب��ا  واالأك���ادمي���ي���ة  العلمية 

منابعها.
بدورها اأعلنت اإدارة "مكتبات ال�صارقة العامة" التابعة لهيئة ال�صارقة للكتاب 
يف  العمرية  والفئات  االأف��راد  جلميع  جماناً  االإلكرتونية  مكتبتها  فتح  عن 
اأ�صهر مقدمة �صتة ماليني كتاب وم�صدر  اأنحاء العامل ملدة ثالثة  خمتلف 

معريف اإلكرتوين باأكرث من ع�صر لغات خمتلفة.
وتتيح مكتبات ال�صارقة للقارئ الو�صول اإىل 21 األف حمتوى علمي واأكرث 
من 30 األف مكتبة فيديو يف �صتى املجاالت والتخ�ص�صات اإىل جانب 160 

األف كتاب اإلكرتوين و خم�صة ماليني ر�صالة جامعية عاملية اإىل جانب عدد 
من املخطوطات والكتب النادرة والكتب االإلكرتونية وال�صوتية.

"بلم�صة  اأبوظبي مبادرة  اأطلقت جلنة االأدب��اء والقراءة ب�صرطة  من جهتها 
نقراأ" �صمن مبادراتها التي تهدف اإىل تر�صيخ العلم واملعرفة وتعزيز ثقافة 

القراءة بني فئات املجتمع كممار�صة م�صتدامة.
الكتب  من  قيمة  جمموعة  ملخ�صات  من  اال�صتفادة  للقارئ  املبادرة  وتتيح 
لفرتة  فيديو  مقاطع  م�صاهدة  عرب  مبتكرة  بطريقة  متنوعة  جم��االت  يف 
بالهاتف  الت�صميم  " QR Code" يف  م�صح  خ��الل  م��ن  ب�صيطة  زمنية 
احلا�صب  الأج��ه��زة  املكتب  اأ�صطح  منها  خمتلفة  ام��اك��ن  يف  وامل��ت��وف��ر  ال��ذك��ي 
االيل على ال�صبكة الداخلية و�صيتم توزيعها يف اماكن خمتلفة مثل امل�صاعد 

واال�صرتاحات واملكتبات املتوفرة يف املراكز ال�صرطية.
واأظهر ا�صتمرار عملية التح�صيل العلمي واملعريف يف دولة االم��ارات خالل 
قطاع  مل�صتقبل  املبكرة  اال�صت�صرافية  �صيا�صتها  اأهمية  ال��راه��ن��ة  ال��ظ��روف 
الثقافة املعرفة الذي عملت على رقمنة حمتواه واإتاحته للجميع يف خمتلف 

الظروف.
بوابة  مبادرة  �صنوات  منذ  اأطلقت  قد  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  وكانت 
االإمارات الوطنية للمكتبات والتي تتمثل يف اإيجاد من�صة اإلكرتونية وطنية 
دورها  لتعزيز  االإم��ارات،  واملعلومات يف  املكتبات  االرتقاء مبجال  اإىل  ت�صعى 
ومعرفية  مكتبية  خدمات  تقدمي  خالل  من  واملعرفية  الثقافية  احلياة  يف 

متميزة.
�صبكة  على  متاحة  فرعية  م�صاريع  �صبعة  ال��ب��واب��ة  م�����ص��روع  حت��ت  وي��ن��درج 
االإنرتنت �صمن املوقع االإلكرتوين للبوابة، وهي: فهر�س االإمارات الوطني 
االإم����ارات  ودل��ي��ل  امل��ك��ت��ب��ات،  الإدارة  ال��وط��ن��ي  االإم�����ارات  وب��رن��ام��ج  للمكتبات، 
الوطنية  والببليوجرافية  الرقمية،  االإم���ارات  ومكتبة  للمكتبات،  الوطني 

لدولة االإمارات ، وبنك الكتاب، واملكتبة الذكية.
ي�صار اإىل اأن دولة االإمارات تعد االأوىل على م�صتوى العامل يف اإ�صدار قانون 
اأطرا ت�صريعية وبرامج تنفيذية وم�صوؤوليات حكومية  خا�س للقراءة ي�صع 

حمددة لرت�صيخ قيمة القراءة يف الدولة ب�صكل م�صتدام.
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اأخبـار الإمـارات
حميد النعيمي ي�سدر مر�سوما ب�ساأن احلزمة احلكومية لدعم املجتمع املحلي وقطاع الأعمال يف عجمان

•• عجمان -وام: 

اأ�صدر �صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي ع�صو املجل�س االأعلى 
املجتمع  لدعم  احلكومية  احلزمة  ب�صاأن  اأمرييا  مر�صوما  عجمان  حاكم 
املحلي وقطاع االأعمال يف اإمارة عجمان بهدف امل�صاهمة يف تخفيف االأعباء 
املالية واالقت�صادية على املجتمع املحلي وقطاع االأعمال واالإ�صهام يف جتاوز 
الناجمة  العاملية  االأزم���ة  ع��ن  الناجمة  واالقت�صادية  االجتماعية  االأث���ار 
القطاعات  " ومتكني  " كوفيد19-  امل�صتجد  كورونا  فريو�س  تف�صي  عن 
ودفعها  ال��راه��ن��ة  املرحلة  جت���اوز  م��ن  االإم����ارة  يف  واخل��دم��ي��ة  االقت�صادية 

ملوا�صلة مراكزها املتقدمة.
 ون�س املر�صوم االأمريي رقم 7 ل�صنة 2020 اأنه اعتبارا من تاريخ �صريان 

هذا املر�صوم يعفى من الر�صوم احلكومية املقررة للخدمات التالية وللمدد 
املحددة اإزاء كل منها : - منح ت�صريح عمل للمن�صاأة ملدة 24 �صاعة طيلة 
اأيام االأ�صبوع اأو ل�صاعات اإ�صافية يف االإمارة وذلك ملدة �صنة وحتدد االأن�صطة 
امل�صمولة بهذا االإعفاء بقرار ي�صدر عن رئي�س دائرة التنمية االقت�صادية 
. - اإ�صدار اأو جتديد ت�صنيف املن�صاآت ال�صياحية والفندقية يف االإمارة وذلك 
والفندقية  ال�صياحية  املن�صاآت  ترخي�س   -  .2020-12-31 تاريخ  حتى 
اأو  تاأجيل  اأو  ت�صريح   -  .2020-12-31 تاريخ  وذل��ك حتى  االإم���ارة  يف 
اإلغاء الفعاليات يف االإمارة وذلك حتى تاريخ 31-12-2020. - مواقف 
املركبات يف املناطق املخ�ص�صة باالإمارة، وذلك حتى تاريخ 2020-4-30. 
كما يعفى اأ�صحاب حقوق االمتياز " املتعاقدون " مع هيئة النقل من ر�صوم 
اتفاقية امتياز مركبات االأجرة يف االإمارة بن�صبة %50 وذلك حتى تاريخ 

.  2020-6-30
واملدد  بالن�صب  التالية  احلكومية  للخدمات  امل��ق��ررة  ال��ر���ص��وم  وتخف�س 
املحددة اإزاء كل منها : - خدمات النظافة العامة بن�صبة %30 وذلك حتى 
"جتارية و�صكنية"  31-12-2020. - ت�صديق العقود االإيجاري  تاريخ 
التنزيالت  ت�صاريح   -  .2020-6-30 تاريخ  وذلك حتى   20% بن�صبة 
 .2020-6-30 تاريخ  حتى  وذل��ك   50% بن�صبة  التجارية  والعرو�س 
مبوجب  االإم����ارة  يف  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  االأم����ريي  امل��ر���ص��وم  وخ���ول 
قرار ي�صدر عنه متديد مدد االإعفاء والتخفي�س املن�صو�س عليها يف هذا 
املر�صوم وفقا ملا يراه منا�صبا . ويلغى اأي ن�س اأو حكم يتعار�س مع اأحكام 
اجلريدة  يف  وين�صر   2020-04-05 تاريخ  من  به  ويعمل  املر�صوم  هذا 

الر�صمية.

عمار النعيمي يوجه باإلغاء املخالفات املرورية عن الكوادر الطبية
•• عجمان -وام:

رئي�س  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�صيخ  �صمو  بتوجيهات 
املجل�س التنفيذي قررت القيادة العامة ل�صرطة عجمان اإلغاء جميع املخالفات 
التمري�س  واأع�صاء هيئات  " االأطباء  الطبية  الكوادر  امل�صجلة على  املرورية 
�صموه جلهود خط  من  تقديرا  عجمان  اإمارة  يف  ارتكبت  والتي  الدولة  " يف 
الدفاع االأول يف القطاع ال�صحي الذين يبذلون اأق�صى طاقتهم لتوفري بيئة 

�صحية اآمنة حلماية و�صالمة جمتمع االمارات بكل فئاته ونظري ت�صحياتهم 
و�صهرهم يف �صبيل احلفاظ على اأرواح املواطنني واملقيمني يف الدولة .

والتعاون  التكاتف  اإىل  داعيا   .. االأب��ط��ال  ت�صنع  الت�صحيات  اأن  �صموه  واأك��د 
حل�صد الهمم وتقدمي الدعم لهذه الكوادر يف مواجهة التحدي والوقوف اإىل 

جانبهم وتطبيق التوجيهات االحرتازية والوقائية مل�صاندتهم.
واأع��رب �صمو ويل عهد عجمان عن اعتزازه وفخره مبا تقدمه هذه الكوادر 
اإىل  م�صريا  انت�صاره  ومكافحة  كورونا  ملر�س  للت�صدي  طاقات  من  الطبية 

الت�صحيات  هذه  دعم  وعلينا  االإيجابية  املواطنة  تعك�س  الت�صحيات  هذه  اأن 
واالهتمام بتوفري حياة �صحية �صليمة للمجتمع يف دولة االمارات.

من جانبه اأعرب �صعادة اللواء ال�صيخ �صلطان بن عبداهلل النعيمي قائد عام 
عنا�صر  جلميع  دعما  العهد  ويل  �صمو  مل��ب��ادرة  تقديره  ع��ن  عجمان  �صرطة 
على  امل�صت�صفيات  يف  متري�س  وج��ه��از  اأط��ب��اء  م��ن  ي�صمل  مب��ا  الطبي  ال��ك��ادر 
م�صتوى الدولة الذين تفانوا يف تقدمي الت�صحيات بالوقوف يف خط الدفاع 

االأول حلماية املواطنني واملقيمني ووقايتهم من انت�صار الوباء.

واأكد �صعادته اأن دعم الكادر الطبي بتقدمي هذه املبادرة هو تكرمًي وت�صجيع 
لهم لتحملهم هذه امل�صوؤولية الكربى مقدما لهم كل ال�صكر والت�صجيع والثناء 
النهم ي�صتحقون كل االحرتام والتقدير داعيا اجلميع اإىل حتمل م�صوؤولية 
بالتعليمات  بالتقيد  مهمتهم  الإجن��از  الطبية  الكوادر  ودع��م  الوطن  �صالمة 

والتوجيهات الوقائية وااللتزام بالتباعد اجل�صدي والبقاء يف املنازل .
يف  واالإمكانات  امل��وارد  كافة  لبذل  ا�صتعداد  على  عجمان  �صرطة  اأن  اأك��د  كما 

�صبيل احلفاظ على االإن�صان ودعم كوادرنا الطبية.

دقائق من املعرفة للعام الثالث 
على التوايل يف مالية عجمان

•• عجمان- الفجر 

من  )دقائق  �صعار  حتت  ال��ق��راءة  ل�صهر  فعالياتها  عجمان  مالية  اختتمت 
لع�صرة  الدولة  اعتمدتها  التي  الوطنية  لل�صيا�صة  تنفيذا  وذل��ك  املعرفة(، 
للوزارات  احلكومي  العمل  �صميم  يف  ال��ق��راءة  و�صع  بهدف  مقبلة  اأع���وام 

وللدوائر واجلهات احلكومية.
ويف اإطار حر�س الدائرة على املواكبة الفعالة لتوجهات الدولة مت اإطالق 
ن�صر  اىل  تهدف  دوري��ة  اإلكرتونية  ن�صرات  خ��الل  " من  "وم�صات  مبادرة 
املعرفة وتعزيز ثقافة القراءة واالطالع لدى موظفي الدائرة مبا يرثي 

معارفهم، ويك�صبهم خربات ومهارات مهنية.
باإثراء املكتبة االلكرتونية يف البوابة الداخلية  كما قامت الدائرة موؤخراً 
وتبادل  للمناق�صة  املجال  وفتح  االلكرتونية  الكتب  مبختلف  للموظفني 
اال�صتفادة من املواد املقروءة حر�صا منها على تر�صيخ ثقافة القراءة ون�صر 

املعرفة بني املوظفني.

اأجهزة لقيا�س الربودة واحلرارة 
بلدية راأ�ش اخليمة حتدد �سروطا 
�سارمة ل�سمان �سالمة امل�ستهلكني  

•• راأ�س اخليمة – �صليمان املاحي  

األزمت ادارة ال�صحة العامة يف بلدية راأ�س اخليمة املحال التجارية واملخابز 
لتاأمني   ا�صرتاطات نقل وتخزين  �صارمة   االم��ارة عن تطبيق  اأ���ص��واق  يف 

و�صول االأغذية مبختلف اأ�صنافها �صاملة  اىل امل�صتهلكني . 
املواد  ن��ق��ل  ل��و���ص��ائ��ل  اال���ص��رتاط��ات  م��ن  ال�صحة جم��م��وع��ة  ادارة  وح����ددت 
الغذائية واالأغذية اجلافة واملعلبة كاأن تكون و�صائل نقل مربدة اأوجممدة 
تكون معزولة من  بحيث  املخابز م�صممة  منتجات  نقل  امل�صتخدمة يف  اأو 
اخللفي  وال�صندوق  الكابينة  بني  حاجز  وو�صع  املتعرج  باالأملنيوم  الداخل 
وتوفري �صناديق بال�صتيكية تكون خم�ص�صة لتوزيع وحفظ اخلبز ال�صمون 
اىل جانب حاوية مغلقة لو�صع اخلبز املرجتع من االأ�صواق وتوفري ونقل 

نقل منتجات الكيك بو�صائل مربدة .
و�صع  البلدية  �صحة  ا�صرتطت  والفاكهة  اخل�صروات  توزيع  جم��ال   ويف 
العبوات بطريقة ت�صمن املحافظة عليها اىل جانب جاهزية و�صائل تو�صيل 
االأغ��ذي��ة اجل��اه��زة الأغ��را���س االأف���راح وال��والئ��م وت��وف��ري حافظات ل�صبط 
60 درجة مئوية وتوفري �صجالت  اأعلى من  درج��ات ح��رارة الطعام تكون 
تبني ترحيل املواد الغذائية واأي�صا االأوعية امل�صتخدمة يف النقل م�صممة 
بطريقة حتمي تلك املواد وال تتفاعل معها ومقاومة لل�صداأ وال ت�صتخدم 

الأغرا�س اأخرى غري نقل املواد الغذائية ومياه ال�صرب .
وت�صرتط ادارة �صحة البلدية  اأن تكون و�صائل نقل املواد الغذائية بحالة 
جيدة وكاملة التجهيز بو�صائل  ت�صمن عدم ت�صرب م�صتوى درجات التربودة 
بينما تتوفر ل�صيارات نقل االأغذية حواجز بني الكابينة وال�صندوق اخللفي 

ملا لذلك من اأهمية يف �صالمة االأغذية  .
اخلبز  وت��وزي��ع  املخابز  اىل  امل���واد  لنقل  امل�صتخدمة  لل�صيارات  وبالن�صبة 
وال�صمون توفري �صناديق بال�صتيكية اىل جانب توفري حاوية مغلقة لو�صع 
امل��ربدة مثل  اأم��ا يف حال نقل منتجات املخابز  اخلبز املرجتع من االأ�صواق 
الكيك بالكرمية يتم االلتزام با�صرتاطات و�صائل النقل املربدة التي تكون 
ذات وحدة تربيد تعمل بحالة جيدة ولها مقيا�س قراءة خارجية مثبت يف 

كابينة القائد و�صهادة معايرة من �صركة متخ�ص�صة معتمدة بالدولة. 

موا�سالت الإمارات: 8 % منو يف �سيانة املركبات براأ�ش اخليمة يف الربع الأول
•• راأ�س اخليمة -الفجر:

ك�صفت موا�صالت االإمارات ممثلة 
للخدمات  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  ب��وح��دة 
ال�����وح�����دات  – اإح����������دى  ال���ف���ن���ي���ة 
وامل�صاريع التابعة لدائرة اخلدمات 
معدالت  يف  ارت��ف��اع  ع��ن  الفنية– 
ال�����ص��ي��ان��ة ال��ف��ن��ي��ة ل��ل��م��رك��ب��ات يف 
خالل   8% بن�صبة  اخليمة  راأ����س 
 2020 ع�����ام  م����ن  االأول  ال����رب����ع 
العام  م��ن  ال��ف��رتة  بنف�س  م��ق��ارن��ة 
تقدم  ح���ي���ث   ،2019 امل����ا�����ص����ي 
املتنوعة  الفنية  خدماتها  الوحدة 
ل����الأف����راد وامل��وؤ���ص�����ص��ات وال���دوائ���ر 
اخلا�س  القطاع  و�صركات  املحلية 

يف االإمارة.
واأف������������اد ال�������ص���ي���د ع���ب���دال���رح���م���ن 
ك���داو م��دي��ر وح���دة راأ�����س اخليمة 
موا�صالت  ب��اأن  الفنية،  للخدمات 

ج��ان��ب ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ك��ف��اءة اأداء 
تقدمي  يف  واالحرتافية  العاملني، 
التناف�صية  واالأ���ص��ع��ار  اخل���دم���ات، 
النجاح،  رك���ائ���ز  اأه�����م  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
وال�صبيل للنمو امل�صتدام لالأعمال.

واأو�����ص����ح ك�����داو ب�����اأن وح�����دة راأ�����س 
اخليمة للخدمات الفنية ا�صتقبلت 
ال���ع���ام وح���ت���ى نهاية  ب���داي���ة  م��ن��ذ 
مار�س نحو 2750 مركبة تقريباً 
براأ�س  فنية  ور���ص��ة   4 خ���الل  م��ن 
الق�صيدات  ور�صة  وت�صمل  اخليمة 
الداخليني  للمتعاملني  املخ�ص�صة 
ور����س  ج���ان���ب  اإىل  واخل���ارج���ي���ني، 
الداخليني  للمتعاملني  خم�ص�صة 
وور�صة  ال��ظ��ي��ت،  ور����ص���ة  وت�����ص��م��ل 
ال��رم�����س، وور����ص���ة غ��ل��ي��ل��ة، وتقدم 
ال���ور����س ال��ف��ن��ي��ة خ��دم��ات��ه��ا ل�23 
والهيئات  املوؤ�ص�صات  م��ن  متعامل 
واجل����ه����ات امل��ح��ل��ي��ة واالإحت�����ادي�����ة 

االإمارات حتر�س من خالل ور�صها 
الفنية املنت�صرة يف خمتلف مناطق 
يف  خرباتها  توظيف  على  ال��دول��ة 
قطاع النقل واملوا�صالت يف تقدمي 
اخل���دم���ات ال��ف��ن��ي��ة مل��خ��ت��ل��ف اأن����واع 
املركبات، وتطبيق معايري اخلدمة 
عالية اجلودة، مع �صمان عن�صري 
ال�����ص��الم��ة واالأم�����ان خ���الل تقدمي 
اإىل  للمتعاملني،  الفنية  اخلدمات 

واالأفراد.
اأن خ��دم��ات الور�س  واأ���ص��اف ك��داو 
يتم  اخل���ي���م���ة  راأ���������س  يف  ال���ف���ن���ي���ة 
فني   47 خ�����الل  م����ن  ت���ق���دمي���ه���ا 
حم����رتف وم����وؤه����ل ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
يوظفون  املركبات،  اأن���واع  خمتلف 
خرباتهم يف وفق اأف�صل املمار�صات 
املعتمدة واملطابقة للمعايري املحلية 
والعاملية يف ال�صيانة، ومبا يتخطى 
توقعات املتعاملني ويف زمن قيا�صي 
يحقق �صعادتهم، م�صرياً اأن الور�س 
ال��ف��ن��ي��ة يف م���وا����ص���الت االإم������ارات 
متنوعة  حزمة  تقدمي  على  تعمل 
من اخلدمات الفنية منها خدمات 
ال�������ص���ي���ان���ة ال�������ص���ام���ل���ة، واإ�����ص����الح 
امل����رك����ب����ات واالآل�������ي�������ات وح��������وادث 
امل����رك����ب����ات، وخ�����دم�����ات االأع����ط����ال 
امليكانيكية،  واالأعطال  الكهربائية 
وال�صمكرة  ال�������ص���ب���غ  واأع�������م�������ال 

خدمات  اإىل  باالإ�صافة  والتنجيد، 
والتكييف،  وال��ت�����ص��ح��ي��م  ال��غ�����ص��ي��ل 
وتبديل الزيت والفلرت ووخدمات 
اإ�����ص����الح و ا���ص��ت��ب��دال االإط��������ارات، 

وخ�����دم�����ات ال������ط������وارئ، وت���ق���دمي 
من  وغريها  الفنية،  اال�صت�صارات 
اخلدمات الفنية التي تتمتع باأعلى 

م�صتويات الكفاءة.

يف مواجهة  كورونا 

بلدية راأ�ش اخليمة تطبق اإجراءات احرتازية يف املقا�سب

االأق�صى  احل��د  بتطبيق  والتزاماً 
ل��ل��ع��ام��ل��ني واجل����م����ه����ور ف���ق���د مت 
يتواجد  ب��ح��ي��ث  ال��ع��م��ل  ت��ن��ظ��ي��م 

م���ع���ق���م���ات ب���������ص����االت االن���ت���ظ���ار 
للمتعاملني لتطهري االأيدي عند 

الدخول واخلروج .

�صباك  ع��ن��د  ف��ق��ط  واح���د  �صخ�س 
رقمه  �صماع  عند  الذبائح  ا�صتالم 
ينتظر  بينما   االآيل  ال��ن��داء  م��ن 

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

متا�صًيا مع االإجراءات االحرتازية 
راأ�س  بلدية  دائ��رة  بها  تقوم  التي 
ڤريو�س  انت�صار  ملواجهة  اخليمة 
ك���ورون���ا امل�����ص��ت��ج��د ) ك��وڤ��ي��د١٩ ( 
وان����ط����الًق����ا م����ن احل����ر�����س على 
املتعاملني  جمهور  �صحة  �صالمة 
وامل�صتفيدين من خدمات املقا�صب  
ت��ط��ب��ي��ق  جمموعة  ع���ن  اأع���ل���ن���ت 
هذا  يف  الوقائية  االج����راءات  م��ن 

اخل�صو�س ،
تفعيل  ع��ن  البلدية  اأعلنت  فقد   
جم�����م�����وع�����ة م�������ن االإج�����������������راءات 
انت�صار  م���ن  ل��ل��ح��د  االح����رتازي����ة 
فريو�س كورونا امل�صتجد مت�صمنة 
 ٪٣٠ اإىل  املتعاملني  ع���دد  تقليل 
م��ن ال��ط��اق��ة اال���ص��ت��ي��ع��اب��ي��ة داخل 
ع���دم جتمع  م��ن  ل��ل��ت��اأك��د  املق�صب 
و�صع  ع���ل���ى  ع������الوة  امل���ت���ع���ام���ل���ني 

مقاعد  ع���ل���ى  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ب���اق���ي 
متباعدة من بع�صها البع�س .

لقيا�س  ثابت  جهاز  و�صع  مت  كما 
املتعاملني   ج��م��ي��ع  ح�����رارة  درج����ة 
االنتظار   ل�����ص��ال��ة  دخ��ول��ه��م  ق��ب��ل 
املرتفعة  احل����رارة  ذوي  وحت��وي��ل 
ووقاية  ال�صحة  وزارة  مل�صت�صفيات 
املجتمع ، باالإ�صافة اإىل ذلك فقد 
عمليات  بتنفيذ  ال��ب��ل��دي��ة  ق��ام��ت 
فرتة  ط���وال  والتعقيم  التطهري 
العمل على جميع مرافق املق�صب 
املتعاملني  انتظار  �صاالت   : مثل 
واملقاب�س  واحل��م��ام��ات  واالأب����واب 
ال��ع��ام��ل��ني وعربات  ن��ق��ل  وح��اف��ل��ة 
ا�صتالم  ون����واف����ذ  ال���ل���ح���وم  ن���ق���ل 

الذبائح.
و������ص�����ددت ال���ب���ل���دي���ة ع���ل���ى اإل�������زام 
باملقا�صب  ال����ع����ام����ل����ني  ج���م���ي���ع 
وم�صتلزمات  امل��الب�����س  ب����ارت����داء 
املمار�صات  واتباع  الوقائية  العمل 

البلدية  ن��ظ��م��ت  ك��م��ا  ال�����ص��ح��ي��ة، 
توعوية  وحم����ا�����ص����رات  دورات 
واملراقبني  ب��امل��ق��ا���ص��ب  للعاملني 
 ( ك��ورون��ا  لتثقيفهم ح��ول مر�س 
كوفيد ١٩ ( يف اإطار احلر�س على 

�صمان التوعية.
مدير  الطنيجي  �صيماء  واأ���ص��ارت 
دائ���رة  يف  ال��ع��ام��ة  ال�����ص��ح��ة  اإدارة 
االإج���راءات  ه��ذه  مثل  اأن  البلدية 
ه��دف��ه��ا االأ���ص��ا���ص��ي ت��اأك��ي��د �صحة 
و����ص���الم���ة ج��م��ي��ع امل���ت���ع���ام���ل���ني و 
التابعة  املن�صاآت  كافة  العاملني يف 
ل����ل����دائ����رة، وه�����و ال����ه����دف ال����ذي 
ي��ت�����ص��در اأول����وي����ات ال��ع��م��ل خالل 
التحدي  ظل  يف  الراهنة  املرحلة 
ال���ذي مي��ر ب��ه ال��ع��امل م��ع انت�صار 
واأن   ، امل�صتجد  ك���ورون���ا  ف��ريو���س 
اتخاذ  ع��ل��ى  تعمل  ال�صحة  اإدارة 
ك���اف���ة  ال��ت��داب��ري ل�����ص��م��ان �صحة 

و�صالمة اأفراد املجتمع.

طرق دبي تعدل اأوقات عمل مراكز اإ�سعاد املتعاملني ومزودي اخلدمات
•• دبي-وام:

واملوا�صالت  ال��ط��رق  هيئة  اأعلنت 
يف دبي عن اغالق وتعديل مواعيد 
املتعاملني  اإ����ص���ع���اد  م���راك���ز  ع��م��ل 
اع���ت���ب���اراً م���ن ال���ي���وم االأرب�����ع�����اء 1 
اأبريل اإىل 9 اأبريل قابلة للتعديل 

والتغيري.
ووفقاً للخطة �صيتم تعديل اأوقات 

يف  املتعاملني  اإ�صعاد  مركزي  عمل 
ال�صاعة  لتبداأ من  ودي��رة  الرب�صاء 
اخلام�صة  وحتى  �صباحاً  الثامنة 
ع�صراً و�صيتم اإغالق مراكز الهيئة 
امل�صرتكة مع بلدية دبي يف العوير 
وكذلك  والطوار  والكفاف  واملنارة 
مراكز  م���ن  م����رك����زاً   12 اإغ������الق 
املراكز  وت�صمل  اخل��دم��ات  م��زودي 
املمزر  وكار�س  ال�صرياوي  التالية: 

الرابعة  وح��ت��ى  ���ص��ب��اح��اً  ال��ث��ام��ن��ة 
التالية:  امل���راك���ز  وت�����ص��م��ل  ع�����ص��راً 
منطقتي  يف  ب�����رو  ات�����و  م����رك����زي 
ال�صطوة واملنخول ومراكز ت�صجيل 
والرب�صاء  الق�صي�س  م��ن��اط��ق  يف 
والعوير  �صيتي  وموتور  والور�صان 
وجبل علي وحتا ومراكز �صامل يف 
مناطق احل�صيبة والق�صي�س وند 
القوز  يف  املتكاملة  وم��رك��ز  احلمر 

و���ص��ب��ي��دف��ت وم���راك���ز ت�����ص��ج��ي��ل يف 
منطقة دي�صكفري جاردنز واملدينة 
العربية والطوار ومراكز وا�صل يف 
اجلداف والعربي �صنرت وند احلمر 
ومركزي مميز يف الرب�صاء واملزهر 

ومركز �صامل يف املحي�صنة.
و�صيتم خالل الفرتة ذاتها تعديل 
اأوق�����ات ع��م��ل 15 م���رك���زاً مل���زودي 
ال�صاعة  م����ن  ل���ت���ب���داأ  اخل�����دم�����ات 

ومركز متام الكندي ومركز كار�س 
يف ديرة.

جتدر االإ�صارة اإىل اأن الهيئة اأغلقت 
يف تاريخ 22 مار�س اجلاري مركز 
اإ���ص��ع��اد امل��ت��ع��ام��ل��ني يف م��ن��ط��ق��ة اأم 

رمول.
واملوا�صالت  ال��ط��رق  هيئة  ودع���ت 
القنوات  ال���ص��ت��خ��دام  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
االإل���ك���رتون���ي���ة وال���ذك���ي���ة الإجن�����از 

معاملتهم بي�صر و�صهولة كما دعت 
املتعاملني  ا�صعاد  م��راك��ز  م��رت��ادي 
وم����راك����ز م������زودي اخل����دم����ات اإىل 
التعاون مع موظفي املراكز وترك 
/ املتعاملني  بني  الكافية  امل�صافة 
وا�صتخدام  اجل�������ص���دي/  ال��ت��ب��اع��د 
اثناء  ال�صخ�صية  احل��م��اي��ة  اأدوات 
خ��الل زي���ارة امل��راك��ز وال��ت��واج��د يف 

االأماكن العامة.
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اأخبـار الإمـارات
حمدان بن حممد : حكومة دبي ملتزمة بتقدمي الدعم 

الكامل لطريان الإمارات لتجاوز الظرف ال�ستثنائي الراهن
•• دبي-وام: 

دبي  دع��م حكومة  دب��ي،  اآل مكتوم ويل عهد  را���ص��د  ب��ن  ب��ن حممد  ال�صيخ ح��م��دان  �صمو  اأك��د 
اأجمع من خالل  العامل  االإم��ارات يف هذا الظرف اال�صتثنائي الذي مير به  الكامل لطريان 
�صخ راأ�صمال جديد، وذلك انطالقا من التزام احلكومة جتاه الناقلة الوطنية، وتاأكيدا على 
الرئي�صية  الدعائم  االإمارات" كاإحدى  "طريان  متثلها  التي  الكبرية  اال�صرتاتيجية  القيمة 
القت�صاد اإمارة دبي ودولة االإمارات عموما، وكواحدة من الركائز املحورية ملوقع االإمارة كاأحد 
اأهم مراكز الطريان يف العامل، منوها �صموه اإىل اأنه �صيتم االإعالن الحقا عن االإجراءات التي 

�صيتم اتخاذها يف هذا ال�صدد.

�سرطة ال�سارقة تعقد الجتماع الثالث للجنة 
العليا الدائمة - عن بعد

•• ال�صارقة-وام:

تراأ�س �صعادة اللواء �صيف الزري ال�صام�صي قائد عام �صرطة ال�صارقة االجتماع الثالث للجنة العليا الدائمة للقيادة 
الذي جرى اأم�س عن بعد مب�صاركة العميد عبداهلل مبارك بن عامر نائب قائد عام �صرطة ال�صارقة واملدراء العامني 

وعدد من �صباط القيادة العامة ل�صرطة ال�صارقة.
اأجل  ال�صارقة من  ال�صارقة عن تقديره للجهود التي تبذلها خمتلف القطاعات ب�صرطة  واأعرب قائد عام �صرطة 
بكل  العمل  وموا�صلة  اجلهود  ت�صافر  م��وؤك��داً  امل�صتجد  ك��ورون��ا  فريو�س  خطر  من  املجتمع  اأف���راد  ووق��اي��ة  حماية 

م�صوؤولية مع خمتلف اجلهات املعنية للحد من الفريو�س وتعزيز االأمن واالأمان الأفراد املجتمع.
و ناق�س االإجتماع اخلطط وا�صتمرارية اأعمال عمليات التاأمني التي تتطلبها الظروف املحيطة والتي تتزامن مع 

برنامج التعقيم الوطني بجانب ا�صتعرا�س اآلية العمل عن بعد ب�صرياً واإلكرتونياً .

اإمباور تنجز تعقيم مراكز خدمة 
العمالء و 79 حمطة

•• دبي- وام:

اإمباور حمالت وا�صعة لتعقيم  نفذت موؤ�ص�صة االإمارات الأنظمة التربيد املركزي 
وتطهري من�صاآتها وحمطاتها ال� 79 ومراكز خدمة العمالء التابعة لها يف عموم 

مناطق دبي با�صتخدام تقنيات وو�صائل م�صتدامة و�صديقة للبيئة .
وقال اأحمد بن �صعفار الرئي�س التنفيذي ل� »اإمباور« :�صخرنا كل املوارد يف اإطار 
اأعلى  و�صمان  املجتمع  و�صالمة  �صحة  لتاأمني  الرامية  الوقائية  اجلهود  تعزيز 
اأن  اىل  الفتا  وتكاتفنا  التزامنا  يظهر  ومب��ا  اأف���راده  جلميع  احلماية  م�صتويات 
خدمة  ومراكز  الرئي�صي  ومقرها  املوؤ�ص�صة  حمطات  كل  �صملت  التعقيم  حمالت 

عمالئها وم�صكن العمال .

عرب منظومة اإدارة امل�ساقات عن ُبعد  

مركز التعليم امل�ستمر والتطوير املهني بجامعة ال�سارقة يوا�سل تقدمي براجمه

ن��ظ��ام ال���ت���دري���ب ع���ن ب��ع��د، وعلى 
ك��اف��ة امل�����ص��ت��وي��ات. وي��ع��ت��ق��د خليل 
جتربة  ن��ت��ائ��ج  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر  اأن�����ه 
والتطوير  امل�صتمر  التعليم  مركز 
ميهد  جامعةال�صارقة،   يف  املهني 
مراكز  يف  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا  ل���������ص����رورة 
الظروف  يف  االأخ������رى  ال���ت���دري���ب 
االعتيادية لتقليل نفقات االنتقال 
ب��ني امل��ن��اط��ق واأي�����ص��ا ت��وف��ري وقت 
املتدربني وخا�صة املوظفني منهم 
ل��دي��ه��م م�����ص��وؤول��ي��ات ومهام  مم��ن 

اإدارية اأخرى. 
 

الرد  على  املدر�س  ق��درة  عدم 
على اأ�سئلة الطلبة الكثرية يف 

نف�س الوقت:
ال���دك���ت���ور ع���م���اد ع��ل��ي ال���رف���اع���ي ، 
حم��ا���ص��ر غ��ري م��ت��ف��رغ ، يف مركز 
التعليم امل�صتمر  والتطوير املهني 
بجامعة ال�صارقة، اأكد اأن ال�صفوف 
مكنت  االف���رتا����ص���ي���ة  ال���درا����ص���ي���ة 
حما�صرات  اإع���ط���اء  م���ن  امل���در����س 
فيها  ي��ك��ون  الطلبة  م��ع  تفاعلية 
الدرا�صية  ل���ل���م���ادة  ا����ص���ت���ع���را����س 
و���ص��رح��ه��ا وم���ن ث��م اإت��اح��ة املجال 
ل��ل��ن��ق��ا���س واالأ���ص��ئ��ل��ة خ���الل وبعد 

يتالءم بينهم وبني املتدربني.
التوا�صل  اأن  ال��زب��ي��دي،  واأ����ص���اف 
امل���ب���ا����ص���ر م�����ن خ������الل ال����ل����ق����اءات 
ال���ت���ف���اع���ل���ي���ة ب�����ني اأ�����ص����ت����اذ امل������ادة  
واملتدربني، وا�صتخدام عدداً كبرياً 
امل��ت��ع��ددة يف �صرح  ال��و���ص��ائ��ط  م���ن 
وت���ق���دمي امل�����ادة ال��ع��ل��م��ي��ة، وامل���دى 
ال��زم��ن��ي امل����رن ل��ل��م��ح��ا���ص��رات كل 
تقدمي  يف  �صاهمت  ال��ع��وام��ل  ه��ذه 
ومفيدة  ث����ري����ة  ع��ل��م��ي��ة  جت����رب����ة 
ا�صتيعابه  ول�����درج�����ة  ل���ل���م���ت���درب 
باالإ�صافة  هذا  العلمي،  للمحتوي 
للدعم التقني الذي يقدمه فريق 
حيث  باجلامعة،  املعلومات  تقنية 
وامل�صتمرة  الكاملة  املتابعة  يتوىل 
وتقدمي الدعم الفني الالزم وحل 
فور  بالتقنية  اخلا�صة  امل�صكالت 

حدوثها. 
يقدم  املركز  اأن  الزبيدي  واأ���ص��اف 
7 دب��ل��وم��ات م��ه��ن��ي��ة لعدد  ح��ال��ي��ا 
التدريب   باتباع نظام  95 متدرب 
ال���دب���ل���وم املهني  ب��ع��د وه�����ي:  ع���ن 
والدبلوم  امل���ب���ك���رة،  ال��ط��ف��ول��ة  يف 
املهني يف حماية الطفل، والدبلوم 
امل���ه���ن���ي)امل�������ص���ت�������ص���ار اال������ص�����ري(، 
ت�صميم  يف  امل���ه���ن���ي  وال�����دب�����ل�����وم 

ال�صديد  ال�صغط  ال�صعوبات كانت 
ع���ل���ى ����ص���ب���ك���ات االن�����رتن�����ت وع����دم 
توفري  م��ن  املتدربني  بع�س  ق��درة 
االأجهزة الذكية واالنرتنت واأي�صا 
ال��ك��ايف ال�صتخدام  ال��ت��دري��ب  ع���دم 

هذه التقنية.
اأم��������ا ����ص���دي���ق���ة ح���م���ي���د ع���ب���داهلل 
احلو�صني، متدربة بالدبلوم املهني 
يف حماية الطفل، فراأت اأن التجربة 
رائعة وفيها نوع من التحدي على 
اأننا  واأه����م مم��ي��زات��ه��ا   . ال�����ص��ع��اب 
فيمكننا  باحلركة،  مقيدين  غ��ري 
مكان  اأي  من  الدرا�صة  نوا�صل  اأن 
ال�����دوام، ومن  اأو  ال��ب��ي��ت  ���ص��واء يف 
ال�����ص��ع��وب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ن��ي هي 
االأوقات  بع�س  يف  ال�صبكة  انقطاع 

ب�صبب ال�صغط.
 ع���م���ران حم��م��د احل���م���ر، متدرب 
بالدبلوم املهني يف حماية الطفل، 
ي���ع���م���ل يف خ�����ط جن����دة  وال����������ذي 
اأكد  الطفل،  باإدارةحماية  الطفل 
ب�صكل  ج��ي��دة  ك��ان��ت  ال��ت��ج��رب��ة  اأن 
الراهن،  ال��وق��ت  يف  وخا�صة  كبري 
االأطئنان  هو  اأه��م مميزاتها  وم��ن 
الوقت  يف  و�صالمتنا  �صحتنا  على 
الراهن، كما اأن التدريب  عن بعد 

التدريبة والتعليمية من الربنامج 
نف�صه بدال من طباعتها على ورق، 
ول����ذل����ك ك�����ان م����ن ال�������ص���ه���ل على 
التطبيق  اإىل  ال��ت��ح��ول  امل��ت��درب��ني 
لنظام التعلم عن بعد بكل �صهولة 
التي متر  ال��ظ��روف  وي�صر يف ظ��ل 

بها املجتمع. 
التعلم  جتربة  اأن  الزبيدي،  واأك��د 
ع���ن ب��ع��د اأث���ب���ت جن��اح��ه��ا يف وقت 
ق�صري، واأكد اأن املتدربني يتفاعلون 
االأ���ص��ات��ذة، حيث  م��ع  ك��ب��ري  ب�صكل 
امل�صاقات  اإدارة  لهم منظومة  تتيح 
يف اجلامعة كل اخليارات للتوا�صل 
بع�صهم  وم������ع  االأ������ص�����ات�����ذة  م�����ع 
البع�س من خ��الل وج��ود تنوع يف 
امل�صتخدمة  وال��و���ص��ائ��ل  الو�صائط 
منها  ال��ت��دري�����ص��ي��ة،  ال��ع��م��ل��ي��ة  يف 
املبا�صرة  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة  امل��ح��ا���ص��رات 
م��ت��زام��ن حيث  ب�صكل  ت��ت��م  وال��ت��ي 
كل  املتدربني  كافة  خاللها  يلتقي 
اأ���ص��ت��اذ املادة  ت��واج��ده م��ع  يف مكان 
املتواجد يف مكتبه بنف�س التوقيت 
لل�صرح والتفاعل التام، كما ميتلك 
اأع�صاء هيئة التدري�س ال�صالحية 
اأوقات بع�س املحا�صرات  يف تغيري 
ال��دب��ل��وم��ات مبا  ببع�س  اخل��ا���ص��ة 

املحا�صرة مبا�صر بال�صوت والكتابة، 
والغياب من  ت�صجيل احل�صور  ثم 
خالل قائمة الذين دخلوا الغرفة 
اإىل  واأ���ص��ار  االفرتا�صية،  ال�صفية 
التقنيات  م��ن  التحتية  البنية  اأن 
كجزء  اجلامعة  ت�صتخدمها  التي 
م��ن دول��ة االإم����ارات �صهلت عملية 
التعلم عن بعد. وبالرغم من جناح 
اأن  اإال  ب�����ص��ورة مم��ت��ازة  ال��ت��ج��رب��ة 
بع�س ال�صلبيات واجهتنا يف بداية 
دخول  �صعوبة  مثل  التجربة  هذه 
بع�س الطلبة اإىل الغرفة ال�صفية 
حتميل  و����ص���رع���ة  االف����رتا�����ص����ي����ة 
الربنامج.  ع��ل��ى  اأح���ي���ان���اً  امل��ل��ف��ات 
الكثرية  الطلبة  اأ�صئلة  وال��رد على 

يف نف�س الوقت. 
متدربة  امل����ه����ريي،  ����ص���امل  رج������اء 
الطفولة  يف  امل���ه���ن���ي  ب���ال���دب���ل���وم 
التدريب   اأن جتربة  اأك��دت  املبكرة، 
ع���ن ب��ع��د جت���رب���ة مم��ت��ع��ه وحتقق 
الطوارئ  تربوية يف حالة  اأه��داف 
التجربة  وت���ت���م���ي���ز  واالأزم�������������ات، 
ال��وق��ت واجل��ه��د وتراعي  ب��ت��وف��ري 
ليكون  امل����ت����درب����ني  اح����ت����ي����اج����ات 
ليتحمل  امل���وج���ه  ه���و  امل��ع��ل��م  دور 
املتدربني م�صوؤولية التعليم. ومن 

الثالثة  الدفعة  الداخلي  الديكور 
والرابعة، والدبلوم املهني يف اللغة 
م���ت���درب من  ل���ع���دد ١٧  ال��ع��رب��ي��ة 
والدبلوم  ال�صينية،  �صياأن  جامعة 
اجلرافيك  ال��ت�����ص��م��ي��م  يف  امل��ه��ن��ي 

والو�صائط املتعددة. 

عن  التدريب   لتطبيق  دع��وة 
بعد يف مراكز التدريب املهني

اأ�صتاذ  خ��ل��ي��ل،  ���ص��ف��وان  ال��دك��ت��ور 
امل�����ص��اع��د يف كلية  ال���ع���ام  ال��ق��ان��ون 
�صرح  ال�صارقة،   بجامعة  املجتمع 
اأن جتربته يف التدري�س عن بعد يف 
والتطوير  امل�صتمر  التعليم  مركز 
املهني يف جامعة ال�صارقة، تختلف 
البكالوريو�س،  طلبة  تدري�س  عن 
قبل  يتواجدون  املتدربني  فجميع 
املحا�صرة بوقت ال با�س به، وجميع 
ي�����ص��اه��دون م��ا يعر�س  امل��ت��درب��ني 
الربنامج  ملو�صوعات  �صرائح  م��ن 
واأ�صاف  يومية.  ب�صورة  التدريبي 
اأن ن�صبة االنتباه ملا يطرح اأ�صبحت 
الذي  االإيجابي  فالتفاعل  عالية،  
املتدربني  م��ن��اق�����ص��ات  يف  ي��ظ��ه��ر 
جميعا  ي�������ص���ع���رن���ا  وامل������ت������درب������ات 
ال��ق��رار احل��ك��ي��م بتطبيق  ب��اأه��م��ي��ة 

••  ال�صارقة-الفجر:

مت���ا����ص���ي���ا م�����ع ����ص���ي���ا����ص���ة ال����دول����ة 
واالإجراءات التي اتخذتها جامعة 
ال�صارقة ال�صتمرار تقدمي املحتوى 
نقل  وبهدف  ُبعد،  عن  االأك��ادمي��ي 
للموارد  املهني  والتطوير  املعرفة 
الب�صرية يف املجتمع، يوا�صل مركز 
املهني  والتطوير  امل�صتمر  التعليم 
يف جامعة ال�صارقة تقدمي براجمه 
من   95 لعدد  توقف  دون  املهنية 
الربامج  العديد من  يف  املنت�صبني 
والدبلومات املهنية املختلفة باتباع 
نظام التدريب عن ُبعد، عن طريق 
اإدارة امل�صاقات يف جامعة  منظومة 

ال�صارقة. 
الدكتور  االأ�صتاذ  �صرح  جانبه  من 
اأن  املركز،  مدير  الزبيدي،  را�صي 
والتطوير  امل�صتمر  التعليم  مركز 
امل��ه��ن��ي يف ج��ام��ع��ة ال�����ص��ارق��ة يعد 
اأدواتها يف جمال خدمة  اأه��م  اأح��د 
على  امل��رك��ز  يعمل  حيث  املجتمع، 
املحلي  امل��ج��ت��م��ع  وت��ط��وي��ر  تنمية 
من خالل تاأهيل الكوادر الب�صرية، 
مهاراتهم  ت��ط��وي��ر  ب��غ��ر���س  ���ص��واء 
التي  باملوؤ�ص�صات  لالرتقاء  املهنية 
واالإعداد  التاأهيل  اأو  بها  يعملون 

للكوادر الباحثة عن عمل. 
جتربة  اأن  ال����زب����ي����دي،  واأ������ص�����اف 
باجلديدة  لي�صت  بعد  عن  التعلم 
املركز  ب������داأ  ح���ي���ث  امل�����رك�����ز،  ع���ل���ى 
م����ن����ذ م���ط���ل���ع ال���ف�������ص���ل احل�����ايل 
ب��اإن�����ص��اء ح�����ص��اب��ات ل��ل��م��ت��درب��ني يف 
لديه  التدريبية  الربامج  خمتلف 
امل�صاقات  اإدارة  م��ن��ظ��وم��ة  ع��ل��ى 
 ،)Blackboard(باجلامعة
املواد  وا�صتن�صاخ  االط���الع  ب��ه��دف 

على  وامل�����ص��اف��ات  ال��وق��ت  يخت�صر 
الرجوع  اإماكنية  بجانب  الطالب، 
للمحا�صرات الدرا�صية يف اأي وقت 
انقطاع   وي��ظ��ل  لتاأكيداملعلومات، 
الرئي�صية  امل�صكلة  ه��و  االت�����ص��ال 

التي تواجهنا يف بع�س االأحيان.
ع��اي�����ص��ه را����ص���د حم��م��د ب���ن حامد 
بربنامج  م���ت���درب���ة  ال���ط���ن���ي���ج���ي، 
الطفل،  حماية  يف  املهني  الدبلوم 
من  ممتازة  باأنها  التجربة  قيمت 
ومن  ال�صوت  و���ص��وح  ج���ودة  حيث 
التدري�س،  ط���اق���م  ت���ع���اون  ح��ي��ث 
واأ�صافت اأنه من املميزات مقدرتنا 
ال��ك��ت��اب��ة وال���ر����ص���م  والكالم  ع��ل��ى 

ب�صورة تفاعلة مع املدر�س.
متدربة  احل��و���ص��ن��ي،  اأح��م��د  ظبيه 
الطفولة  يف  امل���ه���ن���ي  ب���ال���دب���ل���وم 
امل��ب��ك��رة، ق��ال��ت: اأن����ه ب��ال��رغ��م من 
ال��ب��داي��ة لفكرة  ع���دم ح��م��ا���ص��ي يف 
ال��ت��ع��ل��ي��م االإل�����ك�����رتوين ع���ن بعد، 
اأن ح��ك��م��ي مل  اأك��ت�����ص��ف��ت  اإن��ن��ي  اإال 
بعد  خ�صو�صا  اأب����دا،  م��وف��ق��ا  ي��ك��ن 
خو�س اأول جتربة يل، ملا فيها من 
فكل  حت�صى،  وال  تعد  ال  مم��ي��زات 
والتقدير لدولتي احلبيبة  ال�صكر 
على  اأ�صاتذتي  وجلميع  االإم���ارات، 
دع��م��ه��م وج���ه���وده���م امل���ب���ذول���ة يف 
دعم م�صرية التعليم، واأكدت ظبية 
احلو�صني على �صهولة التدريب  عن 
املعلومات،  و�صوح  حيث  من  بعد، 
ل��ع��دم وجود  للمتدرب  وال��رتك��ي��ز  
اأحاديث جانبيه، واأي�صا �صرعة حل 
امل�صكالت التقنية من جانب الدعم 
التوا�صل  عدم  يظل  ولكن  الفني، 
الب�صري بني املتدرب واالأ�صتاذ هو 
املتدربة  تراها  التي  العيوب  اأح��د 

مبنظومة التدريب  عن بعد.

اإعالن اأ�سماء الفائزين مايو املقبل
جائزة خليفة الرتبوية تنتهي من عمليات التقييم والتحكيم لالأعمال املر�سحة 
اأمل العفيفي: جميع جلان التحكيم اأجنزت تقارير تقييم املر�سحني عرب الت�سال املرئي 

•• اأبوظبي : رم�صان عطا

ال��ع��ام��ة جلائزة  االأم����ان����ة  اأع��ل��ن��ت 
خليفة الرتبوية عن انتهاء جميع 
االأعمال  وحتكيم  تقييم  عمليات 
ال��ث��ال��ث��ة ع�صرة  ل���ل���دورة  امل��ر���ص��ح��ة 
اأ�صماء  الإع���الن  مت��ه��ي��داً   2020
ال���ف���ائ���زي���ن يف ���ص��ه��ر م����اي����و-اأي����ار 
العفيفي  اأم�����ل  واأك������دت    . امل��ق��ب��ل 
لالإقبال  اجل����ائ����زة  ت��ق��دي��ر  ع��ل��ى 
الفئات  الكبري من جانب خمتلف 
واملوؤ�ص�صات  واالأكادميية  التعليمية 
ذات العالقة على الرت�صح وتقدمي 
احلالية  ل��ل��دورة  وم�صاريع  اأع��م��ال 

م��ن داخ���ل ال��دول��ة وع��ل��ى م�صتوى 
اأن  اإىل  ال��ع��رب��ي، م�����ص��رية  ال��وط��ن 

ج��م��ي��ع عمليات  اأجن�����زت  اجل���ائ���زة 
ال��ت��ق��ي��ي��م وال��ت��ح��ك��ي��م م���ن خالل 
توظيف تقنيات متطورة لالت�صال 
من  للمر�صحني  ب��ع��د  ع��ن  امل��رئ��ي 

داخل الدولة وخارجها .
جميع  اأن  ال��ع��ف��ي��ف��ي  واأو����ص���ح���ت 
تقارير  اأجن�����زت  ال��ت��ح��ك��ي��م  جل����ان 
تقييم املر�صحني وكذلك الزيارات 
اإعالن  و�صيتم  التقييمية  امليدانية 
التي  املجاالت  يف  الفائزين  اأ�صماء 
و�صملت  احلالية  ال��دورة  طرحتها 
 18 ع���ل���ى  م����وزع����ة  جم������االت   9
ال�صخ�صية  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ف��ئ��ة 

الرتبوية االعتبارية . 

اإطالق دليل ا�ستثمار طاقات ال�سباب يف املنزل 
لرفع جاهزيتهم فى مناحي احلياة

•• دبي-وام:

اأطلقت املوؤ�ص�صة االحتادية لل�صباب دليل ا�صتثمار طاقات 
ال�صباب يف املنزل اإحدى املبادرات الوطنية الت�صع الرامية 
اإىل رفع جاهزية ال�صباب االإماراتي وتعزيز دوره الفعال 
املجتمعية  تاأثرياتها  من  واحل��د  االأوبئة  مع  التعامل  يف 

وكافة مناحي احلياة يف دولة االإمارات.
اأوقات ال�صباب على النحو  ويهدف الدليل اإىل ا�صتغالل 
وتعزيز قدراتهم  واال�صتثمار يف �صقل مهاراتهم  االأمثل 
واحرتاف  املتنوعة  احلياة  جم��االت  وك��ل  تخ�ص�صهم  يف 
يف  تواجدهم  �صاعات  خالل  املعرفة  واكت�صاب  هواياتهم 
اأجل  م��ن  واآل��ي��ات  ح��ل��ول  ابتكار  على  وي�صاعدهم  امل��ن��زل 
من  العديد  تنفيذ  يف  وال��ط��اق��ات  امل��ه��ارات  تلك  توظيف 

االأعمال خا�صة خالل العمل عن ُبعد.
وقال �صعادة �صعيد النظري مدير عام املوؤ�ص�صة االحتادية 
ي�صتهدف  ال�صباب  ي�صتهدف  ال��ذي  الدليل  ان  لل�صباب 
خالل  من  تطويرها  مت  املبتكرة  االأف��ك��ار  من  جمموعة 
ال�صباب اأنف�صهم الإ�صافة مهارات ومعارف وخربات جديدة 
القدرات  وتنمية  ال�صخ�صية  بناء  يف  وت�صهم  حياتهم  يف 
مبا يزيد من فر�س م�صاركتهم بنقل ر�صالة اإيجابية اإىل 
كافة اأفراد املجتمع وا�صتغالل وقتهم وطاقاتهم يف هذه 
الظروف لتحقيق طموحاتهم واال�صهام ب�صكل اإيجابي يف 
ع�صرات  الدليل  يقدم  �صعادته:  واأ�صافة   . امل�صتقبل  بناء 

التطبيقات الذكية لال�صتثمار يف طاقاتهم ووقتهم ومنها 
والثقافة  والفن  واللياقة  واملعرفة  للت�صميم  تطبيقات 
وغريها من مهام ميكن لل�صباب اإجنازها من البيت وتفتح 
كما  املجتمع  وخدمة  االإن�صانية  الروابط  لتقوية  املجال 
ي�صم حتت مظلته عددا من التطبيقات واملن�صات لقراءة 
الكتب واملكتبات الرقمية ويوفر لل�صباب فر�صة االطالع 
على ا�صرتاتيجيات حكومة دولة االإمارات والتعرف على 
املبادرات احلكومية واملن�صات التي ي�صتطيع ال�صباب من 
و�صهادات ومهارات  رقمية  دورات  خاللها احل�صول على 
مكتب  مدير  العبيديل  مها  قالت  جهتها  من  خمتلفة. 
لل�صباب:عملنا  االحتادية  املوؤ�ص�صة  يف  اخلا�صة  امل�صاريع 
ال�صباب  وهوايات  الهتمامات  وفقا  الدليل  تطوير  على 
وا�صتوحينا تفا�صيله ومو�صوعاته من النقا�صات امل�صتمرة 
مع ال�صباب االإماراتي وقمنا باإ�صافة روابط واقرتاحات 
الدليل  �صمن  املقرتحة  االأف��ك��ار  تطبيق  يف  مل�صاعدتهم 
و�صممناه ب�صكل تفاعلي ليعرب عن روح ال�صباب و�صغفهم 
ال�صباب  كل  من  تنتظر  املوؤ�ص�صة  اأن  اإىل  م�صرية  باحلياة 
املت�صمنة  االأف��ك��ار  على  العملية  بتطبيقاتهم  امل�صاركة 
ويحتوي  االجتماعي.  التوا�صل  و�صائل  عرب  الدليل  يف 
الدليل على 100 فكرة منوعة ال�صتثمار طاقة ال�صباب 
يف امل��ن��زل ت��ن��درج االأف��ك��ار ح��ول زي���ادة ال��رتاب��ط العائلي 
وال��رتف��ي��ه وت��ط��وي��ر م��ه��ارة ج��دي��دة واك��ت�����ص��اب معرفة 

والقيام باأ�صياء مهمة وتبني عادات اإيجابية جديدة.

بالتزامن مع برنامج التعقيم الوطني

غرفة ال�سارقة ُتنفذ عمليات تعقيم وتطهري للمبنى الرئي�سي
•• ال�صارقة-الفجر:

و�صناعة  جت����ارة  غ��رف��ة  ت��وا���ص��ل 
تنفيذ  يف  ج����ه����وده����ا  ال�������ص���ارق���ة 
ع��م��ل��ي��ات ال���ت���داب���ري االح���رتازي���ة 
اأعلى  ل�صمان  الالزمة  والوقائية 
واحلماية  ال���وق���اي���ة  م�����ص��ت��وي��ات 
ملوظفيها ومتعامليها من فريو�س 
كورونا امل�صتجد كوفيد 19، حيث 
كثفت الغرفة بالتعاون مع �صركة 
موؤخرا  "بيئة"   للبيئة  ال�صارقة 
املبنى  ت��ع��ق��ي��م وت��ط��ه��ري  ع��م��ل��ي��ات 
�صاالت  وخ�����ص��و���ص��ا  ال��رئ��ي�����ص��ي 
خ��دم��ة ال��ع��م��الء وم��راك��ز تقدمي 
اخل���دم���ات، وذل����ك ب��ال��ت��زام��ن مع 
الوطني"،  ال��ت��ع��ق��ي��م  "برنامج 
احلثيثة  ل�������الإج�������راءات  ودع����م����ا 
ب�صورة  ال���دول���ة  ات��خ��ذت��ه��ا  ال��ت��ي 
ب�صورة  ال�صارقة  وحكومة  ع��ام��ة 
خا�صة لتفادي فر�س انت�صار هذا 
ال��ف��اي��رو���س ح��ر���ص��ا ع��ل��ى �صالمة 
اجلميع . و�صملت عمليات التعقيم 
وال��ت��ط��ه��ري، ك��اف��ة م��ك��ات��ب مبنى 
اأجهزة  العمل من  واأدوات  الغرفة 
ومعدات خمتلفة، وكذلك �صاالت 
ا���ص��ت��ق��ب��ال امل��ت��ع��ام��ل��ني وامل���راف���ق 
املختلفة،  واخل��ارج��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة 
مواد  ا�صتخدام  على  االعتماد  مع 
ف�صال  ع��ال��ي��ة،  ك��ف��اءة  ذات  تعقيم 
ع���ن ت���وف���ري اأج����ه����زة ال��ت��ع��ق��ي��م يف 
ل�����ص��م��ان �صالمة  ال��ع��م��ل  اأم���اك���ن 

املوظفني واملتعاملني.

دعم جهود الإمارة 
اأح��م��د اأمني  واأك���د ���ص��ع��ادة حممد 
جتارة  غرفة  ع��ام  مدير  العو�صي 
و�صناعة ال�صارقة، حر�س الغرفة 
ع���ل���ى دع������م ج����ه����ود االإم������������ارة يف 
التعقيم  ب��رن��ام��ج  تنفيذ  عمليات 

االأمرا�س  م��ن  للوقاية  امل��الئ��م��ة 
حفاظا على ال�صحة العامة.

���س��ل�����س��ل��ة م���ن الإج��������راءات 
الحرتازية

الغرفة  اأن  اإىل  ال��ع��و���ص��ي  واأ����ص���ار 
االج�����راءات  م��ن  �صل�صلة  ات��خ��ذت 
ا�صتبدال  ت�����ص��م��ن��ت  االح����رتازي����ة 
با�صتخدام  ال���ي���دوي���ة  ال��ب�����ص��م��ة 
الب�صمة االإلكرتونية عرب بطاقات 
العمل للموظفني، كما مت اعتماد 
ب���ع���د اجلزئي  ع����ن  ال���ع���م���ل  اآل����ي����ة 
�صاحب  لتوجيهات  تنفيذا  وذل��ك 
ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن 
املجل�س  ع�صو  القا�صمي،  حممد 
التي  ال�������ص���ارق���ة،  االأع����ل����ى ح���اك���م 
�صموه  حر�س  من  انطالقا  تاأتي 

الوطني، من خالل ت�صخري كافة 
االإم��ك��ان��ي��ات وت��وف��ري ك��ل م��ا يلزم 
و�صالمة  ���ص��ح��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
املوظفني واملتعاملني، م�صريا اإىل 
اأن العمل امل�صرتك الذي قامت به 
"بيئة"  �صركة  ال�صارقة مع  غرفة 
ت��ك��ات��ف اجل���ه���ود جلميع  ي��ع��ك�����س 
اأج��ل �صحة و�صالمة  اجلهات من 
اأن  مو�صحا  املجتمع،  اأف���راد  كافة 
ا�صتخدام  ع��ل��ى  ع��م��ل��ت  ال�����ص��رك��ة 
املتطورة  التنظيف  معدات  اأف�صل 
ك��م��ا مت  ال��غ��رف��ة،  لتعقيم م��راف��ق 
الوقائية  امل�صتلزمات  كافة  توفري 
ل��ف��رق ال��ع��م��ل ال��داخ��ل��ي��ة ال��ت��ي مل 
عن  ال��ع��م��ل  ن��ظ��ام  عليها  ينطبق 
التطهري  عمليات  ال�صتمرار  بعد 
التدابري  اليومي، مع اتخاذ كافة 

على  باالإن�صان  واهتمامه  االأب��وي، 
الفائقة  وعنايته  ال�صارقة،  اأر���س 
وعائالتهم  احل��ك��وم��ة  مب��وظ��ف��ي 
ل��ت��ه��ي��ئ��ة كافة  و���ص��ع��ي��ه احل��ث��ي��ث 
�صالمتهم  تكفل  ال��ت��ي  ال���ظ���روف 
اأ�صرهم  اأف��راد  ووقاية  وحمايتهم 

وكل املحيطني بهم.

اإلتزام جتاه قطاع الأعمال
ويف اإطار االإجراءات والتدابري التي 
اعتمدتها غرفة ال�صارقة ملواجهة 
فريو�س  انت�صار  ت��اأث��ري  ت��داع��ي��ات 
)كوفيد19-(  امل�صتجد  ك��ورون��ا 
والت�صهيل  االأع���م���ال،  ق��ط��اع  على 
و�صمان  ال���غ���رف���ة،  ع���م���الء  ع��ل��ى 
اأم���ن���ه���م و���ص��الم��ت��ه��م واحل���ف���اظ 
ع��ل��ى ا���ص��ت��م��راري��ة االأع���م���ال، فقد 

اأعلنت موؤخرا عن اعتماد ت�صديق 
امل���ع���ام���الت اإل��ك��رتون��ي��ا ب����دال من 
مراكز  اإىل  ���ص��خ�����ص��ي��ا  احل�����ص��ور 
مقرها  يف  امل���ت���ع���ام���ل���ني  اإ�����ص����ع����اد 
لها،  ال��ت��اب��ع��ة  وال���ف���روع  الرئي�صي 
منظومة  توفري  على  عملت  كما 
من اخلدمات االإلكرتونية الذكية 
تغطي كافة احتياجات ومتطلبات 
جم��ت��م��ع االأع����م����ال، وال���ت���ي متكن 
اإجن������از جميع  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن م���ن 
بي�صر  ُب����ع����د  ع�����ن  م���ع���ام���الت���ه���م 
املعايري  الأرق������ى  وف���ق���ا  و���ص��ه��ول��ة 
الغرفة  اإل��ت��زام  ي��وؤك��د  م��ا  العاملية، 
ال��ق��ط��اع اخلا�س  ب���دوره���ا جت����اه 
اإيجاد احللول ملواجهة  من خالل 
وتعزيز  كورونا  فريو�س  حتديات 
تناف�صية بيئة االأعمال يف االإمارة.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-وام: 

لالإعالم  ال�����ص��ارق��ة  م��دي��ن��ة  اأط���ل���ق���ت 
�صم�س حزمة متنوعة من الت�صهيالت 
واخل�صومات الهادفة لدعم امل�صتثمرين 
خدماتها  على  اعتماداً  االأعمال  ورواد 
ودعماً  باملائة   100 بن�صبة  الرقمية 
يف  والتنمية  االقت�صاد  لعجلتي  منها 
للتداعيات  وت�����ص��دي��اً  ال�����ص��ارق��ة  اإم����ارة 
العام  االقت�صادي  الو�صع  طالت  التي 
واإن�صجاما  الراهنة.  الظروف  ظل  يف 
تنتهجها  التي  العامة  التوجيهات  مع 
دول����ة االإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف 
احل��ف��اظ ع��ل��ى ���ص��الم��ة و���ص��ح��ة اأف���راد 
)���ص��م�����س( احلزمة  اأط��ل��ق��ت  امل��ج��ت��م��ع 
لدعم اقت�صاد االإم��ارة و الدولة وبناء 
ل�صاحب  احلكيمة  ال��ت��وج��ي��ه��ات  ع��ل��ى 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ص��ل��ط��ان بن 
املجل�س  ع�������ص���و  ال���ق���ا����ص���م���ي  حم���م���د 
االأع��ل��ى ح��اك��م ال�����ص��ارق��ة ال��رام��ي��ة اإىل 
توفري بيئة منا�صبة لكافة امل�صتثمرين 
تنمية  اإىل  وال��و���ص��ول  االأع��م��ال  ورواد 
واأ�صار  االإم���ارة.  يف  مزدهرة  م�صتدامة 
ال���دك���ت���ور خ��ال��د ع��م��ر املدفع  ���ص��ع��ادة 
رئي�س مدينة ال�صارقة لالإعالم �صم�س 
اأن احلزمة اجلديدة ت�صم خ�صم  اإىل 
الرتخي�س  ر���ص��وم  ع��ل��ى  ب��امل��ائ��ة   20
لباقة التاأ�صرية الواحدة وخ�صم ي�صل 
ال�صنوات  ح���زم  ع��ل��ى  ب��امل��ائ��ة   35 اإىل 
املدينة  التي توفرها  املختلفة  املتعددة 
لكافة الفئات بجانب خ�صم على جميع 
باملائة   20 بن�صبة  امل��م��ي��زة  اخل��دم��ات 
جمانية  اإ�صافية  �صنة  اإىل  باالإ�صافة 
التاأ�صرية  ب��اق��ة  م��ن  اال���ص��ت��ف��ادة  ع��ن��د 

ع����ن ثالث  ت���ق���ل  مل�����دة ال  ال�������ص���احل���ة 
�صم�س  اأن  اىل  واأ���ص��ارامل��دف��ع  ���ص��ن��وات. 
متكاملة  اإل��ك��رتون��ي��ة  م��ن�����ص��ة  وف����رت 
حتتوي جميع اخلدمات التي تقدمها 
منها خدمة االإيداع النقدي التي تتيح 
“ كما  امل��ع��ام��الت ع��ن بعد  دف��ع قيمة 
ت�صمح املن�صة للمتعاملني باإنهاء جميع 
واأمورهم  وم�صتنداتهم  معامالتهم 
االإدارية من دون احلاجة للخروج من 
املنزل مما يوفر عليهم الوقت واجلهد 
وامل�����ال وي�����ص��م��ح ب��ط��ب��ي��ع��ة ع��م��ل اأكرث 
والو�صع  ت��ت��ن��ا���ص��ب  و���ص��ال���ص��ة  م��رون��ة 
اأن  اإىل  املدفع  ولفت  ال�صائد.  احل��ايل 
وفرتها  التي  االإل��ك��رتون��ي��ة  اخل��دم��ات 
ا�صتمرارية  يف  �صاهمت  �صابقاً  املدينة 
وتطورها  انقطاعها  وع���دم  االأع��م��ال 
ومنوها دون التاأثر بالظروف املحيطة 
تاأثريات  اأي  من  التقليل  يف  و�صاعدت 
فاعلية  ع��ل��ى  دلَّ  مم��ا  جانبية  �صلبية 
على  فائدتها  وعك�س  اخل��دم��ات  ه��ذه 

اأر�س الواقع.

•• اأبوظبي-الفجر: 

التي  املدعومة  الغذائية  امل��واد  والنقل م�صاعفة كميات  البلديات  دائ��رة  ق��ررت 
توزع للم�صتفيدين من املري الرم�صاين، يف اإطار التزامها بامل�صوؤولية املجتمعية، 

وتكري�س مفاهيم التكافل بني اأفراد املجتمع االإماراتي.
�صتكون  الرم�صاين،  امل��ري  للم�صتفيدين  الغذائية  “املواد  اأن  ال��دائ��رة  واأعلنت 
منذ  للبلديات  الغذائية  ال�صلع  توزيع  ومراكز  امل�صاركة،  اجلمعيات  يف  متوفرة 
االأول من �صهر اأبريل، ولغاية نهاية �صهر مايو املقبل، تزامناً مع ال�صهر الف�صيل، 
و�صيكون باإمكانهم اأي�صاً اال�صتفادة من خدمة “دعم منافذ البيع” التي اأطلقها 
االأجرة  مبركبات  ال�صلع  تو�صيل  خدمات  �صتوفر  والتي  املتكامل،  النقل  مركز 

بالتن�صيق مع كافة منافذ البيع على م�صتوى اإمارة اأبوظبي. 
وال�صلع  املواد  الرم�صاين اختيار  املري  امل�صتفيدة من  املواطنة  االأ�صر  و�صتتمكن 

الغذائية املدعومة والتي ي�صل عددها اإىل اأكرث من 200 �صلعة. 
لالأ�صر  الغذائية  امل��واد  وجميع  املدعوم،  ال��رز  كمية  مب�صاعفة  الدائرة  وب��داأت 
اأفراد   10 م��ن  امل��ك��ون��ة  االأ���ص��رة  ب��اإم��ك��ان  �صيكون  �صهرين، حيث  مل��دة  امل��واط��ن��ة 
اأكيا�س   3 ب��داًل م��ن   40 كيلو ج��رام  اأكيا�س من االزر ب�صعة   6 احل�صول على 
 10 احل�صول على  ف��رداً   20 املكونة من  االأ�صرة  باإمكان  �صيكون  بينما  �صابقاً، 
اأكيا�س من االأرز �صابقاً. وت�صل قيمة كي�س االأرز   5 اأكيا�س من االأرز بداًل من 
وبواقع  ال�صريبة،  �صاماًل  درهماً   126 ح��وايل  كيلوجرام   40 ب�صعة  املدعوم 
الواحد، هذا يف وقت ي�صل فيه �صعر  اأرز ب�صمتي يف  للكيلوجرام  درهم   3.14

االأ�صواق 10 درهم للكيلو جرام الواحد.
الرقمية  املن�صة  الغذائية من خالل  ال�صلع  امل�صتفيدين طلب  باإمكان  و�صيكون 
)�صمارت هب( التي اأطلقتها الدائرة �صمن م�صروع التحول الرقمي للخدمات 
يتالءم  بقالب ع�صري  وتقدمي اخلدمات  املواطنني،  االإج��راءات على  لت�صهيل 

مع احتياجات املتعاملني، واملجتمع، ويحقق طموحهم، وت�صمل بلديات مدينتي 
اأبوظبي والعني، وبلدية منطقة الظفرة.

الغذائية  ال�صلع  خدمات  على  واحل�صول  اال�صتخدام،  ب�صهولة  املن�صة  وتتميز 
م�صتندات  اأو  هوية  بطاقة  اأو  ثبوتية  اأوراق  اأي  اإب��راز  اإىل  احلاجة  دون  رقمياً 
واخلدمات  االأنظمة  هيئة  مع  للبيانات  الكامل  الربط  ب�صبب  وذل��ك  خا�صة، 
الذكية، وبهذا ال�صكل تتوافر على املن�صة معلومات كاملة عن كل اأ�صرة مدرجة 

يف قائمة االأ�صر امل�صتفيدة من ال�صلع الغذائية املدعمة.
وميكن احل�صول على اخلدمات االإلكرتونية اخلا�صة بال�صلع املدعومة من �صراء 
وا�صتالم ال�صلع املدعمة رقمياً، وذلك من خالل فتح ح�صاب يف من�صة الدخول 
املواد  �صراء  خدمة  باختيار  القيام  ثم  ومن   ،”SMART HUB“ الذكي 
قيمة  ودف��ع  �صراوؤها،  املطلوب  الغذائية  ال�صلع  حتديد  ثم  املدعومة،  الغذائية 

املواد، والتوجه اإىل املركز املحدد اأو اختيار خدمة التو�صيل اإىل املنازل.

•• ال�صارقة -وام: 

اأكد �صمو ال�صيخ �صلطان بن حممد بن �صلطان القا�صمي ويل العهد نائب حاكم 
االإمارات  دول��ة  حكومة  اأن  ال�صارقة  الإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  ال�صارقة 
العربية املتحدة ب�صكل عام وحكومة ال�صارقة على وجه اخل�صو�س اأولت ل�صحة 
و�صالمة املواطن واملقيم اأهمية ق�صوى واتخذت يف �صبيل هذه الغاية �صل�صلة من 

االجراءات االحرتازية ملنع انت�صار فريو�س كورونا امل�صتجد كوفيد19.
جاء ذلك خالل تروؤ�س �صموه �صباح ام�س الثالثاء الجتماع املجل�س التنفيذي 
الإمارة ال�صارقة والذي عقد عن بعد بح�صور �صمو ال�صيخ عبداهلل بن �صامل بن 

�صلطان القا�صمي نائب حاكم ال�صارقة نائب رئي�س املجل�س التنفيذي.
�صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  احلكيمة  الروؤية  اأن  اإىل  �صموه  واأ�صار 
املنظومة  دع��م  يف  ال�صارقة  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي  حممد  ب��ن 
الذكية واال�صتثمار يف التقنية احلديثة، كان له بالغ االأثر اليوم يف ظل الظروف 
والعلمية يف  والهيئات احلكومية  والدوائر  املوؤ�ص�صات  �صهل عمل  الراهنة، مما 
ال�صارقة والعاملني فيها من خالل تفعيل منظومة العمل عن بعد والدرا�صة 
كافة  بتقدمي  ال�صارقة  حاكم  ال�صمو  �صاحب  تو�صيات  �صموه  ونقل  بعد.  عن 
الت�صهيالت اخلدمية للمراجعني وت�صخري كافة ال�صبل الكفيلة باإجناز اأعمالهم 
وتوفري احتياجاتهم دون تعطيل مل�صاحلهم، وتو�صيته كذلك باأبنائه املوظفني 
واحلفاظ  م�صلحتهم  يف  ت�صب  التي  املنا�صبة  القرارات  واتخاذ  بهم  واالهتمام 
ال�صارقة  حاكم  ال�صمو  �صاحب  �صكر  العهد  ويل  �صمو  نقل  كما  �صحتهم.  على 
الدولة  اإم��ارات  واالأمنية يف جميع  والوقائية  ال�صحية  القطاعات  للعاملني يف 
وكذلك فرق العمل واملتطوعني الذين يبا�صرون اأعمال التعقيم الوطني للحد 

من انت�صار هذا الوباء.
ال�صارقة توجه �صمو ويل  التنفيذي الإمارة  اأع�صاء املجل�س  وبا�صمه ونيابة عن 
عهد ال�صارقة بخال�س ال�صكر والتقدير ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة على ما تف�صل 
به من توجيه باإن�صاء مراكز م�صح من املركبة لفح�س فريو�س كورونا امل�صتجد 
يف  واملتوا�صلة  املخل�صة  �صموه  جهود  وعلى  ال��دول��ة،  م�صتوى  على  كوفيد19 
واالأمنية  والتعليمية  والغذائية  ال�صحية  االإج����راءات  كافة  على  االطمئنان 

جلميع اأفراد املجتمع.
الأفراد  ال�صكر  بتقدمي  االج��ت��م��اع  خ��الل  ال�صارقة  عهد  ويل  �صمو  ت��وج��ه  كما 
الوطني، وموؤكدا  التعقيم  الفعال وااليجابي مع حملة  املجتمع على جتاوبهم 
لهم باأننا رغم هذه الظروف ال�صعبة التي مير بها العامل اإال اأننا �صنخرج منها 
ونحن اأكرث ا�صتعدادا وجاهزية على كافة االأ�صعدة، وعلينا االلتزام بالتعليمات 
التي ت�صدرها اجلهات املخت�صة التي تعمل طواقمها ليال ونهارا من اأجل راحة 

املواطنني واملقيمني.
ووفقا لذلك فقد اأعلن املجل�س التنفيذي الإمارة ال�صارقة خالل جل�صته عن حزمة 
وقطاعات  واخلا�صة  احلكومية  اجلهات  لدعم  ال�صارقة  حكومة  حمفزات  من 
االأعمال واالأفراد التي تنبثق من حر�س املجل�س على تعزيز ا�صتمرارية التنمية 
واالجتماعية  االقت�صادية  التاأثريات  والتخفيف من حدة  املجاالت  يف خمتلف 

التي ي�صهدها العامل يف هذه الفرتة، وقد جاءت املحفزات كالتايل:
جتدد  التي  االقت�صادية  للمن�صاآت  اأ�صهر  ثالثة  مل��دة  الر�صوم  من  االإع��ف��اء   .1  

ترخي�صها من 1 يناير 2020 ولغاية 31 دي�صمرب 2020.
املرورية  النقاط  واإلغاء   50% بن�صبة  املرورية  املخالفات  قيمة  خف�س   .2
-4-1 م���ن  اع���ت���ب���اراً  اأ���ص��ه��ر   3 ومل����دة   2020-3-31 ت���اري���خ  ق��ب��ل  امل��رت��ك��ب��ة 

.2020
العامة ل�صرطة ال�صارقة اإتالف اأو  القيادة  من  ال�صادرة  ال�صهادات  جمانية   .3

فقدان وملدة 3 اأ�صهر اعتباراً من 2020-4-1.
ال�صارقة مبنى  و�صناعة  جتارة  لغرفة  التابعة  للمباين  امل�صتاأجرين  اعفاء   .4

جتارة 1وجتارة 2 وملدة 3 اأ�صهر اعتباراً من 2020-4-1.
ال�صارقة وملدة 3 اأ�صهر  اأك�صبو  امل�صتاأجرين من االيجار مببنى مركز  5. اعفاء 

اعتباراً من 2020-4-1.
للم�صاركة يف  الغرفة  املنت�صبني يف  لالأع�صاء   30 % بن�صبة  اإعطاء خ�صم   .6

معار�س اأك�صبو ال�صارقة لعام 2020 2021- م.

لل�صناعات الوطنية يف مركز ال�صارقة  الدائم  املعر�س  يف  امل�صاركني  اإعفاء   .7
لتنمية ال�صادرات من ر�صوم االإيجار وملدة 3 اأ�صهر اعتبارا من 2020-4-1.

يف  امل�صاركة  املركزية  واالأ���ص��واق  التجارية  واملراكز  للمحال   %50 خ�صم   .8
احلمالت الت�صويقية التي تنظمها الغرفة لعام 2020م.

وال�صرقية -الذيد – كلباء  الو�صطى  املنطقة  من  امل�صاركة  املحالت  اإعفاء   .9
الت�صويقية التي تنظمها  امل�صاركة يف احلمالت  ر�صوم  – دبا -من  – خورفكان 

الغرفة لعام 2020 م.
101 من  امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة يف مركز جتارة  منت�صبي  اإعفاء   .10

الر�صوم االإيجارية حتى نهاية عام 2020م.
قبل  املرتكبة  وامل��وا���ص��الت  الطرق  هيئة  خمالفات  على   50% خ�صم   .11

تاريخ 31-3-2020 وملدة 3 اأ�صهر اعتباراً من 2020-4-1.
اأ�صهر   3 مل��دة  االأج���رة  مركبات  اأرق���ام  اإي��ج��ار  ر���ص��وم  %25على  خ�صم   .12

اعتباراً من 2020-4-1.
وم�صغل �صبكة املوا�صالت العامة ملدة ثالثة اأ�صهر  االأجرة  مركبات  اعفاء   .13
1-4-2020 من التايل: - ر�صوم رقابة جودة اخلدمات ملركبات  اعتباراً من 

االأجرة وم�صغل �صبكة املوا�صالت.
- ر�صوم الت�صغيل مبطار ال�صارقة الدويل.

العامة ور�صوم  املوا�صالت  اإي��واء احلافالت مل�صغل �صبكة  اإيجار حمطة  - ر�صوم 
االمتياز.

- اإعفاء �صاحنات ومقطورات �صركات النقليات الداخلة واخلارجة من واإىل موانئ 
ال�صارقة ومنطقة - جمارك احلاويات من ر�صوم بوابات التعرفة املرورية.

يف جتديد رخ�س املقاولني واال�صت�صاريني الذين  البلدية  موافقة  اإلغاء   .14
انتهت رخ�صهم ملدة ثالثة اأ�صهر اعتباراً من 2020-4-1.

اإ�صراف  للمن�صاآت اخلا�صعة حتت  املهنية  ال�صحة  بطاقة  جتديد  تاأجيل   .15
البلدية.

اعتباراً  اأ�صهر   3 ملدة  جمانا  للمنازل  ال�صحي  ال�صرف  خدمات  تقدمي   .16
من 2020-4-1.

ا�صرتاكات العمالء امل�صرتكني �صنوياً يف خدمة املواقف ملدة �صهر  جتديد   .17
جماناً وتعوي�س العمالء امل�صرتكني �صنوياً يف خدمة املواقف ملدة 3 اأ�صهر وفقاً 

الإجراءات البلدية.
ملدة 3 اأ�صهر اعتباراً من 4-1- املواقف  ر�صوم  �صداد  من  اجلمهور  اعفاء   .18

.2020
ملدة  البلدي  ال�صاأن  ذات  ت�صاريحهم  جتديد  من  اخلا�س  القطاع  اعفاء   .19

ثالثة اأ�صهر اعتباراً من 2020-4-1.
ثالثة  ملدة   5% البالغة  البلدية  ر�صوم  من  الفندقية  املن�صاآت  اإعفاء   .20

اأ�صهر اعتباراً من 2020-4-1.
م��ن �صبط  تنفيذية  اإج����راءات  اإ���ص��دار  اأو  قيد جديد  ك��ل  تنفيذ  اإي��ق��اف   .21
واال�صهم  وال�����ص��ي��ارات  امل�صرفية  احل�صابات  على  وح��ج��وزات  وحب�س  واح�����ص��ار 

والعقارات واأي اإخالء يف الق�صايا االإيجارية ملدة �صهرين.
املتداولة واجلديدة اأمام اللجان االإيجارية  الدعاوى  جميع  نظر  تاأجيل   .22

ملدة �صهر.
االإيجارية  الق�صايا  واملحبو�صني على  100 �صجني  قرابة  �صبيل  اإخ��الء   .23

ومنحهم فر�صة 3 اأ�صهر لل�صداد.
ور�صوم  الر�صو  ر���ص��وم  م��ن  واخل�صبية  التجارية  ال�صفن  جميع  اإع��ف��اء   .24

التحميل يف كل من خور ال�صارقة وخور املنطقة احلرة باحلمرية وخورفكان.
25. تخفي�س الر�صوم امل�صتحقة على عمليات املوانئ بن�صبة %20 على اأجور 

املناولة وال�صحن والتفريغ والر�صوم املرتبطة بها، واالأجور البحرية.
ملدة ت�صعني يوماً. التخزين  ر�صوم  من  ال�صائبة  الب�صائع  جميع  اإعفاء   .26

 50% مبقدار  ال�صارقة  موانئ  يف  ال�صاحنات  مواقف  تعرفة  تخفي�س   .27
�صمن املناطق املخ�ص�صة.

اإعفاء جميع �صركات ال�صحن والتخلي�س اجلمركي من ال�صمانات البنكية   .28
املطلوبة ملزاولة ن�صاطها.

29. اإعفاء جميع ال�صركات التجارية من ر�صوم التفتي�س.
جتديد  تاأخري  غ��رام��ات  من  احل��رة  املناطق  يف  العاملة  ال�صركات  اإع��ف��اء   .30

الرخ�س.
31. االإعفاء من غرامات التاأ�صريات باملناطق احلرة.

على ر�صوم حتويل اأ�صهم ال�صركات.  50% خ�صم   .32
من الر�صوم وفقاً لن�صاطها التجاري. اجلديدة  الرخ�س  جميع  اعفاء   .33

وال�صياحي  التجاري  االإمن��اء  هيئة  ر�صوم  من  الفندقية  املن�صاآت  اإعفاء   .34
البالغة %5 ملدة 3 اأ�صهر اعتباراً من 1-4-2020م.

اخلا�صة بالهيئة والتي  ال�صابقة  املخالفات  من  الفندقية  املن�صاآت  اإعفاء   .35
ترتبت عليها خالل عام 2019م ولغاية تاريخ 31-3-2020م.

ال�صارقة لدعم  موؤ�ص�صة  قبل  من  املمولة  امل�صاريع  اأق�صاط  �صداد  تاأجيل   .36
امل�صاريع ال�صبابية رواد ملدة 3 اأ�صهر.

ت��اأج��ي��ل اأق�����ص��اط امل�����ص��اري��ع امل��م��ول��ة م��ن خ��الل امل�����ص��ارف مل��دة 3  اإم��ك��ان��ي��ة   .37
بالتن�صيق مع امل�صارف ووفق حالة كل م�صروع على حدة.

وامل�صاحة  التخطيط  دائ��رة  مع  املتعاملني  امل�صتثمرين  لقطاع  اع��ف��اءات   .38
من �صداد امل�صتحقات التعاقدية ملدة 3 اأ�صهر اعتباراً من 1-4-2020م وفقاً 

للفئات امل�صتهدفة التالية: - م�صتثمرين االأرا�صي احلكومية.
- م�صتثمرين املتعلق اأن�صطتهم بتغري اال�صتخدام من �صكني اإىل جتاري.

- م�صتثمرين املواقف احلكومية.
من ر�صوم ت�صهيالت امل�صافرين pfc 35 درهم  للطريان  العربية  اعفاء   .39

لكل م�صافر.
اعفاء ال�صركات من ر�صوم مواقف الطائرات 100 درهم لليوم.  .40

تخفي�س قيمة االإيجار املتعلق مبكاتب �صركات الطريان االأخرى بقيمة   .41
.50%

بن�صبة  ال�صيانة  وحظائر  بامل�صتودعات  املتعلق  االإي��ج��ار  قيمة  تخفي�س   .42
.50%

43. املبادرات اخلا�صة بال�صركاء اال�صرتاتيجيني لهيئة مطار ال�صارقة الدويل 
ملدة 3 اأ�صهر اعتباراً من 1-4-2020م، التي ت�صمل: األفا خلدمات التموين، 

�صركة ال�صارقة خلدمات الطريان، جاما للطريان، دوفري ال�صارقة، �صا�صكو.
- اعفاء من الر�صوم ال�صنوية املح�صلة والر�صوم الت�صغيلية احل�صرية.

- اعفاء قيمة االإيجارات ال�صنوية على جميع املرافق مكاتب م�صتودعات .
 3 مل��دة  ال��دويل  ال�صارقة  ملطار  التجارية  باالأن�صطة  اخلا�صة  امل��ب��ادرات   .44
ال�صرافة،  حمالت  املطاعم،  ت�صمل:  والتي  1-4-2020م  من  اعتباراً  اأ�صهر 
املحالت التجارية امل�صارف، وكاالت ال�صفريات �صركات تاأجري ال�صيارات، �صركات 

االت�صاالت و�صركات الرتويج ال�صياحي - تخفي�س االإيجار بن�صبة 50%.
- االعفاء من ر�صوم مركبات املتعاملني يف املطار.

ور�صوم  ال��ط��ائ��رات،  هبوط  ر���ص��وم  م��ن:  للطريان  العربية  �صركة  اإع��ف��اء   .45
ترخي�س  ور�صم جتديد  امل��ط��ار،  ح��رم  دخ��ول  ت�صاريح  ور���ص��وم  االأمتعة،  فح�س 
اأ�صهر اعتباراً من   3 الثابتة ر�صم �صنوي بالكامل ملدة  ل�صركات طريان الركاب 

1-4-2020م.
ت�صاريح دخول حرم  ر�صوم  من  الطريان  خلدمات  ال�صارقة  �صركة  اإعفاء   .46
املطار، ور�صوم ترخي�س مزاولة ن�صاط املناولة االأر�صية ر�صم �صنوي ملدة 3 اأ�صهر 

اعتباراً من 1-4-2020م.
اأفيي�صن من ر�صوم جتديد ترخي�س ل�صركات طريان  �صركة جاما  اإعفاء   .47
االأر�صية  املناولة  ن�صاط  ملزاولة  ترخي�س  ور�صوم  �صنوي،  ر�صم  الثابتة  الركاب 

ر�صم �صنوي بالكامل من ملدة 3 اأ�صهر اعتباراً من 1-4-2020م.
وقد وجه املجل�س بت�صكيل جلنة برئا�صة ال�صيخ �صامل بن عبدالرحمن القا�صمي 
التنمية  ودائ���رة  املركزية  املالية  دائ���رة  وع�صوية  احل��اك��م،  �صمو  مكتب  رئي�س 
الو�صع  درا���ص��ة  يف  لال�صتمرار  اخل��ا���س  القطاع  م��ن  اأع�����ص��اء  و3  االقت�صادية 
باملحفزات  يتعلق  ما  تو�صياتهم يف  واإب��داء  القادمة،  الفرتة  االقت�صادي خالل 
وعر�صها على املجل�س التخاذ الالزم ب�صاأنها، مراعني يف هذه املحفزات امل�صلحة 
ال�صارقة  اإم��ارة  يف  احلكومية  اجلهات  وجه  كما  واملقيمني.  للمواطنني  العامة 
بتفعيل وتنفيذ هذه املحفزات كال وفق اخت�صا�صه وباالآلية التي تراها منا�صبة. 
وبحث املجل�س خالل اجتماعه عددا من املو�صوعات احلكومية واأ�صدر عددا من 

القرارات التي من �صاأنها تطوير العمل يف املوؤ�ص�صات والدوائر املحلية.
االجتماعي،  لل�صمان  ال�����ص��ارق��ة  ل�صندوق  التنظيمي  الهيكل  املجل�س  واأق���ر 
التنظيمية  الهياكل  جلنة  رئي�س  خ��ادم  بن  �صلطان  ط��ارق  الدكتور  وا�صتعر�س 
تفا�صيل الهيكل التنظيمي وما يت�صمنه من اخت�صا�صات للوحدات التنظيمية، 
ال�صندوق يف  وتوجهات  روؤي��ة  التنظيمي اجلديد يخدم  الهيكل  اأن  اإىل  م�صرياً 
واأ�صرهم  ال�صارقة  اإم��ارة  ملوظفي  واالقت�صادية  االجتماعية  اال�صتدامة  حتقيق 
وخدمة االأجيال القادمة. واطلع املجل�س على  التقرير ال�صنوي ملوؤ�ص�صة ال�صارقة 
لدعم امل�صاريع الريادية رواد، وا�صتعر�س ما تقدمه املوؤ�ص�صة من دعم وم�صاندة 
ال�صارقة،  اإم��ارة  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  اأ�صحاب  من  االأعمال  ل��رواد 
واأو�صح التقرير اأن اإمارة ال�صارقة تعد بيئة جاذبة لال�صتثمار وحا�صنة للعديد 
من امل�صاريع الرائدة يف ظل ما حتظى به من رعاية كرمية من �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س االأعلى حاكم ال�صارقة 
العهد  القا�صمي ويل  �صلطان  بن  بن حممد  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  ومتابعة من 

نائب حاكم ال�صارقة رئي�س املجل�س التنفيذي.

•• ال�صارقة - الفجر:

با�صرت بلدية احلمرية ولليوم اخلام�س على التوايل 
موا�صلة برنامج التعقيم الوطني يف خمتلف االأحياء 

ومن اأمام املتاجر لرفع ال�صالمة وحماية القاطنني
مبارك  �صعادة  باإ�صراف  احلمرية  بلدية  ف��رق  وب��داأت 
مراحل   يف  احل��م��ري��ة  بلدية  م��دي��ر  ال�صام�صي  را���ص��د 
ا�صتنفار  بعد  ال��ت��وايل  على  اخلام�س  لليوم  التعقيم 
ب��ل��دي��ة احل��م��ري��ة ل��ك��اف��ة ط��اق��ات��ه��ا الإجن�����اح برنامج 

امل�صروع الوطني للتعقيم.

و�صمل برنامج التعقيم يف  منطقة احلمرية ا�صتكامل 
التعقيم من  اأمام القرية الرتاثية و�صوال اإىل خمتلف 

االأحياء.
احلمرية  بلدية  مدير  ال�صام�صي  را�صد  مبارك  واأك��د 
اأن م�صروع التعقيم الوطني ملنطقة احلمرية مي�صي 
واالأحياء  امل��ن��اط��ق  ك��اف��ة  ل�صمولية  و���ص��اق  ق���دم  ع��ل��ى 
و�صمان حتقيق اأعلى معدالت التعقيم والتي تنعك�س 
حر�س  اإط����ار  يف  و�صالمتهم  ال��ق��اط��ن��ني  �صحة  ع��ل��ى 
القيادة العامة على خلو املناطق من فريو�س كورونا 

امل�صتجد.

تنفيذي ال�سارقة يعلن حزمة من املحفزات لدعم اجلهات احلكومية واخلا�سة وقطاعات الأعمال والفراد

بلدية احلمرية تبا�سر ولليوم اخلام�ش برنامج التعقيم الوطني 

يف اإطار التزامها بامل�سوؤولية املجتمعية وتكري�س مفاهيم التكافل

البلديات والنقل ت�ساعف كميات املري 
الرم�ساين لالأ�سر امل�ستفيدة

مدينة ال�سارقة لالإعالم تطلق حزمة 
من الت�سهيالت لدعم النمو القت�سادي
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اأخبـار الإمـارات
جراحة دقيقة لإزالة ح�سوات من كلية مري�سة 

برازيلية يف ال�سعودي الأملاين- دبي
•• دبي-الفجر:

32 عاما من معاناة كبرية نتيجة  العمر  تبلغ من  زائ��رة برازيلية   االأمل��اين دبي من تخلي�س  ال�صعودي  امل�صت�صفى  متكن 
وجود ح�صوات  يف كليتهاالي�صرى �صببت لها  االآما مربحة  و�صعوبة يف متابعة حياتها اليومية. وقد متكن الدكتور دانييل 
  RIRS ميناردي  ا�صت�صاري  امل�صالك البولية بامل�صت�صفى ال�صعودي االأملاين دبي و با�صتخدام تقنية  منظارية متطورة هي
اأتاح معاجلة احل�صوات  الدعامة احلالبية، ما  اإدخ��ال  و  ال�صوئية  الليزر  الياف  با�صتخدام  الكبرية،  من تفتيت احل�صوات 
اأكد  و  منها.  والتخل�س  �صغرية  �صظايا  اإىل  تفتيتها  اأو  احل�صيات  بك�صر  ت�صمح  التي  املتتالية  ال�صدمات  موجات  بوا�صطة 
بوا�صطة  الكلوية  احل�صيات  من  التخل�س  يف  وفعالية  ا�صتخداما  واأك��رث  اأمانا  اأك��رث  اأ�صبحت    RIRSتقنية اأن  الدكتور 
م�صبار املوجات فوق ال�صوتية اأو تبخريها بوا�صطة م�صبار الليزر. واأعربت الدكتورة رمي عثمان الرئي�س التنفيذي ملجموعة 
م�صت�صفيات ال�صعودي االأملاين يف االإمارات عن �صرورها بنجاح هذه العملية الدقيقية و هناأت فريق العمل جميعا بتفانيهم و 

اإخال�صهم يف عملهم وطالبتهم اأن يكونوا عن ح�صن ظن اجلمهور بهم  واأن يحققوا لهم  الر�صا وال�صعادة دائم. 

•• ال�صارقة-وام:

 102 نفوق  ا�صباب  عن  بال�صارقة  الطبيعية  واملحميات  البيئة  هيئة  ك�صفت 
 2015 اأغ�صط�س عام  �صلحفاة بحرية خالل الفرتة املمتدة من بداية �صهر 
اإىل نهاية عام 2019 وذلك على �صواحل مدينتي كلباء وخورفكان 9 �صالحف 
ال�صالحف  ه��ي  اأ�صا�صية  اأن���واع  اأرب��ع��ة  اإىل  تعود  وال��ت��ي  خورفكان  �صاحل  على 
البحرية اخل�صراء وال�صالحف البحرية �صخمة الراأ�س وال�صالحف �صقرية 

املنقار و�صالحف ريديل الزيتونية.
ال�صالحف  نفوق  ا�صباب  فان  اخل�صو�س  بهذا  الهيئة  اعدتها  لدرا�صة  ووفقا 
تعود لال�صطدام بالقوارب والت�صابك بالنفايات الب�صرية اأو معدات ال�صيد يف 

مدينة كلباء ومدينة خورفكان.

الطبيعية:  واملحميات  البيئة  هيئة  رئي�س  ال�صويدي  �صيف  هنا  �صعادة  وقالت 
وامليدانية يف اإعداد وتنفيذ درا�صة  املتخ�ص�صة  العلمية  الهيئة  “اجتهدت فرق 
نفوق  واأظهرت  البحرية  ال�صالحف  نفوق  اأ�صباب  على  رك��زت  ومميزة،  مهمة 
اأنواع من ال�صالحف البحرية هي ال�صالحف  اأربعة  102 �صلحفاة بحرية من 
�صخمة  البحرية  وال�صالحف  �صلحفاة   76 عددها  وبلغ  اخل�صراء  البحرية 
وبلغ  املنقار  �صقرية  البحرية  وال�صالحف  �صلحفاة   18 عددها  وبلغ  الراأ�س 
عددها 4 �صالحف وال�صالحف البحرية الزيتونية وبلغ عددها 4 �صالحف”.

وا�صافت ان الدرا�صة تو�صلت اإىل اأن ثالثة من هذه االأنواع االأربعة ال�صالحف 
ريديل  و�صالحف  الراأ�س،  �صخمة  البحرية  وال�صالحف  اخل�صراء،  البحرية 
ال��زي��ت��ون��ي��ة ق��د ت���اأث���رت ب��ا���ص��ط��دام ال���ق���وارب ب��ه��ا يف ح��ني اأن جميع االأن����واع 
املتمثلة  املنطقة  الب�صرية وذلك يف نف�س  بالنفايات  بالت�صابك  تاأثرت  االأربعة 

3،2? من  اأن  ال��درا���ص��ة  اأظ��ه��رت  ال�صارقة” فيما  الإم���ارة  ال�صرقي  بال�صاحل 
خورفكان  يف  النافقة  ال�صالحف  من  و33،3?  كلباء  النافقة يف  ال�صالحف 
 9،7% اأن  حني  يف  الب�صرية  بالنفايات  بالت�صابك  تتعلق  الإ�صابات  تعر�صت 
من ال�صالحف النافقة يف كلباء و22،2 من ال�صالحف النافقة يف خورفكان 

تعر�صت الإ�صابات تتعلق باال�صطدام بالقوارب.
الت�صابك  ب�صبب  النافقة  البحرية  ال�صالحف  ن�صبة  اأن  ال��درا���ص��ة  بّينت  كما 
بالنفايات الب�صرية بلغت 5،9? بينما بلغت ن�صبة ال�صالحف البحرية النافقة 
النافقة  ال�صالحف  جمموعة  نف�س  من   10،8 بالقوارب  ا�صطدامها  ب�صبب 

املدرو�صة يف املنطقة املحددة.
 76 عددها  بلغ  والتي  الدرا�صة  يف  اخل�صراء  البحرية  ال�صالحف  واأظ��ه��رت 
�صلحفاة ن�صبة نفوق مبعدل 7،9? نتيجة ال�صطدامها بالقوارب فيما اأظهرت 

بالن�صبة  اأما  الب�صرية  بالنفايات  الت�صابك  ب�صبب  لنفوقها  نتيجة   3،9 ن�صبة 
نف�س  يف  �صلحفاة   18 عددها  بلغ  والتي  الراأ�س  �صخمة  البحرية  لل�صالحف 
 16،7% بالقوارب  لال�صطدام  منها  تعر�س  ما  ن�صبة  �صكلت  فقد  املنطقة 
بينما �صكلت ن�صبة ما تعر�س منها للت�صابك بالنفايات الب�صرية 3،9? لنف�س 

املنطقة املدرو�صة.
وبلغ جمموع ال�صالحف البحرية النافقة من نوع �صقرية املنقار اأربع �صالحف 
اأي  %25 فيما مل تظهر  بن�صبة  الب�صرية  بالنفايات  للت�صابك  وقد تعر�صت 
ال�صالحف  ل��ع��دد  بالن�صبة  اأم���ا  ب��ال��ق��وارب  لال�صطدام  تعر�صها  متثل  ح��ال��ة 
البحرية النافقة من نوع ال�صالحف الزيتونية فقد بلغ عددها اأربع �صالحف 
تعر�س   25% ون�صبة  ب��ال��ق��وارب  لال�صطدام  منها  تعر�س   ?50 وبن�صبة 

للنفوق ب�صبب الت�صابك بالنفايات الب�صرية.%

تراخي�ش توفر جميع خدماتها 
عرب القنوات الذكية

•• دبي -وام:

خدماتها  ك��اف��ة  ت��ق��دمي  “تراخي�س”  والتطوير  التخطيط  دائ���رة  تبا�صر 
امليدانية واأخرى غري امليدانية للمتعاملني والذي يبلغ عددها 365 خدمة، 
عرب قنواتها الذكية لت�صل ن�صبة اخلدمات املتاحة على املن�صة الذكية 100 

باملائة .
عن  العمل  اآلية  بتطوير  تراخي�س  قامت  دبي  حكومة  لتوجيهات  وتنفيذاً 
بعد لكافة املوظفني حيث وفرت جمموعة من االأنظمة و تطبيقات االت�صال 
موقعها  ع��رب  للمتعاملني  امل��ت��اح��ة  اخل���دم���ات  ج���ودة  ل�����ص��م��ان  للموظفني 

االإلكرتوين وتطبيقها الذكي.

•• دبي - وام:

 4 امل��ج��ت��م��ع  تنمية  وزارة  اع��ت��م��دت 
قنوات تفاعلية حتت مظلة “تاآلف” 
االأ�صرية  اال����ص���ت�������ص���ارات  ل���ت���ق���دمي 
كخدمة  امل��ج��ت��م��ع  اأف��������راد  جل��م��ي��ع 
ال���ت���وا����ص���ل جمانا  ت��ت��ي��ح  ت��ن��م��وي��ة 
االخت�صا�س  ذوي  م���ن  ن��خ��ب��ة  م���ع 
الذين  االأ����ص���ري���ني  وامل�����ص��ت�����ص��اري��ن 
ي��ج��ي��ب��ون ع��ل��ى ا���ص��ت��ف�����ص��ارات اأف����راد 
الن�صح  ل��ه��م  وي���ق���دم���ون  امل��ج��ت��م��ع 
واالإر�صاد عرب الو�صيلة التي تنا�صب 
ك���ل ���ص��خ�����س ح��ي��ث ي���اأت���ي االإط����الق 
متا�صيا  “تاآلف”  لقنوات  اجل��دي��د 
مع الظروف الراهنة يف ظل وجود 
اجلميع يف احلجر املنزيل ا�صتجابة 
انت�صار  من  للحد  املبذولة  للجهود 
كوفيد   - امل�صتجد  ك��ورون��ا  فريو�س 
الوزارة  حر�س  من  وانطالقا   19
���ص��الم��ة وج����ودة حياة  ع��ل��ى حتقيق 

اأفراد املجتمع وا�صتقرار االأ�صرة.
تهلك  ح���������ص����ة  ������ص�����ع�����ادة  وق������ال������ت 
التنمية  ل�����ص��وؤون  امل�����ص��اع��د  ال��وك��ي��ل 
املجتمع  تنمية  ب��وزارة  االجتماعية 
االأ�صرية  لال�صت�صارات  “تاآلف”  اإن 
امل���ت���ج���ددة تعزز  ب��ق��ن��وات��ه��ا االأرب������ع 
االأ�صرة  ومتا�صك  وترابط  ا�صتقرار 
الناب�س  املجتمع  ق��ل��ب  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
وت�صعى  املجتمعي  التالحم  واأ�صا�س 
وحياة  اأف�صل  اأ�صري  واق��ع  لتحقيق 

تركز  ح���ي���ث  اأج�����م�����ل  اج���ت���م���اع���ي���ة 
والتحاور  التفاعل  على  “تاآلف” 
والتاأهيل  والتوجيه  املعرفة  لن�صر 
اأ���ص��ه��ل واأ�صرع  وج��ع��ل اال���ص��ت�����ص��ارات 
�صعيا  واملجتمع  االأ�صرة  اإىل  و�صوال 
املجتمعية  ال���ت���ح���دي���ات  ل���ت���ج���اوز 
كل  يف  االأ���ص��ري  اال�صتقرار  وتعزيز 
يف  التو�صع  اأن  اإىل  ....م�صرية  بيت 
للجميع  واإتاحتها  “تاآلف”  قنوات 
ياأتي يف �صياق حر�س الوزارة الدائم 
على التقّرب من االأ�صرة و الو�صول 
ودعمها  امل��ب��ادرات  من  باملزيد  اإليها 
احتياجاتها  وت��ل��ب��ي��ة  وم�����ص��ان��دت��ه��ا 
وم���ت���ط���ل���ب���ات���ه���ا ل���ت���ب���ق���ى رغ������م كل 
متاآلفة  وال���ت���ح���دي���ات  امل���ت���غ���ريات 

وم�صتقرة.
ت���اآل���ف  اأن  ����ص���ع���ادت���ه���ا  واأ������ص�����اف�����ت 
اأ�صبحت  االأ����ص���ري���ة  ل��ال���ص��ت�����ص��ارات 
متاحة 24 �صاعة طوال اأيام االأ�صبوع 
حيث  تامة  و�صرية  خ�صو�صية  بكل 
تزداد اأهمية هذه اخلدمة التنموية 
والتباعد  امل���ن���زيل  احل��ج��ر  ظ���ل  يف 
االجتماعي نظرا لدورها يف تقريب 
التحديات  وجت���اوز  النظر  وج��ه��ات 
واخل�������الف�������ات االأ������ص�����ري�����ة واحل�����د 
والن�صح  ب��ال��ت��وع��ي��ة  وق��وع��ه��ا  م���ن 
واالإر�����ص����اد مب���ا ي��ح��ق��ق م���زي���داً من 
االآثار االإيجابية على �صحة املجتمع 
.... وال�صلوكية  واالأ�صرية  النف�صية 
املبادرات  ه���ذه  م��ث��ل  اأن  اإىل  الف��ت��ة 

التنموية التي توا�صل الوزارة تبنيها 
وترجمتها على اأر�س الواقع حُتقق 
�صهولة و�صول املعلومات واخلدمات 
الوزارة  روؤي��ة  انطالقاً من  للجميع 
“جمتمع متالحم م�صوؤول م�صارك 
يف التنمية االجتماعية” ومبا يدعم 
التما�صك  الوطنية  االأجندة  موؤ�صر 
املجتمعي  ال���ت���الح���م  و  االأ������ص�����ري 
وحت�صني جودة حياة اأفراد املجتمع.

م��ن ج��ان��ب��ه��ا اأك����دت ع��ل��ي��اء اجلوكر 
مدير اإدارة التنمية االأ�صرية بوزارة 
“تاآلف”  اأن  ع��ل��ى  امل��ج��ت��م��ع  تنمية 
امل��ت��ج��ددة تعك�س  ب��ق��ن��وات��ه��ا االأرب�����ع 
والتباعد  امل���ن���زيل  “احلجر  م���ب���داأ 
للت�صامن  ف���ر����ص���ة  االج���ت���م���اع���ي 

املجتمعي  وال���ت���وا����ص���ل  االأ������ص�����ري 
خالف”  دون  اأوق��ات��ك��م  فا�صتثمروا 
جميع  ب��اإم��ك��ان  اأ�صبح  اأن���ه  م�صيفة 
اأف������راد امل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى م�����دار اليوم 
وط���وال االأ���ص��ب��وع ال��ت��وا���ص��ل وطلب 
من  الفورية  االأ�صرية  اال�صت�صارات 
املكاملات  ال�����ص��اخ��ن  /اخل����ط  خ����الل 
امل��وق��ع االإل���ك���رتوين تاآلف  امل��رئ��ي��ة 
الي���ف ع���رب ان�����ص��ت��غ��رام/ م���ا يجعل 
متناول  يف  االأ���ص��ري��ة  اال���ص��ت�����ص��ارات 
تنا�صب  ال���ت���ي  ب��ال��و���ص��ي��ل��ة  اجل��م��ي��ع 
ظ���رف وزم�����ان وم���ك���ان ك���ل �صخ�س 
تامة  اأم��ان و�صرية وخ�صو�صية  ويف 
ت�صمنها الوزارة من اأجل مزيد من 

اال�صتقرار والرتابط االأ�صري.

ت���اآل���ف  اإن  اجل�����وك�����ر  واأو������ص�����ح�����ت 
 4 اأ�صبحت  االأ�صرية  لال�صت�صارات 
“تاآلف عرب  ه���ي:  ن��وع��ي��ة  خ��دم��ات 
800623 املتاحة  اخلط ال�صاخن 
حتى  ���ص��ب��اح��ا   9:00 م���ن  ي��وم��ي��اً 
اجلمعة  ي��وم��ي  ع��دا  م�صاء   9:00
خالل  م����ن  و”تاآلف”  وال�������ص���ب���ت 
اجلديدة  اخل��دم��ة  املرئية  امل��ك��امل��ات 
اال�صت�صارات  ت��ق��دمي  ���ص��ي��ت��م  ال��ت��ي 
عرب  بعد”  “عن  خ���الل���ه���ا  م�����ن 
حجز  بعد  وذل��ك  الوات�صاب  تطبيق 
م���وع���د م�����ص��ب��ق ع���ن ط���ري���ق املوقع 
االإل����ك����رتوين ل���ل���وزارة اإ���ص��اف��ة اإىل 
االإلكرتوين  امل��وق��ع  “عرب  “تاآلف 
املجتمع طرح  الأف��راد  تتيح  كخدمة 

اال���ص��ت��ف�����ص��ارات ال���ت���ي ت��ه��م��ه��م من 
امل��وق��ع االإل���ك���رتوين للوزارة  خ��الل 
على   www.mocd.gov.ae
مدار 24 �صاعة طوال اأيام االأ�صبوع 
اخلدمة  اليف”  “تاآلف  واأخ������ريا 
امل�����ص��ت��م��رة م���ن خ����الل ال���ب���ث احلي 
عرب االن�صتغرام والتي يتم تقدميها 
املوا�صيع  ملناق�صة  اأ�صبوعية  كحلقة 
امل�صتجدة التي تهم االأ�صرة واملجتمع 
والتي  ال���راه���ن���ة  ال���ظ���روف  ظ���ل  يف 
ان�صتغرام  ع��رب  اجل��م��ي��ع  اإىل  ت�صل 

.”mocduae“ الوزارة
ت���اآل���ف عرب  اأن خ���دم���ة  واأو����ص���ح���ت 
تقدميها  ي���ت���م  ال�������ص���اخ���ن  اخل������ط 
ب��ال��ت��وا���ص��ل امل��ب��ا���ص��ر م��ع ن��خ��ب��ة من 

عائ�صة  وهم  االأ�صريني  امل�صت�صارين 
حم��م��د احل��وي��دي وي��و���ص��ف حممد 
ال�صحي وعبدالقادر حممد العجال 
وتاآلف  ال�����ص��ام�����ص��ي  ع��ب��ي��د  وم������وزة 
يقدمها  املرئية  املكاملات  خ��الل  من 
ح�صن  االأ�����ص����ري����ون  امل�������ص���ت�������ص���ارون 
حممد  وج��ا���ص��م  احل��م��ادي  �صلطان 
وفكرية  ع��دران  و�صيف حميد  املكي 
حممد  وعبدالقادر  حممد  حممود 
وزارة  اأن  بالذكر  اجلدير  العجال. 
اأطلقت  امل��ج��ت��م��ع ك��ان��ت ق���د  ت��ن��م��ي��ة 
االأ�صرية  لال�صت�صارات  تاآلف  خدمة 
م���ن���ذ اأك������رث م����ن ع�����ام وك����ان����ت تتم 
ال�صخ�صية  وباملقابلة  الهاتف  عرب 
االجتماعية  ال��ت��ن��م��ي��ة  م���راك���ز  يف 
املوقع  ل��ل��وزارة وم��ن خ��الل  التابعة 
االإلكرتوين للوزارة وخالل الفرتة 
 386 امل���ا����ص���ي���ة ق���دم���ت ال����������وزارة 
وتربوية  وزوج��ي��ة  اأ�صرية  ا�صت�صارة 
واجتماعية منها 298 عرب الهاتف 
و55 باملقابلة ال�صخ�صية و33 من 

خالل املوقع االإلكرتوين.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

ب��ن علوان  ال��ل��واء علي عبد اهلل  اأ���ص��اد 
النعيمي قائد عام �صرطة راأ�س اخليمة، 
والوقائية  االح���رتازي���ة  ب���االإج���راءات 
التعقيم  ب����رن����ام����ج  ����ص���م���ن  امل���ت���ب���ع���ة 
راأ�س  واأح��ي��اء  ك��اف��ة ط��رق  الوطني يف 
واالإج����راءات  االآل��ي��ات  و�صري  اخليمة، 
يف خ��ط��وات وم��راح��ل مب�صرة باخلري 
تهدف اإىل ن�صر االأمن وال�صالمة على 
نطاق وا�صع يف االمارة، مما يدعو اإىل 
التفاوؤل خا�صة يف ظل جتاوب وتفاعل 
املجتمع ب�صبب ارتفاع م�صتوى الوعي 
هذا  مثمناً  املجتمع،  فئات  كافة  لدى 

ال��ت��ك��ات��ف وال���وع���ي امل��ج��ت��م��ع��ي يف ظل 
ي�صهدها  ال���ت���ي  ال���راه���ن���ة  ال����ظ����روف 
ال���ع���امل ك��اف��ة ج����راء ت��ف�����ص��ي فريو�س 

كورونا ) كوفيد 19 (.
�صعادته،  ل����ق����اء  خ������الل  ذل������ك  ج������اء 
العمل  ف�����رق  وم�������ص���ريف  مب���������ص����وؤويل 
برنامج  ب���ت���اأم���ني  امل��ع��ن��ي��ة  امل���ي���دان���ي���ة 
اأ�صاد �صعادته،  التعقيم الوطني، حيث 
ب��ج��ه��وده��م امل��ت��م��ي��زة يف دع����م خطط 
واآل���ي���ات ���ص��ري ال��ع��م��ل ال���ذي يقومون 
يف  كافة  التعقيم  عمليات  لتاأمني  ب��ه 
م��ن��اط��ق االإم�������ارة، م��ع��رب��اُ ع���ن �صكره 
وت��ق��دي��ره ل��دوره��م ال��ب��ن��اء وامل��ث��م��ر يف 
وال�صالمة  ال�صحة  تدابري  كافة  ن�صر 

 )  19 ) كوفيد  ك��ورون��ا  �صد فريو�س 
اجلمهور  ت��وع��ي��ة  يف  ت��ع��اون��ه��م  مثمناُ 
العمل  اآل��ي��ة  تطبيق  ع��ل��ى  وح��ر���ص��ه��م 

و�صري االإجراءات بكفاءة ومتيز.
�صرطة  املنا�صبة، دعا قائد عام  وبهذه 
راأ�����س اخل��ي��م��ة، اأف�����راد اجل��م��ه��ور اإىل 

م�صوؤويل  مع  التعاون  من  املزيد  بذل 
املعنية  امليدانية  العمل  فرق  وم�صريف 
الوطني،  التعقيم  ب��رن��ام��ج  بتطبيق 
باأهمية  املجتمع  اأف��راد  منا�صداً جميع 
م��وا���ص��ل��ة االل����ت����زام وا���ص��ت��ي��ف��اء كافة 
اإج�������رارات وم��ت��ط��ل��ب��ات ال���وق���اي���ة، مع 

وعدم  املنازل  يف  البقاء  على  احلر�س 
الق�صوى  لل�صرورة  اإال  منها  اخل��روج 
الوطني  التعقيم  اأوق��ات  اأثناء  خا�صة 
ي��وم وال��ت��ي ت�صتمر  امل��ق��ررة م�صاء ك��ل 
االأمن  ، متمنياً  القادم  اإبريل   5 حتى 

وال�صحة وال�صالمة للجميع.

وزارة تنمية املجتمع توفر تاآلف لال�ست�سارات الأ�سرية ب� 4 قنوات على مدار 24 �ساعة

خالل لقاء مع فرق العمل

قائد عام �سرطة راأ�ش اخليمة يوؤكد جتاوب املجتمع مع برنامج التعقيم الوطني

بيئة ال�سارقة تر�سد اأ�سباب نفوق �سلحفاة بحرية
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العدد 12898 بتاريخ 2020/4/1 

اإع����������الن
وتبديل  االطارات  لبيع  االمان  ال�ص�����ادة/درب  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب الزيوت  رخ�صة رقم:2841396 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صيا اهلل ويل زاده ٪4٩

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عبداهلل جنزل عبداهلل حممد البلو�صي ٪5١
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عمر عبداهلل عمر �صويلح الربيكي

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري من/درب االمان لبيع االطارات وتبديل الزيوت

DRB AL AMAN TO SELL TIRES AND REPLACE OILS

اىل/درب االمان لبيع االطارات وتبديل الزيوت ذ.م.م
DRB AL AMAN TO SELL TIRES AND REPLACE OILS LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12898 بتاريخ 2020/4/1 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/كافترييا هو�س ال�صاي

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2298161 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة اليا�س ايداكاندان �صيدااليف ايداكاندان ١٠٠٪

تعديل وكيل خدمات/ا�صافة احمد خلف �صعيد علي املعمري

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف خالد عمر �صامل عمر

تعديل ا�صم جتاري من/كافترييا هو�س ال�صاي

HAWS AL SHAY CAFETERIA

اىل/كافترييا تاوا كبد

TAWA KIBD CAFETERIA

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

خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12898 بتاريخ 2020/4/1 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/فريند�س زون لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب   رخ�صة رقم:3012374 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صالح الدين قي�صر حمم �صالح ١٧٪

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صوهل �صرياجول ا�صالم ٣٠٪
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صالح الدين قي�صر حممد �صالح

تعديل ا�صم جتاري من/فريند�س زون لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م
FRIENDS ZONE FOODSTUFF TRADING LLC

اىل/بقالة فريند�س زون ذ.م.م 
FRIENDS ZONE BAQALA LLC

تعديل ن�صاط/ا�صافة بقالة )4٧١١٠٠٣(
تعديل ن�صاط/حذف بيع االرز - بالتجزئة )4٧2١٠٣١(

تعديل ن�صاط/حذف ك�صك بيع تبغ )4٧8١٠٠4(
تعديل ن�صاط/حذف بيع الدواجن املذبوحة الطازجة - بالتجزئة )4٧2١٠١٠(

تعديل ن�صاط/حذف بيع التوابل والبهارات - بالتجزئة )4٧2١٠٣٠(
تعديل ن�صاط/حذف بيع ال�صمن والزيوت النباتية - بالتجزئة )4٧2١٠2٩(

تعديل ن�صاط/حذف بيع الفواكه واخل�صروات الطازجة - بالتجزئة )4٧2١٠٠١(
تعديل ن�صاط/حذف بيع اال�صماك واالغذية البحرية املجمدة - بالتجزئة )4٧2١٠٠٧(

تعديل ن�صاط/حذف بيع اال�صماك واحليوانات البحرية الطازجة - بالتجزئة )4٧2١٠٠6(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12898 بتاريخ 2020/4/1 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صلفر تاور للمقاوالت 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة  رخ�صة رقم:1392086 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة ماجد عبداهلل عبدالرحمن ال علي ١٠٠٪
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف ر�صا حممود حممود ح�صني
 فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12898 بتاريخ 2020/4/1 

اإع����������الن
الكيان  ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الرا�صخ للمقاوالت العامة
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2611504 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صلطان خليفه علي احمد ال�صويهي ١٠٠٪

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف �صعيد عييد غميل عبود النعيمي

 فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12898 بتاريخ 2020/4/1 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة خط احلظ 

لت�صليح االجهزة االلكرتونية
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1134926 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة احمد عمر رجب بالل ١٠٠٪

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف م�صلم احمد حربي �صامل العامري

 فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12898 بتاريخ 2020/4/1 

اإع����������الن
املواد  لتجارة  ال�ص�����ادة/دافوديل  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الغذائية ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:2974374 

تعديل ن�صب ال�صركاء
حممد ابو �صعيم حممد �صليمان من 4٩٪ اىل ٪4٠

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة حممد لقمان الدين جمري الدين ٩٪

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى   
التنمية االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن 
او دعوى بعد انق�صاء هذه  واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق 

املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12898 بتاريخ 2020/4/1 

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

جاردن لتجميل احلدائق
رخ�صة رقم:CN 2775703   تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12898 بتاريخ 2020/4/1   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 32/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2٠١٧/424١ جتاري جزئي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به 

وقدره ) ٣٠٩8٧٣ درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب االإعالن : بنك االحتاد الوطني - �صركة م�صاهمة عامة - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنهم : ١- رود اأوف ديل للتجارة العامة �س.ذ.م.م 2-فهد حممد ر�صول عبدالرحيم حممد زينل 
اخلوري - ب�صفته كفيل مت�صامن للت�صهيالت املمنوحه للمدعي عليها االوىل رود اوف ديل للتجارة العامة 
املمنوحة  للت�صهيالت  مت�صامن  �صخ�صي  كفيل  ب�صفته   - ال�صعدي  ابراهيم  احمد  عبداحلي   -٣ ����س.ذ.م.م 
للمدعي عليها االوىل/رود اوف ويل للتجارة العامة �س.ذ.م.م - �صفتهم  بالق�صية : منفذ �صدهم- جمهويل 

حمل االإقامة 
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
التنفيذية  التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االج��راءات  )٣٠٩8٧٣( درهم اىل طالب 

بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12898 بتاريخ 2020/4/1   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 7188/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2٠١٩/٣462 جتاري جزئي ، ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 26٩٠6٧.2٧ درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب االإعالن : م�صرف االمارات اال�صالمي �صركة م�صاهمة عامة - �صفته بالق�صية : طالب 

التنفيذ
وميثله:جابر را�صد حممد جابر را�صد ال�صالمي -  �صفته بالق�صية:�صفته بالق�صية:وكيل

املطلوب اإعالنه : ١- حامد مطر عبيد بن خليف الطنيجي - �صفته  بالق�صية : منفذ �صده
 جمهول حمل االإقامة 

مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )26٩٠6٧.2٧( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
تاريخ  يوما من   ١5 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج���راءات 

ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12898 بتاريخ 2020/4/1   
 AJCFICIPOR2019/0002313 مذكرة تبليغ حكم

اىل املحكوم عليها املدعي عليه ١/�صامح فرج اهلل حممد احمد - م�صري اجلن�صية - امارة عجمان - النعيمه 
-�صارع امللك في�صل - بناية عبداهلل - بجوار عجمان �صوبر ماركت ومودي ماركت - الطابق اخلام�س - �صقة 

5٠2 - اقرب رقم مكاين 4٣4٩6١٠٣٠5 رقم الهاتف:٩٧١5٠54565٧١
نبلغك انه قد �صدر �صدك احلكم  AJCFICIPOR2019/0002313 /جتاري )جزئي( املبني ادناه 
ولك احلق يف االعرتا�س على هذا احلكم امام حمكمة عجمان املحكمة االبتدائية املدنيه خالل مدة 30 يوما 
ابتداءا من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغك هذه املذكرة ويف حالة عدم تقدميك االعرتا�س خالل املدة املذكورة 

فان احلكم �صي�صبح قطعيا بحقك و�صتتخذ االجراءات القانونية لتنفيذه
حتريرا يف يوم:2020/3/19

املح�صر:
للمدعي مبلغا وقدره )120.835.73(  يوؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام  املحكمة مبثابة احل�صوري  حكمت 
الفائدة  اىل  باال�صافة  فل�صا  و�صبعون  درهما وثالثة  الفا وثمامنائه وخم�صة وثالثون  درهم مائة وع�صرون 
التاأخريية بواقع %7 اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�صائية يف 2019/11/4 وحتى ال�صداد التام على ان ال 

يجاوز املبلغ املق�صي به والزامه مب�صاريف الدعوى ومبلغ الف درهما مقابل اتعاب املحاماة
اأمني ال�شر       

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12898 بتاريخ 2020/4/1   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 228/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2٠١8/٣٩55 جتاري جزئي ، ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) ٣٩685٣ درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب االإعالن : دي ا�س ا�س للحديد - �س ذ م م - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

وميثله : عبدالرحمن ح�صن حممد املطوع -  �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنه : ١- مال ملقاوالت املعدنية - ذ م م - �صفته  بالق�صية : منفذ �صده  

 جمهول حمل االإقامة 
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
�صتبا�صر  او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة  التنفيذ  به وقدره )٣٩685٣( درهم اىل طالب 
تاريخ  يوما من   ١5 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج���راءات 

ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12898 بتاريخ 2020/4/1   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 1426/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2٠١8/٣8١5 ، ب�صداد املبلغ املنفذ 
به وقدره ) 4٩544.5 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 

طالب االإعالن : العقرب لالعمال الكهروميكانيكية - �س ذ م م - �صفته بالق�صية : طالب 
التنفيذ  وميثله : عبدالرحمن ح�صن حممد املطوع -  �صفته بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنه : ١- كيه ا�س جيه للخدمات الفنية - �س ذ م م  - �صفته  بالق�صية : منفذ 
�صده - جمهول حمل االإقامة 

مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )4٩544.5٠( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12898 بتاريخ 2020/4/1   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 2097/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2٠١٩/٩٧١ جتاري كلي ، واملعدل 
باالإ�صتئناف رقم 2٠١٩/2٧٠5 ا�صتئناف جتاري ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 2٧١6١45 

درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب االإعالن : �صامان مرت�صى خمتاري فار�صي - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : ١- عادل �صهريار من�صوري - �صفته بالق�صية : منفذ �صده  
جمهول حمل االإقامة 

مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )2٧١6١45( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12898 بتاريخ 2020/4/1   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 1625/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2١4٣/2٠١8 جتاري كلي ، ب�صداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 6٩5٧١٣١ درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 

طالب االإعالن : �صركة عرب اخلليج للخر�صانة اجلاهزة - �س ذ م م �صفته بالق�صية : طالب 
التنفيذ  وميثله : م�صلم حامد م�صلم بخيت املحرمي -  �صفته بالق�صية : وكيل

: منفذ  بالق�صية  - �صفته  م   م  ذ  �س   - للمقاوالت  ١- جرين مودلينج   : اإعالنه  املطلوب 
�صده - جمهول حمل االإقامة 

مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )6٩5٧١٣١( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12898 بتاريخ 2020/4/1   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 2384/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2٠2٠/48 اأمر اأداء ، ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) ١٩٠5٧٠ درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب االإعالن : نوفل �صركي�س خري اهلل - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

وميثله : م�صلم حامد م�صلم بخيت املحرمي -  �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنه : ١- �صركة امكو اجننريجن اإنك االإمارات - ذ م م - �صفته  بالق�صية : 

منفذ �صده  - جمهول حمل االإقامة 
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  االإع��الن : قد  مو�صوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )١٩٠5٧٠( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املذكور  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

خالل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12898 بتاريخ 2020/4/1   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/1567(

املنذر : �صركة الهدبانيه للتجارة - فرع دبي / حممد عبداملح�صن 
املنذر اليه : �صركة تي ار ام العاملية للتجارة - �س ذ م م 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )268.٠٧2( درهم)مائتني 
وثمانية و�صتون الفا واثنان و�صبعون درهما( 

ا�صبوع من  املديونية املرت�صدة يف ذمتها وذلك خالل  وذلك مقابل قيمة 
تاريخ اعالنها بهذا االإن��ذار واإال �صتظطر املنذرة اىل اللجوء اىل الق�صاء 

ال�صتيفاء حقها مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف واالتعاب.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

Date 01/ 04/ 2020  Issue No : 12898
Notification by publication to appear before the 

Case Management Office 
in two languages one of which is issued in English 

In Appeal No. 2020/ 359 labor 
At the request of the appellant : Sharjah Taxi 
To the appellee : Shah Dilbar Shah
You are charged to attend before the Case Management 
Office of Sharjah Court of Appeal personally or by an 
approved agent on Tuesday corresponding to 28/ 04 / 2020  
in the case mentioned above - as an Appellee. 
Director of Case
Signed
Seal of Sharjah Court of Appeal
Case Management Office     

United Arab Emirates - Ministry of  Justice 
Sharjah Federal Appeal Court 

Case Management Office 

العدد 12898 بتاريخ 2020/4/1   
اإعالن ب�شاأن اإحالة الدعوى رقم )2019/4617( تنفيذ جتاري 

للخربة املحا�شبية وطلب اإيداع م�شتندات
املعلن اليهم / املنفذ �صدهم : ١- �صركة ال�صرق لقطع الغيار والتجارة العامة - ذ م م 

2- ب�صام ناجي ح�صن هم�صري  ٣- هاين ناجي ح�صن هم�صري. 
يف الدعوى رقم 2٠١٩/46١٧ تنفيذ جتاري

املحا�صبية   اخل��ربة  العمال  امل��وق��رة  االإبتدائية  دب��ي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
امل�صتندات  الإي��داع  2٠2٠/4/5 موعدا  املوافق  االأح��د  يوم  فقد حددنا  اع��اله  الدعوى  يف 
التجاري - برج  �صارع اخلليج  الكائن بدبي -  ، وذلك مبكتبنا  بالدعوى اعاله  اخلا�صة 
، الطابق االأول ، هاتف رقم : ٠4/582١٣٣٣ وفاك�س رقم  بيناري تاور ، مكتب رقم ١١٠ 
٠4/5٧٠5٧٧٣.  لذا يطلب ح�صوركم او من ميثلكم قانونا الإيداع امل�صتندات التي تخ�س 

مو�صوع الدعوى. 
م�صعل الزرعوين للمحا�صبة القانونية

اخلبري املحا�صبي : د. م�صعل عبداهلل الزرعوين

 اإجتماع خربة

العدد 12898 بتاريخ 2020/4/1   
اإعالن بالن�شر  بالدعوى 2020/1268 جتاري كلي - ال�شارقة    

اإىل املدعي عليها / وورلد وايد اند �صتريز - م م ح 
مبا ان املدعية / امليدا�س ملقاوالت البناء - ذ م م  

يف  خبريا  انتدبتنا  قد  املحكمة  اأن  ومبا  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقامت  قد 
هذه الدعوى ، ونظرا لعدم اإمكانية التوا�صل الهاتفي او عن طريق  الربيد 
االإلكرتوين مع املدعي عليها ، فاإننا ندعوكم حل�صور اجتماع اخلربة االأول او 
ح�صور ممثلكم القانوين ال�صاعة ١١.٠٠ �صباح يوم االإثنني 2٠2٠/4/2٠ مبكتب 
اخلبري / حممد ناظم ا�صرب بدبي - عود ميثاء - بناية �صبيكرتوم - مكتب 

١5/١٠2 هاتف 88١8 ٠4/٣١٣ لتقدمي دفوعكم وم�صتنداتكم . 
اخلبري حممد ناظم ا�شرب 
 050 416 7395

دعوة املدعي عليها 
الإجتماع اخلربة بالن�شر 

العدد 12898 بتاريخ 2020/4/1   
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 3624/2019/16 جتاري جزئي 
مو�صوع الدعوى : الئحة دعوى للمطالبة ب�صداد مبلغ وقدره )٧١١.٠85 درهم( �صبعمائة مائة واحدى 

ع�صر الف وخم�صة وثمانون درهم مبا يعادل عدد 284.4٣4 كيلو جرام من ال�صكر باالإ�صافة للمرت�صد من 
عقدي مرابحة ال�صكوك مبلغ ٣١.5٧4 واملرت�صد عن بطاقتي االإئتمان مبلغ وقدره ١١٧.٩54.45 درهم. 

طالب االإعالن : بنك دبي االإ�صالمي - �صركة م�صاهمة عامة  - �صفته بالق�صية : مدعي  
املطلوب اإعالنه :  ١- �صعيد في�صل حممد �صعيد حممد بدري - �صفته  بالق�صية : مدعي عليه 

جمهول حمل االإقامة 
املنعقدة بتاريخ  2٠2٠/٣/١٠ يف الدعوى املذكورة  مو�صوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها 
اأعاله ل�صالح/ بنك دبي االإ�صالمي �صركة م�صاهمة عامة - بالزام املدعي عليه بان ي�صدد للبنك املدعي مبلغا 
فل�صا(  وابعون  درهما وخم�صة  ع�صر  وثالثة  و�صتمائة  الف  و�صتون  )ثمامنائة  درهم   )86٠.6١٣.45( وقدره 
اتعاب حماماة.   حكما مبثابة احل�صوري قابال  امل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل  املدعي عليها  والزمت 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي  وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
لإعالناتكم يف 

يرجى الت�سال على
هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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•• ال�صارقة-الفجر:

املوؤ�ص�صة  الكبري”،  “القلب  اأعلنت 
مب�صاعدة  املعنية  العاملية  االإن�صانية 
الالجئني واملحتاجني حول العامل، 
التي تتخذ من اإمارة ال�صارقة مقراً 
يف  االإن�����ص��ان��ي��ة  م�صاريعها  ع��ن  ل��ه��ا، 
 16 ب��ل��غ��ت  وال���ت���ي  العام2019  
م�صروعاً بقيمة  32.3 مليون درهم 
اإماراتي  �صملت 146،771�صخ�س 
بالتعاون  العامل  دول��ة ح��ول   11 يف 

مع �صركاء حمليني وعامليني.
وت�����رك�����زت م�������ص���اري���ع امل���وؤ����ص�������ص���ة يف 
قطاعات حيوية اأ�صا�صية مثل التعليم 
النف�صي  والرعاية ال�صحية والدعم 
بواقع  للنهو�س  امل��ه��ارات،  وتطوير 
وم�صاعدتهم  واملحتاجني  الالجئني 
على االندماج يف جمتمعاتهم، وذلك 
اأعداد  يف  الكبري  لالرتفاع  ا�صتجابًة 
العامل؛  حول  والنازحني  الالجئني 
ح��ي��ث جت������اوزت  ح���اج���ز ال����� 70.8 
بح�صب   2019 ب��داي��ة  منذ  مليون 
لالأمم  ال�صامية  املفو�صية  ب��ي��ان��ات 

املتحدة ل�صوؤون الالجئني.
�صملتها  التي  ال��دول  قائمة  و�صمت 
م�����ص��اري��ع امل��وؤ���ص�����ص��ة ك��ل م��ن العراق 
ولبنان  واالأردن  وباك�صتان  والهند 
وكينيا  وم�صر  وفل�صطني  و���ص��وري��ا 
الدميقراطية  الكونغو  وجمهورية 

وموزمبيق.
والرعاية  التعليم  قطاعا  وت�����ص��در 
املا�صي قائمة  العام  ال�صحية خالل 

الكبري،  ال��ق��ل��ب  م��وؤ���ص�����ص��ة  اأول���وي���ات 
حيث خ�ص�صت %45 من التمويل 
و38%  ال�صحة  ل��ق��ط��اع  ال�����ص��ن��وي 
نحو  ذه��ب  حني  يف  التعليم،  لقطاع 
%16 من التمويل لدعم م�صاريع 
وواحد  املعي�صية،  ال��ظ��روف  حت�صني 
االإغ��اث��ة يف حاالت  لعمليات  املئة  يف 

الطوارئ.

توفري فر�س عمل لالجئني 
مليون   6.9 امل��وؤ���ص�����ص��ة  وخ�����ص�����ص��ت 
امل�صاريع  دره��م لدعم جمموعة من 
احليوية يف لبنان واالأردن والعراق، 
 6،236 ل�  بتوفري وظائف  اأ�صهمت 
املوؤ�ص�صة  دع��م��ت  ك��م��ا  و���ص��اب��ة،  ���ص��اب��اً 
مع  تعاونت  اإذ  لبنان،  يف  م�صروعني 
التي  للمعوقني”،  االأمل  “موؤ�ص�صة 
م�صنع  يف  ���ص��خ�����ص��اً   540 وظ��ف��ت 
الإن����ت����اج امل���الب�������س وت���وزي���ع���ه���ا على 

املحتاجني واملعوزين.
ويف العراق، تعاونت موؤ�ص�صة “القلب 
ال�صامية  “املفو�صية  م��ع  الكبري” 
لالأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئني”، 
 99.3 بقيمة  مالياً  دعماً  وقدمت 
 150 ل�22 عائلة ت�صم  األف درهم 
�صخ�صاً من النازحني داخلياً والذين 

يعي�صون ظروفاً قا�صية.
املوؤ�ص�صة  ف��دع��م��ت  االأردن،  يف  اأم����ا 
املفو�صية  نظمتها  ال��ت��ي  االأن�����ص��ط��ة 
ل�صوؤون  امل��ت��ح��دة  ل����الأمم  ال�����ص��ام��ي��ة 
االجتماعي  امل���رك���ز  يف  ال���الج���ئ���ني 
داخل خميم الزعرتي بهدف توفري 

الدورات التعليمية واملهنية ل� 546 
الجئاً والجئة.

دعم الرعاية ال�سحية 
الكبري  ال��ق��ل��ب  م��وؤ���ص�����ص��ة  وق���دم���ت 
املا�صي  يوليو  يف  درهم  األف   200
وما  ال���والدة  بعد  ما  ق�صم  لتحديث 
مل�����ص��ت�����ص��ف��ى جمعية  اجل���راح���ة  ب��ع��د 
العناية بالطفل واالأم يف لبنان، فيما 
مار�س  �صهر  يف  املوؤ�ص�صة  خ�ص�صت 
من  دره����م  األ����ف   734.5 امل��ا���ص��ي 
الدويل  “اأمرية” لالحتاد  �صندوق 
ملكافحة ال�صرطان بهدف دعم تنفيذ 
لعام  العاملية  ال�صحة  منظمة  ق��رار 
 20 يف  ال�����ص��رط��ان  ح���ول   2017
االأو�صط  ال�����ص��رق  منطقة  يف  دول����ة 
اإف��ري��ق��ي��ا، اخل��ا���س بتعزيز  و���ص��م��ال 
مراحل  حول  البيانات  جمع  عملية 
ق����درة منظمات  وزي�����ادة  ال�����ص��رط��ان 
ال��دع��وة لعالج  امل��دين على  املجتمع 

مر�س ال�صرطان ب�صكل فعال.
الكبري  القلب  موؤ�ص�صة  وا�صتكملت 
دع���م���ه���ا ل���ق���ط���اع ال�������ص���ح���ة خ���الل 
 3.6 تخ�صي�س  باإعالنها   2019
مليون درهم لتح�صني حياة االأطفال 
بالتعاون  الدميقراطية،  الكونغو  يف 
االأطفال”  “اأنقذوا  م��ن��ظ��م��ة  م���ع 
ال���دول���ي���ة، وذل�����ك ع���رب ب���ن���اء مركز 
لتوفري  ب��ال��ك��ام��ل  وجت��ه��ي��زه  �صحي 
خدمات الرعاية ال�صحية الأكرث من 
�صنوات   5 �صن  دون  طفل   4،000
الواحدة،  ال�صنة  يف  �صيدة   2،600

وم���ن امل��ت��وق��ع اأن ي��ت��م االن��ت��ه��اء من 
امل�صروع يف منت�صف عام 2021.

التعليم حق اإن�ساين 
التعليم  ب��اأن  اإميانها  من  وانطالقاً 
وركيزة  للجميع  اإن�صانياً  حقاً  ميثل 
املجتمعات،  وت����ط����ور  ال����ص���ت���ق���رار 
الكبري  ال��ق��ل��ب  م��وؤ���ص�����ص��ة  خ�ص�صت 
 16.1 ن��ح��و   ،2019 ع���ام  خ���الل 
تعليمية  ب��رام��ج   6 ل���  دره���م  مليون 
يف ال��ع��راق و���ص��وري��ا ول��ب��ن��ان وم�صر 
يف  �صيوة  وواح���ة  وباك�صتان،  وكينيا 
املا�صي  يناير  م�صر، كما تعاونت يف 
العاملية  االأط��ف��ال  ق��رى  م��ع منظمة 
)اإ�س اأو اإ�س( لتمكني 8،000 الجئ 
�صوري يف حمافظة دهوك العراقية 
م���ن احل�����ص��ول ع��ل��ى ال��ت��ع��ل��ي��م، ومت 
لهذا  دره���م  األ���ف   367 تخ�صي�س 

امل�صروع.
ن���ح���و توفري  مل�����ص��اع��ي��ه��ا  وت���رج���م���ًة 
احل������ق������وق ال���������ص����ام����ل����ة ل���الج���ئ���ني 
والنازحني مبا فيها احلق يف املعرفة 
الكبري”  “القلب  تعاونت  والقراءة، 
مع موؤ�ص�صة كلمات لتمكني االأطفال 
 12 لتوفري  حدود”  ب��ال  و”ثقافة 
اإىل  دره���م  األ���ف   50 بقيمة  مكتبة 
اإذ  موؤ�ص�صة عامل الدولية يف لبنان، 

�صمت املكتبات 500 عنوان.
دعماً  املوؤ�ص�صة  ق��دم��ت  ���ص��وري��ا،  ويف 
درهم  م��ل��ي��ون   1.8 ب��ق��ي��م��ة  م��ال��ي��اً 
تخدم  مدار�س   8 وجتديد  لرتميم 
6،000 �صخ�س يف عدة حمافظات 

املفو�صية  وت��ن��ف��ذه  ����ص���وري���ا،  داخ����ل 
ل�صوؤون  امل��ت��ح��دة  ل����الأمم  ال�����ص��ام��ي��ة 

الالجئني. 
املوؤ�ص�صة م�صروع  اأطلقت  ويف م�صر، 
مع  ب���ال���ت���ع���اون  ثريا”  “�صندوق 
رواف����د  وم���رك���ز  اخلري”  “م�صر 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ب��ق��ي��م��ة 215 
ال�صرق  “�صندوق  م��ن  دره����م  األ����ف 
اأفريقيا” لتطوير  و�صمال  االأو�صط 
مادتي  يف  ط��ال��ب   5،000 ق����درات 
الريا�صيات واللغة العربية، وتدريب 
مهاراتهم  م�صتوى  ل��رف��ع  املعلمني 

وتعزيز ممار�صاتهم التعليمية.
للتعليم  ���ص��ي��وه  واح����ة  م�����ص��روع  ويف 
م�صر  ج���م���ه���وري���ة  يف  امل��ت��خ�����ص�����س 
املجموعة  املوؤ�ص�صة  دعمت  العربية، 
م�صر  يف  البيئية  ل��ل��ج��ودة  ال��دول��ي��ة 
اإم��ارات��ي الإن�صاء  األ��ف دره��م  ب�550 
يف  وال��ب��ن��ات  للبنني  تعليمي  م��رك��ز 
وت���ق���دمي برامج  ال����واح����ة،  م��ن��ط��ق��ة 
ت���دري���ب م��ه��ن��ي��ة ل��ل�����ص��ب��اب واأخ�����رى 
اإىل تنمية  خم�ص�صة للكبار، تهدف 
لتعيينهم  ف��ر���س  وت��وف��ري  امل���ه���ارات 

فيما بعد يف املركز التعليمي.
وخ�ص�صت املوؤ�ص�صة 207 األف درهم 
الطفولة  ب���رام���ج  ل���دع���م  اإم����ارات����ي 
امل���ب���ك���رة وال���ت���ع���ل���ي���م االب����ت����دائ����ي ل� 
2،100 الجئ يف نريوبي من خالل 
الر�صمي  وال��زي  باملكاتب  تزويدهم 
مع  بالتعاون  املدر�صية،  وال��وج��ب��ات 
املتحدة  ل��الأمم  ال�صامية  املفو�صية 

ل�صوؤون الالجئني.

وانطالقاً من �صعي املوؤ�ص�صة ل�صمان 
ح�����ص��ول االأط����ف����ال ع��ل��ى ح��ق��ه��م يف 
امل��وؤ���ص�����ص��ة جمعية  ال��ت��ع��ل��ي��م، دع��م��ت 
باك�صتان،  يف  اخلريية   Citizen
اإماراتي  دره����م  األ����ف   100 مب��ب��ل��غ 
التعليم  خ����دم����ات  ت���ق���دمي  ب���ه���دف 
الدخل  ذوي  م���ن  ط���ال���ب���اً  ل�324 
املحدود يف منطقة خودا كي با�صتي، 
اإح�صائيات  ت�صري  اإذ  ك��رات�����ص��ي،  يف 
طفل  مليون   22.5 اأن  اإىل  دول��ي��ة 
50 م���ل���ي���ون ط���ف���ل يف  اأ�����ص����ل  م����ن 

باك�صتان غري ملتحقني باملدار�س.

دعم دول القارة الأفريقية 
قد  الكبري  القلب  موؤ�ص�صة  وك��ان��ت 
اأعلنت عن تو�صيع نطاق دعمها لت�صل 
اإىل اأك��رب ع��دد من ال��دول يف القارة 
االأفريقية خالل عام 2019، حيث 
غ��ط��ت خ��دم��ات��ه��ا االإن�����ص��ان��ي��ة للمرة 
والكونغو  وموزمبيق  كينيا  االأوىل 
املوؤ�ص�صة،  وخ�ص�صت  الدميقراطية، 
اإع�صار  خ��ّل��ف��ه  ال����ذي  ال���دم���ار  ب��ع��د 
ّنف  �صُ الذي  االإ�صتوائي،  “اإيداي” 
واح����داً م��ن اأ���ص��واأ ال��ك��وارث اجلوية 
 367 اأفريقيا،  تاريخ  يف  الطبيعية 
األف درهم لربنامج االأغذية العاملي، 
االإمدادات  توفري  على  �صاعد  ال��ذي 
الغذائية الطارئة ل�14 األف �صخ�س 
ملدة �صهر كامل يف موزمبيق، االأكرث 

ت�صرراً من االإع�صار.
احل�����م�����ادي، مدير  م�����رمي  وق����ال����ت 
“تظهر  ال��ك��ب��ري:  ال��ق��ل��ب  م��وؤ���ص�����ص��ة 

االإح�����ص��ائ��ي��ات ال�����ص��ادرة ع��ن االأمم 
الالجئني  ع�����دد  ت����زاي����د  امل���ت���ح���دة 
وامل���ح���ت���اج���ني ح����ول ال���ع���امل خالل 
اأهمية  ي����وؤك����د  م����ا  امل���ا����ص���ي،  ال����ع����ام 
القلب  م�����ص��اع��ف��ة ج��ه��ود م��وؤ���ص�����ص��ة 
ال��ك��ب��ري مل�����ص��اع��دت��ه��م، وال��ع��م��ل على 
ال��ت��ي تواجهها  ال�����ص��ع��وب��ات  حت��دي��د 
االأزمات  من  تعاين  التي  املجتمعات 
ال���ت���ي تقدم  ال���دول���ي���ة  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 
االإغاثة  وخدمات  االإن�صاين  الدعم 
اأف�صل  اإىل  ال��ت��و���ص��ل  ب��ه��دف  ل��ه��م، 
يف  ت�صهم  التي  واملمار�صات  احل��ل��ول 

تخفيف معاناتهم”.
اجت���اه  “اإن  احل����م����ادي:  واأ����ص���اف���ت 
امل��وؤ���ص�����ص��ة ن��ح��و ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى دعم 
امل�����ص��ت��دام على  امل�����ص��اري��ع ذات االأث����ر 
توجيهات  يج�صد  ال��الج��ئ��ني،  ح��ي��اة 
الدكتور  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان 
ال�صارقة،  ح��اك��م  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
وقرينته، �صمو ال�صيخة جواهر بنت 
موؤ�ص�صة  رئي�صة  القا�صمي،  حممد 
البارزة  املُ��ن��ا���ص��رة  ال��ك��ب��ري،  ال��ق��ل��ب 
املفو�صية  لالأطفال الالجئني لدى 
ل�صوؤون  امل��ت��ح��دة  ل����الأمم  ال�����ص��ام��ي��ة 
االنحياز  اأه���م���ي���ة  يف  ال����الج����ئ����ني، 
الدعم  وتوفري  االإن�صانية  للمواقف 
كانوا  اأينما  للمحتاجني  وامل�صاندة 

.“
اأن  احل�����������م�����������ادي   واأو����������ص���������ح���������ت 
ا�صرتاتيجيات اإعادة التاأهيل طويلة 
االأجل والتي ت�صمل التعليم والدعم 

متكن  امل���ه���ارات،  وت��ط��وي��ر  النف�صي 
اإح��داث نقلة نوعية يف  املوؤ�ص�صة من 
املجتمعات  االأزم��ات يف  دمج �صحايا 
املحلية كقوة فاعلة يف بناء املجتمع 

وم�صرية التنمية ال�صاملة.
الكبري”  القلب  “موؤ�ص�صة  اأن  يذكر 
بعد   ،2015 ال���ع���ام  يف  ت��اأ���ص�����ص��ت 
واحلمالت  امل����ب����ادرات  م���ن  �صل�صلة 
اأطلقتها  التي  واالإن�صانية  اخلريية 
حاكم  ال�������ص���م���و  �����ص����اح����ب  ق����ري����ن����ة 
ال�صارقة، �صمو ال�صيخة جواهر بنت 
حممد القا�صمي، منذ عام 2008، 
مل�صاعدة  الرامية  اجلهود  مل�صاعفة 
جميع  يف  وامل��ح��ت��اج��ني  ال��الج��ئ��ني 

اأنحاء العامل.
املوؤ�ص�صة  �صكلت  ان��ط��الق��ه��ا،  وم��ن��ذ 
امل�صاريع  ل���ب���اق���ة  م�������ص���اف���ة  ق��ي��م��ة 
واالإن�صانية  اخل��ريي��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
ال��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا دول����ة االإم������ارت على 
والعاملي،  االإق���ل���ي���م���ي  ال�����ص��ع��ي��دي��ن 
امل�صاعدات  توفري  املوؤ�ص�صة  وتوا�صل 
الطارئة الأك��رث من 20 دول��ة حول 
امل�صاريع  دع���م  ع��ن  ف�����ص��اًل  ال���ع���امل، 
امل�����ص��ت��دام��ة ذات امل����دى ال��ط��وي��ل يف 
والتعليم،  ال�صحية،  الرعاية  جمال 

وغريها من القطاعات الرئي�صة.

•• دبي-الفجر:

تراأ�س معايل الفريق �صاحي خلفان 
متيم، نائب رئي�س ال�صرطة واالأمن 
قيادات  جمل�س  رئي�س  بدبي،  العام 
ال�صرطة يف وزارة الداخلية، اجتماع 
املجل�س الذي جرى اأم�س عن بعد، 
لتوجيهات  ت��ن��ف��ي��ذاً  ي���اأت���ي  وال�����ذي 
اأف�صل  ب��ات��خ��اذ  ال��ر���ص��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
االإجراءات االحرتازية للوقاية من 
امل�صتجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  انت�صار 
العمل  عجلة  ا�صتمرارية  ول�صمان 
امل�صلحة  ي���خ���دم  مب���ا  ال��������وزارة  يف 

العامة.
اأم�س،  جل�صة  يف  امل��ج��ل�����س  ون��اق�����س 
احلركة  “ت�صاريح  خ��دم��ة  تطبيق 
برنامج  اأوق���ات  اأث��ن��اء  االحتادية”، 
التعقيم الوطني، وتوحيد اإجراءاتها 
قامت  حيث  ال��دول��ة،  م�صتوى  على 
الوزارة بتوفري هذه اخلدمة بعنوان 

“جتول” على موقعها االإلكرتوين 
متكن  والتي   ،)moi.gov.ae(
فرتات  اأثناء  احلركة  من  حامليها 
الوطني،  التعقيم  ب��رن��ام��ج  تنفيذ 
التعر�س  دون  واج���ب���ات���ه���م  واأداء 

لدى  الت�صريح  وي�صمل  للمخالفة، 
اإمارات  كافة  عرب  احلركة  �صدوره 
ال��دول��ة، وداخ���ل االإم����ارة الواحدة. 
واأهاب املجل�س باملواطنني واملقيمني 
اأرا�صي  على  املوجودين  والزائرين 

املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول����ة 
اال����ص���ت���ف���ادة م���ن ه����ذه اخل���دم���ة يف 
تفاديا  ف���ق���ط  ال���������ص����رورة  ح������االت 
قانونية،  خمالفات  الأي��ة  للتعر�س 
واالل����ت����زام ب��ال��ق��وان��ني وال���ق���رارات 
التي ت�صدرها وزارة الداخلية بعدم 
لل�صرورة  اإال  امل��ن��ازل  م��ن  اخل���روج 
العمل،  ل�����دواع�����ي  اأو  ال���ق�������ص���وى 
االحتياطات  ب��ك��اف��ة  االل����ت����زام  م���ع 
االح��رتازي��ة واالإر���ص��ادات ال�صحية. 
ك���م���ا ن���اق�������س امل���ج���ل�������س ع��������دداً من 
العامة  وال�����ص��ي��ا���ص��ات  امل��و���ص��وع��ات 
تتعلق  ال����ت����ي  ال���داخ���ل���ي���ة  ل���������وزارة 
يف  االأداء  ت��ط��وي��ر  ب��ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
ك����اف����ة. ح�صر  ال���������وزارة  ق���ط���اع���ات 
اهلل  عبد  الفريق  معايل  االج��ت��م��اع 
العام ل�صرطة  القائد  امل��ري،  خليفة 
دبي، واللواء علي عبد اهلل بن علوان 
النعيمي، القائد العام ل�صرطة راأ�س 
�صلطان  ال�����ص��ي��خ  وال���ل���واء  اخل��ي��م��ة، 

ل�صرطة  ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د  ال��ن��ع��ي��م��ي، 
بن  را���ص��د  ال�صيخ  وال��ل��واء  عجمان، 
ل�صرطة  العام  القائد  املعال،  اأحمد 
اأحمد  حممد  وال��ل��واء  القيوين،  اأم 
ال��ق��ائ��د العام  ال��ك��ع��ب��ي،  ب���ن غ����امن 
ل�����ص��رط��ة ال��ف��ج��رية، وال���ل���واء �صيف 
العام  ال��ق��ائ��د  ال�����ص��ام�����ص��ي،  ال�����زري 
ل�صرطة ال�صارقة، والعميد مهند�س 
ح�������ص���ني احل�������ارث�������ي، م�����دي�����ر ع����ام 
اخلدمات االلكرتونية واالت�صاالت 
بوزارة الداخلية ، والعميد الدكتور 
علي الطنيجي، مدير عام العمليات 
املركزية بالوزارة، والعميد مهند�س 
نا�صر اليبهوين، مدير قطاع �صوؤون 
والعميد  الداخلية،  ب��وزارة  القيادة 
املدير  ن��ائ��ب  االأح��م��د،  العزيز  عبد 
االأمني  اجل��ن��ائ��ي��ة،  لل�صرطة  ال��ع��ام 
العام ملجل�س قيادات ال�صرطة بوزارة 
الداخلية، وعدد من كبار ال�صباط 

بالوزارة.

جمل�ش قيادات ال�سرطة يناق�ش تطبيق خدمة »ت�ساريح احلركة الحتادية«

تعزيز البنية التحتية للتعليم والرعاية ال�سحية 
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•• اأبوظبي-وام:

اأ�صاد اأحمد بن حممد اجل��روان رئي�س 
وال�صالم  ل��ل��ت�����ص��ام��ح  ال��ع��امل��ي  امل��ج��ل�����س 
اأع�صاء  يبذلها  التي  اجلبارة  باجلهود 
ال���ه���ي���ئ���ات ال���ط���ب���ي���ة ح�����ول ال����ع����امل يف 
 “ امل�صتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  م��واج��ه��ة 
يف  اجل�����روان  واأك����د   . “ كوفيد_19 
الطبية  ال��ه��ي��ئ��ات  اأع�����ص��اء  اأن  ل��ه  ب��ي��ان 
حياة  ي�صونوا  اأن  على  اأق�صموا  الذين 
االإن�صان يف كل الظروف واالأحوال واأن 
يبذلوا اأق�صى جهودهم يف اإنقاذها واأن 
يكونوا دائما من و�صائل رحمة اهلل هم 
املواجهة  خط  يف  احلقيقيون  االأب��ط��ال 
يف ح��رب��ن��ا ���ص��د “ ك��ورون��ا “ . وق���ال “ 
يف  للمقاتلني  واالمتنان  االح���رتام  كل 
ال��ذي��ن يعر�صون  اخل��ط��وط االأم��ام��ي��ة 
اأنف�صهم للخطر يف حماربة هذا الوباء، 
م�����ص��ددا ع��ل��ى احل���اج���ة الإي���ج���اد طرق 
ال�صحية  الرعاية  نظام  يف  لال�صتثمار 

مبثابة  هم  الطبية  الهيئات  واأع�صاء  االأط��ب��اء  ه��وؤالء  ب��اأن  واالع���رتاف  والتكنولوجيا  والعلمي  الطبي  البحث  وتطوير 
املحاربني يف معاركنا اجلديدة وهو ما �صي�صكل اأف�صل هدية ميكننا اأن نقدمها لهم يف القرن احلادي والع�صرين”.

•• دبي-وام:

نفت هيئة تنمية املجتمع يف دبي ما مت تناقله موؤخراً 
عرب و�صائل التوا�صل االجتماعي ب�صاأن اإ�صدار الهيئة 
لتعميم حول اعتماد اإجراءات ا�صتثنائية ب�صاأن قطاع 
االت�صاالت وحتديداً فيما يتعلق باملحادثات الهاتفية 
ومن�صات التوا�صل االجتماعي مثل: وات�صاب وتويرت 
وفي�صبوك وغريها، موؤكدة اأن التعميم الذي مت تداوله 
ال �صحة له على االإطالق. واأو�صحت الهيئة اأن هناك 
جهات معنية بقطاع االت�صاالت يف الدولة، واأن جمرد 
االإج����راءات لتعميم ���ص��ادر ع��ن هيئة  اأن تن�صب ه��ذه 
اأق��دم على ن�صر  ك��ذب من  اأم��ر ُيظهر  تنمية املجتمع 
تلك ال�صائعة نظراً لعدم اإملامه باخت�صا�صات اجلهات 
اأو  تدابري  من  عنها  ي�صدر  اأن  ميكن  وما  احلكومية 
اإطار اخت�صا�صها. ونا�صدت الهيئة  اإج��راءات تاأتي يف 
اأعلى درج��ات احل��ذر يف  اأف���راد املجتمع توخي  جميع 

من  كثري  يف  والتي  واملعلومات  االأخ��ب��ار  مع  التعامل 
االأحيان تكون من جهات غري معلومة، حيث ال يعني 
تداول وثيقة عليها ال�صعار الر�صمي جلهة بعينها اأنه 
من  اليوم  التكنولوجيا  تتيحه  ملا  نظراً  عنها،  �صادر 
كافة،  النا�س  متناول  يف  اأ�صبحت  متطورة  اإمكانات 
والتي ميكن من خاللها ا�صتخدام ال�صعارات الر�صمية 
يف تكوين مثل هذه الوثائق غري ال�صحيحة. واأكدت 
الهيئة اأن هناك من �صعاف النفو�س من ي�صتغل اأوقات 
تت�صبب  والتي ال  ال�صائعات  لن�صر مثل تلك  االأزم��ات 
اإال يف اإحداث حالة من القلق ال اأ�صا�س لها من قريب 
اإذ ت�صكل مثل تلك املمار�صات التي يجرمها  اأو بعيد، 
قانون دولة االإمارات العربية املتحدة تهديداً حقيقيا 
الأمن وا�صتقرار املجتمع وهو ما تت�صدى له الدولة 
بكل قوة من خالل القوانني التي مت �صنًّها للحد من 
مثل هذه الت�صرفات غري امل�صوؤولة والتي ال توؤدي اإال 

اإىل االإ�صرار باملجتمع وم�صالح جميع اأفراده.

تنمية املجتمع يف دبي تنفي �سحة تعميم �سدر عنها يتعلق 
باإجراءات ا�ستثنائية تخ�ش قطاع الت�سالت

املجل�ش العاملي للت�سامح ي�سيد بجهود الهيئات 
الطبية حول العامل يف مواجهة كورونا
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عربي ودويل

الإفراج عن موظفني يف موؤ�س�سة النفط الليبية 

احلكومة الأملانية تت�ساور ب�ساأن انتهاك خ�سو�سية �سكانها

الظروف  توافر  فور  ا�صرتيهما  اىل  املوظفان  ين�صم 
االأمنية الالزمة.

ودع������ا االأج�����ه�����زة االأم���ن���ي���ة اىل اإج��������راء م���زي���د من 
التحقيقات يف حادثة اخلطف والك�صف عن املتورطني 
ل�����ص��م��ان ع���دم تكرارها  يف اجل��رمي��ة وحم��اك��م��ت��ه��م، 

م�صتقباًل، وفقاً لتعبريه.
وقام م�صلحون جمهولون يف يوليو)متوز( 2018، 
النفطي  ال�����ص��رارة  حقل  يف  موظفني  اأرب��ع��ة  بخطف 
جنوب ليبيا، قبل االإفراج عن اثنني منهم )ليبيان( 

يف وقت �صابق.
ليبيا  يف  النفط  حق�������ول  اأك��رب  ال�ص�����رارة  وحق�������ل 
اإجمايل  من  يوم�������ياً،  برمي���������ل  األ��ف   270 وينتج 
اإنت����������اج الب���������الد  1.2 مليون برميل هو متو�ص���������ط 
الثاين(  يناير)كانون  النفط يف  من�صاآت  اإغ��الق  قبل 

املا�صي.
ليبيا  ال��ن��ف��ط��ي��ة يف  وامل����وان����ئ  احل���ق���ول  وت��ت��ع��ر���س 
الإغالقات متكررة بفعل احتجاجات عمالية اأو جراء 

تعر�صها لهجمات.
وت�صم ليبيا اأكرب خمزون نفطي يف اأفريقيا، وكانت 
اإ�صقاط  1.5 مليون برميل يومياً قبل  تنتج حواىل 

نظام معمر القذايف يف 2011.

•• طرابل�س-وكاالت

االإفراج  ليبيا،  يف  للنفط  الوطنية  املوؤ�ص�صة  اأعلنت 
عن اثنني من موظفيها هما ليبي وروم��اين بعدما 
خطفهما م�صلحون يف حقل ال�صرارة النفطي جنوب 

البالد قبل اأكرث من عام ون�صف عام.
ورحبت املوؤ�ص�صة الوطنية للنفط يف بيان ن�صرته على 
)ليبي  م�صّلم  اأ�صرف  عن  اأم�س  ب�”االإفراج  في�صبوك 
بو�صكا�صو)روماين  لورنتينو  وفالنتني  اجلن�صية( 
اجل��ن�����ص��ي��ة ال��ل��ذي��ن( ك��ان��ا خم��ت��ط��ف��ني مل���دة ع���ام و7 

اأ�صهر«.
هوية  ع����ن  ت���ف���ا����ص���ي���ل  اأي  امل���وؤ����ص�������ص���ة  ت����ق����دم  ومل 

اخلاطفني.
للنفط  الوطنية  املوؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وقال 
دد “اأنا �صعيد للغاية  م�صطفى �صنع اهلل يف هذا ال�صّ
بروؤية هوؤالء الرجال يف اأمان وحمنتهم يف االأ�صر قد 
هي  والعمال  املوظفني  �صالمة   ،)...( اأخ��رياً  انتهت 

اأولوية بالن�صبة للموؤ�ص�صة«.
واأ�صاف �صنع اهلل “ميكن اأن يتعر�س بع�س العاملني 
علينا  ويجب  كبرية،  ملخاطر  و�صركاتها  املوؤ�ص�صة  يف 
�صمان اأمنهم يف جميع االأوقات”، معرباً عن اأمله ان  •• برلني-وكاالت:

�صرح متحدث با�صم وزير ال�صحة االأملاين ين�س �صبان 
اال�صتعانة  ب�صاأن  بعد  ق���راراً  تتخذ  مل  احلكومة  ب��اأن 
يف  للم�صاعدة  الذكية  الهواتف  على  رقمي  بتطبيق 

وقف انت�صار فريو�س كورونا.
ي��اأت��ي ذل���ك ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن ه���ذه اخل��ط��وة تلقى 

تاأييداً �صيا�صياً وا�صع النطاق.
وي��ج��ري ال��ن��ق��ا���س يف اأمل��ان��ي��ا م��ن��ذ اأي����ام ح���ول احتمال 
للتو�صل  امل���ح���م���ول  ال���ه���ات���ف  ب���ي���ان���ات  ا����ص���ت���خ���دام 
بالعدوى  ل��ل��م�����ص��اب��ني  امل��ح��ت��م��ل��ني  امل��خ��ال��ط��ني  اإىل 

وحتذيرهم.
مريكل  اأجن��ي��ال  امل�صت�صارة  ح��زب  يف  �صا�صة  وي��رغ��ب 
يف  الداخلية  ال�صيا�صة  م�صوؤول  �صو�صرت  اأرم��ني  مثل 
اال�صتعانة بتطبيق يتم ا�صتخدامه على اأ�صا�س طوعي 
ويعمل كاأنه كتاب يوميات رقمي، بحيث اإنه اإذا جاءت 
بالن�صبة  اإي��ج��اب��ي��ة  ك���ورون���ا  ف��ريو���س  ف��ح�����س  نتيجة 
ل�صاحب الهاتف، يتم اإر�صال حتذيرات اإىل االأ�صخا�س 
الذين يحتمل اأن يكون قد خالطهم يف اآخر اأ�صبوعني 

قبل اكت�صاف االإ�صابة.
اأفكار  ن��ق��ا���س  اإن�����ه ي���ج���ري ح���ال���ي���اً  امل���ت���ح���دث  وق�����ال 
من  اال�صتفادة  كيفية  ح��ول  احلكومة  داخ��ل  خمتلفة 
ال�صريع  االنت�صار  منع  يف  املحمولة  الهواتف  بيانات 

للفريو�س.
امل�صتمر  “التتبع  اأن  املتحدث  اأك��د  نف�صه،  ال��وق��ت  يف 
حل���االت ال��ع��دوى اجل��دي��دة واالأ���ص��خ��ا���س املخالطني 
����ص���ي���ك���ون ع���ن�������ص���را اأ����ص���ا����ص���ي���ا يف ح�����ال ال���ت���ف���ك���ري يف 

ا�صرتاتيجيات خارجية«.
من جانبه، قال متحدث با�صم وزارة الداخلية اإن هناك 
برمته  االإج��راء  كيفية �صياغة  داخلية حول  نقا�صات 
وتابع  الوقت”،  االإع��الن عنه عندما يحني  “و�صيتم 
اأنه لي�س هناك خطط على اأية حال “ لتحليل وتتبع 

بيانات الهاتف املحمول يف جميع اأنحاء البالد«.
“ احلل التطوعي �صيكون  اأن  وذكرت وزارة الداخلية 

اأف�صل من ال �صيء«.
و�صجلت اأملانيا 57

اآخ���ر  ب��ح�����ص��ب  اإ����ص���اب���ة و430 ح���ال���ة وف������اة،  األ�����ف   
اإح�صائية.

جمل�ش التمري�ش: اأبطالنا بحاجة 
للحماية الكاملة من كورونا 

•• جنيف-رويرتز

التجهيزات  م��ن  للمزيد  حاجة  هناك  اإن  ال���دويل  التمري�س  جمل�س  رئي�س  ق��ال 
مكافحة  جهود  يف  املواجهة  خ��ط  على  يعملون  ال��ذي��ن  القطاع  ه��ذا  اأب��ن��اء  حلماية 
فريو�س كورونا. وقال هوارد كاتون وهو ممر�س بريطاين يتوىل من�صب الرئي�س 
التنفيذي ملجل�س التمري�س الدويل “هم اأبطال، اأعتقد اأنه ال يوجد و�صف اآخر ملا 
يفعلونه حاليا”. واأ�صاف اأن معدالت االإ�صابة بلغت ت�صعة باملئة بني العاملني بقطاع 
ال�صحة بينما و�صلت يف اإيطاليا 12 باملئة ويف اإ�صبانيا 14 باملئة كما حدثت وفيات 
بني اأطقم التمري�س هناك ويف اإيران واإندوني�صيا. وقال لرويرتز من مقر املجل�س 
الدويل للممر�صني املطل على بحرية جنيف “ال �صك لدينا يف اأن معدل االإ�صابات 
مرتبط يف جانب منه بنق�س جتهيزات احلماية ال�صخ�صية”. واأ�صاف “هناك نق�س 
عاملي ومن الوا�صح اأن اأطقم التمري�س اأكرث عر�صة للخطر نظرا الختالطهم مع 
من يقومون برعايتهم”. وميثل املجل�س 130 رابطة حملية واأكرث من 20 مليون 
الدول وامل�صنعني لزيادة  العاملية مرارا  ال�صحة  ممر�س وممر�صة. ودعت منظمة 
اإنتاج االأقنعة والقفازات واملالب�س الطبية وغريها من اأجل العاملني بقطاع ال�صحة 
املعر�صني للخطر يف ظل نق�س حاد بهذه امل��واد. واأ�صيب نحو 700 األف �صخ�س 
ال�صني  املا�صي يف  االأول  كانون  دي�صمرب  �صهر  بداأ  الذي  التف�صي  العامل يف  باأنحاء 
وح�صد اأرواح اأكرث من 33 األف �صخ�س بح�صب اإح�صاءات منظمة ال�صحة العاملية.

ارتفاع الوفيات بكورونا
 يف اإ�سرائيل اإىل 17 

•• القد�س املحتلة-وكاالت

الوفيات  عدد  بارتفاع  الثالثاء،  اأم�س   اإ�صرائيل  يف  املعلنة  البيانات  اأف��ادت 
بفريو�س كورونا اإىل 17.

عدد  اأن  بو�صت”،  “جريوزاليم  �صحيفة  نقلتها  التي  البيانات،  واأو�صحت 
االإ�صابات ارتفع اإىل 4831، 83 منها يف و�صع خطري.

من  جديدة  جمموعة  على  املا�صية  الليلة  االإ�صرائيلية  احلكومة  ووافقت 
جتمع  حظر  بينها  من  الفريو�س،  انت�صار  من  للحد  التقييدية  التدابري 
اأكرث من �صخ�صني، وق�صر العدد امل�صموح له بح�صور اجلنائز ب� 20 �صخ�صاً 

فقط، واالكتفاء فقط ب�%15 من القوى العاملة.

�سديقة ابنه بو بايدن
جامايكي،  واأب  هندية  اأم  م��ن      
قد ت�صبح اأول ام��راأة، واأول �صوداء 
هذا  الرئي�س  نائب  من�صب  ت�صغل 
ملون  �صخ�س  اأول  ك��ان��ت  اأن  ب��ع��د 
ي��ن��ت��خ��ب مل��ن�����ص��ب امل���دع���ي ال���ع���ام يف 
�صناتورة  وثاين  فران�صي�صكو،  �صان 

�صوداء يف التاريخ االأمريكي.
اأو  رق����م واح����د  “كن  ���ص��ع��اره��ا:     
غري  م��ر���ص��ح��ة  اآخر”.  ����ص���يء  ال 
الرت�صيح  على  ال�صباق  يف  �صعيدة 
ب�صرعة  ان���ح���ازت  ال���دمي���ق���راط���ي، 

اإنهما  8 مار�س.  اإىل جو بايدن يف 
ب�صكل  البع�س  بع�صهما  ي��ع��رف��ان 
بو  ابنه  خ��الل  م��ن  �صيما  ال  جيد، 
بايدن، عندما كان كل منهما ي�صغل 
ديالوير،  ه��و يف  ع���ام،  م���ّدع  خطة 

وهي يف كاليفورنيا. 
    وه����ك����ذا، ط�������ّورا ع���الق���ة ودي����ة 
�صاحلها  يف  وه������ذا  و���ص��خ�����ص��ي��ة. 
“الثقة”  و�صع  بايدن  جو  اأن  مبا 
ذلك  اأن  اإال  ل��الخ��ت��ي��ار.  ك��م��ع��ي��ار 
من  ال�صديقة”  “هذه  مي��ن��ع  مل 
املناظرة  خ���الل  بعنف  مهاجمته 

�صيما  ال  ال��ث��ان��ي��ة،  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
باإلغاء  يتعلق  �صابق  ت�صويت  ب�صاأن 
الف�صل العن�صري، مّما فّجر ن�صب 
مل  ال�صربة  ه��ذه  لكن  امل�����ص��اه��دة. 
تكن كافية لت�صعفها، كما ان ق�صتها 
كطفلة مهاجرة مل تقنع احل�صود.    
ت�صبه  ال  حياتها  م�صرية  وال�صبب. 
بنهم...  االأم��ري��ك��ان  ي�صتهلكه  م��ا 
حياة فتاة فقرية من غيتو و�صيع 
ت�صل اإىل اأعلى ال�صلم بقوة ارادتها. 
ال، كاماال هاري�س، هي ابنة باحثة 
هندية �صهرية يف جمال ال�صرطان، 

واأب  دبلوما�صي،  ابنة  نف�صها  وه��ي 
اأ�صتاذ االقت�صاد يف �صتانفورد قادم 
ج��ًدا يف  نا�صط  وه��و  من جامايكا، 

حركة احلقوق املدنية.
ق�صة  اأي�������ص���ا  ه����ي  ال�������ص���ي���ا����ص���ة     
����ا جانب  اأي���������صً وه����ن����اك  ع���ائ���ل���ي���ة، 
اأن  ب���ال�������ص���الل���ة مي���ك���ن  ي���رت���ب���ط 
ال�صغرى  اأخ���ت���ه���ا  ك���ان���ت  ي���زع���ج. 
كلينتون  لهيالري  م�صت�صارة  مايا 
ال���ذي مل  2016. وزوج���ه���ا،  ع���ام 
وكان  حم���ام،  اأط��ف��اال،  منه  تنجب 
ال�صابق  ال��ث��ال��ث  ال��رج��ل  ���ص��ه��ره��ا 

رئا�صة  خ�����الل  ال����ع����دل  وزارة  يف 
اأطلقت   ،2010 وع����ام  اأوب����ام����ا. 
امل��ج��ل��ة االل��ك��رتون��ي��ة دي��ل��ي بي�صت 
اأوباما  “باراك  لقب  ك��ام��اال  على 

الن�صاء«.

كثريا ما غريت راأيها
   ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل��ل��ب��ع�����س، ه���ي جمرد 
ان  اأن  مي��ك��ن  ال  ����ص���رط���ي،  ���ص��وب��ر 
ي�صدر عنها غري املواقف املحافظة. 
اإنها  االآخ�����ر،  للبع�س  وب��ال��ن�����ص��ب��ة 
هاري�س  �صاندت  للغاية.  ليربالية 
تاأييدها  واأعلنت  للجميع،  ال��زواج 
ملراقبة اأكرث �صرامة على االأ�صلحة 
ب��ق��ي��ت غام�صة  ال��ن��اري��ة، يف ح��ني 
حول عقوبة االإعدام: هي تعار�صها 
�صخ�صياً، ولكنها يف بع�س االأحيان 
تباركها كمدعية. احلقيقة، وكثريا 
م���ا ت��ع��اب ع��ل��ي��ه��ا، ه���ي اأن���ه���ا غالًبا 
م�صالة  �صيما يف  ال  راأي��ه��ا  تغرّي  ما 

االإ�صالح ال�صحي احلا�صمة.
التي  احلقيقية  ال�صعوبة  لكن     
فيما  ���ص��ك  دون  ت��ك��م��ن  ت��واج��ه��ه��ا، 
حتى  الكاليفورنية  انها  جت�صده: 
النخاع، التي مل تفهم مدى اأهمية 
تر�ّصف  ي��ك��ن  مل  ال���ق���رب.  �صيا�صة 
ق��ه��وة م��ع ال��ن��ا���س ال��ب�����ص��ط��اء على 
حملتها...  خ��الل  اأعمالها  ج��دول 
اأي�������وا  م�����وق�����ف دف�����ع�����ت ث���م���ن���ه يف 

ونيوهامب�صري.
   ويف هذا التمرين ال�صغري، اأثبتت 
الق�صرية  ال��ق��ائ��م��ة  ع��ل��ى  مناف�صة 
كلوب�صار،  اإمي��ي  ب��اي��دن، مثل  جل��و 
ال�����ص��ن��ات��ورة ال��ن�����ص��ط��ة ع���ن والي���ة 
يف  فاعلية  اأك���رث  اأن��ه��ا  ميني�صوتا، 
جذب انتباه �صكان املناطق الريفية 
يف الغرب االأو�صط... تلك القاعدة 
االنتخابية احليوية للرئي�س املقبل 

للواليات املتحدة.
عن لوجورنال دي دميان�س

النتخابات التمهيدية الدميقراطية:

هل يلعب جو بايدن ورقة كامال هاري�ش...؟
حوايل 15 مر�سحة متلك املوا�سفات الالزمة ل�سغل من�سب نائب الرئي�س

بايدن... تعددت االأ�صماء والرهان واحد

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• بيري مارتن

مهوو�س  ت����رام����ب  دون����ال����د  اأن  امل����ع����روف  م����ن     
ب��اال���ص��ت��ط��الع��ات. وب��ع��د ث��الث ���ص��ن��وات م��ن ن�صبة 
اليوم،  مبتهج  اأن��ه  بد  ال  تاريخياً،  منخف�صة  ر�صا 

حيث بلغت �صعبيته هذه االيام ذروتها.
   املكا�صب متوا�صعة -يرتاوح معدل اال�صتطالعات 
من 45 باملئة اإىل 48 باملئة من الرا�صني-اال ان 
له  ي�صمح  امل�صتوى  ه��ذا  ومثل  ت�صاعدي،  االجت��اه 

بالتفكري يف الفوز يف نوفمرب.
االأغلبية  وت���اأي���ي���د  ال����زي����ادة  ه����ذه  ن��ف�����ص��ر  ك��ي��ف    
من  العديد  كانت  بينما  ال��وب��اء،  �صد  الإج��راءات��ه 
اأفعاله يف هذه االأزمة موؤ�صفة؟ وهل �صي�صمن هذا 

االنتعا�س اإعادة انتخابه؟

م�سرية عادية
   مع كل اأزمة كبرية، يلتّف الراأي العام االأمريكي 

حول الرئي�س.
   قفزت �صعبية جورج دبليو بو�س من 51 باملائة 
اإىل 90 باملائة بعد 11 �صبتمرب 2001، وح�صل 
90 باملئة تقريًبا خالل حرب اخلليج  والده على 

االأوىل. 
  يف نوفمرب 1979، خ�صر جيمي كارتر حوايل 30 
باملئة يف ا�صتطالعات الراأي، لكن اأزمة الرهائن يف 
اإيران دفعته اإىل ما يتجاوز 55 باملائة. وبالن�صبة 
لكارتر وبو�س االأب، كانت هذه الزيادة يف ال�صعبية 

عابرة، وكان االقت�صاد وراء هزميتهما.
ترامب  دون��ال��د  اكت�صبها  التي  القليلة  النقاط     
انتفاخا،  منه  نتوقع  اأن  وميكنا  ب��ه��ا،  ي�صتهان  ال 
اأو  ال�صابقة  االأخطاء  من  ن  حم�صّ اأن��ه  يعتقد  وان 

القادمة يف اإدارته لالأزمة.

اإدارة اأزمة غري متكافئة
   اإن مكا�صب الرئي�س متوا�صعة مقارنة باأ�صالفه، 

لكنها مهمة يف ال�صياق احلايل حلالة اال�صتقطاب 
ال�صائدة.

   قد يفاجاأ املرء لروؤية �صعبية ترامب ترتفع، هو 
اإدارة هذه  ارت��ك��ب العديد م��ن االأخ��ط��اء يف  ال��ذي 
االأزم����ة، وال��ت��ي م��ن امل��رج��ح اأن ت��ك��ون لها عواقب 
وخ��ي��م��ة.    ومل ي�صتيقظ ال���راأي ال��ع��ام فعاًل على 
ح��ج��م ه���ذه االأزم�����ة، اال ع��ن��دم��ا ب����داأ ال��رئ��ي�����س يف 
الظهور يومياً مع فريق خربائه، واإعطاء االنطباع 

باأنه يفعل ما يجب ان يقوم به.

الواقع يقرتب راك�سا
   نن�صى املا�صي ب�صهولة يف ع�صر ترامب. ويف الوقت 
تظهر  عندما  ولكن  �صاحله،  يف  ال�صورة  احل��ايل، 
�صي�صعب  ل��ل��وب��اء،  الكاملة  وال��ع��واق��ب  التداعيات 
الرئي�س  االنتقادات. وميكن خل�صوم  تفادي  عليه 
ال�صخيفة،  ب��ت�����ص��ري��ح��ات��ه  ي���ذّك���روا  اأن  ذل���ك  ب��ع��د 
عندما قال اإن هذه االأزمة �صتوؤثر على عدد قليل 
ولن  مبعجزة.   و�صتختفي  املعزولة،  احل��االت  من 
التي  ال��ع��دي��دة  امل���رات  على  الت�صديد  يف  ي����رتددوا 

ناق�س فيها ترامب خرباءه.
   من املرجح اأن ي�صتفيد دونالد ترامب على املدى 
امل�صبوقة  غ��ري  ال��ت��داب��ري  جمموعة  م��ن  الق�صري 
التاأثري  من  للتخفيف  الكونغر�س  اعتمدها  التي 
لن  االإج���راءات  ان هذه  االقت�صادي لالأزمة، غري 
اأ�صهر،  لعدة  بظالله  يلقي  ان  م��ن  ال��رك��ود  متنع 
و���ص��ت��ك��ون ت���اأث���ريات���ه ه���ي ال��ع��ام��ل احل��ا���ص��م الذي 
اأو  �صيوجه ان��ت��خ��اب��ات ن��وف��م��رب م��ن ه���ذا اجل��ان��ب 

ذاك.
   ورغ����م االن��ت��ع��ا���س ل�����ص��ال��ح دون���ال���د ت���رام���ب يف 
املتوا�صعة  املكا�صب  هذه  فاإن  ال��راأي،  ا�صتطالعات 

بعيدة عن كونها تعلن عن فوز �صهل يف نوفمرب.
   مل يكن دونالد ترامب املت�صّبب يف هذه االأزمة، 

اإال اأنه �صيتحّمل عواقبها.
ترجمة خرية ال�صيباين

ترامب يك�سب نقاًطا, لكن النتخابات ل تزال بعيدة...!

*اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية / مركز الدرا�صات والبحوث الدولية يف جامعة مونريال لتنمية املعرفة 
حول الرهانات الدولية

يراها البع�ش جمرد �سوبر �سرطي �ساحبة
 مواقف حمافظة, ويراها اآخرون ليربالية للغاية

كاماال هاري�س... اأوباما الن�صاء

•• الفجر – خرية ال�صيباين

     عندما اأعلن جو بايدن يف 15 مار�س اأنه �سيختار 
اأ�سماء  ثالثة  ت��داول  مت  للرئي�س،  نائبة  ام���راأة 
ميني�سوتا  ولي��ة  �سيناتورات  اأ�سماء  الفور:  على 
وارن،  اإليزابيث  وما�سات�سو�ست�س  كلوبو�سار،  اإميي 
القائمة  منت  ومنذئذ،  هاري�س.  كمال  وكاليفورنيا 
يوم  ال�سابق  الرئي�س  نائب  واأ���س��ار  كبري.  ب�سكل 
اجلمعة اإىل اأن حوايل 15 مر�سحة متلك املوا�سفات 
لعبة  يف  ذل��ك،  وم��ع  املن�سب.  ه��ذا  ل�سغل  ال��الزم��ة 
التكهنات هذه، هناك ا�سم يتكرر منذ عام على اأفواه 
املتكهنني، وهو ا�سم ابنة كاليفورنيا كامال هاري�س، 

55 عاًما.

النم�سا تتبنى اإجراءات جديدة ملنع انت�سار فريو�ش كورونا امل�ستجد
عدد  وارت��ف��اع  حالة،   1.579 بواقع  الثاين  املركز  حتتل 
االأ�صخا�س الذين لقوا حتفهم ب�صبب الفريو�س اإىل 108 

، بالتزامن مع تعافى 636 �صخ�صاً.
ال����وزراء،  رئي�س  ك��ورت�����س  �صبا�صتيان  امل�صت�صار  وا�صتبعد 
ال��ت��ي قل�صت  تخفيف االإج�����راءات االح��رتازي��ة احل��ال��ي��ة، 
با�صتمرار  فقط  و�صمحت  العامة  احل��ي��اة  مظاهر  جميع 
ع��م��ل امل���ح���ال وامل��ت��اج��ر ال��ت��ي ت��ب��ي��ع م�����ص��ت��ل��زم��ات احلياة 
اإجراءات  جمموعة  تبني  عن  كورت�س  واأعلن  االأ�صا�صية. 
املواطنني  اإل��زام  ت�صمل  الفريو�س،  انت�صار  لوقف  اإ�صافية 
ب����ارت����داء ال��ك��م��ام��ات اأث���ن���اء ال��ت�����ص��وق يف امل���ح���ال، واإل�����زام 
اأو  املنازل  بالعمل من  للخطر  االأك��رث عر�صة  االأ�صخا�س 

•• فيينا -وام:

عدد  اإج���م���ايل  ارت���ف���اع  النم�صا  يف  ال�����ص��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
امل�صابني بفريو�س كورونا امل�صتجد فيما ا�صتبعد امل�صت�صار 
االإج���راءات  تخفيف  ال����وزراء،  رئي�س  كورت�س  �صبا�صتيان 
االح���رتازي���ة احل��ال��ي��ة. وق���د ارت��ف��ع ع���دد اال���ص��اب��ات اإىل 
ت��ريول احلدودية  اأ�صخا�س حيث الت��زال والي��ة   9.705
اإ�صابة  االأكرث  الواليات  قائمة  تت�صدر  الإيطاليا  املتاخمة 
عن  اإ�صابة   663 بلغ  كبري  بفارق  حالة   2.242 بواقع 

بقية الواليات.
ال�صفلى  النم�صا  والي���ة  اأن  الر�صمية  االأرق����ام  واأو���ص��ح��ت 

منحهم راحة اإجبارية، واإيقاف جميع االأن�صطة ال�صياحية 
اإجراء االختبارات الع�صوائية  وغلق الفنادق، والتو�صع يف 

بواقع نحو األفي فح�س يومياً.
ع��ن توزيع  نيهامر،  ك��ارل  الداخلية  وزي��ر  اأع��ل��ن  وب���دوره 
الت�صوق  حم��الت  مداخل  اأم��ام  املواطنني  على  الكمامات 
الكبرية، وفر�س اإجراءات اأكرث �صرامة بالن�صبة لتطبيق 
اآمنة بني االأف��راد عند الت�صوق  لوائح االحتفاظ مب�صافة 
اأع��داد كبرية داخ��ل املحال، وك�صف  ال�صماح بوجود  وع��دم 
بفريو�س  ال�صرطة  رج��ال  م��ن   101 اإ�صابة  ع��ن  ال��وزي��ر 
با�صتخدام  ال�صرطة  ل��رج��ال  تعليمات  واإ���ص��دار  ك��ورون��ا، 

الكمامات اأثناء العمل.
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عربي ودويل

اأعلنت وزارة ال�صحة املغربية م�صاء اليوم االثنني ت�صجيل 71 حالة 
االأربع  امل��غ��رب خ��الل  امل�صتجد يف  ك��ورون��ا  اإ���ص��اب��ة ج��دي��دة بفريو�س 
والع�صرين �صاعة املا�صية لي�صل جمموع االإ�صابات اإىل 534 حالة.

وقال حممد اليوبي رئي�س مديرية االأوبئة بوزارة ال�صحة املغربية 
يف االإفادة ال�صحفية اليومية للوزارة اإن عدد الوفيات زاد يف االأربع 
والع�صرين �صاعة املا�صية �صبع حاالت لت�صل الوفيات اإىل 33 حالة 

يف حني و�صل عدد اللذين متاثلوا لل�صفاء اإىل 14 حالة.
�صتة يف  اإىل  ت�صل  الوباء،  بهذا  املغرب  الوفيات يف  ن�صبة  اأن  واأ�صاف 
املائة وهي “ن�صبة قريبة من الن�صبة التي توجد بدول اأوربية، وتقل 
عن الن�صب يف دول اأخرى”. كما قال اإن معدل اأعمار الوفيات ي�صل 

اإىل 66 عاما واإن 82 يف املئة منهم يعانون من اأمرا�س مزمنة.
اإجراء  تكثيف  بعد  املقبلة،  االأ�صابيع  يف  االإ�صابات  ترتفع  اأن  وتوقع 
املغرب تبقى يف  الوبائية يف  اأن احلالة  التحاليل املختربية. واعترب 
حدود توقعات وزارة ال�صحة. واأعلن املغرب منذ 20 مار�س اآذار حالة 

الطوارئ ال�صحية ومن املتوقع اأن تنتهي يف 20 اأبريل ني�صان.
كما قام بعدة تدابري احرتازية للحد من تف�صي الوباء، الذي �صنفته 
الرحالت  حظر  بينها  من  عاملية،  جائحة  العاملية  ال�صحة  منظمة 

اجلوية اخلارجية والداخلية واإغالق املدار�س.
 

قال وزير الدفاع الياباين اإن مدمرة يابانية ا�صطدمت بقارب �صيد 
�صيني يف بحر ال�صني ال�صرقي لكن مل ي�صب اأحد ب�صوء.

اإن الت�صادم وقع  وقال الوزير تارو كونو على تويرت اليوم الثالثاء 
ياكو�صيما  الغرب من جزيرة  اإىل  650 كيلومرتا  على بعد حوايل 

اليابانية.
واأ�صاف اأن احلادث ت�صبب يف ثقب بطول مرت وعر�س 20 ملليمرتا 

يف املدمرة �صيماكازي فوق م�صتوى املاء.
ال�صيد  ق���ارب  م��ن  اأح���د  ُي��ف��ق��د  ومل  ع�صكري  اأي  ي�صب  “مل  وق���ال 

ال�صيني. نتحرى التفا�صيل”.
 

منع  ق��ررت  اإن احلكومة  اأم�س  االإندوني�صية  اخلارجية  وزي��رة  قالت 
اأو مرورهم عربها من اأجل منع انت�صار  دخول االأجانب اإىل البالد 

فريو�س كورونا.
الذين  االأجانب  ا�صتثناء  �صيتم  اإنه  مار�صودي  ريتنو  الوزيرة  وقالت 
يحملون ت�صاريح اإقامة وبع�س الزيارات الدبلوما�صية من احلظر. 
اأم�س  اإ����ص���دار ق���واع���د احل��ظ��ر  ت�����ص��ت��ه��دف  اأن احل��ك��وم��ة  واأ����ص���اف���ت 

الثالثاء.
اأي�������ص���ا ع��م��ل��ي��ات فح�س  ���ص��ت��ع��زز  اأن احل���ك���وم���ة  ال����وزي����رة  وذك������رت 

االإندوني�صيني العائدين من اخلارج.
 

ذكرت وزارة اخلارجية االأمريكية اأن الواليات املتحدة ب�صدد جتديد 
طهران  تو�صيع  و�صفت  حيث  ال��ن��ووي،  اإي���ران  برنامج  على  قيودها 

الأن�صطتها النووية باأنه “غري مقبول«.
وقالت الوزارة اإنها جتدد اأربعة قيود ملدة 60 يوماً اإ�صافية.

واأو�صحت الوزارة يف بيان: “تو�صيع اإيران امل�صتمر لالأن�صطة النووية 
غري مقبول«.

وتابع البيان: “االبتزاز النووي للنظام )االإيراين( هو من بني اأكرب 
)دونالد(  الرئي�س  قال  وكما  الدوليني.  واالأم��ن  لل�صلم  التهديدات 
ت��رام��ب يف وق���ت ���ص��اب��ق م��ن ه���ذا ال��ع��ام، ل��ن ُي�صمح الإي����ران مطلقاً 

بامتالك �صالح نووي«.
اإيران  اأن  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  ذك��رت  مار�س،  مطلع  يف 
نووية  اأن�صطة  من  التحقق  من  الدوليني  النوويني  املفت�صني  متنع 

�صرية حمتملة يف موقعني.
وقالت الوكالة ومقرها فيينا اإن اإيران زادت خمزونها من اليورانيوم 
ال��ن��ووي لعام  االت��ف��اق  ال���ذي ين�س عليه  اأع��ل��ى م��ن احل��د  املخ�صب 

2015 مع القوى الكربى.
النووي  االتفاق  من  املتحدة  الواليات  ان�صحاب  بعد  املا�صي،  والعام 
اإيران، بداأت طهران يف انتهاك  وجتديد العقوبات االقت�صادية على 

العديد من بنود االتفاق.

عوا�صم

الرباط

طوكيو

جاكرتا

وا�شنطن

اتهام اإ�سرائيلية بالتج�س�ش 
ل�سالح حزب اهلل 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

بالتج�ص�س ل�صالح حزب اهلل  اإ�صرائيلية  �صابة  اأبيب  اتهمت �صلطات يف تل 
اللبناين.

متهمة  اإ�صرائيلية  �صد  الئحة   ، اللد،  مدينة  يف  املركزية  املحكمة  وتلقت 
ونقل  اأجنبي  عميل  مع  بالتخابر  اللبناين  اهلل  ح��زب  ل�صالح  بالتج�ص�س 

املعلومات “للعدو”، وفق ما جاء يف موقع »swen 42i« االإ�صرائيلي.
للعدو  معلومات  وتقدمي  اأجنبي،  بعميل  “باالت�صال  االإ�صرائيلية  وُتتهم 

بق�صد االإ�صرار باأمن الدولة وتقدمي خدمة ملنظمة اإرهابية«.
وح�صب االتهام، تعرفت ال�صابة بني 2018 و 2019، يف بئر ال�صبع، عرب 
ل�صالح  التج�ص�س  منها  طلب  لبنان  جنوب  يف  يعي�س  ب�صخ�س  بوك  في�س 
راأ�س  مبنطقة  املحيط  وال�صياج  ع�صكرية،  مركبات  بت�صوير  اهلل،  ح��زب 
ونقطة  حيفا،  يف  البهائيني  وح��دائ��ق  لبنان،  م��ع  احل���دود  على  ال��ن��اق��ورة 
الع�صكرية يف منطقة  واملركبات  �صتيال ماري�س، وميناء حيفا،  املراقبة يف 
اجلو  �صالح  ومتحف  حت�صرمي  وق��اع��دة  الغربية،  ال�صفة  جنوب  اخلليل 

حت�صرمي. 
بوجود  تفيد  مرورية  اإ���ص��ارة  بت�صوير  ال�صابة  اأي�صاً  التحقيقات  واتهمت 
م��ن��ظ��وم��ة ال��ق��ب��ة احل��دي��دي��ة امل�����ص��ادة ل��ل�����ص��واري��خ، وق���اع���دة ع�صكرية يف 

اجلنوب.

م�ساكل قانونية يثريها بناء منازل داخل اأرا�سي دولة اأخرى

مقرتح اأردوغان يف �سوريا.. ملاذا ي�سعب عليه اأن يرى النور؟

اأطباء الهند يكافحون كورونا يف غياب و�سائل الوقاية 
•• نيودلهي-رويرتز

الهند بع�س  ال�صحية يف  الوقاية   دفع نق�س و�صائل 
االأط����ب����اء اإىل ا���ص��ت��خ��دام م��ع��اط��ف امل���ط���ر وخ�����وذات 
كورونا  ف��ريو���س  مكافحة  اأث��ن��اء  ال��ن��اري��ة  ال���دراج���ات 
تعرتي  التي  ال�صعف  حالة  عن  يك�صف  ال��ذي  االأم��ر 
حاالت  يف  متوقعة  زي���ادة  قبل  العامة  ال�صحة  نظام 

االإ�صابة مبر�س كوفيد-19.
ن��اري��ن��درا م���ودي يوم  ال����وزراء  وق��ال��ت حكومة رئي�س 
االثنني اإن الهند حتاول �صراء كميات من هذه املعدات 
ال�صوق  من  ال�صخ�صية  احلماية  و�صائل  ت�صمى  التي 

املحلية ومن كوريا اجلنوبية وال�صني ل�صد العجز.
غري اأن اأكرث من ع�صرة اأطباء على خطوط املواجهة 
ب��ف��ريو���س كورونا  امل�����ص��اب��ني  م��ع��اجل��ة  االأم���ام���ي���ة يف 
اإنهم ي�صعرون بالقلق خ�صية  امل�صتجد قالوا لرويرتز 
االأقنعة  غ��ي��اب  يف  ل��ل��ف��ريو���س  ح��ام��ل��ني  ي�صبحوا  اأن 

الواقية ال�صليمة واأردية الوقاية.
وراح  الهند  يف  �صخ�صا   1251 امل��ر���س  اأ���ص��اب  وق��د 

�صحيته 32 �صخ�صا.
األ��ف �صخ�س   100 اأك��رث من  اأن  اإىل  وت�صري توقعات 
اأيار  ب��ح��ل��ول منت�صف م��اي��و  ب��ال��ع��دوى  ي�����ص��اب��ون  ق��د 
نظام  ع��ل��ى  ���ص��دي��دة  �صغوطا  �صيفر�س  ال���ذي  االأم����ر 
الرعاية ال�صحية الذي ال يح�صل على اإنفاق كاف يف 

الهند ويثري فزع االأطباء.

امل����ادي ل�����ص��رك��ات ال��ب��ن��اء ال��رتك��ي��ة. وي��ع��ود ت��اري��خ هذا 
امل�صروع اإىل 2015.

اأما الهدف الثالث فهو تخفيف عبء تركيا يف االهتمام 
����ص���وري، فيما يعاين  3.5 م��الي��ني الج���ئ  م��ن  ب��اأك��رث 
االقت�صاد الرتكي من �صعوبات كثرية. لقد اأمل الرئي�س 
اإىل  العودة  على  ال�صوريني  لتحفيز  اإيجاد حل  الرتكي 

بالدهم لرفع العبء عن اقت�صاد بالده.

مزيد من ال�سعوبات
غريت جائحة كورونا االأجندة الدولية وت�صيطر الريبة 
وحيد  اأم��ر  هنالك  لكن  ب��اأ���ص��ره.  ال��ع��امل  م�صتقبل  على 

موؤكد، االنكما�س الهائل يف االقت�صاد الدويل.
ال���������دوالرات ملحاربة  امل���ل���ي���ارات م���ن  خ�����ص�����ص��ت م���ئ���ات 

••اأنقرة -وكاالت

ياكي�س  ي�صار  ال�صابق  ال��رتك��ي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  �صكك 
الرتكي  الرئي�س  خمططات  اآخ��ر  تنجح  اأن  اإمكانية  يف 
رجب طيب اأردوغان يف �صوريا، خا�صًة بعد ف�صل اأهدافه 
ال�صابقة. وكتب يف �صحيفة “ذي اراب نيوز” ال�صعودية 
اأن و�صائل اإعالمية تركية اأعلنت تناول اأردوغان م�صاألة 
مهمة حني اجتمع بنظريه الرو�صي فالدميري بوتني يف 

مو�صكو، يف اأوائل مار�س )اأذار( اجلاري.
املناطق  يف  م�صتوطنات  ب��ن��اء  ح��ول  الق�صية  مت��ح��ورت 
تت�صرب  ومل  الرتكية.  احل���دود  م��ن  القريبة  ال�صورية 

تفا�صيل عن رد بوتني على مقرتح اأردوغان.
وم���ع غ��ي��اب امل��ت��اب��ع��ات االإع��الم��ي��ة، مي��ك��ن اف��رتا���س اأن 
امل��ق��رتح ُت����رك م��ع��ل��ق��اً، وف��ق��اً ل��ي��اك��ي�����س ال����ذي ي��ع��د من 

موؤ�ص�صي حزب العدالة والتنمية.

اإ�سرار يف غري حمله
االأ�صا�صي من هذا الطلب هو منع  اأردوغ��ان  كان هدف 
امل��ق��ات��ل��ني االأك������راد م��ن احل�����ص��ول ع��ل��ى االأم������وال التي 
خ�ص�صها الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب لهم حلماية 

اآبار النفط يف �صمال �صرق �صوريا.
حماية  وح��دات  طرد  على  �صنوات  طيلة  تركيا  واأ�صرت 
من  القريبة  ال�����ص��وري��ة  ال��ب��ل��دات  م��ن  ال��ك��ردي��ة  ال�صعب 
احل�����دود، حت��ت ط��ائ��ل��ة ���ص��ن ه��ج��وم ع�����ص��ك��ري لتحقيق 
اأكتوبر)ت�صرين  ذلك الهدف. اأطلقت تركيا العملية يف 
االأول( املا�صي، ووافق ترامب على نقل املقاتلني االأكراد 
اآبار النفط.  من احلدود الرتكية نحواجلنوب حلماية 
اإىل  النفط  بيع  املتاأتية من  االأم��وال  وا�صنطن  وحولت 

وحدات حماية ال�صعب.

فهم اخلطاأ
اأ�صاف ياكي�س اأن تركيا فهمت اأخرياً خطاأها باالإ�صرار 

ع��ل��ى اإب���ع���اد االأك�����راد ع��ن ح���دوده���ا. ك��ان��ت ف��ك��رة اأنقرة 
االأ�صا�صية اإبعادهم بني 30 و 40 كيلومرتاً وعلى طول 
440 كيلومرتاً ميتد من عني العرب، كوباين و�صواًل 

اإىل احلدود العراقية.
احل���زام حتت  ه��ذا  تبقي  اأن  اأرادت  ذل���ك،  وع���الوة على 
ت��رك��ي��ة فيه.  دوري������ات  ت�����ص��ري ح�����ص��راً  واأن  ���ص��ي��ط��رت��ه��ا 
ورو�صيا،  املتحدة  ال��والي��ات  مع  مكثفة  حم��ادث��ات  وبعد 
 10 اإىل  وعر�صه  كيلومرتاً   120 اإىل  احل��زام  تقل�س 

كيلومرتات.
احلزام  ه����������ذا  يكون  ب��اأن  تركي���������ا  مو�ص�����كو  واأقنعت 
تركي���ا  ب��ني  م�����ص��رتك��ة  ل���دوري���ات  خا�صع��������اً  ال�����ص��غ��ري 

ورو�صيا.

اأردوغان يتوقع.. وامليدان يعار�س
املطاف،  نهاية  احل���دود يف  ع��ن  االأك���راد  املقاتلون  اأب��ع��د 
وقد  الرتكية  ال��ق��وات  تهديد  عن  بعيدون  االآن  لكنهم 
�صمنوا مدخواًل م�صتقراً، وهو نقي�س ما توقعته تركيا 

حني اأطلقت م�صارها.
اأردوغان لبوتني  ووفقاً الأحد التقارير االإعالمية، قال 
اإنه عو�س اإر�صال االأموال اإىل “منظمة اإرهابية”، ميكن 
ا�صتخدامها الأهداف �صرعية ببناء املنازل يف �صمال �صرق 
يرغبون  الذين  ال�صوريني  الالجئني  وتوطني  �صوريا 

بالعودة اإىل بالدهم.
اأكرث  يبدو  اأردوغ���ان  م�صروع  تطبيق  اأن  ياكي�س  اأ�صاف 
تثبت  ال�����ص��وري��ة  احل��ك��وم��ة  الأن  االأي����ام  مب���رور  �صعوبة 
عليها  ت�صيطر  التي  املناطق  ح��ول  االأرا���ص��ي  يف  نف�صها 
ت��رك��ي��ا ���ص��م��ال ���ص��رق ال��ب��الد. ول���ن ي��ك��ون ت��وط��ني مئات 
اأمراً  ال�صيقة،  املنطقة  ه��ذه  يف  ال�صوريني  من  االآالف 

�صهاًل.

هدفان اآخران
النفع  املقرتح  ي�صمن  اأن  هو  الأردوغ���ان  الثاين  الهدف 

الأنه  ا���ص��م��ه  ذك���ر  ع��ن  ممتنعا  الطبيبني  اأح���د  وق���ال 
يخ�صى اأن تعاقبه ال�صلطات “لن نعمل اإذا كان الثمن 

اأرواحنا”.
االإ�صراف  يتوىل  ال��ذي  مانا  اأ�صي�س  الدكتور  وامتنع 

الطبي يف امل�صت�صفى عن التعليق.

يف  ���ص��غ��ار  اأط��ب��اء  ت�صلم  ال�صرقية  كلكتا  م��دي��ن��ة  ويف 
مر�صى  فيها  يعالج  التي  الرئي�صية  الطبية  املن�صاأة 
املا�صي  االأ���ص��ب��وع  بال�صتيكية  مطر  معاطف  ك��ورون��ا 
رواه  ملا  وفقا  وذل��ك  يرتدونها  وه��م  املر�صى  لفح�س 

طبيبان وما اطلعت عليه رويرتز من �صور.

اجلائحة، وقد تكون هناك حاجة للمزيد يف امل�صتقبل. 
ل��ذل��ك، ���ص��ي��ك��ون م��ن امل��ب��ك��ر ج���داً ال��ت��ك��ه��ن مب��ا اإذا كان 
املجتمع الدويل اأو تركيا قادرين على متويل بناء منازل 

لالجئيني ال�صوريني. 
القانونية  امل�����ص��اك��ل  اإ���ص��اف��ي��ة م��ث��ل  وه��ن��ال��ك ���ص��ع��وب��ات 
اأخ���رى دون  دول��ة  اأرا���ص��ي  م��ن��ازل يف  بناء  التي يثريها 

موافقتها.
ل��ق��د اأع����اد اأردوغ������ان وب��وت��ني ت��اأك��ي��د دع��م��ه��م��ا ل�صيادة 
لقاءاتهما  جميع  يف  ال�ص������ورية  االأرا����ص���ي  ووح��������دة 
تقريباً. و�صيناق�س اأي م�صروع مماثل هذه االلتزامات. 
قائاًل،  حتليله  ياكي�س  ختم  امل�صهد،  ه��ذا  ���ص��وء  وع��ل��ى 
فر�صة  اأردوغ���ان  ملقرتح  ك��ان  ما  اإذا  القول  �صهاًل  لي�س 

للتنفيذ.

ويف والي����ة ه��اري��ان��ا ال�����ص��م��ال��ي��ة ق���رب ن��ي��ودل��ه��ي قال 
اإنه  اإي.اإ������س.اآي  مب�صت�صفى  ج��ارج  �صانديب  الدكتور 
ا���ص��ت��خ��دم خ����وذة دراج�����ة ن���اري���ة الأن����ه مل ي��ك��ن لديه 
كافية من  يوفر حماية  ال��ذي  اإن95  ن��وع  اأقنعة من 

الفريو�صات.
واأ�صاف اأن اخلوذة بها قناع اأمامي يغطي الوجه مبا 

يتيح حماية اإ�صافية مع القناع الطبي.
ال��ف��ور على  ع��ل��ى  ال��ه��ن��دي��ة  ال�����ص��ح��ة  ت���رد وزارة  ومل 

ا�صتف�صارات رويرتز.
و�صلطت حمنة االأطباء يف هذا الوباء العاملي ال�صوء 
مبا  يعمل  ال��ذي  املتداعي  العامة  ال�صحة  نظام  على 
يفوق طاقته وظل ل�صنوات ال يتلقى االأموال الكافية. 
املحلي  الناجت  املئة من  1.3 يف  الهند ح��وايل  وتنفق 
الن�صب  اأقل  العامة وهي من  ال�صحة  االإجمايل على 

يف العامل.
ويف م�صت�صفى تديره الدولة يف مدينة روهتاك بوالية 
معاجلة  عن  االأط��ب��اء  �صغار  من  ع��دد  امتنع  هاريانا 

املر�صى ما مل يت�صلموا معدات اأمان كافية.
اأن�����ص��اأوا �صندوقا غري  اإن��ه��م  اأح���د االأط��ب��اء  ق��ال  كما 
19 �صاهم فيه كل طبيب مببلغ األف  ر�صمي لكوفيد 
روبية )13.27 دوالر( ل�صراء اأقنعة وو�صائل لتغطية 

الوجه.
اأحد يريد  ا�صتحوذ على اجلميع. وال  “الرعب  وقال 

اأن يعمل دون حماية”.

ثلث �سكان مدينة اإ�سرائيلية م�سابون بكورونا
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

دينياَ،  مت�صددون  ي�صكنها  التي  براق  بني  كورونا يف مدينة  ثلث فحو�صات  اأن  اإخباري  تقرير  ك�صف 
اأن معدل  الثالثاء  اأم�س  على موقعها االإلكرتوين  اأحرونوت”  “يديعوت  اإيجابية. وذكرت �صحيفة 

العدوى يف املدينة بلغ %34 مقابل %6 يف تل اأبيب، و%10 يف القد�س.
واأ�صارت ال�صحيفة اإىل اأنه ب�صكل عام، فاإن معدل االإ�صابة يف اإ�صرائيل يظهر انخفا�صاً بينما ترتفع 

احلاالت املوؤكدة و�صط املجتمع املت�صدد.
اإ�صرائيل تدفع  اأن حذر من تف�صي فريو�س كورونا ما �صيجعل  “هااآرت�س”  و�صبق لتقرير ل�صحيفة 

ثمن اإهمال اأقلياتها وحتديداً اليهود املت�صددين دينياً.
لن�صر  االأخ��ط��ر  االأم��اك��ن  هي  الدينية  املعابد  اأن  البداية  منذ  التاأكيد  رغ��م  اأن��ه  اإىل  التقرير  ولفت 
العدوى، فاإن تعامل حكومة بنيامني نتانياهو، التي ت�صم وزيراً لل�صحة من املت�صددين دينياً، كان 
�صعيفاً ب�صورة خمزية، مو�صحاً اأنه ترك املعابد مفتوحة لفرتة طويلة، اإىل درجة اأنه ال يزال ي�صمح 

فيها حتى االآن ببع�س ال�صعائر رغم اأنه ُطلب من اجلميع تقريباً البقاء حتت اإغالق �صبه كامل.

ترتاوح بني 29 و 36%.
���ص��ع��ب��ي��ة ح���زب اخل�صر  ت��راج��ع��ت  امل��ق��اب��ل،  ويف 
%18، ح�صب  املعار�س بنقطتني مئويتني اإىل 
�صحيفة “بيلد” االأملانية اأم�س  الثالثاء، والتي 
اال�صتطالع  ه��ذا  ب��اإج��راء  “اإن�صا”  معهد  تكلف 

على نحو دوري.
وا�����ص����ت����ق����رت ����ص���ع���ب���ي���ة احل���������زب اال�����ص����رتاك����ي 
احلاكم،  االئ��ت��الف  يف  ال�صريك  ال��دمي��ق��راط��ي، 
اأملانيا  اأج����ل  م��ن  ال��ب��دي��ل  وح����زب   ،15% ع��ن��د 
واحل�����زب   ،12% ع���ن���د  ال�����ص��ع��ب��وي  ال��ي��م��ي��ن��ي 
الدميقراطي احلر عند %6.5، بينما ارتفعت 

•• برلني-وكاالت

وا�صلت �صعبية التحالف امل�صيحي، املنتمية اإليه 
ال�صعود  م��ريك��ل،  اأجن��ي��ال  االأمل��ان��ي��ة  امل�صت�صارة 
لقيا�س  “اإن�صا”  ملعهد  ال���دوري  اال�صتطالع  يف 

موؤ�صرات الراأي.
احلزب  ي�صم  ال��ذي  التحالف،  �صعبية  وارتفعت 
امل�صيحي  واحل������زب  ال���دمي���ق���راط���ي  امل�����ص��ي��ح��ي 
م��ق��ارن��ًة مع   1.5% ال���ب���اف���اري،  االج��ت��م��اع��ي 
باالأ�صبوع املا�صي، اإىل %35، وح�صل التحالف 
امل�����ص��ي��ح��ي يف ا���ص��ت��ط��الع��ات اأخ�����رى ع��ل��ى ن�صب 

اإىل  مئوية  نقطة  بن�صف  الي�صار  ح��زب  �صعبية 
.7.5%

االئتالف  نتيجة  ت�صبح  اال���ص��ت��ط��الع،  وح�صب 
امل�صيحي  التحالف  من  املكون  احل��ايل،  احلاكم 
بينما   ،50% الدميقراطيني،  واال�صرتاكيني 
التحالف  ب��ني  حمتمل  ائ��ت��الف  نتيجة  ت�صبح 
مقابل   ،53% اخل�������ص���ر  وح������زب  امل�����ص��ي��ح��ي 
اال�صرتاكي  احل����زب  ب���ني  ل��ت��ح��ال��ف   40.5%

الدميقراطي واخل�صر و”الي�صار«.
 30 27 و  و�صمل اال�صتطالع الذي اأجري بني 

مار�س)اأذار( اجلاري، 2061 اأملانياً.

�سعود �سعبية حتالف مريكل امل�سيحي

طبيبًا األبانيًا يف اإيطاليا للم�ساعدة على مواجهة كورونا  30
•• روما-وكاالت:

األبانيا،  من  30 طبيباً  قرابة  ي�صارك 
اإح���دى اأك���رث ال���دول االأوروب���ي���ة فقراً، 
االث��ن��ني يف جهود  االأول  اأم�������س   م��ن��ذ 
فوق  تعمل  التي  امل�صت�صفيات  م�صاعدة 
طاقتها يف �صمال اإيطاليا بوؤرة فريو�س 

كورونا اجلديد يف البالد.
وق��ال اأح��د ه��وؤالء االأط��ب��اء، اإن��ه يطبق 
يوؤديه  ال����ذي  اأب���ق���راط  ق�����ص��م  فح�صب 
االأطباء منذ ع�صور متعهداً مب�صاعدة 
زم��الئ��ه��م امل��ح��ت��اج��ني. وق����ال اإرم����ال 
اأحد م�صت�صفيات  با�صاجي اجلراح من 
تريانا: “يف االأوقات ال�صعبة اإذا احتاج 
اأح����د ال���زم���الء ل��ل��م�����ص��اع��دة، ي��ج��ب اأن 
نقدمها لهم«. وو�صل االأطباء االإثنني 
�صجلتاأعلى   التي  بري�صيا،  مدينة  اإىل 
بالفريو�س   واإ�صابات  وفيات  معدالت 
ويعمل  امل���ا����ص���ي.  ال�����ص��ه��ر  ال���ع���امل  يف 
م�صت�صفيات  يف  وامل��م��ر���ص��ون  االأط��ب��اء 
ب��ري�����ص��ي��ا ف����وق ط��اق��ت��ه��م اأم������ام تدفق 
حرجة.  ح����االت  يف  مل�����ص��اب��ني  م�صتمر 
االإيطاليني  االأط��ب��اء  ع�صرات  وق�صى 

يتجاوز عدد �صكانها 3 ماليني ن�صمة، 
ر�صمياً 11 وفاة بالفريو�س.

اإيطاليا  يف  ال����وف����ي����ات  ع������دد  وب����ل����غ 
11591، اأكرث من ن�صفهم يف اإقليم 

لومبارديا، الذي ي�صم بري�صيا.

ب�����ال�����ف�����ريو������س، ال�����ع�����دي�����د م����ن����ه����م يف 
لكن  اأوحولها،  بري�صيا  يف  م�صت�صفيات 
م�صت�صفى  يف  املمر�س  دوم��ني  امل��اري��ن 
تريانا احلكومي، قال اإنه غري خائف.

اأن  بعد  البتة”،  خائفني  “ل�صنا  واأك��د 

خ�صع لفح�س للتاأكد من �صالمته من 
الفريو�س لتجنب نقله للمر�صى.

مثلي  الأ���ص��خ��ا���س  “بالن�صبة  وق�����ال: 
يعملون يف غرف الطوارئ كلمة خوف، 
غري موجودة«. و�صجلت األبانيا التي ال 

مقتل �سحافية بالر�سا�ش يف املك�سيك 
 •• كواتزاكوالكو�س-اأ ف ب

ُقتلت �صحافية بالر�صا�س اأم�س يف والية فرياكرو�س يف �صرق املك�صيك، 
وفق ما اأفادت ال�صلطات املحلية.

اأُ�صيبت  اإيلينا فريال  ماريا  ال�صحافية  اأن  اأواًل  اأعلنت  ال�صلطات  وكانت 
بجروح خطرية اأثناء حماولة اغتيالها وُنقلت اإىل امل�صت�صفى.

جهود  “رغم  اأن  تغريدة  يف  غار�صيا  ك��وي��ت��الواك  ال��والي��ة  حاكم  وكتب 
الفريق الطبي الإنقاذ حياتها، يوؤ�صفنا ب�صدة اأن نعلم اأن ال�صحافية ماريا 

اإيلينا فريال فارقت احلياة قبل ب�صع دقائق”.
واأعلنت قوات االأمن املحلية عن االعتداء.

ال�صحافية  �صد  اجل��ب��ان  االع��ت��داء  ه��ذا  “ندين  بيان  يف  م�صوؤول  وق��ال 
)مدينة(  يف  خاالبا  دي  دياريو  �صحيفة  مرا�ص���لة  ف��ريال،  اإيلينا  ماريا 

بابانتال”.
وكانت ال�صحافية ت�صتعّد لل�صعود على منت �صيارتها يف و�صط بابانتال 
عندما اأطلق �صخ�صان على منت دراجة نارية النار عليها وفّرا، وفق ما 

قال م�صدر يف ال�صرطة لوكالة فران�س بر�س.
وبح�صب �صحيفة دياريو دي خاالبا، فاإن املهاجمني “اأطلقا عليها النار 

ثماين مرات فاأُ�صيبت بثالث ر�صا�صات يف �صدرها”.
وكانت ماريا اإيلينا فريال نددت مرات عدة بتهديدات بالقتل وباعتداءات 

من جانب م�صوؤولني �صيا�صيني حمليني.
ال�صحافة.  ملمار�صة مهنة  العامل  االأخطر يف  ال��دول  امل�صكيك بني  وتعد 

و�صبق اأن اغتيل عدد من ال�صحافيني يف البالد منذ العام 2000.
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  منوذج اإعالن الن�سر 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
 املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم:  ٣262١2بتاريخ: 2٠2٠/٠2/24

بيانات االأولوية: 
اال�صم: �صركة اأبوظبي خلدمات البيانات ال�صحية- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م 

وعنوانه: الطابق ١٠- برج اأي بي اأي �صي، �صارع املرور، �س.ب.82٣٠ ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة      

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:٩ 
واالأدوات  واالأجهزة  وال�صينمائي  الفوتوغرايف  الت�صوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�صاحية  واملالحية  العلمية  واالأدوات  االأجهزة 
الب�صرية واأدوات الوزن والقيا�س واالإ�صارة واملراقبة )االإ�صراف( واالإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�صل اأو فتح اأو حتويل 
اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�صجيل اأو اإر�صال اأو ن�صخ ال�صوت اأو ال�صور، حامالت بيانات 
اآليات  الرقمية،  الت�صجيل  و�صائط  من  وغريها  رقمية  فيديوية  اأقرا�س  مدجمة،  اأقرا�س  ت�صجيل،  اأقرا�س  مغناطي�صية، 
لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآالت ت�صجيل النقد، اآالت حا�صبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر، برجميات 
اأجهزة  تعليم،  اأجهزة  البيانات،  معاجلة  معدات  كمبيوتر،  برجميات  كمبيوتر،  اأجهزة  احلرائق،  اإطفاء  اأجهزة  كمبيوتر، 
ذاكرات كمبيوتر، برامج كمبيوتر، لوحات مفاتيح الأجهزة الكمبيوتر، برامج لت�صغيل الكمبيوتر، اأجهزة ملحقة بالكمبيوتر، 

برجميات األعاب الكمبيوتر، من�صات برجميات الكمبيوتر.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة MALAFFI  باللغة االإجنليزية حتتها كلمة ملفي باللغة العربية.

  اال�صرتاطات: 
اإر�صاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 

امل�صجل، وذلك خالل ٣٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  1  اإبريل  2020 العدد 12898 

EAT 143535

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم:  ٣262١٣بتاريخ: 2٠2٠/٠2/24
بيانات االأولوية: 

اال�صم: �صركة اأبوظبي خلدمات البيانات ال�صحية- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م 
وعنوانه: الطابق ١٠- برج اأي بي اأي �صي، �صارع املرور، �س.ب.82٣٠ ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة    

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:١6
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى، املطبوعات، مواد جتليد 
الكتب، ال�صور الفوتوغرافية، القرطا�صية، مواد الل�صق امل�صتعملة يف القرطا�صية اأو لغايات منزلية، ومواد 
الفنانني، فرا�صي الدهان اأو التلوين، االآالت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا االأثاث(، مواد التوجيه والتدري�س 
الكلي�صيهات  الطباعة،  اأخ��رى(، حروف  ال��واردة يف فئات  البال�صتيكية )غري  التغليف  االأجهزة(، مواد  )عدا 

)الرا�صمات(.
باللغة  ملفي  كلمة  حتتها  االإجنليزية  باللغة    MALAFFI كلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�صف 

العربية.
  اال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل ٣٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  1  اإبريل  2020 العدد 12898 

EAT 143536

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: ٣262١5 بتاريخ: 2٠2٠/٠2/24
بيانات االأولوية: 

اال�صم: �صركة اأبوظبي خلدمات البيانات ال�صحية- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م 
وعنوانه: الطابق ١٠- برج اأي بي اأي �صي، �صارع املرور، �س.ب.82٣٠ ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة      

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:٣5
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى، املطبوعات، مواد جتليد 
الكتب، ال�صور الفوتوغرافية، القرطا�صية، مواد الل�صق امل�صتعملة يف القرطا�صية اأو لغايات منزلية، ومواد 
الفنانني، فرا�صي الدهان اأو التلوين، االآالت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا االأثاث(، مواد التوجيه والتدري�س 
الكلي�صيهات  الطباعة،  اأخ��رى(، حروف  ال��واردة يف فئات  البال�صتيكية )غري  التغليف  االأجهزة(، مواد  )عدا 

)الرا�صمات(.
باللغة  ملفي  كلمة  حتتها  االإجنليزية  باللغة    MALAFFI كلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�صف 

العربية.
  اال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل ٣٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  1  اإبريل  2020 العدد 12898 

EAT 143537

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: ٣262٣١بتاريخ: 2٠2٠/٠2/24
بيانات االأولوية: 

اال�صم: �صركة اأبوظبي خلدمات البيانات ال�صحية- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م 
وعنوانه: الطابق ١٠- برج اأي بي اأي �صي، �صارع املرور، �س.ب.82٣٠ ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة    

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:44
اخلدمات الطبية، اخلدمات البيطرية، خدمات العناية ال�صحية واملحافظة على اجلمال للكائنات الب�صرية اأو احليوانات، 
خدمات الزراعة والب�صتنة والغابات، خدمات العالج بالعطور، املعاجلة اليدوية لالأع�صاب، طب االأ�صنان، الرعاية ال�صحية، 
املراكز ال�صحية، ُدور العجزة واملقعدين، م�صت�صفيات، خدمات االإخ�صاب خارج اجل�صم، امل�صاعدة الطبية، خدمات العيادات 
الن�صائح  الو�صفات،  لتح�صري  ال�صيادلة  خدمات  الب�صريات،  فنيي  خدمات  التمري�س،  دور  القابالت،  خدمات  الطبية، 
االإيذاء  تاأهيل مر�صى  اإع��ادة  العالج،  النف�س، خدمات  التقوميية، خدمات علماء  الطبيعي، اجلراحة  العالج  ال�صيدالنية، 

اجل�صدي، تاأجري مرافق �صحية.
واالأخ�صر  االأزرق  ب���االأل���وان  وط��ري��ق��ة مم��ي��زة  ب��خ��ط  ال��ع��رب��ي��ة  باللغة  كلمة ملفي  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة  ال��ع��الم��ة:  و���ص��ف 
 CONNECTINGكلمات ثم  االأزرق  باللون  االإجنليزية  باللغة   MALAFFI كلمة  حتتها  الفاحت  واالأخ�صر 

HEALTHCARE   باللغة االإجنليزية بخط �صغري باللون الفريوزي.
  اال�صرتاطات: 

بالربيد  اإر�صاله  اأو  االإقت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  الإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اعرتا�س على  لديه  فعلى من 
امل�صجل، وذلك خالل ٣٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  1  اإبريل  2020 العدد 12898 

EAT 143544

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: ٣262١8بتاريخ: 2٠2٠/٠2/24
بيانات االأولوية: 

اال�صم: �صركة اأبوظبي خلدمات البيانات ال�صحية- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م 
وعنوانه: الطابق ١٠- برج اأي بي اأي �صي، �صارع املرور، �س.ب.82٣٠ ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة  

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:٣8
البيانات،  قواعد  اإىل  الو�صول  توفري  العاملية،  الكمبيوتر  �صبكات  اإىل  الو�صول  زم��ن  تاأجري  االت�����ص��االت، 
وال�صور عرب  الر�صائل  نقل  الب�صرية،  االألياف  �صبكات  االت�صال عرب  احلا�صوبية،  الطرفيات  االت�صال عرب 
الكمبيوتر، تقدمي االت�صاالت عرب االرتباط بال�صبكة العاملية للكمبيوتر، اإر�صال الربيد االلكرتوين، اإر�صال 

امللفات الرقمية، توفري اإمكانية تو�صيل امل�صتخدم ب�صبكات كمبيوتر عاملية.
باللغة  ملفي  كلمة  حتتها  االإجنليزية  باللغة    MALAFFI كلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�صف 

العربية.
  اال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل ٣٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  1  اإبريل  2020 العدد 12898 

EAT 145581

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: ٣262٣٣بتاريخ: 2٠2٠/٠2/24
بيانات االأولوية:

اال�صم: �صركة اأبوظبي خلدمات البيانات ال�صحية- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م 
وعنوانه: الطابق ١٠- برج اأي بي اأي �صي، �صارع املرور، �س.ب.82٣٠ ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة      
      

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:٣8
البيانات،  قواعد  اإىل  الو�صول  توفري  العاملية،  الكمبيوتر  �صبكات  اإىل  الو�صول  زم��ن  تاأجري  االت�����ص��االت، 
وال�صور عرب  الر�صائل  نقل  الب�صرية،  االألياف  �صبكات  االت�صال عرب  احلا�صوبية،  الطرفيات  االت�صال عرب 
الكمبيوتر، تقدمي االت�صاالت عرب االرتباط بال�صبكة العاملية للكمبيوتر، اإر�صال الربيد االلكرتوين، اإر�صال 

امللفات الرقمية، توفري اإمكانية تو�صيل امل�صتخدم ب�صبكات كمبيوتر عاملية.
االأزرق  ب��االأل��وان  مميزة  وطريقة  بخط  العربية  باللغة  ملفي  كلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة  العالمة:  و�صف 
كلمات ث��م  االأزرق  باللون  االإجنليزية  باللغة   MALAFFI كلمة  حتتها  ال��ف��احت  واالأخ�����ص��ر  واالأخ�����ص��ر 

باللون  ���ص��غ��ري  ب��خ��ط  االإجن��ل��ي��زي��ة  ب��ال��ل��غ��ة     CONNECTING HEALTHCARE
الفريوزي.

  اال�صرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل ٣٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  1  اإبريل  2020 العدد 12898 

EAT 145582

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

بيانات االأولوية:  املودعة بالرقم: ٣262١٧بتاريخ: 2٠2٠/٠2/24 
اال�صم: �صركة اأبوظبي خلدمات البيانات ال�صحية- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م 

وعنوانه: الطابق ١٠- برج اأي بي اأي �صي، �صارع املرور، �س.ب.82٣٠ ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة      

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:44
اخلدمات الطبية، اخلدمات البيطرية، خدمات العناية ال�صحية واملحافظة على اجلمال للكائنات الب�صرية 
لالأع�صاب،  اليدوية  املعاجلة  بالعطور،  العالج  والغابات، خدمات  والب�صتنة  الزراعة  احليوانات، خدمات  اأو 
االإخ�صاب  خدمات  م�صت�صفيات،  واملقعدين،  العجزة  ُدور  ال�صحية،  املراكز  ال�صحية،  الرعاية  االأ�صنان،  طب 
خارج اجل�صم، امل�صاعدة الطبية، خدمات العيادات الطبية، خدمات القابالت، دور التمري�س، خدمات فنيي 
اجلراحة  الطبيعي،  ال��ع��الج  ال�صيدالنية،  الن�صائح  الو�صفات،  لتح�صري  ال�صيادلة  خ��دم��ات  الب�صريات، 
مرافق  تاأجري  اجل�صدي،  االإي��ذاء  مر�صى  تاأهيل  اإع��ادة  العالج،  خدمات  النف�س،  علماء  خدمات  التقوميية، 

�صحية.
باللغة  ملفي  كلمة  حتتها  االإجنليزية  باللغة    MALAFFI كلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�صف 

العربية.
  اال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل ٣٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  1  اإبريل  2020 العدد 12898 

EAT 143539

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: ٣26222 بتاريخ: 2٠2٠/٠2/24
بيانات االأولوية: 

اال�صم: �صركة اأبوظبي خلدمات البيانات ال�صحية- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م 
وعنوانه: الطابق ١٠- برج اأي بي اأي �صي، �صارع املرور، �س.ب.82٣٠ ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:٩
واالأدوات  واالأجهزة  وال�صينمائي  الفوتوغرايف  الت�صوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�صاحية  واملالحية  العلمية  واالأدوات  االأجهزة 
الب�صرية واأدوات الوزن والقيا�س واالإ�صارة واملراقبة )االإ�صراف( واالإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�صل اأو فتح اأو حتويل 
اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�صجيل اأو اإر�صال اأو ن�صخ ال�صوت اأو ال�صور، حامالت بيانات 
اآليات  الرقمية،  الت�صجيل  و�صائط  من  وغريها  رقمية  فيديوية  اأقرا�س  مدجمة،  اأقرا�س  ت�صجيل،  اأقرا�س  مغناطي�صية، 
لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآالت ت�صجيل النقد، اآالت حا�صبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر، برجميات 
اأجهزة  تعليم،  اأجهزة  البيانات،  معاجلة  معدات  كمبيوتر،  برجميات  كمبيوتر،  اأجهزة  احلرائق،  اإطفاء  اأجهزة  كمبيوتر، 
ذاكرات كمبيوتر، برامج كمبيوتر، لوحات مفاتيح الأجهزة الكمبيوتر، برامج لت�صغيل الكمبيوتر، اأجهزة ملحقة بالكمبيوتر، 

برجميات األعاب الكمبيوتر، من�صات برجميات الكمبيوتر.
واالأخ�صر  االأزرق  ب���االأل���وان  وط��ري��ق��ة مم��ي��زة  ب��خ��ط  ال��ع��رب��ي��ة  باللغة  كلمة ملفي  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة  ال��ع��الم��ة:  و���ص��ف 
 CONNECTINGكلمات ثم  االأزرق  باللون  االإجنليزية  باللغة   MALAFFI كلمة  حتتها  الفاحت  واالأخ�صر 

HEALTHCARE   باللغة االإجنليزية بخط �صغري باللون الفريوزي.
  اال�صرتاطات: 

اإر�صاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�صجل، وذلك خالل ٣٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  1  اإبريل  2020 العدد 12898 

EAT 143540

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: ٣26225بتاريخ: 2٠2٠/٠2/24
بيانات االأولوية: 

اال�صم: �صركة اأبوظبي خلدمات البيانات ال�صحية- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م 
وعنوانه: الطابق ١٠- برج اأي بي اأي �صي، �صارع املرور، �س.ب.82٣٠ ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة      

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:١6
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى، املطبوعات، مواد جتليد 
الكتب، ال�صور الفوتوغرافية، القرطا�صية، مواد الل�صق امل�صتعملة يف القرطا�صية اأو لغايات منزلية، ومواد 
الفنانني، فرا�صي الدهان اأو التلوين، االآالت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا االأثاث(، مواد التوجيه والتدري�س 
الكلي�صيهات  الطباعة،  اأخ��رى(، حروف  ال��واردة يف فئات  البال�صتيكية )غري  التغليف  االأجهزة(، مواد  )عدا 

)الرا�صمات(.
االأزرق  ب��االأل��وان  مميزة  وطريقة  بخط  العربية  باللغة  ملفي  كلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة  العالمة:  و�صف 
كلمات ث��م  االأزرق  باللون  االإجنليزية  باللغة   MALAFFI كلمة  حتتها  ال��ف��احت  واالأخ�����ص��ر  واالأخ�����ص��ر 
باللغة االإجنليزية بخط �صغري باللون الفريوزي.    CONNECTING HEALTHCARE

  اال�صرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل ٣٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  1  اإبريل  2020 العدد 12898 

EAT 143541

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: ٣26226بتاريخ: 2٠2٠/٠2/24
بيانات االأولوية: 

اال�صم: �صركة اأبوظبي خلدمات البيانات ال�صحية- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م 
وعنوانه: الطابق ١٠- برج اأي بي اأي �صي، �صارع املرور، �س.ب.82٣٠ ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة           

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:٣5
خدمات الدعاية واالإعالن، اإدارة االأعمال، توجيه االأعمال، تفعيل الن�صاط املكتبي، اإدارة االأعمال، ا�صت�صارات 
اإدارة االأعمال، ا�صت�صارات تنظيم االأعمال، توجيه االأعمال، تطوير االأعمال، اأبحاث ال�صوق، خدمات معاجلة 

البيانات، خدمات االإعالن والدعاية، حتليل بيانات االأعمال، درا�صات ال�صوق.  
االأزرق  ب��االأل��وان  مميزة  وطريقة  بخط  العربية  باللغة  ملفي  كلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة  العالمة:  و�صف 
كلمات ث��م  االأزرق  باللون  االإجنليزية  باللغة   MALAFFI كلمة  حتتها  ال��ف��احت  واالأخ�����ص��ر  واالأخ�����ص��ر 
CONNECTING HEALTHCARE   باللغة االإجنليزية بخط �صغري باللون الفريوزي.

  اال�صرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل ٣٠ يوما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  1  اإبريل  2020 العدد 12898 

EAT 143542

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: ١4٣٣2٣
 باإ�صم : : يونيليفر بي ال �صي

 وعنوانه: بورت �صناليت ، ويرال ،  مر�صي�صايد ، اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2٠١١/٠٣/١٣ وامل�صجلة حتت الرقم: ١4٣٣2٣ 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :٣
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: ٠٧/2٠2٠/٠6 

وحتى تاريخ: ٠٧/2٠٣٠/٠6

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  1  اإبريل  2020 العدد 12898 

EAT 147296

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: ١4٣462
 باإ�صم : : يونيليفر بي ال �صي

 وعنوانه: بورت �صناليت ، ويرال ،  مر�صي�صايد ، اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2٠١١/٠٣/١٣ وامل�صجلة حتت الرقم: ١4٣462 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :2٩
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: ١٠/2٠2٠/٠6 

وحتى تاريخ: ١٠/2٠٣٠/٠6

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  1  اإبريل  2020 العدد 12898 

EAT 147297

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: ١4٣46٣
 باإ�صم : : يونيليفر بي ال �صي

 وعنوانه: بورت �صناليت ، ويرال ،  مر�صي�صايد ، اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2٠١١/٠٣/١٣ وامل�صجلة حتت الرقم: ١4٣46٣ 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :٣٠
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: ١٠/2٠2٠/٠6 

وحتى تاريخ: ١٠/2٠٣٠/٠6

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  1  اإبريل  2020 العدد 12898 

EAT 147298

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: ١4٣465
 باإ�صم : : يونيليفر بي ال �صي

 وعنوانه: بورت �صناليت ، ويرال ،  مر�صي�صايد ، اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2٠١١/٠٣/١٣ وامل�صجلة حتت الرقم: ١4٣465 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :4٣
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: ١٠/2٠2٠/٠6 

وحتى تاريخ: ١٠/2٠٣٠/٠6

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  1  اإبريل  2020 العدد 12898 

EAT 147299

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: ١4٣584
 باإ�صم : : يونيليفر بي ال �صي

 وعنوانه: بورت �صناليت ، ويرال ،  مر�صي�صايد ، اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2٠١١/٠٣/١4 وامل�صجلة حتت الرقم: ١4٣584 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :٣
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: ١4/2٠2٠/٠6 

وحتى تاريخ: ١4/2٠٣٠/٠6

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  1  اإبريل  2020 العدد 12898 

EAT 147300

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: ١4٣585
 باإ�صم : : يونيليفر بي ال �صي

 وعنوانه: بورت �صناليت ، ويرال ،  مر�صي�صايد ، اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2٠١١/٠٣/١4 وامل�صجلة حتت الرقم: ١4٣585 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :٣
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: ١4/2٠2٠/٠6 

وحتى تاريخ: ١4/2٠٣٠/٠6

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  1  اإبريل  2020 العدد 12898 

EAT 147301

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: ١4٣582
 باإ�صم : : يونيليفر بي ال �صي

 وعنوانه: بورت �صناليت ، ويرال ،  مر�صي�صايد ، اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2٠١١/٠٣/١4 وامل�صجلة حتت الرقم: ١4٣582  

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :٣
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: ١4/2٠2٠/٠6 

وحتى تاريخ: ١4/2٠٣٠/٠6

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  1  اإبريل  2020 العدد 12898 

EAT 147305

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: ١4٣58٣
 باإ�صم : : يونيليفر بي ال �صي

 وعنوانه: بورت �صناليت ، ويرال ،  مر�صي�صايد ، اململكة املتحدة.
وامل�صجلة حتت الرقم: ١4٣58٣  بتاريخ: 2٠١١/٠٣/١4

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :٣
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: ١4/2٠2٠/٠6 

وحتى تاريخ: ١4/2٠٣٠/٠6

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  1  اإبريل  2020 العدد 12898 

EAT 147306

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: ١4٣588
 باإ�صم : جون�ص�ون اأند جون�ص�ون 

وعنوانه: وان جون�صون اأند جون�صون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�صي ،   ٠8٩٣٣ ، 
 الواليات املتحدة  االأمريكية.   

بتاريخ: ٠4/2٠١١/١2 وامل�صجلة حتت الرقم: ١4٣588 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: ١4/2٠2٠/٠6 

وحتى تاريخ: ١4/2٠٣٠/٠6

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  1  اإبريل  2020 العدد 12898 

EAT 51145

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: ١4٣58٩
 باإ�صم : جون�ص�ون اأند جون�ص�ون 

وعنوانه: وان جون�صون اأند جون�صون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�صي ،   ٠8٩٣٣ 
 الواليات املتحدة  االأمريكية.   

بتاريخ: ٠4/2٠١١/١2 وامل�صجلة حتت الرقم: ١4٣58٩ 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :١٠
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: ١4/2٠2٠/٠6 

وحتى تاريخ: ١4/2٠٣٠/٠6

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  1  اإبريل  2020 العدد 12898 

EAT 51146



األربعاء   1   ابريل   2020  م  -   العـدد  12898  
Wednesday   1   April   2020  -  Issue No   12898

13

عربي ودويل
اأوروبا بني م�ساعر اللحظة واحلاجة اإىل التفكري 

التحديات الأ�سا�سية ال�سبع للتغلب على الفريو�ش...!
•• الفجر -جان دومينيك جولياين  

 ترجمة خرية ال�صيباين
    اأكرث من مليار �سخ�س يف احلجر ال�سحي ال�سامل 
خارج  والقت�سادات  متوقفة،  واملبادلت  الآن، 

اخلدمة. 

اأزم�����ة  اإىل  التحول  من  ال�سحي  التهديد  وملنع 
�سيا�سية عاملية قاتلة، �سيتعني مواجهة حتديات 
كبرية، غري متوقعة بقدر ما هي مهّمة. وفيما يلي 

�سبعة منها:
الذي  للحريات  ال�ستثنائي  التقييد  اإن   -  1     
جميع  ووق��ف  ال�سامل  ال�سحي  احلجر  ي�سكله 

طريق  عن  ادراك  اىل  النا�س  يدفع  الأن�سطة، 
اخلوف خطورة الرهان، ول ميكننا اإل اأن نو�سي 

با�ستخدام معتدل لهذه احليلة.
 يذكرنا كل تاريخ الب�سرية باأن اخلوف م�ست�سار 
على  ب�سهولة  ينقلب  اأن  ميكن  اخلوف  واأن  �سيئ، 

مرّوجيه.

التجاوزات  ا  اأي�سً �سنالحظ  ال�سجل،  ه��ذا  ويف   
دائًما  يطالبون  الذين  للدمياغوجيني  املعتادة 
اأن  ميكننا  هل  الدميقراطية،  يف  لكن  باملزيد. 
جنرب املواطنني ب�سكل دائم على البقاء يف املنزل 
الذهاب  حرية  الأوىل،  احلرية  عن  والتخلي 

والإياب؟ با�ستخدام القوة؟

وح������ده������ا 
اجلهود العاملية 
امل��ت�����س��اف��رة 
على  �ستق�سي 
ال���ف���ريو����ش
اأف����ق����ر  يف 
ال����ب����ل����دان

ل ينبغي لل�سمانة 
اجل���م���اع���ي���ة 
ت�ستثني  اأن 
امل�������س���وؤول���ي���ة 
ال����ف����ردي����ة يف 
ال����ت���������س����دي 
ل����ل����ظ����اه����رة

كان على الأوروبيني تطوير رّد من�سق يف مواجهة الفريو�س

يف حني انه بدونها، توجد فر�صة 
�صئيلة لك�صب املعركة �صد كورونا 

فريو�س.
 وم���ع ذل���ك، ���ص��ُي��ع��اد ف��ت��ح احلدود 
حيوية  الأنها  التجارة  و�صُت�صتاأنف 

ل�صعوبنا.
�صي�صرب  اخ�������رى،  ج���ه���ة  م����ن     
البلدان.  اأف��ق��ر  ��ا  اأي�����صً ال��ف��ريو���س 
العاملية  اجل��ه��ود  ف����اإن  وب��ال��ت��ايل، 
التي  وح��ده��ا  ه��ي  حًقا  املت�صافرة 
الق�صاء  امل���م���ك���ن  م����ن  ���ص��ت��ج��ع��ل 
تدابري  تن�صيق  خ���الل  م��ن  ع��ل��ي��ه 
االحتواء وتقا�صم االأدوية وجتميع 
املوارد الطبية. وميكن الأوروبا اأن 
امل��ب��ادرة، فهذا مطابق  تاأخذ زم��ام 

مل�صلحتها وقيمها.
البلدان  ت���اري���خ  – ت��ت��خ��ل��ل   7    
م�صريية  خ�����ي�����ارات  االوروب������ي������ة 
باأثر  حتليلها  مت  وق��د  لقياداتها، 
ويتوّقف  جم��ام��ل��ة.  دون  رج��ع��ي 
حجم االأزمة االقت�صادية واملالية، 
على  االآن،  حتمية  اأ�صبحت  التي 
ال����ق����رارات ال��ت��ي ���ص��ي��ت��خ��ذون��ه��ا يف 
اآجاًل،  اأو  القادمة. وعاجاًل  االأي��ام 
جمددا  العمل  يف  ال��ب��دء  �صيتعني 
املفاجئ  ال��ت��وق��ف  ف���ات���ورة  ودف�����ع 
ا�صتبدال �صعار  لالإنتاج، و�صينبغي 
“ن�صمر  ب�صعار  املنزل”  يف  “ابق 
جميع  واإ���ص��راك  �صواعدنا”،  ع��ن 
انتعا�س  يف  امل�����ص��ل��ح��ة  اأ����ص���ح���اب 
االق���ت�������ص���اد االأوروب����������ي، ال�����ذي ال 
املركزي  البنك  يتوّقف فقط على 

اأو املجل�س االأوروبي اأو املفو�صية.
   ان ال�صروط التي ميكن اأن نبداأ 
يتم  اأال  العمل من خاللها، يجب 
الذي  االرت��ب��اك  بنف�س  فيها  البت 
يجب  وامن��ا  منها،  حرماننا  طبع 
اأن تكون من�صقة، على االأق��ل على 
ممكنا،  ك��ان  واإذا  ال��ق��ارة،  م�صتوى 
اأب���ع���د م���ن ذل����ك. ي��ج��ب احلر�س 
الدعم  ت���داب���ري  ت��ت��ك��ام��ل  اأن  ع��ل��ى 
وخ��ط��ط االإن���ع���ا����س وت�����ص��اف اىل 
تتناف�س...  اأن  ال  البع�س،  بع�صها 
اأن نتكاتف  امل��رة، علينا حقا  فهذه 

ونبقى معا. 
رئي�س موؤ�س�سة روبرت �سومان

التي  وامل��ك��ان��ة  االأه��م��ي��ة  اإن   -  2  
ت��ع��ك�����س دون  ح����ازه����ا اخل���������رباء، 
ق��ي��م��ة اخلطاب  ان��خ��ف��ا���س  ���ص��ك 
لهوؤالء  واال���ص��ت�����ص��الم  ال��ع��م��وم��ي، 
بالتعبري  لهم  وال�صماح  اخل���رباء 
ع����ن اأن���ف�������ص���ه���م، ���ص��ي�����ص��اع��ف من 
خطري.  ب�����ص��ك��ل  اخل���ف�������س  ه������ذا 
حول  ب�����ص��رع��ة  �صينق�صمون  ان��ه��م 
الت�صخي�س والعالجات؛ و�صرعان 
امل�صوؤول  دور  ���ص��ي��ت��ج��اوزه��م  م���ا 
امل�صارك الذي نريدهم اأن يلعبوه. 
ل�����ذا، ي��ج��ب اأن ي���وؤخ���ذ راأي���ه���م يف 
االع����ت����ب����ار م�����ن ب�����ني اع����ت����ب����ارات 
ه�������ذا على  وي����ن����ط����ب����ق  اأخ�������������رى، 
ال�صحة وغريها. وغالباً ما تكون 
م�صوؤولية القيادات �صاحقة ويجب 
اإال  تقا�صمها  ميكن  وال  حتّملها، 

مع املواطنني مبا�صرة.
ال�����ص��م��ان��ة اجل��م��اع��ي��ة ال   - 3    
امل�صوؤولية  ت�����ص��ت��ث��ن��ي  اأن  ي��ن��ب��غ��ي 
الفردية. �صعار “الدولة �صتدفع” 
االأوروبيني  بع�س  اأط��ل��ق��ه  ال���ذي 
ت�صوراً  ي��ع��ار���س  ك��ب��رية،  ب�صرعة 
اأكرث مرونة، يربط بني املجموعة 
االقت�صاد  ح��م��اي��ة  يف  واالأف���������راد 
املجتمعي.  وال��ن��م��وذج  وال��ت��ج��ارة 
وي���ج���ب، ب�����اأي ث���م���ن، ت���ف���ادي نزع 
اإ�صاءة  اأو  امل��واط��ن��ني،  م�����ص��وؤول��ي��ة 
اأو  ا����ص���ت���خ���دام ح����ق االن�������ص���ح���اب 
االأزمة  فاإن  واإال  التحوطي،  املبداأ 
ال�صرر  م��ن  امل��زي��د  يف  �صتت�صبب 

االجتماعي.
االأ�صخا�س،  كانت حماية  ولئن     
ه�صا�صة  واالأك���رث  ا  تعر�صً االأك���رث 
على  ف��ان  �صروريا،  اأم��را  و�صعفاً، 
االآخ�����ري�����ن ق���ب���ول ن�����ص��ي��ب��ه��م من 
اأحد  اأن  دائًما  ولنتذكر  املخاطر. 
وع����ود ال�����ص��م��ول��ي��ة -ال��ت��ي مل يتم 
الرعاية  دائ��ًم��ا  -كانت  بها  ال��وف��اء 
االم�����وم�����ي�����ة ك����اآل����ي����ة ل���ل���ح���د من 
امل�صوؤولية  عن  والتخلي  املخاطر، 
الفردية با�صم امل�صلحة اجلماعية. 
ونحن نعرف النتيجة: خراب بال 

حرية.
    4 - اإننا نعي�س يف قرن العواطف. 
ولعّلنا نفتقدها ونغتنم كل فر�صة 

لرنق�س على وترها مًعا من اأجل 
دائما  وه���ذه  م�����ص��رتك��ة...  ق�صية 
حلظات حما�س. ومع ذلك، يجب 
اأن نحذر املبالغة التي تعّتم احلكم 
والتقييم. فمع كل كارثة، يحتفي 
امل��واط��ن��ون ب�صجاعة م��ن ه��م على 

اخلط االأمامي. 
بعد موجة الهجمات االرهابية يف 
االأبطال  ك��ان  و2016،   2015
حريق  وب�����ع�����د  ال���������ص����رط����ة؛  ه�����م 
ن����وت����ردام، ك����ان رج�����ال االإط���ف���اء؛ 
البطولة  ه���ذه  ت��ع��ود  م���ا  وغ��ال��ب��ا 
ن�صيب  م��ن  ه��ي  وال��ي��وم  للجنود، 

االطار الطبي.
ا     توظف هذه املوؤ�ص�صات اأ�صخا�صً
ا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ني م����ن ح���ي���ث امل���ه���ارة 

ال�������ص���خ���م���ة ال����ت����ي ت�����راف�����ق ه���ذه 
املجال�س، ويعطي يف النهاية القادة 
للت�صاور  ال��ف��ر���ص��ة  االأوروب�����ي�����ني 
ال�صيا�صي  القرار  واتخاذ  �صخ�صياً 
معاً. �صيكون رمًزا جمياًل يف وقت 
اجلدران  جانب  اىل  فيه،  ُنطالب 
ال�صائكة  واالأ�����ص����الك  واالأ������ص�����وار 
التي تتكاثر على هذا الكوكب، اأن 

ن�صيف حواجز بني الب�صر.
ا     - 6 -ينطبق هذا الدر�س اأي�صً
على قمة ال�صبع التي قرر الرئي�س 
اال�صتقبال  عدم  م�صبقا  االأمريكي 
املقبل،  يونيو  لنظرائه يف  البدين 
الواليات  تخلي  م��دى  ُيظهر  مب��ا 
امل���ت���ح���دة ع����ن زع���ام���ت���ه���ا، وم����دى 
تديّن اهتمامها بالتعاون الدويل. 

اأولياء االمر وفزعهم.
ال��ت�����ص��ام��ن بني  اأن  ن��ع��ل��م  ك��ن��ا     
ولكننا  ت���راج���ع،  ق���د  االأوروب����ي����ني 
الرتاجع!  ذاك  م���دى  ن����درك  مل 
�صيحتاجون اإىل اإ�صارة قوية الإعادة 
ال  مل��اذا  ملواطنيهم:  واالأم���ل  الثقة 
حي،  اأوروب���ي  جمل�س  تنظيم  يتم 
مع ح�صور ج�صدي لروؤ�صاء الدول 
م��ن ممار�صة  ب����داًل  واحل���ك���وم���ات، 
حا�صمة  غ�����ري  ورمب��������ا  م������زري������ة، 
للتحادث عرب الفيديو؟ فمن �صاأن 
هذا اأن ي�صمح بالتخلي عن االآلية 
التكنوقراطية  ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة 

وال�صفات  واالإي����ث����ار  وال�����ص��ج��اع��ة 
للكوارث  نحتاج  فهل  االإن�صانية. 
ل��ن��ن��ت��ب��ه ال��ي��ه��ا ون�����ص��ي��د ب���ه���ا؟ ان 
دميقراطياتنا القدمية، التي يقال 
يف كثري من االأحيان اإنها مرهقة، 
اأ�صخا�س  قبل  م��ن  حتريكها  يتم 
وملتزمني  ورائ����ع����ني  م��ت��ف��ان��ني 
بال�صالح العام، وغالًبا ما يكونون 
م�صتعدين لفعل اأي �صيء مل�صاعدة 
جريانهم. غري اإن م�صاعر اللحظة 
تخفي  او  ت��ن�����ص��ي��ن��ا  اأن  ي���ج���ب  ال 
جميع  يف  ال��ت��ف��ك��ري،  اإىل  احل��اج��ة 
االأوقات، كع�صو وفاعل يف جمتمع 

حقيقي من القيم امل�صرتكة.
  5 - اإن القيم، مثل الفريو�صات، 
اأرادت  لقد  �صفر.  ج���واز  متلك  ال 
الدول االأوروبية، على غرار جميع 
الدول االأخرى، طماأنة مواطنيها 
ع����ن ط����ري����ق اإغ��������الق ح����دوده����ا. 
كانوا  اأن��ه��م  االأزم���ة  ه��ذه  و�صتثبت 
ذل��ك مل يحميهم  وان  على خطاأ، 
من  ح���ت���ى  وال  ������ص�����يء،  اأي  م�����ن 
اأنانيتهم! اإن رد الفعل ال�صيئ هذا 
االأوروبي  االحت��اد  هو �صد قواعد 
القومي،  واالن������ط������واء  وروح��������ه، 
الغوغائيون،  ب��ه��ا  ي��ح��ل��م  ف��ر���ص��ة 

وتهدد البناء االأوروبي.
   لقد كان على االأوروبيني تطوير 
الفريو�س:  مواجهة  يف  من�صق  رّد 
تقا�صم  ال،  اأم  �صامل  �صحي  حجر 
واالأقنعة،  االخ���ت���ب���ارات  وجت��م��ي��ع 
اإل��خ. وما مل يفعلوا ذلك، �صتبقى 
يتخذونها  ال�����ت�����ي  اخل�������ط�������وات 
احلجر  ف���ر����س  اإن  م���ن���ق���و����ص���ة. 
ع��ل��ى ال�����ص��ك��ان ه���ن���ا، ول���ك���ن لي�س 
احل�صانة  وتف�صيل  اجل����ار،  ع��ن��د 
اجلماعية هنا، واملواجهة املبا�صرة 
اآخ�������ر، هي  ل���ل���ف���ريو����س يف م���ك���ان 
مهمة  �صعوبة  على  ت��دل  اأخ��ط��اء 

القيم، مثل الفريو�سات، ل متلك جواز �سفر، وغلق احلدود �سد قواعد الحتاد الأوروبي وروحه
يتوّقف حجم الأزمة القت�سادية واملالية الأوروبية على القرارات التي �ستتخذ يف الأيام القادمة

املطلوب... اوروبا موحدة يف مواجهة الفريو�س

روح جماعية مطلوبة ملواجهة الداء

الواليات املتحدة تخلت عن زعامتها

مبادرة اوروبية مل�صاعدة الدول الفقرية

 ملنع التهديد ال�سحي من التحول اإىل اأزمة �سيا�سية عاملية قاتلة، �سيتعني مواجهة حتديات غري متوقعة 

روما رمز التباين االوروبي
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عربي ودويل

يف ذلك التاريخ، ظهر  من ني�صان اأبريل 2019. 
ليعلن  ال��ت��ل��ف��زي��ون  �صا�صة  ع��ل��ى  االأخ����رية  ل��ل��م��رة 
اإىل  بال�صلطة  التم�صك  ح��اول  اأن  بعد  ا�صتقالته، 
اأم��ًرا ال مفر  �صقوط حكمه  واأ�صبح  دقيقة.  اآخ��ر 
م��ن��ه ب��ع��د اأ���ص��اب��ي��ع م���ن ت��ظ��اه��رات ���ص��خ��م��ة �صد 
تر�صحه لوالية خام�صة، ثم بعد اأن اأعلن اجلي�س، 
وعلى ل�صان رئي�س االأركان املتويف، الفريق اأحمد 
2013، مل يغادر  قايد �صالح، تخليه عنه. منذ 
الثاين  عاًما يف   83 بلغ  ال��ذي  امل�صتقيل  الرئي�س 
اآذار م��ار���س، م��ن��زل��ه يف زرال����دة ع��ل��ى �صاحل  م��ن 
ن��ادرا. وقال م�صدر  اإال  املتو�صط،  االأبي�س  البحر 
ب�صقيقته  حماطا  هناك  “يعي�س  اإن��ه  حميطه  يف 

•• اجلزائر-اأ ف ب

�صغط  حت��ت  ال�صلطة  م��ن  تنحيه  على  �صنة  بعد 
اجلزائري  ال��رئ��ي�����س  يعي�س  واجل��ي�����س،  ال�����ص��ارع 
عزلة  يف  وح��ي��دا  بوتفليقة،  العزيز  عبد  ال�صابق 
زرالدة  يف  طبية  مبعدات  املجهز  منزله  يف  تامة 
جًدا  بعيدا  لكن  العا�صمة،  اجلزائر  من  بالقرب 
عن ال�صلطة التي تعلق بها طوياًل. وبعد اأن فر�س 
وجوده يف احلياة ال�صيا�صية اجلزائرية لعقود، ثم 
اختفائه تقريبا من العلن منذ اإ�صابته بجلطة يف 
اأن  2013، مل يظهر بوتفليقة للعيان منذ  عام 
اأجربه ال�صارع واجلي�س على اال�صتقالة يف الثاين 

ال�صيا�صية  العلوم  اأ�صتاذ  ويقول  طبي”.  وفريق 
ال�صابق بجامعة اجلزائر حممد هناد اإن بوتفليقة 
ال يزال “يتمتع بجميع االمتيازات” التي يوؤمنها 
يت�صّرب  تقريًبا  �صيء  لكن ال  ال�صابق،  له من�صبه 
عن تفا�صيل حياته اليومية. وكانت اآخر مرة مت 
االأول  كانون   12 يف  ر�صمي  ب�صكل  عنه  احلديث 
بطاقة  �صورة  االإع��الم  و�صائل  بثت  ي��وم  دي�صمرب 
هويته عندما تقدم �صقيقه نا�صر لالنتخاب نيابة 
عليالت،  فريد  اجل��زائ��ري  ال�صحايف  وق��ال  عنه. 
ن�صرتها  ل��ه، يف مقابلة  ذات��ي��ة  �صرية  اآخ��ر  م��وؤل��ف 
“لوبوان”  الفرن�صية  االأ�صبوعية  املا�صي  ال�صهر 

“ي�صتقبل القليل من الزوار. 

�سيخ الأزهر ي�سيد بخطة الأمم املتحدة ملواجهة »كورونا« يف الدول الأكرث احتياجاعبد العزيز بوتفليقة يعي�ش يف عزلة تامة  
•• القاهرة-وام:

اأ�صاد ف�صيلة االإمام االأكرب اأ.د / اأحمد الطيب، �صيخ االأزهر، باملبادرة التي اأطلقتها االأمم املتحدة، حتت عنوان “خطة ا�صتجابة 
اإن�صانية عاملية لفريو�س كورونا امل�صتجد”، والتي تهدف اإىل مكافحة انت�صار فريو�س كورونا امل�صتجد، يف الدول االأكرث احتياًجا 
اأمرا�س  حول العامل، باالإ�صافة اإىل م�صاعدة الفئات ال�صعيفة كالن�صاء واالأطفال وكبار ال�صن واالأ�صخا�س الذين يعانون من 
مزمنة واالأ�صخا�س ذوي االإعاقة. ودعا االإمام االأكرب -يف بيان اأ�صدره اأم�س -كافة دول وحكومات العامل اإىل العمل اجلماعي 
والتكاتف من اأجل م�صاعدة الدول االأكرث احتياجا يف مواجهة تداعيات انت�صار االأمرا�س واالأوبئة؛ تفادًيا ل�صقوط املزيد من 
للفقراء  امل�صاعدات  لتقدمي  الغنية  ال��دول  من  ال�صيما  عاملية،  اإرادة  يتطلب  واملر�س  الفقر  على  الق�صاء  اأن  موؤكًدا  ال�صحايا، 
واملحتاجني وامل�صردين يف العامل. واأعرب االإمام االأكرب عن جزيل �صكره وخال�س تقديره ملن يعملون من اأجل االإن�صانية دون 
متييز انطالًقا من مبداأ االأخوة االإن�صانية، وهو املبداأ الذي يعمل االأزهر ال�صريف على حتقيقه ومت التاأكيد عليه باإطالق وثيقة 
االأخوة االإن�صانية التي وقعها ف�صيلة االإمام االأكرب مع بابا الفاتيكان يف اأبوظبي يف فرباير من العام املا�صي. جدير بالذكر اأن 
اخلطة تهدف اإىل م�صاعدة البلدان يف اأفريقيا وال�صرق االأو�صط واآ�صيا واأمريكا الالتينية و�صيتم تنفيذها بوا�صطة وكاالت االأمم 

املتحدة، و ذلك الإمداد الدول االأكرث احتياًجا باملعدات املختربية االأ�صا�صية الختبار الفريو�س واللوازم الطبية لعالج النا�س.

العاملي،  ال�����ص��ح��ي  االأم����ن  اأج���ن���دة 
القدرات  ل��ت��و���ص��ي��ع  م���ب���ادرة  وه���ي 
ح���ول ال���ع���امل ل��ك�����ص��ف االأم���را����س 
وكانت  انت�صارها.  ومنع  امل��ع��دي��ة، 
�صبكة  ب��ن��اء  ث��اين تلك اخل��ط��وات 
من امل�صت�صفيات، ومراكز االختبار 
يف الواليات املتحدة ملعاجلة اإيبوال، 
باملزيد  الطبية  الطواقم  وتزويد 
ال�صخ�صية،  احلماية  معدات  من 
م�صببات  ملكافحة  الالزمة  وامل��واد 

االأمرا�س الفتاكة.
فكانت  تلك اخلطوات  ثالث  واأم��ا 
لال�صتجابة  م���ن�������ص���ق  ب���ت���ع���ي���ني 
ل����ل����ط����وارئ ال�������ص���ح���ي���ة، واإن�������ص���اء 
ال�صحي  لالأمن  جديدة  مديرية 
البيولوجي  وال����دف����اع  ال�������دويل، 

داخل جمل�س االأمن القومي.
اإىل  املقال  كاتب  ي�صري  ذل��ك،  اإىل 
اال�صرتاتيجية  ت��ل��ك  عنا�صر  اأن 
 2017 ب���ني  ���ص��ق��ط��ت  ال�����ص��ح��ي��ة 
عجالت  ت��ت��وق��ف  ك��م��ا  و2019، 

حافلة عن احلركة.
ويعزى ذلك اإىل احلد من متويل 
م���راك���ز ال��ت��ح��ك��م يف االأم����را�����س، 
ف�صاًل عن اإغالق م�صت�صار االأمن 
بولتون،  ج���ون  ال�����ص��اب��ق  ال��ق��وم��ي 
املديرية اجلديدة لالأمن ال�صحي 

الدويل والدفاع البيولوجي.
املديرية  تلك  مدير  ت��رك  وه��ك��ذا 
م��ن�����ص��ب��ه ق���ب���ل ي������وم واح�������د من 
العاملية  ال�صحة  منظمة  اإع����الن 
الكونغو  الإيبوال يف  تف�صياً جديداً 
اليوم  حتى  ق�صى  الدميقراطية 

على اأكرث من 5 اآالف �صخ�س.

•• وا�صنطن-وكاالت:

ك����ان ت��ف�����ص��ي م���ر����س اإي����ب����وال بني 
اختبار  مبثابة  و2015   2013
واقعي لقدرة وا�صنطن على ك�صف 
واح���ت���واء اأم���را����س م��ع��دي��ة تهدد 
اأدرك  وي���وم���ه���ا،  ال���ع���امل���ي.  االأم�����ن 
اخلرباء اأن انت�صار ذلك الفريو�س 
كارثة  ال��ت�����ص��ب��ب يف  ع��ل��ى  اأو����ص���ك 
اأج�����رى جمل�س  ع��امل��ي��ة. ول���ذل���ك 
االأم��������ن ال���ق���وم���ي درا������ص�����ة ح���ول 
اال�صتجابات  واإخ��ف��اق��ات  اإجن���ازات 

الدولية واملحلية.
كري�صوف،  ك��ري�����ص��ت��وف��ر  وح�����ص��ب 
ال��ع��م��ل حول  ف���ري���ق  ال��ع�����ص��و يف 
االأبي�س  البيت  اإيبوال يف  فريو�س 
وزارات  �����ص����ارك����ت   ،2015 يف 
ب���داي���ة  اأم����ري����ك����ي����ة، يف  وه���ي���ئ���ات 
يف   2015 ����ص���ب���اط(  ف�����رباي�����ر) 
البيت  راأ�صها  م�صتفادة”  “درو�س 
االأبي�س، وخل�صت اإىل تقرير من 
نتيجة   21 و���ص��ع  ���ص��ف��ح��ة،   73

وتو�صية.

�سيناريو ع�سيب
ووفق ما عر�صه كري�صوف، �صمن 
ات�صح  اأفريز”،  “فورين  م��وق��ع 
للفريو�صات  اال�صتجابة  نظام  اأن 
وال��ع��امل قد  املتحدة  ال��والي��ات  يف 
اأ�صد  ���ص��ي��ن��اري��و  واج����ه  اإذا  ي��ن��ه��ار 
االأ�صواأ  ال�����ص��ي��ن��اري��و  وك���ان  ����ص���وءاً. 
يتعلق ب�صوؤال متى يح�صل االأ�صواأ، 

وهل يح�صل؟.
وخ��ل�����س ت��ق��ري��ر جم��ل�����س االأم����ن 

عر�س جمل�س حترير موقع “اإي�صوز 
وروؤى”  “ق�صايا  اإن�صايت�س”  اأن����د 
االأم����ري����ك����ي االأ�����ص����ب����اب ال���ت���ي جتعل 
ال��رئ��ي�����س االأم��ري��ك��ي دون��ال��د ترامب 
م��ر���ص��ح��اً ف���وق ال���ع���ادة ل��ل��ف��وز بوالية 
املر�صح  ع����ن  ك���ب���ري  وب�����ف�����ارق  ث���ان���ي���ة 
جو  املحتمل  الدميوقراطي  املحتمل 
يفر�صها  التي  ال�صغوط  بايدن، رغم 

فريو�س كورونا.
و�صرح حمرر خطابات الرئي�س االأ�صبق 
ال�صيا�صي  والكاتب  االبن  بو�س  جورج 
يف امل���وق���ع ن��ف�����ص��ه ت��وم��ا���س م���اك���اآردل 
ح��ج��م اجل��ه��د ال����ذي ي��ب��ذل��ه ترامب، 
املواجهة  بتفا�صيل  املو�صعة  ودراي��ت��ه 
مع تف�صي الفريو�س، يف مقابل اإخفاق 
ب��اي��دن. وب���رز اأح���د االأم��ث��ل��ة االأخرية 
الذي  ال�صحايف  املوؤمتر  يف  ذل��ك  على 
االأم���ري���ك���ي االثنني  ال��رئ��ي�����س  ع��ق��ده 
ليطلع  ���ص��اع��ت��ني  ح����وايل  دام  وال����ذي 

ال�صعب على م�صتجدات اجلائحة.

اإجابة عن �سوؤال دقيق
املو�صوع  عن  مالحظات  ترامب  اأع��د 
تعليقات  مطلقاً  ب��ه��ا  ي��ل��ت��زم  مل  رغ���م 
ارجت���ال���ي���ة. يف ذل���ك ال�����ص��ي��اق، اأج���اب 
اإىل  اإن�صاته  وم��دى  دقيق  ���ص��وؤال  ع��ن 
م�����ص��ت�����ص��اري��ه ل�����ص��وؤون ال�����ص��ح��ة حول 
االقت�صادي:  الن�صاط  اإطالق  معاودة 
اإىل نربا�صكا، تنظرون  تنظرون   ...“
اآي������وا،  اإىل  ت���ن���ظ���رون  اأي�����داه�����و،  اإىل 
تنظرون اإىل العديد، اأ�صتطيع ت�صمية 
العديد من الدول، التي تتعامل معه 
ب�����ص��ك��ل ج��ي��د ج�����داً، ج�����داً، وه���ي غري 
ب�صراحة،  اأو  نف�صه،  ب��امل��دى  م��ت��اأث��رة 
)تاأثر(  م��دى  من  قريب  ب�صكل  حتى 

نيويورك...«.
مع  اأت����ع����ام����ل  “اأنا  ت����رام����ب  وت����اب����ع 
نتعامل  ون����ح����ن  ك�����ووم�����و،  احل����اك����م 
نحن  بع�صنا.  مع  للغاية  جيد  ب�صكل 

القومي اإىل اأن “اأوبئة م�صتقبلية 
قد تكون اأ�صد خطورة قبل ظهور 
االأع���را����س، خ��ا���ص��ًة امل��ع��دي��ة منها 
“بو�صع  واأو�صى  واملنقولة جواً”. 
م���ع���ي���ار ت��خ��ط��ي��ط ح�������ص���ب احل���د 
اآخر قد  املنا�صب، الأن وباًء  االأدنى 
ي���ك���ون ه���ائ���اًل م���ن ح��ي��ث احلجم 

واالنت�صار على نطاق حملي«.
ورغم اأن تكاليف الوباء احلايل لن 
تعرف قبل فرتة، اإال اأن ما حتقق 
وما اأهمل يف ال�صنوات االأربع بني 

العدوى،  ان��ت��ق��ال  ���ص��ال���ص��ل  اآخ����ر 
بعد عام تقريباً على ن�صر اجلي�س 

االأمريكي.

ما بعد اإيبول
اإيبوال،  ان��ت��ه��اء وب����اء  ق��ب��ل  وح��ت��ى 
ب������داأت احل���ك���وم���ة االأم���ري���ك���ي���ة يف 
ثالثة  م��ن  ا�صرتاتيجية  تطبيق 
اأكرث  وباء  تف�صي  حماور الحتواء 

خطورة.
اخل��ط��وات على  تلك  اأول  ورك���زت 

 2800 بن�صر  اأم��راً  اأوباما  ب��اراك 
ع�صرات  ل��دع��م  اأم��ري��ك��ي  ج��ن��دي 
يف  ال�صحية  االأط��ق��م  م��ن  االآالف 
و�صيرياليون،  ول��ي��ب��ريي��ا،  غينيا، 
االأ�صرة  االآالف من  ع�صرات  وبنوا 
اإي���ب���وال لعزل  ل��ع��الج  يف وح�����دات 
ورع��اي��ة امل�����ص��اب��ني، ودع��م��وا فرق 
انتقاله،  م��ن  للحد  ال��وب��اء  تعقب 
وق������ادوا ح���م���الت ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة حول 

كيفية انت�صار اإيبوال.
 ،2015 وهكذا توقفت، يف نهاية 

ظهور  واأول  اإي���ب���وال  اأزم����ة  ن��ه��اي��ة 
معروفاً  ب���ات  اجل���دي���د،  ل��ك��ورون��ا 
واأ�صبح  ال���ع���ام،  امل���ج���ال  يف  ال���ي���وم 
اأخفقت  ومتى  اأي��ن  وا�صحاً متاماً 
اال�صتعداد  يف  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 

ب�صكل اأف�صل.

اإيبول  قتل 11 األف �سخ�س
بعناوين  اإيبوال  فريو�س  وا�صتاأثر 
االأخ���ب���ار يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة يف 
عندما   ،2014 وخ��ري��ف  �صيف 

انت�صر ب�صرعة يف غرب اأفريقيا.
اإيبوال  ق�صى  امل��ط��اف،  نهاية  ويف 
األ���ف �صخ�س   11 اأك���رث م��ن  على 
ح������ول ال������ع������امل، و����ص���خ�������ص���ني يف 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة. ول��ك��ن معظم 
������ص�����ارك�����وا يف حم����ارب����ة  ال������ذي������ن 
ميكن  ك����ان  اأن�����ه  راأوا  ال���ف���ريو����س 
باأ�صعاف  ����ص���وءاً  اأ����ص���د  ي��ك��ون  اأن 
رغم  الكاتب،  وح�صب  م�صاعفة. 
انتقاله  اأو  ب��اإي��ب��وال  ال���ع���دوى  اأن 
اأ�صعف بكثري من فريو�س كورونا 

اأن  اإال  اجلديد، واأ�صهل ت�صخي�صاً، 
اإي���ب���وال ك���ان م��ع��ل��م��اً يف ح��د ذاته. 
وعند ت�صاعف اأعداد امل�صابني كل 
ثالثة اأ�صابيع  خالل ذروة تف�صيه، 
�صيلحق  ���ص��دي��داً  ع��ق��اب��اً  اأن  ت��اأك��د 

بالذين ال يتحركون الحتوائه.
اإيبوال  اح���ت���واء  م���ن  ب���د  وك����ان ال 
يتحول  ح��ت��ى ال  م��ب��ك��ر،  وق���ت  يف 
ال�صعب  الأم��ن  تهديد  اإىل  �صريعاً 
العاملي.  واالق��ت�����ص��اد  االأم���ري���ك���ي 
ال�صابق  الرئي�س  اأ���ص��در  وبالفعل 

كما  باملنا�صبة.  ال�صفينة،  تلك  نر�صل 
اإىل  متجهة  �صفينة  ل��دي��ن��ا  ت��ع��ل��م��ون، 
ل��و���س اأجن��ل��ي�����س. ه��ي ج��اه��زة متاماً 
لالنطالق وهي �صتنطلق قريباً. ويف 
املقبلة،  االأرب��ع��ة  اأو  الثالثة  االأ�صابيع 
اإىل  �صتذهب  ن��ي��وي��ورك.  اإىل  �صت�صل 
مليئة  و���ص��ت��ك��ون  ن���ي���وي���ورك  م��ي��ن��اء 
ب��االإم��دادات. لذلك هم يعملون على 

ذلك حالياً«.

ميزة ترامب
كتب ماكاآردل عن النق�س يف �صياغة 
يتوقعها  اأن  مي��ك��ن  للكلمات  دق��ي��ق��ة 
املرء من رئي�س يتحدر من كوينز يف 
واأيوا  واأيداهو،  فنربا�صكا،  نيويورك. 

لي�صت “دواًل«.
لكنه �صاأل: لكن هل كان اأوباما اأو اأي 
قادرين  احلديثة  الذاكرة  من  روؤ�صاء 
ع��ل��ى اإظ���ه���ار ه���ذا ال��ك��م م���ن املعرفة 

املرتبطة بواليات �صغرية وباأو�صاعها 
وباإ�صالح  العامة،  بالرعاية  املرتبطة 
كذلك،  ا�صت�صفائية؟  ع�صكرية  �صفينة 
بالراحة على  �صي�صعر  اأوباما  يكن  مل 
يف  القا�صي  كوومو  مع  يومياً  الهاتف 
اأن��ه كان  ُي�صتبعد  اأن��ه ال  حديثه، حتى 

�صيوكل م�صاعديه للحديث اإليه.

بايدن يف موقف حمرج
قد  ترامب  اإجابة  اأن  ماكاآردل  اأ�صاف 
الذين  الدقيقني  املراقبني  تر�صي  ال 
�صاهدوا اخلطاب االفتتاحي للرئي�س 
واملتاأثرين  ك��ي��ن��ي��دي،  ج���ون  االأ���ص��ب��ق 
غور  للمفكر  ال�صيا�صية  ب��ال��رواي��ات 
االأمريكي  امل���واط���ن  ول���ك���ن  ف���ي���دال. 
العادي الذي ال يعرف من هو فيدال 
مثله.  يكد  ال���ذي  ال�صخ�س  �صيعرف 
و�صيدرك اأي�صاً �صيا�صياً لن يتمكن من 

التعامل مع ما يواجهه ترامب.

املرتقب،  الدميوقراطي  املر�صح  ك��ان 
ب����اي����دن،  ج�����و  ع�����ام�����اً   77 ����ص���اح���ب 
يف  منزله  من  مبا�صر  بث  يف  يتحدث 

ويلمينغتون، ديالوير.
تخبط بايدن يف جميع الكلمات التي 
املزيد  ن�صر  اإىل  ال��دع��وة  وبعد  قالها. 
اأوه،  “و،  بايدن  اأ���ص��اف  االأط��ب��اء،  من 
اإىل ذلك،  اإ���ص��اف��ة  ذل���ك،  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
ن��ح��ن ...” ثم  ن��ت��اأك��د م���ن،  اأن  ي��ج��ب 
لتحريك  للم�صت�صارين  ب��ي��ده  اأ���ص��ار 
يقول  اأن  ق��ب��ل  االإل����ك����رتوين  امل��ل��ق��ن 
اإىل  اأنتقل  دع��وين  “ح�صناً،  بغ�صب: 

االأمر الثاين...«.

لن يكون �ساحب القرار
راأى ماكاآردل اأن ما واجهه جو بايدن 
ال يوحي فقط احتمال وجود اأعرا�س 
الت�صاوؤل  يجب  بل  العمر،  يف  التقدم 
عن حكم حملة بايدن يف ظهوره يف بث 

مبا�صر بينما كان مُيكن ت�صجيل كلمته 
وتلميع  اإن��ت��اج  اإم��ك��ان��ي��ة  م��ع  ب�صهولة 
ما  ُيظهر  الدميوقراطي.  مر�صحهم 
بايدن  االأم��ور عن  الكثري من  ح�صل 
الذي �صمح لنف�صه باأن يحاط بفريق 
�صيدير  احل����د.  ه���ذا  اإىل  ك��ف��وء  غ���ري 
حملة بايدن اأي اأ�صخا�س قريبني منه 
و�صيكونون  الغربي،  اجلناح  يف  كفاية 
على االأرجح جهازاً جماعياً من ي�صار 
و�صلت  التي  الدميوقراطية  االإدارة 

اإىل ال�صلطة قبل 11 عاماً.
ك��ام��ل عن  ب�صكل  ب��اي��دن  ت��راج��ع  لقد 
ت��ع��دي��ل ه��اي��د ال�����ص��ي��ف امل��ا���ص��ي حتت 
�صغط الي�صار بعدما كان �صد حتويل 

االأموال ملعظم عمليات االإجها�س.

اأف�سل للدميقراطيني
 تفادي املهانة

اأ�صاف ماكاآردل اأنه على ما يبدو فاإن ال 
يدركون  والالدميوقراطيني  االإعالم 
حتى االآن، االأمر، لكن من ال�صيئ جداً 
اأن يجد احلزب نف�صه معرتفاً باأنه ال 
مع  يتعامل  رئي�س  �صد  الفوز  ميكنه 

اأزمة عاملية بفاعلية.
ال�صتطالعات  غ��ال��وب  مركز  وح�صب 
الراأي، يوافق %60 من االأمريكيني 
على تعامل ترامب مع حال الطوارئ. 
وحتى توما�س ديواي ك�صب 12 والية، 
و99 �صوتاً يف املجمع االنتخابي �صد 
فرانكلني روزفيلت يف 1944، عندما 
تقرتب  الثانية  العاملية  احل��رب  كانت 

من اأ�صهرها االأخرية.
واأكد كذلك اأن الناخبني االأمريكيني 
امل�صني  ال��ع��م��ل  ب�����ص��دة  ���ص��ي��ك��اف��ئ��ون 
ل���و كانوا  وال���ت���ف���اين احل�������ازم، ح��ت��ى 
ي����خ����ت����ل����ف����ون م��������ع ال������������ذي ي����ب����ذل����ه 
االأف�صل  م��ن  ي��ك��ون  “قد  ل�صاحلهم 
املهانة  ي��ت��ف��ادوا  اأن  للدميوقراطيني 

االنتخابية«.

عنا�سر تلك ال�سرتاتيجية ال�سحية �سقطت بني 2017 و 2019

اأين اأخطاأت وا�سنطن يف ال�ستفادة من درو�ش اإيبول؟

عقوبات م�سددة على الأخبار الكاذبة يف رو�سيا
•• مو�صكو-اأ ف ب

يدر�س النواب الرو�س م�صروع قانون ين�س على عقوبات 
ين�صر  مل��ن  �صنوات  خم�س  ال�صجن  حتى  ت�صل  م�صددة 

معلومات كاذبة متعّلقة بفريو�س كورونا امل�صتجد.
وث��ان��ي��ة منذ �صباح  اأوىل  ق��راءت��ني  ال��ن��واب يف  و���ص��وت 
الثالثاء على القانون، يف حني �صيجري الت�صويت عليه 

للمرة الثالثة واالأخرية خالل اليوم.
مذنب  اأن��ه  يتبني  �صخ�س  اأي  ف��اإن  القانون،  ومبوجب 
بن�صر معلومات “خاطئة عمداً” ت�صببت مبوت �صخ�س 
اأو كان لها نتائج خطرية، يواجه ال�صجن خم�س �صنوات 
األ��ف يورو  ودف��ع غرامة ت�صل اإىل مليوين روب��ل )23 

هواوي :ال�سني �سرتد 
على القيود الأمريكية

•• �صنت�صن-رويرتز
حذرت عمالق االت�صاالت هواوي اأم�س من اأن 2020 �صتكون اأ�صعب �صنة متر 
يف  ملبيعاتها  �صربة  وجهت  اأمريكية  جت��اري��ة  قيود  ب�صبب  االإط���الق  على  عليها 
اأن احلكومة ال�صينية �صرتد على تلك القيود التي  2019 وتوقعت  اخل��ارج يف 
فر�صتها الواليات املتحدة. جاء التحذير يف الوقت الذي اأعلنت فيه اأكرب �صركة 
يف العامل ل�صناعة معدات االت�صاالت عن ت�صجيل اأقل منو لالأرباح ال�صنوية يف 
التي �صملت  االأمريكية،  االإج��راءات  اإن بكني قد ترد على  �صنوات. وقالت  ثالث 
تقييد بيع الرقائق لها، من خالل تقييد مبيعات املنتجات االأمريكية يف ال�صني 

والتحول لالعتماد على موردين بدالء يف ال�صني وكوريا اجلنوبية.
التقرير  اإط��الق  اإدارة ه��واوي لل�صحفيني خالل  اريك �صو رئي�س جمل�س  وقال 
ال�صنوي لل�صركة “احلكومة ال�صينية لن تقف متفرجة وح�صب وهواوي تذبح... 
واملحطات  اخلام�س  اجل��ي��ل  رق��ائ��ق  ا�صتخدام  ال�صينية  احلكومة  حتظر  ال  مل 
اأمريكية  �صركات  تنتجها  التي  االأخ���رى  الذكية  واالأج��ه��زة  الذكية  وال��ه��وات��ف 

الأ�صباب متعلقة باأمن االإنرتنت؟”
معدات  ت�صتخدم  اأن  ميكنها  ال�صينية  احلكومة  اأن  املتحدة  ال��والي��ات  وت��زع��م 

االت�صاالت من هواوي الأغرا�س التج�ص�س وهو ما ترف�صه ال�صركة.
وتوقع �صو اأن تكون 2020 اأ�صعب �صنة متر على ال�صركة على االإطالق ب�صبب 
االإج��راءات االأمريكية وحذر من اأن فر�س مزيد من القيود على ال�صادرات قد 

يدمر �صال�صل االإمداد العاملية يف قطاع التكنولوجيا.
62.7 مليار يوان)8.9  2019 بلغت  اإن االأرباح ال�صافية لعام  وقالت هواوي 
�صنوات  ثالث  يف  منو  معدل  اأ�صعف  يف  باملئة   5.6 ن�صبتها  بزيادة  دوالر(  مليار 

وانخفا�صا من قفزة ن�صبتها 25 باملئة يف العام ال�صابق.

•• جاكرتا-رويرتز

اإطار  يف  �صجني  األ��ف   30 ح��وايل  عن  املبكر  ل��الإف��راج  اإندوني�صيا  ت�صتعد 
�صعيها لتجنب زيادة حمتملة يف اأعداد امل�صابني بفريو�س كورونا امل�صتجد 

يف �صجونها املكد�صة.
عليها  واطلعت  االإن�����ص��ان  وح��ق��وق  ال��ع��دل  وزارة  اأ�صدرتها  وثيقة  ون�صت 
رويرتز على اأن ال�صجناء الذين ق�صوا ثالثة اأرباع مدة احلكم �صيكونون 
موؤهلني للح�صول على اإفراج مبكر، و�صيكون االأحداث موؤهلني لذلك اإذا 

ق�صوا ن�صف املدة.
�صي�صمل  املبكر  االإف��راج  اإن  ال��وزارة  با�صم  املتحدث  بامباجن وييونو  وق��ال 

نحو 30 األف �صجني.

بح�صب �صعر ال�صرف احلايل(. وين�س م�صروع القانون 
�صحة  مت�س  معلومات  بن�صر  مذنب  اأي  اأن  على  اي�صاً 
ت�صل  وغرامة  �صنوات  ثالث  ال�صجن  يواجه  االآخرين 

اإىل 1،5 مليون روبل )17300 يورو(.
وت�صكل هذه البنود جزءاً من حزمة ت�صريعات تت�صمن 
اأي�صاً عقوبات م�صددة بحق من يخالف احلجر املفرو�س 

للحّد من انت�صار وباء كوفيد-19.
ورو�صيا البالغ عد �صكانها 144 مليون ن�صمة، �صجلت 

حتى االآن 1836 اإ�صابة بالفريو�س و9 وفيات.
 12 البالغ عددهم  و�صكانها  العا�صمة مو�صكو  ودخلت 
اتخذته  اإج���راء  يف  �صامل  بعزل  االث��ن��ني  ن�صمة  مليون 

اأي�صاً 12 منطقًة يف البالد ملنع تف�صي الفريو�س.

ال�سودان يرجىء امتحانات 
ال�سهادة الر�سمية ب�سبب كورونا 

•• اخلرطوم-اأ ف ب

اعلنت اخلرطوم تاأجيل امتحانات 
ال�صهادة الر�صمية اىل موعد يحدد 
الحقا يف اطار اجراءاتها للحد من 

انت�صار فريو�س كورونا امل�صتجد.
وي��خ��و���س ه��ذه االم��ت��ح��ان��ات عادة 
لالنتقال  الطالب  من  هائل  ع��دد 
من املدار�س الثانوية اىل اجلامعات 
واملعاهد العليا، وكان من املقرر ان 
املقبل  اب��ري��ل  ني�صان   12 يف  ت��ب��داأ 

على ان ت�صتمر ا�صبوعني.
ال�صودانية  االن��ب��اء  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 
����ص���ون���ا ( ع����ن وزي����ر  ال��ر���ص��م��ي��ة ) 
االمني  حممد  والتعليم  الرتبية 
ال�صهادة  امتحانات  “تاأجيل  التوم 
ال�صودانية اىل اجل يحدد الحقا”، 
يف �صوء التطورات املت�صلة بانت�صار 

كورونا.
املتوقع ان يخو�س هذه  وك��ان من 
االم��ت��ح��ان��ات ن��ح��و م��ل��ي��ون طالب 
وف���ق���ا الح���������ص����اءات ر���ص��م��ي��ة عرب 
ال�صودان  انحاء  خمتلف  يف  مراكز 

ويف دول افريقية وعربية.

الرئي�س جوكو ويدودو  واأعلن  �صكانا،  العامل  دول  اأكرب  رابع  واإندوني�صيا 
تف�صي  الح��ت��واء  حم��اول��ة  يف  عامة  �صحية  ط���وارئ  حالة  الثالثاء  ال��ي��وم 

الفريو�س.
وفاة  حالة  و122  اإ���ص��اب��ة  حالة   1414 االآن  حتى  احلكومة  و�صجلت 
بالفريو�س لكن بع�س امل�صوؤولني واخلرباء يعتقدون اأن نق�س الفحو�س 

يخفي نطاقا اأو�صع من التف�صي يف البالد.
وهو  اإندوني�صيا،  يف  �صجينا   270386 هناك  اأن  ر�صمية  بيانات  وتظهر 
ما يزيد باأكرث من املثلني عن طاقة ا�صتيعاب ال�صجون بعد اأن اأدت حملة 

ملكافحة املخدرات اإىل زيادة اأعداد املحبو�صني.
اأي�صا يف  واإي��ران عن �صجناء  اأخرى منها الواليات املتحدة  واأفرجت دول 

حماولة للحد من انت�صار الفريو�س داخل ال�صجون.

الكونغر�ش يبحث اإجراءات اإ�سافية ملواجهة كورونا
•• وا�صنطن-وكاالت:

ال�صربة  ح��دة  لتخفيف  دوالر،  تريليون   2.2 ب���  حزمة  اإق���رار  م��ن  اأي���ام   3 بعد 
االقت�صادية القوية التي وجهها وباء فريو�س كورونا، بحث الكونغر�س االأمريكي 
اأم�س االأول االثنني خطوات اإ�صافية مع ا�صتمرار ارتفاع عدد الوفيات بالعدوى 
يف البالد. ويناق�س الدميقراطيون الذين ي�صيطرون على جمل�س النواب زيادة 
املدفوعات للعمال ذوي الدخل املنخف�س واملتو�صط، الذين من املرجح اأن يكونوا 
�صمن اأكرث الفئات ت�صرراً ب�صبب ت�صريح ال�صركات ملاليني املوظفني، ف�صاًل عن 
جمل�س  رئي�صة  وقالت  كورونا.  بفريو�س  امل�صاب  يتحملها  التي  التكاليف  اإلغاء 
قانون،  م�صروع  ل�صياغة  اجلمهوريني  مع  �صتعمل  اإنها  بيلو�صي  نان�صي  النواب 
مكافحة  جهود  يت�صدرون  الذين  للعمال  اإ�صافية  حماية  اأي�صاً  يوفر  اأن  ميكن 
كورونا، واملزيد من الدعم حلكومات الواليات، واالإدارات املحلية، يف ظل التعامل 

مع واحدة من اأكرب اأزمات ال�صحة العامة يف تاريخ الواليات املتحدة.

بايدن يف موقف حمرج

هل يتفادى الدميقراطيون الإذلل النتخابي؟

اإندوني�سيا ت�سدر اإفراجا مبكرا عن 30 األف �سجني 
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املال والأعمال
مليار درهم توزيعات نقدية ل� 55 �سركة اإماراتية عن اأرباح 2019   37 �سعود بور�سة مو�سكو 

•• مو�صكو - وام:

ام�س �صعودا على  �صجلت بور�صة مو�صكو خالل تعامالت، 
خلفية اأ�صعار النفط.

بالروبل،  املقومة  لالأ�صهم   »MICEX« موؤ�صر  و�صعد 
الرو�صية  ال��ع��ا���ص��م��ة  ب��ت��وق��ي��ت   13:00 ال�����ص��اع��ة  ب��ح��ل��ول 
فيما  نقطة،،   2486.33 % اإىل   2.18 بن�صبة  مو�صكو، 
بن�صبة  ب��ال��دوالر  املقومة  لالأ�صهم   »RTS« موؤ�صر  ارت��ف��ع 

3.35 % اإىل 990.68 نقطة.
ويف �صوق العمالت ، انخف�س �صعر �صرف الدوالر االأمريكي 
واأنخف�س  روب���ل.   79.08 اإىل  لي�صل  كوبيكا   24 ب��واق��ع 
اي�صا �صعر �صرف العملة املوحدة اليورو بواقع 1،70 روبل 

وبلغ 85،92 الروبل = 100 كوبيك.

 App store التطبيق الرقمي الذي ميكن حتميله من متاجر
Google Play الإجراء جميع عمليات الدفع يف حمطات  اأو 
حميد  �صيف  ���ص��ع��ادة  ق��ال  و  زووم.  متاجر  فيها  مب��ا  اخل��دم��ة 
الفال�صي الرئي�س التنفيذي ملجموعة اينوك: »لطاملا حر�صنا 

•• دبي-وام:

حثت جمموعة اينوك عمالءها على ا�صتخدام من�صة ENOCPay للدفع الرقمي 
و�صهولة عرب  اأم��ان  بكل  وذل��ك  البطاقات  اأو  النقد  ُتق�صي احلاجة ال�صتخدام  التي 
جميع حمطات اخلدمة التابعة لها يف دولة االإمارات .جاء ذلك ان�صجاماً مع جهود 
حكومة دولة االإم��ارات العربية املتحدة يف احلفاظ على التباعد االجتماعي بهدف 
مكافحة فريو�س كورونا امل�صتجّد. وتوفر من�صة ENOCPay للعمالء القدرة على 
التزّود بالوقود دون احلاجة الأي تالم�س مع اأجهزة الدفع اأو موظفي املحطة ودون 
احلاجة حلمل البطاقات اأو النقود الورقية اأو النزول من املركبة وذلك من خالل 

جمموعة  يف  ق�صوى  ك��اأول��وي��ة  عمالئنا  و�صالمة  �صحة  على 
 ENOCPay تطبيق  ا�صتخدام  على  العمالء  نحث  اي��ن��وك 
ل��ل��ح��د ق���در االإم���ك���ان م��ن ال��ت��الم�����س غ��ري ال�����ص��روري وذلك 

للحفاظ على �صحتهم و�صحة كافة اأفراد املجتمع.

االجتماع  وت����ن����اول  ب��ال�����ص��ارق��ة. 
ت��ع��زي��ز اخلدمات  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د 
يقدمها  ال����ت����ي  االإل����ك����رتون����ي����ة 
املوقع  خالل  من  واملتاحة  املركز 
الذكي،  وتطبيقها  االإل���ك���رتوين 
املتعاملني  م��دى جت���اوب  ور���ص��د 
م��ع��ه��ا ل��ل��ع��م��ل ب�����ص��ك��ل دائ�����م على 
التحديات  وت��ذل��ي��ل  ت��ط��وي��ره��ا 

التي تواجههم. 

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�صارقة،  اإك�����ص��ب��و  م���رك���ز  ع��ق��د 
تقنية  ع���رب  ت��ف��اع��ل��ي��ا  اج��ت��م��اع��ا 
للتاأكد  املبا�صر،  املرئي  االت�صال 
املرافق  كافة  يف  العمل  �صري  م��ن 
املقدمة  واخل����دم����ات  واالأق�������ص���ام 

للمتعاملني..
»العمل  ل��ن��ظ��ام  تطبيقا  وذل����ك   
ع��ن بعد« ال��ذي ب��داأ ب��ه امل��رك��ز يف 
التي  الوقائية  االإج�����راءات  اإط���ار 
�صالمة  ع���ل���ى  ح���ر����ص���ا  ات���خ���ذه���ا 
موظفيه ومتعامليه، ومتا�صيا مع 
احلكومية،  االحرتازية  التدابري 
املتعلقة  العاملية  للتطورات  نظرا 
بفريو�س كورونا امل�صتجد )كوفيد 

.)19
وتراأ�س �صعادة �صيف حممد املدفع 
اإك�صبو  ملركز  التنفيذي  الرئي�س 

اإىل  ع��ال��ي��ة،  ك���ف���اءة  ذات  ت��ع��ق��ي��م 
يف  التعقيم  اأج��ه��زة  توفري  جانب 
املوظفني  وح����ث  ال��ع��م��ل  اأم���اك���ن 
با�صتمرار  ا����ص���ت���خ���دام���ه���ا  ع���ل���ى 
من  و�صالمة  �صالمتهم  ل�صمان 
االإجراءات  ت�صمنت  كما  حولهم، 
اليدوية  الب�صمة  ا�صتبدال  اأي�صا 
االإلكرتونية  الب�صمة  با�صتخدام 
للموظفني،  العمل  بطاقات  عرب 
ف�����ص��ال ع��ن اع��ت��م��اد اآل��ي��ة العمل 
عن بعد ا�صتجابة اإىل قرار غرفة 
جتارة و�صناعة ال�صارقة، ومتا�صيا 
مع توجهات دائرة املوارد الب�صرية 

املزروعي مدير اإدارة العمليات يف 
مركز اإك�صبو ال�صارقة، االجراءات 
اتخاذها  مت  ال���ت���ي  وال����ت����داب����ري 
وفروعه  امل���رك���ز  يف  وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا 
والذيد  خ���ورف���ك���ان  م��دي��ن��ت��ي  يف 
التعقيم  ع���م���ل���ي���ات  ح���ي���ث  م�����ن 
مكاتب  لكافة  اليومي  والتطهري 
املعار�س، وتعقيم  املباين وقاعات 
االأ�صطح واأدوات العمل من اأجهزة 
ومعدات خمتلفة، وكذلك �صاالت 
ا���ص��ت��ق��ب��ال امل��ت��ع��ام��ل��ني وامل���راف���ق 
املختلفة،  واخل��ارج��ي��ة  الداخلية 
ا�صتخدام مواد  مع االعتماد على 

التفاعلي  االج���ت���م���اع  ال�����ص��ارق��ة 
مب�صاركة روؤ�صاء االأق�صام ومدراء 
املجتمعون  ناق�س  االإدارات، حيث 
ال�صوابط العامة لعمل االأق�صام، 
من  ع��دد  تطبيق  على  وال��ت��اأك��ي��د 
التي  ال��ت��ح��ف��ي��زي��ة  االإج�����������راءات 
ت�����ص��م��ن ا����ص���ت���م���راري���ة االأع����م����ال 
الدعم  وت����وف����ري  وا����ص���ت���دام���ت���ه���ا 
اإمارة  يف  االقت�صادية  للقطاعات 
مناق�صة  ج��ان��ب  اإىل  ال�����ص��ارق��ة، 
اخل���ط���ط امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة الأج���ن���دة 
املعار�س يف �صوء تطورات املرحلة 

الراهنة.

ع��ل��ى اأف�������ص���ل وج�����ه، ف�����ص��ال عن 
واالبتعاد  ال�صحي  ال��وع��ي  ن�صر 
ي�����ص��ر بال�صحة  ق���د  ك���ل م���ا  ع���ن 
العامة خالل تاأديتهم الأعمالهم، 
وتطبيق جميع تعليمات ال�صالمة 
فريو�س  م���ن  ل��ل��وق��اي��ة  ال���ع���ام���ة 
اأن  اإىل  امل���دف���ع  واأ����ص���ار  ك���ورون���ا. 
ال��ت��ط��ور ال��ت��ق��ن��ي ال��ك��ب��ري ال���ذي 
ال�صارقة  اإك�����ص��ب��و  م���رك���ز  ح��ق��ق��ه 
خ���الل ال�����ص��ن��وات امل��ا���ص��ي��ة، وهو 
اإمكانية تقدمي باقة من  اأت��اح  ما 
املتميزة  االإل��ك��رتون��ي��ة  اخل��دم��ات 
يف ظ���ل ال���ظ���روف ال��راه��ن��ة عرب 

تعزيز الأنظمة الإلكرتونية
املدفع،  واأكد �صعادة �صيف حممد 
�صرورة  ع��ل��ى  االج���ت���م���اع  خ����الل 
ملوظفي  امل��وك��ل��ة  امل���ه���ام  م��ت��اب��ع��ة 
املركز واإجنازها عن بعد، م�صددا 
االأنظمة  ت���ع���زي���ز  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى 
االإل���ك���رتون���ي���ة ل��الأق�����ص��ام وذل���ك 
ل�صمان ا�صتمرارية العمل بكفاءة 
ب�صرورة  وم���وج���ه���ا  وف���ع���ال���ي���ة، 
ال���ت���ام���ة م����ن قبل  اال����ص���ت���ج���اب���ة 
بالتعليمات وتوجيههم  املوظفني 
ل��ع��م��ل ك���ل م���ا ي��ل��زم مب���ا ي�صمن 
للمتعاملني  اخل���دم���ات  ت��ق��دمي 

الربامج  م��ن  متكاملة  منظومة 
واالأن���ظ���م���ة ال��ذك��ي��ة، م��ع��رب��ا عن 
ال���دائ���م برتجمة  امل���رك���ز  اإل���ت���زام 
النهج الذي تتبناه ال�صارقة بدعم 
ع���رب تطوير  االق��ت�����ص��اد  ت��ن��وي��ع 
���ص��ن��اع��ة امل���ع���ار����س يف االإم�������ارة 
والنهو�س  تناف�صيتها  وت��ع��زي��ز 
امل�صتمر بها لتحافظ على مكانتها 
كواحدة من اأهم املدن التي تقود 

هذه ال�صناعة يف املنطقة.

اإجراءات وقائية
م����ن ج���ان���ب���ه ا���ص��ت��ع��ر���س حممد 

اأكد على اأهمية تعزيز الأنظمة الإلكرتونية ل�سمان ا�ستمرارية العمل بكفاءة وفعالية

اإك�سبو ال�سارقة يعقد اجتماعا تفاعليا عرب تقنية الت�سال املرئي

اأرباح العام 2019 علما باأن 6 بنوك مل تعلن عن توزيعاتها حتى االآن.
وت�صكل توزيعات البنوك التي اأف�صحت عن توزيعاتها على امل�صاهمني نحو 
%51.6 من اإجمايل التوزيعات املعلن عنها حتى االآن من قبل 55 �صركة 

مدرجة يف االأ�صواق املالية .
وا�صتحوذ بنكا اأبوظبي االأول واأبوظبي التجاري على %55.7 من اإجمايل 
توزيعات قطاع البنوك حيث بلغت قيمة توزيعات االأول 8 مليارات درهم يف 
حني و�صلت بالن�صبة للثاين اإىل 2.64 مليار درهم وفقا ملا تظهره البيانات 

ال�صادرة عن البنكني.
8.5 مليار  بلغت  الثاين بقيمة  باملركز  وجاءت توزيعات قطاع االت�صاالت 
املعلن عنها  التوزيعات  اإجمايل  تقريبا من   23% ن�صبته  ما  ت�صكل  درهم 
مليار   3.3 العقارية  امل�صاريع  قطاع  ت��وزي��ع��ات  بلغت  ح��ني  يف  االآن،  حتى 

درهم.

•• اأبوظبي-وام:

االأ�صواق  يف  مدرجة  �صركة   55 ل�  النقدية  التوزيعات  قيمة  اإج��م��ايل  بلغ 
اأحدث  تظهره  ما  بح�صب  وذل��ك  دره��م  مليار   37 نحو  االإم��ارات��ي��ة  املالية 

. البيانات ال�صادرة عن هذه ال�صركات يف تاريخ 30 مار�س 2020 
اأرباح  توزيع  ق��ررت  التي  ال�صركات  ع��دد  ف��اإن  املعطيات  ه��ذه  اإىل  وا�صتنادا 
اإجمايل  من   49% نحو  ي�صكل  مار�س   30 حتى  م�صاهميها  على  نقدية 
الرقم  ب��اأن  علما  املاليني،  ودب��ي  اأبوظبي  �صوقي  املدرجة يف  ال�صركات  عدد 
مر�صح لالرتفاع خالل االأي��ام القادمة خا�صة يف ظل انتظار اإعالن املزيد 

من جمال�س اإدارات ال�صركات عن توزيعاتها خالل �صهر اأبريل.
وتظهر اآخر التحديثات الأرقام التوزيعات اأن القطاع البنكي ال يزال يت�صدر 
املركز االأول حيث بلغت قيمة توزيعات 11 بنكا نحو 19.1 مليار درهم عن 

اأبوظبي للطاقة توقع مذكرة تفاهم لإن�ساء حمطتني لتوليد الطاقة من النفايات
 � النفايات  الإدارة  اأبوظبي  مركز  عام 
االتفاقية  ه���ذه  “تتما�صى  ت��دوي��ر: 
نحو  امل�صتمرة  “تدوير”  جهود  مع 
للبيئة  ال�صديقة  احل��ل��ول  ت�صجيع 
ملواجهة  جت��اري��اً  للتطبيق  والقابلة 
معاجلة  تفر�صها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
كميات كبرية من النفايات وحتويلها 
امل���ط���ام���ر. وم����ن خ����الل العمل  ع���ن 
املركز  يفخر  �صركائنا،  مع  والتعاون 
مبراعاة تطبيق اأجندة اال�صتدامة يف 
اأبوظبي من خالل تنفيذ نظام عاملي 
متكامل الإدارة النفايات ل�صمان بيئة 
لالأجيال  ا���ص��ت��دام��ة  واأك�����رث  اأن���ظ���ف 
احلالية واملقبلة”.  وب�صفتها اجلهة 
احلكومية امل�صوؤولة عن اإدارة نفايات 
م�صتدامة،  بطريقة  اأبوظبي  اإم���ارة 
فاإن ا�صرتاتيجية “تدوير” املتكاملة 
االأول���وي���ة  ت��ع��ط��ي  ال��ن��ف��اي��ات  الإدارة 
التوّجهات  ذات  اجلهات  مع  للتعاون 
من�صاآت  اأح�������دث  الإع��������داد  امل���م���اث���ل���ة 
داخل  الطاقة  اإىل  النفايات  حتويل 
النفايات  م��ع��اجل��ة  ب��ه��دف  االإم������ارة، 
البلدية ال�صلبة والنفايات التجارية 
املوا�صفات  الأعلى  وفقاً  وال�صناعية 

ومعايري اال�صتدامة املعتمدة عاملّياً.

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت موؤ�ّص�صة اأبوظبي للطاقة، من 
خالل �صركة مياه وكهرباء االإمارات، 
تفاهم  مذكرة  توقيعهما  عن  ام�س، 
النفايات  الإدارة  اأب��وظ��ب��ي  مركز  م��ع 
حمطتني  اإن�����ص��اء  ب��ه��دف  “تدوير”، 
اإىل ط���اق���ة يف  ال���ن���ف���اي���ات  ل��ت��ح��وي��ل 
ك���ٍل م��ن اأب��وظ��ب��ي، وال��ع��ني، واللتني 
اكمال  اأن ت�صل طاقتهما عند  ميكن 
 1.5 ي��ق��ارب  م��ا  لتحويل  اإن�صائهما 
النفايات  م���ن  ���ص��ن��وي��اً  ط���ن  م��ل��ي��ون 
باالإ�صافة  ط����اق����ة،  اإىل  ال���ب���ل���دي���ة 
اأك�صيد  ث���اين  ان��ب��ع��اث��ات  خف�س  اإىل 
مليون   2.5 بنحو  ���ص��وّي��اً  ال��ك��رب��ون 
ط���ن ���ص��ن��وّي��اً - اأي م���ا ي���ع���ادل اإزال����ة 
اأك���رث م��ن ن�صف م��ل��ي��ون ���ص��ي��ارة من 
تكون  اأن  امل���ت���وّق���ع  وم����ن  ال���ط���ري���ق. 
حم��ّط��ة اأب��وظ��ب��ي واح�����دة م���ن اأكرب 
من�صاآت حتويل النفايات اإىل طاقة يف 

منطقة ال�صرق االأو�صط.
 وق��د وّق��ع على م��ذك��رة التفاهم كٌل 
الرئي�س  ث��اب��ت،  م��ن ج��ا���ص��م ح�����ص��ني 
ملوؤ�ص�صة  املنتدب  والع�صو  التنفيذي 
اأب��وظ��ب��ي ل��ل��ط��اق��ة؛ وع��ث��م��ان جمعة 

النفايات  الإدارة  اأب��وظ��ب��ي  مركز  م��ع 
اإم������ارة  ال�����ت�����زام  ي����ع����ّزز  “تدوير”، 
اأبوظبي خا�صة والدولة عامة، باإدارة 
واأكرث  للبيئة  اأف�صل  ب�صكل  النفايات 
من  لال�صتفادة  ونتطلع  ا���ص��ت��دام��ة. 
ال��ت��ي ت�صتخدم  ال��ف��ر���س  امل��زي��د م��ن 
كفاءة،  النفايات  اإدارة  تقنيات  اأك��رث 
وحتقق طموحاتنا يف جمال الطاقة 

النظيفة”.
 وب��دوره، قال عثمان جمعة اآل علي، 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ص��رك��ة مياه 
التعاون  “ي�صرنا  االإم��ارات:  وكهرباء 
النفايات  الإدارة  اأب��وظ��ب��ي  مركز  م��ع 
“تدوير” من اأجل امل�صاهمة يف تعزيز 
البنية التحتية لتحويل النفايات اإىل 
مع  يتما�صى  اأب��وظ��ب��ي، مب��ا  يف  طاقة 
مبداأ  حتقيق  يف  االأ�صا�صية  مهمتنا 
جهود  مواكبة  وك��ذل��ك  اال���ص��ت��دام��ة، 
الدولة يف هذا املجال. اإن هذا امل�صروع 
على  ُيحتذى  من��وذج  مبثابة  �صيكون 
تطوير  حيث  م��ن  املنطقة  م�صتوى 
طاقة،  اإىل  النفايات  حتويل  مرافق 
م�����ص��ت��دام��ة الإدارة  اأن��ظ��م��ة  وت��ط��ب��ي��ق 
�صعادة  ق��ال  جهته،  م��ن  النفايات”.  
الدكتور �صامل خلفان الكعبي، مدير 

اأق�صى  كحد  ميغاواط   60 تنتج  اأن 
من الكهرباء �صنوياً، ما يعادل توفري 
الطاقة الكهربائّية ل� 15 األف منزل 
املتحدة.  العربية  االإم����ارات  دول��ة  يف 
اأي�صاً  املحّطة  هذه  تقلل  اأن  ويتوّقع 
م��ن ان��ب��ع��اث م��ا ي��ق��ارب م��ل��ي��ون طن 
�صنوياً من غاز ثاين اأك�صيد الكربون، 
اأي م��ا ي��ع��ادل اإزال���ة اأك��رث م��ن 200 

األف �صيارة من الطريق.
الرئي�س  ثابت،  ح�صني  جا�صم  وق��ال   
ملوؤ�ص�صة  املنتدب  والع�صو  التنفيذي 
توقيع  “ي�صكل  ل��ل��ط��اق��ة:  اأب��وظ��ب��ي 
م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م خ��ط��وة م��ه��ّم��ة يف 
الرامية  اأبوظبي  اإم���ارة  جهود  اإط��ار 
 ،”2021 “االإمارات  روؤية  لتحقيق 
من   75% ل���ت���ح���وي���ل  ال�����ه�����ادف�����ة 
النفايات اإىل طاقة بداًل من طمرها. 
و�صتقلل هاتان املحطتان املقرتحتان 
البيئة  ع��ل��ى  ال��ن��ف��اي��ات  ت���اأث���ري  م���ن 
و���ص��ح��ة االإن�������ص���ان مم���ا ي�����ص��اه��م يف 
قطاع  يف  اال�صتدامة  م�صرية  ت�صريع 

املياه والكهرباء”.
ال��ت��ع��اون بني  “اإن  واأ���ص��اف جا�صم:   
للطاقة،  اأب��وظ��ب��ي  موؤ�ّص�صة  م��ن  ك��ٍل 
و����ص���رك���ة م���ي���اه وك���ه���رب���اء االإم�������ارات 

ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  علي،  اآل 
و�صعادة  االإم�������ارات؛  وك��ه��رب��اء  م��ي��اه 
الدكتور �صامل خلفان الكعبي، مدير 
النفايات  الإدارة  اأبوظبي  مركز  ع��ام 
املتوقعة  القدرة  و�صتبلغ  تدوير.   –
بناوؤها  �صيتم  التي  االأوىل،  للمحطة 
يف م��دي��ن��ة اأب���وظ���ب���ي ال�����ص��ن��اع��ي��ة /
اأيكاد/ يف منطقة امل�صّفح، ما يقارب 
900 األف طن من النفايات �صنوياً، 
اأق�صى  كحد  ميغاواط   90 و�صتنتج 
يعادل  ما  وهو  �صنوياً،  الكهرباء  من 
 22.5 ل�  الكهربائّية  الطاقة  توفري 
األف منزل يف دولة االإمارات العربية 
الذي يجعلها واحدة  االأم��ر  املتحدة، 
النفايات  حت��وي��ل  من�صاآت  اأك���رب  م��ن 
اأن  امل��ن��ط��ق��ة. وي��ت��وّق��ع  اإىل ط��اق��ة يف 
انبعاث  من  اأي�صاً  املحّطة  تقلل هذه 
غاز  من  �صنوياً  طن   1.5 يقارب  ما 
يعادل  ما  اأي  الكربون،  اأك�صيد  ث��اين 
اإزالة اأكرث من 300 األف �صيارة من 

الطريق.
 اأما املحطة الثانية التي �صيتم بناوؤها 
قدرتها  ف�صتبلغ  ال��ع��ني،  م��دي��ن��ة  يف 
األ���ف طن   600 ي��ق��ارب  م��ا  املتوقعة 
م��ن ال��ن��ف��اي��ات ���ص��ن��وي��اً، وم��ن املتوقع 
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املدرجة  للتوزيع  اأدن����وك  �صركة  ع��ق��دت 
املالية  ل���������الأوراق  ظ���ب���ي  اأب������و  ����ص���وق  يف 
العمومية  اجل��م��ع��ي��ة  اج���ت���م���اع  اأم���������س 
ال�������ص���ن���وي اخل����ا�����س ب��ال�����ص��رك��ة وج����رى 
املرئي  االت�����ص��ال  تقنية  با�صتخدام  بثه 

م�صاهميها،  و�صالمة  �صحة  على  للحفاظ  الرامية  ال�صركة  جهود  �صمن  وذل��ك 
كورونا من خالل  انت�صار فريو�س  للحد من  الهادفة  الدولة  ب�صيا�صات  والتزاماً 
تطبيق التباعد االجتماعي. واأكد معايل الدكتور �صلطان بن اأحمد اجلابر رئي�س 
جمل�س اإدارة �صركة اأدنوك للتوزيع، للم�صاهمني يف كلمته االفتتاحية التي األقاها 
خالل االجتماع على التزام ال�صركة باحلفاظ على �صالمة م�صاهميها وعمالئها 
ال�صرورية.    الوقائية  االإج����راءات  كافة  ات��خ��اذ  خ��الل  م��ن  واأ�صولها  وموظفيها 
وثّمن معاليه توجيهات القيادة الر�صيدة والقرارات املهمة التي اتخذتها احلكومة 
الوطني،  لالأمن  االأعلى  املجل�س  من  كل  يبذلها  التي  املميزة  الوطنية  واجلهود 

ووزارات اخلارجية والداخلية والدفاع وال�صحة والتعليم، والهيئة الوطنية الإدارة 
الطوارئ واالأزمات والكوارث، وهيئات ال�صحة على م�صتوى الدولة وغريها من 
مقدمو  به  يقوم  ال��ذي  والفعال  املهم  بالدور  معاليه  واأ���ص��اد  احلكومية،  اجلهات 
اخلدمات الطبية للحفاظ على �صحة و�صالمة املجتمع خالل االأزمة العاملية التي 
�صببها وباء كورونا امل�صتجد. وقال معايل الدكتور �صلطان اأحمد اجلابر: “خالل 
هذه الفرتة اال�صتثنائية، من املهم اأن ن�صتمر يف العمل على حتقيق الوعود التي 
اأدنوك للتوزيع  التزمنا بها جتاه عمالئنا وم�صاهمينا وموظفينا. وتوؤكد �صركة 
التزامها با�صرتاتيجية �صاملة ومتكاملة خلدمة العمالء واحلر�س على تطبيق 
اأف�صل معايري ال�صحة والنظافة حفاظاً على �صالمة عمالئها وموظفيها واأ�صولها 

تزويد مركبة  املحطة  ملوظف  يتيح  مما 
للتفاعل  احلاجة  دون  بالوقود  العميل 
امل��ب��ا���ص��ر، ل��ي��ت��م ب��ع��د ذل���ك خ�����ص��م قيمة 

الوقود من ح�صاب العميل يف التطبيق.
وركزت �صركة اأدنوك للتوزيع على تطوير 
جت��رب��ة ال��ع��م��الء واالرت���ق���اء ب��ه��ا لتكون 
ال�صركة  لنجاح  االأ�صا�صية  الدعائم  اأح��د 
امل�صوحات  األ��ف عميل من خالل   14 التوا�صل مع  2019، حيث مت  خالل عام 
لتطوير عدد  ردوده��م  اإىل  اال�صتناد  تطلعاتهم، مت  ملواكبة  و�صعياً  العمل،  وور���س 
اأدنوك”،  “مكافاآت  من املبادرات خالل العام املا�صي، مثل اإطالق برنامج الوالء 
كما مت اإطالق مفهوم جديد خلدمة االأحياء ال�صكنية من خالل حمطات اأدنوك 
“On the Go”، ومت افتتاح اأول متجر واحة اأدنوك م�صتقبلي والذي يقدم 
تقدمي  اىل  باالإ�صافة  املميزة،  القهوة  ومنتجات  الطازجة  وال�صطائر  املخبوزات 
جتربة رقمية مميزة تتيح للعمالء ال�صراء باللم�س يف النقاط املخ�ص�صة للت�صوق 

الذاتي وو�صائل الدفع املدجمة، باالإ�صافة لتجربة الت�صوق من املركبة.

كاأولوية ق�صوى، حيث يتم توفري و�صائل الوقاية ال�صخ�صية، كما مت اعتماد اأحدث 
اأ�صاليب الدفع االإلكرتوين الذكي واملتطور”.    وتوفر اأدنوك للتوزيع القفازات 
واالأقنعة، ومعقم االأيدي جلميع العاملني والعمالء يف حمطاتها ومتاجرها التي 
يتم تعقيمها وتطهريها يومياً، كما توفر اأ�صاليب الدفع التي ال تتطلب املالم�صة 
كخيار الدفع عرب الهاتف املتاح عرب تطبيق اأدنوك للتوزيع الذي ي�صمن اأقل قدر 
التباعد االجتماعي.  العمال يف املحطات وبالتايل يعزز  املبا�صر مع  التفاعل  من 
وذلك  االإط���الق،  على  لّلم�س  احلاجة  دون  اإلكرتونياً  الدفع  للعمالء  ذل��ك  يتيح 
مغادرة  دون  التعبئة  وقيمة  ال��وق��ود  وف��ئ��ة  والتعبئة،  املعنية،  املحطة  باختيار 
مركباتهم. وبعد ذلك ُير�صل التطبيق البيانات مل�صخة التعبئة يف املحطة املعنية 

الإمارات ت�سارك يف الجتماع ال�ستثنائي الثاين لوزراء 
املالية وحمافظي البنوك املركزية ملجموعة الع�سرين

»رواد« تنظم ملتقى افرتا�سيا عرب الإنرتنت حول ال�ستجابة املبكرة لالأزمات

اجلهود  ل��دع��م  وال��ت��ع��اون  التن�صيق 
ملواجهة  امل��ب��ذول��ة  وال��دول��ي��ة  املحلية 
ال�صحية  واآث�������اره  ال���وب���اء  حت���دي���ات 
واالجتماعية واالقت�صادية، موؤكدين 
وااللتزامات  االإج���راءات  اأهمية  على 
اأقرها قادة جمموعة الع�صرين  التي 

خالل لقائهم االأخري.” .
اال�صتثنائي  االج��ت��م��اع  وا���ص��ت��ع��ر���س 
الثاين اخلطوات التالية وامل�صتقبلية 
املالية  وزراء  ����ص���ي���ت���خ���ذه���ا  ال����ت����ي 
وحمافظو البنوك املركزية ملجموعة 
ال��ع�����ص��ري��ن ل��ت��ط��وي��ر وت��ف��ع��ي��ل خطة 
املالية  االإج�����������راءات  ت��ت�����ص��م��ن  ع���م���ل 
اأع�صاء  جميع  ات��خ��ذه��ا  ال��ت��ي  اال�صتثنائية  وال��ن��ق��دي��ة 
جمموعة الع�صرين، وحتديد تو�صيات ال�صيا�صة العامة 
الوباء ملنع  ال��دويل واحل��د من تف�صي  حلماية املجتمع 
حدوث اأزمة اقت�صادية عاملية، واتخاذ خطوات وتدابري 
اإىل حتفيز  تهدف  االأجل  احرتازية متو�صطة وطويلة 
النمو  وا�صتدامة  ا�صتمرارية  و�صمان  االأ���ص��واق  تعايف 

االقت�صادي ب�صكل متوازن و�صامل.
وكانت اململكة العربية ال�صعودية قد ا�صت�صافت موؤخراً 
اجتماع قادة جمموعة الع�صرين االفرتا�صي، وذلك يف 
�صوء رئا�صتها جمموعة الع�صرين هذا العام، وبح�صور 
ال���دول وممثلي ع��دد م��ن املنظمات  ال��ع��دي��د م��ن ق���ادة 
فريو�س  وب��اء  مكافحة  وجهود  اآث��ار  ملناق�صة  الدولية، 
كورونا امل�صتجد والتي نتج عنها اتخاذ اإجراءات حازمة 
االقت�صادي  املجال  يف  وخا�صة  ال��وب��اء  انت�صار  ملحاربة 

وال�صحي واالجتماعي.

•• اأبوظبي -وام:

�صارك معايل عبيد بن حميد الطاير 
وزي���ر ال��دول��ة ل��ل�����ص��وؤون امل��ال��ي��ة اليوم 
الثاين  اال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي  االج���ت���م���اع  يف 
البنوك  امل��ال��ي��ة وحم��اف��ظ��ي  ل�����وزراء 
 ،G20 الع�صرين  ملجموعة  املركزية 
والذي عقد عن بعد، بهدف مناق�صة 
وتفعيل  لتطوير  التالية  اخل��ط��وات 
الع�صرين  جم���م���وع���ة  ع���م���ل  خ���ط���ة 
الحتواء  العاملية  املالية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 
االث�����ار ال�����ص��ل��ب��ي��ة ال��ن��اج��م��ة ع���ن وباء 

االإج���راءات  وتن�صيق   ،Covid-19
الع�صرين  جمموعة  ق��ادة  بالتزامات  للوفاء  املنا�صبة 
الذين تعهدوا بتوجيه كافة املوارد املتاحة نحو مواجهة 
التحديات التي فر�صها انت�صار هذا الوباء على امل�صتوى 

العاملي.
موا�صلة  ���ص��رورة  ال��ط��اي��ر  حميد  عبيد  م��ع��ايل  واأك����د 
الوباء،  انت�صار  من  للتخفيف  الدولية  اجلهود  تن�صيق 
على  واالجتماعية  االقت�صادية  اآث���اره  م��ن  م��ن  واحل��د 
اأهمية هذه االجتماعات،  اإىل  والعامل، م�صرياً  املنطقة 
كونها توفر من�صة مفتوحة للحوار ومناق�صة اخلطوات 
ال��ت��ي ي��ج��ب ات��خ��اذه��ا مل��واج��ه��ة ت��ب��ع��ات ال��وب��اء و�صمان 
اال�صتقرار املايل وا�صتمرارية النمو وا�صتدامة التنمية 

االقت�صادية.
“نحر�س م���ن خ����الل م�����ص��ارك��ت��ن��ا يف  وق����ال م��ع��ال��ي��ه: 
املالية وحمافظي  ل��وزراء  الثاين  اال�صتثنائي  االجتماع 
موا�صلة  ع��ل��ى  الع�صرين  ملجموعة  امل��رك��زي��ة  ال��ب��ن��وك 

•• ال�صارقة -وام:

ن��ظ��م��ت م��وؤ���ص�����ص��ة ال�����ص��ارق��ة لدعم 
ملتقًى  “ُرّواد”  الريادية  امل�صاريع 
اف��رتا���ص��ي��اً ع���رب االإن���رتن���ت حتت 
املبكرة  “اال�صتجابة  ع�����ن�����وان 
خطط  مل���ن���اق�������ص���ة  لالأزمات” 
امل���واج���ه���ة وال���ت���ك���ّي���ف م���ع ظ���روف 

ال�صوق احلالية.
واأكد حمد املحمود مدير موؤ�ص�صة 
الريادية  امل�صاريع  لدعم  ال�صارقة 
امللتقى  ه���ذا  تنظيم  اأن  “ُرّواد” 
االف���رتا����ص���ي ج����اء ب��ه��دف متكني 
من  االإم���ارات���ي���ني  االأع����م����ال  رواد 
اأ�صحاب ال�صغف واالبتكار والتطّلع 
نحو امل�صتقبل من موا�صلة العمل 
يف م�صاريعهم ال�صغرية واملتو�صطة 
ال��ق��ائ��م��ة ب���اإم���ارة ال�����ص��ارق��ة يف ظل 
هذه االأو�صاع الراهنة التي نعي�صها 
قادرة  امل�صاريع  ه��ذه  تكون  بحيث 
العمل  وم��وا���ص��ل��ة  ال��ت��ك��ّي��ف  ع��ل��ى 
واال���ص��ت��ع��داد مل���ا ب��ع��د ان��ت��ه��اء هذه 
“ُرواّد”  اأن  اإىل  واأ���ص��ار  ال��ظ��روف. 
تقدم الأع�صائها من رواد االأعمال 

ال���ع���دي���د م���ن اخل����دم����ات ال���ت���ي ال 
تقت�صر على الدعم والتمويل واإمنا 
ت�صمل اأي�صاً اخلدمات اال�صت�صارية 
والتدريب والتاأهيل بحيث يتمكن 
ه���وؤالء ال���رواد م��ن اال���ص��ت��ف��ادة من 
ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل امل��ث��ال��ي��ة يف االإم�����ارة 
كي  م�صاريعهم  وتو�صيع  وتطوير 
والنجاح  املناف�صة  اأق��در على  تكون 

يف جميع القطاعات.
امللتقى  حم�����اور  اأه�����م  وت�����ص��م��ن��ت 
ال�������ذي ح�������ص���ره ع������دد ك���ب���ري من 

امل�صاريع  واأ���ص��ح��اب  االأع��م��ال  رواد 
وامل��ه��ت��م��ني ا���ص��ت��ع��را���س خ���ي���ارات 
االأزمة  لتجاوز  احلالية  املواجهة 
الفع�الة  املمار�صات  اأه��م  ومناق�صة 
لالإدارة والتك�ّيف و�صواًل اإىل خلق 
ال�صتمرارية  االإي���ج���اب���ي  امل���وق���ف 
التحّول  ف���ر����س  وب���ح���ث  ال���ع���م���ل 
واال�صتعداد ملا بعد االأزم��ة وهو ما 
اأ���ص��ه��م يف ت��ع��ري��ف امل�����ص��ارك��ني على 
اأكرث الو�صائل كفاءة يف اال�صتجابة 

املبكرة لالأزمات.

اينوك حتث عمالءها على ا�ستخدام تطبيق ENOCPay للدفع الإلكرتوين

يف اجتماع عقد عن بعد..عمومية اأدنوك للتوزيع تقر توزيع اأرباح بقيمة 2.57 مليار درهم عن العام 2020 

اأدنوك للتوزيع توؤكد مل�ساهميها التزامها بتحقيق النمو الذكي وتعزيز القيمة املحلية امل�سافة 
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املال والأعمال

النفط يرتفع عن اأدنى م�ستوى يف 18 عاما  
•• �صول-رويرتز

ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  واف��ق  اأن  بعد  اأم�س  النفط  تعافى 
ون��ظ��ريه ال��رو���ص��ي ف��الدمي��ري ب��وت��ني على اإج���راء حم��ادث��ات م��ن اأجل 
حتقيق اال�صتقرار يف اأ�صواق الطاقة، اإذ ارتفع عن اأدنى م�صتوى يف 18 
وب��اء فريو�س كورونا  تف�صي  توقعات  ب�صبب خف�س  بلغه  وال��ذي  عاما 

اجلديد للطلب على الوقود يف اأنحاء العامل.
باملئة   1.3 ي��ع��ادل  م��ا  اأو  �صنتا   30 ب��رن��ت  العاملي  القيا�س  خ��ام  وزاد 
بتوقيت   0635 ال�صاعة  بحلول  للربميل  دوالر   23.06 م�صجال 
دوالر،   22.76 االثنني  اأم�س  االإغ��الق  عند  �صجل  بعدما  جرينت�س، 

وهو اأدنى م�صتوى منذ نوفمرب ت�صرين الثاين 2002.
وارتفع اخلام االأمريكي 1.21 دوالر اأو ما يعادل �صتة باملئة م�صجال 

 20.09 ال�صابقة  اجلل�صة  يف  بلغ  اأن  بعد  للربميل  دوالر   21.30
دوالر عند الت�صوية وهو اأدنى م�صتوى له منذ فرباير �صباط 2002. 
وواجهت اأ�صواق النفط �صغوطا متزامنة من تف�صي الوباء ومن حرب 
اأ�صعار بني ال�صعودية ورو�صيا بعد اأن اأخفقت اأوبك ودول اأخرى منتجة 
يف  اخل��ام  اأ�صعار  لدعم  لالإنتاج  اأك��رب  خف�س  على  التوافق  يف  للنفط 

اأوائل مار�س اآذار.
على  هاتفية  مكاملة  خ��الل  اتفقا  وبوتني  ترامب  اإن  الكرملني  وق��ال 
اال�صتقرار  حتقيق  ب�صاأن  ملناق�صات  البلدين  يف  الطاقة  م�صوؤويل  عقد 

يف اأ�صواق النفط.
زيادة  تعتزم  اململكة  اإن  ال�صعودية  ال��ط��اق��ة  وزارة  يف  م�����ص��وؤول  وق���ال 
�صادراتها من النفط اإىل 10.6 مليون برميل يوميا اعتبارا من مايو 

اأيار ب�صبب انخفا�س اال�صتهالك املحلي.

�سل تتوقع �سطب قيمة اأ�سول 
مببلغ 800 مليون دولر 

 •• لندن-رويرتز

دوالر يف  مليون   800 اإىل  ي�صل  اأ�صول مبا  قيمة  ت�صطب  اأن  �صل  دات�س  روي��ال  تتوقع 
عمليات  تباطوؤ  يف  ت�صبب  مما  النفط  اأ�صعار  انخفا�س  عقب   2020 من  االأول  الربع 
�صركة الطاقة العمالقة. ويف حتديث قبل اإعالن نتائج الربع االأول، قالت �صل اإنه نتيجة 
فريو�س كورنا فاإنها �صهدت وتوقع “�صبابية كبرية “ ب�صاأن اأ�صعار النفط والغاز والطلب 
ملخ�ص�س  اأدى  ما   2020 لعام  والغاز  النفط  الأ�صعار  توقعاتها  �صل  وخف�صت  عليهما. 
خف�س قيمة بعد ح�صاب ال�صرائب يف نطاق بني 400 و800 مليون دوالر. ويتوقع اأن 
ينزل اإنتاج �صل النفطي بن�صبة 4.5 باملئة مقارنة بالربع االأخري من عام 2019 بينما 

من املقرر اأن تنخف�س اأحجام الغاز الطبيعي امل�صال بن�صبة 2.3 باملئة.

يف اإطار روؤية ا�سرتاتيجية جديدة تعزز من مكانته 

امل�سرف العراقي للتجارة يعلن عن زيادة راأ�سماله اإىل 3 مليارات دولر

اأطلقته دبي للم�ساريع النا�سئة بالتعاون مع مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال ديتك

رائد اأعمال مواطن يتاأهلون للم�ساركة يف برنامج تطوير مهارات ال�سباب املواطن  30

الظاهري: اأطلقنا مبادرات جديدة عززت من اأدائنا اليجابي يف 2019

الوطنية للتكافل »وطنية« حتقق 13.1 مليون درهم اأرباحًا �سافية يف 2019
ال�صجل  على  حافظت  حيث  جيًدا، 
على  تراكم  ال��ذي  والزخم  احلافل 

مدى ال�صنوات الثالث املا�صية«. 
ال�صركة  اأداء  اأن  واأك��د د. الظاهري 
ك�����ان اإي���ج���اب���ي���اً م����ع وج������ود جمال 
للنمو، مو�صحاً اأن »وطنية« متكنت 
ا�صرتاتيجيتها لت�صجل  من تعديل 
منواً يف نهاية عام 2019 من دون 
امل�صاومة على نهج الت�صعري وهام�س 
االكتتاب لديها، فاالن�صباط الذي 
تقدمي  يف  ال�صركة  عليه  حافظت 
املجاالت الرئي�صية للربح الت�صغيلي 
اأداء  واال���ص��ت��ث��م��اري ه���و م���ا مي��ي��ز 

ال�صركة يف عام 2019.
واأع���ل���ن ال���دك���ت���ور ع��ل��ي ���ص��ع��ي��د بن 
ال�صركة  اأن  ال����ظ����اه����ري  ح���رم���ل 
اأط����ل����ق����ت ون�����ف�����ذت ال����ع����دي����د من 
 2019 عام  يف  اجلديدة  املبادرات 

لتعزيز اأدائها العام.
املبادرات  ه���ذه  معظم  رك���زت  وق���د 
م�������ص���ت���وي���ات خدمة  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى 

يف �صوق االإمارات العربية املتحدة. 
وك���ان���ت ال�����ص��رك��ة م���ن ب���ني اأوائ�����ل 
ال�صركات يف االإمارات التي ا�صرتكت 
Blockchain الإدارة  يف تقنية 
عملية ا�صرتداد مطالبات ال�صيارات 
االأخ��رى مما  التاأمني  �صركات  من 
معاجلة  يف  الوقت  تقليل  اإىل  اأدى 

مثل هذه املعامالت.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأع�������ل�������ن�������ت �������ص������رك������ة ال�����وط�����ن�����ي�����ة 
للتكافل«وطنية« عن حتقيق نتائج 
 ،2019 ال��ع��ام  يف  ايجابية  مالية 
ال�صركة  اأرب����اح  ���ص��ايف  ارت��ف��ع  حيث 
اماراتي  دره��م  مليون   13.1 اىل 
العام  9.4 مليون دره��م يف  مقابل 
الدكتور  ���ص��ع��ادة  وق����ال   .2018
الظاهري،  حرمل  ب��ن  �صعيد  علي 
رئي�س جمل�س اإدارة �صركة الوطنية 
مبنا�صبة  »وط����ن����ي����ة«  ل���ل���ت���ك���اف���ل 
ال�صركة:«�صهد  نتائج  االع��الن عن 
حقيقياً  حت�����دي�����اً   2019 ع������ام 
حيث  ال��ت��اأم��ني،  و���ص��وق  لالقت�صاد 
وفر�صت  ال��ن��م��و  ت��ب��اط��وؤ يف  ح���دث 
ق���ي���ود ع���ل���ى ال�������ص���ي���ول���ة. ك���م���ا كان 
ب�صبب  م�صطرباً  اال�صتثمار  مناخ 
العاملية،   اجليو�صيا�صية  ال��ظ��روف 
لكن ورغم هذه الظروف ال�صعبة،  
اأداءاً  »وطنية«  �صركة  حققت  فقد 

االأوىل،مت  ول����ل����م����رة  ال����ع����م����الء، 
للح�صول  خ��ارج��ي��ة  وك��ال��ة  تعيني 
ع��ل��ى م��الح��ظ��ات ال��ع��م��الء وجرى 
ا�صتخدام تلك املالحظات لتح�صني 
خ��دم��ة ال��ع��م��الء. ك��م��ا مت اإط���الق 
من�صة رقمية جديدة تقدم عرو�صا 
اإ�����ص����دار وثائق  واأن���ظ���م���ة  الأ����ص���ع���ار 
ال�صيارات  قطاع  لتاأمينات  التكافل 

ي�صكل بال �صك �صميم م�صوؤوليتنا 
االجتماعية التي نعمل من اأجلها 

با�صتمرار«.
امل�صرف  ق���ام  نف�صه  ال�����ص��ي��اق  ويف 
العراقي للتجارة بتحويل 20% 
2019 ومبا  لل�صنة  اأرب��اح��ه  من 
يعادل 111 مليون دوالر )131 
اخلزينة  اإىل  دينارعراقي(  مليار 
ا���ص��ت��ن��اداً ملوافقة  ل��ل��دول��ة  ال��ع��ام��ة 
دول������ة رئ���ي�������س جم��ل�����س ال�������وزراء 

العراقي. 
ومن اجلدير بالذكر باأن امل�صرف 
فرع  اأول  افتتح  للتجارة  العراقي 
له خارج العراق يف ال�صنة ال�صابقة 
ال���ري���ا����س  م���دي���ن���ة  يف   2019
باململكة العربية ال�صعودية، ويعتزم 
يف  التمثيلي  مكتبه  ترقية  اأي�صاً 
املتحدة/  العربية  االم��ارات  دول��ة 
لتمكينه  ال��ع��امل��ي  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��وق 
واإدارة  باال�صت�صارات  القيام  م��ن 

اال�صتثمارات.    

دوالر  م��ل��ي��ون   708 بلغت  ح��ي��ث 
دينار  م���ل���ي���ار  اأمريكي)837 
 12% ب�ن��ص�ب�ة  ب��زي��ادة  عراقي( 
ربح  وب�صايف  ال�صابقة  ال�صنة  عن 
 657( دوالر  مليون   556 بلغ 
مليار دينار عراقي( بزيادة بن�صبة 

%68 عن ال�صنة ال�صابقة.
كما حقق ال�م��ص�رف ن�م�واً اإجمالياً 
دوالر  مليار   29 بلغ  اأ�ص�ول�ه  يف 

عراقي(  دي���ن���ار  ت��ري��ل��ي��ون   34(
ال�صنة  عن   27% بن�صبة  بزيادة 
�صرح  املنا�صبة  وب��ه��ذه  ال�صابقة. 
»في�صل الهيم�س« رئي�س امل�صرف 
العراقي للتجارة ورئي�س جمل�س 
االإدارة: »اإن زيادة راأ�س املال التي 
اأعلنا عنها اليوم هي خطوة مهمة 
املالية للم�صرف  القاعدة  لتقوية 
م���ن ���ص��اأن��ه��ا ت��ع��زي��ز ق��درت��ن��ا على 
االإ�صرتاتيجية  خ��ط��ت��ن��ا  ت��ن��ف��ي��ذ 
وزيادة  القادمة  الثالث  لل�صنوات 

اإيراداتنا واأرباحنا«.
وت��ع��د ه��ذه ال��زي��ادة يف راأ����س مال 
منذ  تاريخه  يف  االأك��رب  امل�صرف، 

تاأ�صي�صه يف العام 2003.
هذا وقد اأ�صاف في�صل الهيم�س: 
» لقد حققنا العديد من االإجنازات 
يف ال�صنوات االأخرية ومع ذلك فاأن 
الطريق اأمامنا طويل، الأن هدفنا 
االأ�صمى هو حت�صني حال املجتمع 
ب���ه، والذي  ال��ع��راق��ي وال��ن��ه��و���س 

•• بغداد-الفجر: 

للتجارة  العراقي  امل�صرف  اأعلن 
)TBI( عن زيادة جديدة لراأ�س 
القوة  املزيد من  له  ت�صيف  ماله 
اال�صرتاتيجية  روؤيته  مع  متا�صياً 

لل�صنوات 2023-2020.
فقد قام امل�صرف العراقي للتجارة 
مليار   2.3 م��ن  راأ�صماله  ب��زي��ادة 
تريليون  اأمريكي)2.7  دوالر 
مليارات   3 اإل����ى  ع��راق��ي(  دي��ن��ار 
دينار  ت���ري���ل���ي���ون   3.5( دوالر 
اأعماله  ن��ت��ائ��ج  ���ص��وء  ع��راق��ي( يف 
تدقيقها  ب��ع��د   2019 ل��ل�����ص��ن��ة 
الدولية  التدقيق  �صركة  من قبل 
 )E&Y( ي���ون���غ  اأن������د  اإرن���������ص����ت 
رئي�س  دول����ة  مل��واف��ق��ة  وا����ص���ت���ن���اداً 
جمل�س الوزراء العراقي. علماً باأن 
امل�صرف العراقي للتجارة كان قد 
حقق منواً كبرياً يف ايراداته لل�صنة 
املالية املنتهية 2019/12/31 

املتطورة الهامة.
النا�صئة«  للم�صاريع  »دب��ي  وتدعم 
الرامية  دب��ي  غرفة  ا�صرتاتيجية 
وت�صجيع  االأع��م��ال  رواد  دع��م  اإىل 
يف  الغرفة  اأطلقت  حيث  االبتكار، 
عام 2015، ا�صرتاتيجية االبتكار 
الهادفة اإىل متثيل ودعم وحماية 

م�صالح جمتمع االأعمال يف دبي.

االبتكار  ت�صجيع  بهدف  واخلا�س 
االأع�����م�����ال، ح���ي���ث تعترب  وري��������ادة 
االأعمال يف  لرواد  رئي�صياً  م�صدراً 
دبي، وميكن للزوار االط��الع على 
فر�س العمل اجلديدة، كما ميكن 
اال����ص���رتاك ب��اأه��م االأح�����داث التي 
تركز على التكنولوجيا، والدورات 
املعلومات  م��ن  وغ��ريه��ا  ول���ق���اءات 

•• دبي-الفجر:

النا�صئة«،  للم�صاريع  »دب��ي  اأعلنت 
اإح�������دى م�����ب�����ادرات غ���رف���ة جت����ارة 
لدعم  امل���ب���ت���ك���رة  دب�����ي  و����ص���ن���اع���ة 
 30 ري��ادة االأعمال، عن اختيارها 
النا�صئة  امل�����ص��اري��ع  اأ���ص��ح��اب  م���ن 
ال�صباب  م����ن  االأع������م������ال  ورواد 
اأكادميية  يف  للم�صاركة  امل��واط��ن 
ال���ت���دري���ب وال��ت��وج��ي��ه واالإر�����ص����اد 
نوعه  من  االأول  برناجمها  �صمن 
ال�صباب  مهارات  تطوير  »برنامج 

املواطن«. 
و�����ص����ي����ن����خ����رط امل�����������ص�����ارك�����ون يف 
»دبي  اأطلقتها  ال��ت��ي  االأك��ادمي��ي��ة، 
مع  بالتعاون  النا�صئة«  للم�صاريع 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي لريادة  دب���ي  م��رك��ز 
االأعمال »ديتك«، اململوك بالكامل 
لل�صيليكون،  دب���ي  واح����ة  ل�صلطة 
ح����ول  م���ت���خ�������ص�������س  ت�����دري�����ب  يف 
رواد  تهم  التي  املوا�صيع  خمتلف 
االأعمال وت�صمل كيفية التخطيط 
واأهمية  التجاري،  العمل  لنموذج 

ال�صباب  يحتاجها  ال��ت��ي  امل���ه���ارات 
توفري  عرب  وتطويرها  املواطنني 
للمواطنني،  متخ�ص�س  ت��دري��ب 
وت���زوي���ده���م ب��امل��ع��رف��ة واخل����ربات 
الالزمة يف جمال ري��ادة االأعمال، 
مبا يتالءم مع املهارات واخلربات 
ال��ت��ي اك��ت�����ص��ب��وه��ا م��ن خ���الل هذا 
ويهدف  امل��ت��خ�����ص�����س.  ال���ت���دري���ب 
ال�صباب  م�����ص��اع��دة  اإىل  ال��ربن��ام��ج 
م�صاريعهم  اإط����الق  ع��ل��ى  امل��وط��ن 
�صركة  اإىل  االن�صمام  اأو  اخلا�صة 
ويعترب  ك���م���ا  خ����ا�����ص����ة.  ن���ا����ص���ئ���ة 
�صتجمع  ال��ت��ي  امل��ظ��ل��ة  ال��ربن��ام��ج 
حتتها كل مبادرات »دبي للم�صاريع 
تطوير  ت�صتهدف  التي  النا�صئة« 

مهارات ال�صباب املواطن. 
النا�صئة«،  للم�صاريع  »دبي  وتعترب 
اأطلقتها الغرفة خالل العام  التي 
يف  ن��وع��ه��ا  م���ن  االأوىل   ،2016
منطقة ال�صرق االأو�صط واأفريقيا، 
مدينة  مظلة  حت��ت  تعمل  وال��ت��ي 
قيمة  وجت�������ص���د  ال����ذك����ي����ة،  دب������ي 
العام  ال��ق��ط��اع��ني  ب���ني  ال�����ص��راك��ة 

امل�صاريع  الأ�����ص����ح����اب  امل���ب���ي���ع���ات 
كيفية  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ال��ن��ا���ص��ئ��ة 
للم�صاريع  تقدميي  عر�س  اإع���داد 
التجارية وعر�صه بطريقة مميزة 
ن�صاطات  و���ص��ت��ب��داأ  وا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة. 

االأكادميية يف يونيو القادم.  
كما �صتقوم بتنظيم جولة تناف�صية 
امل�صاركني  ال�30  االأع��م��ال  ل���رواد 
يف االأك�����ادمي�����ي�����ة، وذل�������ك خ���الل 
الختيار  االأك��ادمي��ي��ة،  ف��رتة  نهاية 
االأع����م����ال  رواد  م����ن  ف���ائ���زي���ن   5
م�صاعدتهم  ب��ه��دف  االإم���ارات���ي���ني 
اإىل  ال��ت��ج��اري��ة  اأف��ك��اره��م  لتحويل 

م�صاريع واقعية ناجحة.  
مدير  �صاي�صيفا،  ن��ات��ال��ي��ا  واأك����دت 
دبي  غ���رف���ة  االأع�����م�����ال يف  ري�������ادة 
م����ه����ارات  ت���ط���وي���ر  »ب����رن����ام����ج  اأن 
 75 ا�صتقبل  امل���واط���ن«   ال�����ص��ب��اب 
م�������ص���ارك���ة، وجن�����ح بجذب  ط���ل���ب 
امل�صاريع  واأ���ص��ح��اب  االأع��م��ال  رواد 
خمتلف  ومن  االإماراتية  النا�صئة 
االأعمار، الفتة اإىل اأن %60 من 
يتلقوا  امل�صاركني مل  اإجمايل عدد 

والطباعة  ال���روب���وت���ات  جم����االت 
ث��الث��ي��ة االأب���ع���اد وال��ت�����ص��ن��ي��ع مثل 
وال�صلع  ط��ي��ار  ب����دون  ال���ط���ائ���رات 
اإىل  ب���االإ����ص���اف���ة  اال����ص���ت���ه���الك���ي���ة 
يف  حلول  باإيجاد  متعلقة  م�صاريع 

جمال التعليم واال�صتدامة. 
من جهته قال هان�س كري�صتن�صن، 
دبي  – م����رك����ز  ال���رئ���ي�������س  ن����ائ����ب 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي ل����ري����ادة االأع���م���ال 
يف  اال����ص���ت���ث���م���ار  »اإن  »دي������ت������ك«: 
تاأهيلهم  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  ال�����ص��ب��اب 
للم�صتقبل ياأتي يف �صلب اأولويات 
بالتعاون  ونفخر  »دي��ت��ك«.  مركز 
التدريب  ل��ن��ق��دم  دب���ي  م��ع غ��رف��ة 
االأعمال  ورواد  لل�صباب  والتوجيه 
االإم������ارات������ي������ني ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م من 
مبتكرة  ح��ل��ول  وتنفيذ  تخطيط 
ال�صعيد  ع��ل��ى  خ���ا����ص���ًة  ون���وع���ي���ة 
تقدمي  ي�صعدنا  كما  التكنولوجي. 
وت���وف���ري كافة  امل���ط���ل���وب  ال���دع���م 
لل�صركات  والت�صهيالت  االإمكانات 
م�صاريعها  ل���ت���ط���وي���ر  ال����ف����ائ����زة 
م�صتقباًل، وذلك من خالل »ديتك 

اأية تدريبات  يف  �صابقاً  ي�صاركوا  اأو 
وور�����������س ع����م����ل خ����ا�����ص����ة ب����ري����ادة 
م�صاركتهم  اأن  معتربة  االأع��م��ال، 
باأن   اع�����رتاف  ال���ربن���ام���ج  ه����ذا  يف 
جنحت  النا�صئة«  للم�صاريع  »دب��ي 
ب���اأن ت��ك��ون وج��ه��ة اأ���ص��ا���ص��ي��ة لرواد 
االأعمال االإماراتيني. ، م�صرية اإىل 
»دبي  ال��ت��زام  يعك�س  ال��ربن��ام��ج  ان 
ال�صباب  النا�صئة«بدعم  للم�صاريع 
املواطن، وتفعيل دوره وم�صاهمته 

يف منو القطاع اخلا�س.
»دب����ي  اأن  ���ص��اي�����ص��ي��ف��ا  واأ�����ص����اف����ت 
 30 اخ��ت��ارت  النا�صئة«  للم�صاريع 
االإماراتيني  االأع���م���ال  رواد  م���ن 
التدريب  اأك��ادمي��ي��ة  يف  للم�صاركة 
�صمن  واالإر���������ص��������اد  وال����ت����وج����ي����ه 
من   15 اأن  الف���ت���ة  ال����ربن����ام����ج، 
ه�����ذه امل�������ص���ارك���ات ل���دي���ه���م اأف���ك���ار 
اإىل  ب��ع��د  ي��ح��ول��وه��ا  جت���اري���ة ومل 
االآخر  والن�صف  واقعية،  م�صاريع 
مب�صاريعهم  ب���داأوا  امل�صاركني  من 
ال���ت���ج���اري���ة، م�����ص��رية ك���ذل���ك اإىل 
اأن اأغ��ل��ب ه��ذه امل�����ص��اري��ع ك��ان��ت يف 

اال�صتثمارية  ال������ذراع  ف��ي��ن�����ص��رز« 
لل�صركة  ن��ق��دم  ح��ي��ث  ل����«دي���ت���ك«، 
لعام  م��رن��اً جم��ان��اً  ال��ف��ائ��زة مكتباً 
�صتحظى  ك��م��ا  دي���ت���ك،  م���رك���ز  يف 
�صركات اأربع اأخرى من املتناف�صني 
بفر�صة  اجل��ائ��زة  على  النهائيني 
ال��ع��م��ل م���ن امل���رك���ز جم���ان���اً ل�صتة 
كري�صتن�صن:  واأ����ص���اف  اأ����ص���ه���ر.«  
»توفر واحة دبي لل�صيليكون البيئة 
ورواد  النا�صئة  لل�صركات  املثالية 
االأع��م��ال. كما ت�صهم ور���س العمل 
بتنظيمها  ن���ق���وم  ال���ت���ي  امل��ت��ن��وع��ة 
ال�صباب  بتحفيز  ال�صنة  على مدار 
واإطالق  واالب��ت��ك��ار،  االإب����داع  على 
اإمكاناتهم  وا���ص��ت��ث��م��ار  ط��اق��ات��ه��م 
ما  اأعمالهم  تطوير  يف  وقدراتهم 
الدولة  يف  التنمية  م�صرية  يدعم 

على خمتلف ال�صعد.« 
مهارات  تطوير  »برنامج  ويهدف 
بالدرجة االأوىل  املواطن«  ال�صباب 
على  املواطن  ال�صباب  ت�صجيع  اإىل 
القطاع  وظ���ائ���ف  ع��ل��ى  االإق����ب����ال 
اخل������ا�������س م������ن خ��������الل حت���دي���د 

•• دبي-الفجر: 

العام  لهذا  االأول  اجتماعه  االإم���ارات  م�صارف  احت��اد  اإدارة  جمل�س  عقد 
عن بعد من خالل مكاملة عرب الفيديو. وقد عمد االجتماع اإىل مناق�صة 
اأحدث التطورات يف القطاع امل�صريف االإماراتي اإىل جانب اأهم املوا�صيع 

الرئي�صية.
الحتاد  احلالية  االأول��وي��ات  اجتماعه  خ��الل  االإدارة  جمل�س  ناق�س  وق��د 
م�صارف االإم��ارات يف ظل االنت�صار العاملي لفريو�س كوفيد-19، والتي 
الوثيق  بالتعاون  وذل��ك  امل�صرفية،  العمليات  ا�صتمرارية  �صمان  ت�صمل 
مع م�صرف االإمارات العربية املتحدة املركزي، باالإ�صافة اإىل دعم قطاع 

االأعمال يف جميع اأنحاء الدولة.
العام بهدف  �صيتم طرحها على مدار  التي  املبادرات  كما حدد االجتماع 
زي����ادة االب��ت��ك��ار يف ال��ق��ط��اع امل�����ص��ريف، وت��ع��زي��ز ال��ت��وط��ني، ودع����م قطاع 

العقارات.
م�صارف  احت��اد  رئي�س  الغرير،  العزيز  عبد  معايل  قال  له،  ت�صريح  ويف 
خلق  اإىل  كوفيد-19  لفريو�س  العاملي  االنت�صار  اأدى  »لقد  االإم����ارات: 
ونظراً  وتعاوننا.  بتكاتفنا  لها  �صنت�صدى  التي  التحديات،  من  العديد 
الأهمية القطاع امل�صريف، فاإنه يتحمل م�صوؤولية خا�صة حلماية املجتمع 
والبيئة االقت�صادية يف الدولة، والتي �صتبقى اأولويتنا الق�صوى، و�صنفعل 

ك��ل م��ا ي��ل��زم ل��دع��م امل�����ص��ارف وامل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي، يف ظ��ل ه���ذه الظروف 
ال�صعبة التي نواجهها معاً. واأود التنويه اإىل اأنه من املهم اأال نغفل عن 
روؤيتنا امل�صتقبلية خالل هذه االأوقات ال�صعبة، واأن ن�صتمر يف تعزيز النمو 
اإننا نعمل با�صتمرار من  والتحول عرب القطاع امل�صريف ل�صالح الدولة. 
اأجل اقت�صاد متنوع وم�صتدام، ل�صمان م�صتقبل اأف�صل لالأمة، �صواء اأكان 
ذلك من خالل معاجلة التحديات املتغرية با�صتمرار يف ال�صوق، اأو عرب 

تعزيز ال�صيا�صات واالأطر لدفع عجلة االبتكار.«
كما اأ�صاد جمل�س اإدارة احتاد م�صارف االإمارات بجهود القيادة الر�صيدة 
امل�صتمر  التن�صيق  اأهمية  املتحدة، و�صدد على  العربية  االإم��ارات  حلكومة 
بني ال�صركاء اال�صرتاتيجيني للتخفيف من تاأثري فريو�س كوفيد-19. 
كما ا�صتعر�س جمل�س االإدارة اأن�صطة واإجنازات احتاد م�صارف االإمارات 
الثقة،  موؤ�صر  ا�صتبيان  يف  جيدة  نتائج  ت�صمنت  والتي   ،2019 ع��ام  يف 
باالإ�صافة اإىل اإطالق مبادرة »مكافحة عمليات االحتيال املايل عن طريق 
ا�صتبدال �صريحة الهاتف املتحرك« – والتي تركز على اإيجاد حلول رادعة 
 – املحمولة  الهواتف  ا�صتبدال �صرائح  التي تتم عرب  لعمليات االحتيال 
باالإ�صافة اإىل االرتقاء مبعايري القطاع امل�صريف من خالل نظام االختبار 
ال�صمانات  »برنامج  واإط��الق  امل�صرفيني؛  اخلرباء  العتماد  االإلكرتوين 
االئتمانية« لتمويل ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة بالتعاون مع م�صرف 

االإمارات للتنمية. 

تنظيم الت�سالت: ارتفاع قائمة 
املتاجر اللكرتونية اىل 51 متجرا

•• اأبوظبي-وام:

ان�صم املزيد من التعاونيات وال�صركات اىل قائمة املتاجر االلكرتونية التي اأعلنت 
عنها هيئة تنظيم االت�صاالت، االأمر الذي رفع عدد التطبيقات االلكرتونية يف 
القائمة اىل 51 تطبيقا وذلك وفق اآخر التحديثات ام�س. ويعد هذا التحديث 
الثاين الذي تعلنه هيئة تنظيم االت�صاالت يف غ�صون اأ�صبوع لقائمة تطبيقات 
املتاجر التي تقدم خدماتها الكرتونيا للم�صتهلكني ،وهو ما يعك�س ارتفاع وترية 
االقبال على هذا النوع من اخلدمات يف دولة االإمارات و�صملت القائمة املحدثة 
�صاملة للم�صتهلكني باال�صافة اىل  التي تقدم خدمات ت�صوق  املتاجر  عددا من 
الفواكة  ببيع  متخ�ص�صة  واأخ��رى  واال�صماك  اللحوم  بيع  وحم��الت  �صيدليات 
واخل�صروات وغريها من اخلدمات االأخرى . وي�صهم توافر العديد من املتاجر 
االلكرتونية يف دولة االإمارات يف الت�صهيل على امل�صتهلكني ل�صراء احتياجاتهم 
مما يعني اخت�صارا للوقت واجلهد الذي يتطلبه الت�صوق التقليدي ومع زيادة 
االقبال على الت�صوق االلكرتوين يف اأو�صاط امل�صتهلكني من مواطنني ومقيمني 
فاإن ذلك من �صاأنه تعزيز التجارة االلكرتونية يف الدولة ب�صكل عام والتي ت�صري 
حيث  من  جديد  م�صتوى  بلوغ  اىل  طريقها  يف  اأنها  اىل  املتخ�ص�صة  الدرا�صات 

. قيمتها امل�صجلة خالل العام 2020 

دانة غاز تدر�ش جدوى ف�سل اأعمال 
التنقيب والإنتاج يف �سركة جديدة

•• ال�صارقة -وام:

اأعلنت �صركة »دانة غاز« عن نيتها اإعداد درا�صة جدوى لبحث اإمكانية ف�صل اأعمال 
اإدراجها هي االأخرى يف  اإىل �صركة م�صتقلة جديدة يتم  التنقيب واالإنتاج لديها 
�صوق اأبوظبي لالأوراق املالية . واأكدت ال�صركة اأن م�صاهمي »دانة غاز« احلاليني 
�صركتني منف�صلتني متتلك  اأ�صهما يف  الف�صل،  تنفيذ عملية  �صيمتلكون يف حال 
اإحداهما »اأعمال التنقيب واالإنتاج«، بينما متتلك االأخرى »اأعمال النقل واملعاجلة« 
و�صيتم اإدراج ال�صركتني يف �صوق اأبوظبي لالأوراق املالية. ومتتلك »دانة غاز« حاليا 
اأ�صوال ال�صتك�صاف واإنتاج النفط والغاز وت�صمل »دانة غاز م�صر«، وح�صة بن�صبة 
الأعمال  وامل�صغلة  املالكة  – ال�صركة  برتوليوم«  ب��ريل  »�صركة  اأ�صهم  من   35%
االأ���ص��ول جمتمعة  ه��ذه  و�صتعرف  ال��ع��راق،  كرد�صتان  اإقليم  واالإن��ت��اج يف  التنقيب 

با�صم »اأعمال التنقيب واالإنتاج«.

اقت�سادية دبي تخالف 3 �سيدليات 
بالغت باأ�سعار بيع الكمامات واملعقمات

•• دبي-الفجر: 

فر�س قطاع الرقابة التجارية وحماية امل�صتهلك التابع القت�صادية دبي غرامات 
املبالغة  لتعّمدها  بدبي،  وم��ردف  واخلوانيج  جمريا  يف  �صيدليات   3 على  مالية 
اإىل  اأ�صعار الكمامات  اأ�صعار بيع الكمامات، حيث قامت �صيدليتان منها برفع  يف 
م�صتويات مبالغ فيها، وعدم اإ�صدار اإحداهما فواتري بذلك، بينما كانت املخالفة 
القانونية التي ارتكبتها الثالثة بيع املعقم ب�صعر عاٍل دون حترير فاتورة باملبيعات. 
وكان قطاع الرقابة التجارية وحماية امل�صتهلك قد تلقى �صكاوى من امل�صتهلكني 
بحق ال�صيدليات الثالث، وبعد اأن قام فريق املخت�س بدرا�صة كافة التفا�صيل ذات 
اأن ال�صيدليات امل�صتكى عليها  ال�صلة من خالل احلمالت التفتي�صية، فقد تبني 
ارتكبت بالفعل املخالفات املذكورة، لت�صتحق جّراء ذلك املخالفات جزاًء النتهاكها 
قوانني حماية امل�صتهلك املعمول بها يف اإمارة دبي. ويف حال تكرار املخالفة، تلجاأ 
اإىل حد  املالية، وقد ت�صل العقوبات  اإىل م�صاعفة قيمة الغرامة  اقت�صادية دبي 
املن�صاأة التجارية. وتنا�صد اقت�صادية دبي كافة التجار يف االإمارة االبتعاد  اإغالق 
الفرتة،  وال�صلع يف هذه  املنتجات  العايل على بع�س  الطلب  ا�صتغالل  متاًما عن 
مبا يف ذلك الكمامات ومواد التعقيم والتطهري والوقاية، كما تهيب بال�صيدليات 

وموردي املنتجات الطبية تخفي�س اأ�صعارها من وازع م�صوؤوليتها املجتمعية.  

الرمز كابيتال تو�سع اأن�سطة �سناعة 
ال�سوق يف بور�سة نا�سداك دبي

•• دبي-وام:

لال�صتثمار  كوربوري�صن  الرمز  ملجموعة  التابعة  كابيتال  الرمز  �صركة  و�صعت 
مكانتها  يعزز  مما  دب��ي  نا�صداك  بور�صة  يف  ال�صوق  �صناعة  اأن�صطة  والتطوير 
كمزود رائد لل�صيولة يف جميع العقود امل�صتقبلية املدرجة . وي�صتند تو�صع �صركة 
الرمز يف �صناعة ال�صوق على تطبيق ا�صرتاتيجيتها يف تطوير خدمات �صناعة 
العقود  �صوق  يف  ال�صيولة  اخلطوة  هذه  وتدعم  ال�صيولة  وتوفري  االأ�صهم  �صوق 
امل�صتقبلية للبور�صة نيابة عن امل�صتثمرين الراغبني يف �صراء العقود املبنية على 
حتركات اأ�صعار ال�صركات االإماراتية وال�صعودية. وقال حممد مرت�صى الدند�صي 
الع�صو املنتدب ل�صركة الرمز كوربوري�صن لال�صتثمار والتطوير : » نحن �صعداء 
لتو�صيع تعاوننا مع من�صة نا�صداك دبي للعقود امل�صتقبلية لالأ�صهم والتي تعد 

واحدة من اأكرث املبادرات الهامة يف اأ�صواق راأ�س املال يف املنطقة .

جمل�ش اإدارة احتاد م�سارف الإمارات يعقد اجتماعه ال�سنوي لهذا العام عن بعد
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•• اأبوظبي -وام:

ع���ن���دم���ا رف������ع احت��������اد االإم�����������ارات 
“ ال جمال  ���ص��ع��ار  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ص��و 
ل��ل��م�����ص��ت��ح��ي��ل “ م��ن��ذ ت��اأ���ص��ي�����ص��ه يف 
كانت   ،2012 ع���ام  م���ن  ن��وف��م��رب 
باأنها مطالبة كل يوم  اإدارت��ه تعلم 
ب��ت��ق��دمي اجل���دي���د م���ن االإجن�����ازات 
�صواء يف جمال  الواقع،  اأر���س  على 
ن�����ص��ر ال��ل��ع��ب��ة و���ص��ن��اع��ة االأب���ط���ال، 
واالألقاب  امل��ي��دال��ي��ات  جم��ال  يف  اأو 
امل�صتوى  على  اللعبة  حتققها  التي 

العاملي والقاري واالإقليمي.
و�صل  فقد  اللعبة  لن�صر  وبالن�صبة 
اجلوجيت�صو  ريا�صة  ممار�صي  عدد 
يف الدولة العام اجلاري اإىل 170 
األ��ف الع��ب والع��ب��ة وه��و رق��م غري 
اأخ�����رى  ري���ا����ص���ة  اأي  يف  م�����ص��ب��وق 
تاأ�ص�صت  التي  لتلك  حتى  بالدولة 

احتاداتها منذ اأكرث من 40 عاما.
وع���ل���ى م�����ص��ت��وى االإجن���������ازات كان 
هو   2020  –  2019 م���و����ص���م 
“، حيث  ال��ع��امل��ي��ة  “ ال��ق��م��ة  ع����ام 
االإم�������ارات يف ح�صد  اأب���ط���ال  جن���ح 
ال���ب���ط���والت  يف  م���ي���دال���ي���ة   367
بواقع  ال��ك��ربى،  والعاملية  الدولية 
ملونة واملركز االأول  ميدالية   52
التي  امل��ج��م��ع��ة  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة  يف 
املا�صي  اأبوظبي نوفمرب  اأقيمت يف 
بطولة  يف  م��ل��ون��ة  م��ي��دال��ي��ة  و14 
اجل��ائ��زة ال��ك��ربى ال��ت��ي اأق��ي��م��ت يف 
و11  امل��ا���ص��ي،  يونيو  ك��ازاخ�����ص��ت��ان 
بطولة  يف  االأول  وامل��رك��ز  ميدالية 
عام  م��ن  يوليو  يف  مبنغوليا  اآ���ص��ي��ا 
واملركز  م��ي��دال��ي��ة  و13   ،2019
للنا�صئني  البلقان  االأول يف بطولة 
يف  ميداليات  و9  املا�صي،  �صبتمرب 
برومانيا  لالأ�صبال  العامل  بطولة 

يف ال�صهر نف�صه.
ومن االإجنازات التي حتققت اأي�صا 
�صجلها  التي  تلك  املنق�صي  املو�صم 
اأب��ط��ال االإم����ارات ب��اأح��رف م��ن نور 
جراند  اأبوظبي  ج��والت  �صل�صلة  يف 
����ص���الم ال���ت���ي ب�������داأت ب��ح�����ص��د 48 
�صالم  ج��ران��د  مو�صكو  يف  ميدالية 
ذهبية،   15 ب��واق��ع  املا�صي،  يونيو 
ب���رون���زي���ة،  و15  ف�������ص���ي���ة،  و18 
طوكيو  ج��ول��ة  يف  م��ي��دال��ي��ة  و68 
بواقع  يوليو  نهاية  ���ص��الم  ج��ران��د 
و16  ف�����ص��ي��ة،  و26  ذه��ب��ي��ة،   26
ملونة  م��ي��دال��ي��ة  و51  ب���رون���زي���ة، 
يف ج��ول��ة ل��و���س اأجن��ل��و���س �صبتمرب 
امل��ا���ص��ي ب��واق��ع 20 ذه��ب��ي��ة، و16 
و14  ب����رون����زي����ة،  و15  ف�������ص���ي���ة، 
ريو  ج���ول���ة  م���ل���ون���ة يف  م���ي���دال���ي���ة 
جراند �صالم اأوائل نوفمرب املا�صي 
بواقع 5 ذهبيات، و6 ف�صيات، و3 

برونزيات، و87 ميدالية ملونة يف 
يناير  �صالم  اأبوظبي جراند  جولة 
من العام اجلاري بواقع 31 ذهبية، 

و27 ف�صية، و29 برونزية.
وت���ك���ت�������ص���ب م����ي����دال����ي����ات امل���و����ص���م 
ق���ي���م���ة م�������ص���اف���ة يف ظل  االأخ��������ري 
االأبي�س  احلزام  مناف�صات  ا�صتبعاد 
ل��ل��م��ب��ت��دئ��ني وه�����و ال����ق����رار ال����ذي 
يعد اإجن����ازا يف ح��د ذات���ه، حيث مت 
ات���خ���اذه م��ن ب��داي��ة امل��و���ص��م، لرفع 
م�صتوى كفاءة املناف�صات والرتكيز 
ع��ل��ى ال��ك��ي��ف اأك����رث م��ن ال��ك��م، كما 
اأي�صا  ���ص��ه��د  االأخ������ري  امل���و����ص���م  اأن 
الب�صاط  ملكة  بطولة  ا���ص��ت��ح��داث 
االأوزان  خم��ت��ل��ف  يف  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي 
والثقيلة،  وامل��ت��و���ص��ط��ة  اخل��ف��ي��ف��ة 
باالإ�صافة اإىل تعزيز مكانة بطولة 
يف  ب��اإق��ام��ت��ه��ا  الب�صاط”  م��ل��ك   “
اأبوظبي  بالتوازي مع  عدة جوالت 

�صهدت  وال�����ت�����ي  ������ص�����الم،  ج�����ران�����د 
الالعبني  اأف�صل  بني  قويا  �صراعا 
اأبرز  وك��ذل��ك  ال��ع��امل  يف  امل�صنفني 

الالعبات امل�صنفات عامليا.
الها�صمي  املنعم  عبد  �صعادة  وق��ال 
رئ���ي�������س االحت������ادي������ن االإم������ارات������ي 
لرئي�س  االأول  ال��ن��ائ��ب  واالآ���ص��ي��وي 
ال���ث���ب���ات  اإن  ال�����������دويل  االحت�����������اد 
واال�صتقرار على و�صع واحد الأكرث 
ع��ام ال يعترب جن��اح��ا، مبعنى  م��ن 
يف  ي�صتمر  اأن  الب���د  ال��ت��ط��وي��ر  اأن 
ك���ل ����ص���يء ع���ام���ا ب��ع��د ع�����ام، لرفع 
م�صتوى اجلودة والكفاءة لالعبني 
التي  وال����ب����ط����والت  وال����الع����ب����ات، 
اأو  الداخلية  �صواء  ينظمها االحتاد 

اخلارجية.
التطوير  اأن  اإىل  الها�صمي  واأ���ص��ار 
اللوائح  م��ن��ظ��وم��ة  ���ص��م��ل  اأي�������ص���ا 
والقوانني التي كان احتاد االإمارات 

�صباقا فيها من خالل تعديل بع�س 
من  للتخل�س  وتطبيقها  ال��ل��وائ��ح 
من  وذل���ك  مت��ام��ا،  ال�صلبي  اللعب 
اإلغاء االأف�صليات، وحتويلها  خالل 
وقت  مب���د  وال�����ص��م��اح  ن���ق���اط،  اإىل 
دق���ي���ق���ة يف حال  مل�����دة  امل���ن���اف�������ص���ات 
ال��ت��ع��ادل، ث��م ال��ل��ج��وء الآخ���ر العب 
نتيجة  ملنحه  نقطة  ع��ل��ى  ح��ا���ص��ل 

النزال يف حال ا�صتمرار التعادل«.
االأم������ور  ب����ني  م����ن  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
اأي�صا  تطبيقها  مت  التي  اجل��دي��دة 
هذا العام بفاعلية وتو�صع وحققت 
جن����اح����ات ك���ب���رية ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا “ 
للحكام  ت�صمح  ال�صقر” التي  عني 
احلاالت  يف  الفيديو  اإىل  ب��ال��ع��ودة 
ال��ت��ح��ك��ي��م��ي��ة ال�����ص��ع��ب��ة م����ن اأج����ل 
توفري العدالة الكاملة، ومن ح�صن 
التعديالت  ه�����ذه  ك����ل  اأن  احل�����ظ 
كبريا  ترحيبا  وجدت  والتطبيقات 

الأنها  للعبة،  ال���دويل  االحت���اد  م��ن 
وحتقق  ال��ل��ع��ب��ة،  ت��ط��وي��ر  يف  ت�صهم 
اأه���داف���ا ط���ال ان��ت��ظ��اره��ا م���ن قبل 

االحتادات الدولية والقارية«.
وتوجه الها�صمي بال�صكر والتقدير 
لفريق العمل باالحتاد على اجلهد 
ال��ك��ب��ري ال���ذي ب��ذل��وه ه���ذا املو�صم، 
اأق�صى جهد  وطالب اجلميع ببذل 
التطوير  اال���ص��ت��م��رار يف  اأج���ل  م��ن 

املرحلة املقبلة .
امل��و���ص��م املقبل ..  وع��ن اجل��دي��د يف 
ا�صتدامة  اإن   “  : ال��ه��ا���ص��م��ي  ق���ال 
والربامج  ال��ب��ط��والت  يف  التطوير 
املرحلة  يف  اأول���وي���ات���ن���ا  راأ������س  ع��ل��ى 
امل��ق��ب��ل��ة، وه��ن��اك اأك���رث م��ن مدينة 
بطلب  ت����ق����دم����ت  ال�����ع�����امل  ح�������ول 
�صالم،  جراند  وا�صت�صافة  لتنظيم 
الطلبات  تلك  درا�صة  ب�صدد  ونحن 
اأن��ن��ا ندر�س  ي��ل��زم، كما  وات��خ��اذ م��ا 

حاليا التقارير الفنية والتنظيمية 
املا�صي،  املو�صم  التي رفعت لنا من 
م�صاركات  ن�صهد  اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن 
الأب���ط���ال االإم�������ارات يف ب���ط���والت “ 
“ يف ج��والت املو�صم  ملك الب�صاط 
 ،“  2021  –  2020 القادم” 
كما اأن لدينا العديد من املقرتحات 
عنها  �صنعلن  االأخ��رى  والت�صورات 
تباعا، وبالن�صبة للبطوالت املحلية 
لبطولة  اجل��وائ��ز  قيمة  ف�صرنفع 
كاأ�س �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة، 
بجانب ا�صتحداث بطولة كاأ�س ويل 
ن�صمح  اأن  وامل��ت��وق��ع  اأب��وظ��ب��ي  عهد 
واأكادمييات  اأن��دي��ة  مب�صاركة  فيه 

من خارج الدولة«.

•• ال�صارقة -وام:

اأ����ص���اد جمل�س ال�����ص��ارق��ة ال��ري��ا���ص��ي ب��امل��ب��ادرة ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا احتاد 
االإمارات لكرة القدم حتت م�صمى “ بطولتنا �صالمتكم” وت�صب يف 
�صالح �صالمة اأفراد املجتمع جتاه مواجهة فريو�س كورونا امل�صتجد 
و�صمن جهود االحتاد لتوعية القطاع الريا�صي واملجتمع ب�صكل عام 
وامل�صاهمة ب�صكل فعال يف اجلهود التي تقودها الدولة يف هذا ال�صدد 

والت�صجيع على ن�صر ثقافة التوعية و�صوال لل�صالمة العامة.

ال�صارقة  ملجل�س  العام  االأم��ني  احلزامي  هالل  عي�صى  �صعادة  وق��ال 
الريا�صي “ اإن مبادرة بطولتنا �صالمتكم القت ا�صتح�صانا و�صدى 
اإيجابًيا يف القطاع الريا�صي ونوؤكد م�صاندة املجل�س لها بكل الطرق 
وهو دور من اأدواره يف دعم خمتلف املبادرات الريا�صية واملجتمعية 
�صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  وتوجيهات  لروؤية  ترجمة 
ال�صارقة ومتابعة  القا�صمي ع�صو املجل�س االأعلى حاكم  بن حممد 
�صمو ال�صيخ �صلطان بن حممد بن �صلطان القا�صمي ويل عهد ونائب 
حممد  بن  �صقر  وال�صيخ  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  ال�صارقة  حاكم 

وخمتلف  والريا�صيني  للريا�صة  ودعمهم  املجل�س  رئي�س  القا�صمي 
امل�صاريع واملبادرات التي ت�صب يف �صاحلهم وكل ما يهم هذا القطاع 

املهم.
واأ�صاف “ تاأتي هذه البطولة االفرتا�صية يف ظل االأحداث ملواجهة 
والفعاليات  االأن�����ص��ط��ة  جميع  وت��وق��ف  امل�صتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
ال��ري��ا���ص��ي��ة حل���ث اجل��م��ي��ع ع��ل��ى ال��ت��وح��د وال���وق���وف ���ص��ف��ا واح����ًدا 
اأهمية كربى لكل فرد من  ملا لها من  لتحقيق لقب هذه البطولة 
ال�صارقة  كمجل�س  جهتنا  من  ونحن  الوقت  ه��ذا  يف  املجتمع  اأف��راد 

الريا�صي �صنقوم بدعم هذه املبادرة ملا للريا�صة دور مهم يف املجتمع 
واأن �صريحة الريا�صيني موؤثرة ب�صكل كبري يف املجتمع ولهم تاأثري 
اإيجابي على االأفراد ولذلك �صيتم ت�صجيع جميع العاملني يف اأندية 
والريا�صيني  وال��الع��ب��ني  واالإداري�����ة  الفنية  االأج��ه��زة  م��ن  االإم����ارة 
للم�صاركة يف هذه املبادرة من خالل قنوات التوا�صل االجتماعي عرب 
الو�صم #بطولتنا_�صالمتكم من خالل ر�صائل الفيديو الق�صرية 
وحثهم ب�صرورة االلتزام بالتوجيهات وممار�صة الريا�صات املختلفة 

واحلفاظ على ال�صحة وال�صالمة واتباع طرق الوقاية ال�صليمة.

•• دبي -الفجر 

عقدت جلنة اأو�صاع وانتقاالت الالعبني اجتماعها االأول اأم�س 
الثالثاء بت�صكيلها اجلديد برئا�صة ه�صام الزرعوين ، ومب�صاركة 
اأمل بو �صالخ نائب رئي�س اللجنة  و ماجد اجلالف  ، يعقوب 

�صادي مدحت ممثل  و  اللجنة  اأع�صاء  املرا�صدة  ، ح�صن  العلي 
الق�صم القانوين وذلك بنظام االت�صال املرئي عن بعد .

باالأع�صاء  رح��ب  ال���ذي  اللجنة  لرئي�س  بكلمة  االج��ت��م��اع  ب���داأ 
م�صيداً   ، اجل��دي��دة  مهامهم  يف  التوفيق  لهم  متمنياً  اجل���دد 

كذلك بالعمل الذي قام به رئي�س واأع�صاء اللجنة ال�صابقة .

واط��ل��ع��ت ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى جم��ري��ات االأح������داث امل��ت��ع��ل��ق��ة بتعليق 
، حيث  اأو الدويل  امل�صتوى املحلي  الكروي �صواء على  الن�صاط 
اأعدت اللجنة خطة �صوف يتم عر�صها على جمل�س االإدارة يف 
اجتماعه املقبل ومبا ال يتخالف مع التعاميم التي �صوف ت�صدر 

عن االحتاد الدويل لكرة القدم.

•• دبا احل�صن -الفجر

عقدت اللجنة املجتمعية والثقافية بنادي دبا احل�صن الريا�صي اجتماعها لها 
وبحثت عددا من اأدوارها خالل الفرتة املقبلة وذلك بعد اأن طّبقت اإدارة نادي دبا 
احل�صن الريا�صي الثقايف  نظام العمل عن بعد يف اإطار االإجراءات االحرتازية 
حلماية اأفراد املجتمع من اأي احتماالت قد تعر�صهم لالإ�صابة بعدوى فريو�س 
االإج���راء  ه��ذا  م��ن  امل��رج��و  ال��ه��دف  على موظفيهم، ولتعزيز  ، ح��ر���ص��اً  ك��ورون��ا 
اال�صتثنائي. ويف هذا ال�صدد اأكد احمد عبداهلل الغ�صيب رئي�س جلنة التخطيط 

واللجنة الثقافية بنادي دبا احل�صن اإنه رغم الظروف غري العادية التي مير بها 
العامل والدولة ،  مت عقد اأول اجتماع للجنة الثقافية الكرتونيا عن بعد ، كما مت 

بداأ العمل عن بعد يف جلان النادي املختلفة .
واأفاد باأن هناك اأطراً وا�صحة بداأت بتقلي�س عدد املوظفني اأثناء العمل بن�صبة 

للموظفني ثم التحول االإلكرتوين بالعمل عن بعد .  50%
اإبراهيم  برئا�صة  النادي  ادارة  اعتمدته  ال��ذي  بعد  عن  العمل  نظام  اأن  واأو�صح 
ب��غ��داد ال��درم��ك��ي  رئ��ي�����س جمل�س اإدارة ن���ادي دب���ا احل�����ص��ن  ك��اأح��د االإج�����راءات 
االحرتازية والتدابري الوقائية للحد من خطر انت�صار فريو�س كورونا امل�صتجد 

مع  االجتماع  خالل  من  القائمة  الظروف  متليها  ك�صرورة  جاء  )كوفيد 19( 
روؤ�صاء اللجان بالنادي .

داخلية  �صيا�صات  و�صع  يف  تتمثل  العمل  بجهة  املنوطة  الواجبات  اأن  اإىل  واأ�صار 
املوظف، وتفعيل  املرتتبة على  والواجبات  امل�صوؤوليات  لتو�صيح  بالعمل،  خا�صة 

ال�صبكة االفرتا�صية اخلا�صة للموظفني .
واأ�صاف الغ�صيب اللجنة الثقافية باأن اللجنة تعمل على برامج م�صتمرة ب�صورة 
مبتكرة  بهدف خدمة املوظفني والالعبني واملجتمع حتقيق االأهداف التي مت 

و�صعها من قبل اللجنة .

قمة  على  الإمارات  ت�سع  اجلوجيت�سو  لأبطال  ميدالية   367
العامل يف مو�سم 2019 - 2020

»ال�سارقة الريا�سي« يدعم » بطولتنا �سالمتكم « الفرتا�سية

جلنة اأو�ساع وانتقالت الالعبني تعقد اجتماعها 
الأول بنظام الت�سال املرئي

اللجنة املجتمعية والثقافية بنادي دبا احل�سن 
تعقد اجتماعها عن بعد

فر�س نادي �صالكه االأملاين، غرامة مالية على �صانع األعابه اأمني حارث، 
بعدما خرق قواعد حظر التجول املفرو�صة، من قبل ال�صلطات يف والية 

�صمال الراين في�صتفاليا، يف ظل اأزمة فريو�س كورونا امل�صتجد. 
داهمت ال�صرطة ما اأطلق عليه ا�صم “حفل كورونا” بعد منت�صف الليل، 
اأبوابها مفتوحة حتى وقت متاأخر، خمالفة بذلك  التي ظلت  يف احلانة 

القوانني.
قال مدير  مالية،  بغرامة  الالعب قد عوقب  كان  اإذا  �صوؤاله عما  ول��دى 

الكرة بنادي �صالكه، يوخن �صنايدر، اليوم الثالثاء: “نعم هذا �صحيح”.
رابطة  اأن��دي��ة  تعقده  الفيديو  ع��رب  م��وؤمت��ر  ب��دء  قبيل  �صنايدر،  واأ���ص��اف 
حالياً،  املتوقف  املو�صم  م�صتقبل  ب�صاأن  للمناق�صة  اليوم  االأمل��اين  ال��دوري 
على  املالية  الغرامات  من  اأهمية  اأك��رث  مو�صوعات  هناك  االآن  “لكن 

الالعبني”.
ويف وقت �صابق من مار�س )اآذار( اجلاري، كان اأمني تواجد يف حانة تقدم 
االأرجيلة يف مدينة اإي�صن، برفقة 10 اأ�صخا�س اأخرين، بعد وقت طويل 

من املوعد املفرت�س الإغالقها.

ب�سبب حفل كورونا.. �سالكه 
يغرم لعبه املغربي
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الفجر الريا�ضي

ف�صخ نادي اأياك�س اأم�صرتدام الهولندي عقد العبه عبد 
احل��ق ن��وري ال��ذي تعر�س الزم��ة �صحية خطرية 
“دي  �صحيفة  ذك����رت  م��ا  بح�صب   ،2017 يف 

تيليغراف” املحلية .
وج����اء اخل���رب ب��ع��د اع����الن ع��ائ��ل��ة الالعب 
تعر�صه  اثر  وعيه،  من  بع�صا  ا�صتعادته 
اأدخ��ل��ت��ه يف   2017 ق��ل��ب��ي��ة يف  الزم����ة 
غ��ي��ب��وب��ة وت�����ص��ب��ب��ت ب�����ص��رر دائ����م يف 

دماغه.
اياك�س  ان  ال�صحيفة  وك��ت��ب��ت 
الن  ن�������وري  ع���ق���د  “الغى 
جتديد عقد العب الو�صط 
تلقائيا  ����ص���ي���ت���م  ك��������ان 
ب��ال�����ص��روط ع��ي��ن��ه��ا يف 1 

متوز/يوليو 2020”.
املغربي  ن�������وري  وت����ع����ر�����س 
االأ����ص���ل، وال��ب��ال��غ م��ن العمر 
قلبية  الأزم���ة  ع��ام��ا،   22 حاليا 
اأثناء   2017 8 متوز/يوليو  يف 
م�صاركته مع ناديه يف مباراة ودية 
�صد فريدر برمين االملاين يف النم�صا، 
الغيبوبة،  اإث��ره��ا يف ح��ال من  دخ��ل على 
ب��ي��ن��م��ا اأع���ل���ن ن���ادي���ه ان���ه ي��ع��اين م���ن �صرر 

ودائم” يف الدماغ. “خطر 
اخلمي�س  تلفزيوين  برنامج  يف  عائلته  واأ���ص��ارت 
ال�صحي،  امل�صتوى  على  حت�صنا  حقق  انه  املا�صي 
وبات قادرا على اإبداء جتاوب حمدود مع عائلته، 
من دون ان ي�صل ذلك اىل حد التكلم اأو القدرة 

على التحرك.
الربنامج  اىل  ال���رح���ي���م  ع���ب���د  ���ص��ق��ي��ق��ه  وق������ال 
التلفزيوين “دي فرييلد درايت دور” اإن �صقيقه 
يتناول الطعام، يتج�صاأ، لكنه  ينام،  “م�صتيقظ. 
االإيجابية  اللحظات  يف   )...( ال�صرير  يغادر  ال 
ثمة �صكل من اأ�صكال التوا�صل، يحّرك حاجبيه، 

لكنه غري قادر على القيام بذلك مطوال”.

ان  اإليه  بالن�صبة  اأي��ن هو. من اجليد  ي��درك  “اآبي  واأ�صاف 
ون�صاهد  اإليه  نتحدث  يعرفه، مع عائلته.  يكون يف حميط 
االأمر موؤثرا  اأحيانا ي�صبح  القدم معه، ويعجبه ذلك.  كرة 

جدا، لكن يف غالبية االأحيان ثمة ابت�صامة”.
نوري  وع��ائ��ل��ة  اي��اك�����س  ان  اىل  �صحافية  ت��ق��اري��ر  واأ����ص���ارت 
يوا�صالن مناق�صاتهم للتو�صل اىل ترتيب مايل، بعد عامني 
من اعرتاف اياك�س مب�صوؤوليته عن �صوء رعاية الالعب بعد 
تعر�صه للحادث. وذكرت تقارير ان النادي عر�س نحو 5،5 
طالبت  لكنها  العالج  م�صاريف  اىل  لعائلته  دوالر  مليون 

بتعوي�س اأكرب.
وقال مدير عام النادي ادوين فان در �صار يف 2018 “نتحمل 
التحقيقات  واظهرت  االمر”.  هذا  عواقب  عن  م�صوؤوليتنا 
ا�صتخدام جهاز مزيل الرجفان لعالج  اياك�س  انه كان على 

ا�صطرابات دقات القلب اخلطرية.
غيابه  ف��رتة  الالعب طيلة  روات��ب  دف��ع  اياك�س يف  وا�صتمر 
عن �صفوفه، علما بانه ُنقل يف نهاية كانون االول/دي�صمرب 
املا�صي اىل منزل جمهز لرعايته بعد مكوثه فرتة طويلة 

يف امل�صت�صفى.
وا�صار والد الالعب حممد يف ات�صال مع االعالمي امل�صري 
“اأون تامي �صبورت�س” اىل  احمد �صوبري االثنني على قناة 
جتاوب اف�صل لعبد احلق بعد مغادرته امل�صت�صفى “ا�صتفاق 
الغيبوبة منذ زمن، لكن حالته ال�صحية  )عبد احلق( من 
حت�صنت يف املنزل اكرث من امل�صت�صفى وهذا هو ق�صد ابني. 
العني  بحركات  معنا  يتجاوب  وهو  �صوته  ن�صمع  ان  نتمنى 
فقط. يتجاوب اأف�صل اىل جانب والده ووالدته وا�صقائه”.

مل�صاعدته يف  ي��زورون��ه  ك��ان��وا  “االطباء  ان  ال��وال��د  وا���ص��اف 
امل�صتجد(  كورونا  )فريو�س  االن  الوباء  مع  لكن  الرتّي�س، 
مل ن�صمح الحد بزيارته الن مناعته لي�صت قوية”. ورف�س 
اأياك�س، م�صريا  ن��ادي  وال��د ن��وري احلديث عن العالقة مع 

اىل حمامي العائلة ميكنه ان يجيب على ا�صئلة مماثلة.
ون�صاأ نوري يف �صفوف اأياك�س وتدرج يف الفئات العمرية قبل 
ان ينتقل اىل �صفوف الفريق االول �صيف 2016. خا�س 
 ،2017-2016 مو�صم  ب��داي��ة  �صفوفه  يف  م��ب��اراة   15
واعترب من املواهب ال�صابة يف ناٍد عرف عنه بتن�صئة العبني 

بارزين انتقلوا يف مراحل الحقة اىل اأندية اأوروبية كبرية.

يوارى املدرب ال�صابق مي�صال هيدالغو الذي قاد املنتخب الفرن�صي لكرة 
التتويج بنهائيات  الكبري االأول يف تاريخه من خالل  اللقب  القدم اىل 
نادي  ثياب  الثالثاء مرتديا  ال��رثى  اأر���ص��ه،  على   1984 اأوروب���ا  كاأ�س 

مر�صيليا بح�صب ما اأعلنت عائلته.
وقالت مونيك، زوجة هيدالغو الذي فارق احلياة اخلمي�س املا�صي عن 
يف منزله مبر�صيليا، يف بيان “�صيدفن مي�صال �صباح الثالثاء  عاما   87
ذاته  الوقت  �صاكرا يف  بدلة مر�صيليا”،  الكبري  رحيله  )...( مرتديا يف 
امل�صجعني الذين رفعوا الفتة كتب عليها “�صكرا هيدالغو” اأمام “�صتاد 

فيلودروم”.
وتابعت يف البيان “�صكرا لكم مرة اأخرى على عاطفتكم جتاه مي�صال. اإنه 
ي�صتحق ذلك الأنه اأحب ب�صغف نادي مر�صيليا ومدينة مر�صيليا لدرجة 

اأنه مل يرتكها اأبدا”.
ويدفن هيدالغو يف مرا�صم خا�صة تغيب عنها اجلموع ب�صبب االجراءات 
الذي  امل�صتجد  كورونا  فريو�س  انت�صار  من  تخوفا  ال�صارمة،  ال�صحية 

ي�صرب فرن�صا والعامل باأجمعه.
من  الأع��وام  معاناته  بعد  اإ�صبانية،  اأ�صول  من  املتحدر  هيدالغو،  ورح��ل 
املر�س، بح�صب ما اأفادت عائلته اإذاعة “فران�س انفو” اخلمي�س املا�صي.

ال��ف��ن��ي��ة ملنتخب  راأ�����س االإدارة  اأع�����وام ع��ل��ى  ث��م��ان��ي��ة  واأم�����ص��ى ه��ي��دال��غ��و 
تّوجها بلقب كاأ�س اأوروبا 1984 مع جيل كان من االأبرز  “الديوك”، 
واأالن  بالتيني  مي�صال  مثل  اأ�صماء  و�صم  الفرن�صي،  املنتخب  تاريخ  يف 

جريي�س وجان تيغانا.
يف  -2�صفر  اإ�صبانيا  على  بفوزها  اأر�صها  على  اللقب  فرن�صا  واأح���رزت 

املباراة النهائية.
األقابا  اأ�صاف الحقا  الذي  للمنتخب  كبري  تتويج  اأول  اللقب  هذا  وكان 
اأوروبا  وكاأ�س  و2018(،   1998( مرتني  العامل  كاأ�س  اأبرزها  اأخ��رى 

.2000
ن�صف  ال���دور  اىل  املنتخب  هيدالغو  ق��اد  بعامني،  االأول  التتويج  وقبل 
الغربية  اأمل��ان��ي��ا  اأم���ام  خ�صر  حيث   ،1982 اإ�صبانيا  مل��ون��دي��ال  النهائي 

بركالت الرتجيح.
ويف م�صريته كالعب، دافع هيدالغو عن األوان نادي رين�س يف اخلم�صينات 
كاأ�س  م�صابقة  االأوىل من  الن�صخة  نهائي  وبلغ معه  املا�صي،  القرن  من 
االأندية االأوروبية البطلة )دوري االأبطال حاليا( حيث خ�صر اأمام ريال 
الفرن�صي  ال��دوري  من  كل  يف  بلقبني  ف��از  كما   .4-3 االإ�صباين  مدريد 

وم�صابقة الكاأ�س املحلية مع موناكو يف مطلع ال�صتينات.
وكان هيدالغو اأول مدير ريا�صي ملر�صيليا يف حقبة رئي�س النادي ال�صابق 
نه�صة  يف  م��وؤث��را  دورا  لعب  حيث  و1991،   1986 ب��ني  ت��اب��ي  ب��رن��ار 
الفريق وو�صع االأ�ص�س التي قادته ليكون اأول واآخر فريق فرن�صي يتوج 

بلقب دوري اأبطال اأوروبا عام 1993 على ح�صاب ميالن االإيطايل.

هيدالغو يدفن مرتديا
 ثياب مر�سيليا 

يعاين العامل باأجمعه من ذيول تف�صي فريو�س كورونا امل�صتجد الذي و�صع قرابة ثالثة مليارات ن�صمة يف احلجر 
ال�صحي، لكن الريا�صيني يواجهون خماطر اإ�صافية توؤثر على ال�صحة النف�صية نتيجة انتقالهم من منط حياة 

ن�صط للغاية اىل العزلة وامللل.
رغم اإظهار ق�صم من الريا�صيني العالقني خلف اأبواب مو�صدة ب�صبب حظر التجول واإرجاء اأو اإلغاء جميع 

البطوالت املحلية والقارية والدولية، �صيء من التفاوؤل بن�صرهم مقاطع فيديو الأنف�صهم وهم يتدربون 
عن  الناجم  ال�صغط  ف��اإن  املرحا�س،  منديل  لفافة  ترقي�س  مثل  االإن��رتن��ت  حتديات  يخو�صون  اأو 

التاأقلم مع الواقع امل�صتجد وامل�صتقبل الغام�س قد يكون له اأثره.
واأ�صارت امل�صوؤولة الطبية يف االحتاد االأ�صرتايل لكرة امل�صرب كاروالين بروديريك يف حديث 
لوكالة فران�س بر�س اىل التاأثري الطويل االأمد الذي خلفه وباء مثل ال�صار�س وانفلونزا 
وخوف  اليدين  بغ�صل  والهو�س  ال�صديد  القلق  ح��االت  مثل  الريا�صيني،  على  اخلنازير 

االقرتاب من النا�س.
لكن تاأثري الوباء احلايل غري م�صبوق، ال�صيما بعد توقف كافة الن�صاطات الريا�صية حول 
باجلائحة  الدولية  ال�صحة  منظمة  �صنفته  ال��ذي  “كوفيد19-”  فريو�س  ب�صبب  العامل 

األف   38 اأ�صاب العامل باأجمعه وو�صل عدد الوفيات حتى �صباح الثالثاء اىل قرابة  بعدما 
�صخ�س من اأ�صل حوايل 800 األف اإ�صابة.

م�صتوى  من  كانوا  اإن  الفريو�س،  لهذا  ال�صلبية  االآث��ار  من  الريا�صيون  ي�صلم  اأال  املتوقع  وم��ن 
حاالت  من  عانت  اأن  لها  �صبق  التي  وليام�س  �صريينا  االأمريكية  امل�صرب  كرة  اأ�صطورة 

اكتئاب خالل م�صريتها، اأو جنوم واعدين كانوا يتطلعون ملا ينتظرهم هذا ال�صيف 
يف دورة االألعاب االأوملبية ال�صيفية قبل اأن يتخذ قرار اإرجائها حتى �صيف 2021 

نتيجة “كوفيد19-”.
وحيد  كبري  لقب  اىل  حتتاج  التي  عاما  ال�38  ابنة  �صريينا،  واأق��رت 

من اأجل معادلة الرقم القيا�صي املطلق لعدد القاب الغراند �صالم 
التباعد  باأن   ،)24( كورت  مارغاريت  االأ�صرتايل  با�صم  وامل�صجل 

االجتماعي ب�صبب الفريو�س ت�صبب لها “بالكثري من التوتر”.
وواردة  ���ص��اردة  “كل  اأن  اىل  توك”  “تيك  تطبيق  ع��رب  واأ����ص���ارت 

ت�صيبني باجلنون. وبالقلق ال�صديد، اأعني باأين على حافة الهاوية. 
يف اأي وقت يعط�س فيه اأحد من حويل اأو ي�صعل، اأ�صعر باجلنون”.

وحتى قبل الفريو�س، عانى ريا�صيون كبار من االكتئاب الناجم عن 
اىل  �صريينا  من  والذهنية،  البدنية  واملتطلبات  وال�صغط  االإره���اق 

مواطنيها اأ�صطورة ال�صباحة واالألعاب االأوملبية مايكل فيلب�س والبطلة 
املالكمة  واأ���ص��ط��ورة  راوزي  رون���دا  املختلطة  القتالية  للفنون  ال�صابقة 

يف  نيوزيلندا  ملنتخب  ال�صابق  النجم  اىل  و�صوال  تاي�صون،  مايك  ال�صابق 
الروغبي جون كريوان.

 2021 االأوملبية يف طوكيو حتى �صيف  االألعاب  اإرج��اء  ق��رار  اأن  املوؤكد  من 
�صيرتك اأثره ال�صلبي على اآالف الريا�صيني الذي و�صعوا وظائفهم اليومية 

جانبا من اأجل جتهيز اأنف�صهم للم�صاركة يف هذا احلدث االأهم على االإطالق بالن�صبة الأي ريا�صي.
وهذه حال الرباعة االأمريكية كايت ناي التي اأقرت ملوقع “وود تي يف” باأنه “�صاأكون كاذبة اإذا قلت باأين على 
ما يرام. مثل معظم النا�س، اأنا اأ�صارع بطرقي اخلا�صة”، يف اإ�صارة اىل ت�صخ�صيها با�صطراب 

ثنائي القطب.
عانى  اأن  بعد  االأ�صرتاليني،  الكريكيت  والعبي  ال�صباحني  ب�صاأن  خم��اوف  اأث��ريت  كما 

الريا�صيون يف كلتا الريا�صتني من م�صاكل نف�صية موثقة يف املا�صي.
هذه  اىل  الن��غ��ر  جا�صنت  الكريكيت  يف  ل��ل��رج��ال  اأ���ص��رتال��ي��ا  منتخب  م���درب  وت��ط��رق 
امل�صاألة، بالقول “يف ما يخ�س ال�صحة النف�صية، حتدثنا عنها يف موؤمتر عرب الهاتف 
الذين هم  الالعبني  اأو  العاملني يف طواقمنا  اأي من  االأ�صبوع، ال�صيما بخ�صو�س  هذا 
وحيدون يف منازلهم. علينا اأن نراقب هوؤالء الرجال والفتيات للتاأكد من اأنهم بخري”.

وراأت كاروالين بروديريك التي �صغلت �صابقا من�صب نائبة املدير الطبي ملنتخب اأ�صرتاليا 
يف اأوملبياد ريو 2016 وتعمل االآن كاأحد اأع�صاء جلنة ا�صت�صارية لرابطة الروغبي الوطنية اىل 
جانب وظيفتها كم�صوؤولة طبية يف االحتاد االأ�صرتايل لكرة امل�صرب، اأن اآثار العزلة ميكن اأن 

تكون اأكرث حدة على الريا�صيني.
واأو�صحت “اإنهم يعانون من نف�س امل�صاكل النف�صية التي يعاين منها اجلميع، 
اأمر  وه��و  م�صتقبلهم،  ب�صاأن  والقلق  التوتر  من  اأي�صا  يعانون  لكنهم 
املرحلة  ما هي  اإنهم يجهلون  ب�صهولة.  عليه  ال�صيطرة  ال ميكنهم 
التالية اأو املدة التي �صيبقون فيها باحلجر ال�صحي اأو العزل”.

وحت���رك ال��ع��دي��د م��ن ال��ه��ي��ئ��ات ال��ري��ا���ص��ي��ة م��ن اأج���ل تقدمي 
جلاأت  التي  الريا�صات  بع�س  هناك  لكن  للريا�صيني،  الدعم 
املالية الهائلة  اأجل جتنب اخل�صائر  اىل خف�س الرواتب من 
امل�صاعدة  على  قدرتها  من  يقلل  ما  البطوالت،  توقف  ظل  يف 

النف�صية.
واعتربت بروديريك اأن تعاطي املخدرات اأو تناول الكحول ب�صكل 
مفرط هما اإ�صارة جلية اىل امل�صاكل، مو�صحة “ميكن اأن يتجلى 
التوتر والقلق يف تعاطي املمنوعات. هذا ما �صاأبحث عنه )من 

اإ�صارات(، اإذا كانوا ي�صتخدمون الكحول كو�صيلة دعم”.
ميكن  القلق.  بع�س  هناك  ك��ان  “بالتاأكيد  بروديريك  وتابعت 
اأن يتعاملوا مع خ�صارة جزء من  للريا�صيني املحرتفني الكبار 
)من  الهام�س  على  الريا�صيني  من  الكثري  هناك  لكن  الدخل، 
اأ�صهر، فهناك خ�صارة  اإذا مل تلعب لب�صعة  املالية(.  ناحية القدرة 

كبرية يف الدخل اأي�صا”.
واأو�صت بروديريك الريا�صيني االلتزام بالروتني، الرتكيز على 
ما ميكنهم التحكم به وا�صتخدام وقت الفراغ ملمار�صة هواية 
اأو التدرب عرب االإنرتنت للحفاظ على �صحتهم النف�صية.

الريا�سيون يف مواجهة املخاطر 
النف�سية  لكورونا  

اأياك�ش يف�سخ عقد نوري بعد افاقته من غيبوبة 

كرث احلديث يف االأيام االأخرية عن �صيناريوهات حمتلمة 
لعودة الدوري املمتاز، اأبرزها املع�صكرات املغلقة، واإكمال 

املو�صم على مالعب حمايدة دون جمهور.
تعليق  ق���رار  )اآث����ار(  م��ار���س  منت�صف  ات��خ��ذ يف  اأن  بعد 
االأن�����ص��ط��ة ال��ك��روي��ة ح��ت��ى 4 اأب���ري���ل )ن��ي�����ص��ان(، ب�صبب 
القدم  ك���رة  م�����ص��وؤول��و  ق���رر  “كوفيد19-”،  ف��ريو���س 
اأبريل   30 ال��ت��وق��ف ح��ت��ى  االإجن��ل��ي��زي��ة مت��دي��د ف���رتة 
لتحديد  اجلمعة  �صيجتمعون  وه��م  امل��ق��ب��ل،  )ن��ي�����ص��ان( 

اخلطوة التالية.
اخلطوة  بخ�صو�س  متناق�صة  اأ���ص��وات  ترتفع  وب���داأت 
باإلغاء  التالية التي يجب اتخاذها، حيث طلب البع�س 
امل��و���ص��م يف ح����ال ا���ص��ت��ح��ال��ة ا���ص��ت��ك��م��ال��ه ب��ن��ه��اي��ة يونيو 
ليفربول  منح  وج���وب  اآخ����رون  راأى  فيما  )ح���زي���ران(، 
عاماً، يف حال  منذ ثالثني  انتظاره  ط��ال  ال��ذي  اللقب 
ات��خ��ذ ق���رار ال��ت��وق��ف ن��ه��ائ��ي��اً مب��ا اأن���ه م��ن غ��ري العادل 
 25 حرمانه من التتويج وهو يت�صدر الرتتيب بفارق 
اأ�صل  29 مرحلة من  اأق��رب مالحقيه، بعد  نقطة عن 
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يف  االآن  حتى  “ال�صوداء”  ال��روؤي��ة  تتبلور  اأن  وبانتظار 
“كوفيد- بفريو�س  االإ�صابات  عدد  ارتفاع  توا�صل  ظل 

يف  املو�صم  اإكمال  خيار  يعترب  املتحدة،  اململكة  19” يف 
م��الع��ب حم��اي��دة وخ��ل��ف اأب����واب م��و���ص��دة، م��ع ال�صماح 
فقط للموظفني االأ�صا�صيني واجلهات الناقلة للدوري، 
اأكرث اخليارات املطروحة حالياً، ويعتقد اأن هناك دعماً 

ت�صتكمل  اأن  االأن��دي��ة لهذه اخل��ط��ة، على  م��ن  م��ت��زاي��داً 
ويوليو  )ح���زي���ران(  يونيو  يف  املتبقية  الت�صع  امل��راح��ل 
اأوروب��ا واأوملبياد  اإرج��اء كاأ�س  )مت��وز(، ال�صيما بعد قرار 

طوكيو من �صيف 2020 اإىل �صيف 2021.
ويف حال قرر املعنيون ال�صري بهذه اخلطة، فيحتمل اأن 
تقام املباريات املتبقية يف موقع اأو اإثنني فقط يف ميدالندز 
والكوادر  الالعبني  اإج��ب��ار  ول��ن��دن، مع  ال��ب��الد(  )و�صط 
الفنية والطبية على الدخول يف مع�صكرات مغلقة بعيداً 
البطوالت  ت�صبق  التي  لتلك  م�صابهة  عائالتهم،  ع��ن 
مل�صابقات  النهائيات  امل��ب��اري��ات  اأو  للمنتخبات  ال��ك��ربى 
االأن���دي���ة، وذل����ك م��ن اأج����ل جت��ن��ب االإ���ص��اب��ة بفريو�س 
“كوفيد- كورونا. وي�صكل االنح�صار اجلذري لفريو�س 

19” يف اململكة املتحدة خالل ال�صهرين املقبلني، مفتاح 
هذه اخلطة لعدد من االأ�صباب، اأبرزها تخفيف خماوف 
الالعبني من اإمكانية االإ�صابة بالفريو�س اأثناء اللعب، 
لالنتقادات  عر�صة  الالعبون  ي�صبح  اأن  جتنب  واأي�صاً 
لعامة  املتاحة  غري  للفحو�س  اخل�صوع  امتياز  لنيلهم 
االأمامية  اخل��ط��وط  يف  العاملني  وخ�صو�صاً  ال��ن��ا���س، 
االنح�صار  يح�صل  اجلائحة. ويف حال مل  ملكافحة هذه 
يف عدد االإ�صابات من االآن وحتى ال�صيف، فاإن ا�صطرار 
الطواقم الطبية الر�صمية اإىل تخ�صي�س جزء كبري من 
اأ�صا�صي  غري  ح��دث  يف  الالعبني  فح�س  على  جهودها 
الربيطانيني  ا�صتح�صان  يلقى  ل��ن  للبالد،  وم�صريي 

على االإطالق.

ال�سيناريوهات املحتملة لعودة الدوري الإجنليزي

اجلزائر تعلن تاأجيل دورة األعاب 
البحر املتو�سط 

اأع��ل��ن وزي����ر ال�����ص��ب��اب وال��ري��ا���ص��ة اجل���زائ���ري، ���ص��ي��د علي 
خالدي، تاأجيل دورة األعاب البحر االأبي�س املتو�صط، التي 
كانت مقررة مبدينة وهران غربي اجلزائر بني 24 يونيو 
2021، لتقام يف عام  )حزيران(، و5 من يوليو )مت��وز( 

.2022

اأذاع  ال���ذي  احل��ك��وم��ي،  اجل���زائ���ري  التليفزيون  ي��ق��دم  مل 
بدا  لكن  ال��ق��رار،  ه��ذا  ب�صاأن  اإ�صافية  تفا�صيل  اأي  اخل��رب، 
االأوملبية  االأل��ع��اب  دورة  تاأجيل  بقرار  مرتبط  اأن��ه  وا�صحاً 

بالعا�صمة اليابانية طوكيو، ب�صبب اأزمة فريو�س كورونا.
وكانت تقارير حتدثت عن تاأجيل دورة وهران املتو�صطية 

اإىل عام 2022، ال�صتحالة تنظيمها يف نف�س العام الذي 
يقام فيه االأوملبياد، وهو ما ذهب اإليه رئي�س اللجنة الدولية 

الألعاب البحر االأبي�س املتو�صط، عمار عدادي.
و�صتقام الدورة التي تلي وهران مبدينة تارانتو االإيطالية 

عام 2026. 



بتغريدة خطاأ.. يكت�سب �سهرة وا�سعة
االأمريكي  الرئي�س  اأخ��ط��اأ  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س  ب�صاأن  ل��ه  تغريدة  يف 
دونالد ترامب باالإ�صارة اإىل ح�صاب كان املفرت�س اأن يكون خا�صا 
باإدارة الغذاء والدواء املعروفة اخت�صارا ب�)FDA(، لكنه بدال من 
ذلك اأ�صار اإىل �صاب �صعودي، يدعى اأبو الفدا، وا�صم ح�صابه هو @

.FDA
وي�صتهر اأبو الفدا، على نطاق حمدود، مبقاطع الفيديو املتنوعة 
ا�صم  حت��ت  ���ص��ات،  و�صناب  يوتيوب  يف  ح�صابيه  على  ين�صرها  التي 
"�صنابات اأبو الفدا". وتتعلق تغريدة ترامب بطلبه من هيئة الغذاء 
بامل�صادقة على معدات طبية اقرتحها عمدة  االأمريكية  وال��دواء 
املتابعات،  ب��اآالف  الفدا  اأب��و  التغريدة، حظي  وبعد  اأوه��اي��و.  والي��ة 
االأمريكي اخلطاأ  الرئي�س  اإ�صارة  بعد  ال�صعوديني،  واأ�صبح حديث 
االفرتا�صية  وال�صيناريوهات  ال�صاخرة  التعليقات  وانهالت  ل��ه، 
اإدارة  الإنقاذ ال�صاب ال�صعودي للو�صع يف الواليات املتحدة. وكانت 
كلوروكني  با�صتخدام  االأح��د،  �صمحت،  االأمريكية  وال��دواء  الغذاء 
يف  لكن  امل�صتجد،  كورونا  لفريو�س  كعالج  وهيدروك�صيكلوروكني 
عليهما  يعلق  للمالريا  م�صادان  عقاران  وهما  فقط،  امل�صت�صفيات 
اآماال كبرية يف مواجهة وباء كورونا الذي ت�صبب يف اأكرث  ترامب 
من 140 األف اإ�صابة و2489 وفاة بالواليات املتحدة، وفق جامعة 

جونز هوبكينز.

جتارب افرتا�سية لزيارة حدائق ديزين 
اإذا كنت ت�صعر بامللل يف املنزل وتبحث عن اأ�صياء ممتعة للقيام بها 
يف العزل ال�صحي، فيمكنك زيارة حدائق ديزين بتجارب افرتا�صية 

ممتعة واأنت جال�س على اأريكتك.
وي�صارك ع�صاق املالهي مقاطع الفيديو لزياراتهم حلدائق ديزين 
ل�صنوات على يوتيوب، ومن خالل املقاطع ميكنك ان ت�صعر وكانك 

تقوم بالرحالت بنف�صك.
الر�صمية،  ديزين  الفيديوهات على ح�صابات  ولن تعرث على هذه 
م�صتوى  على  ال�صهرية  دي��زين  حدائق  ل�صحر  طعماً  تقدم  لكنها 

العامل.
و���ص��ل��ط م��وق��ع اإل��ي��ت دي��ل��ي ال�����ص��وء ع��ل��ى جم��م��وع��ة م��ن اجلوالت 

االفرتا�صية يف عامل ديزين:
Splash Mountain

القلق  اإىل  احلاجة  دون  املميزة  الوجهة  ه��ذه  يف  الغط�س  ميكنك 
اإعداد كامريا الإعادة اإن�صاء �صور رحلة  ب�صاأن البلل، ميكنك اأي�صاً 

ممتعة مع اأ�صدقائك اأثناء م�صاهدة املغامرة املمتعة.
Haunted Mansion

اإذا كنت من  زيارتها  اأخ��رى ال بد لك من  امل�صكون وجهة  الق�صر 
ع�صاق االإثارة واأجواء الرعب.

Tower Of Terror
اأجواء  مع  دي��زين  يف  هوليوود  ا�صتوديوهات  يف  الرعب  برج  جرب 

االإثارة التي تاأخذك اإىل عامل االأفالم اخليالية.
Expedition Everest

بد  اأمر ال  اإيفر�صت يف مملكة حيوانات ديزين  اإك�صبيدي�صن  زي��ارة 
ال�صعور  وميكنك  ال����دوارة،  االف��ع��وان��ي��ات  يحب  �صخ�س  الأي  منه 
التي حتب�س  املغامرة  واأن��ت ت�صاهد هذه  واأن��ت يف منزلك  باالإثارة 

االأنفا�س.
Rise Of The Resistance

مميزة  جت��رب��ة  اإىل  تنقلك  دي���زين  منتزهات  اإىل  ج��دي��دة  اإ���ص��اف��ة 
ت�صعرك وكاأنك تعي�س داخل فيلم حرب النجوم.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كتم النف�ش 10 ثوان لفح�ش كورونا.. خرافة
االإ�صابة  من  التاأكد  ب�صاأن  علميا  املثبتة  غري  الطرق  من  الكثري  االجتماعي  التوا�صل  و�صائل  يف  موؤخرا  انت�صرت 

بفريو�س كورونا، الذي اأودى حتى االآن بحياة اأكرث من 34 األف �صخ�س حول العامل.
ومن بني ما تعج به و�صائل التوا�صل االجتماعي من معلومات مغلوطة اأن كتم النف�س ملدة 10 ثوان اأو اأكرث من دون 

ال�صعال اأو �صعور بال�صيق، يعني اأن ال�صخ�س غري م�صاب بفريو�س كورونا.
وتقول منظمة ال�صحية العاملية اإن هذه املعلومة عري �صحيحة على االإطالق، وهي اأ�صبه "باخلرافة".

اأو اأكرث من دون كحة اأو �صعور  وكتبت املنظمة يف �صفحتها على في�صبوك: "اإن القدرة على كتم النف�س 10 ثوان 
باالنزعاج، ال يعني عدم االإ�صابة بفريو�س كورونا اأو اأمرا�س الرئتني".

واأكدت املنظمة اأن الطريقة املثلى للتاأكد من االإ�صابة بفريو�س كورونا من عدمه هو الفح�س املخربي، م�صرية يف 
الوقت نف�صه اإىل اأن كتم النف�س قد يكون خطريا على بع�س االأع�صاء احليوية يف اجل�صم.

اجلافة  الكحة  هي  ك��ورون��ا،  بفريو�س  لالإ�صابة  امل�صاحبة  االأع��را���س  اأب��رز  اأن  العاملية  ال�صحة  منظمة  واأو�صحت 
اأخ��رى، من بينها  اأعرا�س  املري�س  اأن تظهر على  باالإرهاق، ويف بع�س احل��االت احلرجة ميكن  واحلمى وال�صعور 

�صيق النف�س.
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هل يوقف الطق�ش احلار انت�سار كورونا؟
�صت�صلم فريو�صات االإنفلونزا خالل مو�صم ال�صيف وارتفاع حرارة الطق�س، 
يزال  ال  ال��ق��اع��دة؟  ل��ه��ذه  )كوفيد19-(  ك���ورون���ا  ف��ريو���س  يخ�صع  ف��ه��ل 
موجة  الأن  ونظراً  العلمية،  للمعرفة  بالن�صبة  حديثاً  امل�صتجد  الفريو�س 
2003 مت ال�صيطرة عليها مبكراً مل تتوفر معرفة  عام  االأوىل  "�صار�س" 
كافية عن �صلوك الفريو�س مع تبّدل املوا�صم. لكن توجد بع�س االإ�صارات 
كورونا  موجة  �صوء  يف  مراجعتها  ومت��ت  وقتها  اأج��ري��ت  درا���ص��ات  تبّينتها 

امل�صتجد، وهي:
على  الق�صاء  لي�س  لكن  االنت�صار  كبح  يف  دوراً  احل��ار  الطق�س  يلعب  رمب��ا 

الفريو�س، فلم يتوقف "�صار�س" ب�صبب ال�صيف واإمنا اإجراءات الوقاية
اإىل  التاجية  الفريو�صات  متيل  اأدن���ربه  جامعة  يف  اأج��ري��ت  درا���ص��ة  بح�صب 
اأن  يبدو  للموقف احلايل  ووفقاً  واإبريل،  دي�صمرب  االنت�صار يف مو�صم بني 

ل البيئة الباردة التي ت�صهد رياحاً �صريعة ورطوبة. )كوفيد19-( يف�صّ
كذلك بينت درا�صة اأخرى حديثة ال تزال قيد الن�صر اأن )كوفيد19-( يقل 
انت�صاره كلما ارتفعت احلرارة، لكن ذلك ال يعني الق�صاء التام على املر�س 
مع ارتفاع حرارة الطق�س، واإمنا تناق�س انت�صاره تدريجياً كلما زادت حرارة 
اجلو يف املنطقة، كما يتوقع اخلرباء اأن يكون تاأثري الفريو�س حمدوداً يف 

املناطق اال�صتوائية.
وي�صدد خرباء ال�صحة العامة على اأنه ال ينبغي الرهان على ذلك االحتمال 
قبل التاأّكد من �صلوك الفريو�س امل�صتجد، فقد بلغت ذروة انت�صار االإنفلونزا 

االإ�صبانية خالل ال�صيف ولي�س ال�صتاء.

اأمريكا ت�سمح للم�ست�سفيات با�ستخدام عقارين 
�صمحت اإدارة الغذاء والدواء االأمريكية ر�صميا االأحد، با�صتخدام كلوروكني 
وهيدروك�صيكلوروكني، كعالج لفريو�س كورونا امل�صتجد، لكن يف امل�صت�صفيات 
للمالريا  م�صادان  عقاران  وهيدروك�صيكلوروكني  كلوروكني  ويعد  فقط. 

يعّلق عليهما الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب اآماال كبرية.
اأعطت  وال���دواء  الغذاء  اإدارة  اأن  بيان  يف  االأمريكية  ال�صحة  وزارة  واأك��دت 
ال�صوء االأخ�صر من اأجل "اأن يقوم االأطباء بتوزيع وو�صف )هذه العالجات( 
للمر�صى املراهقني والرا�صدين امل�صابني بكوفيد 19 والذين يعاجلون يف 
امل�صت�صفيات، ب�صكل منا�صب، عندما تكون التجارب ال�صريرية غري متوفرة 
اإن  العقار قائال  بهذا  24 مار�س  االأمريكي يف  الرئي�س  واأ�صاد  اأو ممكنة". 
"هناك فر�صة حقيقية الأن يكون له اأثرا هائال. �صيكون مبثابة هبة من اهلل 
اإذا جنح". ويدافع الطبيب الفرن�صي ديدييه راوولت املثري للجدل عن هذا 
الدواء وقدم درا�صات عنه مل تقنع متاما املجتمع العلمي. وحذرت ال�صلطات 
اأن  بعد  وذل��ك  منزليا،  اأنف�صهم  معاجلة  من  ال�صكان  االأمريكية  ال�صحية 
تويف اأحد �صكان والية اأريزونا عقب تناوله فو�صفات الكلوروكني املخ�ص�س 

لتنظيف اأحوا�س ال�صمك.

لطيفة تطلق حملة 
للتربعات 

لطيفة  التون�صية  الفنانة  اأطلقت 
تف�صي  اأزم��ة  ب�صبب  حملة تربعات 
ال��ذي يعاين منه  ك��ورون��ا  فريو�س 
ال��ع��امل وب��ل��ده��ا ت��ون�����س ع��ل��ى وجه 

خا�س.
واأع���ل���ن���ت ع���ن ه����ذه احل��م��ل��ة على 
اأح��د مواقع  على  ح�صابها اخلا�س 
»طالبت  االج��ت��م��اع��ي:  ال��ت��وا���ص��ل 
 teleton ت��ي��ل��ي��ت��ون  ب����  ق��ب��ل  م���ن 
ل���ل���ت���ربع���ات وات���ع���م���ل احل���م���داهلل 
.طلبى االآن من وزارة الثقافة وكل 
زمالئي الفنانني بعد الكورونا اأن 
ريعها  كل  ويكون  املهرجانات  تقام 
.من   #1818 ���ص��ن��دوق  ل�����ص��ال��ح 
ت�صتاهل  .تون�س  جلنوبها  �صمالها 

واحنا والدها«.
لطيفة  حت�صد  اأخ���رى  ناحية  م��ن 
األ��ب��وم��ه��ا اجلديد  اأغ��ن��ي��ات  جن���اح 
"اأقوى واحدة" التي طرحتها على 

قناتها على يوتيوب.

مطرب عاملي يعاين كورونا
ب��راي��ن احل��ائ��ز على  االأم��ريك��ي ج��ون  املغني  نقل 
م�صاعفات  ب�صبب  امل�صت�صفى  اإىل  غ��رام��ي  ج��ائ��زة 
ج����راء اإ���ص��اب��ت��ه ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا، وه���و يف حال 

عائلته. قالت  ما  وفق  "حرجة"، 
"بعد  "تويرت":  ع��ل��ى  ب���ي���ان  يف  ع��ائ��ل��ت��ه  وك��ت��ب��ت 
جون  نقل   ،19 كوفيد  ج��راء  مفاجئة  م�صاعفات 

اإىل امل�صت�صفى يوم اخلمي�س".
وتابعت العائلة يف بيانها: "ي�صعب علينا م�صاركة 
اأحبوا ج��ون ودعموه  ه��ذا اخل��رب لكن ك��رثا منكم 
اأن نخربكم باالأمر  اأردن��ا  ال�صنني، لذلك  على مر 
املزيد من هذا احلب  الإعطاء  الفر�صة  ومننحكم 
براين  زوج��ة جون  فيونا  وك�صفت  االآن".  والدعم 
اأنها  "اإن�صتغرام"  على  من�صور  يف  م��ار���س   20 يف 
ن�صر  فيديو  كورونا. ويف مقطع  م�صابة بفريو�س 
على ح�صابها، قالت اإن براين خ�صع للفح�س اأي�صا 

لكن حالته كانت "غري حمددة".
يف  عاما   73 العمر  من  البالغ  براين  ح�صل  وق��د 
ي��ن��اي��ر ع��ل��ى ج��ائ��زة غ��رام��ي ع��ن جم��م��ل م�صريته 
ال�صابق  ل��ع��م��ل��ي��ات ج��راح��ي��ة يف  ال��ف��ن��ي��ة، وخ�����ص��ع 

ملعاجلته من �صرطان الرقبة والرئتني.

ت�سمم مطبخًا مده�سًا لتلهو به طفلتها 
ا���ص��ت��خ��دم��ت ���ص��ي��دة ب��ري��ط��ان��ي��ة وق���ت ف��راغ��ه��ا يف العزل 
مل  البنتها  م��ذه��ل  ج��دي��د  لعب  مطبخ  الإن�����ص��اء  ال�صحي 

يكلفها اأكرث من 30 جنيه ا�صرتليني )42 دوالر(.
ابنتها  اإب��ق��اء  ع��ام��اً(   27( اأرم�����ص��رتوجن  ل��وري��ن  واأرادت 
مفيدة  ب��اأوق��ات  وحتظى  امل��ن��زل،  داخ��ل  من�صغلة  اأوليفيا 
ا�صطرت  التجارية،  املحالت  اإغ��الق  مع  ولكن  وم�صلية، 

الأن تاأخذ االأمور على عاتقها للقيام بذلك.
و�صك  على  كانت  عندما  الفكرة  ه��ذه  لورين  وا�صتلهمت 

التخل�س من بع�س االأ�صياء التي مل تعد بحاجة لها.
ت��وف��ري املال  ل��ه��ا ع��ل��ى م��وق��ع  ل��وري��ن يف من�صور  وق��ال��ت 
مطبخاً  اأح�����ص��ر  اأن  "اأردت   LatestDeals.co.uk
البنتي يف عيد ميالدها، وكنت على و�صك التخل�س من 
باإمكاين ا�صتخدامه  اأن  �صندوق خ�صبي، عندما اكت�صفت 
 Pinterest مب��وق��ع  االأم  وا���ص��ت��ع��ان��ت  املطبخ".  ل��ب��ن��اء 
مطبخ  ت�صميم  كيفية  ح���ول  تعليمات  ع��ل��ى  للح�صول 
ع��ن كل  امل��ن��زل  ب���داأت عملية بحث يف  ث��م  اللعب البنتها، 
ما ميكن ا�صتخدامه، باالإ�صافة اإىل �صراء بع�س االأدوات 
من املتاجر التي مل تقفل اأبوابها بعد. وكان على لورين 
اأن تخرج ببع�س االأفكار الذكية ال�صتخدام ما توفر لها 
اأولية الإن�صاء املطبخ. وح�صلت الطفلة  اأدوات ومواد  من 
خالل  به  تلهو  اأن  ميكن  مده�س  مطبخ  على  بالنتيجة 
فرتة العزل ال�صحي، ومل يكلف والدتها الكثري من املال، 

بح�صب �صحيفة مريور الربيطانية.

ملاذا يفقد امل�سابون بكورونا حا�سة ال�سم؟
وجد باحثون اأمريكيون اأن فريو�س كورونا اجلديد قادر 
قد  ما  وه��و  االأن���ف،  الرئي�صية يف  على مهاجمة اخلاليا 
يف�صر اأن بع�س امل�صابني بعدوى "كوفيد19-" يفقدون 

قدرتهم على ال�صم والتذوق.
الطب بجامعة  كلية  باحثون يف  اأجراها  درا�صة،  ووجدت 
لالإن�صان  اجلينومية  للبيانات  ال�صبت،  ون�صرت  هارفارد 
اأن خاليا معينة يف اجلزء اخللفي من االأنف  والفئران، 
حتتوي على بروتينات مميزة ال�صكل ي�صتهدفها فريو�س 
كورونا لغزو اجل�صم، وقالوا اإن اإ�صابة هذه اخلاليا ميكن 
حا�صة  تغرّي  اإىل  مبا�صر  غري  اأو  مبا�صر  ب�صكل  ت��وؤدي  اأن 

ال�صم.
اأ���ص��اروا يف روايات  اأن��ح��اء العامل  وك��ان اأط��ب��اء يف خمتلف 
عند  ظ��ه��رت  اأع��را���س  اإىل  "كوفيد19-"  ع���دوى  ح��ول 
وغري  جزئي مفاجئ  اأو  كلي  ف��ق��دان  م��ن  ع��ان��وا  مر�صى 

مربر للرائحة والطعم.
وكان جنم بطولة كرة ال�صلة االأمريكية، الفرن�صي رودي 
اأ�صيب  االأع��را���س عندما  ه��ذه  اإىل مثل  اأ�صار  قد  عوبري 

بالعدوى.
وق���ال���ت االأك���ادمي���ي���ة االأم���ريك���ي���ة ل��ط��ب االأن�����ف واالأذن 
واحل��ن��ج��رة، يف 22 م��ار���س، اإن احل���االت، امل��ع��روف��ة طبيا 
با�صم فقر حا�صة ال�صم وخلل يف التذوق تعترب "اأعرا�صا 

مهمة" مرتبطة بوباء كوفيد19-.
قائمة  اإىل  االأعرا�س  هذه  اإ�صافة  االأكادميية  واقرتحت 
كورونا  ف��ريو���س  م��ن  املحتملة  للعدوى  الفح�س  اأدوات 

اجلديد، ح�صبما ذكرت وكالة "بلومبريغ".

هاري يرد على ترامب.. 
ل نحتاج للم�ساعدة

قال االأم��ري ه��اري وزوجته ميغان 
ماركل يف بيان، االأحد، اإنهما لي�س 
االإدارة  ملطالبة  خطط  اأي  لديهما 
ب��امل�����ص��اع��دة يف حتمل  االأم���ريك���ي���ة 
على  ردا  وذل��ك  االأمنية،  التكاليف 
ترامب  دون��ال��د  للرئي�س  ت��غ��ري��دة 
املتحدة  ال����والي����ات  اإن  ف��ي��ه��ا  ق����ال 
احلماية  ت��وف��ري  تكلفة  ت��دف��ع  ل��ن 

االأمنية لهما.
ك��ان ال��زوج��ان ق��د اأع��ل��ن��ا يف يناير 
مهامهما  ع��ن  �صيتخليان  اأن��ه��م��ا 
اإن  امللكية، وقالت تقارير اإعالمية 
املقام ا�صتقر بهما موؤخرا يف لو�س 

اأجنلو�س.
وكتب ترامب على "تويرت": "االآن 
املتحدة  ال��والي��ات  اإىل  كندا  غ���ادرا 
ل��ن تدفع  املتحدة  ال��والي��ات  ل��ك��ن، 
االأمنية  احل��م��اي��ة  ت��وف��ري  ت��ك��ل��ف��ة 

لهما. عليهما اأن يدفعا!".
الزوجني  ب��ا���ص��م  متحدثة  وق��ال��ت 
"دوق  يف بيان �صدر يف وقت الحق 
اأية  لديهما  لي�س  �صا�صك�س  ودوق��ة 
االأمريكية  االإدارة  ملطالبة  خطط 
اإج��راء ترتيبات  اأمنية. مت  مب��وارد 

اأمنية بتمويل خا�س".
ك��ان��ت ال���دوق���ة م��ي��غ��ان م��ارك��ل قد 
حملته  خ�����الل  ت����رام����ب  ان���ت���ق���دت 
االنتخابية يف 2016 وو�صفته باأنه 
مثري لالنق�صام ويكره الن�صاء، ثم 
الحقا تزوجت ميغان االأمري هاري 

حفيد امللكة اإليزابيث يف 2018.

هل يدمن معظم �سكان العامل التدخني بعد العزل؟
التوا�صل  ���ص��ب��ك��ات  ع��ل��ى  ال�������ص���ه���ادات  ت���ت���واىل 
االآخر  والبع�س  م�صحك  بع�صها  االجتماعي، 
ي�����ص��وده ال��ق��ل��ق ح���ول جل���وء ك��ث��ريي��ن اإىل �صرب 
املنزيل  ال���ع���زل  ب�����ص��ب��ب  ال��ت��دخ��ني  اأو  ال��ك��ح��ول 
املفرو�س يف معظم دول العامل يف حماولة للحّد 

من تف�ّصي فريو�س كورونا.
ف���ه���ل ي�����ص��ب��ح ج�����زء ك���ب���ري م����ن ����ص���ك���ان العامل 
لي�س  امل��ن��زيل؟  ال��ع��زل  ف��رتة  انتهاء  م��ع  مدمناً 
بال�صرورة... لكن اخلرباء يحّذرون من االأمر 
نف�صي  طبيب  وه��و  باتيل  فيليب  ي�صرح  ب�صّدة. 
ق�صم  ورئي�س  االإدم���ان  معاجلة  يف  �س  ومتخ�صّ
اإن  فرن�صا  غ��رب  جنوب  يف  �صارانت  يف  االإدم���ان 
ال�صدمة  بعد  االإجهاد  ح��االت  بني  "الروابط 
اجل�صم  ي��رّد  اإذ  را�صخة مت��ام��اً،  الطعام  وت��ن��اول 
املهدئات  اأي  املعتادة  الو�صائل  اإىل  اللجوء  عرب 

والكحول واملخّدرات".
�صة  متخ�صّ نف�س  عاملة  تا�صكيني،  اإل�صا  وت�صري 

وال�صريكة املوؤ�ّص�صة جلمعية "اأديكت اإيل" اإىل اأن 
"معظم ا�صرتاتيجيات التعامل مع االإجهاد مثل 
حالة  يف  �صاحلة  تعد  مل  اخل���روج  اأو  الريا�صة 
امل��زي��د م��ن االإجهاد  امل��ن��زيل. لكن هناك  ال��ع��زل 
املواد  ا�صتخدام  با�صرتاتيجية  عليه  ي��رّد  ال��ذي 
بالن�صبة  حتى  متوّقعة  ظ��اه��رة  اإن��ه��ا  املتاحة". 
اإىل االأ���ص��خ��ا���س ال��ذي��ن ال ي��ع��ان��ون م��ن اإدم���ان 
يف  العاملية  ال�صّحة  منّظمة  تناولتها  وقد  ح��اّد، 
تو�صياتها للتعامل مع االإجهاد" اأثناء الوباء". 
وهي تقول "ال ت�صعى اإىل توجيه م�صاعرك عرب 
التدخني اأو �صرب الكحول اأو ا�صتخدام العقاقري 

املخّدرة االأخرى".
واتخذت بع�س البلدان تدابري �صارمة لتجّنب 
جنوب  و�صتحظر  امل���واد.  ه��ذه  ا�صتخدام  اإ���ص��اءة 
العزل  ف��رتة  خ��الل  ال��ك��ح��ول  مبيعات  اإفريقيا 
اأ���ص��درت هونغ كونغ ق���راراً مينع  امل��ن��زيل، فيما 

املطاعم واحلانات من تقدميه.

�سايرو�ش جتد اجلانب الإيجابي 
من كورونا

له  املتف�صي،  ك��ورون��ا  فريو�س  وب��اء  اأن  �صايرو�س  مايلي  العامللية  النجمة  جنمة  تعتقد 
تاأثري اإيجابي على البيئة، بعدما عزل النا�س اأنف�صهم يف املنازل ما اأدى اإىل انعدام وجود 

ال�صيارات على الطرق، وفقاً لوكالة االأنباء االأملانية.
واأفاد موقع "كونتاكت ميوزيك" االإلكرتوين املعني باأخبار امل�صاهري، يوم اخلمي�س، باأن 
مايلي تعتقد اأن كوكب االأر�س االآن يح�صل على "بع�س الراحة" فيما يتعلق بتغري املناخ. 

واأ�صافت �صايرو�س )27 عاماً( اأنه حالياً هناك عدداً اأقل من امل�صانع التي "تتقياأ 
على جمال الطبيعة كل يوم".

وتابعت بالقول: "اأعلم اأن بع�صنا قد �صاهد مقاطع الفيديو التي انت�صرت 
والدالفني  و�صوحاً،  اأك��رث  اأزرق  بلون  ال�صماء  فيها  تظهر  والتي  م��وؤخ��راً، 

التي، مل ن�صاهدها من قبل، وهي ت�صبح يف املياه".

العري�س الليتواين داينيو�س وعرو�سه رامون يظهران خامت الزواج وهما يرتديان اأقنعة واقية �سد فريو�س كورونا اجلديد بعد حفل زفافهما يف فيلنيو�س، ليتوانيا. )ا ف ب(
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