
�سقوط اإمرباطورية:
�نحطاط جمتمع ، كتاب يدفع �أمريكا للنقا�ش!

•• الفجر – خرية ال�شيباين

بالن�سبة لكاتب نيويورك تاميز 
�أمريكا  دخ���ل���ت  دوث�������ات،  رو������س 
م��رح��ل��ة �ن��ح��ط��اط. م��ن��ذ كارثة 
و�سلت   ،1986 ع��ام  ت�سالنجر 
�أم���ري���ك���ا، �مل��ن��ت�����س��ي��ة و�مل����غ����رورة 
لكونها �لدولة �لأوىل �لتي تطاأ 
قدمها �لقمر، �إىل نقطة �لركود 

حيث تو�جه منًو� �سعيًفا.
�إدو�رد  ي���ق���دم  �حل������و�ر  ه����ذ�  يف 
ه��و���س��ن �ل���ب���اح���ث و�لأك����ادمي����ي 
�لفرن�سي  �مل��ع��ه��د  يف  و�لأ����س���ت���اذ 
�لأمل�����اين ل��ل��در����س��ات �لأوروب���ي���ة 
بونتو�ز(،  �سريجي  جامعة  )يف 

�لثورة  منذ  للمجتمعات  �ل�سيا�سي  �لتحديث  على  خا�س  ب�سكل  ويعمل 
يف  و��سعا  نقا�سا  يثري  �ل��ذي  �لأث��ر  لهذ�  ق��ر�ءت��ه  هو�سن  يقدم  �لفرن�سية، 

�لوليات �ملتحدة �لمريكية.
ب��اأن��ه ركود  ب���ارزون  *ي�سف رو���س دوث���ات �لنحطاط وف��ًق��ا لتعريف ج��اك 
�قت�سادي، وُعْطٌل �قت�سادي، و��ستنفاد ثقايف وفكري. )�لتفا�سيل �س13(
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تابع ح�سة تعليمية عن بعد وطماأن اأبناءه الطلبة 
حممد بن ر��شد: �ملد�ر�ش توقفت لكن �لتعليم لن يتوقف 
.. ونحن �لدولة �لأكرث ��شتعد�د� للتعلم �لذكي

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ق��ال 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل �إن �ملد�ر�س توقفت 
للتعلم  ����س��ت��ع��د�د�ً  �ل��دول��ة �لأك���ر  ي��ت��وق��ف.. ون��ح��ن  ل��ن  �لتعليم  لكن 
�لذكي، موؤكد�ً �سموه �أن �لعملية �لتعليمية يف مد�ر�س �لدولة م�ستمرة 
تعي�سها  �لتي  �ل�سعبة  �لأو�ساع  �لكفاءة حتى يف ظل  وباأق�سى درجات 
�لدول جر�ء تف�سي فريو�س كورونا �لذي ت�سبب يف حرمان �أكر من 

ن�سف �لطلبة يف خمتلف �أنحاء �لعامل من �لتعليم.
�أول يوم  �لتعليمية يف  �إحدى �حل�س�س  �أثناء متابعة �سموه  جاء ذلك 
�لدر��سي  للف�سل  ��ستكماًل  �لإم��ار�ت،  لطلبة مدر��س  �فرت��سي  دو�م 
بعد يف مد�ر�س  ع��ن  �لتعلم  ب��دء تطبيق منظومة  م��ع  وذل��ك  �ل��ث��اين، 

�لدولة �حلكومية ويف مدر��س �لقطاع �خلا�س ويف �جلامعات.
وقال �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم: �لعلم م�ستمر.. 
عن بعد.. ومن �أي مكان.. لأنه �سمانة ل�ستمر�ر �لتنمية يف �لأوطان.

ووجه �سموه دعوته لأبنائه �لطلبة: ل تتوقفو� عن �لعلم.. �لعلم هو 
 ، �لتعلم.. يتوقف عن �حلياة  �لذي ي�سنع �حلياة.. ومن يتوقف عن 
�لع�سر  �ل�سنو�ت  خ��ال  �لذكي  �لتعليم  يف  ��ستثمرنا  �سموه:  م�سيفاً 

�ل�سابقة.. و�ليوم جنني �لثمار .
و�أ�ساف �سموه: �لإمار�ت لديها بنية تكنولوجية من بني �لأكر تقدماً 
�ملنطقة..  �لأف�سل يف  لدينا هي  �لذكي  �لتعلم  �لعامل.. ومنظومة  يف 
ول �سبب يجعلنا نتوقف �أو نرت�جع ، لفتاً �سموه: ما نعي�سه �ليوم هو 
�أقوى  �لتنمية.. و�سوف نتجاوزه.. و�سوف نكون  حتدٍّ جديد يف رحلة 

لأننا نوؤمن جميعاً باأن ل م�ستحيل يف قامو�س �لإمار�ت .
                                                                                 )�لتفا�سيل �س3(
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•• دبي-وام:

نائب  مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أك���د 
�أن  �ل���وزر�ء حاكم دب��ي رع��اه �هلل،  �ل��دول��ة رئي�س جمل�س  رئي�س 
حكومة �لإمار�ت م�ستعدة وجاهزة للتعامل مع جميع �لظروف 
�مل�ستقبلية، و�أن دولة �لإمار�ت �ستكون جزء�ً �أ�سا�سياً من �جلهود 

�لعاملية ملكافحة وباء كورونا.
جاء ذلك خال تروؤ�س �سموه لأول �جتماع ملجل�س �ل��وزر�ء عن 
بعد، بح�سور �لفريق �سمو �ل�سيخ �سيف بن ز�يد �آل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�سمو �ل�سيخ من�سور بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �سوؤون �لرئا�سة، 
وبقية �أع�ساء جمل�س �ل��وزر�ء، حيث قال �سموه: بعيدون فقط 
يف �مل��ك��ان.. ول��ك��ن ق��ري��ب��ون م��ن ق��ل��وب �جلميع .. ق��ري��ب��ون من 
�جلمهور .. وخدماتنا قريبة للجميع.. �أفكارنا و�حدة.. وعملنا 

و�حد.. وفريقنا �سيظل و�حد�.
�أر�س  على  و�ملقيمني  �ملو�طنني  جميع  نطمئن  �سموه:  و�أ�ساف 
�لدولة باأن �سحة �ملجتمع �ستكون هي �لختيار �لأول عند �تخاذ 

كافة �لقر�ر�ت �حلكومية.
�لوقائية  �ل���ت���د�ب���ري  ���س��ل�����س��ل��ة  م���ع  وي���اأت���ي �لج���ت���م���اع مت��ا���س��ي��اً 
و�لحرت�زية �ملُتبعة يف �لدولة ملو�جهة فريو�س كورونا �مل�ستجد 
كوفيد 19، ويف �أعقاب �عتماد نظام �لعمل عن بعد يف �حلكومة 
�لحت���ادي���ة، ح��ي��ث �أك���د ���س��م��وه �أن �ل��ع��م��ل يف ح��ك��وم��ة �لإم����ار�ت 
م�ستمر، و�سي�ستمر، ولأجل �لإمار�ت تتو��سل �مل�سرية، وتتو��سل 

معها �لإجناز�ت.                                )�لتفا�سيل �س2(

�لأمم �ملتحدة ترحب بال�شتجابة لوقف �لقتال يف ليبيا
•• طرابل�س-وكاالت:

با�ستجابة كل من وق��و�ت �جلي�س �لوطني  �ملتحدة للدعم يف ليبيا  رحبت بعثة �لأمم 
�لليبي يف بنغازي، وحكومة �لوفاق يف طر�بل�س لند�ء�ت وقف �لقتال لأهد�ف �إن�سانية.

ويف بيان لها �أبدت �لبعثة �أملها باأن يلتزم �لطرفان بوقف فوري لاقتتال على جميع 
�جلبهات بغية �إتاحة �لفر�سة لل�سلطات �ل�سحية �ملحلية و�ل�سركاء يف جمال �لرعاية 
�مل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  جائحة  لنت�سار  �ملحتمل  للتهديد  لا�ستجابة  �ل�سحية، 
�إىل توحيد جهودها و�لعمل  �لأط��ر�ف  �لبعثة جميع  �لباد. ودعت  )كوفيد19-( يف 
معاً لتوجيه كل �لطاقات و�ملو�رد لدعم �لليبيني و�ل�سلطات �ملحلية يف �سبيل حت�سني 

��ستعد�دها ملو�جهة خطر هذ� �لوباء �لعاملي و�حليلولة دون حدوث عو�قب كارثية.
وي�سمل ذلك بح�سب بيان �لبعثة، �ل�سماح بتقدمي �مل�ساعد�ت �لإن�سانية، وتوفري �ل�سلع 
يف  و�سركائها  �لعاملية  �ل�سحة  ملنظمة  �ملجال  و�إت��اح��ة  معوقات،  دون  �لغذ�ئية  و�مل���و�د 

�لقطاع �ل�سحي للعمل دون عو�ئق يف جميع �أنحاء �لباد.
نهاية  �إن�سانية يف  �أن يف�سي وقف �لقتتال لأغر��س  يف  �أي�ساً  �أملها  �لبعثة  �أبدت  كما 
�ملطاف، �إىل قبول قيادتي �لطرفني �لليبيني مل�سودة �تفاق وقف �إطاق �لنار �لتي مت 
�لتو�سل �إليها يف 23 فرب�ير)�سباط( �ملا�سي بتي�سري من �لأمم �ملتحدة، وذلك يف �إطار 

�ملحادثات �لتي جرت يف جنيف.

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

طائرة �سحن رو�سية حتمل معد�ت طبية و�دو�ت تطهري خا�سة مل�ساعدة �يطاليا يف مكافحة فريو�س كورونا

حممد بن ر��سد خال تروؤ�سه �جتماع  جمل�س �لوزر�ء »عند بعد«                )و�م(

حظر جتول واإجراءات م�سددة يف دول عربية ب�سبب كورونا

�جلي�ش �لرو�شي ير�شل خرب�ء �إىل �إيطاليا .. وحتذير من �لأ�شو�أ باإ�شبانيا 
�جلي�ش �ليمني يو��شل حترير �لبي�شاء.. وخ�شائر كبرية بني �حلوثيني

•• اليمن-وكاالت:

مت��ك��ن��ت ق����و�ت �جل��ي�����س �ل��ي��م��ن��ي م���ن حت��ري��ر مو�قع 
�لبي�ساء  حم��اف��ظ��ة  ���س��م��ال  ق��ان��ي��ة  جبهة  يف  ج��دي��دة 
 100 �سقوط  �أ�سفرت عن  �إث��ر معارك  �ليمن،  و�سط 

من عنا�سر �حلوثيني بني قتيل وجريح و�أ�سري.
�لنقح،  �أحمد  �لعميد  م�ساه   117 �للو�ء  قائد  وق��ال 
دعم  بتحالف  م�سنودين  �ليمني  �جلي�س  ج��ن��ود  �إن 
�ل�سرعية �سنو� هجمات عنيفة �سد ميلي�سيا �حلوثي 
ومتكنو�  �لبي�ساء،  �سمال  قانية  جبهة  يف  �لنقابية 
جديدة  م��و�ق��ع  حترير  م��ن  �ملا�سية  �ل�ساعات  خ��ال 

وتكبيد �مليلي�سيا خ�سائر كبرية يف �لأرو�ح و�ملعد�ت.
للقو�ت  �لإع��ام��ي  �مل��رك��ز  نقله  ت�سريح  يف  و�أ���س��اف 
�مل�سلحة، �أن �جلي�س �ليمني متكن من حترير مو�قع 
جديدة يف جبهة قانية، ومنها �لقطور و�لتباب �ل�سود 
وغ���ريه���ا م���ن �مل���و�ق���ع، ب��ع��د �أن ك��ان��ت ت��ت��م��رك��ز فيها 

�مليلي�سيا �حلوثية.
و�أ�سار �لعميد �لنقح �إىل �أن �جلي�س �سيطر �أي�ساً على 
�لأ�سلحة  م��ن  وكميات  �لع�سكرية  �لآل��ي��ات  م��ن  ع��دد 

و�لذخائر �ملتنوعة �لتي كانت بحوزة �حلوثيني.
بلغت  �لب�سرية  �حل��وث��ي  ميلي�سيا  خ�سائر  و�أ���س��اف: 
�إىل  �ل�100 بني قتيل وجريح و�أ�سري، م�سري�ً  قر�بة 
مرمية  ت��ز�ل  ل  �حلوثيني  �ملقاتلني  جثث  بع�س  �أن 
�إىل �أم�س �لأحد يف �ل�سعاب وبطون �لأودية �لتي فرت 

منها �مليلي�سيا.
على  �حلفاظ  �إىل  �لعقاء  "كل  �لنقح  �لعميد  ودع��ا 
خا�سرة  معارك  يف  بهم  ت��زج  �مليلي�سيا  لأن  �أطفالهم، 
و�لإ�سناد  �لدعم  مثمناً  للحرب"،  وق��ود�  وي�سبحون 
للجي�س  �ل�سرعية  دعم  حتالف  يقدمه  �ل��ذي  �لكبري 
�مليلي�سيات  م��ن  �ل��ب��اد  لتحرير  معركته  يف  �ليمني 

�حلوثية �ملدعومة �إير�نياً.
للقو�ت  �لإع���ام���ي  �مل��رك��ز  ن�سر  م��ت�����س��ل،  ���س��ي��اق  ويف 
�مل�سلحة �ليمنية، مقطع فيديو لفر�ر عنا�سر ميلي�سيا 
�حلوثي �لإنقابية حتت وقع نري�ن مدفعية �جلي�س 

�لوطني يف جبهة قانية مبحافظة �لبي�ساء.
وكان �جلي�س �ليمني قد �أعلن �لأ�سبوع �ملا�سي حترير 
و�إ�سابة  وم��ق��ت��ل  �جل��ب��ه��ة  ذ�ت  يف  �مل���و�ق���ع  م���ن  ع���دد 
�لع�سر�ت من �حلوثيني بالإ�سافة �إىل �أ�سر عدد �آخر.

•• عوا�شم-وكاالت

�أول طائرة من  �أم�س  �أر�سلت رو�سيا 
�ستحمل  ع�����س��ك��ري��ة  ط���ائ���ر�ت  ت�����س��ع 
�جمايل 100 خبري وخمت�س طبي 
يف جم��ال �ل��ف��ريو���س��ات م��ن �جلي�س 
مل�ساعدتها  �ي��ط��ال��ي��ا  �إىل  �ل��رو���س��ي 
�مل�ستجد  ك��ورون��ا  وب���اء  مكافحة  يف 
طبية  م��ع��د�ت  مو�سكو  �أر���س��ل��ت  كما 
وم����رك����ب����ات ت���ط���ه���ري خ���ا����س���ة �ىل 

�يطاليا.
�نه  �لرو�سية  �ل��دف��اع  وز�رة  وذك��رت 
بعد  �مل�����س��اع��دة  ب��ع��ث��ة  �ر����س���ال  �سيتم 
ورئي�س  بوتني  �لرئي�س  ب��ني  �ت��ف��اق 

�لوزر�ء �ليطايل كونتي.
�لع�سكرية  �لنقل  ط��ائ��ر�ت  وو�سلت 
خال �لليل �ىل مدرج على م�سارف 
مو�سكو، و��سبحت ثماين فرق طبية 
ومعها  �يطاليا  �ىل  للتوجه  جاهزة 
ومعد�ت  للتطهري  متنقلة  وح��د�ت 

طبية، بح�سب وز�رة �لدفاع.
�لطائر�ت  حت��م��ل  �أن  �مل���ق���رر  وم���ن 
�سخ�س من بينهم خمت�سون   100
وز�رة  من  و�لأوب��ئ��ة  �لفريو�سات  يف 
و��سعة  عاملية  خ��ربة  لديهم  �ل��دف��اع 

يف حماربة �لأوبئة.
�ساركو�  �ن �خل��رب�ء  �ل���وز�رة  وقالت 
يف �ل�سابق يف مكافحة وباء �ليبول، 
وح�����م�����ى �خل�����ن�����ازي�����ر �لف����ري����ق����ي����ة 
و�لنر�ك�س. هذ� و�سجلت �إ�سبانيا، 

ط��ال��ب��ان  م���ن   27 م��ق��ت��ل 
ع�����ش��ك��ري��ة ع��م��ل��ي��ات  يف 

•• كابول-وكاالت:

قو�ت  �أن  �لأف���غ���اين  �جل��ي�����س  ذك���ر 
 27 �لدفاع و�لأم��ن �لوطني قتلت 
م�سلحا من حركة طالبان يف �إقليم 

قندوز �سمال �أفغان�ستان.
ونقلت قناة طلوع نيوز �لتلفزيونية 
�أم�س �لأحد عن فيلق بامري 217 
قتلت  �لأم�������ن  ق������و�ت  �إن  ب���ي���ان  يف 
�أثناء ردها على هجمات  �مل�سلحني، 
حركة طالبان يف منطقتي خان �آباد 

ود��ست-�أي-�ر�سي.
�أن ع��دد�ً كبري�ً من  �لبيان  و�أ�ساف 
يف  �أي�ساً  جتمعو�  طالبان  م�سلحي 
كانو�  حيث  �ساحب،  �إم���ام  منطقة 
يخططون لهجوم و��سع �سد قو�ت 

�لأمن.
و�أ�ساف فيلق بامري 217 �أن قائد�ً 
حم��ل��ي��اً م��ن ح��رك��ة ط��ال��ب��ان يدعى 
قاري حافظ، من بني هوؤلء �لذين 
ُقتلو� و�أ�سيب 19 م�سلحاً �آخرين.

�لقطاع  ه���ذ�  لي�سجل  غ����زة،  ق��ط��اع 
�أول  �ملرتفعة  �ل�سكنية  �لكثافة  ذو 

�إ�سابتني بالفريو�س.
�لكويتي،  �ل����وزر�ء  جمل�س  و�أ���س��در 
بفر�س  ق���ر�ر�  �لأح����د،  �ل�سبت  ليل 
حظر جتول جزئيا على �لباد من 
يف  ف��ج��ر��   4 حتى  م�ساء   5 �ل�ساعة 
ملو�جهة  �لإج������ر�ء�ت  ت�سديد  �إط����ار 

تف�سي وباء كورونا.
�لكويتية،  �ل�سحة  وز�رة  و�أع��ل��ن��ت 
�إ�سابة  ح��ال��ة   12 ت�سجيل  �لأح����د، 
ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا �مل�ستجد  م��وؤك��دة 
�ملا�سية  �����س����اع����ة  �ل�24  خ�������ال 
ب���ذل���ك عدد  ل���ريت���ف���ع  �ل����ب����اد،  يف 
�إىل  �لآن  حتى  �مل�سجلة  �لإ���س��اب��ات 

حالة.  188
عدد  �رتفاع  �لأح��د،  تون�س،  و�أعلنت 
�لإ�سابات بفريو�س كورونا �إىل 75 

حالة، فيما و�سلت �لوفيات �إىل 3.
�للبناين  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي�����ر  وح�����ذر 
حممد فهمي، �لأحد، من �أن �أعد�د 
�رتفعت  كورونا  بفريو�س  �مل�سابني 
�للتز�م  عدم  ب�سبب  خميف،  ب�سكل 
باحلجر �ملنزيل من قبل �ملو�طنني.

�ل�سحة  وز�رة  با�سم  �ملتحدث  وق��ال 
�جلهود  �إن  جماهد  خالد  �مل�سرية 
جتنبها  �ل�����دول�����ة  ت���ب���ذل���ه���ا  �ل����ت����ي 
�ل�سيناريو  م���رح���ل���ة  يف  �ل����دخ����ول 
وهو  كورونا  مر�س  لتف�سي  �لثالث 

�لعدوى �ملجتمعية.

ك���ب���ري� يف عدد  �رت����ف����اع����ا  �لأح���������د، 
�ل���وف���ي���ات و�لإ�����س����اب����ات م���ن ج���ر�ء 
ف���ريو����س ك���ورون���ا �مل�����س��ت��ج��د، وذلك 
بعد حتذير �ل�سلطات هناك من �أن 

�لأ�سو�أ مل ياأت بعد.
و�أفادت �أحدث بيانات �سحية متاحة 
ب�سبب  �ل��وف��ي��ات  ب��ارت��ف��اع  باإ�سبانيا 
كورونا �إىل 1720، و�لإ�سابات �إىل 
�إعام  و�سائل  وذك���رت   .28572
�رتفع،  �ل��وف��ي��ات  ع���دد  �أن  �إ���س��ب��ان��ي��ة 
�لأحد، من 1326 �مل�سجلة �ل�سبت، 

وعدد �لإ�سابات من 24926.

�أم�س،  �لعر�قية،  �ل�سلطات  و�أعلنت 
يف  �ملفرو�س  �لتجول  حظر  متديد 
ع��م��وم �ل���ب���اد،  ح��ت��ى ي���وم 28 من 

�سهر مار�س �جلاري.
وقالت خلية �لأزمة �خلا�سة ملو�جهة 
�لفريو�س يف �لعر�ق، يف بيان ن�سرته 
�لر�سمية  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �لأن��ب��اء  وك��ال��ة 
تعطيل  ي�سمل  �حل��ظ��ر  �إن  )و�ع(، 
و�ملوؤ�س�سات  �جل��ام��ع��ات  يف  �ل�����دو�م 
�لتاريخ  لغاية  و�مل��د�ر���س  �لرتبوية 
�إع�����ادة تقييم  ي��ت��م  �أن  ع��ل��ى  ن��ف�����س��ه، 

�لو�سع ح�سب �ملوقف �لوبائي.

�لفل�سطينية،  �حل��ك��وم��ة  و�أع��ل��ن��ت 
كافة  يف  �ل����ت����ج����ول  ح���ظ���ر  ف����ر�����س 
�إط��ار �جلهود  وذل��ك يف  �ملحافظات، 

ملو�جهة فريو�س كورونا �مل�ستجد.
�لفل�سطيني  �ل����وزر�ء  رئي�س  وق���ال 
حممد �أ�ستيه �إنه مينع خروج �سكان 
�ل�سفة �لغربية من بيوتهم تطبيقا 
يوما،   14 مل���دة  �لإل���ز�م���ي  للحجر 

�عتبار� من �أم�س )�لأحد(.
و�أعلنت وز�رة �ل�سحة �لفل�سطينية، 
�لأح���������د، ع����ن �إ�����س����اب����ة �ث����ن����ني من 
�مل����و�ط����ن����ني ب���ف���ريو����س ك����ورون����ا يف 

تراأ�س اجتماع جمل�س الوزراء عن بعد و�سكل فرق عمل ال�ستمرارية اخلدمات ودرا�سة تاأثريات )كورونا(

حممد بن ر��شد: �لأولوية ل�شحة �ملجتمع عند �تخاذ كافة �لقر�ر�ت 
 16 مليار درهم دعم من احلكومة االحتادية ال�ستمرارية االأعمال وحتفيز اإ�سايف لالقت�ساد الوطني

منظمة �ل�شحة: �لإغالق ل يكفي لهزمية كورونا 
•• لندن-رويرتز

مايك  �لعاملية  �ل�سحة  �ل��ط��و�رئ يف منظمة  خ��رب�ء  كبري  ق��ال 
ك��اف��ي��ا لهزمية  �ل�����س��ح��ي لي�س  �ل��ع��زل  ف��ر���س  �إن  �أم�����س  ر�ي����ان 
فريو�س كورونا م�سيفا �أن هناك حاجة لوجود تد�بري لل�سحة 
�لعامة حتول دون عودة ظهور �لفريو�س فيما بعد. وقال ر�يان 
يف مقابلة مع برنامج �آندرو مار �سو على تلفزيون هيئة �لإذ�عة 
�لعثور على  �إليه بحق هو  �لربيطانية )بي.بي.�سي( ما نحتاج 

�مل��ر���س��ى وم��ن يحملون �ل��ف��ريو���س وع��زل��ه��م و�ل��ع��ث��ور على من 
قوية  ت��د�ب��ري  هناك  تكن  مل  �إذ�  و�أ���س��اف  وع��زل��ه��م.  خالطوهم 
لل�سحة �لعامة �لآن فاإن �خلطر هو عودة �ملر�س من جديد عند 
رفع هذه �لقيود على �حلركة وقر�ر�ت �لإغاق. وقال ر�يان �إن 
جانب  �إىل  �تخذت  �لتي  �جلنوبية  وك��وري��ا  و�سنغافورة  �ل�سني 
�إ�سابته  يف  ُي�ستبه  �سخ�س  كل  لفح�س  م�سددة  تد�بري  �لقيود 
�إنها حلت  �ملنظمة  �لتي قالت  متثل مناذج يحتذى بها لأوروب��ا 

حمل �آ�سيا و�أ�سبحت مركز �لوباء.

�حباط هجوم �إرهابي جنوبي رو�شيا
•• مو�شكو-وام:

�أمنية  عملية  وخال  �أم�س  �لرو�سية  �لأمنية  �لقو�ت  متكنت 
هجوم  لتنفيذ  يخطط  كان  م�سلح  على  �لق�ساء  من  ناجحة 
�لذ�تي  ب��ا���س��ك��ورت��و���س��ت��ان ذ�ت �حل��ك��م  �إره���اب���ي يف ج��م��ه��وري��ة 
ملكافحة  �لرو�سية  �لوطنية  �للجنة  و�أعلنت  رو�سيا.  جنوبي 
�لإرهاب يف بيان لها.. �أن �لقو�ت �لأمنية حاولت �إيقاف �سيارة 
�جلاين يف �سو�حي مدينة �أوفا عا�سمة با�سكوروتو�ستان، �إل 
�أنه بد�أ باإطاق �لنار، ما دفع �لعنا�سر �لأمنية �إىل ت�سفيته.
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اأخبـار الإمـارات

تراأ�س اجتماع جمل�س الوزراء عن بعد

حممد بن ر��شد ي�شكل فرق عمل ل�شتمر�رية �خلدمات ودر��شة �لتاأثري�ت �ل�شحية و�لقت�شادية لفريو�ش كورونا

م���ن خم��ت��ل��ف �ل����ق����ر�ر�ت �ل���ت���ي مت 
�ل�سدد، كما وجه  �تخاذها يف هذ� 
عن  �لعمل  �أنظمة  بتعزيز  �سموه 
ب��ع��د ورف����ع ت��ق��اري��ر ي��وم��ي��ة حول 
و�لقت�سادية  �ل�سحية  �لتاأثري�ت 
�سمو  و�أك�������د  ك�����ورون�����ا.  ل���ف���ريو����س 
�ل�سيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان، 
�لدويل  و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر 
�ل���وز�رة  ج��ه��ود  ��ستعر��سه  خ��ال 
و�جر�ء�تها �لحرت�زية �أن �لوز�رة 
ت���ت���اب���ع ب���ب���ال���غ �له���ت���م���ام ����س���وؤون 
�لطلبة �ملبتعثني يف �خلارج وكافة 
�ملو�طنني ل�سمان رجوعهم لأر�س 
�لوطن ب�سامة، كما �أكد �سموه �أن 
�لأو�ساع  ت��ط��ور�ت  تتابع  �ل����وز�رة 
�ل�سفار�ت  خ�����ال  م����ن  �ل���ع���امل���ي���ة 
كفريق  كلها  وتعمل  و�لقن�سليات 
�ملو�طنني  ع�����ودة  ل��ت��ي�����س��ري  و�ح�����د 

و�لطمئنان على �سحتهم.
جهود  ����س���م���وه  �����س���ت���ع���ر����س  ك���م���ا 
م���ن���ظ���وم���ة �ل���ت���ع���ل���م ع�����ن ب���ع���د يف 
�ليوم  فعلياً  ب���د�أت  و�ل��ت��ي  �ل��دول��ة 

�جل���ه���ات خ����ال ف����رتة �لأح������د�ث 
�لطارئة ومر�جعتها ب�سكل م�ستمر 
بناء على تطور�ت �لأو�ساع �ملحلية 
حتقيق  ج����ان����ب  �إىل  و�ل����ع����امل����ي����ة، 
�ل�ستفادة �لق�سوى للمتعاملني يف 
�حل�سول على �خلدمات �حلكومية 

خال فرتة �لطو�رئ.
�جلهات  م��ن  ع��دد�  �للجنة  وت�سم 
رئا�سة  مكتب  برئا�سة  �لحت��ادي��ة 
جمل�س �ل��وزر�ء، وتخت�س مهامها 
�جلهات  ت��ب��ن��ي  ع��ل��ى  ب����الإ�����س����ر�ف 
�أعمالها،  ����س��ت��م��ر�ري��ة  جل��اه��زي��ة 
و�ملرونة  تطبيقها  على  و�ل�سر�ف 
يف �خلدمات �حلكومية خال فرتة 
و�لعمل  �لح���رت�زي���ة،  �لج�����ر�ء�ت 
يف  للعاملني  �إج����ر�ء�ت  و�سع  على 
�لأفر�د  تو�جد  وتقليل  �ملوؤ�س�سات 
يف م�����ق�����ر�ت �ل���ع���م���ل م�����ن خ���ال 
بعد،  عن  �لعمل  تقنيات  ��ستخد�م 
و�لرد على كافة �ل�ستف�سار�ت من 
ب���الج���ر�ء�ت  يتعلق  مب��ا  �جل��ه��ات 
ب���ال���ت���ن�������س���ي���ق مع  �لح��������رت�زي��������ة 

ت�����س��م ف���رق �ل��ع��م��ل ف��ري��ق منافذ 
على  يعمل  �ل��ذي  و�لتجزئة  �لبيع 
م�ستمرة  ب�����س��ورة  �ل�����س��ل��ع  ت��وف��ري 
يف �لأ����س���و�ق و�حل��ر���س ع��ل��ى عدم 
�مل�سوؤول  �مل��وردي��ن  وفريق  خلوها، 
تخزينها  وع��دم  �ل�سلع  توفري  عن 
مثل  للعقوبات  جتنباً  و�حتكارها 
و�ملعقمات  �ل���ك���م���ام���ات  م��������وردي 
و�خل�����س��ر�و�ت و�ل��ف��و�ك��ه وغريها 
وفريق  �لأ����س���ا����س���ي���ة،  �ل�����س��ل��ع  م���ن 
�لذي  �مل�ستهلك  وحماية  �لرقابة 
�مل�ستهلكني  مع  جلنب  جنًبا  يعمل 
ويتاأكد من تعزيز قنو�ت �لتو��سل 
�لقطاع  و����س���رك���ات  �جل��م��ه��ور  م���ع 
�ل���ب���ي���ع على  �خل�����ا������س وم����ن����اف����ذ 
�إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �ل���دول���ة،  م�ستوى 
يتعامل  �ل��ذي  �لإع��ام��ي  �لفريق 
و�سائل  م�����ع  م���ب���ا����س���رة  ب���������س����ورة 
�لتو��سل  وي�����س��م��ن  �لإع���ام���ي���ة 
فرق  ج��ه��ود  خمتلف  ح���ول  معهم 
خمرجاتها  و�إي�����������س�����ال  �ل���ع���م���ل 
وو�سائل  �ل�سحف  ع��رب  للجمهور 

م���ن �ل�����س��م��ان��ات �مل�����س��رف��ي��ة على 
�ملن�ساآت و�ملح�سلة من وز�رة �ملو�رد 
�ل��ب�����س��ري��ة و�ل��ت��وط��ني و�مل���ق���درة ب� 
�إىل  عامل،  كل  عن  درهم   3000
�ل�سمانات  م��ن   50% رد  ج��ان��ب 
�لهيئة  قبل  م��ن  �ملح�سلة  �مل��ال��ي��ة 
كما  و�جلن�سية،  للهوية  �لحتادية 
�أق����ر �مل��ج��ل�����س �ل���س��ت��م��ر�ر يف دعم 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  م�����س��اري��ع  تنفيذ 

�لتي تنفذها �حلكومة �لحتادية.
من  جمموعة  �ملجل�س  �عتمد  كما 
�حلكومي  �لعمل  لدعم  �ل��ق��ر�ر�ت 
ظل  يف  �ل���ق���ط���اع���ات  خم��ت��ل��ف  يف 
�لأو����س���اع �حل��ال��ي��ة، ح��ي��ث �عتمد 
ب��ت�����س��ك��ي��ل جلنة  �مل��ج��ل�����س ق��������ر�ر�ً 
�حلكومية،  �خل��دم��ات  ��ستمر�رية 
فاعلية  م�������س���ت���وى  رف������ع  ب����ه����دف 
لتقدميها  �خل���دم���ات  وج���اه���زي���ة 
زيار�ت  م��ن  و�لتقليل  �إل��ك��رتون��ي��اً 
م�����ر�ك�����ز �خل�����دم�����ة خ�������ال ف����رتة 
�لح��د�ث �لطارئة، ورف��ع م�ستوى 
تتبعها  �لتي  �لحرت�زية  �لتد�بري 

�ملوؤ�س�سات  بجاهزية  و�أ�ساد  �لأح��د، 
�ل���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة �������س������و�ء �مل������د�ر�������س 
خمرجات  ل��ت��وف��ري  و�جل���ام���ع���ات 
لقيا�س  للطلبة  وجت��ارب  معرفية 
ف��اع��ل��ي��ة �مل���ب���ادرة و���س��م��ان حتقيق 
�لتعلم  ع��م��ل��ي��ة  يف  �لأد�ء  ج�����ودة 
وب��ك��ف��اءة ع��ال��ي��ة. م��ن ج��ان��ب��ه �أكد 
معايل �سلطان بن �سعيد �ملن�سوري 
�لإمار�ت  دول��ة  �أن  �لقت�ساد  وزي��ر 
كانت �سباقة للت�سدي لأي تد�عيات 
�لفريو�س  �ن��ت�����س��ار  م���ن  حم��ت��م��ل��ة 
وو�سع  �ل�����دول�����ة،  �ق���ت�������س���اد  ع���ل���ى 
�لتحفيزية  �لقت�سادية  �خلطط 
على �مل�ستويني �لحتادي و�ملحلي، 
حزمة  لع����ت����م����اد  و�ل�����س����ت����ع����د�د 
��ستجابة  م��ن��الإج��ر�ء�ت  �إ���س��اف��ي��ة 
ح���ي���ث قامت  �ل�����ر�ه�����ن،  ل��ل��و���س��ع 
عمليات  غ��رف��ة  بت�سكيل  �ل�����وز�رة 
ت�����س��م 4 ف����رق ت��ع��م��ل ع��ل��ى م���د�ر 
�ل�ساعة، وتعمل عن كثب للت�سدي 
خمتلف  ع��ل��ى  ���س��ل��ب��ي  ت���اأث���ري  لأي 
�ل��ق��ط��اع��ات �لق���ت�������س���ادي���ة، حيث 

�جلهود  لتوحيد  �ملعنية  �جل��ه��ات 
و�لت�سدي  لا�ستجابة  �لوطنية 
�ج������ر�ء�ت  و�ع���ت���م���اد  ط������ارئ،  لأي 
�����س���ت���م���ر�ري���ة ت���ق���دمي �خل���دم���ات 
تت�سمنه  مب��ا  �حلكومية  للجهات 
من �إجر�ء�ت وبد�ئل �لو�جب على 

�ملوؤ�س�سات �تخاذها.

االإج������راءات  م�����س��ت��ج��دات   -
ال���دول���ة  يف  االح�����رزاي�����ة 
كورونا  ف��ريو���س  م��ن  للوقاية 

امل�ستجد كوفيد 19 
�لجتماع  خ����ال  ���س��م��وه  و�ط���ل���ع 
ع���ل���ى م�������س���ت���ج���د�ت �لإج������������ر�ء�ت 
�لحرتز�ية يف �لدولة للوقاية من 
كوفيد  �مل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
جاهزية  �إىل  ب���الإ����س���اف���ة   ،19
و��ستعد�د�تها،  �لقطاعات  خمتلف 
�لقطاع  ����س��ت��ع��د�دت  ذل���ك  يف  مب���ا 
�لق���ت�������س���ادي و�أه������م �لإج��������ر�ء�ت 
وم�ستجد�ت  �ت���خ���اذه���ا،  مت  �ل��ت��ي 
وغريها  بعد،  عن  و�لعمل  �لتعلم 

•• دبي-وام:

�ل�سيخ حممد  �ل�سمو  �أكد �ساحب 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
�أن حكومة  �هلل،  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م 
�لإم�������������ار�ت م�������س���ت���ع���دة وج����اه����زة 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م����ع ج��م��ي��ع �ل���ظ���روف 
�لإم�����ار�ت  دول���ة  و�أن  �مل�ستقبلية، 
من �جلهود  �أ�سا�سياً  ج��زء�ً  �ستكون 

�لعاملية ملكافحة وباء كورونا.
ت���روؤ����س �سموه  ج����اء ذل����ك خ����ال 
�ل�������وزر�ء  مل��ج��ل�����س  �ج���ت���م���اع  لأول 
ع��ن ب��ع��د، ب��ح�����س��ور �ل��ف��ري��ق �سمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �سيف  �ل�سيخ 
�ل��وزر�ء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
�لد�خلية و�سمو �ل�سيخ من�سور بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لرئا�سة،  ����س���وؤون  وزي����ر  �ل������وزر�ء 
وب��ق��ي��ة �أع�����س��اء جم��ل�����س �ل�����وزر�ء، 
حيث ق��ال ���س��م��وه: ب��ع��ي��دون فقط 
يف �ملكان.. ولكن قريبون من قلوب 
�جلمهور  من  قريبون   .. �جلميع 
للجميع..  ق��ري��ب��ة  وخ��دم��ات��ن��ا   ..
و�حد..  وعملنا  و�ح����دة..  �أف��ك��ارن��ا 

وفريقنا �سيظل و�حد�.
و�أ����س���اف ���س��م��وه: ن��ط��م��ئ��ن جميع 
�مل��و�ط��ن��ني و�مل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى �أر����س 
�لدولة باأن �سحة �ملجتمع �ستكون 
�تخاذ  ع��ن��د  �لأول  �لخ��ت��ي��ار  ه���ي 

كافة �لقر�ر�ت �حلكومية.
وياأتي �لجتماع متا�سياً مع �سل�سلة 
و�لحرت�زية  �ل��وق��ائ��ي��ة  �ل��ت��د�ب��ري 
�ملُتبعة يف �لدولة ملو�جهة فريو�س 
ويف   ،19 كوفيد  �مل�ستجد  ك��ورون��ا 
�أع���ق���اب �ع��ت��م��اد ن��ظ��ام �ل��ع��م��ل عن 
�لحتادية، حيث  بعد يف �حلكومة 
�ل��ع��م��ل يف حكومة  �أن  ���س��م��وه  �أك���د 
و�سي�ستمر،  م�����س��ت��م��ر،  �لإم��������ار�ت 
ولأجل �لإمار�ت تتو��سل �مل�سرية، 

وتتو��سل معها �لإجناز�ت.
�ليوم  �ج��ت��م��اع��ن��ا  ����س���م���وه:  وق�����ال 
ظروف  ويف  جديدة،  ب���اأدو�ت  ياأتي 
حكومة  �أن  ل��ن��ث��ب��ت  ����س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
م�ستقبلية..  ح��ك��وم��ة  �لإم�������ار�ت 
ق����ادرة ع��ل��ى �ل��ت��اأق��ل��م م��ع خمتلف 
بف�سل  وت�����س��ت��ط��ي��ع  �ل���ت���ح���دي���ات، 
كو�درها �لوطنية وبنيتها �لتحتية 

�أن تو�كب كافة �مل�ستجد�ت.
�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  و�أ����س���اف 
مكتوم:  �آل  ر������س����د  ب����ن  حم���م���د 
بعد  ع����ن  �ل��ت��ع��ل��م  ����س��ت��ث��م��رن��ا يف 
و�لعمل عن بعد و�خلدمات �لذكية 
���س��ن��و�ت.. و�ليوم   10 لأك���ر م��ن 

جنني ثمر�ت �لعمل.
وقال �سموه: ر�سالتنا للعامل: هذ� 
وت��وح��ي��د �جلهود  �ل���ت���ع���اون  وق����ت 
�لب�سرية،  �أعد�ء  �أهم  �أحد  ملكافحة 
موؤكد�ً �أن كورونا فريو�س �سحي.. 
وفريو�س  �ق��ت�����س��ادي..  وف��ريو���س 
�جتماعي.. و�لعامل �ليوم مطالب 

بالتكاتف لهزمية هذ� �لوباء.

دع���م  دره������م  م���ل���ي���ار   16  -
م���ن احل���ك���وم���ة االحت���ادي���ة 
ال�ستمرارية االأعمال وحتفيز 

اإ�سايف لالقت�ساد الوطني
يف ���س��ي��اق �أج��ن��دة �ج��ت��م��اع جمل�س 
�ملجل�س جمموعة  �عتمد  �ل��وزر�ء، 
�لعمل  ل����دع����م  �ل�������ق�������ر�ر�ت  م�����ن 
�لقطاعات  خمتلف  يف  �حل��ك��وم��ي 
و�مل�ستجد�ت  �ل���ت���ط���ور�ت  ظ���ل  يف 
�ملجل�س  �ع��ت��م��د  ح��ي��ث  �ل���ع���امل���ي���ة، 
�حلكومة  يف  م������ب������ادر�ت  ح����زم����ة 
��ستمر�رية  ل����دع����م  �لحت�����ادي�����ة 
�لأعمال وحتفيز �إ�سايف لاقت�ساد 
درهم،  مليار   16 بقيمة  �لوطني 
�لتي  �لق��ت�����س��ادي��ة  �حل���زم  لتكمل 
مت �لإعان عنها موؤخر�ً من �إمارة 
�ملركزي،  و�مل�سرف  ودب��ي  �أبوظبي 
مليار   126.5 �لإج��م��ايل  لي�سل 

درهم يف �لدولة.
�لإ�سافية  �ل����ق����ر�ر�ت  وت�����س��م��ن��ت 
�لإد�رية  �لغر�مات  حت�سيل  تعليق 
�مل��و�رد �لب�سرية و�لتوطني  ل��وز�رة 
للتمديد،  ق��اب��ل��ة  �أ����س���ه���ر   6 مل����دة 
�لعمل  ت�ساريح  ر���س��وم  وتخفي�س 
عمالة  ل���دي���ه���ا  �ل���ت���ي  ل��ل��م��ن�����س��اآت 
م�سجلة عددها 1 ولغاية 6 عمال، 
�لقت�ساد،  وز�رة  ر�سوم  وتخفي�س 
�ل���������س����رك����ات  دع��������م  ج�����ان�����ب  �إىل 
 50% و�لأع����م����ال م���ن خ���ال رد 

�لتو��سل �لجتماعي.
م��ع��ايل عبد�لرحمن  �أك���د  يف ح��ني 
بن حممد �لعوي�س، وزير �ل�سحة 
تتابع  �ل���وز�رة  �أن  �ملجتمع  ووق��اي��ة 
�لدولة  يف  �ملخت�سة  �جل��ه��ات  م��ع 
����س���ري �ل���ع���م���ل وت����ط����ور �لأو�����س����اع 
�ل�سحي،  �جلانب  يف  �لعامل  ح��ول 
�ل��وط��ن��ي��ة بتكاتف  �ل��ف��رق  وت��ع��م��ل 
ومتكاملة  �ساملة  منظومة  �سمن 
ل��ل��ت��ق�����س��ي �ل����وب����ائ����ي ت���رب���ط بني 

خمتلف �جلهات �ملعنية.
م�ستجد�ت  م��ع��ال��ي��ه  و����س��ت��ع��ر���س 
�لتي  �أو  �مل�����س��اب��ة  ����س���و�ء  �حل�����الت 
ت���ع���اف���ت يف دول������ة �لإم����������ار�ت من 
ف���ريو����س ك����ورون����ا �مل�����س��ت��ج��د، �إىل 
�ملن�ساآت  و�إج��ر�ء�ت  جانب جاهزية 
�حلكومي  �ل��ق��ط��اع��ني  يف  �لطبية 
وغريها  و�مل���خ���ت���رب�ت  و�خل����ا�����س 
ل���س��ت��م��ر�ي��ة ت��ط��ب��ي��ق �لإج�������ر�ء�ت 
�ل���وق���ائ���ي���ة ل��ل��ع��ائ��دي��ن م���ن خ���ارج 
حالت  لأي  �ملخالطني  �أو  �ل��دول��ة 
���س��اب��ق��ة. م��ن ج��ان��ب��ه ���س��دد معايل 
�أحمد �جلابر  �لدكتور �سلطان بن 
وزير دولة رئي�س �ملجل�س �لوطني 
�جلهود  �لجتماع  خال  لاإعام 
بها  يقوم  �لتي  و�ملتميزة  �لكبرية 
للم�ساهمة  �لإع����ام����ي  �ل���ق���ط���اع 
يف �ح���ت���و�ء ف���ريو����س ك���ورون���ا من 
و�لتثقيف  �لتوعية  خال حمات 
ومكافحة  �مل��ج��ت��م��ع  ث��ق��ة  وت��ع��زي��ز 
�ملغلوطة،  و�مل��ع��ل��وم��ات  �ل�����س��ائ��ع��ات 
�ملجل�س  ب��ني  ع���اٍل  بتن�سيق  وذل���ك 
ووز�ر�ت  ل������اإع������ام  �ل����وط����ن����ي 
و�لتعليم  و�ل����رتب����ي����ة  �ل�������س���ح���ة 
�لطو�رئ  لإد�رة  �لوطنية  و�لهيئة 
و�ملكاتب  و�ل�����ك�����و�رث  و�لأزم���������ات 
�لإعامية  و�ملوؤ�س�سات  �لإعامية 
بحر�س  معاليه  �أ���س��اد  ..كما  كافة 
ك��اف��ة �جل���ه���ات �مل��ع��ن��ي��ة ع��ل��ى دعم 
وتزويدها  �لإع����ام  و���س��ائ��ل  ع��م��ل 
و�لتحديثات  �مل���ع���ل���وم���ات  ب��ك��اف��ة 
للقيام بعملها �لتوعوي و�لتثقيفي 
و�لتعليمات  �لر����س���اد�ت  و�ي�����س��ال 
وتوجه  و�مل��ق��ي��م��ني.  ل��ل��م��و�ط��ن��ني 
بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
للوزر�ء  بكلمة  م��ك��ت��وم  �آل  ر����س��د 
�لإمار�ت  دول��ة  �أن  على  فيها  �سدد 
و��ستعد�دها  روؤي��ت��ه��ا  يف  م��ا���س��ي��ة 
و�لتكيف  �مل��رون��ة  و�أن  للخم�سني، 
�لأ�سعدة  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  ����س���رورة 
�لقر�ر  و�سنع  �حلكومي  �لعمل  يف 
لج��ت��ي��از �مل��رح��ل��ة �حل��ال��ي��ة، حيث 
يف  عاملياً  �لأوىل  "�لإمار�ت  ق���ال: 
مع  �لتكيف  على  �حل��ك��وم��ة  ق���درة 
فريق  �أف�سل  ومتتلك  �ل��ت��غ��ري�ت، 
للعبور نحو �مل�ستقبل، ونظام عمل 

مرن ومتجدد".

- �سمن اأجندة االجتماع
�عتمد  �لت�سريعية  �ل�����س��وؤون  ويف 
�مل��ج��ل�����س �إ����س���د�ر ق���ان���ون �حت���ادي 
�ل�������س���ه���اد�ت  �����س���ت���غ���ال  �����س����اأن  يف 
يهدف  و�ل���ذي  �لوهمية،  �لعلمية 
�ل�سهاد�ت  ��ستغال  مو�جهة  �إىل 
و��ستخد�مها  �ل��وه��م��ي��ة  �لعلمية 
�جلهات  يف  �ل��وظ��ائ��ف  يف  للتعيني 
�أو  �أو �جلهات �خلا�سة،  �حلكومية 
�ملجل�س  و�عتمد  �آخ��ر.  لأي غر�س 
�لائحة  ب�ساأن  قر�ر  �إ�سد�ر  ا  �أي�سً
بقانون  ل��ل��م��ر���س��وم  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
�حتادي يف �ساأن تنظيم نقل وزر�عة 
�لب�سرية،  و�لأن�����س��ج��ة  �لأع�������س���اء 
و�لذي يهدف �إىل حتديد �إجر�ء�ت 
�ملهن  ملز�ويل  �لرتخي�س  و�سروط 
�ل�سحية و�ملن�ساآت �ل�سحية لإجر�ء 
�لأع�ساء  وزر�ع������ة  ن��ق��ل  ع��م��ل��ي��ات 
وو�سع  �ل���ب�������س���ري���ة،  و�لأن�������س���ج���ة 

�ل�سو�بط �خلا�سة بالتربع.
قر�ر  �إ���س��د�ر  �ملجل�س  �عتمد  كما 
�خلريية  �جل��ه��ات  ج��دول  بتعديل 
�سريبة  ����س��رتد�د  لها  يجوز  �لتي 
�ملدخات، ومبا ميكن هذه �جلهات 
�ملالية  م����و�رده����ا  ����س��ت��غ��ال  م���ن 
�خلريية  �لع��م��ال  يف  وت�سريفها 
و�لإن�سانية وخدمة �ملجتمع، وقيام 
ب�����اأد�ء مهامها  �جل��ه��ات �خل��ريي��ة 
�لجتماعية و�لإن�سانية دون �أعباء 
�إ�سافية عليها. ويف �ل�ساأن �لدويل، 
�مل���ج���ل�������س على  �ع���ت���م���د و������س�����ادق 
ع��دد م��ن �لت��ف��اق��ي��ات �ل��دول��ي��ة يف 
�ل��دول��ة على  �إط��ار تعزيز عاقات 

�مل�ستوى �لعاملي.

�حلكومية �لقر�ر�ت  كافة  �تخاذ  عند  �لأول  �لختيار  هي  �شتكون  �ملجتمع  �شحة  باأن  �جلميع  • نطمئن 
�لب�شرية �أعد�ء  �أهم  �أحد  ملكافحة  �جلهود  وتوحيد  �لتعاون  وقت  هذ�  للعامل:  • ر�شالتنا 

�لوباء هذ�  لهزمية  بالتكاتف  مطالب  �ليوم  و�لعامل  و�جتماعي..  و�قت�شادي..  �شحي..  فريو�ش  • كورونا 
م�شتمر �لإمار�ت  �أجل  ومن  �لإمار�ت  يف  وعملنا  �مل�شتقبل..  نحو  للعبور  فريق  �أف�شل  • منتلك 

�لقت�شاد  وحتفيز  �لأعمال  ل�شتمر�رية  �إ�شافية  دعم  درهم  مليار   16 •
�لوطني لي�شل �إجمايل �حلزمة �لقت�شادية يف �لدولة 126.5 مليار درهم

و�مل�شتجد�ت �ملتغري�ت  مع  �لتكيف  على  �حلكومة  قدرة  يف  عامليًا  �لأوىل  • �لإمار�ت 
و�جلن�شية للهوية  �لحتادية  �لهيئة  قبل  من  �ملح�شلة  �ملالية  �ل�شمانات  % من   50 • رد 
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اأخبـار الإمـارات
حفاظا على ال�سحة العامة يف راأ�س اخليمة

�إغالق 8 مقاه غري ملتزمة بقر�ر وقف تقدمي �ل�شي�شة 
 

•• راأ�س اخليمة- الفجر:

�أغلقت �أم�س د�ئرة بلدية ر�أ�س �خليمة 8 مقاٍه مل تلتزم بقر�ر �لتوقف عن تقدمي �ل�سي�سة للزبائن 
وذلك يف �إطار �لتد�بري و�لإجر�ء�ت �لوقائية �ملتبعة للحد من �نت�سار فريو�س كورونا )كوفيد 19(.

وفور �سدور �لقر�ر، قام مفت�سو د�ئرة �لبلدية بجولت تفتي�سية مكثفة على �ملن�ساآت �ملعنية ملتابعة �لتز�م �جلميع 
�نطاقاً من حر�سها على �ل�سحة �لعامة يف �لإمارة .

و�سددت د�ئرة بلدية ر�أ�س �خليمة على �أهمية �للتز�م بالقر�ر، موؤكدًة �أنه لن يتم �لتهاون مع �أي من�ساأة خمالفة 
و�سيتم تطبيق �إجر�ء�ت �سارمة جتاه كل من�ساأة ل تلتزم بقر�ر �لتوقف عن تقدمي �ل�سي�سة.

مركز تريندز ينظم �أول ندوة علمية عن بعد حول خماطر فريو�ش كورونا �أو�خر �ل�شهر
•• اأبوظبي-وام: 

 31 يف  و�ل���س��ت�����س��ار�ت  للبحوث  ت��ري��ن��دز  م��رك��ز  ينظم 
نوعها يف منطقة  علمية من  ن��دوة  �أول  �حل��ايل  مار�س 
�ل�������س���رق �لأو�����س����ط ع���ن ب���ع���د، ح����ول خم���اط���ر فريو�س 
�لقت�سادية  وتد�عياته  كوفيد19-،  �مل�ستجد  ك��ورون��ا 
وذلك  وم�ستقبا،  حاليا  �لعامل،  على  و�ل�سرت�تيجية 
�لدوليني.   و�ملتخ�س�سني  �خل��رب�ء  من  نخبة  مب�ساركة 
�لعامل ما  �ستعقد حتت عنو�ن  �لتي  �لندوة  وتاأتي هذه 
بعد وباء كورونا �مل�ستجد: م�سهد عاملي جديد، وفق �آلية 
�لتو��سل  من�سات  با�ستخد�م  بعد  ع��ن  �ملبا�سر  �حل���و�ر 
�لرقمي �حلديثة، �سمن �سل�سلة فعاليات علمية متنوعة، 

و�ملحا�سر�ت  و�مل����وؤمت����ر�ت  �ل���ن���دو�ت  م��ن  ع����دد�  ت�سمل 
للبحوث  تريندز  "مركز  �سينظمها  �لتي  �ملتخ�س�سة، 
 ،  2020 �لعام �حلايل  بعد خال  و�ل�ست�سار�ت"، عن 
مب�ساركة جمموعة من �ملر�كز �لبحثية �لعاملية ملناق�سة 
�أهم �لق�سايا �ل�سرت�تيجية و�لقت�سادية ذ�ت �لأولوية 
على �مل�ستويني �لإقليمي و�لعاملي. و�أكد �لدكتور حممد 
�ل��ع��ل��ي، م��دي��ر ع���ام م��رك��ز ت��ري��ن��دز للبحوث  ع��ب��د �هلل 
 ، للمركز  �ملبتكرة  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  �أهمية  و�ل�ست�سار�ت.. 
�لعامل  بها  مير  �لتي  �ل��ظ��روف  مع  جتاوبا  تاأتي  و�لتي 
و�لإجر�ء�ت  �مل�ستجد،  كورونا  وب��اء  �نت�سار  ج��ر�ء  �ليوم 
�ل�سحية �لتي تفر�سها كثري من دول �لعامل ملنع �نت�سار 
�لعمل عن  �ملوؤ�س�سات  �لوباء، و�لتي تفر�س على معظم 

بعد ومنع �لختاط �ملبا�سر بني �لب�سر، حتى متر هذه 
وثّمن  كلها.  �لإن�سانية  على  ب�سام  �لع�سيبة  �ل��ف��رتة 
مدير عام مركز تريندز للبحوث و�ل�ست�سار�ت، �جلهود 
�لإم����ار�ت يف جم��ال مكافحة هذ�  دول��ة  بها  تقوم  �لتي 
�لوباء، و�لتي �أظهرت قدر�ت ��ستثنائية يف منع �نت�ساره 
�لأكر  �ل��ع��امل  دول  م��ن  لكثري  �ل��دع��م  وتقدميها  ب��ل   ،

ت�سرر� منه.
و�ل�سيا�سات  للجهود  تتويجا  ياأتي  ذلك  �أن  �إىل   م�سري� 
�لطموحة  و�ل��روؤي��ة  �ل��دول��ة،  �أقرتها  �لتي  �ل�ستباقية 
لقيادتها �لر�سيدة، �لتي ل ترتك �سيئا لل�سدفة، وت�سع 
تخطيطها  يف  �عتبارها  يف  �ملحتملة  �ل�سيناريوهات  كل 

للم�ستقبل �مل�سرق �لذي تن�سده ل�سعبها.

تابع ح�سة تعليمية عن بعد وطماأن اأبناءه الطلبة يف اأول يوم دوام مدر�سي افرا�سي 

حممد بن ر��شد: �ملد�ر�ش توقفت لكن �لتعليم لن يتوقف .. ونحن �لدولة �لأكرث ��شتعد�د� للتعلم �لذكي

تعزيز  ع��ل��ى  �ل��رتك��ي��ز  مت خ��ال��ه 
قدر�ت �ل�سلك �لتعليمي على �إد�رة 
�لعملية �لرتبوية �لذكية ، و�عتماد 
�أف�سل �لو�سائل و�ملمار�سات يف هذ� 
�ملجال ل�سمان �حلفاظ على جودة 
�ل��ت��ع��ل��ي��م وم�������س���اع���دة �ل��ط��ل��ب��ة يف 
�ملر�حل �لدر��سية كافة على ج�سر 
منظومة  ب��ني  ت��ف��اوت  �أو  خلل  �أي 
�لتعليم �لتقليدية و�لتعلم �لذكي.
�ملد�ر�س  �ل��وز�رة  �إىل ذلك، وجهت 
�خل��ا���س��ة يف �ل���دول���ة، ���س��و�ء تلك 
�أو  �حلكومي  �ملنهاج  تعتمد  �ل��ت��ي 
م��ن��اه��ج دول��ي��ة م��ع��ت��م��دة، بتطبيق 
و�لتاأكد  بعد  عن  �لتعلم  منظومة 
�لتي  و�لآل������ي������ات  �خل����ط����ط  ب�������اأن 
حت��دده��ا ك��ل م��در���س��ة ت��ت��و�ف��ق مع 
و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �سيا�سات 
و����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل��ت��ع��ل��م ع���ن بعد 

م��ق��اع��د �ل��در����س��ة �ف��رت����س��ي��اً من 
�لت�سجيل يف منظومة  �لبيت عرب 
�لتعلم عن بعد، ومتابعة �لدرو�س 
�مل��ع��ل��م��ني و�مل���ع���ل���م���ات، �سمن  م���ع 
ج��دول ح�س�س حم��دد لكل حلقة 
�إطار  ويف  �لدر��سية،  �حللقات  من 
وتقييم  وم��ت��اب��ع��ة  ت��دري�����س  �آل���ي���ة 
�لعملية  ���س��ري  ت�����س��م��ن  م��ن��ه��ج��ي��ة 
�لتعليمية و�لرتبوية بكل �سا�سة 
ويحقق  �مل�ستهدفات  يرتجم  ومبا 

�أف�سل �لنتائج.
�لتعليم  مب���ن���ظ���وم���ة  و�ل����ت����ح����ق 
�لف����رت������س����ي �ل����ي����وم �أك�������ر من 
من  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب  مليون   1.2
خم��ت��ل��ف �مل�����د�ر������س و�جل���ام���ع���ات 
يف �ل���دول���ة.. وق���د ح��ر���س��ت وز�رة 
�ل���رتب���ي���ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م ع��ل��ى توفري 
و�للوج�ستية  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  �ل��ق��اع��دة 

�لوز�رة  خ�س�ست  حيث  �ملعتمدة، 
جلاناً وفرق رقابة ومتابعة ل�سمان 
�للتز�م مبعايري عملية �لتعلم عن 

بعد وفق �لأطر �ملحددة.
�لتعليمية  �لعملية  �سري  ول�سمان 
�لرتبية  وز�رة  ج��ه��زت  ب�سا�سة، 
عمليات  م������رك������زي  و�ل����ت����ع����ل����ي����م 
�أنظمة  ي��ت�����س��م��ن��ان  م���ت���ط���وري���ن، 
عملية  ملتابعة  و���س��ا���س��ات،  ح��دي��ث��ة 
�لعمليات  ق��ط��اع  قبل  م��ن  �لتعلم 
�ملدر�سية يف خمتلف �أنحاء �لدولة، 
كافة  ت�سخري  م��ن  ل��ل��ت��اأك��د  وذل���ك 
�ملعلومات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م�������و�رد 
..كما  �ل��رتب��وي��ة  �لعملية  خلدمة 
���س��ك��ل��ت �ل��������وز�رة ف����رق دع����م فني 
�ل�ساعة  م��د�ر  على  تعمل  و�إ�سر�يف 
�لتي قد  �لعقبات  تذليل  �سبيل  يف 
خال  �ملعلمني  �أو  �لطلبة  تو�جه 

و�آليات �لتنفيذ وكل ما له عاقة 
لتطبيق  �ل�����ازم�����ة  ب����اخل����ط����و�ت 
م��ن��ظ��وم��ة �ل��ت��ع��ل��م ع���ن ب��ع��د، عرب 
�ملنظومة  ج����اه����زة  م����ن  �ل����ت����اأك����د 
�لتعليمية وتهيئة �مليد�ن �لرتبوي 
وتدريب �لكو�در �لتعليمية و�إعد�د 
وتوفري  �لأم����ور  و�أول���ي���اء  �لطلبة 
�لآل���ي���ات و�ل��ت�����س��ه��ي��ات مب��ا يكفل 
ت��ق��دمي جت��رب��ة تعلم ذك��ي��ة نوعية 

حتقق �لأهد�ف �ملرجوة منها.
وز�رة  ن���ف���ذت  �ل�����س��ي��اق،  ه����ذ�  ويف 
�ل����رتب����ي����ة و�ل���ت���ع���ل���ي���م ب���رن���اجم���اً 
باآليات  خ��ا���س��اً  ���س��ام��ًا  ت��دري��ب��ي��اً 
وت��ق��ن��ي��ات �ل��ت��ع��ل��م ع��ن ب��ع��د لأكر 
يف  و�إد�ري  م��ع��ل��م  �أل�����ف   25 م���ن 
�ملد�ر�س �حلكومية، بالإ�سافة �إىل 
ومدير  معلم   9200 م��ن  �أك���ر 
�خلا�سة،  �مل���د�ر����س  م���ن  م��در���س��ة 

•• دبي-وام:

قال �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  �آل مكتوم  ر����س��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
�ملد�ر�س  �إن  �هلل  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م 
�لتعليم لن يتوقف..  توقفت لكن 
��ستعد�د�ً  �لأك����ر  �ل��دول��ة  ون��ح��ن 
�أن  �سموه  م��وؤك��د�ً   ، �ل��ذك��ي  للتعلم 
مد�ر�س  يف  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ة 
درجات  وباأق�سى  م�ستمرة  �لدولة 
�ل���ك���ف���اءة ح��ت��ى يف ظ���ل �لأو�����س����اع 
�ل�����س��ع��ب��ة �ل���ت���ي ت��ع��ي�����س��ه��ا �ل����دول 
جر�ء تف�سي فريو�س كورونا �لذي 
�أكر من ن�سف  ت�سبب يف حرمان 
�لعامل  �أن��ح��اء  خمتلف  يف  �لطلبة 

من �لتعليم.
�أث���ن���اء م��ت��اب��ع��ة �سموه  ج����اء ذل����ك 
�إحدى �حل�س�س �لتعليمية يف �أول 
يوم دو�م �فرت��سي لطلبة مدر��س 
للف�سل  �����س���ت���ك���م���اًل  �لإم������������ار�ت، 
�ل��در����س��ي �ل��ث��اين، وذل���ك م��ع بدء 
بعد  عن  �لتعلم  منظومة  تطبيق 
�حلكومية  �ل����دول����ة  م����د�ر�����س  يف 
ويف  �خلا�س  �لقطاع  م��در����س  ويف 

�جلامعات.
�ل�سيخ  �ل�������س���م���و  ����س���اح���ب  وق������ال 
مكتوم:  �آل  ر������س����د  ب����ن  حم���م���د 
ومن  ب��ع��د..  ع��ن  م�ستمر..  �لعلم 
�أي مكان.. لأنه �سمانة ل�ستمر�ر 

�لتنمية يف �لأوطان .
ووج�������ه ����س���م���وه دع����وت����ه لأب���ن���ائ���ه 
�لعلم..  ع��ن  تتوقفو�  ل  �لطلبة: 
�حلياة..  ي�سنع  �ل���ذي  ه��و  �ل��ع��ل��م 
�لتعلم.. يتوقف  ومن يتوقف عن 
�سموه:  م�����س��ي��ف��اً   ، �حل����ي����اة  ع����ن 
��ستثمرنا يف �لتعليم �لذكي خال 
و�ليوم  �ل�سابقة..  �لع�سر  �ل�سنو�ت 

�لتعلم  م��ن��ظ��وم��ة  م���ع  ت��ع��ام��ل��ه��م 
ع��ن ب��ع��د وت��ق��دمي �ل��دع��م �لازم 
�لكفيلة  �لتقنية  �حللول  وتطوير 

باإجناح �لتجربة.
�لإم������ار�ت بو�حدة  دول����ة  وت��ت��م��ت��ع 
�لذكي  �ل��ت��ع��ل��م  م���ن���ظ���وم���ات  م����ن 
�ملنطقة  وتقدماً يف  �لأك��ر تطور�ً 
..و�إىل جانب �ملنظومة �حلكومية 
�لتعلم  بو�بة  خ��ال  من  �ملتطورة 
ب����وز�رة �لرتبية  �ل��ذك��ي �خل��ا���س��ة 
و�ل���ت���ع���ل���ي���م، ه���ن���اك �ل���ع���دي���د من 
�حليوية  و�مل������ب������ادر�ت  �مل�������س���اري���ع 
للتعلم عن بعد، من بينها م�سروع 
�لعربي  للتعليم  م��در���س��ة  من�سة 
موؤ�س�سة  �لإلكرتوين، حتت مظلة 
م�����ب�����ادر�ت حم���م���د ب����ن ر������س����د �آل 
مكتوم �لعاملية �لتي توفر �أكر من 
5000 در�س تعليمي بالفيديو يف 
و�لفيزياء  �ل��ع��ام��ة  �ل��ع��ل��وم  م����و�د 
بالإ�سافة  و�لريا�سيات  و�لكيمياء 
�لعربية،  للغة  متكامل  منهاج  �إىل 
تغطي �ملر�حل �لدر��سة من ريا�س 
�لثاين  �ل�����س��ف  �لأط����ف����ال وح��ت��ى 
وتنفيذ  ت�سميم  مت  ..وق����د  ع�سر 
بال�ستناد  �لتعليمية  �لفيديوهات 
عاملياً،  �ملعتمدة  �ملناهج  �أحدث  �إىل 
و�مل��ن�����س��ة م��ت��اح��ة جم���ان���اً لأك���ر 
عربي  طالب  مليون  خم�سني  من 

بالإ�سافة �إىل �ملعلمني و�لأهايل.
�ملتحدة  �لأمم  م��ن��ظ��م��ة  وك���ان���ت 
ل����ل����رتب����ي����ة و�ل�����ع�����ل�����م و�ل����ث����ق����اف����ة 
�ل��ي��ون�����س��ك��و ق���د �أو�����س����ت م���وؤخ���ر�ً 
موثوق  كم�سدر  مدر�سة  مبن�سة 
للمحتوى �لتعليمي �لنوعي باللغة 
ي��غ��ط��ي خمتلف  �ل�����ذي  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ملو�د �لدر��سية، مبا يو�كب �ملناهج 
�لعربية و�لعاملية ويلبي متطلبات 

منظومات �لتعلم عن بعد.

جنني �لثمار .
لديها  �لإم����ار�ت  �سموه:  و�أ���س��اف 
�لأكر  بني  من  تكنولوجية  بنية 
ومنظومة  �ل����ع����امل..  يف  ت���ق���دم���اً 
�لأف�سل  هي  لدينا  �لذكي  �لتعلم 
يجعلنا  ���س��ب��ب  ول  �مل��ن��ط��ق��ة..  يف 
�سموه:  ، لفتاً  �أو نرت�جع  نتوقف 
ما نعي�سه �ليوم هو حتدٍّ جديد يف 
رحلة �لتنمية.. و�سوف نتجاوزه.. 
و���س��وف ن��ك��ون �أق����وى لأن��ن��ا نوؤمن 
جميعاً باأن ل م�ستحيل يف قامو�س 

�لإمار�ت .
�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ����س���اح���ب  ووج������ه 
�آل مكتوم �ل�سكر  حممد بن ر��سد 
ل��ل��م��ع��ل��م��ني و�مل����ع����ل����م����ات �ل���ذي���ن 
مي���ار����س���ون دوره������م �حل���ي���وي من 
خ���ال م��ت��اب��ع��ة �ل��ط��ل��ب��ة ع���ن بعد 
وتذليل �ل�سعاب و�سمان ��ستمر�ر 
�نقطاع،  دون  �لتعليمية  �لعملية 
�لإد�رية  �ل��ك��و�در  �سموه  �سكر  كما 
و�ل��ت��ق��ن��ي��ة ك��اف��ة �ل��ت��ي حت�����س��د كل 
�سبيل  يف  و�إم���ك���ان���ات���ه���ا  ج���ه���وده���ا 
منهجية  تعليمية  عملية  ت��ق��دمي 
وتابع  وف��ع��ال��ي��ة.  ب�سا�سة  ت�سري 
قدمتها  ح�سة  م��ن  ج��ان��ب��اً  �سموه 
�ملعلمة �أمل نا�سر زيد، مثنياً على 

تفاعل �لطلبة معها.
و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  وك��ان��ت 
�م�������س �لأح������د تطبيق  ب������د�أت  ق���د 
م��ن��ظ��وم��ة �ل��ت��ع��ل��م ع��ن ب��ع��د، �لتي 
بحيث  �أ���س��ب��وع��ني،  م��دة  �ست�ستمر 
�ملد�ر�س  ط��ل��ب��ة  ج��م��ي��ع  ت�ستهدف 
وموؤ�س�سات �لتعليم �لعايل يف دولة 
للقر�ر  تطبيقاً  وذل���ك  �لإم�����ار�ت، 
�ل�����س��اب��ق �خل��ا���س ب��ت��ق��دمي عطلة 
�لربيع لتكون �إجازة �لطلبة �أربعة 
�أ�سابيع، يتم تخ�سي�س �لأ�سبوعني 
�لأخريين منها لعودة �لطلبة �إىل 

�أن  �إىل  �ل���ي���ون�������س���ك���و  و�أ��������س�������ارت 
بقاعدة  ت��ت��م��ت��ع  م��در���س��ة  م��ن�����س��ة 
تاأثريها  تعزز  قوية،  م�ستخدمني 
و�أث��������ره��������ا، وت���������س����اع����د �مل�����د�ر������س 
تعّلم  ت��ي�����س��ري  ع���ل���ى  و�مل���ع���ل���م���ني 
�لعربية عن بعد  باللغة  �لتاميذ 
�أي  وم�����ن  �ل����ظ����روف  يف خم��ت��ل��ف 
�ملن�سات  م��ن  ..و�ع��ت��ربت��ه��ا  م��ك��ان 
به  و�مل��وث��وق  �ملتميز  �ملحتوى  ذ�ت 
وتطبيقات  م��ن�����س��ات  ج��ان��ب  �إىل 
�أخرى مفتوحة للتعلم عن بعد يف 

�ملنطقة �لعربية.
�لعديد  لتخاذ  نظر�ً  ذل��ك  وياأتي 
�حرت�زية  �إج�������ر�ء�ت  �ل�����دول  م���ن 
للمد�ر�س  �مل�����وؤق�����ت  ب������الإغ������اق 
و�مل��وؤ���س�����س��ات لحتو�ء  و�جل��ام��ع��ات 
/كوفيد19-/،  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
�سامة  على  �حلفاظ  ي�سمن  مبا 
�عتماد  م����ع  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ة  �ل���ب���ي���ئ���ة 
منظومات �لتعلم عن بعد، �سماناً 
دون  �لتعليمية  �لعملية  ل�ستمر�ر 

خلل.
وبح�سب تقرير حديث لليون�سكو، 
مليون   850 م��ن  �أك����ر  �أن  ف����اإن 
�أي نحو  �ل���ع���امل،  ط��ف��ل و���س��اب يف 
ن�������س���ف �ل����ت����ام����ي����ذ و�ل���ط���ل���ب���ة، 
�لتعليم  م��ن  حم��روم��ني  �أ�سبحو� 
منازلهم  يف  ل���ب���ق���ائ���ه���م  ن��ت��ي��ج��ة 
ب�����س��ب��ب ف���ريو����س ك����ورون����ا، حيث 
�ملد�ر�س  �إغ�����اق  ع��م��ل��ي��ات  ط��ال��ت 
و�جل��ام��ع��ات �أك���ر م��ن 100 بلد 
حول �لعام مع توقعات بزيادة هذ� 
�لفر�غ  مللء  �ل��دول  وت�سعى  �لعدد، 
من خال بد�ئل تقنية كالدرو�س 
منظومات  وتطوير  �لفيديو  عرب 
�لربجمة  و�خ��ت��ب��ار  بعد  ع��ن  تعلم 
�لتلفزيون  �ل��ر�دي��و  يف  �لتعليمية 

�أي�ساً.

�حلياة عن  يتوقف  �لتعلم..  عن  يتوقف  ومن  �حلياة..  ي�شنع  �لذي  هو  �لعلم  �لتعلم..  عن  تتوقفو�  • ل 
�لثمار جنني  و�ليوم  �ل�شابقة..  �لع�شر  �ل�شنو�ت  خالل  �لذكي  �لتعليم  يف  • ��شتثمرنا 

�لإمار�ت قامو�ش  يف  م�شتحيل  فال  �أقوى  نكون  و�شوف  نتجاوزه..  و�شوف  �لتنمية..  رحلة  يف  جديد  حتدٍّ  هو  �ليوم  نعي�شه  • ما 

بتوجيهات عمار �لنعيمي.. م�شرف عجمان يقدم جمموعة مبادر�ت لتعزيز ��شتمر�رية �لأعمال
•• عجمان-وام:

بن  عمار  �ل�سيخ  �سمو  بتوجيهات 
حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان.. 
تقدمي  ع���ج���م���ان  م�������س���رف  ق������رر 
جم��م��وع��ة م����ب����ادر�ت ت���ه���دف �إىل 
دعم �لتوجهات �حلكومية �لر�مية 
ل��ت��ع��زي��ز ����س��ت��م��ر�ري��ة �لأع���م���ال يف 

�لدولة.
�مل�سرف بتقدمي حزمة من  وب��ادر 
بالإ�سافة  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �مل����ب����ادر�ت 
للمتعاملني  �مل�سممة  ل��ل��م��ب��ادر�ت 
�لت�سهيات  وذلك من خال  معه 
قطاع  دع���م  بينها  م��ن  و�حل���و�ف���ز 
�لتعليم ب� 300 �ألف درهم ل�سر�ء 
وت��وزي��ع ع��دد من �أج��ه��زة �حلا�سب 
�لآيل �ملحمولة �لتي يتطلبها نظام 

�لتعلم عن بعد.
�إميان  م��ن  �مل���ب���ادر�ت  ه���ذه    وتاأتي 

�لإج���ازة  ب�سبب  ماليا  و�مل��ت��اأث��ري��ن 
و�أ����س���ب���اب وجيهة  �مل���دف���وع���ة  غ���ري 
 3 �إىل  ي�������س���ل  م����ا  �أخ��������رى ط���ل���ب 
�أق�ساط �سهرية موؤجلة بدون �رباح 
�عادة  ت��وف��ري  ميكنهم  ك��م��ا  ر���س��وم 

جدولة عند �لطلب.
لعماء  �مل���������ب���������ادر�ت  و�إت��������اح��������ت 
�لأولوية  ذ�ت  �مل�سرفية  �خلدمات 
و�ل�������س���رك���ات �ل�������س���غ���رية وم������در�ء 
�لأولوية  ذ�ت  �مل�سرفية  �لعاقات 
�لفرديني  �لد�ئم و�لعماء  �لدعم 
وحاملي �لبطاقات �لذين ��ستفادو� 
متويل  �أو  �ل�سخ�سي  �لتمويل  من 
�لعقارية  �ل���ره���ون  �أو  �ل�����س��ي��ار�ت 
للح�سول  بطلب  �لتقدم  ميكنهم 
على �إجازة �سد�د ملدة 3 �أ�سهر بدون 
ر�سوم كما ميكن حلاملي بطاقات 
�لنقود جمانا  �لآن �سحب  �خل�سم 
من �أجهزة �ل�سر�ف �لآيل �خلا�سة 

منتجاتهم  على  �أ�سهر  ثاثة  مل��دة 
�ل�سخ�سي  �لتمويل   " �لتمويلية 
و�لتمويل  �ل�������س���ي���ار�ت  ومت����وي����ل 
جلميع  مي��ك��ن  ك��م��ا  �لعقاري".. 
�لذين  ع��ج��م��ان  م�����س��رف  ع��م��اء 
��ستفادو� من �لقرو�س �ل�سخ�سية 
�لرهون  �أو  �ل�����س��ي��ار�ت  ق��رو���س  �أو 
للح�سول  بطلب  �لتقدم  �لعقارية 
�أ�سهر  �إجازة �سد�د ملدة ثاثة  على 
بدون ر�سوم كذلك �سملت �ملبادر�ت 
�لذين  �مل��ت��ع��ام��ل��ني  �ع���ف���اء ج��م��ي��ع 
على  للح�سول  بطلب  ي��ت��ق��دم��ون 
" متويل  جديدة  متويل  منتجات 
�ل�سخ�سي  �لتمويل  �أو  �ل�����س��ي��ار�ت 
�أو �لتمويل �ل�سكني " من �لر�سوم 
بن�سبة 50? بالإ�سافة �إىل �ل�سحب 
وبطاقة  �ل�������س���ر�ف  �أج����ه����زة  م����ن 
�لئ��ت��م��ان و����س��رتد�د �ل��ر���س��وم على 
�ل�����س��ح��وب��ات �ل��ن��ق��دي��ة �ل���ت���ي تتم 

م�����������س�����رف ع�����ج�����م�����ان �ل�����ر�������س�����خ 
مب�����س��وؤول��ي��ت��ه �لج��ت��م��اع��ي��ة جتاه 
�سعادة  ع���ل���ى  وح���ر����س���ه  �مل��ج��ت��م��ع 
ع���م���ائ���ه وم������ن �إمي�����ان�����ه ب������دوره 
�لقت�ساد  �أع��م��دة  ك��اأح��د  �لأ���س��ي��ل 
��سرت�تيجي  وك�����س��ري��ك  �ل��وط��ن��ي 
حل��ك��وم��ة ع��ج��م��ان وح��ك��وم��ة دولة 
�لم����������ار�ت �ل���ع���رب���ي���ة �مل���ت���ح���دة يف 
حت��ق��ي��ق �لأج���ن���دة �ل��وط��ن��ي��ة �لتي 
ت���رك���ز ع��ل��ى ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة دول���ة 
�لإم��ار�ت كوجهة م�ستقرة وجاذبة 

لا�ستثمار.
�مل�سرف  م������ب������ادر�ت  وت�������س���م���ن���ت 
��ستد�مة  ل�����س��م��ان  ت���ه���دف  �ل���ت���ي 
�خلدمات  ت���ق���دمي  و�����س���ت���م���ر�ري���ة 
خا�سة  ع��رو���س  ت��ق��دمي  للجميع 
ي��ح��ق مبوجبها  �ل���دول���ة  مل��و�ط��ن��ي 
�ملو�طنني  م��ن  �ملتعاملني  جلميع 
�حل�����س��ول على ت��اأج��ي��ل ب���دون ربح 

باأي بنك �آخر يف �لدولة و�لعماء 
بطاقات  ي�������س���ت���خ���دم���ون  �ل����ذي����ن 
�لنقدية  ل��ل�����س��ح��وب��ات  �لئ���ت���م���ان 
بن�سبة  بتخفي�س  يتمتعون  �سوف 
�لنقدي  �ل�سحب  ر�سوم  يف   ?50
�لئتمان  بطاقات  حلاملي  وميكن 
�ل�ستفادة من 0? خطة �لتق�سيط 
�أ�سهر لدفع �لر�سوم   3 �ملي�سر ملدة 
�لتعلم  �أج���ه���زة  و����س���ر�ء  �مل��در���س��ي��ة 
ي���ح���ق جلميع  ك���م���ا  �لإل�����ك�����رتوين 
موظفي م�سرف عجمان تاأجيل 3 

�أ�سهر على �لتمويل ملوظفيهم.
�لرئي�س  �أم�������ريي  حم���م���د  وق������ال 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل�����س��رف ع��ج��م��ان.. �إن 
م�������س���رف ع���ج���م���ان م���ل���ت���زم نحو 
ع��م��ائ��ه و�مل��ج��ت��م��ع ب��ت��ق��دمي كافة 
خ���دم���ات���ه يف م��ث��ل ه����ذه �لأوق������ات 
�ل���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ث��ق��ة و�أم������ان، ونود 
باإمكانهم  �أن  ملتعاملينا  ن��وؤك��د  �أن 

�لآيل  �ل�سحب  بطاقات  با�ستخد�م 
�لآيل  �ل�سر�ف  �أجهزة  على جميع 
�أنحاء  جميع  يف  �لأخ���رى  للبنوك 
�لدولة مما ميكن لعماء بطاقات 
�لئ��ت��م��ان �ل���س��ت��ف��ادة م���ن خطط 
�رب������اح جلميع  ب�����دون  �ل��ت��ق�����س��ي��ط 
�ملدر�سية  �ل����ر�����س����وم  م����دف����وع����ات 
دون  �لإل��ك��رتوين  �لتعلم  و�أج��ه��زة 
 3 �إىل  مل���دة ت�سل  م��ع��اجل��ة  ر���س��وم 
�لعماء  �سيح�سل  ك��ذل��ك  �أ���س��ه��ر 
بطاقات  ي�������س���ت���خ���دم���ون  �ل����ذي����ن 
�لنقدية على  لل�سحوبات  �لئتمان 
ر�سوم  يف   ?50 بن�سبة  تخفي�س 
�ل�����س��ح��ب �ل���ن���ق���دي وزي�������ادة �حلد 
�لأق�������س���ى ل��ل�����س��ح��ب �ل���ن���ق���دي من 

جهاز �ل�سر�ف �لآيل.
�لعماء  �أي�����س��ا  �مل���ب���ادر�ت  و�سملت 
ت�سهيات  م��ع��ه��م  ت��ت��وف��ر  �ل���ذي���ن 
�ل���ت���م���وي���ل �حل����ال����ي����ة و�جل����دي����دة 

م�سرفنا  مع  بالتعامل  �ل�ستمر�ر 
و�ل�����ت�����و�������س�����ل م���ع���ن���ا م�����ن خ����ال 
�مل�سرفية  ح���ل���ول���ن���ا  �����س���ت���خ���د�م 

�أجل  م��ن  �سممت  �ل��ت��ي  �ل��رق��م��ي��ة 
ن�سلهم  ول��ك��ي  م��ت��ع��ام��ل��ي��ن��ا  ر�ح����ة 

�أينما كانو� على مد�ر �ليوم".
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اأخبـار الإمـارات
�أمطار غزيرة 

بالعني
•• العني-الفجر:

هطلت على مدينة �لعني يف �ل�ساعات �لأوىل من 
غ��زي��رة تو��سلت لأك���ر من  �أم��ط��ار  �أم�����س  فجر 
�إىل ج��ري��ان �لأودي����ة وجتمع  �أدت  ���س��اع��ات  ث��اث 

�ملياه يف عدد من �لدو�ر�ت و�ملناطق �ل�سعبية.
���س��اه��م ه���ط���ول �لأم����ط����ار يف �ن��خ��ف��ا���س درج����ات 

�حلر�رة ب�سكل ملحوظ.

�سالح �سامل املحمود  د. طارق �سلطان بن خادم 

من�سور بن ن�سار 

خالد جا�سم املدفع 

علي �سامل املدفع 

�سلطان بن بطي املهريي 

وليد ال�سايغ 

خمي�س بن �سامل ال�سويدي 

حممد عبيد ال�سام�سي  

اللواء �سيف الزري ال�سام�سي 

بتوجيهات �سلطان القا�سمي 

د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية بال�شارقة تدعو كافة �جلهات و�ملوؤ�ش�شات و�لدو�ئر بحكومة �ل�شارقة تطبيق نظام �لعمل عن بعد
•• ال�شارقة-وام: 

�ل�سمو  ب��ت��وج��ي��ه��ات م��ن ���س��اح��ب 
�ل�����س��ي��خ �ل����دك����ت����ور ���س��ل��ط��ان بن 
�ملجل�س  ع�سو  �لقا�سمي  حممد 
�لأع���ل���ى ح��اك��م �ل�����س��ارق��ة.. دعت 
بال�سارقة  �لب�سرية  �مل��و�رد  د�ئ��رة 
و�ملوؤ�س�سات  �جل��ه��ات  ك��اف��ة  �م�����س 
و�لدو�ئر �حلكومية بالإمارة �إىل 
تطبيق نظام �لعمل عن بعد لكافة 
�ملوظفني  ب��ا���س��ت��ث��ن��اء  �مل��وظ��ف��ني 
�لذين تتطلب مهامهم �لوظيفية 
وذلك  عملهم  مقر  يف  تو�جدهم 
�ملوظفني  ���س��ام��ة  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��ا 
و�ملتعاملني، و�سمانا ل�ستمر�رية 
�لأعمال نظر� للظروف �لطارئة 
و�ل�����س����ت����ث����ن����ائ����ي����ة و�����س���ت���ك���م���ال 
للوقاية  �لحرت�زية  لاإجر�ء�ت 

من فريو�س كورونا.
وق������ال ����س���ع���ادة �ل���دك���ت���ور ط����ارق 
�ملجل�س  ع�سو  خ��ادم  ب��ن  �سلطان 
�ل�سارقة  لإم���������ارة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
�لب�سرية..   �مل����و�رد  د�ئ���رة  رئي�س 
للتوجيهات  تنفيذ�  �ل��ق��ر�ر  ج��اء 
�ل�سمو  ل�������س���اح���ب  �حل���ك���ي���م���ة 
�ل�����س��ي��خ �ل����دك����ت����ور ���س��ل��ط��ان بن 
�ملجل�س  ع�سو  �لقا�سمي  حممد 
�لنابعة  �ل�����س��ارق��ة  �لأع��ل��ى ح��اك��م 
و�هتمامه  �لأب�����وي،  ح��ر���س��ه  م��ن 
بالإن�سان على �أر�س �ل�سارقة فهو 
�لفائقة  وعنايته  �لأغلى،  �لروة 
وعو�ئلهم  �حل��ك��وم��ة  مب��وظ��ف��ي 
ل��ت��ه��ي��ئ��ة كافة  و���س��ع��ي��ه �حل��ث��ي��ث 
�سامتهم  تكفل  �ل��ت��ي  �ل��ظ��روف 
وحمايتهم و وقاية �أفر�د �أ�سرهم 

وكافة �ملحيطني بهم .
�لر�هن يلقى  �لو�سع  �إن  و�أ�ساف 
�ه��ت��م��ام��ا وم��ت��اب��ع��ة ح��ث��ي��ث��ة من 
�ل�سارقة  ح��اك��م  �ل�سمو  ���س��اح��ب 
�لتطور�ت  ك��اف��ة  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف 
�لدولية  �ل�ساحة  يف  و�مل�ستجد�ت 

يف هذ� �ل�ساأن �لعاملي �لطارئ.
�ب�����ن خ������ادم ج���ه���ود كافة  و�أك�������د 
و�مل�سوؤولني  و�ل���روؤ����س���اء  �مل�����در�ء 
تطبيق  يف  �ل�������س���ارق���ة  ب��ح��ك��وم��ة 
�لتي  �لح�������رت�زي�������ة  �ل����ت����د�ب����ري 
لتوفري  �حل���ك���وم���ة  ب��ه��ا  وج���ه���ت 
و�لوقاية  �لأم��ان  م�ستويات  �أعلى 
ل��ك��اف��ة �مل��وظ��ف��ني، و���س��م��ان �سري 
�ملرونة يف  باأق�سى درج��ات  �لعمل 
�لإجر�ء�ت، ومر�عاة �لحتياجات 
�لجتماعية و�لأ�سرية للموظفني 
يف هذ� �لظرف �ل�ستثنائي �لذي 

يو�جهه �لعامل �أجمع.
وق�������ال   ل��ق��د �أ�����س����درت �ل���د�ئ���رة 
تنويها  �حلكومية  �جلهات  لكافة 
�لإمارة  جهات  لكافة  تو�سيحيا 
يوؤكد �سرورة توفري جهة �لعمل 
مقر  يف  �مل��ت��و�ج��دي��ن  للموظفني 
�ل��ع��م��ل �أق�������س���ى درج������ات �لأم����ن 
و�ل�سامة مع مر�عاة عدم تكد�س 
�ملوظفني يف مكان و�حد ، بحيث 
ت��ك��ون �مل�����س��اف��ة ب���ني ك���ل موظف 

و�آخر ل تقل عن مرتين .
�إج����ازة  م��ن��ح  �سيتم  �أن����ه  و�أ����س���اف 
خا�سة مدفوعة �لأجر للموظفني 
�لذين يعملون يف من�ساآت �أو مقار 
عمل مت تعليق �لعمل فيها وذلك 
�لعمل  تعليق  من  �لنتهاء  حلني 

بها.
و�أو����س���ح ب���اأن ي��ت��م ت��وزي��ع �لعمل 
ب��ني �مل��وظ��ف��ني �ل��ذي��ن ل��ن يطبق 
�أمكن  �إذ�  بعد  عن  �لعمل  عليهم 
ذل���ك ب��ح��ي��ث ي��ت��م �ل��ت��ن��اوب فيما 
بينهم ب�سكل �أ�سبوعي يف �حل�سور 
ن�سبة  ت��ق��ل  ل  �أن  ع��ل��ى  ل���ل���دو�م، 

�للكرتونية  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  �أح�����دث 
يف خ��دم��ة �جل��م��ه��ور ع���اوة على 
�ل�ستجابة ملتطلبات د�ئرة �ملو�رد 
يف  �ل�سارقة  حكومة  يف  �لب�سرية 
تفعيل نظام �لعمل عن بعد لكافة 
�ملوظفني  ب��ا���س��ت��ث��ن��اء  �مل��وظ��ف��ني 
�لذين يتطلب عملهم �لتو�جد يف 

مقر �لعمل.
و�أ�سار �إىل �أن �ل�سندوق ويف �إطار 
بعد  ع��ن  �لعمل  ن��ظ��ام  فعل  ذل��ك 
ط��اق��ات��ه وجهوده  ك��اف��ة  وك���ر����س 
للتحول  و�ل���ف���ن���ي���ة  �ل���ب�������س���ري���ة 
�للكرتونية  �خل�����دم�����ات  ن���ح���و 
و�مل�������س���ت���د�م���ة ب���ه���دف ت��ع��زي��ز ما 
�أف�سل  تطبيق  م��ن  �إل��ي��ه  يتطلع 
�ل�سمان  جم����ال  يف  �مل���م���ار����س���ات 
�مل�سمولني  ل��ك��اف��ة  �لج��ت��م��اع��ي 
تدعمها  ر�ئ����دة  ع��م��ل  بيئة  ب��ه يف 
و�ملتطورة  �حل��دي��ث��ة  �خل���دم���ات 
�ملتقاعدين  ع��ل��ى  ت�����س��ه��ل  و�ل���ت���ي 
تلك  على  �حل�سول  و�مل�ستحقني 
ب��ي�����س��ر وم�����ن خال  �خل�����دم�����ات 
�خل���دم���ات �مل��ت��اح��ة و�ل���ت���ي تقوم 
ف���رق �ل��ع��م��ل يف �ل�����س��ن��دوق على 

تلبيتها ب�سكل �سريع و�آين.
�سندوق  �أن  �ل�سام�سي  و�أو����س���ح 
�لجتماعي  ل��ل�����س��م��ان  �ل�����س��ارق��ة 
�لدوؤوب  عمله  خال  من  حر�س 
ب�سكل  عمله  �آل��ي��ات  تطوير  على 
م�ستمر مبا يتما�سى مع توجيهات 
�لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
�لقا�سمي  حم��م��د  ب���ن  ���س��ل��ط��ان 
�لأع����ل����ى حاكم  �مل��ج��ل�����س  ع�����س��و 
�ل�سارقة باعتماد �أحدث �لأنظمة 
و�لرب�مج و�حللول �لإد�رية �لتي 
�لتي  باخلدمات  �لرتقاء  ت�سمن 
ي��ق��دم��ه��ا �ل�����س��ن��دوق وف���ق �أرق���ى 
معايري �لتميز �ملوؤ�س�سي و�أب�سطها 
لكافة �ل�سر�ئح �لتي يتعامل معها 

�ل�سندوق.
و�أ�سار �إىل �أن �ل�سندوق ر�عى من 
حتقيق  �إىل  عمله  �آل���ي���ات  خ���ال 
�لوظيفية  �مل�����س��ت��ه��دف��ات  ك���اف���ة 
�لعمل  ف����رق  ك���اف���ة  �إىل  �مل���وك���ل���ة 
لل�سمان  �ل�����س��ارق��ة  ���س��ن��دوق  يف 
�لد�ر�ت  مب��خ��ت��ل��ف  �لج��ت��م��اع��ي 
�أع��ل��ى م�ستويات  وف��ق  و�لأق�����س��ام 
�ملهنية ومبا يحقق جودة �خلدمات 
ويعمل يف �لوقت ذ�ته على تعزيز 
�لتي  و�لمتياز�ت  �ملنافع  فاعلية 
خال  وذل��ك  �ل�سندوق  يقدمها 
�لفرتة �ملقبلة دون �أن تتاأثر تلك 
�مل��ن��اف��ع مب��ا ي�����س��ه��ده �ل��ع��امل من 
�ملتجدد  ك��رون��ا  لفريو�س  �نت�سار 
تلك  ��ستد�مة  �إىل  و�لو�سول  بل 
و�أكد  �ل��ت��ام.  وجناحها  �خل��دم��ات 
تلك  ظ����ل  ويف  �أن������ه  �ل�����س��ام�����س��ي 
�ل�سندوق  فاإن  �حلالية  �لظروف 
خدماته  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ���س��ي��ع��م��ل 
جميع  حيث  من  عليهم  للموؤمن 
�ل�سيخوخة  وه�������ي  �حل�����������الت 
و�لعجز و�لوفاة و�ملر�س وغريها 
�ل�سمان  قانون  �إليه  يهدف  وم��ا 
لرتجمة  جممله  يف  �لجتماعي 
�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ����س���اح���ب  روؤي�������ة 
ب����ن حممد  ����س���ل���ط���ان  �ل����دك����ت����ور 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�سو  �لقا�سمي 
ل����احت����اد ح���اك���م �ل�������س���ارق���ة من 
�ل��ع��م��ل ع��ل��ى ت���اأم���ني ك��اف��ة �سبل 
عليهم  للموؤمن  �لكرمية  �حلياة 
�أ�سرهم  ع���ل���ى  ي��ن��ع��ك�����س  و�ل�������ذي 
�ل�سارقة  ل��ت��ك��ون  و����س��ت��ق��ر�ره��م 
�ل�سمان  ���س��ن��دوق  خ����ال  وم����ن 
�لجتماعي �لنموذج �لر�ئد �لقائم 
على �سعادة �ملو�طنني ور�حتهم يف 

كافة �لأوقات و�لظروف.

 50% عن  للموظفني  �حل�سور 
ل�سمان ��ستمر�رية �لعمل.

وقال �أنه مت �لتاأكيد على �سرورة 
�مل�ساعدة   �ل��ع��م��ال��ة  م��ن  �لتقليل 
وفقا  و�مل�ستخدمني   �لعمال  فئة 
منحهم  وي���ت���م  �ل���ع���م���ل،  حل���اج���ة 
�إج����ازة خ��ا���س��ة م��دف��وع��ة �لأج���ر. 
ونوه �إىل �سرورة �لتز�م �ملوظفني 
و�ل�سامة  �لأم�������ن  ب������اإج������ر�ء�ت 
�لازمة  �لح���ت���ي���اط���ات  و�أخ������ذ   ،
و�سامة  �سامتهم  على  حفاظا 
زمائهم �أثناء تو�جدهم يف مقر 

عملهم.
دون  �ل��ق��ر�ر  �أهمية تطبيق  و�أك��د 
�ملهنية  ب���الل���ت���ز�م���ات  �لإخ������ال 
�ل���ت���ي ت��ك��ف��ل ع����دم �ل���ت���اأث���ري على 
و�سرعته  نوعيته  �أو  �لعمل  �سري 

ومعايري جودته.
�لبنى  م����دى ج��ه��وزي��ة  و�أو�����س����ح 
�لتي  �ل�����س��ارق��ة  ب���اإم���ارة  �لتحتية 
�لأزمة  مع  �لتعاطي  من  مكنتها 
وتطبيق   ، عالية  بكفاءة  �حلالية 
�لعمل عن بعد بكل مرونة  نظام 

وجودة.
�ملدر�ء  �أكد عدد من  من جانبهم 
�ل�سارقة  ب��ح��ك��وم��ة  و�مل�����س��وؤول��ني 
�لإ�سهام يف  �لقر�ر يف  هذ�  �أهمية 
�مل�ستجد  كورونا  فريو�س  �حتو�ء 

و�سمان �ل�سامة و�لعامة.
و�أكد �للو�ء �سيف �لزري �ل�سام�سي 
�أهمية  �ل�سارقة  �سرطة  عام  قائد 
بالتد�بري  �جل����م����ه����ور  �ل�����ت�����ز�م 
و�لإجر�ء�ت �لتي تتخذها �لدولة 
على  و�ملحافظة  �ملجتمع  حلماية 
���س��ح��ة و���س��ام��ة �أف��������ر�ده، حيث 
يكونو�  �أن  �جل��م��ي��ع  ع��ل��ى  يتعني 
�ملوقف  ي���د� و�ح����دة يف م��و�ج��ه��ة 
�ملحتملة  للتد�عيات  و�ل��ت�����س��دي 
�لتي  �ل��وب��ائ��ي��ة  �جل��ائ��ح��ة  نتيجة 
و�ملجتمعات  �ل����دول  ك��اف��ة  ت��ه��دد 
حتقيقا ل�سعار  ملتزمون يا وطن 
. وقال �سعادته �إن نظام �لعمل عن 
كافة  ل��دى  تفعيله  �ل��ذي مت  بعد 
و�لقطاع  �حلكومية  �ل��ق��ط��اع��ات 
�سمان  �إىل  ي����ه����دف  �خل�����ا������س 
�خلدمات  و�ن�����س��ي��اب  �لأد�ء  �سري 
�حلكومية  �مل���ع���ام���ات  و�إجن�������از 
�سا�سة  يف  �حل���ك���وم���ي���ة  وغ�����ري 
�ل�سكان  ب��ق��اء  م��ع  �ن��ق��ط��اع  ودون 
�نت�سار  خل��ط��ر  درء�  ب��ي��وت��ه��م  يف 
�لتي  �لتد�بري  �إىل  �لوباء م�سري� 
ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة  �تخذتها 
�ل�سارقة بتفعيل نظام �لعمل عن 
ب��ع��د يف ب��ع�����س ق��ط��اع��ات��ه��ا، ومبا 
�ل�سرطة  ج��اه��زي��ة  على  ي��وؤث��ر  ل 
كافة  م��ع  للتعامل  و����س��ت��ع��د�ده��ا 
�مل����و�ق����ف و�ل����س���ت���ج���اب���ة حل���الت 
تاأخري، مع �سمان  �لطو�رئ دون 
�ل�سارقة  �سرطة  منت�سبي  حماية 
�لتعر�س  م��ن  معها  و�ملتعاملني 
تن�ساأ  �أن  مي��ك��ن  �ل��ت��ي  للمخاطر 
�لزحام و�ملخالطة يف مر�فق  عن 

�ل�������س���و�ب���ط  ب���ك���ل  يف �لل������ت������ز�م 
�لتي  �لح����رت�زي����ة  و�لإج��������ر�ء�ت 
ي���اأت���ي م���ن ���س��م��ن��ه��ا ت��ن��ف��ي��ذ قر�ر 
�لعمل عن بعد يف �لوظائف �لتي 

ت�سمح بذلك.
�لهيئة  ب���دء  �إىل  ���س��ع��ادت��ه  و�أ����س���ار 
بعد يف  �لعمل عن  ق��ر�ر  بتطبيق 
تقنية  حتتية  بنية  �متاكها  ظل 
�إىل  ولفت  بذلك،  للقيام  موؤهلة 
�أن هذ� �لنظام ي�سمن للموظفني 
ك����اف����ة �حل�����ق�����وق و�لم�����ت�����ي�����از�ت 
عليها يف  �مل��ن�����س��و���س  �ل��وظ��ي��ف��ي��ة 
�لهيئة  �أن  م�����س��ي��ف��ا  �ل���ق���ان���ون.. 
تعمل على حتقيق روؤية وتوجهات 
رف���ع  �ل����ر�����س����ي����دة يف  �حل����ك����وم����ة 
للموظفني،  �ل�سعادة  م�ستويات 
وت�سع  و�مل�سافرين،  و�ملتعاملني، 
�أم��ن��ه��م و���س��ام��ت��ه��م ع��ل��ى ر�أ�����س 

�أولوياتها.
����س���ع���ادة وليد  �أك������د  م����ن ج���ان���ب���ه 
�ملالية  د�ئ���رة  ع��ام  مدير  �ل�سايغ 
�لد�ئرة  �أن  ب��ال�����س��ارق��ة  �مل��رك��زي��ة 
�لعمل  ن��ظ��ام  تطبيق  �إىل  ب���ادرت 
�لتوجيهات  مع  متا�سيا  بعد  عن 
�لعليا وحر�سا منها على �سامة 
و�مل���ت���ع���ام���ل���ني، حيث  �مل���وظ���ف���ني 
�ل����ب����د�ي����ة �لأم����ه����ات  م���ن���ح���ت يف 
و�أ������س�����ح�����اب �ل���ه���م���م و�ل�����ك�����و�در 
طبيعة  تتطلب  ل  �لتي  �لب�سرية 
�لد�ئرة،  مقر  يف  �لتو�جد  عملها 
منازلهم،  م���ن  �ل��ع��م��ل  �إم��ك��ان��ي��ة 
ف���ي���م���ا مت ت���و����س���ي���ع ن����ط����اق ه���ذه 
كبري  عدد  لت�سمل  لحقا  �ملبادرة 
ل�سرت�طات  وفقا  �ملوظفني،  من 
�لعمل  ��ستمر�رية  ت�سمن  معينة 

بكفاءة عالية.
�ملالية  د�ئ�������رة  �أن  �إىل  و�أ������س�����ار 
ت��ت��ي��ح جل��م��ي��ع �جلهات  �مل��رك��زي��ة 
نظام   ������س����ت����خ����د�م  �حل����ك����وم����ي����ة 
ت��ك��ام��ل  وك��ذل��ك ن��ظ��ام  حت�سيل  
�ل�ساعة  م���د�ر  على  للمتعاملني 
لا�ستفادة  �لأ�سبوع  �أي��ام  وط��و�ل 
م��ن خ��دم��ات �ل��د�ئ��رة، كما بد�أت 
�خلا�سة  �ل��ط��ل��ب��ات  ب��ا���س��ت��ق��ب��ال 
ب��امل��وردي��ن ح�����س��ري��ا ع��ل��ى �ملوقع 
بو�بة  وعرب  للد�ئرة  �لإلكرتوين 
�ملوردين، م�سيفا �أن فريق �لدعم 
�لت�سهيل على  �لتقني يعمل على 
جميع �ملتعاملني و�ملوردين بكافة 
�لتو��سل  على  ويحر�س  فئاتهم، 
�سعوبات  �أي��ة  حل  ل�سمان  معهم 
�����س���ت���خ���د�م  ت����و�ج����ه����ه����م يف  ق�����د 
�ل��ن��ظ��ام. م��ن ج��ان��ب��ه �أك���د �سعادة 
�ل�سام�سي  ر�����س���د  ع��ب��ي��د  حم��م��د 
�ل�سارقة  ل�سندوق  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر 
تطبيق  �أن  �لجتماعي  لل�سمان 
ن��ظ��ام �ل��ع��م��ل ع��ن ب��ع��د ي��ن��درج يف 
مبو�كبة  �ل�سندوق  �ل��ت��ز�م  �إط���ار 
على  �لر�سيدة  �ل��ق��ي��ادة  توجهات 
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  م�ستوى 
�مل��ت��ح��دة ب�����س��ورة ع���ام���ة و�إم�����ارة 
�ل�سارقة ب�سورة خا�سة يف تطبيق 

�خلدمات �ل�سرطية.
�ل�سارقة  �سرطة  ع��ام  قائد  ودع��ا 
م�ساعفة  �إىل  �مل��ج��ت��م��ع  �أف�������ر�د 
ج��ه��وده��م م���ن �أج����ل دف���ع عجلة 
�حلياة  ���س��ري  و����س���م���ان  �لإن����ت����اج 
م����ن خال   ، ب�������س���ورة ط��ب��ي��ع��ي��ة 
�أثناء  �أو�ساعهم  وتنظيم  ترتيب 
تو�جدهم يف بيوتهم مع متطلبات 
�ل��ع��م��ل ع��ن ب��ع��د و�ل��ت��و����س��ل مع 
�لإد�ر�ت و�لوحد�ت �لتي يعملون 
بها لإجناز �لأعمال �لتي يكلفون 
�ملهام  مب��خ��ت��ل��ف  و�ل����ق����ي����ام  ب���ه���ا 
ي���ت���م ت��ن��ف��ي��ذه��ا ع����ن بعد،  �ل���ت���ي 
�سامتهم  ع���ل���ى  �حل����ر�����س  م����ع 
و�لبتعاد  �أ�سرهم  �أف��ر�د  و�سامة 
للمخاطر.  يعر�سهم  ما  كل  عن 
�مل�ست�سار  �سعادة  ق��ال  جانبه  م��ن 
�لدكتور من�سور بن ن�سار مدير 
مكتب  يف  �لقانونية  �لإد�رة  ع��ام 
�ل�سارقة..    حاكم  �ل�سمو  �ساحب 
ي��اأت��ي ه���ذ� �ل��ق��ر�ر دل��ي��ا و�قعيا 
على �حلر�س �لكبري �لذي يوليه 
�لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
�لقا�سمي  حم��م��د  ب���ن  ���س��ل��ط��ان 
�لأع����ل����ى حاكم  �مل��ج��ل�����س  ع�����س��و 
ب�سحة  �هلل  ح��ف��ظ��ه  �ل�������س���ارق���ة 
و���س��ام��ة �ل����ك����و�در �ل��ب�����س��ري��ة يف 

حكومة �ل�سارقة .
وثمن �سل�سلة �لإجر�ء�ت �لوقائية 
و�لحرت�زية �لتي نفذتها حكومة 
�لإمار�ت عامة وحكومة �ل�سارقة 
خا�سة للت�سدي لفريو�س كورونا 
تقلي�س  يف  �جل��ه��ود  ه��ذه  ودور   ،

�نت�ساره حمليا و�إقليميا وعامليا.
بعد  �لعمل عن  �أن نظام  و�أو���س��ح 
�لوقت  يف  م��ث��ال��ي��ا  خ����ي����ار�  ي���ع���د 
�ل�����ر�ه�����ن يف ظ����ل ه�����ذه �لأزم�������ة 
�لعاملية موؤكد� �أن �لبنية �لتحتية 
لدولة  �مل��ت��ق��دم��ة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
�لإم������ار�ت ت��وؤه��ل��ه��ا خل��و���س هذه 

�لتجربة بنجاح وفاعلية.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ����س���ع���ادة خالد 
هيئة  رئ���ي�������س  �مل�����دف�����ع،  ج���ا����س���م 
يف  و�ل�سياحي  �ل��ت��ج��اري  �لإمن���اء 
�ل�����س��ارق��ة..   دع��م��ا م��ن��ا للجهود 
�ل���وط���ن���ي���ة �ل���ر�م���ي���ة ل��ل��ح��د من 
تبني  ك��ورون��ا، ميثل  وب��اء  �نت�سار 
نظام �لعمل عن بعد خطوة هامة 

�سلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�سيخ  �ل�سمو 
ع�سو  �ل���ق���ا����س���م���ي،  حم���م���د  ب����ن 
�ل�سارقة،  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
ب��ت��ف��ع��ي��ل ن���ظ���ام �ل��ع��م��ل ع���ن بعد 
�ل�سارقة،  حكومة  موظفي  لكافة 
�لذين ل يتطلب عملهم �لتو�جد 
يف مقر �لعمل، وتطبيق عدد من 
ت�سمن  �لتي  �لأخ���رى  �ل��ق��ر�ر�ت 
�لذين  �ملوظفني  و�سامة  �سحة 
ت��ت��ط��ل��ب م���ه���ام���ه���م و�أع���م���ال���ه���م 
�ل��ت��و�ج��د يف م��ق��ر �ل��ع��م��ل، وذلك 

خلدمة �لإمارة و�ل�سالح �لعام.
�ل�سكر  بخال�س  �ملحمود  وتوجه 
ل�ساحب  و�ل��ت��ق��دي��ر  و�ل���ع���رف���ان 
�ل�������س���ارق���ة على  �ل�������س���م���و ح���اك���م 
تاأتي  �ل��ت��ي  �ل�سامية،  توجيهاته 
���س��م��ن ���س��ل�����س��ة م���ن �لإج��������ر�ء�ت 
تتخذها  �ل�����ت�����ي  �لح��������رت�زي��������ة 
فريو�س  �نت�سار  ملو�جهة  �لإم���ارة 
ت��ع��ك�����س حر�س  ك����ورون����ا، و�ل���ت���ي 
�سموه �لبالغ على �سامة و�سحة 
�حلثيث  ودعمه  �ملوظفني  �أبنائه 
ل����س���ت���م���ر�ر ت����ق����دمي �خل����دم����ات 
�جلهات  ج��م��ي��ع  يف  و�لأع������م������ال 
�ل�سارقة  �إم�����ارة  يف  و�ل��ق��ط��اع��ات 

بان�سيابية وجودة عاليتني.
�مل���ح���م���ود ج���اه���زي���ة هيئة  و�أك������د 
و�لأر�سيف  ل��ل��وث��ائ��ق  �ل�����س��ارق��ة 
بعد،  ع���ن  �ل��ع��م��ل  ن��ظ��ام  لتفعيل 
م���ن خ����ال ت���وف���ري ب��ن��ي��ة حتتية 
تكنولوجية خا�سة بالهيئة تدعم 
جميع �لرب�مج و�لتقنيات �لازمة 
عن  �أع��م��ال��ه��م  لأد�ء  للموظفني 
ملو��سلة  وي�سر،  �سهولة  بكل  بعد 
جلميع  �ل��د�ع��م��ة  �لهيئة  �أع��م��ال 
�جلهات �حلكومية يف �لإم��ارة يف 

جمال �لوثائق و�لأر�سيف.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���س��ع��ادة خمي�س 
بن �سامل �ل�سويدي رئي�س �سوؤون 
�ل�سو�حي و�لقرى �أن قر�ر �لعمل 
عن بعد ملوظفي حكومة �ل�سارقة 
هو قر�ر يف حمله يف ظل �لظروف 
�ل�ستثنائية �حلالية �لتي تتطلب 

�لتدخل ل�سحة �ملجتمع.
و�أ�ساف �إن توجيه �ساحب �ل�سمو 
�ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�سو  �لقا�سمي، 
حاكم �ل�سارقة ، له دللت كبرية 

و�هتمامنا  حل��ر���س��ن��ا  وت��رج��م��ة 
جانب  �إىل  �مل��ج��ت��م��ع  ب�����س��ام��ة 
����س���ام���ة ك�����و�درن�����ا �ل��ب�����س��ري��ة يف 
�ل��ه��ي��ئ��ة، و�أه��م��ي��ة ت��وف��ري من�سة 
من  متكنهم  ملوظفينا  متكاملة 
يف  طبيعي  ب�سكل  مهامهم  �أد�ء 
بها  مي��ر  �لتي  �حلالية  �لأو���س��اع 
�ملن�سة  ه��ذه  و�ست�ستمح  �ل��ع��امل، 
يف  �لن�سيابية  ����س��ت��م��ر�ري��ة  ع��ل��ى 
�لإنتاجية ومرونة  وزي��ادة  �لعمل 
ب���ع���د، يف دللة  ع���ن  �لإج���������ر�ء�ت 
�ل�ستثنائي  �ل���دور  على  و��سحة 
�إد�رة  يف  �ل���ر����س���ي���دة  حل��ك��وم��ت��ن��ا 
�لأزم��ات و��ستعد�دها يف مو�جهة 
�لتحديات . وقال   حر�ست هيئة 
و�ل�سياحي  �ل���ت���ج���اري  �لإمن�������اء 
�مل����و�رد  ت�سخري  ع��ل��ى  ب��ال�����س��ارق��ة 
وقت  ويف  ك���اف���ة  و�لإم����ك����ان����ي����ات 
�لتقنيات  من  لا�ستفادة  قيا�سي 
بيئة  لتطوير  �مل��ت��اح��ة  �حل��دي��ث��ة 
�لعمل �لد�خلية، وت�سهيل عملية 
�لت�������س���ال و�ل���ت���و�����س���ل م���ع فرق 
�لعمل، وتوظيف �أف�سل �لو�سائل 
و�لتطبيقات يف تقدمي �خلدمات 
بفعالية  و�إجن���ازه���ا  م���رن  ب�سكل 
و�آن�����ي�����ة مب����ا ي�����ت�����و�ءم م����ع �أرق�����ى 
�إ�سعاد  �لعاملية يف  معايري �جلودة 
��ستمر�رية  و�سمان  �ملتعاملني، 
كامل  ب�����س��ك��ل  �ل��ه��ي��ئ��ة  وظ����ائ����ف 
وحيوي دون تعطل مهامها جتاه 
�أولوياتها وم�سوؤولياتها يف خدمة 
�لقطاع �ل�سياحي يف �إمارة �ل�سارقة 
كافة،  �ل�سرت�تيجيني  و�سركائها 
نطاق  على  �جلهود  تكثيف  ويتم 
�لإم�����ارة و�ل���دول���ة ك��ك��ل يف �تخاذ 
�ل���ت���د�ب���ري �ل���وق���ائ���ي���ة �ل���ازم���ة، 
وبالتعاون  �ل���ه���ي���ئ���ة  يف  ون���ح���ن 
�ل�سياحة  ق��ط��اع  يف  �سركائنا  م��ع 
�ل�سفر  وم����ك����ات����ب  و�ل�������س���ي���اف���ة 
و�لرحات �لد�خلية نعمل معا يف 
فريو�س  �نت�سار  من  �حل��د  �سبيل 
ك��ورون��ا م��ن �أج���ل ���س��ام��ة و�أمن 
و�ملقيمني  �لبا�سمة  �لإم���ارة  زو�ر 

فيها .
م���ن ج��ان��ب��ه ث��م��ن ���س��ع��ادة �ساح 
���س��امل �مل��ح��م��ود، م��دي��ر ع��ام هيئة 
و�لأر�سيف،  ل��ل��وث��ائ��ق  �ل�����س��ارق��ة 
ل�ساحب  �ل�����س��ام��ي��ة  �ل��ت��وج��ي��ه��ات 

�ل��و�ل��د لأ���س��رت��ه و�ملحيطني  م��ن 
بها من عمالة م�ساعدة وغريهم 
�لعمل  فقر�ر  �ملجتمع.  فئات  من 
�جلميع  مل�سلحة  ج���اء  ب��ع��د  ع���ن 
و�حل����ف����اظ ع��ل��ى ���س��ح��ت��ه��م وهو 
تاأكيد  وب��ك��ل  ل��ل��م��ج��ت��م��ع،  وق���اي���ة 
�سيكون وقتي وملدة �أ�سبوعني وقد 
يحتاج لتجديده �إذ� تطلب �لأمر 
ذلك.. م�سيفا �أن هنالك وظائف 
قد حتتاج �لتو�جد �ملبا�سر حلاجة 
�لعمل وهم �سري�عون بكل تاأكيد 
�ل��ت��ن��اوب. و�أع�����رب ع��ن �سكره  يف 
�ل�سارقة  حاكم  �ل�سمو  ل�ساحب 
وثمن  �ل����ك����ب����ري،  ح���ر����س���ه  ع���ل���ى 
ج���ه���ود �جل����ه����ات �ل���ق���ائ���م���ة على 
م�سلحة  وحتقيق  �لقر�ر،  تفعيل 

�ملجتمع.
م������ن ج����ان����ب����ه �أو��������س�������ح ����س���ع���ادة 
�أمني  �مل��ه��ريي  بطي  ب��ن  �سلطان 
ع���ام �مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي لإم����ارة 
�حلكيم  �ل��ق��ر�ر  ه��ذ�  �أن  �ل�سارقة 
�إم��ارة �ل�سارقة  لي�س بغريب على 
�لتي  �مل��ب��ادر�ت  كافة  يف  �ل�سباقة 
�لقر�ر  �أن  موؤكد�  بالإن�سان  تعنى 
لن يوؤثر على ��ستمر�رية �لعمل، 
و�سيتيح للموظف �أد�ء و�جبه من 

�أي موقع كان.
ودع����ا �جل��م��ي��ع �إىل �لج��ت��ه��اد يف 
حكومتنا  ت���وج���ي���ه���ات  ت��ط��ب��ي��ق 
م��ن و�جبنا  �ن��ط��اق��ا  �ل��ر���س��ي��دة 
بذل  علينا  يحتم  �ل��ذي  �لوطني 
وتقلي�س  حل�سر  �لطاقات  كافة 

هذه �لأزمة.
ل�ساحب  ����س���ك���ره  ع����ن  و�أع���������رب 
�ل�����س��م��و ح��اك��م �ل�����س��ارق��ة ، وثمن 
�ل�سارقة يف تطبيق  م��و�رد  جهود 
�مل�سلحة  ت��دع��م  �ل��ت��ي  �ل���ق���ر�ر�ت 

�لعامة وتعك�س روح �مل�سوؤولية.
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال ����س���ع���ادة علي 
مطار  هيئة  رئي�س  �ملدفع،  �سامل 
�إن نظام �لعمل  �ل�سارقة �لدويل، 
ب��ع��د مي��ث��ل خ��ي��ار� مثاليا يف  ع��ن 
�ل��وق��ت �حل����ايل، ل���س��ي��م��ا يف ظل 
�لتكنولوجية  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة 
�إمارة  بها  تتمتع  �ل��ت��ي  �ملتقدمة 
ب�سكل  �لإم����ار�ت  ودول���ة  �ل�سارقة 
ع������ام، و�ن���ط���اق���ا م����ن �ل���و�ج���ب 
للهيئة  و�لإن�����������س�����اين  �ل���وط���ن���ي 

ل�سمان ال�سحة وال�سالمة

مرور دبي تدعو �ملتعاملني ل�شتخد�م �لتطبيقات �لذكية لإجناز �خلدمات
•• دبي-الفجر:

يف  ل��ل��م��رور  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  دع���ت 
�إىل  �ملتعاملني  كافة  دب��ي،  �سرطة 
��ستخد�م �لتطبيق �لذكي ل�سرطة 
و"  �ستور  �أب���ل  من�ستي  على  دب��ي 
دبي  ���س��رط��ة  وم��وق��ع  �أندرويد"، 
�ملعامات  �إجن���از  يف  �لإل���ك���رتوين 
و�خلدمات �ملرورية، نظر� لتوقف 

بوك�س"،  " ماك�س  �لذ�تية  �لدفع 
دب���ي حتر�س  ���س��رط��ة  �أن  م���وؤك���د�ً 
م��ن خ��ال �خل��دم��ات �لذكية �إىل 
ت�سهيل �لجر�ء�ت �ملتعلقة باإمتام 

�ملعامات ب�سهول وي�سر.
�ملتعاملني  ب��اإم��ك��ان  �أن����ه  و�أو����س���ح 
ت�����س��دي��د �مل���خ���ال���ف���ات ن����ق����د�ً عرب 
�لذكية  �ل�سرطية  م��رك��ز  �أج��ه��زة 
"�ملاك�س  �أج�����ه�����زة  �أو   )SPS(

�مل����ت����وف����رة يف م���ر�ك���ز  �لأج������ه������زة 
�ل�سرطة �لذكية "SPS" بطريقة 
ذكية ودون �أي تدخل ب�سري وعلى 
�إىل  �ل���ي���وم،  ���س��اع��ة يف   24 م����د�ر 
�ملخالفات  ت�سديد  �إمكانية  جانب 
"ماك�س  �أج����ه����زة  ع���رب  �مل����روري����ة 
بوك�س" �لتي توفرها �سرطة دبي 
بالتعاون مع �سركة ماك�س بوك�س 

�ل�سرق �لأو�سط.

للمتعاملني  �لإج����ر�ء�ت  وت�سهيل 
وت��ق��دمي �ل��دع��م �ل���ازم لهم عرب 
�لأنظمة �لذكية ومر�كز �لت�سال 
وذل��������ك ل�������س���م���ان �����س���ت���م���ر�ري���ة 
معاماتهم وطلباتهم، منوها �إىل 
�أن �أي طلبات مرورية �أخرى يجب 
تقدميها عرب �لربيد �للكرتوين 
�لت�������س���ال على  �أو  دب����ي  ل�����س��رط��ة 
و�سوف   901 �لت�������س���ال  م���رك���ز 

مر�كز �إ�سعاد �ملتعاملني يف �لإد�رة 
�لعامة للمرور يف تقدمي خدماتها 
�سمن  وذل�������ك  م���ب���ا����س���ر،  ب�����س��ك��ل 
و�لحرت�زية  �لوقائية  �لإجر�ء�ت 
�لتي تتبعها �لدولة ل�سمان �سحة 

و�سامة جميع �ملتعاملني.
كما ونبهت �لإد�رة �لعامة للمرور 
تقدمي  �إم��ك��ان��ي��ة  �إىل  �مل��ت��ع��ام��ل��ني 
عرب  �مل��روري��ة  �مل��خ��ال��ف��ات  ت�سديد 

��ستخد�م  ط��ري��ق  وع���ن  بوك�س" 
�خلدمات  يف  �لئتمانية  �لبطاقة 
دبي  �سرطة  تطبيق  يوفرها  �لتي 
�لآيل  �ل�سر�ف  �أج��ه��زة  �أو  �ل��ذك��ي 
�أو عن طريق �لت�سال على مركز 

�لت�سال 901.
و�أك�����د �ل��ع��م��ي��د ���س��ي��ف �مل���زروع���ي، 
ب�سكل  حت���ر����س  دب����ي  ���س��رط��ة  �أن 
�لعقبات  ت��ذل��ي��ل  ع��ل��ى  م�����س��ت��م��ر 

و�أكد �لعميد �سيف مهري �ملزروعي 
�أن  للمرور،  �لعامة  �لإد�رة  مدير 
للمتعاملني  ت��وف��ر  دب����ي  ���س��رط��ة 
�لقنو�ت  م����ن  ه���ام���ة  جم���م���وع���ة 
�خلدمات  على  للح�سول  �لذكية 
�ملرورية عرب عدة قنو�ت خمتلفة 
و�ملوقع  �ل��ذك��ي��ة  �ل��ت��ط��ب��ي��ق  م��ن��ه��ا 
�ل�سرطة  وم���ر�ك���ز  �لإل����ك����رتوين 
�أجهزة  " SPS" وكذلك  �لذكية 

�لربيد  ع����رب  ع��ل��ي��ه��ا  �ل������رد  ي���ت���م 
�للكرتوين.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأم القيوين-وام:

�ملعا  ر����س��د  ب��ن  �سعود  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أ���س��در 
ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم �أم �لقيوين �لقر�ر رقم 3 
ل�سنة 2020 ب�ساأن �عفاء �ملن�ساآت �ملرخ�سة �ملت�سررة 
�لر�سوم  م��ن  �لم�����ارة  ف��ى  تعليق �خل��دم��ة  ق����ر�ر  م��ن 

و�لغر�مات. وجاء بالقر�ر �نه بعد �لطاع على قر�ر 
ل�سنة   5 رق��م  �لقيوين  �أم  لم���ارة  �لتنفيذى  �ملجل�س 
�نت�سار  من  للحد  �لوقائية  �لتد�بري  ب�ساأن   2020
�لأوبئة و�لفريو�سات فقد قررنا ما يلى : تعفى كافة 
�ملن�ساآت و�ملوؤ�س�سات �ملرخ�سة فى �لمارة و�ملذكورة فى 
كاإجر�ء �حرت�زى  �لتى علقت خدماتها  �أعاه  �لقر�ر 

ملنع �نت�سار فريو�س كورونا كوفيد _19 من �لر�سوم 
�ملحلية �مل�ستحقة حلكومة �أم �لقيوين كر�سوم جتديد 
من  وغريها  �لي��ج��ار  عقود  جتديد  ور���س��وم  �لرخ�س 
و�لتى يحددها  عليها  �ية غر�مات ترتتب  �و  �لر�سوم 

�ملجل�س �لتنفيذى وذلك حتى ��سعار �آخر .
ويهدف قر�ر رقم 3 ل�سنة 2020 ب�ساأن �عفاء �ملن�ساآت 

فى  �خل��دم��ة  تعليق  ق���ر�ر  م��ن  �ملرخ�سة  و�مل��وؤ���س�����س��ات 
�لمارة من �لر�سوم و�لغر�مات �ىل تخفيف �لعبئ على 
وت�سجيعها  �لم���ارة  فى  و�ملوؤ�س�سات  �ملن�ساآت  �أ�سحاب 

على ممار�سة ن�ساطاتها و�أعمالها بالمارة .
يعمل بهذ� �لقر�ر من تاريخ �لتوقيع عليه وين�سر فى 

�جلريدة �لر�سمية.

بدء تطبيق �لتعلم عن بعد لطلبة �ملد�ر�ش وموؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل
•• اأبوظبي-وام:

بد�أت وز�رة �لرتبية و�لتعليم �ليوم 
بعد  ع��ن  �لتعلم  منظومة  تطبيق 
ط��ل��ب��ة مد�ر�س  ج��م��ي��ع  م�����س��ت��ه��دف��ة 
�لعايل  �لتعليم  وموؤ�س�سات  �لدولة 
للقر�ر  تبعا  وذل��ك  �أ�سبوعني  ومل��دة 
و�ملتمثل  عنه  �أعلنت  �ل��ذي  �ل�سابق 
�ل��رب��ي��ع وتعطيل  �إج����ازة  ت��ق��دمي  يف 
�أ���س��اب��ي��ع يخ�س�س  �أرب���ع���ة  �ل��ط��ل��ب��ة 
فيهما �لأ�سبوعان �لأخري�ن ملو��سلة 
�لتعليم من خال منظومة �لتعلم 

عن بعد.
�إبر�هيم  ب��ن  ح�����س��ني  م��ع��ايل  و�أك����د 
�حلمادي وزير �لرتبية و�لتعليم  �إن 
جهود جبارة بذلت من قبل �لكو�در 
لتوفري  �ملا�سية  �ل��ف��رتة  �ل��رتب��وي��ة 
بيئة تعليمية تقنية من �أعلى طر�ز 
م�سرية  طلبتنا  م��و����س��ل��ة  ل�سمان 
جمتمعات  �أن  �إىل  م�سري�  �لتعلم، 
ر�ئدة  جت��رب��ة  �لف��رت����س��ي��ة  �لتعلم 

بتهيئة  �ل��در���س  ب��دء  قبل  ي��ق��وم  �أن 
�ل��ط��ل��ب��ة ذه���ن���ي���ا ون��ف�����س��ي��ا ك���م���ا يف 

�حل�سة �لعادية.
وحثت �لوز�رة �لطلبة على �لتو��سل 
�ل��ت��ق��ن��ي �ل��ف��اع��ل م���ع �مل��ع��ل��م��ني مبا 
يحقق �أهد�ف �لتعلم عن بعد ومبا 
�لتح�سيلي  �مل�ستوى  رف��ع  يف  ي�سهم 
وك������ذل������ك �ل������س�����ت�����خ�����د�م �لأم�����ث�����ل 
لاأجهزة �لتقنية مبا يحقق �أهد�ف 
�ملعلم  و�إب�����اغ  �لتعليمية  �لعملية 
من  نف�سي  �أو  �سحي  �سرر  �أي  ع��ن 
بعد  ع��ن  �لتعلم  تقنيات  ����س��ت��خ��د�م 
�إىل جانب �إباغ �ملعلم عن �أي تاأخر 
�لدر�س  فهم  �أو �سعوبات يف  در��سي 

�سمن منظومة �لتعلم عن بعد.
حتديد  فتم  �ملدر�سية  �لقياد�ت  �أم��ا 
جمموعة من �مل�سوؤوليات وتت�سمن 
�لإع������د�د و�ل��ت��ح�����س��ري ل��ل��ت��ع��ل��م عن 
�لتجهيز�ت  تنفيذ  خ��ال  م��ن  بعد 
�لازمة فنيا �لتي ت�ساعد على �سري 
و�لتو��سل  وي�سر  ب�سهولة  �لعملية 

�لأم��ور ل�سمان تفهمهم  �أولياء  مع 
�لتجربة  ت���ب���ع���ات  وحت���م���ل  ل���ذل���ك 
�لتفعيلي  �ل��دل��ي��ل  ع��ل��ى  و�لط�����اع 
بالتجربة  �خل����ا�����س  و�لإج������ر�ئ������ي 
�ل�ستخد�م  �آل��ي��ة  يت�سمن  و�ل����ذي 
وت�����س��ك��ي��ل ف���رق �ل��ع��م��ل وه���ي فريق 
�لتعلم �لذكي ورو�د  �لقيادة وفريق 
�ل��ت��غ��ي��ري وم��ن�����س��ق��و �مل������و�د و�إع������د�د 
�جل�������د�ول �ل��زم��ن��ي��ة خل��ط��ة �مل����و�د 
لكل  ب��ع��د  ع���ن  للتعليم  �ل��در����س��ي��ة 
�آلية متابعة  حلقة در��سية وحتديد 

ح�سور �لطلبة.
بعد  ع��ن  �لتعلم  منظومة  و�هتمت 
�لعملية  يف  �لأم������ور  �أول����ي����اء  ب����دور 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ع��ل��ى غ�����ر�ر دوره�����م يف 
على  يتعني  �إذ  �لع��ت��ي��ادي  �لتعليم 
تعليمية  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ري  �لأم�����ر  ويل 
�ملدر�سة  م���ع  و�ل���ت���ع���اون  ل��ل��ط��ال��ب 
بعد  ع��ن  �لتعلم  منظومة  لإجن����اح 
�مل�ساركة  لاأبناء  �مل�ستمرة  و�ملتابعة 

�لإيجابية و�لفاعلة.

تزد�د جناحا بهمة طلبتنا ومعلمينا 
و�أولياء �لأمور وبح�سهم �مل�سوؤول.

بعد  ع��ن  �لتعلم  منظومة  وح���ددت 
�ملجتمع  م���ك���ون���ات  جل��م��ي��ع  �أدو�ر� 
�ملدر�سية  �ل��ق��ي��اد�ت  م��ن  �ل���رتب���وي 

�لأمور  و�أول��ي��اء  و�لطلبة  و�ملعلمني 
بينها لإجن��اح م�سروع  تتكامل فيما 

�لوز�رة يف جمال �لتعلم عن بعد .
�مل���ع���ل���م يف  دور  �ل����������وز�رة  وح��������ددت 
�إعد�د  يف  بعد  عن  �لتعلم  منظومة 

�مل��ح��ت��وى �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي �لإل���ك���رتوين 
للطلبة  وت��ق��دمي��ه  لبثه  و�لتجهيز 
مرحلة  �إىل  و�����س����ول  �ل���ك���رتون���ي���ا 
و�سول  من  و�لتاأكد  �لدر�س  �ختتام 
�ملعلم  وع��ل��ى  للطلبة  م�ستهدفاته 

�ملو�طنون ميتدحون جهود قيادة �لدولة يف مو�جهة كورونا 
•• راأ�س اخليمة- �شليمان املاحي 

ر�أ�س �خليمة  �ملو�طنون يف  �متدح 
�لتي  �حلثيثة  �ل��وط��ن��ي��ة  �جل��ه��ود 
مو�جهة  يف  �لدولة  قيادة  تبذلها 
كورونا(  )ف��ريو���س  �لعاملي  �ل��وب��اء 
�لدولة  ق��ي��ادة  �ن م��وق��ف  و�أك����دو� 
بو�سوح  م��و�ط��ن��ي��ه��ا جت��ل��ى  جت���اه 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  تغريدة  يف 
حم��م��د ب���ن ز�ي����د �ل ن��ه��ي��ان ويل 
�لقائد  ن����ائ����ب  �أب����وظ����ب����ي  ع���ه���د 
�لأع����ل����ى ل���ل���ق���و�ت �مل�����س��ل��ح��ة على 
عندما  �ل�سخ�سي  �سموه  ح�ساب 
ب�سر�ملو�طنني و�ملقيمني على هذه 
�ن دولة �لمار�ت  �لطيبة  �لأر�س 
بعون �هلل قادرة على تاأمني �لدو�ء 

و�لغذ�ء �ىل ما ل نهاية .
�مبا�سي  م��ط��ر  ع��ل��ي  ع��ب��ي��د  ق����ال 
وز�رة  يف  �لعمل  من  تقاعد  �ل��ذي 
علينا  �هلل  �أن���ع���م  ل��ق��د   : �ل�����س��ح��ة 
ب��دول��ة ل ن���رى ل��ه��ا م��ث��ي��ا تنعم 
باخلري �لوفري و�لقيادة �لر�سيدة 
ول  مو�طنيها  م��ع  ���س��ادق��ة  وه���ي 
ي�سعدهم  م��ا  ب��ك��ل  عليهم  ت��ب��خ��ل 
وي��وف��ر لهم �لأم���ن و�لأم����ان وقد 
 - قيادتنا  م�ساعي  يف  ذل��ك  جتلى 
�أعمارهم - يف جهودها  �أط��ال �هلل 
ت���ب���ذل���ه���ا جلعل  �ل����ت����ي  �خل��������رية 
�ملو�طنني و�ملقيمني يف حماية من 

وباء كورونا.
وي�������س���ت���ط���رد ع���ب���ي���د �م���ب���ا����س���ي يف 
�ل��وق��ت �ل����ذي ت��خ��ل��ت ف��ي��ه جميع 
على  �مل��ق��ي��م��ني  م���ن  �ل���ع���امل  دول 
خوفا  لبادهم  وط��رده��م  �ر�سها 
�نت�سار  يف  �سببا  ي��ك��ون��و�  �أن  م��ن 
وباء كورونا �تخذت دولتنا موقفا 
يعزز  ت�ساحميا  نهجا  و  �ن�سانيا 
له  �ملغفور  �أ�س�سها  كدولة  مكانتها 
نهيان  �ل  �سلطان  بن  ز�يد  �ل�سيخ 
طيب �هلل ثر�ه على نهج �لت�سامح 

على يد �ملرحوم �ل�سيخ ز�يد ظلت 
�ىل  �أياديها  متد  مفتوحة  دولتنا 
�ملنكوبني  و�لأف��������ر�د  �ل������دول  ك���ل 

و�ملحتاجني و�مل�ستغيثني .
ق�����ائ�����ا عرب  ت�����اب�����ع �حل����ب���������س����ي   
م�����س��ريت��ه��ا يف �لآون��������ة �لأخ������رية 
�لت�سامح  ن��ه��ج  �لم�����ار�ت  �أ���س�����س��ت 
�ساحب  ب���اع���ان  �ن��ط��ل��ق  �ل�����ذي 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ خليفة  �ل�سمو 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
يف  للت�سامح  ع��ام��ا   2019 ع���ام 
لهذه  و��ستحدثت  �لإم���ار�ت  دول��ة 
�لإن�سانية  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  �مل����ب����ادرة 

�لفريدة وز�رة غري م�سبوقة.
وم���ا ي��ق��ول��ه �حل��ب�����س��ي جن��د مثله 
�مل�����و�ط�����ن ع����ب����د�هلل حممد  ع���ن���د 
�ل��ن��ق��ب��ي:ب�����س��ر�ح��ة كغريي  ع��ل��ي 
�ل�سك  ي�����س��اورين  �ل��ن��ا���س مل  م��ن 
�لتي عرفها  باأن �لم��ار�ت  مطلقا 
وكرم  �لت�سامح  قبلة  بانها  �لعامل 
م���ن مائتي  �ل���س��ت�����س��اف��ة لأك����ر 
�لر�سيد  ل��ذل��ك  ونتيجة  جن�سية 

ما  بح�سب  �أر�سها  على  و�ملقيمني 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ب��ه  ط��م��اأن 
�أن  ن���ه���ي���ان  �ل  ز�ي������د  ب����ن  حم���م���د 
�لمار�ت قادرة على تاأمني �لدو�ء 

و�لغذ�ء.
�حلقيقة  يف   : �ل�����س��ح��ي  وي���ق���ول 
م��ن يحب �لم����ار�ت وق��ادت��ه��ا من 
�ملو�طنني و�ملقيمني ينبغي عليهم 
�حل���ر����س ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ �ج�����ر�ء�ت 
ملكافحة  عنها  �أعلنت  �لتي  �لدولة 
�لبقاء  وهي  كورونا  وب��اء فريو�س 
يف �لبيوت لأن �ل�سرر �ملحتمل يف 
ح��ال ع��دم �لل��ت��ز�م بتطبيق تلك 
ع��ن��ه عو�قب  ت��ن��ج��م  �لج��������ر�ء�ت 

وخيمة.

وفرة االنتاج:
ويوؤكد عبد�هلل حممد علي �لنقبي 
�لتي  �ل���وق���ائ���ي���ة  �لج���������ر�ء�ت  �أن 
�لر�سيدة  �لقيادة  عمدت لطبيقها 
م�ساعيها  �سمن  �لم���ار�ت  لدولة 
على  و�مل��ق��ي��م��ني  �سعبها  حل��م��اي��ة 

و�لعتد�ل وهي �سفات تتجزر يف 
وجد�ن �سعبها.

االمارات يف اأمان: 
وم������ن ج���ه���ت���ه ي������رى حم���م���د بن 
�أن �لم��ار�ت حبها  �سيف �حل�سبي 
�لبتاء�ت  ك��ل  م��ن  ب���الأم���ن  �هلل 
�ل��ع��امل ويقول  ت��ع��اين منها  �ل��ت��ي 
�هلل  �أن  يف  ر��سخة  قناعة  لدينا   :
ه��و �حل��اف��ظ ل��ام��ار�ت م��ن وباء 
�ل���ذي �نت�سر يف  ف��ريو���س ك��ورون��ا 
ما  وقتل  �ل��ع��امل  دول  م��ن  �لكثري 
�ل�سعوب  و�أ���س��اب  �لنا�س  من  قتل 
�لينا  تنقل  كما  و�ل��ه��ل��ع  ب��ال��رع��ب 
�أجهزة �لعام �ملقروءة و�مل�ساهدة 
– بحمد  و�مل�سموعة بينما دولتنا 
�أم���ان من  ت���ز�ل تقف يف  �هلل - ل 
ذلك �لبتاء �ل�سحي ومرد ذلك 
و�أعمال �خلري  قيادتنا  �ىل جهود 
ب�سخاء جلميع دول  �لتي تقدمها 
�لعامل با ��ستثناء �أو تفرقة عرق 
�أو لون �أو معتقد�ت فمنذ تاأ�سي�سها 

يجد  ل��ن  �هلل  فبف�سل  �لن�����س��اين 
وباء فريو�س كورونا �ساحة له على 
�لأمطاربغز�رة  هطلت  بل  �أر�سها 
على بادنا �لن لتكون كثو�ب من 

�خلالق لقيادة و�سعب �لمار�ت .

وفاء املواطن : 
ع��ل��ي �أح���م���د رب����اع �ل�����س��ح��ي �لذي 
و��سعة يف  يقوم بجهود جمتمعية 
ر�أ�س  �مارة  �ل�سمالية من  �ملنطقة 
�خل��ي��م��ة ي���رى �أن دول���ة �لم����ار�ت 
�ل��ر���س��ي��دة تقوم  يف ظ���ل ق��ي��ادت��ه��ا 
بجهود حثيثة وموفقة يف مو�جهة 
فريو�س كورونا �لذي �سنف كوباء 
و�ل��دل��ي��ل على ذلك  ع��امل��ي خطري 
�ل�سيطرة  يف  �جل��ه��ود  تلك  جن��اح 
بعك�س  �لوباء  �نت�سار  على  �لتامة 
�لكربى  �ل��������دول  يف  ي���ح���دث  م����ا 
�ل�سيء  وه�����و  �لن  �ل����ع����امل  م����ن 
�ل��ذي جعل �لم��ار�ت دول��ة تتمتع 
توفري  يف  وحت���ت���ذي  ب��اجل��اه��زي��ة 
�لغذ�ء و�لرعاية �ل�سحية ل�سكانها 

بفريو�س  �ل����س���اب���ة  م���ن  �أر����س���ه���ا 
ك���ورون���ا ك��ان��ت م��وف��ق��ة ج���د� وقد 
وجدت قبول منقطع �لنظري من 
�جلميع و�أعطت نتائج مهمة لعل 
�لطماأنينة  ��ساعة  ذل��ك  يف  �لأه��م 
�أن  ماحظة  ومي��ك��ن  �لنفو�س  يف 
تطبيق  ع��ل��ى  ي��ع��ك��ف��ون  �جل��م��ي��ع 
ت���ل���ك �لج�����������ر�ء�ت ب�������س���ر�م���ة يف 
�لمار�ت  �أن  �ىل  م�سري�  بيوتهم 
يف  �ن�سانية  م��ب��ادر�ت  لديها  �لتي 
لل�سام  وكدولة حمبة  �جت��اه  كل 

و�لت�سامح و��سعاد �جلميع ..
�خل�سار  لبيع  �جل�����س��ر  ���س��وق  ويف 
و�ل��ف��اك��ه��ة ي��ت��ج��ول حم��م��د علي 
بع�س  ل�������س���ر�ء  �ل�������س���ح���ي  ����س���ي���ف 
من  �أن  يقوؤكد  �أ�سرته  �حتياجات 
قاله  �أمامه ما  �ل�سوق يرى  ي��زور 
بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
ز�يد �ل نهيان قدرة �لمار�ت على 
ت��اأم��ني �ل���دو�ء و�ل��غ��ذ�ء �ىل م��ا ل 
لأ�سرتي  ج��ئ��ت  �لن  ف��اأن��ا  ن��ه��اي��ة 

عبوة �لطماطم فقط . 

توؤمن حماية من االبتالءات  الت�سامح  :مبادرات  احلب�سي  • �سيف 
الوقاية االإجراءات  بتطبيق  مطالب  املواطن   : ال�سحي  • علي 

تطبيق نظام �لعمل عن بعد ببلدية
 منطقة �لظفرة

•• الظفرة-الفجر:

�نطاقاً من توجيهات قيادتنا �لر�سيدة و�سمن 
على  �جلديدة  �لوقائية  �لح��رت�زي��ة  �لتد�بري 
فريو�س  ملو�جهة  �حلكومية،  �جلهات  م�ستوى 
قامت   )COVID-19( �مل�ستجد  ك��ورون��ا 
بلدية منطقة �لظفرة بتطبيق نظام �لعمل عن 
�ملر�سى و�حلو�مل وكبار  و�ل�سماح لفئات  بعد، 
بعد،  ع��ن  بالعمل  �لهمم  و�أ���س��ح��اب  �مل��و�ط��ن��ني 
�لعمل  �ساعات  توفري مرونة يف  �ىل  بالإ�سافة 
و�سائل  ��ستخد�م  على  و�لت�سجيع  ل��اأم��ه��ات، 

�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا. ك��م��ا ت��ق��وم �ل��ب��ل��دي��ة بحمات 
توعوية للموظفني و�ملتعاملني للتوعية باأهمية 
للمحافظة على  �لإج���ر�ء�ت �لح��رت�زي��ة  �تباع 

�سامتهم و�سامة �ملجتمع. 
�لتخطيط  �إد�رة  ق��ام��ت  �مل��ن��ط��ل��ق  ه����ذ�  وم����ن 
�لجتماعات  بتجربة  بالبلدية  و�لتكنولوجيا 
موظفني  مع  �لتكنولوجيا  و�سائل  با�ستخد�م 
ر�ساهم  م��دى  ��ستبيان  ومت  بعد،  عن  يعملون 
ومدى  �لت�سال  وج��ودة  �خلدمة  م�ستوى  عن 
�لعمل  مع  ومقارنته  بعد  عن  بالعمل  ر�حتهم 
يف �ملكتب. ومت �لوقوف على �آلية �لدعم �لفني 

�مل��ق��دم ل��ت��ك �ل��ف��ئ��ات م��ن �مل��وظ��ف��ني و�لرتكيز 
على �سرعة �ل�ستجابة، و�حلفاظ على م�ستوى 
فاعلية �ملوظفني �أثناء عملهم عن بعد كما لو 
�حلفاظ  �إىل  �مل��ب��ادرة  وتهدف  �ملكتب.  يف  �أنهم 
ع��ل��ى ���س��ام��ة �مل��ج��ت��م��ع و���س��ح��ت��ه، ومب���ا يدعم 
خمتلف  يف  وكفاءته  �لعمل  �ن�سيابية  ��ستمر�ر 
�لبنية  على  وبالعتماد  و�لقطاعات،  �جلهات 
بالتقنيات  و�ملدعومة  �لتكنولوجية،  �لتحتية 
وتعزيز  �لعاملية.  �ملو��سفات  ذ�ت  و�لتكنولوجيا 
�لطو�رئ  و�إد�رة  �لبيئية  �ل���س��ت��د�م��ة  ق���در�ت 

و��ستمر�رية �لأعمال و�لأمن �ملوؤ�س�سي. 

 

�مل�ستجد  �لعاملية لنت�سار وباء فريو�س كورونا  �لأزم��ة  نتابع 
على مو�قع �لتو��سل �لجتماعي فرنى مزيج من �لتغريد�ت 
تطبيق  ب��ني  تتطاير  �لفيديو  وم��ل��ف��ات  و�ل�����س��ور  و�لأخ���ب���ار 
و�آخر؛ يتد�ولها �إما فاهم �أو جاهل �أو مند�س وكٌل يغني على 
لياه، فالفاهم ينتقي ما يتو�فق مع �أفكاره، و�جلاهل ين�سخ 
ويل�سق وي�سارك حتى دون قر�ءة �أو م�ساهده �أو ��ستماع، �أما 
�ملُند�س فهو �أذكاهم ينتقل بني �لتطبيقات من في�س بوك �إىل 
تويرت �إىل و�ت�س �آب �إىل يوتيوب ...�إلخ، ويجمع من �لفاهم 
ما ن�سر ومن �جلاهل ما حول من معلومات، ثم ُي�سيغ خرب�ً 
يركز  ثم  �لع�سل،  يف  �ل�سم  ويخلط  وي��زوره  ويحوره  جديد�ً 
على �جلهلة ويبث لهم كل �أخبار فيها خبث و�إ�ساعة وتخويف 
�أف��ر�د �ملجتمع. وبعد �أن ي�سول ويجول يف  و�إث��ارة بلبلة بني 
مو�قع �لتو��سل �لجتماعي تنتهي كل �أخباره باكت�سافه باأقل 

�لأ�سر�ر. 
د�ئماً  للعلن،  يظهرون  ل  �لظام  خفافي�س  هم  و�ملند�سني 
�إل  ي��اح��ظ��ه��م  م��ظ��ل��م��ة، ل  ون��ت��ائ��ج��ه��م  �ل��ظ��ام  عملهم يف 
�لظل  رج��ال  عن  �لبعد  كل  بعيدون  فهم  بخبثهم،  �خل��رب�ء 
�أو من  �أق��رب��ائ��ك  �أو م��ن  �إم��ا م��ن عائلتك  �ل��ذي��ن ق��د يكونو� 
جري�نك �أو �أ�سدقائك من �لأطباء و�ل�سرطة ورجال �لأمن 
�لأزمات  �إد�رة  و هيئة  �ملدين  و�لدفاع  �لبلدية  و�لعاملون يف 

و�لكو�رث و�سناع �لقر�ر.
 يف �مل��ق��اب��ل ن��ط��ال��ع م��و�ق��ع �ل��ت��و����س��ل �لج��ت��م��اع��ي ف��اإن��ن��ا ل 
نكون متنا�سني رجال  نكاد  �أو  �لكثري  نقر�أ  �أو  ن�سمع  �أو  نرى 
وي�سهرون  و�لب�سر  �لوطن  م�سوؤولية  يحملون  �لذين  �لظل 
�لأطباء  فهناك  ور�ح��ت��ن��ا،  و�أم��ن��ن��ا  و�سامتنا  رعايتنا  على 
�إخا�ساً  �لنا�س  �أك��ر  �مل�ست�سفيات  يف  �لعاملني  و�ملمر�سني 
باأرو�حهم  ت�سحية  �لنا�س  و�أك��ر  �لعمل  ك��رة  من  و�إره��اق��اً 
�لذين  �لأمن و�ل�سرطة  لقربهم من �خلطر، وكذلك رجال 
ي�سهرون على حر��سة �لبو�بات و�ل�سو�رع ويتابعون �حلالت 
�ملحتمل �إ�سابتها بالعدوى وي�سعون لإنقاذها، ورجال �لدفاع 
�مل���دين وم��ا ي��ق��وم��ون ب��ه م��ن �ن��ق��اذ وم�����س��اع��دة، �إ���س��اف��ة �إىل 
�لبلدية وما يقومون  �مل��دين، وموظفو  �لدفاع  و�جباتهم يف 
و�ملتنزهات،  و�حلد�ئق  و�ل�سو�رع  للموؤ�س�سات  تعقيم  من  به 
ميكن �أن ترى �سو�رع وحد�ئق و�سو�طىء فارغة من �لنا�س، 
ولكن يكُمن خلفها عيون �ساهرة ل تنام ول ترتاح �إل بر�حتنا 
و�أمننا و�سامتنا و�ملحافظة على كل �إن�سان يعي�س على هذ� 
مو�جهة  عليهم  حتتم  �أعمالهم  �ل��غ��ايل.�أخ��اق��ي��ات  �ل��وط��ن 
معركة فريو�س كورونا و�لعمل على عدم �نت�ساره وعلى كبح 

جماحه.
 هوؤلء هم رجال �لظل �لذين ل نر�هم على مو�قع �لتو��سل 
بحالة  �هتماماً  ن��ويل  ل  و�أح��ي��ان��اً  نعرفهم  ول  �لجتماعي 
و�لبحث  و�ملتابعة  �ملر�قبة  يف  بها  يقومون  �لتي  �ل�ستنفار 
و�لتق�سي عن �أي حالة م�سابة قادمة �و خارجة من �ملنطقة 
�جلغر�فية �لتي نعي�س فيها. يوفرون لنا �لأمان �لذي يختفي 
�ل��ق��ات��ل. يبحثون وي��ر�ق��ب��ون يف كل  �ل��وب��اء  ور�ء ج���د�ر م��ن 
مكان، وي�سعون د�ئما حلمايتنا وحماية �أطفالنا و�آبائنا، ول 
ي�سمحون لأي فاجعة �أن تطرق �أبو�بنا �أو متر بني �سو�رعنا، 
فالر�حة  و�ل�سرتخاء ل توجد يف قامو�س حياتهم. و�أخري�ً 
ك��ر كخفافي�س  �أع���د�ء  ناجح  ك��ل عمل  ور�ء  �أن  د�ئ��م��اً  تذكر 
تعلم م�سدرها ول  و�سائعات ل  �أخبار�ً  ت�سارك  �لظام، فا 
�أنت �لرقيب و�أنت رجل �لظل �ملحب لوطنه  حمتو�ها، وكن 
�ل�سحي  �حلجر  ف��رتة  يف  ت�سايق  من  كل  و�إىل  و�إن�سانيته. 
لل�سائعات.  و��ست�سلم  و�ل�سيق،  بامللل  �سعور  و�نتابه  �ملنزيل 
تذكر �إولئك �لرجال �لذين يعملون يف �لظل ب�سمت مليء 
بالوطنية و�لت�سحية، ل ينتظرون منا جز�ًء ول �ُسكور�، ول 
�لتو��سل  مو�قع  �سفحات  على  تعليقات  ول  �سهرة  يريدون 
�لجتماعي، �إمنا همهم �لأول و�لأخري باأن يعود كل مري�س 
�إىل �أهله �ساملاً منعماً، وير�سمو� �لفرحة و�ل�سعاده على وجوه 

�لآخرين.
 د. معني �سالح امليتمي
كلية االإمارات للتكنولوجيا

فريو�س كورونا بني خفافي�س 
الظالم ورجال الظل

حاكم �أم �لقيوين ي�شدر قر�ر� باإعفاء �ملن�شاآت �ملت�شررة 
من تعليق �خلدمة فى �لمارة من �لر�شوم و�لغر�مات

�ملارينا �لقاب�شة توؤكد دعمها جلهود 
�لدولة يف مكافحة فريو�ش كورونا

•• اأبوظبي -وام: 

وفنادق  �لقاب�سة  �ملارينا  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لهاملي  خلفان  حممد  �أك��د 
و���س��رتن دع��م ف��ن��ادق و���س��رتن جلهود �ل��دول��ة يف مكافحة ف��ريو���س كورونا 

�مل�ستجد كوفيد 19 .
و�أعلن �لهاملي يف ت�سريح له يف هذ� �ل�ساأن عن و�سع جميع �لغرف �ملتوفرة 
�إذ�  �حلكومية  �جلهات  ت�سرف  حتت  �لظفرة  منطقة   - و�سرتن  فنادق  يف 
�لتي يعي�سها  دعت �حلاجة وذل��ك خدمة لأف��ر�د �ملجتمع يف ظل �لظروف 

�لعامل.
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اأخبـار الإمـارات
�شرطة عجمان تعزز �لوقاية من فريو�ش كورونا باإجر�ء فحو�شات طبية لالطمئنان على �شحة و�شالمة �ملوظفني

•• عجمان- وام :

�لتي نفذتها �سرطة  �سل�سلة �جلهود و�لإج��ر�ء�ت  �سمن 
)كوفيد  �مل�ستجد  ك��ورن��ا  ف��ريو���س  م��ن  للوقاية  عجمان 
19( و�حلد من �نت�ساره، نظمت �لقيادة �لعامة ل�سرطة 
�لإمارة  يف  �مل�ست�سفيات  من  ع��دد  مع  بالتعاون  عجمان 
�أعر��س  ع��ن  للك�سف  طبية  ف��ح��و���س��ات  لإج����ر�ء  حملة 
�لو�جهة  موظفي  �سامة  م��ن  و�ل��ت��اأك��د  ك��ورون��ا  مر�س 
�لأم��ام��ي��ة و�مل��وظ��ف��ني �لأك���ر �خ��ت��اط��اً م��ع �ملتعاملني 
�أع��ر����س فريو�س  م��ن  �سامتهم وخلوهم  م��ن  و�ل��ت��اأك��د 

كورونا.
�إد�رة  �سويد�ن مدير  �سيبان  �لعقيد حممد  �سعادة  وقال 
�سرطة  جهود  �سمن  ج��اءت  �حلملة  �أن  �لب�سرية  �مل��و�رد 
ع��ج��م��ان ل��ل��ح��د م��ن �ن��ت�����س��ار �ل��ف��ريو���س وت��ع��زي��ز �سحة 
و�سامة موظفي �ل�سرطة و�ملتعاملني عرب �أعد�د خطة 
�ساملة لإجر�ء �لفحو�سات جلميع موظفي �ل�سرطة من 

موظفي �لو�جهة �لأمامية و�ملخالطني للمتعاملني.
�أن ط��اق��م��ا ط��ب��ي��ا م��ت��خ�����س�����س��ا من  ����س���وي���د�ن  �أو����س���ح  و 
لإجر�ء  خ�س�س  بعجمان  �لأمل���اين  �ل�سعودي  �مل�ست�سفى 
�ل�سامل،  �ملدينة  �سرطة  ملوظفي مركز  فحو�سات طبية 

�لعقابية  �ملوؤ�س�سة  ثم  �ل�سامل،  �لنعيمية  �سرطة  ومركز 
�جلنائية  و�مل��ب��اح��ث  �ل��ت��ح��ري��ات  و�إد�رة  و�لإ���س��اح��ي��ة 
و�لوحد�ت �لتنظيمية �لأخرى يف �لقيادة، و �أ�سار �إىل �أن 
�لفحو�سات �سملت �لك�سف عن �أعر��س �ملر�س و�جليوب 
من  للتاأكد  �حل���ر�رة،  درج��ة  وقيا�س  و�حلنجرة  �لأنفية 
�أك���د �سويد�ن  �أع��ر����س ف��ريو���س ك��ورون��ا، و  خلوهم م��ن 
�أنه �سيتم متابعة خطة �لفح�س بالتعاون مع م�ست�سفى 
�أمينة بعجمان لإمتام فح�س جميع  ثومبي وم�ست�سفى 
منت�سبي �ل�سرطة �ملخالطني للجمهور ل�سمان �حلماية 

و�ل�سامة للجميع.

ترخي�ش �ل�شارقة يعتمد 67 مركز� لفح�ش �لنظر
•• ال�شارقة-وام:

�إعتمدت �لقيادة �لعامة ل�سرطة �ل�سارقة ممثلة مبركز خدمات �ملرور و�لرتخي�س 67 مركز� من مر�كز �لب�سريات 
يف  �لقيادة  رخ�س  جتديد  يف  �لر�غبني  لل�سائقني  �لنظر  فح�س  خدمات  لتقدمي  �ل�سارقة  �سرطة  ل��دى  �ملعتمدة 

خمتلف �إمار�ت �لدولة.
كما خ�س�س مركز �إ�سعاد �ملتعاملني هاتف رقم 065177555 �أو عن طريق �لتو��سل عرب تطبيق �لو�ت�س �آب على 
نف�س �لرقم للرد على جميع �ل�ستف�سار�ت �خلا�سة باإد�رة �ملرور و�لرتخي�س من �ل�سابعة �سباحاً حتى �خلام�سة 
م�ساًء كما يتيح �ملركز متكني ذوي �لإعاقة من جتديد �لت�ساريح �خلا�سة بهم عرب �لت�سال �ملبا�سر �أو عرب تطبيق 

�لوت�ساب تي�سري�ً على �ملتعاملني و تو�فقا مع توجهات �لدولة يف ظل �لظروف �لآنية.
و تاأتي هذه �لإجر�ء�ت متا�سياً مع �لتوجه �حلكومي �لهادف �إىل �إ�سعاد �ملتعاملني ب�سرعة �إجناز معاماتهم بي�سر 

و�سهولة بالإ�سافة �إىل تقدمي �أرقى �خلدمات وفق �أف�سل �ملمار�سات �لعاملية .

ل�سمان ا�ستمرارية بيئة العمل وتقدمي اخلدمات ب�سكل متكامل

جهات وموؤ�ش�شات تفعل نظام �لعمل عن بعد حر�شًا على �شالمة �ملوظفني و�لعاملني
•• عجمان - الفجر: 

تتبعها  �ل���ت���ي  �لإج���������ر�ء�ت  ���س��م��ن 
�إطار  �لإم����ار�ت، ويف  دول��ة  حكومة 
حر�س خمتلف �جلهات و�ملوؤ�س�سات 
على �سامة موظفيها ومتعامليها 
�لعمل  بيئة  �إ���س��ت��م��ر�ري��ة  و���س��م��ان 
ب�سكل متكامل،  وتقدمي �خلدمات 
لتفعل  معنية  ع��م��ل  ف���رق  ت�سكلت 
وو�سع  �لح����رت�زي����ة  �لج��������ر�ء�ت 
من  للوقاية  ممنهجة  عمل  خطة 
)كوفيد  �مل�ستجد  كورونا  فريو�س 
بيئة  ق��درة  على  تاأكيد  يف   ،)19
�ل��ع��م��ل يف �لم�����ار�ت �ل��ت��ع��ام��ل مع 
�سري  و�ملتغيري�ت و�سمان  �لزمات 

�لعمل مبرونة د�ئمة.

الدليل  ت�سدر  عجمان  م��وارد 
االإ�سر�سادي للعمل عن بعد يف 

حكومة عجمان
�لب�سرية  �مل�����و�رد  د�ئ�����رة  �أ����س���درت 
حلكومة عجمان دليًا ��سرت�سادياً 
ب����ع����د يف ح���ك���وم���ة  ل���ل���ع���م���ل ع������ن 
��ستمر�رية  �سمان  بهدف  عجمان 
�جلهات  لدى  و�خلدمات  �لأعمال 
توفري  و  �لإم�������ارة  يف  �حل��ك��وم��ي��ة 
زيادة  يف  ت�ساهم  م��رن��ة  عمل  بيئة 
تقدمي  �����س���ت���د�م���ة  و  �لن���ت���اج���ي���ة 

�خلدمات �حلكومية �لر�ئدة.
و�سع  �إىل  �ل��دل��ي��ل  ي���ه���دف  ح��ي��ث 
ومعتمدة  موحدة  ومنهجية  �آلية 
ملوظفي  بعد  ع��ن  �لعمل  لتطبيق 
عجمان  يف  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل���ه���ات 
�لأعمال  ����س��ت��م��ر�ري��ة  ���س��م��ان  و   ،
و�خل����������دم����������ات ل����������دى �جل�����ه�����ات 
�لإم������ارة يف حالت  �حل��ك��وم��ي��ة يف 
و�لكو�رث  �لأزم������ات   و  �ل���ط���و�رئ 
يف ظ���ل �لج��������ر�ء�ت �لح����رت�زي����ة 
�نت�سار  م����ن  ل��ل��ح��د  و�ل���وق���ائ���ي���ة 
�لدولة.،  يف  و�لأم���ر�����س  �لأوب���ئ���ة 
�أ���س��ال��ي��ب �ل��ع��م��ل يف بيئة  و ت��وف��ري 
�ملوظف  حتفيز  على  تبعث  م��رن��ة 
وزي����ادة �لإن��ت��اج��ي��ة، وت��دع��م كفاءة 
حتقيق  �جتاه  و�مل�سائلة  �مل�سوؤولية 
�لأه��د�ف وحتقيق م�ستويات �على 

ك��ورون��ا ي��وؤك��د م���دى �ل��وع��ي لدى 
م�سيدة  �لإم��������ار�ت��������ي،  �مل���ج���ت���م���ع 
�تخاذ  يف  �لر�سيدة  �لقيادة  بجهود 
ك���اف���ة �ل���ت���د�ب���ري �ل����ازم����ة �لم���ر 
ممار�سات  ع���ل���ى  �ن���ع���ك�������س  �ل������ذي 
�لدولة  يف  و�مل��ق��ي��م��ني  �مل��و�ط��ن��ني 
وتطبيق �ملوؤ�س�سات و�لفر�د لكافة 
�حلكومة  تعلنها  �لتي  �لج���ر�ء�ت 

و�جلهات �ملخت�سة.
وق����ال �أح���م���د �ل��رئ��ي�����س��ي،  �حلمد 
�لن�سان  ت�سع  دول��ة  يف  نعي�س  هلل 
و���س��ح��ت��ه و����س���ع���ادت���ه ع���ل���ى ر�أ������س 
�لتعامل  �ن  ول����س���ك  �أول���وي���ات���ه���ا، 
�لمثل و�لج��ر�ء�ت �لوقائية �لتي 
مع  �لتعامل  يف  �حل��ك��وم��ة  تتبعها 
فريو�س كورونا توؤكد على �لتقدم 
�ل��ط��ب��ي يف �ل����دول����ة وق���درت���ه���ا يف 

�لتعامل مع �أي متغيري�ت.
�لها�سمي،  حممد  م���روة  و�أ����س���ادت 
بالتد�بري �لوقائية �لتي �نتهجتها 
حكومة �لإمار�ت، وثمنت �لتفاعل 
�لكبري من قبل �ملوؤ�س�سات و�لفر�د، 
ق��ي��ا���س��ي طبقت جهات  وق���ت  ف��ف��ي 
عدة  �لعمل عن بعد مما يوؤكد على 
وجود بنية حتتية ملوؤ�س�سات �لدولة 
و�ملعايري،  �ملو��سفات  �أعلى  تعتمد 
�لج�����ر�ء�ت قد  تلك  �أن  و�أ���س��اف��ت 
�ملجتمع  ب���ني  �ل��ط��م��اأن��ي��ن��ة  ن�����س��رت 
ل���ت�������س���رب �لم������������ار�ت �أمن�����وذج�����ا 

للتعامل مع �لزمة �لعاملية .
وق��������ال حم���م���د �ل�������س���ام�������س���ي، ما 
ن�����س��ه��ده خ����ال �ل��ت��ع��ام��ل �حلايل 
يف دول�����ة �لم��������ار�ت  ي���وؤك���د جناح 
�ملنظومة �ل�سحية وتعامل حكومة 
�لم��������ار�ت ب�����س��ف��اف��ي��ة و�ج�������ر�ء�ت 
من  ع���ززت  و��ستباقية  �ح���رت�زي���ة 
�ل�����س��ع��ور ب���الم���ن و�لم�������ان لدى 
�أف����ر�د �مل��ج��ت��م��ع. وق���ال ح��م��د علي 
للوقاية  �ل��ت��ك��ات��ف  �ن  �ل�����س��اع��دي، 
من فريو�س كورونا و�لذي نلم�سه 
من موؤ�س�سات ورجال �عمال يوؤكد 
�ملجتمع  ل��دى  �لكبري  �لوعي  على 
�لإمار�تي، فالدولة تتعامل بكفاءة 
عالية على كافة م�ستويات �ل�سحة 

و�لتعليم و�لعمل.  

من �لر�سا �لوظيفي يف �حلكومة.
نظام  ت���ط���ب���ق  ع���ج���م���ان  ����س���رط���ة 
�ل���ت���و�����س���ل �مل����رئ����ي ع����ن ب���ع���د بني 
م����ر�ك����ز  �خل������دم������ة يف  م����وظ����ف����ي 

�ل�سرطة و�ملتعاملني
ل�سرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  ط��ب��ق��ت 
عجمان خدمة �لتو��سل �ملرئي عن 
بعد لت�سهيل �لتو��سل بني موظفي 
�ملتعاملني،  م���ع  �خل���دم���ة  م���ر�ك���ز 
وذلك متا�سًيا مع توجيهات �لدولة 
�لوقائية  �لإج�����������ر�ء�ت  �إط�������ار  يف 
�نت�سار  م���ن  ل��ل��ح��د  �ل���س��ت��ب��اق��ي��ة 
ف���ريو����س ك����ورون����ا، وح���ف���اظ���اً على 
�ل�سحة �لعامة و�سامة �ملوظفني 

و�ملتعاملني. 

العمل  ُيفّعل  لالت�سال  عجمان 
من املنزل بن�سبة 100%

�لوقائية  ب���ال���ت���د�ب���ري  �ل����ت����ز�م����اً 
و�لح���رت�زي���ة ل��دول��ة �لإم����ار�ت يف 
كورونا  ف���ريو����س  وب�����اء  م���و�ج���ه���ة 
ولقيا�س  )كوفيد19(  �مل�ستجد 
ل�ستمر�رية  �مل��رك��ز  خطة  فعالية 
�لعمل يف �لزمات و�لطو�رئ ، فّعل 
مركز عجمان لات�سال �حلكومي 
�ل��ع��م��ل م���ن �ملنزل  ن���ظ���ام  �مل���وح���د 
وبن�سبة  �مل���رك���ز  م��وظ��ف��ي  ل��ك��اف��ة 

.100%
ل���ت���اأت���ي ت���ل���ك �خل����ط����وة يف �إط�����ار 
�ملوظفني  ���س��ام��ة  ع��ل��ى  �حل��ر���س 
تتبناه  و�ل�����ذي  �مل��ج��ت��م��ع  و���س��ح��ة 

�ل���غ���رف���ة ل���ل���ح���الت �ل���ط���ارئ���ة �إىل 
�لزمات  �د�رة  مع  �لتن�سيق  جانب 
و�لطو�رئ، وقد بد�أت غرفة عجمان 
�إ����س���ت���خ���د�م ب��ع�����س من  ف��ع��ل��ي��اً يف 
�لرب�مج و�لتطبيقات �لإلكرتونية 
ومنها بر�مج خا�سة بالجتماعات 
�لغرفة  موظفي  ب��ني  م��ا  بعد  ع��ن 
و�ل�سركاء و�ملتعاملني، كما حتر�س 
�ل��غ��رف��ة ع��ل��ى  ت��وف��ري ب��ي��ئ��ة عمل 
�إل��ك��رتون��ي��ة وذكية  ت��وف��ر خ��دم��ات 
��ستد�مة  يف  ت�سب  �ن  �ساأنها  م��ن 
�لع�����س��اء ومن���و �ع��م��ال��ه��م، د�عية 
�ملنفذ  خ���دم���ات  م���ن  ل��اإ���س��ت��ف��ادة 
�ملن�ساأ  �سهادة  خلدمة  �لإل��ك��رتوين 
و��ستام �سهاد�تهم يف �أي وقت من 
على  �لتقدمي  بعد  وذل��ك  خ��ال��ه، 
تزويد  ليتم  �ل��ك��رتون��ي��اً  �خل��دم��ة 
�ملتعامل برقم مرجعي من خاله 
�مل�سدقة  �ملن�ساأ  �سهادة  طباعة  تتم 
و�مل��خ��ت��وم��ة م���ن �جل���ه���از �خلا�س 
باخلدمة يف �ي وقت دون مر�جعة 

موظفي تقدمي �خلدمة. 

م��ن��ط��ق��ة ع���ج���م���ان احل����رة 
التدابري  من  جمموعة  تتخذ 

االحرازية
م�ستوى  لتعزيز  �سعيها  �إط����ار  يف 
ممن  �مل�ستثمرين  و�سامة  �سحة 
جن�سية،   140 م��ن  �أك��ر  ميثلون 
�أطلقت  و�مل����وظ����ف����ني،  و�ل����ع����م����ال 
جمموعة  �حل��رة  عجمان  منطقة 

�جل��ام��ع��ة يف �حل���رم �جل��ام��ع��ي يف 
�لأولوية  �إعطاء  ذ�ته، مع  �لوقت 

للن�ساء �حلو�مل وكبار �ل�سن.
ل����رت�ع����ي �جل���ام���ع���ة م����ن خال 
متطلبات  ك��اف��ة  ت��ل��ب��ي��ة  ق���ر�ره���ا 
خال  م��ن  و��ستمر�ريته  �لعمل 
�حلرم  يف  �مل��ت��و�ج��دي��ن  �ملوظفني 
للموظفني  بالإ�سافة  �جلامعي 
قامت  حيث  ُب��ع��د،  ع��ن  �لعاملني 
يف  �مل��ع��ل��وم��ات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �إد�رة 
�لتحتية  �لبنية  بتوفري  �جلامعة 
�لّازمة ملوظفي �جلامعة للعمل 

عن بعد.
�لدو�م  �ساعات  عدد  خف�ست  كما 
�ساعات   6 �إىل  ����س���اع���ات   8 م���ن 
منها  ح���ر����س���اً  �ل����ي����وم،  م���رن���ة يف 
ع����ل����ى ����س���ح���ة و�����س����ام����ة ك���اف���ة 
لظروف  وم�����ر�ع�����اًة  م��ن��ت�����س��ب��ي��ه��ا 
وعائاتهم  �جل��ام��ع��ة  م��وظ��ف��ي 
بدو�م  �ملتعلقة  للم�ستجد�ت  تبعاً 
م�ستوى  على  �لتعليم  موؤ�س�سات 
جامعة  ب���������د�أت  ك���م���ا  �ل������دول������ة، 
يف  �لأ���س��ب��وع  ه��ذ�  مطلع  عجمان 
ت��ط��ب��ي��ق ن��ظ��ام �ل��ت��ع��ل��م ع���ن ُبعد، 
دولة  جهود  �إىل  �ن�سمامها  بعد 
�لإم�������ار�ت يف �ت���خ���اذ �لإج������ر�ء�ت 
�ل��ازم��ة للحد من  �لح���رت�زي���ة 
�مل�ستجد  كورونا  فريو�س  �نت�سار 
 .)COVID-19( ب�  �ملعروف 
ويف �سوء توجيهات وز�رة �لرتبية 

و�لتعليم بالدولة .

يت�سمن  ح��ي��ث  ع��ج��م��ان،  ح��ك��وم��ة 
�لهاتفية  �لت�������س���الت  ع��ل��ى  �ل����رد 
توفري  �ىل  بالإ�سافة  للمتعاملني 
ك��اف��ة خ���دم���ات �مل���رك���ز ع��ل��ى مد�ر 
لغات  وب��ث��اث��ة   7/24 �ل�����س��اع��ة 
معايري  ع��ل��ى  �مل�������س���اوم���ة  وب������دون 

�جلودة.

فريق  ُت�سكل  عجمان  غرفة 
الوقائية  االإج�����راءات  عمل 

وُتفعل نظام العمل عن بعد 
يف �إط��������ار ح����ر�����س غ����رف����ة جت����ارة 
�سامة  ع��ل��ى  ع��ج��م��ان  و���س��ن��اع��ة 
و�سمان  وم��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا  م��وظ��ف��ي��ه��ا 
وتقدمي  �لعمل  بيئة  �إ���س��ت��م��ر�ري��ة 
�سكلت  متكامل،  ب�سكل  �خل��دم��ات 
عمل  ف�����ري�����ق  ع����ج����م����ان  غ�����رف�����ة 
�لإج��ر�ء�ت �لوقائية بهدف تفعيل 
�لإج���ر�ء�ت �لحرت�زية  جملة من 
ممنهجة  ع����م����ل  خ����ط����ة  وو������س�����ع 
ل���ل���وق���اي���ة م����ن ف����ريو�����س ك���ورون���ا 
وذل���ك   ،)19 )ك��وف��ي��د  �مل�����س��ت��ج��د 
تتبعها  �ل���ت���ي  �لإج���������ر�ء�ت  ���س��م��ن 

حكومة دولة �لإمار�ت.
لتت�سمن مهام �لفريق تتلخ�س يف 
�عد�د ومتابعة خطة عمل للوقاية 
من فريو�س كورونا، وتطبيق جملة 
وتعميمها  �لوقائية  �ملمار�سات  من 
ع��ل��ى �مل��وظ��ف��ني و�مل��ت��ع��ام��ل��ني مبا 
و�عد�د  �جل��م��ي��ع،  �سامة  ي�سمن 
جهوزية  و  �مل��خ��اط��ر  �إد�رة  خ��ط��ة 

�لتي  من �لإج��ر�ء�ت �لحرت�زية 
تهدف للت�سدي لنت�سار فريو�س 

كورونا �مل�ستجد )كوفيد19-(.
ن�سر  �لإج�����ر�ء�ت  تلك  وت�سمنت 
وبيان  �مل�ستثمرين  ب��ني  �ل��وع��ي 
للفريو�س  �حل��ق��ي��ق��ي  �ل���و����س���ع 
�لت�سدي  يف  �مل�����س��اه��م��ة  و�آل���ي���ات 
ل����ه  وذل����ك يف �ط����ار �لج������ر�ء�ت 
�ل���وق���ائ���ي���ة �ل���ت���ي ت��ت��ب��ع��ه��ا دول����ة 
�لم��ار�ت للوقاية من �لفريو�س، 
و�مل�ستثمرين  �مل���وردي���ن  و�إل������ز�م 
�ملالية  �مل��ع��ام��ات  ك��اف��ة  ب���اإجن���از 
عرب �مل�سارف دون �حلاجة لزيارة 
�ملنطقة، وتطبيق نظام �لعمل عن 
للتاأكيد  �ملوظفني  من  لعدد  بعد 
�خلطوة،  تلك  فعالية  م��دى  من 
و�عتماد خط �ساخن للتو��سل مع 
�ملنطقة، وتعقيم �ملباين و�ملر�فق.

جامعة عجمان تفّعل نظامي 
التعلم والعمل عن بعد

�مل�ستمرة  �جل�����ه�����ود  �إط����������ار  يف 
�سحة  ع��ل��ى  للحفاظ  و�ل���دوؤوب���ة 
و�سامة منت�سبي جامعة عجمان، 
و�آخر  �ملعلومات  �أح��دث  وبح�سب 
فريو�س  �نت�سار  حول  �مل�ستجد�ت 
COVID-( �مل�ستجد  كورونا 

منح  �جل���ام���ع���ة  ق�������ررت   ،)19
م��وظ��ف��ي��ه��ا ف��ر���س��ة ل��ل��ع��م��ل عن 
�أكر  ُبعد، مع �سمان عدم وجود 
�إج��م��ايل موظفي  م��ن ٪25 م��ن 

جمل�س  ����س���ف���راء  ج��م��ع��ي��ة 
االمارات

�أك����د �مل�����س��ت�����س��ار حم��م��د ب��ن د�ف���ون 
رئي�س جمل�س �إد�رة جمعية �سفر�ء 
جمل�س �لم��ار�ت، �أن �جلمعية قد 
بعد �سمن  �لعمل عن  نظام  فعلت 
�لإجر�ء�ت �لحرت�زية �لتي تتبعها 
ل�سمان  وذل�����ك  �لإم���������ار�ت  دول�����ة 
�ل��ع��م��ل مب���ا ي�سمن  ����س��ت��م��ر�ري��ة 
�سامة �ملنت�سبني للجمعية و�أفر�د 
�ملجتمع، مو�سحا �ن �جلمعية تنفذ 
�لعديد من �لدور�ت وور�س �لعمل 
�لجتماعات  وك����ذل����ك  ب���ع���د  ع����ن 

�خلا�سة باملنت�سبني.
�لتحتية  بالبنية  د�ف��ون  بن  و�أ�ساد 
�لرقمية يف دولة �لإمار�ت لتنعك�س 
ه����ذه �ل��ب��ن��ي��ة ب�����س��ك��ل ف���ع���ال يف ما 
��ستمر�رية  م���ن  �ل���ي���وم  ن��ام�����س��ه 
�لقطاعات  ك����اف����ة  يف  ل���اع���م���ال 
وم���ي���ادي���ني �ل��ع��م��ل ح���ف���اظ���اً على 
جهود  ثمن  كما  �ل��ع��ام��ة،  �ل�سحة 
و�ملحلية  �لحت��ادي��ة  �جلهات  كافة 
�لح��رت�زي��ة يف  �لتد�بري  �تخاذ  يف 

�لتعامل مع �لفريو�س.

وعي موؤ�س�سي وجمتمعي
من جانبها �أكدت �مل�ست�سارة مرمي 
حر�س  �أن  �ل����ق����ي����و�ين،  ع����ب����د�هلل 
ك���اف���ة �جل���ه���ات وك���ذل���ك �لأف������ر�د 
ع��ل��ى �ل��ت��ع��ام��ل ���س��م �لج�������ر�ء�ت 
فريو�س  من  للوقاية  �لح��رت�زي��ة 

حممد بن دافونحمد علي ال�ساعدي حممد ال�سام�سيامل�ست�سارة مرمي عبداهلل القيواين مروة حممد الها�سمياأحمد الرئي�سي

تدير عملياتها عرب التقنيات احلديثة
د�ر �لرب ت�شتقبل �لتربعات 
وت�شاعد �ملحتاجني عن بعد

•• دبي-الفجر:

�أع��ل��ن��ت جمعية د�ر �ل���رب ت��ق��دمي خ��دم��ات��ه��ا ع��ن ب��ع��د، ع��رب �لع��ت��م��اد على 
�لتقنيات �حلديثة ومن�سات �لتو��سل �لجتماعي، ��ستجابة لتوجيهات �سمو 
�ل�سيخ حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم، ويل عهد دبي، رئي�س �ملجل�س 
�لتنفيذي، وحر�سا على �سامة موظفيها ومتعامليها، من �ملح�سنني و�أهل 

�خلري، و�مل�ستفيدين من خدماتها، من �ملحتاجني وذوي �لدخل �ملحدود.
و�أو�سح ح�سني �لبلو�سي، مدير �ملكتب �لإعامي جلمعية د�ر �لرب، �أن �لعمل 
�لتربعات  ��ستقبال  ت�سمل  بعد،  ع��ن  �جلمعية  تقدمها  �لتي  و�خل��دم��ات، 
بو��سطة �ملوقع �لإلكرتوين و�لتطبيق �لذكي للجمعية يف �لهو�تف �لذكية 
بعد،  عن  و�لجتماعات  �لبنكية،  و�حل�سابات  �لق�سرية  �لن�سية  و�لر�سائل 
�لتقنيات  و��ستخد�م  لين"  "�أون  �لإن�سانية  �حل���الت  طلبات  و��ستقبال 

�ملتطورة لعقد �لجتماعات عن بعد.

هيئة املعرفة والغرير للتعليم توقعان اإتفاقية تعاون

حملة »#دبي_�شف_ و�حد« ترثي مهار�ت �لطلبة يف �لتعليم عن بعد
اإتاحة املحتوى اخلا�س للمفكرين اليافعني عرب املن�سة املجتمعية االلكرونية جمانًا

•• دبي-الفجر: 

عبد  وموؤ�س�سة  �لب�سرية  و�لتنمية  �ملعرفة  هيئة  �أبرمت 
�هلل �لغرير للتعليم �تفاقية تعاون لت�سارك �جلهود �لتي 
تري جتارب �لتعليم عن بعد لطلبة �ملد�ر�س �خلا�سة 
يف دب����ي، وذل����ك ���س��م��ن ح��م��ل��ة دب���ي ���س��ف و�ح����د و�لتي 
�أطلقتها �لهيئة موؤخر�ً بهدف ن�سر �لتعاون بني خمتلف 
عنا�سر �ملجتمع من �أجل ن�سر �لتجارب �ملدر�سية �ملتميزة 
ت�سارك  على  �ملجتمعية  و�ملوؤ�س�سات  �لأف���ر�د  وت�سجيع 
بع�سهم  وم�ساعدة  �لآخ��ري��ن  مع  ومعارفهم  خرب�تهم 
للتعليم  �ل��غ��ري��ر  ع��ب��د�هلل  موؤ�س�سة  وب����ادرت  �ل��ب��ع�����س.  
ب��ت��وف��ري و�إت���اح���ة �مل��ح��ت��وى �خل��ا���س ب��ربن��ام��ج �لغرير 
#دبي_�سف_و�حد  للمفكرين �ليافعني عرب من�سة 
�ل��ب�����س��ري��ة بدبي،  �مل��ع��رف��ة و�ل��ت��ن��م��ي��ة  ع��رب م��وق��ع هيئة 
وت��ق��دمي��ه��ا �إىل �مل���د�ر����س �خل��ا���س��ة جم��ان��اً، مب��ا يخدم 

بر�مج وتطبيقات �ملد�ر�س للتعليم عن بعد.
�إىل �للتز�م �مل�سرتك بني �لطرفني  وت�ستند �لتفاقية 
�ملفكرين  ب���رن���ام���ج  ���س��م��ن  دب����ي  يف  �مل��ت��ع��ل��م��ني  ل���دع���م 
�ل��ي��اف��ع��ني، مب��ا ي��دع��م �جل��ه��ود �ل��وط��ن��ي��ة و�لإج������ر�ء�ت 
�لحرت�زية و�ل�ستباقية �ملتخذة للتقليل من �حتمالية 
 )19 �نتقال عدوى فريو�س كورونا �جلديد )كوفيد- 
بجودة  ب��ع��د،  ع��ن  �لتعليم  تنفيذ  م��ن  بها  يرتبط  وم��ا 

عالية وكفاءة. 
ومب���وج���ب �لت��ف��اق��ي��ة - و�ل���ت���ي مت ت��وق��ي��ع��ه��ا يف حدث 
�ملري  غ��امن  فاطمة  �سعادة  مب�ساركة  بعد  عن  متز�من 
�ملدير �لتنفيذي يف �لهيئة و�ل�سيد: ر��سد �لغرير ع�سو 
�سيتمكن    - للتعليم  �ل��غ��ري��ر  موؤ�س�سة  �أم��ن��اء  جمل�س 
�مل�سادر  م��ن  �ل�ستفادة  م��ن  دب��ي  يف  �لتعليمي  �ملجتمع 
و�مل��ح��ت��وى �مل��ق��دم م��ن �ل�����س��رك��اء ب��ال��ق��ط��اع��ني �خلا�س 
و�حلكومي و�ملوؤ�س�سات غري �لربحية جماناً عرب من�سة 
دب��ي �سف و�ح���د، وذل���ك ب��ه��دف �إث����ر�ء جت���ارب �لطلبة 
و�ملد�ر�س و�أولياء �لأمور يف تنفيذ �لتعليم عن بعد خال 
معايل  ق��ال  �ملنا�سبة،  وبهذه  �مل��ح��ددة.  �لزمنية  �لفرتة 

�أمناء موؤ�س�سة عبد  عبد �لعزيز �لغرير، رئي�س جمل�س 
�مل�سوؤولة  �جلهات  مع  �ل�سر�كة  �إن  للتعليم  �لغرير  �هلل 
عن �سمان جودة �لتعليم و�لتعلم يف �لدولة مهمة جد�ً، 
لتقدمي  بجد  تعمل  �لب�سرية  و�لتنمية  �ملعرفة  فهيئة 
لطابنا  م��اءم��ة  �لأك����ر  و�ل��دول��ي��ة  �ملحلية  �حل��ل��ول 
�لغرير  ب��رن��ام��ج  �أرى  �أن  ي�سعدين  و�أ����س���اف:   . دب��ي  يف 
للمفكرين �ليافعني، �أول برنامج يف �لعامل �لعربي قائم 
�لإمار�تي و�لعربي يف  �ل�سباب  �لتكنولوجيا لدعم  على 
�ل�ستعد�د للنجاح بعد �لتخرج، ي�سبح جزء�ً من �حللول 
�ملهم  من  كورونا.  فريو�س  لوباء  لا�ستجابة  �مل�سرتكة 
�لطاب  ه����وؤلء  لتعليم  ح��ل��وًل  وجن���د  م��ع��اً  ن��ع��م��ل  �أن 
فاطمة  �سعادة  قالت  جانبها،  م��ن   . �ساحلهم  و�سمان 
و�لتنمية  �ملعرفة  �لتنفيذي يف هيئة  �ملدير  �ملري  غامن 
�لب�سرية بدبي: كلنا �سف و�حد يف هذ� �لوقت، فاملو�قف 
جديدة  فر�ساً  وتخلق  ملهمة  جت��ارب  ت�سنع  �جلديدة 
بعد،  عن  �لتعلم  وو�سائل  بطرق  يتعلق  فيما  لابتكار 

ع��رب حتقيق �ل��ت��ع��اون و�إب���د�ء 
�لتعاطف بني خمتلف �سر�ئح �ملجتمع �لتعليمي ويعك�س 
حملة  �أن  �مل��ري  ولفتت   . �لرفيعة  بقيمها  دب��ي  ���س��ورة 
قادرين على �سنع  باأننا  ر�سالة  و�ح��د حتمل  دبي �سف 
نقدم  فعندما  �ل�سعبة،  �لأوق��ات  يف  �لإيجابية  �لفر�س 
�أف�سل ما لدينا، من خال م�ساعدة  كاأفر�د وكمجتمع 
بع�سنا �لبع�س مد�ر�سنا وطلبتنا و�أولياء �لأمور �سوف 
نتجاوز �لتحديات �لر�هنة، ونحقق �ل�ستفادة �لق�سوى 
مد�ر�سنا  و�أن  ل�سيما  ب��ع��د،  ع��ن  �لتعليم  جت��رب��ة  م��ن 
وجمتمعنا لديهم �لطاقات و�لإمكانيات �لتي ت�ساعدها 
 208 دب��ي  . ويوجد يف  على حتقيق �لأه���د�ف �ملرجوة 
متنوعاً  تعليمًيا  م��ن��ه��اج��اً   16 ت��ق��دم  خ��ا���س��ة  م��در���س��ة 
وبد�أت  �ألف طالب وطالبة.   295 �أكر من  وحتت�سن 
�مل���د�ر����س �خل��ا���س��ة يف دب���ي �ع��ت��ب��ار�ً م��ن 22 م��ن �سهر 
مار�س �جلاري تنفيذ عمليات �لتعليم عن بعد برب�مج 
وت��ط��ب��ي��ق��ات م��ت��ن��وع��ة ت���و�ك���ب �ح��ت��ي��اج��ات ك���ل مدر�سة 

�لتعليمي.  للمنهاج  �مل��ع��ت��م��دة  �لأك���ادمي���ي���ة  وخ��ط��ط��ه��ا 
وتربوية  جمتمعية  �أو���س��اط  تو��سل  فيما  ذل��ك،  ي��اأت��ي 
خال  م��ن  #دبي_�سف_و�حد  حملة  م��ع  تفاعلها 
و�أمهات  و�آب��اء  معلمني  من  لاآخرين  �مل�ساعدة  تقدمي 
من  تعزز  �لتي  �لتجارب  ت�سارك  عن  ف�سًا  وم��د�ر���س، 
ر�سالة �ملبادرة وتنقل قيم دبي للعامل. جتدر �لإ�سارة �إىل 
هيئة  يف  خمت�س  فريق  تخ�سي�س  تت�سمن  �حلملة  �أن 
موؤ�س�سات  من  �جلمهور  ��ستف�سار�ت  على  للرد  �ملعرفة 
  KHDAل�ساخن� �خلط  عرب  �أمور  و�أولياء  تعليمية 
800 من �ل�ساعة 7 �سباحاً �إىل �ل�ساعة 7 م�ساًء خال 
�أيام �لأ�سبوع ما عد� يوم �جلمعة، �أو عرب قنو�ت تقدمي 
�خلدمة يف �لهيئة �أو عرب و�سائل �لتو��سل �لجتماعي، 
و��ستف�سار�ت  �لدوري لأ�سئلة  �لتحديث  �إجر�ء  يتم  كما 
�جلمهور و�لإجابة عنها ون�سرها عرب �ملوقع �للكرتوين 
يف  للجمهور  و�إتاحتها  �لجتماعي  �لتو��سل  وو�سائل 

خمتلف قنو�ت �لتو��سل �لر�سمية.
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

مت���ا����س���ي���ا م�����ع ت���وج���ي���ه���ات �ل���ق���ي���ادة 
�لوعي  ل��ت��ع��زي��ز  �ل���د�ع���ي���ة  �ل��ر���س��ي��دة 
 19 �ملجتمعي و�لوقائي حول كوفيد 
فريو�س كورونا نفذت �لقيادة �لعامة 
ل�سرطة ر�أ�س �خليمة �سل�سلة خطو�ت 
توجيه  ت�سمن  تثقيفية  و�إج������ر�ء�ت 
و�سر�ئح  فئات  لكافة  توعوية  ر�سائل 

�ملجتمع ب�ستة لغات.
علو�ن  بن  �هلل  علي عبد  �للو�ء  و�أك��د 
�لنعيمي قائد عام �سرطة ر�أ�س �خليمة 
�لتز�ما  ت��اأت��ي  �خل��ط��وة  ه��ذه  �أن  على 
ر�أ������س �خل��ي��م��ة بدورها  ���س��رط��ة  م���ن 
�ملجتمعي جنبا �إىل جنب مع دورها يف 
حفظ �لأمن و�لأمان حيث مت توجيه 
عبار�ت توعوية عرب من�سات �لتو��سل 
�لجتماعي �ملختلفة باللغات �لعربية 

و�ل�سينية  و�لأوردي������ة  و�لجن��ل��ي��زي��ة 
و�لأ�سبانية و�لرو�سية لكافة �ل�سر�ئح 
�لن�سائح  من  منوعة  حزمة  ت�سمنت 

و�لتد�بري  و�خل���ط���و�ت  و�لإر�����س����اد�ت 
عليهم  ي��ت��وج��ب  �ل���ت���ي  �لح�����رت�زي�����ة 

�إتباعها .

و�أ�سار �إىل حر�س �سرطة ر�أ�س �خليمة 
على �لو�سول �إىل �أكرب �سريحة ممكنة 
�لوعي  لتعميم  �مل��ج��ت��م��ع  �أف�����ر�د  م��ن 

�لوقائي بينهم وهذ� ما يتطلب تعاونا 
بالبقاء يف  �لل��ت��ز�م  منهم من خ��ال 
منازلهم �إل لل�سرورة و�لتقيد بتنفيذ 
�إليهم  �ملوجهة  و�لتعليمات  �لن�سائح 
و�سامتهم  �أمنهم  ل�سمان  و�لهادفة 
�سعادة  �أ���س��اد  جهته  م��ن  وح��م��اي��ت��ه��م. 
�لعميد جمال �أحمد �لطري مدير عام 
�ملو�رد و�خلدمات �مل�ساندة، بالتد�بري 
�لحرت�زية و�ل�سحة و�ل�سامة �لتي 

 ، �حلكومية  ل��ل��م��ب��ادر�ت  دع��م��اً  ت�سكل 
�لجر�ء�ت  و  �لتد�بري  مدى  وتعك�س 
كرونا  فريو�س  �نت�سار  من  �لوقائية 
�جلهود  ت�سافر  مثمناً   ،  19 كوفيد 
�لطبية  �خلدمات  ق�سم  يبذلها  �لتي 
�لتوعية  يف  �خل��ي��م��ة،  ر�أ�����س  ب�����س��رط��ة 
�ل�سحية، بالتعاون مع وز�رة �ل�سحة، 
�سعادته،  و�أك����د  �مل��خ��ت�����س��ة.  و�جل��ه��ات 
ب�سرطة  �لطبية  �خل��دم��ات  ق�سم  �أن 

ر�أ���س �خليمة، قد نظم جمموعة من 
و�لتوعوية  �لتثقيفية  �مل��ح��ا���س��ر�ت 
حول  و�لتدريبية  �لإر�سادية  و�لور�س 
�إج�������ر�ء�ت �ل��وق��اي��ة �ل�����س��ح��ي��ة، حيث 
 )  427  ( �مل�ستفيدين منها  بلغ عدد 
موظف ممن يتعاملون ب�سكل مبا�سر 
مع �ملتعاملني. و�أ�ساف، �أنه مت تدريب 
بو�بات  ( موظف من موظفي   36  (
��ستخد�م  على  �خليمة،  ر�أ���س  �سرطة 

لفح�س  وذل����ك   ، �حل������ر�ري  �جل���ه���از 
كافة �ملوظفني و�ل��زّو�ر عند �لدخول 
وع���ب���ور ك���اف���ة ب���و�ب���ات ���س��رط��ة ر�أ�����س 
لها،  �لتابعة  �ملر�فق  وجميع  �خليمة، 
ع��ام��ل من   )  73  ( ت���دري���ب  ك��م��ا مت 
�خليمة  ر�أ����س  ب�سرطة  �مل�ستخدمني 
حول �لوقاية و�لإجر�ء�ت �لحرت�زية 
م���ن �ن��ت�����س��ار ف���ريو����س ك���رون���ا كوفيد 

.19

•• ال�شارقة-وام:

لل�سمان  �ل�������س���ارق���ة  ����س���ن���دوق  ب�����د�أ 
عن  �لعمل  نظام  تطبيق  �لجتماعي 
�لوظيفية  ك��و�دره  على  �جلزئي  بعد 
�إلكرتونية  �أنظمة  بتبني  قام  �أن  بعد 
تقدم  �أن  ����س���اأن���ه���ا  م�����ن  م����ت����ط����ورة 
�ل�سر�ئح  مل��خ��ت��ل��ف  �خل���دم���ات  ك��اف��ة 
�ل�����س��ن��دوق وتوفري  ي��دع��م��ه��ا  �ل��ت��ي 
مو�عيدها  يف  للم�ستحقني  �ملعا�سات 
�لعمل  فرق  وتبا�سر  �سل�سل.  وب�سكل 
بال�سندوق تقدمي خمتلف �خلدمات 
�ملتو�فرة  �لل��ك��رتون��ي��ة  �ل��ن��ظ��م  ع��رب 
فاعل  ب�سكل  �ل��رد  على  تعمل  و�ل��ت��ي 
و�جلهات  �مل���و�ط���ن���ني  ت��و����س��ل  ع��ل��ى 

�حلكومية و�سبه �حلكومية �ىل جانب 
جاهزية �جلميع من خال �خلدمات 
�للكرتونية لإجناز خمتلف �لأعمال 
�ل�سندوق  مع  �ملتعاملني  على  و�ل��رد 
و�سائل  خ������ال  م�����ن  وق������ت  �أي  يف 
�لت�سال �ملتاحة يف حال كانت هناك 
�أو  �أو حتديث بيانات  �أية ��ستف�سار�ت 

�إ�سافة بيانات جديدة.
وت����اأت����ي ه�����ذه �لإج�����������ر�ء�ت ب���ع���د �أن 
لل�سمان  �ل�������س���ارق���ة  ����س���ن���دوق  �أع�����د 
مبكر�  ج����اه����زي����ت����ه  �لج����ت����م����اع����ي 
�لبيانات  ك���اف���ة  ح�����س��ر  خ����ال  م���ن 
لغر�س  �لقو�ئم  و�إع���د�د  و�ملعلومات 
بطريقة  �لبيانات  كافة  مع  �لتعامل 
و�لتن�سيق  و�سريعة  منظمة  منهجية 

م���ع ك���اف���ة �جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة مبا 
فيها �لد�ئرة �ملالية �ملركزية ل�سرف 
�سو�بط  وف��ق  �لتاأمينية  �مل�ستحقات 
�ل�سمان  ق��ان��ون  وتطبيقات  و�أح��ك��ام 
�ل�سارقة  �إم���������ارة  يف  �لج���ت���م���اع���ي 
مر�جعة  �إىل  �مل�ستفيد  ح��اج��ة  دون 

�ل�سندوق.
����س���ع���ادة حم��م��د ع��ب��ي��د ر��سد  و�أك������د 
�سندوق  ع������ام  م����دي����ر  �ل�������س���ام�������س���ي 
�ل�����س��ارق��ة ل��ل�����س��م��ان �لج��ت��م��اع��ي �أن 
يندرج  بعد  عن  �لعمل  نظام  تطبيق 
�إط���ار �ل��ت��ز�م �ل�����س��ن��دوق مبو�كبة  يف 
ت���وج���ه���ات �ل���ق���ي���ادة �ل���ر����س���ي���دة على 
�لعربية  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  م�����س��ت��وى 
�ملتحدة ب�سورة عامة و�إمارة �ل�سارقة 

ب�����س��ورة خ��ا���س��ة يف ت��ط��ب��ي��ق �أح����دث 
خدمة  يف  �لل���ك���رتون���ي���ة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات 
�جلمهور و�ل�ستجابة ملتطلبات د�ئرة 
�ل�سارقة  حكومة  يف  �لب�سرية  �مل��و�رد 
يف تفعيل نظام �لعمل عن بعد لكافة 
�لذين  �ملوظفني  با�ستثناء  �ملوظفني 
�ل���ت���و�ج���د يف مقر  ي��ت��ط��ل��ب ع��م��ل��ه��م 

�لعمل.
�إطار  ويف  �ل�����س��ن��دوق  �أن  �إىل  و�أ����س���ار 
ذلك فَعل نظام �لعمل عن بعد وكر�س 
�لب�سرية  وج����ه����وده  ط���اق���ات���ه  ك���اف���ة 
�خلدمات  ن��ح��و  ل��ل��ت��ح��ول  و�ل��ف��ن��ي��ة 
بهدف  و�مل�������س���ت���د�م���ة  �لل���ك���رتون���ي���ة 
م��ن تطبيق  �إل��ي��ه  يتطلع  م��ا  ت��ع��زي��ز 
�ل�سمان  جمال  يف  �ملمار�سات  �أف�سل 

يف  ب��ه  �مل�سمولني  لكافة  �لجتماعي 
�خلدمات  تدعمها  ر�ئ���دة  عمل  بيئة 
�حلديثة و�ملتطورة و�لتي ت�سهل على 
�حل�سول  و�مل�ستحقني  �مل��ت��ق��اع��دي��ن 
على تلك �خلدمات بي�سر ومن خال 
ت��ق��وم فرق  �ملتاحة و�ل��ت��ي  �خل��دم��ات 
تلبيتها  ع��ل��ى  �ل�����س��ن��دوق  يف  �ل��ع��م��ل 

ب�سكل �سريع و�آين.
�سندوق  �أن  �ل�����س��ام�����س��ي  و�أو������س�����ح 
�ل�سارقة لل�سمان �لجتماعي حر�س 
من خال عمله �لدوؤوب على تطوير 
�آليات عمله ب�سكل م�ستمر مبا يتو�فق 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  توجيهات  مع 
�لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي 
ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�سارقة 

و�لرب�مج  �لأن��ظ��م��ة  �أح���دث  باعتماد 
ت�سمن  �ل���ت���ي  �لإد�ري����������ة  و�حل����ل����ول 
�ل��ت��ي يقدمها  ب��اخل��دم��ات  �لرت���ق���اء 
�لتميز  �أرقى معايري  وفق  �ل�سندوق 
�ل�سر�ئح  لكافة  و�أب�سطها  �ملوؤ�س�سي 

�لتي يتعامل معها �ل�سندوق.
من  ر�ع���ى  �ل�سندوق  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 
حتقيق  �إىل  ع���م���ل���ه  �آل�����ي�����ات  خ�����ال 
�ملوكلة  �لوظيفية  �مل�ستهدفات  كافة 
�سندوق  يف  �ل��ع��م��ل  ف���رق  ك��اف��ة  �إىل 
�لجتماعي  ل��ل�����س��م��ان  �ل�������س���ارق���ة 
وفق  و�لأق�������س���ام  �لد�ر�ت  مب��خ��ت��ل��ف 
يحقق  ومب��ا  �ملهنية  م�ستويات  �أعلى 
�لوقت  وي��ع��م��ل يف  ج����ودة �خل���دم���ات 
�ملنافع  ف��اع��ل��ي��ة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ذ�ت�����ه 

�ل�سندوق  �لتي يقدمها  و�لمتياز�ت 
�أن  دون  �ملقبلة  �لفرتة  خ��ال  وذل��ك 
تتاأثر تلك �ملنافع مبا ي�سهده �لعامل 
�ملتجدد  كرونا  لفريو�س  �نت�سار  من 
تلك  ����س��ت��د�م��ة  �إىل  و�ل���و����س���ول  ب���ل 

�خلدمات وجناحها �لتام.
و�أك����د �ل�����س��ام�����س��ي �أن����ه ويف ظ��ل تلك 
�ل�سندوق  ف����اإن  �حل��ال��ي��ة  �ل���ظ���روف 
�سيعمل على تعزيز خدماته للموؤمن 
عليهم من حيث جميع �حلالت وهي 
�ل�سيخوخة و�لعجز و�لوفاة و�ملر�س 
�إل���ي���ه قانون  ي���ه���دف  وغ���ريه���ا وم����ا 
جممله  يف  �لج���ت���م���اع���ي  �ل�������س���م���ان 
�ل�سمو حاكم  لرتجمة روؤي��ة �ساحب 
�ل��ع��م��ل ع��ل��ى تاأمني  �ل�������س���ارق���ة م���ن 

للموؤمن  �لكرمية  �حلياة  �سبل  كافة 
�أ�سرهم  على  ينعك�س  و�ل���ذي  عليهم 
ومن  �ل�سارقة  لتكون  و��ستقر�رهم 
�لجتماعي  �ل�سمان  �سندوق  خال 
�سعادة  على  �لقائم  �ل��ر�ئ��د  �لنموذج 
�لأوقات  �ملو�طنني ور�حتهم يف كافة 

و�لظروف.

ر�سائل تثقيفية ب� 6 لغات

�شرطة ر�أ�ش �خليمة تو��شل �إجر�ء�تها 
�لوقائية يف كافة مر�فقها

�شندوق �ل�شارقة لل�شمان �لجتماعي يطبق نظام �لعمل عن بعد

•• اأبوظبي-الفجر: 

�إط��اق حتدي كيبو لربجمة  �لروبوت  �أعلنت وكالة �لإم��ار�ت للف�ساء عن 
Kibo Robot ، �مل�سابقة �لتعليمية �لتي تهدف �إىل �إن�ساء برنامج ي�سّغل 
روبوتات طري�ن حر يف حمطة �لف�ساء �لدولية ))ISS، وذلك بالتعاون مع 
مركز حممد بن ر��سد للف�ساء ومبا ين�سجم مع جهود �لوكالة �لر�مية �إىل 
على  وت�سجيعها  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  يف  �ل�سابة  �مل��و�ه��ب  م��ه��ار�ت  تطوير 

خو�س �لقطاع.
ويت�سمن �لتحدي �لذي ياأتي يف �إطار �لتحدي �لدويل �لذي تنظمه وكالة 
��ستك�ساف �لف�ساء �ليابانية )جاك�سا( بالتعاون مع �لإد�رة �لوطنية للماحة 
�جلوية و�لف�ساء )نا�سا(، تكليف �لفرق �مل�ساركة بابتكار برنامج ي�سّغل روبوت 
�ل��ط��ري�ن �حل��ر �أ���س��رتوب��ي �خل��ا���س ب��� نا�سا لإي��ق��اف ت�سرب �ل��ه��و�ء يف وحدة 
و�ملعروفة  �ليابانية  �لف�ساء  ��ستك�ساف  لوكالة  �لتابعة  �ليابانية  �لتجارب 

با�سم كيبو يف حمطة �لف�ساء �لدولية. 
وبهذ� �ل�سدد قال �سعادة �لدكتور �ملهند�س حممد نا�سر �لأحبابي، مدير عام 

�لوكالة  �لتحدي مع م�ستهدفات  �إط��اق  ين�سجم  للف�ساء:  �لإم��ار�ت  وكالة 
�لتكنولوجيا �لف�سائية وت�سجيعهم  باأهمية  �إىل زيادة وعي �لطلبة  �لر�مية 
على �ل�سعي �إىل �لتح�سيل �لدر��سي يف جمال �لعلوم و�لتكنولوجيا و�لهند�سة 
للم�ساركني  �لفر�سة  روب��وت  كيبو  برجمة  حتدي  يتيح  حيث  و�لريا�سيات. 
لتطوير مهار�ت هامة ملعاجلة �لتحديات. كما يعّدهم لقيادة قطاع �لف�ساء 
يف �مل�ستقبل . و�أ�ساف �لأحبابي: نتطلع من خال �لتحدي �إىل ��ستقبال �أكرب 
عدد من طلبات �مل�ساركة، و�مل�ساهمة يف تطوير مهار�ت جيل جديد قادر على 
تقدمي �أفكار مبتكرة. �إذ ت�سهم �مل�سابقة و�لتحديات �مل�سابهة لها يف ت�سجيع 

�لطلبة على �خلو�س يف قطاع �لف�ساء ما يعزز مقدر�تنا �لوطنية .

ويف تعليقه، قال �سعادة يو�سف حمد �ل�سيباين، مدير عام مركز حممد بن 
ر��سد للف�ساء لقد قطعنا �أ�سو�ًطا كبرية يف جمال �لأبحاث �لعلمية يف قطاع 
�لف�ساء على مد�ر �ل�سنو�ت �ملا�سية. وياأتي جناحنا �مل�ستمر كثمرة �ل�ستثمار 
يف ر�أ�س �ملال �لب�سري و�لكفاء�ت، حيث �أن تطوير �مكانيات �أجيال �مل�ستقبل 

هو �أحد �لركائز �لأ�سا�سية للتنمية �مل�ستد�مة يف قطاع �لف�ساء �لإمار�تي.
للبحث عن  �لر�سيدة  �لقيادة  ر�ية  ن�سعى حتت  د�ئًما ما  �ل�سيباين:  و�أ�ساف 
طرق جديدة لإ�سر�ك �ل�سباب يف مبادر�ت وبر�مج بطرق فعالة، �لأمر �لذي 
مُتّكنهم  ونافذة  �لف�ساء،  �ل�سباب يف قطاع  لدى  �ملعارف  لبناء  يخلق ج�سًر� 
و�لهند�سة  و�لتكنولوجيا  و�لعلوم  �لف�ساء،  من حتقيق طموحاتهم يف علوم 

و�لريا�سيات. وتاأتي هنا مبادرة حتدي برجمة كيبو روبوت كفر�سة مثالية 
�ل��ط��اب و�إب����ر�ز ق��در�ت��ه��م على �لتفكري  ل��دى  لتحفيز �لأف��ك��ار �لإب��د�ع��ي��ة 

�لنقدي حلل م�ساكل علمية على �أر�س �لو�قع يف حمطة �لف�ساء �لدولية.  
�لتحدي.  �لدولة لا�سرت�ك يف  �إم��ار�ت  �لوكالة �لطلبة من خمتلف  ودعت 
و�أ�سارت �إىل �أن ��ستقبال طلبات �لت�سجيل ي�ستمر حتى 19 �أبريل �ملقبل عرب 
https://ishuttle.space.gov.ae -idea?ch_ �ل��ر�ب��ط 
id=20. و�ستعقد وكالة �لإمار�ت للف�ساء ومركز حممد بن ر��سد للف�ساء 
جميع  �سي�سغل  حيث   ،2020 يونيو  يف  �ملناف�سة  م��ن  �لتمهيدية  �جل��ول��ة 
��ستك�ساف  وكالة  تقدمه  �فرت��سي  حم��اٍك  با�ستخد�م  بر�جمهم  �مل�ساركني 
�لف�ساء �ليابانية و نا�سا من �أجل �ختيار �لفريق �لفائز �لذي �سيمثل �لدولة 

خال �جلولة �لنهائية �لتي �ست�ست�سيفها �ليابان يف �سبتمرب 2020.
با�ستخد�م  �لآ�سيوي  �لتعاون  من  ج��زء�ً  روب��وت  كيبو  برجمة  حت��دي  ي�سكل 
�لرتويج  �إىل  يهدف  تعاوين  برنامج  وه��و   ، كيبو  �ليابانية  �لتجارب  وح��دة 
ل�ستخد�م �لروبوت كيبو مبحطة �لف�ساء �لدولية يف منطقة �آ�سيا و�ملحيط 

�لهادئ.

•• دبي-الفجر:

�لعامة  �ل���ق���ي���ادة  ل��ن��ه��ج  ����س��ت��ك��م��ال 
ل�����س��رط��ة دب�����ي يف �ل����س���ت���ف���ادة من 
�مل���م���ك���ن���ات و�ل������ق������در�ت و�لأن���ظ���م���ة 
�لد�عمة للعمل يف خمتلف �لظروف 
و�لأحو�ل، ويف �إطار �إجر�ء�ت �لأمن 
عقد  �ل��ع��ام��ة،  و�ل�سحة  و�ل�سامة 
دبي  �سرطة  يف  �لإد�رة  �سوؤون  قطاع 
ُب��ع��د ب��رئ��ا���س��ة �سعادة  �ج��ت��م��اع��ا ع��ن 
بن  �سعيد  �ل�سال  �ل��دك��ت��ور  �ل��ل��و�ء 
�لقائد  م�ساعد  �لفا�سي،  ه��وي��دي 
مدر�ء  و�سم  �لإد�رة،  ل�سوؤون  �لعام 
�لإد�ر�ت �لعامة يف �لقطاع، ونو�بهم 
وم���در�ء �ل�����س��وؤون �لإد�ري����ة، ومكتب 

�لتطوير �ملوؤ�س�سي.

وناق�س �لجتماع �لذي ُعقد بطريقة 
�لحرت�زية  �ل��ت��د�ب��ري  م��ع  ت��ت��و�ف��ق 
�مل��ع��ت��م��دة يف �ل���دول���ة، �ل��ع��دي��د من 
�لعمل  ب�سري  �ل�سلة  ذ�ت  �ملو��سيع 
لل�سوؤون  �لعامة  �لإد�رة  من  ك��ًا  يف 
للمو�رد  �لعامة  و�لإد�رة  �لإد�ري����ة، 
للذكاء  �ل��ع��ام��ة  و�لإد�رة  �لب�سرية، 
�لعامة  و�لإد�رة  �ل����س���ط���ن���اع���ي، 
�ملوؤ�س�سي  �لتطوير  ومكتب  للمالية، 

يف �لقطاع.
و�أك���د �ل��ل��و�ء �ل��دك��ت��ور �ل�����س��ال، �أن 
���س��رط��ة دب����ي ع��م��ل��ت م�����س��ب��ق��ا ًعلى 
ت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة �ل��ع��م��ل ع��ن بعد 
عرب توفري �أف�سل �لأنظمة �لتقنية 
�حلديثة، وتطبيق �أف�سل �ملمار�سات 
�مل��ج��ال ما  ه��ذ�  �ل��ر�ئ��دة يف  �لعاملية 

��ستمر�ر  يف  ك��ب��ري  ب�����س��ك��ل  ���س��اه��م 
�أك���م���ل وج����ه يف كافة  �ل��ع��م��ل ع��ل��ى 
دعم  مثمناً  �ل�سرطية،  �ل��ق��ط��اع��ات 
معايل �لفريق عبد�هلل خليفة �ملري، 
�لقائد �لعام ل�سرطة دبي، و�إ�سر�فه 

بتطوير  �ملتعلقة  �لأم���ور  كافة  على 
�أنظمة �لعمل �لذكية.

يف  �مل�ساركون  �ل�سباط  و��ستعر�س 
�ل��ع��م��ل يف  ���س��ري  �لج��ت��م��اع م�ستوى 
�لربع �لأول من �لعام 2020م، كما 

و�أطلعو� �سعادة م�ساعد �لقائد �لعام 
ل�سوؤون �لإد�رة على م�ستوى �لتن�سيق 
بني �لإد�ر�ت �لعامة �لتابعة للقطاع 
ومر�كز  �لأخ���رى  �لقطاعات  وكافة 

�ل�سرطة و�ملجال�س و�للجان.

وكالة �لإمار�ت للف�شاء ومركز حممد بن ر��شد 
للف�شاء يطلقان حتدي كيبو لربجمة �لروبوت

�للو�ء �ل�شالل يرت�أ�ش �جتماع قطاع 
�شوؤون �لإد�رة يف �شرطة دبي عن ُبعد
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•• اأبوظبي-وام:

جديد�  حتديا  �لوطن  �سندوق  �أطلق 
بعنو�ن   �ل���ق���رن  م��ظ��ل��ة ج���ائ���زة  حت���ت 
�مللحية  �ملياه  حلول مبتكرة لت�سريف 
�لر�جعة وذلك لإيجاد حلول مبتكرة 
لإعادة ��ستخد�م �ملياه �سديدة �مللوحة 
�ل��ن��اجت��ة ع���ن ع��م��ل��ي��ات حت��ل��ي��ة �ملياه 

بهدف ت�سنيع مو�د بنائية.
من  �سل�سلة  �ل��ق��رن  ج��ائ��زة  وتت�سمن 
�مل�سابقات �لعلمية �لعاملية �لهادفة �إىل 
و�لعلماء  و�لباحثني  �لطلبة  حتفيز 
و�حلكومية  �لحت�����ادي�����ة  و�جل�����ه�����ات 
�إيجاد حلول  و�ل�سركات �خلا�سة على 
تو�جه  �لتي  �لتحديات  مبتكرة لأكرب 
دولة �لإمار�ت يف �لعديد من �ملجالت 

و�لقطاعات �حليوية.
وي��ن��ط��ل��ق �ل��ت��ح��دي ب��دع��م م���ن هيئة 
�ل��ب��ي��ئ��ة - �أب���وظ���ب���ي و����س���رك���ة �ل�����د�ر 
مياه  �سركة  مع  وبال�سر�كة  �لعقارية 
ملوؤ�س�سة  �ل��ت��اب��ع��ة  �لإم�����ار�ت  وك��ه��رب��اء 
لإيجاد  وي�����س��ع��ى  ل��ل��ط��اق��ة  �أب���وظ���ب���ي 
�لنظام  حل���م���اي���ة  م���ب���ت���ك���رة  ح����ل����ول 
منطقة  يف  �لبحرية  و�حل��ي��اة  �لبيئي 
�لبناء  قطاع  ومتكني  �لعربي  �خلليج 
ومو�جهة  للبيئة  �ل�سديق  و�لعقار�ت 
حتديات ندرة �ملياه يف �لإمار�ت ودعم 
لدولة  �مل���ائ���ي  �لأم������ن  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

�لإمار�ت 2036.
�سامل  �سيخة  �ل��دك��ت��ور  �سعادة  وق��ال��ت 
�لبيئة  لهيئة  �لعام  �لأم��ني  �لظاهري 
– �أبوظبي �إنه : رغم م�ساهمة عمليات 
حتلية مياه �لبحر يف �زدهار �ملجتمعات 

�أن  �إل  �جل��اف��ة  �ل�سحر�وية  باملناطق 
�لتحلية  لعملية  �ل��ث��ان��وي��ة  �مل��ن��ت��ج��ات 
و�ملتمثلة يف �ملياه �سديدة �مللوحة �ملياه 
كبري�  خطر�  ت�سكل  �لر�جعة  �مللحية 
على �سحة �لأنظمة �لبيئية �لبحرية 
حيث �إن ت�سريف �ملياه �مللحية �لر�جعة 
يزيد من ملوحة مياه �لبحر �ملحيطة 
مما  �لأك�سجني  م�ستويات  من  ويقلل 
يوؤثر على �حلياة �لبحرية وباعتبارنا 
�إم���ارة  يف  �ملخت�سة  �لبيئية  �ل�سلطة 
�أبوظبي تعترب �ملحافظة على �لطبيعة 
م�سوؤولياتنا  �أحد  �لبيولوجي  و�لتنوع 
ت�سريف  م��ر�ق��ب��ة  �أن  ك��م��ا  �لرئي�سية 
ي��ن��درج �سمن  �ل��ر�ج��ع��ة  �مللحية  �مل��ي��اه 

�أحد �أهم �أولوياتنا .
�لبحث عن حل لهذه  �أن  �إىل  و�أ�سارت 
�مل�����س��ك��ل��ة ي��ع��ت��رب حت��دي��ا ع��امل��ي��ا ولي�س 
�سر�كتنا  �أو وطنيا ومن خال  حمليا 
�ستحقق  �ل��وط��ن  �سندوق  م��ع  �ملميزة 
�ل���و����س���ول �إىل  �ل����ري����ادة يف  �أب���وظ���ب���ي 
�لر�جعة  �مللحية  �ملياه  ت�سريف  �سبل 

بطريقة م�ستد�مة.
و�أ���س��اف��ت :  م��ن خ��ال ه��ذ� �لتحدي 
يف  �ملبتكرين  جمتمع  لتحفيز  ن�سعى 
�ملدى  طويلة  حلول  لإيجاد  �لإم���ار�ت 
ل��ه��ذ� �ل��ت��ح��دي �لأم���ر �ل���ذي �سيحقق 
�ل��ن��ف��ع �ل��ب��ي��ئ��ي و�لق��ت�����س��ادي، ونحن 
�لتي  �ل����و�ع����دة  �لأف����ك����ار  �إىل  ن��ت��ط��ل��ع 

�ستتولد عن هذ� �لتحدي .
م�����ن ج���ان���ب���ه ق������ال ط������ال �ل���ذي���اب���ي 
�ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة �ل����د�ر 
�أو�ئ���ل  م��ن  بكوننا  نفخر   : �ل��ع��ق��اري��ة 
�ل�سركاء ل�سندوق �لوطن ومبا نلعبه 

ب��ن��اء م�ستقبل  دع���م  م��ه��م يف  دور  م��ن 
من  �ل��ق��ادم  للجيل  وم�ستد�م  م�سرق 
م�ساهمتنا  وت��ن��ب��ع  �لإم��������ار�ت  �أب����ن����اء 
�لتز�منا  منطلق  م��ن  �ل�����س��ن��دوق  يف 
�لتي  ل��ا���س��ت��د�م��ة  ب��ا���س��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ن��ا 
ت��ت��م��ح��ور ح���ول خ��م�����س رك���ائ���ز ت�سمل 
و�لبيئة  و�لإن�سان  و�ملجتمع  �لقت�ساد 

و�حلوكمة .
�لتي  �ملهمة  : يقع يف �سميم  و�أ���س��اف 
�لتحديات  ف��ه��م  لأن��ف�����س��ن��ا  و���س��ع��ن��اه��ا 
مع  و�ل��ع��م��ل  جمتمعنا  ت���و�ج���ه  �ل��ت��ي 
وخا�سة  لها  حل  �إيجاد  على  �سركائنا 
ول  بيئتنا  على  �سلبا  توؤثر  �لتي  تلك 
�سك باأن �لتو�سل �إىل طريقة مبتكرة 
�لر�جعة  �مللحية  �ملياه  لا�ستفادة من 
حال  ويف  للغاية  ك��ب��ري�  حت��دي��ا  ميثل 
�إىل  �ملخلفات  ه��ذه  حتويل  من  متكنا 
مو�د بناء قابلة لا�ستخد�م، فاإن ذلك 
�سركة  مل�����س��اع��ي  ق��وي��ة  دف��ع��ة  �سي�سكل 

تاأثري عملياتها على  للحد من  �ل��د�ر 
كوكبنا ودعم جهود �لبحث و�لتطوير 
�ل��ر�م��ي��ة لب��ت��ك��ار �أ���س��ال��ي��ب ب��ن��اء �أكر 

��ستد�مة وحفاظا على �لبيئة .
�أح��م��د حممود  �سعادة  ق��ال  م��ن جهته 
ف��ك��ري م��دي��ر ع����ام ���س��ن��دوق �لوطن 
�لتحدي مع  ه��ذ�  ب��الإن��اب��ة:  يتما�سى 
يف  ور�سالتنا  �لر�سيدة  قيادتنا  روؤي���ة 
���س��ن��دوق �ل���وط���ن م���ن خ����ال تعزيز 
حيث  �ل��دول��ة  يف  �لبيئية  �ل���س��ت��د�م��ة 
ي�سعى �ل�سندوق للتعاون مع �لهيئات 
يف  و�خل��ا���س��ة  �حلكومية  و�مل��وؤ���س�����س��ات 
�لإم��ار�ت، لدعم �ملبتكرين و�لباحثني 
يف  �مل�����س��ت��د�م��ة  �لتنمية  ت��ع��زز  ب��اأف��ك��ار 

دولتنا .
و�أ�����س����اف:  ���س��ع��د�ء ل��ت��وح��ي��د جهودنا 
�ل�����س��رك��اء و�لد�عمني  م��ع ث��اث��ة م��ن 
هيئة  وه��م  �لتحدي  ه��ذ�  يف  �ملوؤثرين 
�ل��ب��ي��ئ��ة – �أب���وظ���ب���ي و����س���رك���ة �ل����د�ر 

وكهرباء  م���ي���اه  و����س���رك���ة  �ل���ع���ق���اري���ة 
�لإمار�ت كما �أننا على ثقة باأن �خلربة 
�ل�سركاء  جلميع  �مل�سرتكة  و�مل��ع��رف��ة 
�لتحدي  جن����اح  ���س��ت�����س��م��ن  �مل��ع��ن��ي��ني 
و���س��ت�����س��اع��د ع��ل��ى حت��ق��ي��ق �لأه������د�ف 

�مل�ستد�مة .
�ملناف�سة يف مو�جهة  تكمن  و�أو���س��ح:  
�لر�جعة  �مللحية  �ملياه  ت�سريف  زي��ادة 
�ل��ت��ي ت��زي��د م��ن م��ل��وح��ة �مل���ي���اه، ولها 
�لبحرية  �حل��ي��اة  ع��ل��ى  �سلبي  ت��اأث��ري 
�حلديثة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  جن���ح���ت  ول���ق���د 
�ملمار�سة  ه��ذه  جعل  يف  �مل��ي��اه  لتحلية 
�ملتاحة  �حل��ل��ول  �أن  �إل  �سيوعا  �أك���ر 
معاجلة  جم��ال  يف  للتطبيق  و�لقابلة 
قليلة  �لر�جعة  �مللحية  �ملياه  ت�سريف 
ولذلك فاإننا ن�سعى من خال حتدي 
جائزة �لقرن �إىل �إيجاد حل لتخفي�س 
�إيجاد  م��ن خ��ال  �ل�سلبي  �لأث���ر  ه��ذ� 
للمخلفات  م��ع��ادل��ة  �قت�سادية  قيمة 

�مللحية  �مل��ي��اه  ��ستخد�م  مثل  �جل��اف��ة 
�لر�جعة يف �إنتاج مو�د للبناء .

�آل علي،  ع��ث��م��ان ج��م��ع��ة  ق���ال  ب�����دوره 
ل�����س��رك��ة مياه  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س 
�ل�ستد�مة  تعد   : �لإم����ار�ت  وكهرباء 
�ل�سركة،  م��ه��م��ة  م���ن  �أ���س��ا���س��ي��ا  ج����زء� 
جديدة  ط���رق  ل��ت��ط��وي��ر  ن�سعى  ح��ي��ث 
ب�سكل  و�لكهرباء  �ملياه  لإنتاج  ور�ئ��دة 
با�ستخد�م  و����س��ت��د�م��ة  ك���ف���اءة  �أك����ر 
ن�سبة  ل��ت��ق��ل��ي��ل  �مل��ت��ق��دم��ة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات 
مع  بال�سر�كة  �سعد�ء  ونحن  �لكربون 
حتدي  جائزة  لدعم  �لوطن  �سندوق 
�مللحية  �ملياه  حلول مبتكرة لت�سريف 
�لر�جعة لدعم �لباحثني يف جهودهم 
لإيجاد و�سائل لت�سريف �ملياه �مللحية 
�لر�جعة، وذلك عرب روؤيتنا وخرب�تنا، 
�لتي �ست�ساهم بتحديد كيفية حتقيق 
م�ستقبل م�ستد�م ونتطلع لأن ت�ساهم 
�لتحول  ت���ع���زي���ز  يف  �ل�������س���ر�ك���ة  ه�����ذه 

�مل��ي��اه و�ل��ك��ه��رب��اء يف  �ملن�سود يف ق��ط��اع 
�لعمل نحو  �إىل جانب  �أبوظبي  �إم��ارة 
�ملائي  �لأم�����ن  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  حت��ق��ي��ق 

لدولة �لإمار�ت 2036  .
وت���د�ر ج��ائ��زة �ل��ق��رن م��ن قبل من�سة 
 »researcher.ae« ب�����اح�����ث 
�لتابعة ل�سندوق �لوطن و�لتي تدعم 
بالفعل �أكر من 168 باحثا يف دولة 
�لإمار�ت حتى �لآن .. وت�سم �ملناف�سات 
و�مل�ساريع �ملدعومة حتت مظلة من�سة 
�لقطاعات  خمتلف  متثل  فرقا  باحث 
�لإمار�ت  دول��ة  يف  �حليوية  و�ملجالت 

مبا فيها �لبيئة و�ل�سحة و�ل�سناعة.
و���س��ي��ق��وم ف��ري��ق ع��م��ل ج���ائ���زة �لقرن 
�إلكرتونية بالتن�سيق مع  بعقد ندو�ت 
ل�سرح  �ل��دول��ة  يف  �ملحلية  �جل��ام��ع��ات 
ت��ف��ا���س��ي��ل �ل��ت��ح��دي ول���اإج���اب���ة على 
����س��ت��ف�����س��ار�ت �ل��ب��اح��ث��ني �ل��ر�غ��ب��ني يف 

�لتقدمي.
مكونة  حت��ك��ي��م  جل��ن��ة  �أن  �إىل  ي�����س��ار 
م��ن خ���رب�ء ومم��ث��ل��ني م��ن �لد�عمني 
�لتي  �جلهات  و�ل�سركاء وغريهم من 
تنتظر  حيث  �مل�سابقة  على  �ست�سرف 
�لفرق �لفائزة جمموعة من �جلو�ئز 
درهم  م��ل��ي��ون   3.4 قيمتها  �إج��م��ايل 
على  منها  �لفائز  �لفريق  و�سيح�سل 
2.5 مليون  �لبالغة  �لكربى  �جلائزة 
�سيمر  �ل���ف���رق  ت�سكيل  وب��ع��د  دره�����م. 
ب���اأرب���ع ج�����ولت، يف �جلولة  �ل��ت��ح��دي 
تقدمي  �ل���ف���رق  ع��ل��ى  ي��ت��ع��ني  �لأوىل 
�مل�ستوى  عالية  ملقرتحات  ملخ�سات 
�سبتمرب  بحلول  �لبحث  منهج  ت�سرح 
عن  �لإع�����ان  �سيتم  ح��ي��ث   2020

�لفرق �ملتاأهلة للجولة �لثانية بحلول 
�أكتوبر 2020.

�ل��ث��ان��ي��ة تقدمي  و���س��ت�����س��ه��د �جل���ول���ة 
تف�سيلية  مل��ق��رتح��ات  �ملتبقية  �ل��ف��رق 
ومنهجية  ت�����س��وري��ة  ت�����س��ام��ي��م  م���ع 
للم�سروع  ك���ام���ل  وو�����س����ف  �ل���ب���ح���ث 
وج��م��ي��ع �مل��ع��ل��وم��ات �مل��ط��ل��وب��ة بحلول 

فرب�ير 2021.
�ختيار  ���س��ي��ت��م   2020 �أب����ري����ل  ويف 
خم�سة فرق للم�سي قدما يف �جلولة 
حيث  �لأويل  �لنموذج  تطوير  �لثالثة 
درهم   25000 منهم  ك��ل  �سيتلقى 

جائزة �لإجناز1.
�لفرق  م��ن  �لثالثة  �جل��ول��ة  وتتطلب 
تقدمي منوذج �أويل قادر على �لتعامل 
مع 100-200 لرت من �ملياه �ملحاة 

بحلول �سبتمرب 2021.
للمتابعة  ف��رق  ثاثة  �ختيار  و�سيتم 
�لفكرة  �إث���ب���ات  �ل��ر�ب��ع��ة  �جل��ول��ة  �إىل 
�لفرق  و���س��ت��ف��وز   2021 �أك��ت��وب��ر  يف 
 250000 ق���دره���ا  م��ال��ي��ة  ب��ج��ائ��زة 

درهم لكل فريق جائزة �لإجناز 2.
�جلولة  �ست�سهد   2023 �أب��ري��ل  ويف 
�ملتاأهلني  �ملر�سحني  ت��ق��دمي  �ل��ر�ب��ع��ة 
�لنهائي  �ل��دل��ي��ل  �لأخ����رية  للمرحلة 
�ل���ذي ي��ت��ن��اول �إم��ك��ان��ي��ة �ل��ت��ع��ام��ل مع 
�ملياه  م����ن  ل����رت   4000-3000
�لنهائية  �لبناء  م��و�د  وعر�س  �ملحاة 
ت��ط��وي��ره��ا و���س��ت��ق��وم جلنة  �ل���ت���ي مت 
�ل��ت��ح��ك��ي��م ب��ع��د ذل����ك ب��ت��ق��ي��ي��م جميع 
�لفائز  و�خ��ت��ي��ار  �لنهائية  �مل�����س��ارك��ات 
باجلائزة �لكربى �لبالغة 2.5 مليون 

درهم.

�شندوق �لوطن يطلق حتدي جائزة �لقرن لدعم حلول مبتكرة لإعادة ��شتخد�م �ملياه �مللحية

طالل الذيابيعثمان جمعة اآل علي �سيخة �سامل الظاهرياأحمد حممود فكري

•• دبي-وام:

و�ملو��سات  �ل��ط��رق  هيئة  �أط��ل��ق��ت 
م��ت��ع��ددة يف تطبيق  ذك��ي��ة  خ���دم���ات 
جملة �سامة �لإلكرتونية تت�سمن 
منها  �لتفاعلية  �ل��رب�م��ج  من  ع��دد�ً 
�لفرت��سي  �ل���و�ق���ع  ت��ع��زي��ز  تقنية 
بالر�سائل  ُت��ع��ن��ى  ���س��ي��ق��ة  و�أل����ع����اب����اً 
�إطار  ف��ى  وذل��ك  �لتوعوية  �مل��روري��ة 
جهودها �مل�ستمرة يف توفري حمتوى 
�ملرورية  بال�سامة  عاقة  ذي  ذكي 
ما  �لأط��ف��ال  من  �ملجلة  مل�ستخدمي 

بني 4 �إىل 14 عاماً.
وذك������رت �ل��ه��ي��ئ��ة �أن�����ه م��ن��ذ �إط����اق 
تطبيق  مل�������س���روع  �لأوىل  �مل���رح���ل���ة 
2018 مت  �سامة يف منت�سف عام 
توحيد جهود �إد�رة �خلدمات �لذكية 
�لتقني  �ل����دع����م  خ����دم����ات  ب���ق���ط���اع 
�ملوؤ�س�سي و�إد�رة �ملرور مبوؤ�س�سة �ملرور 
و�ل���ط���رق ل��ت��ط��وي��ر ت��ط��ب��ي��ق جديد 
�لتقنيات  �أح����دث  ب��ا���س��ت��خ��د�م  ك��ل��ي��اً 

بر�مج  ت�����س��م��ل  �ل���ت���ي  و�ل��ت�����س��ام��ي��م 
�لفرت��سي  �ل��و�ق��ع  ت��ع��زز  تفاعلية 
و�ألعاباً ذكية و�سيقة تت�سمن ر�سائل 
ت��وع��وي��ة ل��اأط��ف��ال ب��الإ���س��اف��ة �إىل 
�ل�سوتية  بالق�س�س  خ��ا���س  ق�����س��م 

و�لإجنليزية  �ل��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ت��ني 
�لتوعوية  ب���الأف���ام  خ��ا���س  وق�����س��م 
�إلكرتونية  ن���اف���ذة  �ىل  ب��الإ���س��اف��ة 
تاأليف  من  �لأط��ف��ال  مُتّكن  جديدة 
ور�سم ق�س�س من خيالهم كما ميكن 

�لتطبيق  على  �لق�س�س  تلك  ن�سر 
من  و�عتمادها  عليها  �لتدقيق  بعد 
وتعترب  �لهيئة  يف  �ملخت�سني  ق��ب��ل 
�لأوىل من نوعها يف  هذه �خلو��س 

�لتطبيقات �حلكومية.

�لو�قع  تعزيز  تقنية  �أن  و�أو���س��ح��ت 
�لف���رت�����س���ي ع���ب���ارة ع���ن رب���ط بني 
�لعنا�سر  وب����ني  �ل���ذك���ي  �ل��ت��ط��ب��ي��ق 
�أو  �ل��ك��ت��ب  �مل��ر���س��وم��ة يف  �مل����روري����ة 
�ملوجودة يف �ل�سارع حيث يتم ت�سغيل 
�لتطبيق ثم توجيه �لكامري� �ملتوفرة 
�لرمز  �إىل  �مل���ح���م���ول  �ل���ه���ات���ف  يف 
�سخ�سية  ب��ع��ده��ا  ل��ت��ظ��ه��ر  �مل������روري 
ذ�ت �سلة  ن�����س��ائ��ح  ت��ق��دم  ك��رت��ون��ي��ة 
هذ�  �أن  م��وؤك��دة  �مل��روري��ة  بال�سامة 
غر�س  منه  �لهدف  �ملبتكر  �لأ�سلوب 
بطريقة  �مل��روري��ة  �ل�سامة  ثقافة 
جذ�بة يف قالب يجمع بني �لرتفيه 
�ل�سيق و�لتوعية �مل�ستهدفة حيث �ن 
بني  ت���رت�وح  �ل��ت��ي  �لُعمرية  �لفئات 
��ستقطابها  ميكن  عاماً   14 –  4
�لأ�سلوب  ب��ه��ذ�  �ملن�سودة  ل��اأه��د�ف 

بعيد�ً عن �لو�سائل �لتقليدية.
خمرجات  �أن  �إىل  �لهيئة  و�أ����س���ارت 
ت�سميم  �إع������ادة  ت��ت�����س��م��ن  �مل�������س���روع 
وت��ن��ف��ي��ذ و�إ���س��اف��ة مم��ي��ز�ت جديدة 

ملجلة �سامة و�إتاحتها على خمتلف 
و�لأجهزة  �ل��ذك��ي��ة  �ل��ه��و�ت��ف  �أن����و�ع 
�ملحمولة  و�لأج�������ه�������زة  �ل���ل���وح���ي���ة 
وت�����س��م��ل �مل���م���ي���ز�ت �ل��ت��ال��ي��ة جملة 
���س��ام��ة �ل��رق��م��ي��ة وه���ي ع��ب��ارة عن 
و���س��ي��ل��ة ع���ر����س ج���ذ�ب���ة م���ن خال 
ع��ر���س �مل��ج��ات د�خ���ل خ��ز�ن��ة كتب 
م��ع وج���ود ب��رن��ام��ج ت��ف��اع��ل��ي جديد 
ب�سهولة  وت�سفحها  �ملجات  لقر�ءة 

ممتعة  ق����������ر�ءة  جت����رب����ة  ل����ت����وف����ري 
لاأطفال ف�سًا عن ميزة �حلكايات 
جديدة  �إل���ك���رتون���ي���ة  ن����اف����ذة  وه�����ي 
مت��ك��ن �لأط���ف���ال م��ن ت��األ��ي��ف ور�سم 
ق�س�س من خيالهم بحيث يتم ن�سر 
بعد  �لتطبيق  ع��ل��ى  �لق�س�س  ت��ل��ك 
وكذلك  و�عتمادها  عليها  �لتدقيق 
�ألعاب �لأط��ف��ال وه��ي جمموعة من 
�لأل���ع���اب �مل��وج��ه��ة ل��اأط��ف��ال ت�سم 

ن م��ع��ي و  �أل���غ���از�ً و�أح���اج���ي منها ل���وِّ
�لكلمات �ملفقودة و �لفروق �خلم�سة 
�لناطق  �مل��ت��ح��رك��ة  �ل�����س��ور  ك��ت��اب  و 
وهو معني بتحويل �سفحة ب�سيطة 
ب�سور  �سوتية  ق�سة  �إىل  جملة  يف 
�أو  �لعربية  باللغة  ناطقة  متحركة 
�لإجنليزية وهذه �مليزة تتيح �إمكانية 
تقدمي حمتوى هادف لاأطفال من 

�أ�سحاب �لهمم.

طرق دبي تطلق خدمات ذكية لدعم �لوعي �ملروري

•• اأبوظبي-الفجر: 

�إد�رة �لهيئة �لحتادية للرقابة �لنووية �جتماعه عن بعد  عقد جمل�س 
�لعام.   لهذ�  و�مل��ب��ادر�ت  �لت�سغيلية  �خلطة  م�ستجد�ت  ��ستعر�س  حيث 
وناق�س �أع�ساء �ملجل�س توجيهات �حلكومة فيما يتعلق باتخاذ �لتد�بري 
�لحرت�زية ملو�جهة فريو�س كورنا. ودعت �لهيئة عمائها من �ملرخ�سني 
لإمتام  �لإلكرتوين  موقعها  على  �ملتوفرة  �لذكية  خدماتها  با�ستخد�م 
�ملعامات ب�سهولة. كما دعت �لهيئة موظفيها للعمل عن بعد ��ستجابة 
على  �ملجل�س  و�طلع  �لعمل.  ��ستمر�رية  ول�سمان  �حلكومة  لتوجيهات 

�آخر �مل�ستجد�ت �خلا�سة بالوحد�ت �لأربع ملحطة بر�كة للطاقة �لنووية 
به  �لتي تقوم  �لتفتي�س  �لرقابي وبرنامج  �لهيئة  حيث مت مناق�سة دور 
ل�سمان  �لأوىل  للوحدة  للت�سغيل  �ل���س��ت��ع��د�د�ت  مرحلة  �أث��ن��اء  �لهيئة 
حتقيق كافة �ملتطلبات �لرقابية. و�أ�سدرت �لهيئة �ل�سهر �ملا�سي رخ�سة 
تفتي�سية على  بعمليات  وتقوم  عاماً،   60 ملدة  �لأوىل  للوحدة  �لت�سغيل 
مد�ر �ل�ساعة من خال مفت�سيها �ملقيمني يف �ملحطة و�ر�سال مفت�سني 
�آخرين ل�سمان �إمتام عمليات �ل�ستعد�د وفقاً للمتطلبات �لرقابية. ومن 
 2020 لعام  �لهيئة  تعاون  �لإد�رة خطة  ناق�س جمل�س  �أخ��رى،  ناحية 
مع  و�ل���دويل  �لوطني  تعاونها  نطاق  تو�سيع  �إىل  �لهيئة  تهدف  حيث 

�ملنظمات و�جلهات �لرقابية يف �لدول �لأخرى يف جمالت تبادل �ملعرفة 
و�خلرب�ت يف �لأبحاث و�لدر��سات وبناء �لكو�در �لإمار�تية وتعزيز �لتز�م 
دولة �لإمار�ت ل�سمان �أمن و�أمان و�سلمية �لأن�سطة �لنووية. و��ستعر�س 
�ملجل�س م�ساريع �لتعاون �ملزمع تنفيذها مع �ملفو�سية �لدولية للوقاية 
�لدولية غري �حلكومية، و�لتي  �ملنظمات  �إحدى  �لتي تعد  �لإ�سعاع  من 
تعمل على تقدمي تو�سيات تتعلق بالوقاية من �لإ�سعاع. وت�سمل �مل�ساريع، 
2024، جمالت خمتلفة مثل  2021 لغاية  �لتي تغطى �لفرتة من 
�لإ�سعاع  �لوقاية من  �أ�سبوع  و��ست�سافة  �لعلمية،  �ملوؤمتر�ت  �مل�ساركة يف 

و�أي�ساً دعم �أن�سطة �لأبحاث و�لدر��سات.

يف اجتماعه املعقود عن بعد
جمل�ش �إد�رة �لهيئة �لحتادية للرقابة �لنووية يطلع على م�شتجد�ت حمطة بر�كة ويناق�ش تعزيز �لتعاون �لوطني و�لدويل   

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

نظمت جمعية �لإم��ار�ت للتنمية �لجتماعية بفرعها يف منطقة �لرم�س ور�سة 
عمل بعنو�ن ت�سوير �لأطعمة و�ملنتجات باحرت�فية.

�لت�سوير  جم��ال  يف  �ملهتمني  م��ن  ع��دد  وبح�سور  �ل�سحي  خالد  �مل�سور  �أد�ره���ا 
و�أ�سحاب �مل�ساريع �ملنزلية.   تطرق �ملدرب �أثناء �لور�سة �إىل �لتعريف بالكامري�ت 

و�أنو�عها ومميز�تها و�لتعريف بالعد�سات �مل�ستخدمة و�ملطلوبة يف جمال ت�سوير 
�ملنتجات و�لأطعمة، تو�سيح �لفرق بني �أنو�ع �لت�سوير ومتطلبات كل نوع على 
حدة بالإ�سافة �إىل �سرح �أنو�ع �ل�سوء وكيفية �لتكوين وتن�سيق �لإك�س�سو�ر�ت.  �إىل 
جانب ذلك، و�سح خالد �ل�سحي �لنو�حي �لتي يجب مر�عاتها عند �إعد�د �لعقود 
مع �لزبائن لعمل جل�سات ت�سوير ملنتجات و�أطعمة وكيفية �لتفاو�س معهم.  مت 
خال �لور�سة عمل تدريبات عملية لكيفية تن�سيق جل�سات �لت�سوير با�ستخد�م 

كما  �مل�سور.   روؤي��ة وحاجة  �لإ�ساءة ح�سب  وكيفية �سبط  �إك�س�سو�ر�ت خمتلفة 
باملاحظات  وتزويدهم  �مل�ساركني  جانب  من  �أخذها  مت  �لتي  �ل�سور  تقييم  مت 
�ملُفيدة. كما نظمت �جلمعية حما�سرة بعنو�ن خر�فات طبية فهنالك �لعديد من 
�ملُتعلقة بالطعام و�لدو�ء وبع�س �لعاد�ت �لغذ�ئية  �ملعتقد�ت �لطبية و�ل�سحية 
بينما هي يف  علمية،  �أنها حقائق  على  وُن�سلم  �أذهاننا  يف  تعي�س  و�لتي  �لأخ��رى 
�حلقيقة خر�فات طبية ل�أ�سا�س لها من �جلانب �لعلمي و�لتي قدمها دكتور طب 

�لعائلة من دولة �لكويت �أحمد حممد عبد�مللك وبح�سور عدد 57 �سخ�س وهو 
حقيقة   100 و  خر�فة  �ساحب كتاب خر�فات طبية و�لذي يحتوي على 100 
و 100 ن�سيحة.  هدف �لدكتور يف حديثه �أثناء �ملحا�سرة �إىل ت�سحيح بع�س 
�ملفاهيم �ل�سحية و�لطبية و�لغذ�ئية �خلاطئة �ملنت�سرة بني �لنا�س.  وقد �سرب 
لهم �لعديد من �لأمثلة لأطعمة ي�ستهلُكها �لأ�سخا�س يف حياتهم �ليومية و�لتي 

لها �أثر �سلبي على �ل�سحة �سو�ء على �ملدى �لقريب �أم �لبعيد.

ت�شوير �لأطعمة و�ملنتجات باحرت�فية يف ور�شة
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•• دبي-الفجر:

�ل�����س��ح��ي��ة و�ل��ب��ي��ئ��ي��ة يف �ملجل�س  �ل�������س���وؤون  ع��ق��دت جل��ن��ة 
22 مار�س  �مل���و�ف���ق  �لأح������د  �م�������س  �ل��وط��ن��ي �لحت������ادي 
�لفيديو  تقنية  خ��ال  م��ن  بعد  ع��ن  �جتماعا  2020م 
�ليماحي رئي�س  �أحمد  ، برئا�سة �سعادة حممد  كونفرن�س 
�ل�سحة  �ساأن  يف  �حت��ادي  قانون  م�سروع  ملناق�سة  �للجنة، 
وذل���ك مب�ساركة  م���ادة،  م��ن )38(  يتكون  �ل���ذي  �ل��ع��ام��ة 
و�لدو�ئر  �لبلديات  و�ملخت�سة من  �ملعنية  ممثلي �جلهات 
من  �لأوىل  تعد  برملانية  �سابقة  يف  �ل�سحية،  و�لهيئات 
�ل�سابقة  تعد هذه هي  �ملجل�س، حيث  تاأ�سي�س  نوعها منذ 
�لربملانية �لأوىل يف تاريخ �جتماعات جلان �ملجل�س، و�لتي 
يعقد فيها �جتماع عن بعد ول يتو�جد فيه �أي من �أع�ساء 
�للجنة د�خل مقر �لأمانة �لعامة للمجل�س، وذلك متا�سيا 
مع �لإجر�ء�ت �لحرت�زية و�لوقائية �لتي تتخذها �لدولة 
على  و�مل��ح��اف��ظ��ة  و�لأم���ر�����س  �لأوب��ئ��ة  �نت�سار  م��ن  للحد 

�سامة خمتلف فئات �ملجتمع.
�أع�ساء �للجنة �سعادة كل من: �لدكتورة  ح�سر �لجتماع 
حو�ء �ل�سحاك �ملن�سوري مقرر �للجنة ، وناعمة عبد�هلل 
�ل�سرهان �لنائب �لثاين لرئي�س �ملجل�س ، و�لدكتورة موزه 
حممد �لعامري، وعذر�ء ح�سن بن ركا�س، وجميلة �أحمد 

�ملهريي، و�سميه عبد�هلل بن حارب �ل�سويدي.

كما ح�سر من �لأمانة �لعامة للمجل�س مرمي عبد�لكرمي 
يعقوب مدير �إد�رة �جلل�سات و�للجان.

و�ملخت�سة  �ملعنية  �جل��ه��ات  ممثلو  �لج��ت��م��اع  يف  و���س��ارك 
�ل�سوؤون  �إد�رة  م��دي��ر  �ل��ه��ام��ل��ي  �أح��م��د  م�سعل  م���ن:  ك��ل 
جمال  و�ل��دك��ت��ور  ب��اأب��وظ��ب��ي(،  �ل�سحة  )د�ئ���رة  �لقانونية 
خمي�س �ملطوع مدير �إد�رة �سحة �ملجتمع و�ملر�قبة )د�ئرة 
�ل�سحة باأبوظبي(، و�سيماء �لطنيجي مدير �إد�رة �ل�سحة 
�لعامة يف بلدية ر�أ�س �خليمة، و�لدكتورة بدرية �حلرمي 
مدير �إد�رة حماية �ل�سحة �لعامة )هيئة �ل�سحة بدبي(، 
�لقانونية  �ل�سوؤون  �إد�رة  مدير  �سليمان  �أحمد  و�لدكتور 
�ملعيني مدير ق�سم  ر��سد  �ل�سحة بدبي(، وعائ�سة  )هيئة 
وعبد�لرحمن  دب��ي(،  )بلدية  �لقانوين  و�ل��ر�أي  �لت�سريع 

عبد�لكرمي قانوين ت�سريع ور�أي رئي�سي )بلدية دبي(.
�إن  �للجنة  رئي�س  �ليماحي  �أح��م��د  حممد  ���س��ع��ادة  وق���ال 
�للجنة ح��ر���س��ت ع��ل��ى ع��ق��د ه���ذ� �لج��ت��م��اع ع��ن ب��ع��د من 
للتوجهات  ��ستجابة  كونفرن�س  �لفيديو  خا�سية  خ��ال 
مبا  بعد  ع��ن  �لعمل  ن��ظ��ام  ن�سر  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �حلكومية 
�لوطني  �ملجل�س  يف  �لعمل  و�أن��ظ��م��ة  طبيعة  م��ع  ي��ت��و�ف��ق 
كافة  وتقدمي  �لأعمال  تاأدية  ��ستمر�ر  و�سمان  �لحت��ادي 
�خلدمات يف كل �لظروف �لطارئة، موؤكد� �أنها كانت جتربة 
�أن �لجتماع  �إنه بالرغم من  ناجحة بكل �ملقايي�س، حيث 
كان عرب و�سائل �لت�سال عن بعد �إل �أن �للجنة حر�ست 

يف  �ل����و�ردة  �لقانونية  �ل���س��رت�ط��ات  بكافة  �لل��ت��ز�م  على 
�لائحة �لد�خلية للمجل�س من �كتمال �لن�ساب �لقانوين 
و�إد�رة �لجتماع وفقا ملا تقرره �لائحة وحترير حم�سر 

�لجتماع.
�أن �لبنية �لتحتية �ملعلوماتية �لقوية �لتي  وتابع �سعادته 
و�لتكنولوجيا  �لت�����س��الت  ق��ط��اع  يف  �ل��دول��ة  ب��ه��ا  تتمتع 
�ساعدت على مو��سلة �سري �لعمل د�خل �ملجل�س و��ستمر�ر 
قيام �للجان بو�جباتها ودورها �ملنوط بها ت�سريعيا ورقابيا 
يف خدمة �لوطن و�ملو�طن، وعدم �لإخال بخطط عملها 
�لت�سريعي  �لف�سل  من  �لأول  �لعادي  �لنعقاد  دور  خال 
�ل�����س��اب��ع ع�����س��ر، وذل����ك م���ن خ����ال �ل���س��ت��ف��ادة م���ن عقد 
�سرعة  يف  ي�سب  مب��ا  مميز  ب�سكل  بعد  ع��ن  �لج��ت��م��اع��ات 

�إجناز �لأعمال بالدقة �ملطلوبة.
�لجتماع  خ��ال  ناق�ست  �للجنة  �أن  �إىل  �ليماحي  و�أ���س��ار 
مع  �لعامة  �ل�سحة  ب�ساأن  �حت���ادي  ق��ان��ون  م�سروع  م���و�د 
بدبي،  �ل�سحة  وهيئة  ب��اأب��وظ��ب��ي،  �ل�سحة  د�ئ���رة  ممثلي 
وبلدية دبي، وبلدية ر�أ�س �خليمة، منوها باأن ممثلي تلك 
مو�د  ب�ساأن  ومقرتحاتهم  ماحظاتهم  ق��دم��و�  �جل��ه��ات 
�جتماعها  خال  �ستناق�س  �للجنة  و�أن  �لقانون،  م�سروع 
�ملعنية  �لقانون مع عدد من �جلهات  �ملقبل مو�د م�سروع 
و�مل��خ��ت�����س��ة �لأخ�����رى مب��ا ي���ري �ل��ن��ق��ا���س ح���ول م�سروع 

�لقانون وذلك قبل مناق�سته مع ممثلي �حلكومة.

ت��ع��زي��ز �سحة  �إىل  ي��ه��دف  �ل��ق��ان��ون  �أن م�����س��روع  و�أو����س���ح 
�لإن�سان و�ملجتمع و�ملحافظة عليها وحمايتها من �ملخاطر 
للمبد�أ  وفقا  �سورها  بكافة  �لعامة  بال�سحة  ت�سر  �لتي 
�لتعاون  وتعزيز  �ملوؤكدة،  �لعلمية  و�لرب�هني  �لح��رت�زي 
يف  و�خلارجية  �لد�خلية  �مل�ستويات  كافة  على  و�لتن�سيق 
�ل�سحية،  �مل�ساكل  ملو�جهة  و�ل�ستجابة  �ل��ت��اأه��ب  جم��ال 
وذلك من خال و�سع وتطوير �آليات �لر�سد لاكت�ساف 
�لإن�سان  ب�سحة  �مل�����س��رة  وللمخاطر  ل��اأم��ر����س  �مل��ب��ك��ر 

وتقييمها و�لعمل على تفاديها �أو �حلد منها.
�لقانون رفع م�ستوى وعي  �أه��د�ف م�سروع  �أن من  و�أف��اد 
�مل��ج��ت��م��ع ب��ال��ع��و�م��ل و�مل��خ��اط��ر �ل��ت��ي ت���وؤث���ر ع��ل��ى �سحة 
�لإن�سان وم�سبباتها، وتر�سيخ �ل�سعور بامل�سوؤولية �لفردية 
وقاية  باأ�ساليب  �ملجتمع  توعية  زي���ادة  على  و�جلماعية 
�ل�سحية  �مل��خ��اط��ر  لإد�رة  ن��ظ��ام  وو���س��ع  �لإن�����س��ان،  �سحة 
�أو  ملو�جهتها  �لازمة  �لوطنية  �ل��ط��و�رئ  خطط  و�إع���د�د 
و�ل�سابة  �ملر�س  �أ�سباب  ر�سد  �آليات  وو�سع  منها،  �حلد 
و�ل���وف���اة ب�سكل ك��ام��ل وم���دق���ق، و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى �حل���د من 
ت��وؤث��ر ع��ل��ى ���س��ح��ة �لإن�سان  �أو ق��د  ت��وؤث��ر  �ل��ت��ي  �مل��خ��اط��ر 
و�ملجتمع، وو�سع وتطوير �آليات تقييم �لتاأثري�ت �لبيئية 
و�لتغري�ت �ملناخية على �ل�سحة �لعامة و�لعمل على و�سع 

�آليات �حلد من تلك �لتاأثري�ت.
وقد ت�سمن م�سروع �لقانون بح�سب مذكرته �لإي�ساحية 

و�لعبار�ت  �لكلمات  لبع�س  تعريفات  تناولت  مادة   )38(
�ل������و�ردة ���س��م��ن م�����س��روع �ل��ق��ان��ون، ب��الإ���س��اف��ة �إىل بيان 
���س��ري��ان��ه، و�لأح����ك����ام �ملتعلقة  �ل��ق��ان��ون ون���ط���اق  �أه������د�ف 
باللجنة �لوطنية لل�سحة �لعامة، وو�سع �ل�سرت�تيجيات 
و�لبيانات  �مل���ع���ل���وم���ات  وت����ب����ادل  و�ل�����رب�م�����ج،  و�خل���ط���ط 
�لعامة  �ل�سحة  بكو�در  �ملتعلقة  و�لأحكام  و�لإح�سائيات، 
و�ل��ت��ع��اون و�ل��ت��ن�����س��ي��ق حل��م��اي��ة �ل�����س��ح��ة �ل��ع��ام��ة وتعزيز 
ب�سحة  �ملتعلقة  و�لأح��ك��ام  �ل�سحي،  و�لتثقيف  �لإر���س��اد 
�لأ����س���رة و�ل�����س��ح��ة �مل��در���س��ي��ة و���س��ح��ة �ل��ي��اف��ع��ني و�سحة 

�مل�سنني و�ل�سحة �لنف�سية.
�ل�سحية  �حل��ي��اة  ب��اأمن��اط  �ملتعلقة  �لأح��ك��ام  ت��ن��اول��ت  كما 
و���س��ام��ة �ل���غ���ذ�ء و�ل��ن�����س��اط �ل���ب���دين وم��ك��اف��ح��ة �لتبغ 
يف  و�ل��در����س��ات  بالبحوث  �ملتعلقة  و�لأح��ك��ام  وم�ستقاته، 
و�ل�سحة  �ل�سحية  و�لإع���ان���ات  �ل��ع��ام��ة  �ل�سحة  جم��ال 
�ل�سارية  بالأمر��س  �ملتعلقة  و�لأحكام  �ملهنية،  و�ل�سامة 

و�لأمر��س غري �ل�سارية و�سحة �لبيئة.
�ملتعلقة  �لأح��ك��ام  كذلك  �لقانون  م�سروع  م��و�د  وتناولت 
و�للو�ئح  �ل��ع��ام��ة  بال�سحة  �ل�����س��ارة  �ملنتجات  ب��ا���س��ت��ري�د 
و�لأحكام  و�ملقابر،  �ملوتى  ودف��ن  ونقل  �لدولية  �ل�سحية 
و�لأحكام  �ل��ق�����س��ائ��ي��ة،  و�ل�سبطية  ب��ال��ع��ق��وب��ات  �ملتعلقة 
للقانون،  �مل��ن��ف��ذة  �ل���ق���ر�ر�ت  ب��اإ���س��د�ر  �ملتعلقة  �خلتامية 

و�إلغاء �لأحكام �ملخالفة للقانون.

•• ال�شارقة-وام: 

بجامعة  و�لفلك  �لف�ساء  وتكنولوجيا  لعلوم  �ل�سارقة  �أكادميية  حققت 
��سطد�م  ومي�س  �أول  ر�سدها  خ��ال  من  جديد�  علميا  �جن��از�  �ل�سارقة 
با�ستخد�م  �أفريقيا  و�سمال  �لأو���س��ط  �ل�سرق  منطقة  م��ن  ير�سد  قمري 
�أيام  �أربعة  بعد  وذلك   SLIO �لقمرية  لاإ�سطد�مات  �ل�سارقة  مر�سد 

من �لر�سد �لتي غطت 11 �ساعة من �لعمل و�ملر�قبة.
�جلديدة  �لأح��د�ث  ملر�قبة  كبرية  فر�سة  �جلديدة  �ملر�قبة  وح��دة  وتتيح 
�لتي حتدث يف �لنظام �ل�سم�سي ومت ر�سد هذ� �حلدث يوم �لأحد �لأول من 
مار�س �جلاري يف متام �ل�ساعة 20:54:23 وكانت مدة �نبعاث �لومي�س 
0.04 ثانية بكتلة جوية 1.53 ومقد�ر ظاهري بحو�يل 8.3 وعلى خط 
�لطول �لقمري 45.1- درجة وخط �لعر�س �لقمري 7.8-. قام بعملية 
مر�سد  يف  فلكي  ور����س��د  باحث  م�ساعد  طافحة  ف�سل  حممد  �لر�سد 
�ل�سارقة بالأكادميية مع �لطالبني فريوز عبد�لعزيز و�أريا ر�ج��او�ت من 

جامعة �ل�سارقة.

وتعمل �أكادميية �ل�سارقة لعلوم وتكنولوجيا �لف�ساء و�لفلك على م�ساركة 
�ملعلومات  �كت�سابهم  بهدف  وذل��ك  �لبحثية  م�ساريعها  من  بعدد  �لطلبة 
و�لفلك  �لف�ساء  علوم  جمال  باأهمية  وتثقيفهم  تطبيقي  ب�سكل  �لعلمية 
روؤية  مع  �لإمار�تي،وذلك متا�سياً  �لف�ساء  و�لتطور�ت �جلديدة يف قطاع 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�س 
�لأكادميية  �أ�س�س  �ل��ذي  �ل�سارقة  جامعة  رئي�س  �ل�سارقة  حاكم  �لأع��ل��ى 
كم�سروع قومي وطني ومقر علمي بحثي ي�سعى خلدمة وتوعية �ملجتمع يف 
جميع جمالت علوم �لف�ساء ولتكون ر�ئدة عامليا يف �أبحاث علوم �لف�ساء 

وتر�سيخ دولة �لإمار�ت كمركز علمي يف منطقة �خلليج �لعربي و�لعامل.
وقامت �لأكادميية �سمن م�سروع مر�سد �ل�سارقة لا�سطد�مات �لقمرية 
 Meade برتكيب قبة جديدة بطول 3 �أمتار مزودة بتل�سكوب SLIO
مقا�س 14 بو�سة �إىل جانب �لعديد من �لأدو�ت �حل�سا�سة وهذ� �مل�سروع 

�لقمر لتحديد معدلت  �ملظلم من  للجزء  �لأر�سي  �لر�سد  بعملية  يقوم 
و�أح��ج��ام �ل��ن��ي��ازك �ل��ك��ب��رية �أع��ل��ى م��ن 10 غ��ر�م��ات �ل��ت��ي ت�سرب �سطح 

�لقمر.
�لنيزكية على �سطح  �ملر�سد �جلديد بر�سد �ل�سطد�مات  ويخت�س هذ� 
�لف�سائية  و�ملهمات  �لرحات  بتاأثري�تها على  �لفهم  �لقمر بهدف تعزيز 
�ملاأهولة  �لف�سائية  �لرحات  ومتكني  حماية  على  ت�ساعد  بدورها  و�لتي 

برو�د �لف�ساء.
ومن خال ر�سد مثل هذه �لظو�هر يفتح �ملجال لدر��سة �أنو�ع وتاأثري�ت 
مثل هذه �ل�سطد�مات على �سطح �لقمر وكيفية تكون �لفوهات �لقمرية 
على مر بايني �ل�سنني ويثابر �لفريق �لعامل بهذ� �ملر�سد على ماحظة 
�لعاملية  �ملر��سد  م��ع  نتائجه  وم�ساركة  �لأح���د�ث  م��ن  �ل��ن��وع  ه��ذ�  ور���س��د 

�لأخرى حول �لعامل.

و�إىل جانب �ن�ساء مر�سد �ل�سارقة لا�سطد�مات �لقمرية وف�سا للدعم 
�مل�ستمر ل�ساحب �ل�سمو حاكم �ل�سارقة ودور �سعادة �لدكتور حميد جمول 
لعلوم  �ل�سارقة  �أك��ادمي��ي��ة  ع��ام  وم��دي��ر  �ل�سارقة  جامعة  م��دي��ر  �لنعيمي 
مثل  �ملختلفة  �لأبحاث  خمترب�ت  �إن�ساء  مت  و�لفلك  �لف�ساء  وتكنولوجيا 
وخمترب  �لنيازك  ومركز  �ل��ر�دي��وي  �لفلك  وخمترب  �لكيوب�سات  خمترب 
�لفلكية  �لفيزياء  �لب�سري وخمترب  �ل�سارقة  �لف�سائي ومر�سد  �لطق�س 

�لعالية �لطاقة.
منطقة  يف  �لف�ساء  ب��ح��وث  يف  نوعها  م��ن  ف��ري��دة  �لأك��ادمي��ي��ة  و�أ�سبحت 
�خلليج �لعربي وخال �لعامني �ملا�سيني ن�سرت �لأكادميية �أكر من 30 
�ملزيد  وترتقب  عاملية مرموقة  ومقالت يف جمات  بحثية  علمية  ورق��ة 
ومر�سد  �لتد�خلي  �ل��ر�دي��وي  �لتل�سكوب  با�ستخد�م  �لجن���از�ت  ه��ذه  من 
على  �لأكادميية  تثابر  كما  �جلديدين  �لقمرية  لا�سطد�مات  �ل�سارقة 
تنظيم خمتلف �لفعاليات �لتي تهدف خلدمة �ملجتمع من خال تثقيف 
�ملفاهيم و�لإجن�����از�ت و�ل��ت��ط��ور�ت يف جم��ال علوم  ب��اأه��م  �أف����ر�ده  خمتلف 

�لف�ساء و�لفلك وخا�سة قطاع �لف�ساء �لإمار�تي.

•• ال�شارقة _ الفجر:

�حلمرية  ب���ل���دي���ة  ف������رق  ق����ام����ت 
�ل�سبت  �لأول  �أم�����س  ���س��ب��اح  م��ن��ذ 

بتوزيع  �ملا�سية  �ل�ساعات  وط��و�ل 
�سحب  على  تعمل  �لتي  مركباتها 
جتمعت  �ل����ت����ي  �لأم������ط������ار  م����ي����اه 
�أم��ط��ار �خل��ري على  ن���زول  نتيجة 

�لدولة �سو�ء يف �لدور�ت و�لطرق 
�لرئي�سة .

خمتلف  �ل���ب���ل���دي���ة  و�����س���ت���ن���ف���رت 
لأية  حت�سبا  وك���و�دره���ا  ط��اق��ات��ه��ا 
�أمطار حمتملة خال �ليوم وغد� 

منعا لعرقة حركة �ل�سري .
�ل�سام�سي  ر�����س���د  م���ب���ارك  و�أك�����د 
كو�در  �أن  �حل��م��ري��ة  بلدية  م��دي��ر 
خرب�ت  ميتلكون  �حلمرية  بلدية 

�أعمالهم  توزيع  كبرية من خال 
توزيع حمكم  ووف��ق  فنية  ب�سورة 
ل�سحب  �ل�ساعة  على مد�ر  للعمل 
عرقلة  م��ن  منعا  �لأم���ط���ار  م��ي��اه 
ح��رك��ة �ل�����س��ري يف �حل��م��ري��ة كما 
�سيتم �لعمل طو�ل �ل�ساعات �ملقبلة 

حت�سبا لأية �أمطار حمتملة  .
منذ  ق��ام��ت  بلدية  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 
�أمطار  ل��ن��زول  �لأوىل  �ل��ل��ح��ظ��ات 

كافة  ل�ستدعاء  و�لرحمة  �خل��ري 
مركبات �سحب مياه �لأمطار من 
�ل�سو�رع و�لطرقات بجانب �لدو�ر 

�لرئي�سي للحمرية .
فرق  جهود  �أن  �ل�سام�سي  و�أو�سح 
�ل��ع��م��ل وب��اإ���س��ر�ف��ه ع��م��ل��ت ب�سكل 
�ل�ساعة  م����د�ر  ع��ل��ى  و  م��ت��و����س��ل 
مد�خل  عند  �لأمطار  تكد�س  ملنع 
وخم������������ارج م���ن���ط���ق���ة �حل����م����ري����ة 

�ل�سو�رع  بجانب  �ل�سارقة  ب��اإم��ارة 
�سامة  على  للحفاظ  �ل��د�خ��ل��ي��ة 

مرتادي �لطرق.
�أخذ �حليطة  �إىل  �ل�سام�سي  ودعا 
�لأمطار  ه��ط��ول  خ���ال  و�حل����ذر 
وع���دم �ل�����س��رع��ة م��ع �لن��ت��ب��اه �إىل 
مياه  ����س���ح���ب  م���رك���ب���ات  ت����و�ج����د 
�لأمطار طيلة �ليوم لعدم تكد�س 

مياه �لأمطار .

�أكادميية �ل�شارقة تر�شد �أول ومي�ش ��شطد�م قمري من منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا

بلدية �حلمرية ت�شحب مياه �لأمطار من �ل�شو�رع و�لدو�ر�ت وترفع 
تاأهبها حت�شبا ملزيد من �لأمطار �ملتوقعة خالل �ليوم وغد 

يف �سابقة برملانية تعد االأوىل يف تاريخ اجتماعات جلان املجل�س

�شحية �لوطني �لحتادي تناق�ش عن بعد م�شروع قانون ب�شاأن �ل�شحة �لعامة
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

يف �ل���وق���ت �ل����ذي ي���ب���د�أ ف��ي��ه طلبة 
جامعة دبي يف �لدر��سة عن بعد، بد�أ 
ق�سم �ل�سحة و�لطو�رئ يف �جلامعة 
�لدر��سة  وق��اع��ات  �مل��ك��ات��ب  بتعقيم 
وك��ل��ي��ات��ه ومر�فقه  �مل��ب��ن��ى  و�أق�����س��ام 
كافة منذ �أم�س �لأول �ل�سبت وحتى 
ن��ه��اي��ة �لأ���س��ب��وع �حل����ايل ك��م��ا  بد�أ 
�ملوظفون بالعمل عن بعد يف فرتة 
يف  لا�ستمر�ر  وبالتناوب  �لتعقيم 

�حلاليني  �لطلبة  متطلبات  تاأمني 
وت�سجيل �لطلبة �جلدد.

جميع  على  �ملعقمات  و�سع  مت  كما 
�لأق�سام،  ود�خل  �لنقاط �خلارجية 
����س��ت��خ��د�م جهاز  �إل��غ��اء  ع��ن  ف�سا 
و���س��ي��ت��م لح��ق��ا تطبيق  �ل��ب�����س��م��ة، 
ب���ع���د �جلزئي  ع����ن  �ل���ع���م���ل  ن���ظ���ام 
�مل��وظ��ف��ني من  �ل��ف��ئ��ات م��ن  لبع�س 
�ملوظفات  �ل�����س��ن، وف��ئ��ة  ك��ب��ار  ف��ئ��ة 
�أ�سحاب  �ملوظفني  وفئة  �حلو�مل، 

�لأمر��س �ملزمنة. 

�لب�ستكي  ع��ي�����س��ى  �ل���دك���ت���ور  و�أك�����د 
�أن هذه �لإجر�ء�ت  رئي�س �جلامعة 
توجيهات  ت��ن��ف��ي��ذ  �إط������ار  يف  ت���اأت���ي 
�ل���ق���ي���ادة �ل��ر���س��ي��دة و مت��ا���س��ي��ا مع 
تتبعها  �ل��ت��ي  �ل��وق��ائ��ي��ة  �ل��ت��د�ب��ري 
دول���ة �لإم�����ار�ت و�ه��ت��م��ام �جلامعة 
�لتي  و�لإج����ر�ء�ت  �لقو�نني  باتباع 
ت�����س��اع��د ع��ل��ى �ل��ت��ق��ل��ي��ل م���ن تف�سي 
فريو�س �لكورونا �مل�ستجد وحتقيق 
�ملو�طن  خدمة  يف  �ل��دول��ة  م�ساعي 
�ت��خ��ذت كل  و�مل��ق��ي��م و�أن �جل��ام��ع��ة 

�سبيل  �لح���رت�زي���ة يف  �لإج������ر�ء�ت 
تلبية هذه �مل�ساعي وحتقيق ثمرتها 

�مل�ستهدفة.
 ول���ف���ت ع���م���ار خ���ال���د م���دي���ر ق�سم 
�ل�سحة و�لطو�رئ �إىل �أن �جلامعة 
حر�سا على �سحة و�سامة طلبتها 
��ستعانت  كافة  �جلامعية  و�لأ���س��رة 
ب�سركة تعقيم متخ�س�سة ومعتمدة 
تعليمية  وم��و�د  �ل�سحة  وز�رة  من 
مبنى  �أن  �سيما  ول  عاملية  مبعايري 
للبيئة  �سديق  مبنى  ه��و  �جلامعة 

وحا�سل على �سهادة “ليد” �لعاملية 
للمباين �مل�ستد�مة.

�لبعيني  ح��ك��م��ت  �أك�����د  ج��ه��ت��ه  م���ن 
مدير �لت�سويق و��ستقطاب �لطلبة  
�أن �جلامعة ل ز�لت ت�ستقبل طلبات 
بر�جمها  عن  و�ل�ستف�سار  �لقبول 
كافة مبا فيها طلبات �لقبول لكلية 
وكلية  �ملعلومات  وتقنية  �لهند�سة 
�إد�رة �لأعمال وماج�ستري �لقانون.

بعد  ع���ن  �ل���در�����س���ة  �أن  و�أ�����س����اف   
م�����س��ت��م��رة وب�����س��ك��ل م��ك��ث��ف يف كل 

مركز  �إىل  ب���الإ����س���اف���ة  �ل���ك���ل���ي���ات 
�ملتخ�س�س  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��ت��ط��وي��ر 

و�لتعليم  �مل����وظ����ف����ني  ب����ت����دري����ب 
�أطلق عرب موقعه  �ملتو��سل و�لذي 

�لإل��ك��رتوين حزمة رو�ب��ط جديدة 
للدر��سة عن بعد. 

•• دبي-الفجر:

�أعلن مركز �لوطنية للمز�د�ت ع�سو جمموعة مر�كز �لأعمال �لتابعة ملو��سات 
�لإمار�ت عن �نطاق �ملز�د �لإلكرتوين �لثالث ع�سر لهذ� �لعام، و�لذي يت�سمن 
180 مركبًة م�ستعملًة للبيع طو�ل �لأ�سبوع �حلايل، و�سيتم �لإعان  عر�س 

عن نتائجه �لأحد �ملقبل.
�ل��وط��ن��ي��ة للمز�د�ت،  �إب��ر�ه��ي��م م��دي��ر م��رك��ز  ق���ال �سلمان حم��م��د  وت��ف�����س��ي��ًا؛ 
�ملركبات  ع��دد  بلغ  �لعام �جل��اري، حيث  بد�ية  منذ  م��ز�د�ً   12 نّفذ  �ملركز  ب��اأن 

�ملطروحة يف هذه �ملز�د�ت 1،437  مركبًة ومت بيع 1،137 مركبًة منها، �أي 
�أكر  �ملطروحة، مب�ساركة  �مل�ستعملة  �ملركبات  �إجمايل  %79 من  نحو  بيعت 
من 21،000 �ألف م�ستخدم لنظام �ملز�د من د�خل وخارج �لدولة، م�سري�ً باأن 
�لنتائج �لإيجابية و�لنوعية �لتي حققها �ملركز ما هي �إل جت�سيد حلجم �لثقة 

�لتي يحظى بها من قبل �ملتعاملني من د�خل �لدولة وخارجها.
�أن �ملز�د �حلايل  �إبر�هيم مدير مركز �لوطنية للمز�د�ت  و�أفاد �سلمان حممد 
ي�ستمر ملدة �أ�سبوع ويبد�أ من يوم �لأربعاء وحتى �ل�سبت �ملقبل،  ويت�سمن طرح 
و�ملركبات  و�خلفيفة،  �لثقيلة  �ملركبات  من  متنوعة  م�ستعملة  مركبة   180

تت�سمن  و�لتي  �لتجارية  �ملركبات  جانب  �إىل  و�ل�سالون،  �لرباعي  �لدفع  ذ�ت 
مركبات بيك �أب وحافات خمتلفة �ل�سعة، ومركبات متخ�س�سة مثل مركبات 
قنو�ت  عدة  للجمهور  يتاح  �أن��ه  م�سري�ً  وغريها  �لنارية  و�ل��در�ج��ات  �لإ�سعاف 
من  و�مل�ساركة  �لت�سجيل  منها  �مل��ز�د�ت  يف  للم�ساركة  �لو�سول  و�سهلة  مي�سرة 
لهم  يتيح  �ل��ذي   ،www.alwataneya.ae �لإل��ك��رتوين  �ملوقع  خ��ال 
�مل�ساركة يف  و�سروط  �ملطروحة  �ملركبات  و�أ�سعار  ��ستعر��س مو��سفات  فر�سة 
�ملز�د�ت بكل �سهولة وي�سر دون عناء �لقدوم �إىل �ملركز، �إ�سافًة �إىل ح�ساب �ملركز 
على  �حل�سول  وكذلك   ،@alwataneya.auctions �لإن�ستغر�م  على 

�ملعلومات من خال �لتو��سل مع �ملوؤ�س�سة على �لرقم �ملجاين ملركز �لت�سال 
.8006006

ت�سمل  ثرية  قاعدة  ميتلك  �ملركز  �أن  للمز�د�ت  �لوطنية  مركز  مدير  و�أ�ساف 
عجمان،  ل�سرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة  بينها  م��ن  �ل��ر�ئ��دي��ن  �ملتعاملني  م��ن  نخبة 
�سركة  وجمموعاتها،  ثرفتي  �سركة  بدبي،  و�مل��اء  للكهرباء  �لحت��ادي��ة  �لهيئة 
�لعني �لأهلية، �سركة �لإمار�ت للتامني، �سركة �لعني �لأهلية للتامني، جامعة 
�حلكومية  �ملوؤ�س�سات  عدد  �إىل  �إ�سافة  �خليمة،  بر�أ�س  �ملالية  د�ئ��رة  �ل�سارقة،  

و�خلا�سة يف �لدولة .

•• اأبوظبي-وام:

وطالبة  ط��ال��ب  �أل���ف   23 نحو  با�سر 
�لعليا  �لتقنية  ك��ل��ي��ات  م�ستوى  ع��ل��ى 
منظومة  وف���ق  لي���ن  �أون  در����س��ت��ه��م 
للكليات  �ل��رق��م��ي  �جل��ام��ع��ي  �حل����رم 
�أوبر  غر�ر  على  �لتعليم  تعتمد  و�لتي 
كخدمة  �لتعليم  تقدمي  يتيح  و�ل��ذي 

من �أي زمان ومكان.
�لتدري�سية  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أع�������س���اء  وق�����دم 
�أ�ستاذ�   1200 نحو  ع��دده��م  �ل��ب��ال��غ 
حم��ا���س��ر�ت��ه��م ع��ن ب��ع��د وم���ن �أماكن 
عملهم  مل���ت���ط���ل���ب���ات  وف����ق����ا  خم��ت��ل��ف��ة 
�لأول  �ل���ي���وم  و���س��م��ل  و�ح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
وفقا  حم����ا�����س����رة   2100 ت����ق����دمي 
حني  يف  �ملعتمدة  �لدر��سية  للجد�ول 
على  دخ���ول  �أل���ف   37 �لطلبة  �سجل 

�لنظام �لإلكرتوين ملتابعة در��ستهم.
�أون  �لتعلم  لعمليات  متابعته  وخ��ال 
لين على م�ستوى جميع طلبة �لكليات 
�أو�سح   ... �لتدري�سية  �لهيئة  و�ع�ساء 
�سعادة �لدكتور عبد�للطيف �ل�سام�سي 
مدير جممع كليات �لتقنية �لعليا �أن 
�أن ما  باأن ترى  �ليوم فخورة  �لكليات 
بنى  م��ن  ونفذته  خطط  م��ن  و�سعته 

م�ستوى  على  وجاهزية  تقنية  حتتية 
لبناء  و�لأكادميية  �لإد�ري��ة  �لعمليات 
�أ�سبح و�قعا  �حلرم �لرقمي �جلامعي 

فاعا.
و�أع�ساء  طلبتها  جميع  �ليوم  وق��ال: 
�ل�  �لكليات  بفروع  �لتدري�سية  �لهيئة 
�لتعلم  منظومة  يف  م��ن��دجم��ون   16
فالطالب  �أوب���ر  غ���ر�ر  على  لي��ن  �أون 

م���ن �مل���ن���زل ي��ت��ل��ق��ى �ل��ت��ع��ل��ي��م كخدمة 
و�مل��ع��ل��م ي��ق��دم ه���ذه �خل��دم��ة م��ن �أي 
�أو خارجه  م��ك��ان ���س��و�ء د�خ���ل �حل���رم 
..م�سري�  و�حتياجاته  لظروفه  وفقا 
عمل  جهود  نتاج  �لنجاح  ه��ذ�  �أن  �ىل 
ل�سمان  �لأخ���رية  �ل�سنو�ت  يف  مكثفة 
ملو�كبة  �لد�ئم  و�ل�ستعد�د  �جلاهزية 
�ل����ت����ط����ور�ت وك����ذل����ك مل���و�ج���ه���ة �أي����ة 

حتديات �أو متغري�ت.
وثمن متيز طلبة كليات �لتقنية �لعليا 
بامل�سوؤولية  �ل��ع��ايل  وح�سهم  ووعيهم 
�أثبتوه من �ملرحلة �لتجريبية  و�لذي 
�ل���ي���وم مع  �أون لي���ن وح��ت��ى  ل��ل��ت��ع��ل��م 
�ملنظومة  ل���ه���ذه  �ل��ف��ع��ل��ي  �ل��ت��ط��ب��ي��ق 

�لرقمية.
�لتز�ما  �أب���دو�  �لطاب  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 

حما�سر�تهم  ب���ح�������س���ور  و������س����ح����ا 
دخ�����ول  �أل��������ف   37 ن����ح����و  و�����س����ج����ل����و� 
�لإل����ك����رتوين حل�سور  �ل��ن��ظ��ام  ع��ل��ى 
تفاعلهم  �ىل  بالإ�سافة  حما�سر�تهم 
م����ع م����ا وف����رت����ه �ل���ك���ل���ي���ات ل���ه���م من 
جتربة تعليمية متكاملة عرب تطوير 
لت�سبح  للطالب  �لإلكرتونية  �لبو�بة 
�لأن�سطة  ل��ه  ت��ق��دم  تفاعلية  من�سة 

و�خلدمات  و�لإر�����س����اد�ت  �ل��ا���س��ف��ي��ة 
�لتي كان يح�سل عليها د�خل �لكليات 
�جلامعي  �حل���رم  مفهوم  يعك�س  مم��ا 

�لرقمي �ملتكامل.
�لتدري�سية  �لهيئة  تفاعل  �ىل  و�أ���س��ار 
حما�سر�ت  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه��م 
�أينما كانو� خا�سة �أن نحو 39 ع�سو 
بتقدمي  ي���ل���ت���زم���ون  ت���دري�������س  ه��ي��ئ��ة 

رغم  للطلبة  لي���ن  �أون  �مل��ح��ا���س��ر�ت 
نظر�  �ل������دول������ة  خ��������ارج  ت�����و�ج�����ده�����م 
باقي  �أن  كما  �ل�سفر  حظر  لإج���ر�ء�ت 
�لأ�ساتذة �ملوجودين د�خل �لدولة غري 
ملزمني بالدو�م د�خل �حلرم �جلامعي 
لتقدمي �ملحا�سر�ت بل يقدمونها من 
للكليات  ح�سورهم  وي��ك��ون  مكان  �أي 
حمدود� وفق �حتياجاتهم ومتطلبات 

بالتز�م  م�����س��ي��د�  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي  �ل��ت��ع��ل��م 
�لهيئة �لتدري�سية وحر�سهم على �أد�ء 

دورهم بكفاءة وجودة.
و�أ���س��اف �أن���ه مت �إ���س��د�ر دل��ي��ل خا�س 
�لهيئة  ب��ع��د لأع�������س���اء  ع���ن  ب��ال��ت��ع��ل��م 
�ل��ت��دري�����س��ي��ة و�آخ������ر ل��ل��ط��ل��ب��ة و�ل����ذي 
�حلرم  ح��ول  �ملعلومات  كافة  يت�سمن 
�ل�ستفادة  وكيفية  �لرقمي  �جلامعي 
�ملتوفرة  �لتقنية  �لمكانات  كافة  من 
فيه لدعم �لتعلم �أون لين بالإ�سافة 
�ملنظمة  و�لقو�نني  �للو�ئح  كافة  �ىل 
�للتز�م  �أون لين مبا ي�سمن  للتعلم 

و�لفاعلية يف �لعمل.
ينح�سر  ل  لين  �أون  �لتعلم  �أن  وبني 
�ل��ب��ع�����س جم����رد �سبكة  ي��ظ��ن��ه  ف��ي��م��ا 
�ن���رتن���ت وج���ه���از ك��م��ب��ي��وت��ر �إمن�����ا هو 
تقدم  م���ت���ك���ام���ل���ة  ت��ع��ل��ي��م  م���ن���ظ���وم���ة 
تعليمية  جت��رب��ة  و�لأ����س���ت���اذ  ل��ل��ط��ال��ب 
جاهزية  على  وتعتمد  مكوناتها  بكل 
�لبنية �لتحتية �لرقمية بكفاءة عالية 
للطلبة  �مل�����س��ت��وى  ع����ايل  و�ل���ت���دري���ب 
و��ستثمار  �ل��ت��دري�����س  هيئة  و�أع�����س��اء 
لتقدمي  �مل����وج����ودة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  يف 
حمتوى تفاعلي وممتع للطلبة بذ�ت 

�جلودة و�لكفاءة.

خطة عمل ممنهجة للوقاية من فريو�س كورونا

جامعة دبي تكثف جهودها بتطبيق جملة من �لإجر�ء�ت حر�شا على �شالمة �لطلبة و�أ�شرة �جلامعة

مت منذ بداية العام احلايل بعد بيع 1,137 مركبًة يف 12 مزادًا اإلكرونيًا ُنظِّ

مو��شالت �لإمار�ت تعلن �نطالق �ملز�د �لإلكرتوين �لثالث ع�شر على 180 مركبة م�شتعملة

كليات �لتقنية: 2100 حما�شرة للطلبة يف �ليوم �لأول ل� )�لتعلم عن بعد(

لالأعمال  �لرحمة  جمعية  �نفقتها  درهم  مليون   12
�خلريية بر�أ�ش �خليمة على �لأيتام يف 2019

•• راأ�س اخليمة-وام:

�نفقت جمعية �لرحمة لاأعمال �خلريية يف ر�أ�س �خليمة 12 مليونا و250 �ألف درهم خال عام 2019 ��ستفاد منها 10502 
يتيم د�خل �لدولة وخارجها ممن تكفلهم �جلمعية. و�أو�سح عبد �هلل �سعيد �لطنيجي �لأمني �لعام جلمعية �لرحمة لاأعمال �خلريية 
يف ر�أ�س �خليمة �أن خطة �جلمعية لعام 2020 ت�ستهدف زيادة عدد �لكفالت �ىل 250 م�ستفيد� يف بر�مج كفالة �لأيتام �إ�سافة �إىل 
�إعادة هيكلة توزيع �مل�ساعد�ت �خلا�سة بالأيتام من خال تخ�سي�س �إير�د�ت وقف برج �لرحمة لهذه �لفئة �لتي تويل �جلمعية �همية 
كبرية لهم. ومن جانبها قالت �آمنة حممد �ل�سحي رئي�سة ق�سم �لكفالت و�لرعاية �لإن�سانية باجلمعية �ن �سندوق �ليتيم �لذي �ن�ساته 

�جلمعية يهدف �إىل توفري �لتمويل �لازم لتلبية �حتياجات �ليتيم �لتي تتطور با�ستمر�ر مع �نتقاله من مرحلة عمرية �إىل �أخرى.

•• ال�شارقة-وام:

بد�أت حكومة �ل�سارقة تفعيل نظام �لعمل عن بعد للموظفني ب�سكل كامل با�ستثناء �لذين يتطلب عملهم �لتو�جد يف مقر 
�لعمل وذلك يف �إطار حزمة �لإجر�ء�ت �لإحرت�زية ملو�جهة فريو�س كورونا �مل�ستجد  كوفيد 19  .

و�أكد �سعادة �لدكتور طارق �سلطان بن خادم رئي�س د�ئرة �ملو�رد �لب�سرية يف �ل�سارقة �أنه حر�سا على �سامة �أفر�د �ملجتمع 
�لذين  �ملوظفني  با�ستثناء  �ملوظفني  �لعمل عن بعد جلميع  �أن يتم تطبيق نظام  �ل�سارقة فقد تقرر  وموظفي حكومة 
يتطلب عملهم �لتو�جد يف مقر �لعمل على �أن يتم �لتناوب بينهم �أ�سبوعيا وبكادر وظيفي ل يقل عن  50 باملائة  وفقا 

حلاجة �لعمل .
و�أو�سح �أن هناك حزمة من �لتعليمات و�لإر�ساد�ت �ست�سدر ل�سمان �سري �لعمل بالكفاءة و�جلودة �ملطلوبة �إ�سافة �إىل 
�لتعليمات و�لإر�ساد�ت �لوقائية ملن يتطلب عملهم �لتو�جد يف مقر �لعمل، موؤكد� حر�س حكومة �ل�سارقة على �سامة 

�ملوظفني و�ملتعاملني على حد �سو�ء وت�سعى لأن حتافظ على ��ستمر�رية تقدمي خدماتها باجلودة �ملطلوبة.

% لبقية �لوظائف و50  �لتقنية  على  �ملعتمدة  للوظائف  بعد  عن  �لعمل  % تطبيق  مو�رد �ل�شارقة: 100 
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�أعلنت وز�رة �ل�سحة �لكويتية �أم�س عن 12 حالة موؤكدة بفريو�س 
كورونا �مل�ستجد خال �ل� 24 �ساعة �ملا�سية، لريتفع عدد �لإ�سابات 
�لكويتية  �لأنباء  وكالة  ونقلت  188 حالة.  �إىل  �لآن  �مل�سجلة حتى 
عن �لدكتور عبد�هلل �ل�سند �ملتحدث با�سم وز�رة �ل�سحة �ن �لإ�سابات 
تتوزع على خم�س حالت خمالطة منها �أربع حالت خمالطة حلالت 
مرتبطة بال�سفر �إىل �ململكة �ملتحدة -مو�طنتان كويتيتان ومقيمتان 
مرتبطة  حل��ال��ة  خمالطة  فهي  �خلام�سة  �حل��ال��ة  �أم���ا  فلبينيتان- 
�إىل جمهورية م�سر �لعربية وهي ملو�طنة كويتية، م�سيًفا  بال�سفر 
ملو�طنة  وه��ي  �ل��رب�زي��ل  �إىل  بال�سفر  مرتبطة  �ل�ساد�سة  �حلالة  �أن 
كويتية �أما بقية �حلالت ف�سيتم �لك�سف عن تفا�سيلها لحًقا. وكان 
وقت  يف  �أعلن  �لكويتي  �ل�سحة  وزير  �ل�سباح  با�سل  �لدكتور  �ل�سيخ 
�سابق �أم�س �سفاء ثاث حالت م�سابة مبر�س فريو�س كورونا لي�سل 

عدد �لذين مت �سفاوؤهم من �ملر�س �إىل 30 حالة.

ر�يان  �لعاملية مايك  �ل�سحة  �لطو�رئ يف منظمة  خ��رب�ء  قال كبري 
لهزمية فريو�س  كافيا  لي�س  �ل�سحي  �لعزل  �إن فر�س  �لأح��د  �أم�س 
كورونا م�سيفا �أن هناك حاجة لوجود تد�بري لل�سحة �لعامة حتول 

دون عودة ظهور �لفريو�س فيما بعد.
تلفزيون  �سو على  م��ار  �آن����درو  ب��رن��ام��ج  م��ع  ر�ي���ان يف مقابلة  وق���ال 
هو  بحق  �إليه  نحتاج  “ما  )بي.بي.�سي(  �لربيطانية  �لإذ�ع���ة  هيئة 
�لفريو�س وعزلهم و�لعثور على  �ملر�سى ومن يحملون  �لعثور على 
قوية  تد�بري  تكن هناك  “�إذ� مل  و�أ�ساف  من خالطوهم وعزلهم«. 
عند  جديد  من  �ملر�س  ع��ودة  هو  �خلطر  ف��اإن  �لآن  �لعامة  لل�سحة 
�مل�سوؤول  رفع هذه �لقيود على �حلركة وق��ر�ر�ت �لإغ��اق«. و�أو�سح 
“تطوير لقاح لفريو�س كورونا �سي�ستغرق عاماً على �لأقل لكنه  �أن 
�سيحدث«. وحّذر �مل�سوؤول من �أن مر�س “كوفيد 19” �لذي ي�سببه 
�أن “له  فريو�س كورونا �مل�ستجد ل ي�سيب كبار �ل�سن فقط، موؤكد�ً 

تاأثري� كبري� على فئة منت�سف �لعمر«. 

بفريو�س  �أُ�سيب  �أن  بعد  فرن�سا  يف  م�ست�سفى  يف  يعمل  طبيب  ُت��ويف 
�أوليفييه  �لفرن�سي  �ل�سحة  وزي��ر  �أعلن  ما  ح�سب  �مل�ستجّد،  كورونا 
وف��اة من هذ�  “على حد علمه”�أول  �أن��ه  �إىل  �لأح��د م�سري�ً  ف��ري�ن 
“�ر  �إذ�ع��ة  �لنوع يف �لباد. وقال فري�ن خال مقابلة م�سرتكة مع 
“�أُبلغُت م�ساء  تي �ل” و�سحيفة “لوفيغارو” وقناة “�ل �سي �ي”، 
�أم�س �لأول بوفاة طبيب يعمل يف م�ست�سفى، �إنه على حّد علمي �أول 

حالة )من هذ� �لنوع( �أ�سابت طبيباً يعمل يف م�ست�سفى يف فرن�سا.
ورف�س �لوزير �إعطاء “معلومات �أكر دقة” بناء على رغبة �لعائلة 
�أن �ل�سحية   ”3 “فر�ن�س  و�ل�سرية �لطبية. و�أفادت معلومات قناة 
هو طبيب طو�رئ يف مدينة كومبيني يف منطقة لو�ز �لتي كانت من 
بني �أول �ملناطق �ملت�سررة ب�سدة يف فرن�سا وتويف بعد نقله �إىل ليل. 

وهي معلومات �أكدها م�سدر قريب من �مللف لوكالة فر�ن�س بر�س.
وحتدث فري�ن عن “�لت�سحية �لكبرية �لتي يقدمها �جل�سم �لطبي 
�ليوم” و�أ�ساد ب”�ل�سجاعة �ل�ستثنائية �لتي يثبتها جميع �لأطباء 
و�لعاملني يف �ملجال �ل�سحي ورجال �لإطفاء وكل �لأ�سخا�س �لذين 

يقومون باإنقاذ �أرو�ح يومياً«.
 

يف  ���س��ارك  م��ن  بينهم  وممر�ساً  طبيباً   52 م��ن  فريقاً  كوبا  �أر�سلت 
مكافحة حمى �إيبول يف �إفريقيا، �إىل �إيطاليا من �أجل تقدمي �لعون 

لهذ� �لبلد �لأوروبي يف مكافحة وباء كوفيد 19.
لومبارديا  منطقة  �إىل  �إيطاليا  و�سل  �ل��ذي  �لفريق  ه��ذ�  ويتوجه 
و�ح��د، تويف  �سهر  �لباد. وخ��ال  �لفريو�س يف  من  �لأك��ر ت�سرر�ً 

4825 �سخ�ساً ب�سبب �لوباء يف �إيطاليا.
و�أعلن مدير �لفريق كارلو�س ريكاردو برييز �أن �لطاقم �ملوؤلف من 
36 طبيباً و15 ممر�ساً و�إد�ري “م�ستعد للعمل دون هو�دة ملعاجلة 
�لأخ�سائيني  م��ع  بالتعاون   19 كوفيد  ل��وب��اء  و�لت�سدي  �مل��ر���س��ى 

�ل�سحيني” يف �إيطاليا.

عوا�شم

الكويت

لندن

باري�س

هافانا

�شلطنة عمان حتظر �لتجمعات 
وتغلق حمالت �ل�شر�فة 

•• م�شقط-رويرتز

قررت �سلطنة عمان �أم�س حظر �لتجمعات يف �لأماكن �لعامة وتقلي�س عدد 
�ملوظفني مبقر�ت �لعمل يف �جلهات �حلكومية و�إغاق حمات �ل�سر�فة 
يف �إطار تد�بري ملكافحة تف�سي فريو�س كورونا. وقال �لتلفزيون �لعماين �إن 
�ل�سلطات طلبت �أي�سا من �لقطاع �خلا�س ت�سهيل �لعمل عن بعد كما حثت 

�ملوؤ�س�سات �لتجارية و�لأفر�د على �حلد من �لتعامل بالأور�ق �لنقدية.
�لإ�سابة  عدد من حالت  �أقل  وهو  باملر�س  �إ�سابة   55 �ل�سلطنة  و�سجلت 
بني دول جمل�س �لتعاون �خلليجي �ل�ست �لتي �سجلت جمتمعة عدد حالت 
ملكافحة  �إجر�ء�تها  �ملنطقة  وو�سعت  وف��اة.  حالت  وثاث   1500 يتجاوز 
و�لتي  حزما  �خل��ط��و�ت  �أك��ر  م��ن  بع�سا  �لكويت  و�سهدت  �مل��ر���س،  تف�سي 
�أي�سا.  �ل�سعودية  فعلته  ما  وهو  �لدولية،  �جلوية  �لرحات  تعليق  �سملت 

وحظرت دول خليجية �أخرى دخول �لأجانب.
و�تخذت �لكويت، �لتي �أعلنت ت�سجيل 12 �إ�سابة جديدة بالفريو�س �أم�س 
�أم�����س �لأول  188، ق���ر�ر�  �لأح���د مم��ا ي��رف��ع �ل��ع��دد �لإج��م��ايل لديها �إىل 
�ل�سبت بفر�س حظر جتول جزئي على م�ستوى �لباد ومدت تعليق �لعمل 
باملوؤ�س�سات �حلكومية و�خلا�سة و�ل�سركات ملدة �أ�سبوعني. وقال �ساهد من 
رويرتز �إن بع�س �ملتاجر يف �لكويت ت�سمح بدخول 50 �سخ�سا فقط للت�سوق 
يف كل مرة وتقي�س درجة حر�رتهم. ويف �ل�سعودية، بد�أت وز�رة �لدفاع ن�سر 
م�ست�سفيات متنقلة، ح�سبما �أفادت وكالة �لأنباء �ل�سعودية. وعّلقت �ململكة 

موؤقتا �لعمل يف �لقطاع �حلكومي ومعظم �لقطاع �خلا�س.

�ل�شلطات �لدينية يف كل دول �ل�شرق �لأو�شط.. »�شلو� يف منازلكم« 

�لفنزويليون يلجاأون �إىل و�شفات منزلية للت�شدي لكورونا 
•• غويريا-اأ ف ب

�مل�ستجد �لذي ينت�سر  يف مو�جهة وباء فريو�س كورونا 
�لأدوية  يف  ح��اد�  نق�سا  �سببت  �قت�سادية  �أزم���ة  �أوج  يف 
و�لإم��د�د�ت �لطبية يف بلدهم، يلتفت �لفنزويليون �إىل 

و�سائل �لعاج �ملنزلية حلماية �أنف�سهم.
�ل�سيولة  ن��ق�����س  ي��ع��ان��ون  �ل��ذي��ن  �ل��ف��ن��زوي��ل��ي��ون  وي��ع��ّد 
جيل،  �إىل  جيل  من  تناقلوها  و�سفات  �أي�سا،  �لنقدية 
و�مللح  �لليمون  �إليها  ي�سيفون  م�سروبات  بينها  وم��ن 

و�لثوم و�لب�سل.
مبر�س  �إ�سابة  �أول  ر�سد  عن  فنزويا  �أعلنت  �إن  وم��ا 
كوفيد-19 حتى هرعت ديليا زوريا �إىل �ملتاجر ل�سر�ء 
�أقنعة و�قية و�سو�ئل معقمة، وكذلك كميات من �لب�سل 
للفندق �لذي تديره يف غويريا �لقرية �ل�ساحلية �لنائية 
�لتي تقع يف �سمال غرب �لباد على بعد نحو 600 كلم 

�سرق �لعا�سمة كر�كا�س.
وطلبت من موظفيها و�سع �لب�سل يف �إناء زجاجي �أمام 
يف  بالكثري”  “هذ� لي�س  �لعذر�ء. وقالت  متثال مرمي 
يطرد  �أن  مي��ك��ن  �ل��ب�����س��ل  ب���اأن  �سكانها  ي��وؤم��ن  منطقة 

�لأمر��س.
�ل��ذي تفوح فيه  �لفندق  �إىل  ن��زلء جدد  وعندما ي�سل 
�ملعقم  �ل�سائل  زوري��ا قطر�ت من  ت�سع  �لب�سل،  ر�ئحة 
و�قية  �أقنعة  ل�سر�ء  باخلروج  وتن�سحهم  �أيديهم  على 
وق���ف���از�ت. ك��م��ا ت��ق��دم ل��ه��م ن��وع��ا م��ن �ل�����س��اي �لع�سبي، 

وتقول لهم بلهجة �لأمر “يجب عليكم �أن ت�سربوه«.
ويف هذه �ملنطقة �لنائية ت�سعر زوريا )42 عاما( باأنها 
ل تتلقى معلومات كافية عن �مل�ستجد�ت �لر�هنة ب�سبب 

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب

من تون�س ومرور� بالقد�س ودول �أخرى، دعمت معظم 
�حلكومات  �تخذتها  �لتي  �لتد�بري  �لدينية  �ل�سلطات 
�أ�ساليب مل  �مل�ستجد، و�بتكرت  ملكافحة فريو�س كورونا 
تكن لتكون مقبولة يف �أي زمن عادي، للقيام بالطقو�س 

�لدينية بينها ��ستخد�م �لنرتنت.
يف بع�س �لدول، �رتفعت �أ�سو�ت من بع�س رجال �لدين 
حذر من غ�سب �إلهي بعد �إغاق دور �لعبادة يف منطقة 
�ليومية  �حل��ي��اة  يف  حم��وري��ا  دور�  �ل��دي��ان��ة  فيها  تلعب 

لل�سكان، لكنها مل تلق �لكثري من �لآذ�ن �ل�ساغية.
و�أخذ �ملوؤذنون علما بقر�ر �ل�سلطات �إغاق �مل�ساجد يف 
عدد من دول �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �إفريقيا، وحتولت 
من  “�سلو�  �إىل  �ل�ساة”  �إىل  “هيا  م��ن  دع��و�ت��ه��م 

منازلكم«.
�لأبو�ب  �أم��ام  �أحيانا  �ملوؤمنون  ي�سلي  حيث  تون�س،  يف 
�ملو�سدة للم�ساجد، �أجه�س موؤذنون بالبكاء لدى �إعان 
ذلك، بح�سب مقاطع فيديو ن�سرت على مو�قع �لتو��سل 

�لجتماعي.
يف �لأر��سي �ملقد�سة، دعا بطريرك �لاتني يف �لقد�س 
�مل���وؤم���ن���ني �إىل �مل���ن���اول���ة ب��ال��ي��د ب����دل م���ن �ل���ف���م خال 
�لطو�ئف  ب��ه كذلك  �لتزمت  �ل��ذي  �لأم���ر  �ل��ق��د�دي�����س، 
ب�سكل  �لكنائ�س  تقفل  �أن  قبل  لبنان،  يف  �لكاثوليكية 

كبري.
ويف خ��ط��ة غ���ري م�����س��ب��وق��ة، �أو�����س����ى �حل����اخ����ام �لأك����رب 
�إ�سحق يو�سف، �ليهود بعدم �إطفاء �لهو�تف  لل�سفردمي 
�لنقالة خال عطلة يوم �ل�سبت �ليهودية، ليتمكنو� من 
يعترب  وه��ذ�  بالوباء.  �ملتعلقة  �لعاجلة  �ملعلومات  تلقي 
جتديفا ع���ادة. ودع���ا ح��اخ��ام��ون �آخ����رون �مل��وؤم��ن��ني �إىل 

�ل�ساة من منازلهم.
�ل��وب��اء، عاد  �لرئي�سية لتف�سي  �ل��ب��وؤر  �إح��دى  �إي���ر�ن،  يف 

�لنقا�س بني �لعلم و�لدين �إىل �لو�جهة.

ملكافحة �نت�سار فريو�س كورونا �مل�ستجد.
�لزعماء  دع���م  ط��ائ��ف��ة،   18 تتعاي�س  ح��ي��ث  ل��ب��ن��ان،  يف 
وتد�بري  �ل�سحية”  �لتعبئة  “حالة  �إع��ان  �لروحيون 

�لعزل.
وعمدت كنائ�س �إىل بث قد�دي�سها على �سبكات �لتو��سل 

�لجتماعي.
فوق  حلقت  مروحية  من  �لباد  مبباركة  كاهن  وق��ام   

بريوت بعد �أن قبل �سلبيا ورفع �ل�سلو�ت.
�لدينية  و�ل�����س��وؤون  �لأوق���اف  وز�رة  يف  �مل�سوؤول  و�عترب 
�إىل  �ل���ع���دوى  ن��ق��ل  �سقر  م��اج��د  �ل�����س��ي��خ  �لفل�سطينية 
على  يحث  �لإ���س��ام  �أن  �ىل  م�سري�  “�إثما”،  �لآخ��ري��ن 

من  �أل��ف��ريي  حم�سن  و�لفقيه  �جلامعي  �لأ�ستاذ  وق��ال 
مدينة قم “يعطي �لبع�س �لأولوية للطقو�س �لدينية 
�لطبية”،  �لعلوم  حتى  �سيء  ك��ل  قبل  ي�سعونها  �لتي 
بينما يرى �آخرون �أنه “يجوز وقف �ل�سلو�ت �لإلز�مية 

لإنقاذ �أرو�ح«.
وت��دخ��ل �آي���ة �هلل ع��ل��ي خ��ام��ن��ئ��ي �أك���ر م��ن م���رة لدعم 

�لطاقم �لطبي و�لقر�ر�ت �لتي �تخذتها �حلكومة.
ك��ب��رية م��ن �مل�سلني يف �ساة  �أع����د�د  وغ����د�ة م�����س��ارك��ة 
�جلمعة رغم ت�سجيل حالت كوفيد-19 يوميا، �أعلنت 
�إغ����اق ج��م��ي��ع �مل�ساجد  �ل��دي��ن��ي��ة يف م�����س��ر  �ل�����س��ل��ط��ات 
�سعيا  �أ���س��ب��وع��ني  ومل���دة  �ل�سبت  م��ن  �ع��ت��ب��ار�  و�لكنائ�س 

فنزويا حتى �لآن. وقال لورنزو لوكالة فر�ن�س بر�س 
“ب�سفتنا علماء، نرى �أن كل �لأدوية يجب �أن ت�ستند �إىل 
�أيا من هذه �لعاجات �لتي  �أن  مو�سحا  �أدلة علمية”، 

�نتقلت عرب �لأجيال مل يتم �ختبارها علميا.
و�أف�سل ن�سيحة يتبناها �لرئي�س نيكول�س مادورو هي 

�لبقاء يف �ملنزل.
وم��ن��ذ ب��د�ي��ة �لأ���س��ب��وع تخ�سع ف��ن��زوي��ا لإغ���اق �سبه 
كامل. ول ي�سمح مبغادرة �ملنازل �إل ل�سر�ء مو�د غذ�ئية 
�مل��د�ر���س وعلقت حركة ع��دد من  �أغلقت  و�أدوي���ة، بينما 
و���س��ائ��ل �ل��ن��ق��ل. وي�����س��رّي ���س��رط��ي��ون وج��ن��ود دوري����ات يف 

�سعف �لتغطية �لهاتفية و�مل�سكات �ملتكررة يف �لإر�سال 
�ل��ت��ل��ف��زي��وين. وق��ال��ت ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س ب��ر���س “نعتمد 
لتلقي  ح�سر�  �لجتماعي  �لتو��سل  و�سائل  على  هنا 
�ملخدر�ت  �ملوبوءة مبهربي  �ملنطقة  �ملعلومات«. يف هذه 
من  ج��زء�  �خللطات  ه��ذه  ت�سكل  �مل�سلحة،  و�ملجموعات 

�أ�سر�ر مت تناقلها من جيل �إىل جيل.
لكن �جلر�ح خاميي لورنزو �لذي يعمل يف �ملنظمة غري 
�حلكومية يونايتد دوكتورز” يرى �أن “هذه �لإجر�ء�ت 
�أودى بحياة  �ل��ذي  �لوباء  يف مو�جهة  ياأ�س”  تعرب عن 
13 �ألف �سخ�س يف �لعامل لكنه مل ي�سب �سوى 42 يف 

على  قريبا  �ستبث  �جلمعة،  خطبة  غياب  يف  �لنظافة. 
�أئمة  ي�سجلها  ب��ر�م��ج  تون�س  يف  و�لإذ�ع�����ة  �لتلفزيون 
و�لتذكري  كم�سلم  �عتماده  �ل��و�ج��ب  �ل�سلوك  لتو�سيح 
�لأولوية  و�إع���ط���اء  �مل��ن��������������ازل  يف  �ل�س������اة  باأهمي������ة 

لل�سحة.
حمات  �لنافذة  �لدينية  �ل�سلطات  �أطلقت  �لعر�ق،  يف 

توعية حول �لوباء.
تدفق  �إذ  ك��ب��ري�،  جت��اوب��ا  تلق  مل  �لتوعية  دع���و�ت  لكن 
�لأيام  يف  بال�سو�د  �ملو�سحني  �لعر�قيني  �آلف  ع�سر�ت 
�أحد  �لأخ��رية �إىل بغد�د لإحياء ذك��رى �لإم��ام �لكاظم، 

�لأئمة �ملع�سومني لدى �ل�سيعة.

وقت  قبل  لكن  �ل��ق��ر�ر.  �ح���رت�م  م��ن  للتاأكد  �ل�����س��و�رع 
�لقطاع  �نهار  فنزويا،  �إىل  كورونا  و�سول  من  طويل 
�لأحيان  �أغ��ل��ب  يف  �ل�سعب  وم��ن  فنزويا  يف  �ل�سحي 
�حل�سول على �أدوية �إما ب�سبب �سعرها �ملرتفع �أو لقلتها 
يف �ل�سيدليات. يلجاأ �لفنزويليون �إىل �لو�سفات �ملنزلية 

حتى ملعاجلة �ل�سرطان.
وق��ال��ت �أل���ودي���ا �ن��ط��ون )53 ع��ام��ا( �ل��ت��ي ك��ان��ت تزور 
م�ست�سفى غويريا لقيا�س �سغطها �ل�سرياين “بب�ساطة 
ل�سنا م�ستعدين” ملو�جهة وباء. ومل تتمكن �ألوديا من 
قيا�س �ل�سغط “لأنهم ل ميتلكون جهاز� لقيا�س �سغط 

�لدم يف ق�سم �حلالت �لطارئة«.
�أقربائها  �أح���د  �أو  ه��ي  �أن حت��ت��اج  ه��و  م��ا تخ�ساه  و�أك���ر 
كومانا  يف  �لرئي�سي  فامل�ست�سفى  عاجلة.  طبية  لعناية 

يبعد حو�ىل �ست �ساعات بال�سيارة عرب طرق �سيئة.
�سقيقتها  لها  �أر�سلتها  “ن�سائح”  �أنطون  �ألوديا  وتنفذ 
بينها  م��ن  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  م��ن  و�ت�ساب  تطبيق  ع��رب 
“�سرب �ل�ساي �ل�ساخن” مع �لليمون و�لبابوجن �أو “�أي 
بكمية  و�لحتفاظ  باخلل  �لأر���س  و�سمح  �آخر”،  �سيء 

من �لب�سل يف غرفتها.
ويحذر لورنزو من �لإميان “بخر�فات” تفيد �أن �سرب 
ل  ر�سالته  لكن  كوفيد-19،  ي�سعف  �أن  ميكن  �ل�ساي 

تلقى قبول.
و�قيا  قناعا  ت�سع  كانت  �لتي  �سولنخيل  روز�  وق��ال��ت 

“نحن ن�سرب ماء مغليا مع �لثوم و�لليمون«.
وتخ�سى هذه �ل�سيدة �لبالغة من �لعمر 56 عاما وتعمل 
طاهية على �أبنائها �لثاثة �لذين غادرو� فنزويا �إىل 

�لرب�زيل و�لبريو وكولومبيا.

تر�جع ب�شيط مبعدل �لإ�شابة 
بفريو�ش كورونا يف �لنم�شا

•• فيينا-وام: 

�أن�سوبر وزير �ل�سحة �لنم�ساوي، عن تر�جع ب�سيط  �أعلن رودولف 
يف   ”19  - “كوفيد  �مل�ستجد  كورونا  بفريو�س  �لإ�سابة  معدل  يف 
 21 % �إىل   40 م��ن  �لفريو�س  �نت�سار  معدل  و�نخفا�س  ب���اده، 
و�عترب تطور �لو�سع يف �لنم�سا “م�ستقر«. و�سدد على �سرورة   ،%
“نحتاج  مو��سلة �لل��ت��ز�م بتنفيذ �لإج���ر�ء�ت �لح��رت�زي��ة.. وق��ال 
لتحقيق تر�جع �أكرب خال �لأ�سبوع �لقادم«. و�أظهر �أحدث تقرير 
لوز�رة �ل�سحة �لنم�ساوية  حدوث زيادة يف عدد �مل�سابني بفريو�س 
كورونا �مل�ستجد خال �ل�ساعات �ل�12 �ملا�سية، بو�قع 185 �إ�سابة 

جديدة لرتتفع �حل�سيلة �إىل 3026 على م�ستوى �لنم�سا.

مكتب ماكرون �أن قر�ر جون�سون جاء بعد �أن وجه له �لزعيم 
على  حظر  بفر�س  م��ه��دد�  �جلمعة  �سباح  �إن���ذ�ر�  �لفرن�سي 
�إجر�ء�ت  �إذ� مل تتخذ  �أي م�سافر قادم من بريطانيا  دخول 

جديدة.
“��سطررنا  قوله  �لإل��ي��زي��ه  يف  م�سوؤول  ع��ن  �لتقرير  ونقل 

لتهديده ب�سكل و��سح جلعله يتحرك يف نهاية �لأمر«.
و�متنع مكتب ماكرون عن �لتعليق عندما �ت�سلت به رويرتز 
�ت�سال هاتفي  �أكد حدوث  لكن م�سدر� مقربا من ماكرون 

بني �لزعيمني يوم �جلمعة.
قا�سية  بها  �سورت  �لتي  “�لطريقة  لرويرتز  �مل�سدر  وق��ال 

قليا لكننا كنا بالفعل ن�ستعد لإغاق )�حلدود(«.

•• باري�س-رويرتز

هدد  ماكرون  �إميانويل  �لرئي�س  �إن  فرن�سية  �سحيفة  قالت 
رئي�س  يتخذ  مل  �إذ�  بريطانيا  م��ع  فرن�سا  ح���دود  ب��اإغ��اق 
�لوزر�ء �لربيطاين بوري�س جون�سون �إجر�ء�ت �أكر �سر�مة 

لحتو�ء تف�سي فريو�س كورونا.
و�مل�سارح  و�ملطاعم  �حلانات  باإغاق  �أمر  قد  وكان جون�سون 
ودور �ل�سينما و�سالت �لتمرينات �لريا�سية لإبطاء �لنت�سار 
�أوروبية  دول  فر�س  م��ن  �أي���ام  بعد  وذل��ك  للمر�س  �ملت�سارع 

�أخرى قيود� �سارمة على حركة مو�طنيها.
�لفرن�سية نقا عن م�سادر يف  وذكرت �سحيفة ليرب��سيون 

د�وننج  با�سم  متحدثة  قالت  �لتقرير  عن  ���س��وؤ�ل  على  ورد� 
�سرتيت “كما قال رئي�س �لوزر�ء يوم �جلمعة، هذه �لإجر�ء�ت 
�جلديدة �تخذت بناء على ن�سيحة علمية ومتا�سيا مع خطة 

عمل �حلكومة �ملو�سوعة قبل �أ�سبوعني«.
وقالت �حلكومة �لربيطانية �إنها تتحرك بناء على �إر�ساد�ت 
م�ست�ساريها �لعلميني مع تعزيز جهودها للحد من �لتف�سي.

يف  �لنا�س  تنقل  على  �سارمة  ق��ي��ود  بفر�س  م��اك��رون  و�أم���ر 
و�ملدر��س  و�حل��ان��ات  �ملطاعم  و�أغلقت  �لث��ن��ني.  ي��وم  فرن�سا 
يلزمو�  ب��اأن  �لنا�س  �حلكومة  و�أم��رت  فرن�سا  �أنحاء  �ستى  يف 
�أو  �ل�سلع  ل�سر�ء م�ستلزماتهم من  �إل  و�أل يخرجو�  بيوتهم 

�لذهاب للعمل �أو �لتدريب �أو للرعاية �لطبية.

ماكرون يهدد بحظر �لدخول من بريطانيا 

اأردوغان تواطاأ ب�سكل اعتيادي لتقوي�سها

جمددً�.. دور لرتكيا مب�شاعدة فنزويال و�إير�ن للتهرب من �لعقوبات 
•• وا�شنطن-وكاالت:

تركيا يف  �ل��ب��ارز لربنامج  �مل��دي��ر  ذك��ر 
“موؤ�س�سة �لدفاع عن �لدميقر�طيات” 
�أي���ك���ان �إردم�����ري و�ل��ب��اح��ث �مل�����س��ارك يف 
كو�ل�سكي  ف��ي��ل��ي��ب  ن��ف�����س��ه��ا  �مل��وؤ���س�����س��ة 
�أد�ن��ت هيئة حملفني فيدير�لية  كيف 
يف م��ان��ه��ات��ن ي���وم �لث��ن��ني ع��ل��ي �سدر 
لبنك  �لإي���ر�ين  �ملالك  جن��اد،  ها�سمي 
بالتهرب  مالطا،  يف  �ملنحل  بياتو�س 
�إير�ن.  على  �لأمريكية  �لعقوبات  من 
وق����ام جن���اد ب��ت��ح��وي��ل م��دف��وع��ات من 

م�سروع بناء فنزويلي �إىل �إير�ن.
تتخذ  حكومة-و�جهة  جن��اد  ��ستخدم 
من ��سطنبول مقر�ً لها لإخفاء �سات 

�إير�ن بالأمو�ل. 
�لإير�نيني  �أن  على  �إ�سايف  دليل  وه��ذ� 
م���ا قدمته  ����س��ت��غ��ل��و�  و�ل��ف��ن��زوي��ل��ي��ني 
�لبيئة �ملت�ساهلة �لتي وفرتها �حلكومة 
يعود  �لعقوبات.  من  للتهرب  �لرتكية 
�أكر  نقل  �ل��ذي  تو�طوؤ ها�سمي جن��اد 

تكتلهم  �إىل  ن�����س��ب��ة  �ل����س���م  و�أع���ط���اه���ا 
�لأع�ساء  يظهر  طهر�ن.  يف  �لأ�سا�سي 
على  ها�سمي جناد  عائلة  �لثاثة من 
على  ��سطنبول  يف  �ل��ت��ج��اري  �ل�سجل 
�أنهم مو�طنون من دولة �سانت كيت�س 
�لكاريبي  بحر  ب��ني  �لو�قعة  ونيفي�س 
و�مل��ح��ي��ط �لأط��ل�����س��ي. وه���ن���اك ح�سل 
ه��ا���س��م��ي جن����اد ع��ل��ى �جل��ن�����س��ي��ة �سنة 
2008 من خال برنامج خا�س مبنح 

�جلن�سية للم�ستثمرين �لأجانب.

حتت االأ�سواء
وم��ق��ره مالطا  �سيفت  ذ�  م��وق��ع  �أ���س��ار 
�أربعة  “��ستخدم  �أن ها�سمي جناد  �إىل 
جو�ز�ت �سفر من �سانت كيت�س ونيفي�س 
�أ�سماء خمتلفة، كما  و��ستخدم خم�سة 
ت��اري��خ��ي م��ي��اد خم��ت��ل��ف��ني، ح��ني قاد 
�أعماًل جتارية دولية، وفقاً للم�ست�سار 
���س��وؤون �جل��ر�ئ��م �ملالية  �لأم��ري��ك��ي يف 

كينيث ريجوك«.
�لأ�سو�ء  ب��ي��ات��و���س حت��ت  ب��ن��ك  ظ��ه��ر 

�لنظام  ع��رب  دولر  مليون   115 م��ن 
�لتفاهم  مذكرة  �إىل  �لأمريكي،  �مل��ايل 
�سنة  وك��ار�ك��ا���س  ط��ه��ر�ن  وقعتها  �لتي 
�أج��ل بناء وح��د�ت �سكنية  2005 من 

يف فنزويا.
 ،2006 �لأول  -ك���ان���ون  دي�����س��م��رب  يف 
�أن�����س��اأ ت��ك��ت��ل ���س��رت�ت��و���س �ل����ذي متلكه 
له  عائلة �سدر وم��ق��ره ط��ه��ر�ن ف��رع��اً 
وهو �سركة �لإ�سكان �لإير�نية �لدولية. 
وقعت �ل�سركة يف يوليو -متوز 2007 
�لوطنية  �ل��ب��رتول  �سركة  م��ع  �ت��ف��اق��اً 
من  �ل��دول��ة  متلكها  �لتي  �لفنزويلية 
يف  �سكنية  وح����دة  �آلف   7 ب��ن��اء  �أج����ل 

مقابل 475 مليون دولر. 
�إىل  طهر�ن  �سعي  مع  �مل�سروع  تز�من 
و�ق��ت�����س��ادي متز�يد  ���س��ي��ا���س��ي  ت���ع���اون 
�لرئي�س  ت��ع��ه��د  ف��ي��م��ا  ك���ار�ك���ا����س،  م���ع 
�سافيز  ه���وغ���و  �ل�����س��اب��ق  �ل��ف��ن��زوي��ل��ي 
�أحمدي  �لإي������ر�ين حم��م��ود  ون���ظ���ريه 
جناد بناء “حمور وحدة” يف مو�جهة 

�لوليات �ملتحدة.

للمرة �لأوىل بعدما قامت �ل�سحافية 
�ل�ستق�سائية من مالطا د�فنه كارو�نا 
م��ن �جل���ر�ئ���م من  “عدد  غ��ال��ي��زي��ا ب 
�إىل  ر���س��اوى  �لأم�����و�ل،  غ�سل  �سمنها 
���س��ي��ا���س��ي��ني م���ال���ط���ي���ني، وحت���وي���ات 
�لنخبة  م����ن  �أع�������س���اء  �إىل  ���س��خ��م��ة 
ذ�  نقله  مل��ا  وف��ق��اً  �لأذرية”  �حل��اك��م��ة 
�غتيالها، كانت كارو�نا  �سيفت. حلظة 
غ��ال��ي��زي��ا م��دع��ى ع��ل��ي��ه��ا م���ن ها�سمي 
جن��اد وم��ن بنك بياتو�س يف حمكمة 
�أم���ري���ك���ي���ة ب��ت��ه��م��ة �ل��ت�����س��ه��ري و�ل�����ذم 
�لبنك  “�سمعة وعاقات  ب  و�لإ�سر�ر 

�لفعلية و�ملحتملة«.

اأوروبا تتحرك.. تركيا ال
�أع���ق���ب �غتيال  �ل����ذي  �ل��ت��دق��ي��ق  دف����ع 
�ملالطية  �ل�������س���ل���ط���ات  �ل�������س���ح���اف���ي���ة 
و�لدولية �إىل �لتحقيق �أكر يف �لبنك. 
و�سع �جلهاز �مل�سريف �لناظم يف �لباد 
�أبلغ �أن  يده على بنك بياتو�س �لذي 
�أ�سوله و�سلت �إىل 308 مليون يورو 

مو�سوع االتهام
�ل��ع��ام يف منطقة  �أط��ل��ق مكتب �مل��دع��ي 
2013 يف  ���س��ن��ة  م��ان��ه��ات��ن حت��ق��ي��ق��اً 
�أدى  ه���ا����س���م���ي جن������اد مم�����ا  خم���ط���ط 
�إىل ت��وق��ي��ف��ه د�خ����ل م��ط��ار دول�������س يف 
-�آذ�ر  م����ار�����س   19 ي�����وم  ف��ريج��ي��ن��ي��ا 
2018. يف �ليوم �لتايل، �أ�سدر مكتب 
�جلنوبية  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة  �ل���ع���ام  �مل���دع���ي 
ل��ه��ا���س��م��ي جناد  يف ن��ي��وي��ورك �ت��ه��ام��اً 
�لأمريكية  �لعقوبات  خلرق  بالتو�طوؤ 
وحتى   2006 �سنة  م��ن  �إي����ر�ن  ع��ل��ى 
من  �سبكة  ع��رب   2014 -�أي�����ار  م��اي��و 
بنوك  �لو�جهة وح�سابات يف  �ل�سركات 
للتعاقد  ���س��رت�ت��و���س  ك��ان��ت  �أج��ن��ب��ي��ة. 
�لدويل و�حدة من �ل�سركات-�لو�جهة 
�لأ���س��ا���س��ي��ة �ل���ت���ي ����س��ت��خ��دم��ه��ا جناد 
�إي����ر�ن.  ع��ل��ى  �ل��ع��ق��وب��ات  ك��ي يتخطى 
و����س���رت�ت���و����س ل��ل��ت��ع��اق��د �ل������دويل هي 
جناد  ها�سمي  �أ�س�سها  �ل��ت��ي  �ل�����س��رك��ة 
��سطنبول  يف  ع��ائ��ل��ت��ه  م���ن  وع�����س��و�ن 
 ،2010 �لأول  -ت�����س��ري��ن  �أك��ت��وب��ر  يف 

جميع  �جل��ه��از  وج��م��د   ،2016 �سنة 
 .2018 مار�س  يف  �لزبائن  تعامات 
و���س��ح��ب �ل��ب��ن��ك �مل����رك����زي �لأوروب�������ي 
�ل�سنة  م��ن  �أك��ت��وب��ر  يف  �لبنك  رخ�سة 
�أع��م��ال ها�سمي جن��اد مل  لكن  نف�سها. 
جتذب تدقيقاً م�سابهاً يف تركيا، حيث 
للتعاقد  ���س��رت�ت��و���س  ���س��رك��ة  ��ستغلت 
تركيا  �مل��ت�����س��اه��ل��ة يف  �ل��ب��ي��ئ��ة  �ل�����دويل 
�لعقوبات.  حول  �مللتفني  �إىل  بالن�سبة 
�لرتكي  �لرئي�س  �سجعه  وه��ذ� �خل��رق 

رجب طيب �أردوغان وفقاً للتقارير.

حتذير من نية اأردوغان
�لرتكي  �ل��زع��ي��م  �أن  �ل��ب��اح��ث��ان  ور�أى 
تو�طاأ ب�سكل �عتيادي مع رو�سيا �إير�ن 
�لعقوبات  ورو�سيا وفنزويا لتقوي�س 
منه  �سخ�سي  ت�سهيل  عرب  �لأمريكية 
ملخطط �لغاز يف مقابل �لذهب و�لذي 
تبلغ قيمته مليار�ت �لدولر�ت. و�سكلت 
من  للتهرب  ق�سية  �أك��رب  �مل�ساألة  هذه 

�لعقوبات يف �لتاريخ �حلديث. 
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روما �لفارغة تخيف �مل�شردين �أكرث من كورونا  �آ�شيا تكثف جهودها �إثر موجة ثانية من �لإ�شابات 

ك����ّل �سيء  وك���ذل���ك �ل���س��ت��ح��م��ام. 
ه����و م�����س��ك��ل��ة ب����ذ�ت����ه. ف���ف���ي روم����ا 
ومكان  �لطعام  على  �لعثور  ميكن 
�سيء  ك���ّل  �لآن  ل��ك��ن  لا�ستحمام 

مغلق«.
�مل���������س����ّردي����ن  ح����ي����اة  �أن  �����س����ّك  ل 
ل  مدينة  يف  تعقيد�ً  �أك��ر  �ستكون 
�ل�سرورة  ع��ن��د  �إل  ن��ا���س��ه��ا  ي��خ��رج 
للوت�سيا  وف��ق��اً  �حل���اج���ات،  ل�����س��ر�ء 
جماعة  يف  �ل���ع�������س���و  ل��وت�����س��ي��ن��ي 
جمعية  وه��ي  �إيجيديو”،  “�سانت 

خمتلفة  دول  يف  �ل��ت��ن��ق��ل  ت��ق��ي��ي��د 
�جلي�س  �نت�سر  حيث  ماليزيا  مثل 

لفر�س �لعزل.
يف  �مل�سّجل  �مل�سابني  ع��دد  وجت��اوز 
�آ�سيا 95 �ألف �سخ�س �أي ما يو�زي 
�لعامل،  �مل�سّجلة يف  �لإ�سابات  ثلث 
بح�سب تعد�د �أعّدته وكالة فر�ن�س 

بر�س.
�أكر  �أُ���س��ي��ب  حيث  �ل�سني،  خ��ارج 
ظهور  بعد  �سخ�س  �أل���ف   80 م��ن 
مدينة  يف  �لأوىل  ل��ل��م��رة  �مل���ر����س 

مو�جهة  ك��ي��ف��ي��ة  ح���ول  �ل��ن�����س��ائ��ح 
�ملر�س.

لوت�سيني  ل����وت���������س����ي����ا  ت�����������س�����رح 
لتناول  ياأتون  �لذين  “�لأ�سخا�س 
ويحتاجون  خ����ائ����ف����ون  �ل����ط����ع����ام 
ل��ف��ه��م م���ا ي��ح�����س��ل. ن�����س��ت��ف��ي��د من 
�لطعام  تناول  وخ��ال  �لوقت  هذ� 
ن�����س��رح ل��ه��م �مل�����س��اف��ة �مل��ف��رت���س �أن 
ي��ح��اف��ظ��و� ع��ل��ي��ه��ا م���ع �لآخ���ري���ن 
�لأ�سا�سية  �لإر�����س����اد�ت  ونعطيهم 

حلماية �أنف�سهم«.

مل  �للتني  ولو���س  بورما  جارتيها 
ُتبلغا عن �أي �إ�سابة.

وب���ع���دم���ا �أغ���ل���ق���ت ح����دوده����ا �أم����ام 
طلبت  و�لأج���ان���ب،  �ملقيمني  غ��ري 
 1300 ت����ع����ّد  �ل����ت����ي  �أ�����س����رت�ل����ي����ا 
�إ�سابة، من �ل�سكان �إلغاء رحاتهم 
�إىل خارج �لباد. وعّلقت باك�ستان 
حيث �ُسّجلت �إ�سابة 300 �سخ�س 

باملر�س، كل �لرحات �لدولية.
وخ�سع مايني �لهنود �لأحد �إىل 
ح��ظ��ر جت����ّول وط��ن��ي جت��ري��ب��ي يف 
�أودى  �ل��ذي  �ل��وب��اء  �إط��ار مكافحة 
�أل��ف �سخ�س   13 �أك��ر من  بحياة 

يف �لعامل.
ومت��ّت زي��ادة عدد فحو�س �لك�سف 
عن �ملر�س يف �لهند �لتي تعّد 1،3 
 320 �سّجلت  و�لتي  ن�سمة  مليار 
�إ�سابة، يف عدد ُيتوقع �أنه �أقّل من 
�ل�سحة  منظمة  ودع����ت  �ل���و�ق���ع. 
�آ�سيا �إىل  �لعاملية دول جنوب �سرق 
معربًة  للوباء  “عنيفة”  مكافحة 
تف�سي  ي���وؤدي  �أن  م��ن  ع��ن خ�سيتها 
�ل�سحة  �أنظمة  �نهيار  �إىل  �ملر�س 
�لتي  �ل���دول  يف  �أ���س��ًا.  �ل�سعيفة 
�لوباء،  على  م�سيطرة  تبدو  كانت 
ت���و�ج���ه مرحلة  �ل�����س��ل��ط��ات  ب��ات��ت 
مرتبطة  �لإ�����س����اب����ات  م���ن  ث��ان��ي��ة 
�لقادمني  بالأ�سخا�س  خ�سو�ساً 

من �خلارج.

 •• روما-اأ ف ب

معدمني  روم�����ا  م�������س���ّردو  �أ����س���ب���ح 
�أخطار  مو�جهة  ففي  بالكامل... 
وب����اء ك���ورون���ا ت��ب��اط��اأت �حل���ي���اة يف 
�مل���دي���ن���ة، وب����ات����ت ح��ي��ات��ه��م �أك����ر 

�سعوبة و�ملدينة �أكر رعباً.
يجل�س م�سّردون كر على �ملقاعد 
ب��ري��ت��وري��ان��ا خلف  يف حم���ّل���ة ف��ي��ا 
للنقل  �لرئي�سية  حمّطة تريميني 
�لإي���ط���ال���ي���ة، حيث  �ل��ع��ا���س��م��ة  يف 
ي��ت�����س��ام��رون وي��ل��ع��ب��ون �ل����ورق قبل 
ت���وزي���ع �ل��ط��ع��ام ع��ل��ي��ه��م م���ن قبل 

جهاز �حلماية �ملدنية.
وجهه،  على  قناعاً  �لبع�س  ي�سع 
لعدم  �لآخ���ر  �لبع�س  ياأ�سف  فيما 
�أو  عليهم،  �لو�قية  �لأقنعة  توزيع 

��ستحالة �إيجاد �أقنعة يف �ملدينة.
ظروفهم  �أن  �مل���������س����ّردون  ي����وؤّك����د 
�مل��ع��ي�����س��ي��ة �أ���س��ب��ح��ت �أ���س��ع��ب بعد 
�لإجر�ء�ت �ملّتخذة باإفر�غ �ل�سو�رع 

ملكافحة فريو�س كورونا �مل�ستجد.
ي�����س��رح �إم��ي��ل��ي��و، وه���و م�����س��ّرد من 
�سعب  “�لأمر  ف��ن��زوي��ل��ي��ة  �أ���س��ول 
للغاية لأنني عادة كنت �أجد عمًا 
خال �أيام �لعمل �لأ�سبوعية، لكن 
�أعمل  ومل  �أغ��ل��ق،  �سيء  ك��ّل  حالياً 

طو�ل �لأ�سابيع �لثاثة �ملا�سية«.
م�سكلة  �ل��ط��ع��ام  “تاأمني  وي��ت��اب��ع 

 •• هونغ كونغ-اأ ف ب

م���ن ���س��اط��ئ ب���ون���دي �لأ�����س����رت�يل 
بكل  م��رور�ً  نيودلهي،  �إىل  �ل�سهري 
يف  �ل�سلطات  كثفت  �آ���س��ي��ا،  �أن��ح��اء 
جهودها  �لأ����س���ب���وع  ن��ه��اي��ة  ع��ط��ل��ة 
كورونا  فريو�س  تف�سي  من  للحّد 
�مل�ستجّد فيما ُت�سّجل موجة ثانية 
م���ن �لإ����س���اب���ات يف م��ن��اط��ق كانت 

تعتقد �أن �لوباء حتت �ل�سيطرة.
�إىل  ت����ه����دف  ت�����د�ب�����ري  و�ُت������خ������ذت 

م�ساعدة  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة 
�مل�سّردين يف �ملدينة.

يوجد  ول  خالية  “�ملدينة  وتقول 
على  للح�سول  �أخ��رى  طريقة  �أي 
ي�ستّد  �ل��و���س��ع  ل��ذل��ك  �مل�����س��اع��دة. 

�سوء�ً«.
و�جلمعة  �لأرب�����ع�����اء  �أي������ام  م�����س��اء 
ت������وّزع �جل��م��ع��ّي��ة وجبة  و�ل�����س��ب��ت 
�ساخنة على �مل�سّردين، كما يزّودهم 
�ملتطّوعون باأقنعة �سنعها خّياطون 
�أع�ساء يف �جلمعية، ويقّدمون لهم 

ووهان، ُتعّد كوريا �جلنوبية �لأكر 
تاأثر�ً باملر�س يف �آ�سيا مع ت�سجيلها 

�أكر من 8500 �إ�سابة.
حاملي  ع����دد  ي���ك���ّف  مل  ح���ني  ويف 
�لفريو�س يف �ل�سني عن �لرت�جع 
دول  ت�سهد  �لأخ���رية،  �لأ�سابيع  يف 

�أخرى �رتفاعاً يف �أعد�د �مل�سابني.
�رتفاعاً  �لأح���د  ت��اي��ان��د  و�سّجلت 
م��ف��اج��ئ��اً يف ع����دد �لإ����س���اب���ات مع 
يثري  م���ا  ج���دي���دة،  �إ����س���اب���ة   188
�ل�������س���ك���وك ح�����ول �لأع����������د�د ل���دى 

 فر�ش حظر �لتجول يف عموم �لعر�ق  رئي�ش غينيا يبقي على �ل�شتفتاء رغم �لحتجاجات
•• بغداد-اأ ف ب

�أعلنت �ل�سلطات �لعر�قية يف بيان �أم�س فر�س حظر للتجول يف عموم حمافظات 
20 �سخ�ساً جر�ء فريو�س  متهالكاً، بعد وفاة  �لتي متتلك نظاماً �سحياً  �لباد 
حمافظات  ن�سف  وكانت  ب��ه.  �مل�سابني  �أع���د�د  �رت��ف��اع  وتو��سل  �مل�ستجد،  ك��ورون��ا 
�لأزمة  �أن خلية  �ملا�سي، غري  �لثاثاء  �ل�18 خا�سعة حلظر جتول منذ  �لعر�ق 
وز�رة  و�أعلنت  �لباد.  عموم  يف  �حلركة  منع  ق��ررت  �ل�سحة  وز�رة  تر�أ�سها  �لتي 
هذه  لكن  �سخ�ساً.   233 ه��و  �لآن  حتى  بالفريو�س  �مل�سابني  ع��دد  �أن  �ل�سحة 
�لأرقام قد تكون �أقل من �لإ�سابات �ملوجودة �لفعلية �إذ �إّن �أقل من �ألفي �سخ�س 
من �أ�سل 40 مليوناً خ�سعو� للفح�س يف �أنحاء �لعر�ق، �ملجاور لإير�ن �لتي ح�سد 
فيها �لفريو�س �أرو�ح نحو 1700 �سخ�س. و�سعياً لتجّنب تف�سي �ملر�س، �سرّيت 
�لعبور  �لعر�قية دوري��ات على طول �حل��دود مع �جلمهورية ملنع  �لقو�ت �لأمنية 

غري �ل�سرعي بني �لبلدين �للذين �أغلقا �حلدود بينهما ر�سمياً منذ �سهر.

يخ�سى  �ل��ذي  �لد�ستور،  تعديل  ملقرتح  رف�سا  للمعار�سة 
بالرت�سح  عاما(  لكونديه )82  �سي�سمح  �أنه  كثريون من 

لولية ثالثة هذ� �لعام.
وقتل 31 متظاهر� وعن�سر �أمن على �لأقل منذ �أن بد�أت 
ح�سيلة  بح�سب  �لأول-�أك��ت��وب��ر،  ت�سرين  يف  �لحتجاجات 

�أعدتها وكالة فر�ن�س بر�س.
و�أعربت قوى دولية عن قلقها ب�ساأن �ل�ستفتاء بينما دعت 
�لوليات �ملتحدة �إىل �لتحقيق ب�ساأن �لقتلى �لذين �سقطو� 

منذ ت�سرين �لأول-�أكتوبر.
ويحدد د�ستور �مل�ستعمرة �لفرن�سية �ل�سابقة فرتة �لرئي�س 
�لد�ستور  و�أم��ا  �سنو�ت.  خم�س  منهما  كل  متتد  بوليتني 

 •• كوناكري-اأ ف ب

ت�سهد غينيا ��ستفتاًء د�ستورياً رغم تف�سي فريو�س كورونا 
يتيح  قد  �لذي  لا�ستحقاق  �ملعار�سة  ومقاطعة  �مل�ستجد 

للرئي�س �ألفا كونديه �لبقاء طويًا يف �ل�سلطة.
وبعدما �أرجاأت �لت�سويت يف �للحظة �لأخرية قبل ثاثة 
من  �حلكومة  طلبت  حم��ت��دم،  توتر  خلفية  على  �أ�سابيع 
�لغينيني �لت�سويت �لأحد بنعم �أو ل على م�سروع �لد�ستور 
�جلديد �لذي يريده �لرئي�س، وذلك تو�زياً مع �نتخابات 

ت�سريعية.
حا�سدة  جتمعات  �إفريقيا  غ��رب  يف  �ل��و�ق��ع  �لبلد  و�سهد 

�ست  منهما  ك��ل  ت�ستمر  ولي��ت��ني  ع��ل��ى  فين�س  �جل��دي��د، 
�سنو�ت.

لكن معار�سيه ي�سريون �إىل �أن �لد�ستور �جلديد �سيلغي 
�ساأنه  م��ن  م��ا  �ل�سابقة،  �لرئا�سية  �ل��ولي��ات  ع��دد  ح�ساب 
�نق�ساء وليته  �أن ي�سمح لكوندي بالرت�سح جمدد� عند 

�لثانية هذ� �لعام، وهو �حتمال مل تنفه �حلكومة.
عن  �ل�سبت  �حلكومة  �أعلنت  وق��ت  يف  �ل�ستفتاء  ويجري 
�أحد  �سفاء  م��وؤك��دة  �مل�ستجد،  ك��ورون��ا  بفريو�س  �إ�سابتني 
�لبلد  يف  كبري�  �هتماما  �لوباء  و�سول  ويثري  �ملري�سني. 
2500 �سخ�س  �إيبول مت�سببا بوفاة  �لذي �جتاحه وباء 

بني 2013 و2016.

لاجئني تفتقر لأية خدمات وتنت�سر فيها حالت �سوء �لتغذية. 
ي��وؤدي �خل��وف من  �أن  �آم��ال حكومات يف  تا�ست  “�سيغما تركي”،  وح�سب 
�لنظام  بقلب  يطالبون  منتف�سني  ل��دى  �خل��وف  لإث��ارة  �ملعدي  �لفريو�س 

�ل�سيا�سي يف كل من �لعر�ق وتاياند وهونغ كونغ.
�إ�سابة   124 تاريخه  �سجل حتى  �ل��ذي  �ل��ع��ر�ق،  فقد رف�س حمتجون يف 
عو�س  د�ع��ني  �حلا�سدة،  �لتجمعات  عن  �لتخلي  وفيات،  و10  بالفريو�س 
ذلك لأن ي�سيب �لفريو�س قيادة �لباد. و�أن�سد منتف�سون: “��سمع لنا يا 
كورونا، هيا لزيارة من �سرقو� ثروتنا، و�نتقم ممن �سرقو� �أحامنا. لقد 

�أحببنا وطننا وح�سب، ولكنهم قتلونا«. 
مدينة  حمتجي  من  مر�هقة  م�سطفى،  يا�سمني  قالت  �ل�سياق،  ه��ذ�  ويف 
�لب�سرة، وهي ت�سري لتحذير�ت �حلكومة من �لفريو�س: “ت�ستخدم �ليوم 
�حلكومة فريو�س كورونا كمربر لإنهاء �لحتجاجات. حاولو� كل �سيء، من 
�إلخ، لكنهم  قنا�سة ور�سا�س حي وقنابل م�سيلة للدموع وعمليات خطف 

�سيف�سلون من  ولكنهم  لوقفنا.  �أخرى  �ليوم يجدون طريقة  ف�سلو�. وهم 
جديد«. 

�لوزر�ء  رئي�س  مطالب  تاياند  يف  طاب  جتاهل  نف�سها،  �لطريقة  وعلى 
�أو�سا �ملدعوم من �جلي�س لإنهاء �لحتجاجات ب�سبب خطر  بر�يوث �سان- 
�لفريو�س. ويطالب �لطاب با�ستقالة بر�يوث و�إجر�ء �إ�ساحات �سيا�سية 
�سعبي  �لأم��ام، حزب  �إىل  �مل�ستقبل  �لد�ستورية حركة  �ملحكمة  بعدما حلت 

موؤيد للدميقر�طية. 
�إىل م�ستوى قيا�سي  �لتنفيذية يف هونغ كونغ  �لرئي�سة  �سعبية  ومع تدين 
�لفريو�س،  م��ع  حكومتها  تعامل  ل�سوء  �ن��ت��ق��اد�ت  ب�سبب   %  9،1 بن�سبة 
�لنرتنت  على  �سعبية  جتمعات  ونظمو�  �ل�سو�رع  من  �ملنتف�سون  �ن�سحب 

دعماً ملطالب قدمية لاإ�ساح. 
�أن  �ملمكن  م��ن  ك��ان  ب��اأن��ه  جينبينغ  �سي  �ل�سيني  �لرئي�س  منتقدو  وي��زع��م 
بلد مت�سرر  �أك��رب  �إىل  �ل�سني  �أو���س��ع من حت��ول  �ل�سفافية وح��ري��ات  متنع 

من �لفريو�س يف �لعامل، مع تبعات �قت�سادية مل يتم بعد 
تقدير حجمها. 

حذر  ويف مقالته عرب �سحيفة “وول �سرتيت جورنال”، 
يف  “بلومربغ”  ملكتب  �ل�سابق  �ملدير   ، روبرت�س  ديك�سرت 
�ل�سني، من خطر تد�عيات طويلة �لأمد ب�سبب �لفريو�س، يف ظل مو�جهة 
مئات �ملايني من �لعمال ��سطر�بات غري م�سبوقة، ومع تر�جع مد�خليهم 

ب�سبب حجر �سحي«. 
كورونا،  فريو�س  خطر  يختفي  قد  �ملطاف،  نهاية  “يف  روبرت�س:  و�أ�ساف 
لكنه �سيك�سف عن حالة عدم م�ساو�ة عميقة تق�سم �ل�سينيني �إىل فئتني... 
مع  �ل�سني”  يف  �لتنمية  �أم���ام  عقبة  �أك���رب  ليمثل  �لنق�سام  ذل��ك  ويبقى 
�ل�سيا�سي  �أكرب تهديد مل�ستقبل �لباد  باأن ي�سكل عمال حمرومون  تهديد 

و�لقت�سادي«.
م�سمار يف  �آخ��ر  �لفريو�س ل متثل  �أزم��ة  �أن  �ملوقع  ي��رى  �ل�سياق،  ذ�ت  ويف 
�ل��ف��ج��وة يف ثقة  ك��ب��ري  �إىل ح��د  �لإي��ر�ن��ي��ة، لكنها و���س��ع��ت  نع�س �حل��ك��وم��ة 
�لعامة �ملرت�جعة فعلياً ب�سبب ف�ساد و��سع �لنطاق و�سيا�سات قمعية و�نعد�م 
�ل�سفافية و�سوء معاجلة �حلكومة حلادث �إ�سقاط طائرة ركاب �أوكر�نية يف 

يناير- كانون �لثاين. 

•• عوا�شم-وكاالت:

�ل�سيا�سية  للتحليات  تركي”  “�سيغما  م��وق��ع  ت��وق��ع 
حول  �سيا�سية  تبعات  كورونا  لوباء  يكون  �أن  و�لإخبارية، 

�لعامل، و�أن تتاأثر به �سلطات و�أنظمة. 
و�أفاد يف مقال حتليلي �أن بع�س �لأنظمة قد ت�ستغل حملة �ملر�قبة و�لتتبع 
�لأكرب”  �لأخ  ي�سمى”مر�قبة  م��ا  يعزز  �أن  يحتمل  مم��ا  �ل��ف��ريو���س،  مل�سار 
للدولة على �سكانها، ف�سًا عن تطبيق �سيا�سات �قت�سادية وطنية دعمها 

�سعبويون وقوميون كالرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب.
ويعتقد �آخرون �أن �حتمال ف�سل بع�س �حلكومات يف مو�جهة �لفريو�س قد 
�ل�سفافية  �ملطالب مبزيد من  يزيد  �سعبية مهتزة فعًا، مما  يقو�س ثقة 

و�مل�ساءلة وحرية �لتعبري. 
وي�����س��ري �مل��وق��ع �إىل �أن ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا �ل��ت��ي ل ت��ع��رف ح����دود�ً م��ادي��ة �أو 
�جتماعية، قد ت�سبب �نهيار�ً كامًا لأنظمة �سحية �سعيفة فعلياً يف مناطق 

�سر�عات مثل �سوريا و�ليمن وليبيا. 
وتتز�يد تلك �ملخاطر نتيجة ��ستهد�ف متعمد للم�ست�سفيات ومر�فق طبية 
�أخرى يف تلك �حلروب، وجر�ء نزوح مايني ��سطرو� لاإقامة يف خميمات 

كورونا...تد�عيات �شيا�شية طويلة �لأمد حول �لعامل

•• روما-اأ ف ب

كل  و”�أغلقو�  منازلكم”  �لزمو� 
�لعامل  ت��ع��م  ت��ع��ل��ي��م��ات  �سيء”، 
و�لتجمعات  �لتو��سل  ملنع  باأ�سره 
فريو�س  �ن���ت���ق���ال  ت�����س��ج��ع  �ل���ت���ي 
�مل�����س��ت��ج��د، يف وج���ه وباء  ك���ورون���ا 
وخّلف  ب�����س��رع��ة  ي��ن��ت�����س��ر  ع���امل���ي 

ح�سيلة مروعة يف �إيطاليا.
من ووهان �ل�سينية �إىل بوليفيا، 
يبقى  ونيويورك،  بفرن�سا  م��رور� 
ما يزيد عن 900 مليون �سخ�س 
يف �حلجر �ملنزيل لتفادي �لتقاط 
�لفريو�س �لذي �أ�ساب حتى �لآن 
�أل��ف �سخ�س يف   300 �أك��ر م��ن 
 13 ح��و�ىل  �لعامل، ق�سى منهم 

�ألفا.
�لأكر  �ل��ب��ل��د  �إي��ط��ال��ي��ا،  وت�سهد 
�سيناريو  ب���ال���ف���ريو����س،  ت����اأث����ر� 
جميع  خم�������اوف  ي���ث���ري  ك����ارث����ي����ا 
�ل����دول �لأخ�����رى، ح��ي��ث ي��ب��دو �أن 
�ل�سيطرة  ع��ن  خ��رج��ت  �ل��ع��دوى 
��ستنفدت  فيما  �ملناطق  بع�س  يف 

�مل�ست�سفيات �إمكاناتها.
بوفاة  �ل����وب����اء  ت�����س��ب��ب  وب���ع���دم���ا 
خال  ���س��خ�����س   800 ح�������و�ىل 
�لوزر�ء  رئي�س  �أعلن  �ساعة،   24
ليل  كونتي  جو�سيبي  �لإي��ط��ايل 
ن�ساط  “�أي  وق��ف  �لأح��د  �ل�سبت 
يكون  �لأر�����س���ي ل  �إن��ت��اج��ي على 
�أن  ع��ل��ى  ق�سوى”،  ���س��رورة  ذي 
�خلدمات  على  فقط  �لإبقاء  يتم 
�لقت�سادية  و�لقطاعات  �لعامة 

�لأ�سا�سية.
�لتد�بري  ه���ذه  �إن  ك��ون��ت��ي  وق����ال 
ل  ل��ك��ن  ذل���ك،  �أع����رف  “�سارمة، 
نقاوم”  �أن  علينا  ل��دي��ن��ا.  ب��دي��ل 
�أح�����س��ت �لباد  �ل���وب���اء، يف وق���ت 
�أك����ر  ����س���ه���ر،  يف  وف������اة   4825
منطقة  يف  م��ن��ه��ا   3095 م����ن 
ل��وم��ب��اردي��ا وح��ده��ا حيث مدينة 
�لقت�سادية  �ل����رئ����ة  م���ي���ان���و، 

لإيطاليا.

�لوزر�ء �لربيطاين  وحذر رئي�س 
�نت�سار  ب����اأن  ج��ون�����س��ون  ب��وري�����س 
�ململكة  يف  “يت�سارع”  �ل����وب����اء 
�ل�سكان  م��ن  طلب  حيث  �ملتحدة 
�لبقاء يف منازلهم  �لأك��ر �سعفا 

ثاثة �أ�سهر«.
�لرئي�س  ي���ع���ت���زم  �مل����ق����اب����ل،  ويف 
�لأمريكي دونالد تر�مب �مل�سكك 
يف تد�بري �حلجر �ملنزيل، حتفيز 
وهو يح�س  �لقت�سادي  �لن�ساط 
و�لدميوقر�طيني  �جلمهوريني 
�إنعا�س  خطة  على  �لت��ف��اق  على 

بقيمة �ألف مليار دولر.
و�سرح يف �لبيت �لأبي�س “نح�سر 
ت���د�ب���ري مل ي�����س��ه��ده��ا �أح�����د من 
�أ�سهر  ثمانية  قبل  وذل��ك  قبل”، 

من �لنتخابات �لرئا�سية.

من  م����ت����ز�ي����د�  ع��������دد�  �أن  غ�����ري 
�إىل  يعمد  �لأم��ريك��ي��ة  �ل���ولي���ات 
�ستكبح  م��ل��زم��ة  ت���د�ب���ري  �ت���خ���اذ 
فاأغلقت  �ل��ع��امل،  يف  �قت�ساد  �أول 
كاليفورنيا ونيويورك، �لوليتان 
�ل����ب����اد، كل  �لأك�������رب ع����ددي����ا يف 
و�أمرتا  �لأ�سا�سية  غ��ري  �مل��ح��ات 
كما  م��ن��ازل��ه��م.  ب��ل��زوم  �سكانهما 
ونيوجرزي  �إي���ل���ي���ن���وي  ف��ر���س��ت 
ونيفاد�  وبن�سيلفانيا  وكونيتيكت 

قيود� �سارمة على �سكانها.
بدورها، تنتقل �أمريكا �لاتينية 
�ملنزيل.  �حل��ج��ر  �إىل  ت��دري��ج��ي��ا 
ب��ات ه��ذ� �لإج���ر�ء �ساريا  فبعدما 
يف فنزويا منذ 17 �آذ�ر-مار�س 
�جلمعة  م���ن���ذ  �لأرج����ن����ت����ني  ويف 
و�ل�������س���ل���ف���ادور �ل�������س���ب���ت، �أم�����رت 

ب�سكل  �مل�����اي�����ني  ع���ل���ى  وط����ن����ي 
�لبالغ  �لبلد  يف  �لح��د  �خ��ت��ب��اري 
ن�سمة،  م��ل��ي��ار   1،3 �سكانه  ع���دد 
�إ�سابة،   320 �إح�ساء  مت  وحيث 
�لفعلية  �لأرق���ام  �أن  ُيعتقد  فيما 

�أعلى بكثري.
ورغم هذ� �لو�سع، ما ز�لت �إير�ن 
ف��ر���س ح��ج��ر منزيل  ع��ن  متتنع 
�ملر�س  تف�سي  م��دى  من  بالرغم 
فيها مع و�سول عدد �لوفيات �إىل 

حو�ىل 1700.
 ودع����ا �ل��رئ��ي�����س ح�����س��ن روح���اين 
“�ملر�كز  �إغ�������اق  �إىل  �ل�����س��ب��ت 
�لتي يتجمع فيها عدد  �لتجارية 

كبري من �لنا�س«.
�لجتماعي”  “�لبتعاد  �أن  غ��ري 
بقاع  بع�س  يف  م�ستحيا  ي��ب��دو 

�لأر������س. ف��ف��ي ق��ط��اع غ���زة حيث 
ك���ث���اف���ة ����س���ك���ان���ي���ة ع���ال���ي���ة ج����د�، 
ت�سجيل  �ل�����س��ح��ة  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 
كورونا  ب��ف��ريو���س  �إ���س��اب��ت��ني  �ول 
�أن�����ه مت  �إىل  �مل�����س��ت��ج��د، م�����س��رية 
ر�سدهما على �حلدود مع م�سر 
وو���س��ع �مل�����س��اب��ان ع��ل��ى �ل��ف��ور يف 

�حلجر �ل�سحي.
�ن�سمت  �لدينية  �ل�سلطات  حتى 
فريو�س  م��ك��اف��ح��ة  ج���ه���ود  �إىل 
ك����ورون����ا �مل�����س��ت��ج��د، ف���دع���ت من 
تون�س �إىل طهر�ن مرور� بالقد�س 
�إىل �ل�ساة يف بيوتهم،  �ملوؤمنني 
�ملعابد  من  �لعيديد  �أغلقت  فيما 

�سعيا ملنع �نت�سار �لعدوى.
لأزمة  �ملذهلة  �ل�سور  �أب��رز  وم��ن 
م�سهد  كوفيد-19،  وب��اء  �نت�سار 

بوليفيا �حلجر �ملنزيل �لإلز�مي 
كولومبيا  تليها  �أن  على  �لأح���د، 

�عتبار� من �لثاثاء.
�سكانها  ع���دد  �ل��ب��ال��غ  و�ل���رب�زي���ل 
هو  ن���������س����م����ة،  م�����اي�����ني   210
للمر�س  ت��ف�����س��ي��ا  �لأك�����ر  �ل��ب��ل��د 
�إ�سابة   1128( �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
وف��اة(. وبالرغ������م من   18 بينها 
�ملتطرف  �ليميني  �ل��رئ��ي�����س  �أن 
ج���اي���ري ب���ول�������س���ون���ارو ع���م���د �إىل 
م��ن خ��ط��ورة �جلائحة  �ل��ت��ق��ل��ي��ل 
حول  ب�”�له�سترييا”  و�لتنديد 
حاكما  ب����ادر  كوفيد-19،  وب����اء 
جانريو،  دي  وري�����و  ب���اول���و  ����س���او 
للوباء،  تف�سيا  �لأك��ر  �لوليتان 

�إىل فر�س قيود على �ل�سكن.
�لإ�سابات  ع��دد  تخطى  وب��ع��دم��ا 

�أل���ف ح��ال��ة، يجري   95 �آ���س��ي��ا  يف 
�لت�ساوؤل عما �إذ� كانت هذه �لقارة 
�نت�سار  م��ن  ثانية  م��وج��ة  ت�سهد 
�ل�سني  ���س��ج��ل��ت  �ل���وب���اء. وف��ي��م��ا 
تر�جعا مطرد� يف عدد �لإ�سابات 
�أ�سبوعني، فاإن  بكوفيد-19 منذ 
�أخ��رى ترى ح�سيلة �ملر�س  دول 

فيها تزد�د.
�لأحد  �أح�ست  �لتي  تاياد  ففي 
�أعلى  يف  ج��دي��دة،  �إ���س��اب��ة   188
�نت�سار  ب���دء  م��ن��ذ  ي��وم��ي��ة  زي�����ادة 
�أ���س��و�ت مطالبة  �رتفعت  �ل��وب��اء، 
ب��ف��ر���س ح��ج��ر م��ن��زيل ت����ام على 
�لوباء  ب������وؤرة  ب���ان���ك���وك،  م��دي��ن��ة 
�ل��ب��ال��غ ع����دد ���س��ك��ان��ه��ا �أك����ر من 

ع�سرة مايني ن�سمة.
ويف �ل��ه��ن��د، ف��ر���س ح��ظ��ر جتول 

���س��ح��ن �ل��ك��ع��ب��ة يف م�����س��ج��د مكة 
�لكبري بال�سعودية وهو مقفر.

�لإم��������ار�ت  �أع���ل���ن���ت  ويف �خل���ل���ي���ج 
لل�سو�طئ  م����وؤق����ت����ا  “�إغاقا 
و�حلد�ئق و�مل�سابح ودور �ل�سينما 

و�سالت �لتدريب �لريا�سية«.
وكلفت �حلكومة �للبنانية �ل�سبت 
يف  �لت�سّدد  كافة  �لأمنية  �لقوى 
تنفيذ خطط �سارمة ملنع �لنا�س 

من �خلروج من منازلهم.
وت�����ب�����دي �لأري������������اف مت���ن���ع���ا عن 
����س��ت��ق��ب��ال �أه�����ل �مل�����دن �لأث���ري���اء 
�ل����ذي����ن ق����د ي��ح��م��ل��ون �ل���ع���دوى 
معهم. ففي �إنكلرت�، طلب �ملكتب 
كورنوول  منطقة  يف  �ل�����س��ي��اح��ي 
خارج  �مل��ت��دين  �ل�سكان  ع��دد  ذ�ت 
م��و���س��م �ل���س��ط��ي��اف م��ن �ل����زو�ر 

“تاأجيل �سفرهم«.
�أُغلق  �لأ���س��رت�ل��ي��ة،  ���س��ي��دين  ويف 
���س��اط��ئ ب���ون���دي �ل�����س��ه��ري �لأح���د 

بعدما �كتظ �ل�سبت بالنا�س.
ون��ت��ي��ج��ة �حل���ج���ر �مل����ن����زيل، بات 
�أن��ق��ى، وه��و نباأ �سار علما  �ل��ه��و�ء 
ب�8،8  يت�سبب  �لتلوث �جلوي  �أن 
�سنة يف  ك��ل  وف��اة مبكرة  مايني 

�لعامل.
و�أظهرت �سور �لتقطتها �لأقمار 
لوكالة  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل���س��ط��ن��اع��ي��ة 
�لف�ساء �لأمريكية )نا�سا( �ل�سهر 
�ملا�سي تر�جعا كبري� يف م�ستوى 
�لنيرتوجني  �أك�سيد  ثاين  تركيز 
�لتاجم ب�سكل رئي�سي عن �ملركبات 
�حلر�رية،  �لطاقة  �نتاج  ومر�كز 
يف مدينة ووهان �ل�سينية، من�ساأ 

فريو�س كورونا �مل�ستجد.
و�سجلت وكالة �لف�ساء �لأوروبية 
�ل�سهر  م��ط��ل��ع  ع��ي��ن��ه��ا  �ل��ظ��اه��رة 
�جل�������اري يف ����س���م���ال �إي���ط���ال���ي���ا ، 
ك��م��ا ل���وح���ظ �ل���و����س���ع ن��ف�����س��ه يف 
فر�ست  حيث  وبر�سلونة  مدريد 
�ل�سكان  ع���ل���ى  �حل���ج���ر  ت����د�ب����ري 
وفق  �آذ�ر/م���ار����س،  منت�سف  منذ 

�لوكالة �لأوروبية للبيئة.

حالة وفاة يف اإيطاليا خالل 24 �ساعة فقط  800

»�لزمو� منازلكم«.. تدبري يعم �لعامل �شعيا لوقف »كوفيد-19«
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•• الفجر – خرية ال�شيباين

بالن�سبة لكاتب نيويورك تاميز رو�س دوثات, دخلت 
اأمريكا مرحلة انحطاط. منذ كارثة ت�سالنجر عام 
لكونها  واملغرورة  املنت�سية  اأمريكا,  و�سلت   ,1986
نقطة  اإىل  القمر,  قدمها  تطاأ  التي  االأوىل  الدولة 

الركود حيث تواجه منًوا �سعيًفا.
الباحث  ه��و���س��ن  اإدوارد  ي��ق��دم  احل����وار  ه���ذا  يف 
االأملاين  الفرن�سي  املعهد  يف  واالأ�ستاذ  واالأك��ادمي��ي 
للدرا�سات االأوروبية )يف جامعة �سريجي بونتواز(, 
ال�سيا�سي  التحديث  على  خ��ا���س  ب�سكل  ويعمل 
هو�سن  يقدم  الفرن�سية,  الثورة  منذ  للمجتمعات 
يف  وا�سعا  نقا�سا  يثري  ال��ذي  االأث���ر  لهذا  ق��راءت��ه 

الواليات املتحدة االمريكية.

�أن�����ه ين�سف  ول�����س��ت م���ت���اأك���د� م���ن 
�لقدرة �لتي كانت للوليات �ملتحدة 
ع���ل���ى �خ�������رت�ع حم���ام���ل ج���دي���دة، 
�مل�سل�سات  ن�����س��ر  ع��ل��ى  و�مل��ر�ه��ن��ة 
على  �ليوم  هي  بينما  �لتلفزيونية 
�لطلب.  �ل��ف��ي��دي��و حت��ت  م��ن�����س��ات 
كل ما يوؤكده �سحيح: وعلى وجه 
�خل�سو�س، تت�سّبب �ملادة �لإباحية 

يف دمار �سريحة من �ل�سباب. 
   ومع ذلك، فاإن �لوليات �ملتحدة 
�ملعنى  �ح�����ادي  م���ن���ح���دًر�  ت��ت��ب��ع  ل 
و�لجت�����اه. �إن��ه��ا، خ��ا���س��ة، دول���ة يف 
غاية �لنق�سام، وفق نف�س �لت�ساد 
�آخ�����ر: بني  م���ك���ان  �أي  ه���و يف  ك��م��ا 
)ريت�سارد  �ملبدعة”  “�لطبقات 
و�سفتهم  و�ل�����ذي�����ن  ف�����ل�����وري�����د�( 
“جماعة يرثى  ب�  �ل�سيدة كلينتون 
ويجب  ت��ر�م��ب.  ناخبو  �أي  لهم”، 
�أن ي�ساف �إىل هذ� �لنقا�س �جلدل 
�لديني �لعميق جد�ً: بني “ �أن�سار 

�حلياة “ و”�أن�سار �لختيار«.
   يف ه��ذ� �ل�����س��ي��اق، م��ن �جل��ي��د �أن 
����س��ت��ق��ط��اًب��ا ج���دي���ًد� مييًنا  ه��ن��اك 
-ي�����س��اًر� ل��ل��ج��دل �ل�����س��ي��ا���س��ي، فهو 
وما  �لدميقر�طية.  تن�سيط  يعيد 
لول  ي���ك���ون  �أن  ن��ق��ا���س  لأي  ك����ان 
�لرئي�س  ق���ب���ل  ت����ر�م����ب:  ظ���ه���ور 
�حل���زب �جلمهوري  ك���ان  �حل����ايل، 
يف �لأ�سا�س جمرد ��ستن�ساخ للحزب 
�لدميقر�طي، وبالتايل �أكر ميًا 
ل��ل��دف��اع ع��ن 1 ب��امل��ئ��ة �لأغ��ن��ى من 

جمموع �ل�سعب.
عن اأتالنتيكو

�لنحطاط  دوث���ات  رو����س  *ي�سف 
باأنه  ب����ارزون  ج��اك  لتعريف  وف��ًق��ا 
ركود �قت�سادي، وُعْطٌل �قت�سادي، 
و��ستنفاد ثقايف وفكري، ولكن مع 
م�ستوى عاٍل من �لزدهار و�لتطور 
�لتكنولوجي... كيف ميكن تطبيق 

هذ� على �لوليات �ملتحدة �ليوم؟
- كتاب دوثات متفاوت للغاية. �نه 
ب�����س��ورة �سحيحة،  مي�����س ج��و�ن��ب 
عن  ل��ل��دف��اع  متما�سًكا  ي��ك��ون  وق���د 
�مل��ت��ح��دة بلغت  �ل��ولي��ات  �أن  ف��ك��رة 
ل���ذروت���ه���ا م����ع ع�����س��ر �أي����زن����ه����اور، 
وم���ن���ذئ���ذ، ظ��ل��ت �لأق�������وى، �ل �ن 
ت��ق��دم��ه��م��ا ع��ل��ى ب��ق��ي��ة �ل���ع���امل قد 

تبّخر وذ�ب.
   يف �خلم�سينات و�ل�ستينات، �أعيد 
�ل��غ��رب��ي��ة، �ىل درجة  �أوروب�����ا  ب��ن��اء 
�ل�سناعية  �ل��ه��ي��م��ن��ة  ت���ه���ّدد  ب��ات��ت 
�ل�سبعينات  يف  ث���م  �لأم���ري���ك���ي���ة. 
�ليابان  دور  ج����اء  و�ل��ث��م��ان��ي��ن��ات، 
�ملتحدة  �ل����ولي����ات  ع��ل��ى  ل��ت��ت��ق��دم 
ويف  �لإل�����ك�����رتون�����ي�����ات.  جم������ال  يف 
كان هناك حديث عن  �لت�سعينات، 
�لأمريكية،  �لعظمى”  “�لقوة 
�أو�سطية  �ل�����س��رق  �حل����روب  �ن  �ل 
بدو�  �ل�ساروخي،  �ل�سني  و�سعود 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  و�سعو�  وكاأنهم 
يف م���اأزق م��رة �أخ����رى. م��ن �ملمكن 
�لف�ساء  غ���زو  ي��ك��ون  �أن  ب��ال��ط��ب��ع 
�إىل  �لأوىل  �لبعثات  م��ن  م��ع��ي��اًر�: 
�لف�ساء  مكوك  �نفجار  �إىل  �لقمر 
طموح  ه��ن��اك  ك���ان   ،1986 ع���ام 
�أن��ه �أ�سبح من  د�ئ��م، و�ل��ذي يبدو 

�مل�ستحيل متويله منذئذ.
    يف �لو�قع، يف �أو�خ��ر �ل�ستينات، 
ك��ان �أم��ام �ل��ولي��ات �ملتحدة خيار: 
�لبقاء يف معيار تبادل �لذهب �أم ل. 
ومبا �أنها خ�سرت يف جمال �لقدرة 
�أوروبا، مع �لدفاع  �لتناف�سية �مام 
عن �لتجارة �حلرة، مل يكن لديها 
من خيار �إذ� �أر�دت حتقيق ��ستقر�ر 
�����س���ت���ع���ادة ك�سب  ����س���وى  �ل��������دولر، 
�لتناف�سية. �ل �ن ريت�سارد  �لقدرة 
��ستقر�ر  زع��زع��ة  ف�سل  نيك�سون 
خال  من  �لعاملي  �لنقدي  �لنظام 
قطع �ل�سلة بني �لدولر و�لذهب. 
ون��ت��ي��ج��ة ل���ذل���ك، �أ���س��ب��ح �ل����دولر 
�لوحيد  و�ملرجع  �لقيا�سية  �لعملة 
ع��ل��ى ه���ذ� �ل��ك��وك��ب، وق���د متكنت 
�لوليات �ملتحدة من �حلفاظ على 
زعامتها دون �سوؤ�ل. وكلما �سحبت 
�ل������دولر�ت، ز�دت من  �مل��زي��د م��ن 
تزويد �لقت�ساد �لعاملي بال�سيولة، 
و��ستطاعت �لقرت��س، لن �أول رد 
فعل حلائزي �لدولر�ت كان �إعادة 
�ملتحدة.  �ل��ولي��ات  يف  ��ستثمارها 
�أن كمية �ل���دولر�ت �لتي مت  ومب��ا 
�ن  ميكن  ك��ان  و�سخها،  توليدها 
ف��ق��د طورت  �ل��ت�����س��خ��م،  ت��وّل��د  �أن 
مالًيا،  ق��ط��اًع��ا  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات 
�لتجارة  وف��ر���س  �لق��ت�����س��اد،  قلب 
�حلرة يف كل مكان، وخا�سة عملية 
نقل �لوظائف.     �أدى هذ� �لنظام، 
�لذي عمل من عام 1978 �إىل عام 
2008، �إىل تفاوت هائل. وميكن 
تف�سري ذلك ب�سهولة: كانت �حلالة 

ه���و ن���ت���اج ت��ف��اق��م �ل���ف���ردي���ة، ومن 
على  ق���ادًر�  يكون  �أن  �ملحتمل  غري 
�جلماعية.  للتحديات  �ل�ستجابة 
وهذ� ما يحدث �لآن مع �ملجتمعات 
�ل��ت��ي تو�جه  �ل��غ��رب��ي��ة  �لأوروب����ي����ة 

فريو�س كورونا. 
   يف حالة �لوليات �ملتحدة، �أعتقد 
خمتلف:  ب�سكل  تطرح  �مل�سكلة  �أن 
على  �لأم��ري��ك��ي  �ملجتمع  يحافظ 
ل��ل��غ��اي��ة، ويظهر  ح��ي��وي��ة  خ��ل��ف��ي��ة 
يف  حقيقية  رغبة  ت��ر�م��ب  �نتخاب 
�حلزب  تعطيل  �أن  �إل  �خل��ا���س، 
�ل�سيا�سي  ل��ل��ج��دل  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي 
��ستقر�ر  زع��زع��ة  حم��اول��ة  ل�سالح 
ب�سكل  �ملنتخب  للرئي�س  ق�سائية 
عميقة،  �أزم��������ة  ي���ظ���ه���ر  ����س���رع���ي، 
ف���ج���وة ب���ني �لأم���ري���ك���ي���ني �لأك����ر 
ي��ع��ّم��رون �سفوف  ث����ر�ء، و�ل���ذي���ن 
�ملجتمع  وجم���م���وع  �ل��ك��ون��غ��ر���س، 

�لأمريكي.
ن�سهد  �لثقافية،  �لناحية  *م��ن     
م��وج��ة �إع������ادة �أب���دي���ة ح��ي��ث تنتج 
ه���ول���ي���وود ن��ف�����س �لأف�������ام م�����ر�ًر� 
وت��ك��ر�ًر�، كما هو �حل��ال مع �أفام 
م�����ارف�����ل، وي���ب���ت���ع���د �ل�������س���ب���اب عن 
�جلن�س باجتاه �لإباحية و�أ�سبحت 
�ل�����س��ي��ا���س��ة �أ����س���ب���ه ب��ل��ع��ب��ة �إط����اق 
م��ي��د�ن خ�سب  م��ن  �أك���ر  ر�سا�س 
ت���وؤدي �جلمالية  �أل���ن  ل��ل��ن��ق��ا���س... 

�ملفرطة �إىل �غرت�ب جمتمعاتنا؟
   - نعم، وهذه و�حدة من �أطروحات 
دوثات، مل ت�ستطع �سناعة �ل�سينما 
�لأمريكية جتديد وتغيري نف�سها. 

   - لقد �نخف�س معدل �خل�سوبة 
ل�����دى �ل���ن�������س���اء يف ����س���ن �لإجن������اب 
�لعامات  �أق���وى  وه��ي   .1.7 �إىل 
وتر�جعه.  �ملجتمع  �ن��ح��د�ر  ع��ل��ى 
�أن  يف  ي��رغ��ب  يعد  مل  جمتمعا  �إن 
يكون له �لعدد �لكايف من �لأطفال 

�حلقيقية للعملة، هي حالة ت�سخم 
مفرطة، و�أحد طرق �حليلولة دون 
�نفجار �لأ�سعار، كان تركيز �لروة 
يف �أيدي قلة قليلة. يف �لو�قع، هذه 
هي �لوليات �ملتحدة �لتي ت�سررت 
�لعقاري  �ل��ره��ن  �أزم���ة  م��ن  ب�سدة 

-2008 من  �ملجتمعي  و�لتفكك 
.2010

   *مل يعد معدل �لولدة يف �ملجتمع 
عملية  ليتحّمل  كافياً  �لأم��ري��ك��ي 
جتديد �ل�سكان وزحف �ل�سيخوخة. 
توتر�ً  �لهجرة  زي��ادة  �إغ��ر�ء  وينتج 

�سيا�سياً يجرب �مل�سوؤولني �ملنتخبني 
على تنمية روح �لت�سامن و�للتز�م 
�لجتماعي. �ألي�س هذه هي �أف�سل 
ط��ري��ق��ة ل��ت�����س��ب��ح �ل���ف���رد�ن���ي���ة هي 
ع��ل��ى هذه  رد�  و�ل���ق���اع���دة  �مل��ع��ي��ار 

�لأحد�ث؟

بلغت �لوليات �ملتحدة ذروتها مع ع�شر �أيزنهاور، ومنذئذ، 
ظلت �لأق��وى، �إل �أن تقدمهم��ا على بقي��ة �لعال��م قد ذ�ب

غاف كتاب رو�س

تر�مب �عاد حيوية �لنقا�س يف �لوليات �ملتحدة

�سقوط اإمرباطورية:

»�نحطاط جمتمع «، كتاب يدفع �أمريكا للنقا�ش...!
ما كان الأي نقا�س اأن يكون يف الواليات املتحدة لوال ظهور ترامب

من �جليد �أن هناك ��شتقطاًبا جديًد� مييًنا - ي�شاًر� للجدل �ل�شيا�شي

يحافظ املجتمع االأمريكي على خلفية حيوية للغاية, ويظهر انتخاب ترامب رغبة حقيقية يف اخلال�س

»فرز« �ملر�شى �لعبء �ليومي لأطباء �لإنعا�ش  
ت�سكني �لآلم فقط. لكن يف حال ح�سول �أزمات، مثل �لزلزل و�لغتيالت، 
وبالطبع تف�سي فريو�س كورونا �مل�ستجّد قد يتّم ت�سديد معايري �لإنعا�س 
مع تدّفق �ملر�سى �إىل معد�ت حمدودة. ويقول غيديه “نعم، �سيكون علينا 
)�لفرن�سي(  �لرئي�س  تعابري  ن��اأخ��ذ  �إذ  )معينني(.  ملر�سى  �أول��وي��ة  �إع��ط��اء 
�إميانويل ماكرون، نحن يف حرب، و�لأمر ��سمه فرز على غر�ر ما يح�سل 
�أنهم  نعتقد  لأننا  خطرية  بجروح  م�سابني  نرتك  حيث  �ملعركة  �ساحة  يف 
�سيموتون«. وي�سرح �لدكتور فيليب ديفو�س، وهو طبيب �إنعا�س يف لييج يف 

•• باري�س-اأ ف ب

ظل  يف  �سو�ء  �مل�ست�سفيات  يف  �لإنعا�س  ق�سم  لأطباء  �ليومية  �ملهّمة  تكمن 
�نت�سار وباء كورونا �مل�ستجّد �أو قبله، �لختيار بني �ملر�سى َمن �سيتّم و�سعه 
على �أجهزة �لتنف�س �ل�سطناعي. لكن �لوباء �حلايل �سرُيغمهم على �لقيام 

بعملية “فرز” للمر�سى على نطاق و��سع، ما يثري م�سائل �أخاقية.
و�أودى وباء كوفيد-19 بحياة �أكر من 12 �ألف �سخ�س يف �لعامل و�أ�ساب 

�أكر من 300 �ألفاً بح�سب �لأرقام �لر�سمية �مل�سّجلة.
ويحتاج �ملر�سى بحال خطرة �إىل �إنعا�س ُيثقل كاهل �مل�ست�سفيات ويت�سبب 
باكتظاظ فيها يف بع�س �لدول. لكن يف هذه �لظروف، �أي مري�س يجب �أن 

ي�ستفيد من جهاز �لتنف�س �ل�سطناعي؟
وقت  منذ  �ل�سائبة  للممار�سات  توجيهات  هناك  �أن  �لإنعا�س  �أطباء  يوؤكد 
يف  و�لإنعا�س  �لفائقة  �لعناية  ق�سم  رئي�س  غيديه  بريتر�ن  ويقول  طويل. 
�إنها  �ل�سفر،  من  ننطلق  ل  “نحن  باري�س  يف  �أنطو�ن  �لقدي�س  م�ست�سفى 
�ل��ق��ر�ر، هناك  �أج��ل �تخاذ ه��ذ�  �أن من  ي��وم«. ويو�سح  ق��ر�ر�ت ناأخذها كل 
ثاثة معايري تقييمية ُتطّبق �أي�ساً على �مل�سابني بفريو�س كورونا �مل�ستجّد 

هي “رغبة �ملري�س” و”حالته �ل�سحية �لعامة” و”خطورة مر�سه«.
يف ما يخ�ّس رغبة �ملري�س، فاإن �لأطباء يدعون �لعائات �إىل مناق�سة �لأمر 
للم�سابني بفريو�س كوفيد- “ثقيل جد�ً” بالن�سبة  �لإنعا�س  م�سبقاً، لأن 
19 بحالت خطرية مع عو�قب وخيمة حمتملة يف حال جنو� من �ملر�س 
خ�سو�ساً �لأكر �سعفاً. وي�سرح �لطبيب �أنه “�ستجدون �أنف�سكم على مدى 
�سّل حركتهم عرب  يتّم  فيما  ونائمون  تتنف�س عنكم  �آلة  �أ�سابيع مع  ثاثة 
�أم ل، قد  �أن �سو�ء كان هناك مكان  �أدوي��ة خم��ّدرة«. وي�سدد �خل��رب�ء على 
يكون �لإنعا�س “غري منطقي”، م�سريين �إىل �أنه ميكن توجيه �ملر�سى �إىل 

بلجيكا، لوكالة فر�ن�س بر�س “يف هذه �للحظة، نعطي �جلهاز �لتنف�سي �إىل 
�ملتاحة،  �لو�سائل  “وفق  ويتابع  �أك��رب«.  جناة  فر�س  لديه  �ل��ذي  �ل�سخ�س 
�سنحاول �أل يكون �لأمر �أ�سبه ب�سحب يان�سيب” م�سري�ً �إىل جمموعة من 

�ملعايري مثل عمر �مل�ساب و�لأمر��س �لتي يعاين منها �أ�سًا«.
ويف وقت تت�ساعف �أعد�د �مل�سابني، يجب �أي�ساً وفق غيديه، “�ل�سمود على 
ويو�سح �أنه “يجب �أل ُيعطى �ملر�سى �لذين ياأتون �لآن  �ملدى �لطويل”. 
�لأولوية مقابل �أولئك �لذين �سي�سلون بعد �أ�سبوع �أو 15 يوماً، يجب عدم 

��ستنفاد كل �لو�سائل فور�ً«. يف �إيطاليا �لتي �أ�سبحت �لدولة �لأكر تاأثر�ً 
باملر�س يف �لعامل، باتت �مل�ست�سفيات مكتظة و�لأطباء يفعلون ما بو�سعهم.

بريغامو  يف  م�ست�سفى  يف  �إنعا�س  طبيب  وهو  �سالرويل  كري�ستيان  وروى 
نحاول  �أن  ميكن  “ل  �أن��ه  �لإيطالية  �سري�”  دي��ا  “كوريريي  ل�سحيفة 
�لقيام بعجيبة )...( نحاول �إنقاذ فقط من لديهم فر�سة”. و�أ�ساف “نقرر 

بح�سب �لعمر و�حلالة �ل�سحية. كما يف كل حالت �حلرب«.
يف مطلع �آذ�ر/مار�س ونظر�ً �إىل و�سع �مل�ست�سفيات يف �إيطاليا، كانت تعتزم 
�سّن  حتديد  �لفائقة،  و�لعناية  و�لإن��ع��ا���س  للتخدير  �لإيطالية  �ملوؤ�س�سة 

�لدخول �إىل �لعناية.
�إل �أن هذ� �لأمر ل يحظى بالإجماع. يقول �لدكتور غيديه “�لعمر وحده، 
م�سري�ً �إىل �أنه �أدخل �إىل �لإنعا�س م�ساباً بفريو�س كوفيد-19 بحال  ل”، 
خطرة يبلغ 85 عاماً �إل �أنه ل يعاين من �أية �أمر��س �سابقة وكان ل يز�ل 
�لعناية  يف  مكان  هناك  يكون  ل��ن  فيما  �لآن.  حتى  م�ستقّل  ب�سكل  يعي�س 
ل�سخ�س �أربعيني م�ساب بالتلّيف �لكبدي يف مرحلته �لأخرية وهو ل يز�ل 
يحت�سي �مل�سروبات �لكحولية. هذه �ملبادئ نف�سها ُتطبق على لو�ئح �لنتظار 
من �أجل زرع �لأع�ساء، وفق ما �أكد �أرتور كابان من كلية غرو�سمان للطّب 

يف جامعة نيويورك.
ويقول �خلبري يف �أخاقيات �لبيولوجيا لفر�ن�س بر�س “هناك نا�س ميوتون 
“لي�س  ويتابع  لهم”.  �أع�ساء  زرع  بالمكان  لي�س  لأن��ه  يوم منذ عقود  كل 
لدينا ما يكفي من �لأع�ساء )...( �لنظام يق�سي باأن نعطي )�لع�سو( �إىل 
�ل�سخ�س �لذي لديه فر�سة �أكرب للنجاة«. لكن بالن�سبة للم�سابني بكورونا 
�مل�ستجّد وعلى �لرغم من �لقو�عد و�لتو�سيات، فاإن يف نهاية �ملطاف طبيب 
ب�سكل  �أو  �لليل  خال  �أحياناً  �لقر�ر،  �سيتخذ  �ل��ذي  هو  �مل�سوؤول  �لإنعا�س 

طارئ، مبفرده �أو مع فريق، وفق كابان.

�أبخازيا �لنف�شالية تنتخب رئي�شًا جديدً� 
على  كفيت�سينيا  �أخل���ا����س  ح�����س��ل  �ل��ر���س��م��ي��ة،  �لأرق������ام  ووف����ق 
�لثانية من �لنتخابات  %46،17 من �لأ�سو�ت، يف �جلولة 
على  خ��دج��ي��م��ب��ا  ر�وول  ح�����س��ل  ب��ي��ن��م��ا  �أي��ل��ول/���س��ب��ت��م��رب،  يف 
%47،39. و�أعقب قر�ر �ملحكمة �لعليا تظاهر�ت للمعار�سة، 

قام خالها �ملحتجون باقتحام مقر �لإد�رة �لرئا�سية.
 “ �ل�ستقالة  خدجيمبا  �أعلن  �لثاين-يناير،  كانون   12 ويف 

با�سم �ل�ستقر�ر«. ومل يرت�سح لانتخابات �حلالية.
وي��ت��ن��اف�����س يف ه���ذه �لن��ت��خ��اب��ات ث��اث��ة م��ر���س��ح��ني ه��م زعيم 
ووزير  عاماً،   56 �لعمر  من  �لبالغ  بجانيا  �أ�سان  �ملعار�سة 
�لد�خلية �ل�سابق ليونيد دز��سبا )59 عاماً( ووزير �لقت�ساد 
تعزيز  �لثاثة  وي��وؤي��د  ع��ام��اً(.  �أردزي��ن��ب��ا )38  �أدغ���ور  �ل�سابق 

•• مو�شكو-اأ ف ب

�ملو�لية  �جل��ورج��ي��ة  �لنف�سالية  �أب��خ��ازي��ا  جمهورية  تنتخب 
�إلغاء  �إىل  �أدت  للمعار�سة  تظاهر�ت  بعد  لها  رئي�سا  لرو�سيا 

نتائج �نتخابات �سابقة.
�لثاين-يناير  كانون   10 يف  �لأبخازية  �لعليا  �ملحكمة  و�ألغت 
نتائج �نتخابات �أيلول-�سبتمرب �لرئا�سية، �لتي فاز بها ر�وول 

خدجيمبا، و�أمرت باإجر�ء �نتخابات جديدة.
وبذلك لبت �ملحكمة �لعليا مطلب �أحد �أبرز �ملعار�سني و�ملر�سح 
�لذي  كفيت�سينيا،  �أخلا�س  �أيلول-�سبتمرب  بانتخابات  �خلا�سر 

طعن بنتائج �ل�ستحقاق �لأخري.

�أل��ف ناخب لاإدلء   128 �ل��رو�ب��ط م��ع رو���س��ي��ا. ودع��ي نحو 
�ل�ساعة  �أبخازيا حيث فتحت �سناديق �لق��رت�ع  باأ�سو�تهم يف 

5،00 ت غ، و�ستغلق عند �ل�ساعة 17،00 ت غ.
�سباح  �لنتائج  �أوىل  �لنتخابية  �للجنة  ت�سدر  �أن  ويفرت�س 
م��ن جورجيا،  �ل��ت��ي ت�سكل ج���زء�ً  �أب��خ��ازي��ا  �لث��ن��ني. و�أع��ل��ن��ت 
��ستقالها مع �نهيار �لحتاد �ل�سوفياتي وبعد نز�ع د�م �سنو�ت 

مع �لقو�ت �جلورجية مطلع �لت�سعينات.
�أو�سيتيا  �أب���خ���ازي���ا وم��ن��ط��ق��ة  ت��دع��م  �ل��ت��ي  و�ع���رتف���ت رو���س��ي��ا 
حدودية،  �أخ��رى  جورجية  �نف�سالية  منطقة  وه��ي  �جلنوبية 
�آب  يف  جورجيا  م��ع  ق�سرية  ح��رب  بعد  �ملنطقتني  با�ستقال 

�أغ�سط�س 2008.

جمتمع دمره �لتفاوت
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املال والأعمال
مليار درهم �شيولة فائ�شة �شحبها �مل�شرف �ملركزي خالل 4 �أ�شهر  14.3

ي�سدرها  �لتي  �لإح�سائيات  بح�سب  درهم  مليار 
�مل�سرف �ملركزي.

�مل���رك���زي ب�سحب  �مل�����س��رف  ����س��ت��م��ر�ر  وي��ع��ك�����س 
�ل�سيولة خال �لأ�سهر �ملا�سية حر�سه على عدم 
�ل�سيا�سة  �أه���د�ف  ي��خ��دم  لنحو  �إل  ��ستخد�مها 
�مل��ال��ي��ة و�لق��ت�����س��ادي��ة ل��دول��ة �لإم������ار�ت، وذلك 
لدى  �لفائ�سة  �ل�سيولة  توفر  ك��ون  ع��ن  ف�سا 
�ل��ب��ن��وك ي��ع��د م��وؤ���س��ر� ع��ل��ى م���دى ق���وة ماءتها 

�ملالية.
�ملاءة  ف���اإن  �لعاملية  �لنقدية  للمفاهيم  ووف��ق��ا 
�مل��وؤ���س�����س��ة على  ت��ف��وق م���وج���ود�ت  �مل��ال��ي��ة تعك�س 
�لتز�ماتها، كما يعد موؤ�سر� على قدرتها للوفاء 

بالتز�ماتها ومو��سلة عملياتها يف �مل�ستقبل.
�لتي  �لأدو�ت  و�ح��دة من  �لإي���د�ع  �سهاد�ت  وتعد 
�أهد�ف  لتحقيق  �مل��رك��زي  �مل�سرف  ي�ستخدمها 
�ل�سيا�سة �لنقدية و�إد�رة �ل�سيولة يف �ل�سوق وذلك 
بالإ�سافة �إىل �أدو�ت �أخرى ت�ساهم يف جمملها يف 

�سبط حركة �ل�سيولة يف دولة �لإمار�ت.
�لن�ساط  �سهد   2020 �لعام  بد�ية  �أن  �إىل  ي�سار 
جرى  �لتي  �لفائ�سة  �ل�سيولة  حجم  يف  �لأك���رب 
�لإي��د�ع من  �سهاد�ت  ر�سيد  �رتفع  �سحبها حيث 
156.3 مليار درهم يف �سهر يناير �إىل 164.1 
مليار درهم يف نهاية فرب�ير من �لعام ذ�ته وذلك 

ح�سبما تظهر �إح�سائيات �مل�سرف �ملركزي.

••اأبوظبي-وام:
�سحبها  �لتي  �لفائ�سة  �ل�سيولة  قيمة  �رتفعت 
م�سرف �لإمار�ت �ملركزي من �ل�سوق �إىل 14.3 
�أ�سهر وهو ما رفع من  �أربعة  مليار درهم خال 
�لإي���د�ع  ل�سهاد�ت  �ل��رت�ك��م��ي  �لر�سيد  �إج��م��ايل 
لدى �مل�سرف �إىل 164.1 مليار درهم يف نهاية 

�سهر فرب�ير 2020.
وت�سكل �ل�سيولة �لتي جرى �سحبها خال �لفرتة 
من نوفمرب 2019 وحتى فرب�ير 2020 نحو 
�مل�سحوب  �لفائ�س  �لنقد  �إج��م��ايل  م��ن   65%
 22 قيمته  بلغت  و�ل����ذي   2019 �ل��ع��ام  طيلة 

�مل�سوؤولني  كبار  خا�سة   ، �ملرخ�سة 
�لنز�هة  م��ع��اي��ري  ب��اأع��ل��ى  �ل��ت��ق��ي��د   ،
�لإد�ري�����ة  م�����س��وؤول��ي��ات��ه��م  �أد�ء  ع��ن��د 
و�لإ�����س����ر�ف����ي����ة و�ل����رق����اب����ي����ة ل���دى 
يلتزم  ومل   �مل��رخ�����س��ة.  �ل�����س��رك��ات 
�ل�سيد �أرور� بهذه �ملعايري حتى بعد 
�إخطاره م��ر�ًر� ب�ساأن خم��اوف عدم 
�سركة  باأن�سطة  �ملتعلقة  �لإم��ت��ث��ال 
وبهذ�  ل��ي��م��ت��د.  غات�سبي  م���ورغ���ان 
�ملالية  للخدمات  دبي  �سلطة  توؤكد 
حا�سمة  �إج�������ر�ء�ت  �ستتخد  ب��اأن��ه��ا 
ت�سريعات  يخالف  �سخ�س  �أي  �سد 
�ل�����س��ل��ط��ة و����س���ت���ف���ر����س �إج��������ر�ء�ت 
�أك���ر ���س��ر�م��ة ع��ن��د ����س��ت��م��ر�ر تلك 
�لأ�سخا�س مبو��سلة �سوء �لت�سرف 

رغم �لتحذير�ت .

•• دبي-الفجر: 

�أعلنت �سلطة دبي للخدمات �ملالية 
ع���ن ف��ر���س غ���ر�م���ة م��ال��ي��ة بقيمة 
)حو�يل  �أمريكي  دولر   87،500
�إم��ار�ت��ي( على  دره��م   321،000
�إىل  بالإ�سافة  �أرور�  �أج���اي  �ل�سيد 
منعه من �سغل �أي من�سب يف �سركة 
مرخ�سة من قبل مركز دبي �ملايل 
�ل��ع��امل��ي وح��ظ��ره م��ن مم��ار���س��ة �أي 
ب��ت��ق��دمي �خلدمات  ي��ت��ع��ل��ق  ن�����س��اط 

�ملالية يف �أو من �ملركز.
وي���اأت���ي ه����ذ� �لإج�������ر�ء ب�����س��ب��ب دور 
من  �ل����ع����دي����د  يف  �أرور�  �ل�������س���ي���د 
لت�سريعات  �خل��ط��رية  �لن��ت��ه��اك��ات 
على  �ملالية.  للخدمات  دبي  �سلطة 

 2018 مايو  يف  �ملالية  للخدمات 
على �لأعمال و�ملمتلكات ؛ 

�ح�����دى  ت�����س��ن��ي��ف  يف  �ل���ف�������س���ل   •
�لعماء ب�سكل �سحيح وعدم �لقيام 
ب�ساأن  �ل����ازم����ة  ب��ال���س��ت��ف�����س��ار�ت 
مبا�سرة  و�أ���س��ب��اب  �أم���و�ل���ه  م�����س��در 

�ملعامات؛ و
ت��زوي��د جمل�س  ع��دم �لتاأكد م��ن   •
غات�سبي  م���ورغ���ان  ���س��رك��ة   �إد�رة 

ليمتد  مبعلومات �سحيحة.
للخدمات  دب�����ي  ���س��ل��ط��ة  ون����ظ����رت 
�أرور�  �ل�������س���ي���د  ط���ل���ب  يف  �مل����ال����ي����ة 
�إ�ستناد�ً  �ل��غ��ر�م��ة  مبلغ  لتخفي�س 
لظروف مالية �سعبة وو�فقت على 
�لأ�سا�س.  ه���ذه  ع��ل��ى  ب��ن��اء  �ل��ط��ل��ب 
ت�سوية  �أرور� على  �ل�سيد  و�فق  كما 

دبي  �سلطة  ق��ب��ل  م��ن  �مل��ف��رو���س��ات 
مبكرة  مرحلة  يف  �ملالية  للخدمات 
��ستحق  وب��ال��ت��ايل  �ل��ت��ح��ق��ي��ق،  م���ن 
مبوجب  �ل��غ��ر�م��ة  ع��ل��ى  تخفي�س 
�سيا�سة �سلطة دبي للخدمات �ملالية 
ولول  �مل��ب��ك��رة.  بالت�سوية  �ملتعلقة 
�لتخفي�س �ملمنوح ب�سبب �لظروف 
�ملبكرة،  و�لت�سوية  �ل�سعبة  �ملالية 
على  �مل��ف��رو���س��ة  �ل��غ��ر�م��ة  لو�سلت 
�ل�سيد �أرور� �إىل مبلغ 187،500  
دولر �أمريكي )حو�يل 689،000 

درهم �إمار�تي(.
بر�يان  �ل�����س��ي��د  ق����ال  م���ن ج��ان��ب��ه، 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  ���س��ت��اي��روول��ت، 
�ملالية:   ل��ل��خ��دم��ات  دب����ي  ل�����س��ل��ط��ة 
�لأ�سخا�س  ج��م��ي��ع  م����ن  ن���ت���وق���ع  

�أرور�   �ل�سيد  ق��ام  �خل�سو�س،  وج��ه 
ب��ت��ن��ف��ي��ذ م��ع��ام��ات ل��ل��ع��م��اء غري 
م�سرح بها و�لتعامل ب�سكل م�سلل 
�لعماء  ه��������وؤلء  جت�����اه  وخم��������ادع 

و�سلطة دبي للخدمات �ملالية.   
�كت�سفت  �أخ�������رى،  �أم������ور  و���س��م��ن 
�أن  �مل��ال��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات  دب���ي  �سلطة 
�سلطة  م��ب��ادئ  خالف  �أرور�  �ل�سيد 
�ملتعلقة  �مل���ال���ي���ة  ل��ل��خ��دم��ات  دب����ي 
ب��الأ���س��خ��ا���س �مل��رخ�����س��ة م��ن خال 
و�ل��ت��ق��ي��د مبعايري  �لإل����ت����ز�م  ع����دم 
و�لتعامل  �ل����ن����ز�ه����ة  م����ن  ع���ال���ي���ة 

�لعادل.
من�سب  �أرور�  �ل�����س��ي��د  ���س��غ��ل  وق���د 
�سركة   ل��دى  �أول  تنفيذي  م�سوؤول 
 )MGL(  مورغان غات�سبي ليمتد

من  ف�ساعًد�   2016 منذ  عديدة 
ق��ب��ل ق�����س��م �لم��ت��ث��ال ل���دى �سركة 
و�سلطة  ليمتد  غات�سبي  م��ورغ��ان 
دب���ي ل��ل��خ��دم��ات �مل��ال��ي��ة. ل��ك��ن رغم 
هذه �لتحذير�ت �ملتكررة، مل يتخذ 
�إج��ر�ء�ت و�فية لوقف  �أرور�  �ل�سيد 
�أنظمة  حت�سني  �أو  �لت�سرفات  تلك 

�ل�سركة و�سو�بطها.  
ومن بني هذه �ملخالفات قيام �ل�سيد 
مورغان  ل��سركة   )مت��ث��ي��ًا  �أرور� 
غات�سبي ليمتد ( بتنفيذ معامات 
دون  �لعماء  م��ن  �ثنني  ع��ن  نيابة 
علمهم �أو تفوي�س منهم. كما وقام 
�ل�سيد �أرور� بالتعامل ب�سكل م�سلل 
�لكاذبة  �ملعلومات  وخمادع وتقدمي 
�أو  �مل��ع��ام��ات  تلك  ع��ن  �مل�سللة  �أو 

منذ ترخي�سها من قبل �سلطة دبي 
للخدمات �ملالية يف مار�س 2013. 
�أنيطت  �ملن�سب،  ه��ذ�  خ��ال  وم��ن 
و�لإ�سر�ف  �لإد�رة  م�سوؤوليات  �إليه 
�أعمال  ع��ل��ى  �ل��ي��وم��ي��ة  و�ل���رق���اب���ة 
�خل���دم���ات �مل��ال��ي��ة ل��ل�����س��رك��ة حيث 
��ستملت و�جباته ب�سكل مبا�سر على 
و�لتعامل  �ملالية  �خل��دم��ات  �أع��م��ال 

مع عماء �ل�سركة. 
للخدمات  دب���ي  �سلطة  و�أك��ت�����س��ف��ت 
و�سركة  �أرور�  �ل�����س��ي��د  �أن  �مل��ال��ي��ة 
و��سلو�  ليمتد  غات�سبي  م��ورغ��ان 
������س�����وء �ل����ت���������س����رف ب����ال����رغ����م من 
ب�ساأن  �مل���ت���ع���اق���ب���ة  �ل����ت����ح����ذي����ر�ت 
خ������روق������ات �ل�����ق�����و�ع�����د و�ل�����ت�����ي مت 
منا�سبات  يف  �إل��ي��ه��ا  �ن��ت��ب��اه��ه  ل��ف��ت 

وقد  للعماء.  عنها  �لإف�ساح  عدم 
رغم  �مل��ع��ام��ات  �إح����دى  تنفيذ  مت 
تعليمات  ب���اإع���ط���اء  �ل��ع��م��ي��ل  ق���ي���ام 

�سريحة بخاف ذلك.
�لمتثال  �أرور� يف  �ل�سيد  ف�سل  كما 
للخدمات  دب��ي  �سلطة  لتوجيهات 
ب�����س��اأن �حل��ف��اظ على �سرية  �مل��ال��ي��ة 
معلومات  ل���ه���ا  وق������دم  �ل��ت��ح��ق��ي��ق 

م�سللة ب�ساأن ذلك. 
عاوة على ذلك، �نتهك �ل�سيد �أرور� 
للخدمات  دب���ي  �سلطة  ت�����س��ري��ع��ات 

�ملالية من خال م�ساركته يف:
ل�سندوق  �مل�سروع  �لرتويج غري   •

�أجنبي غري منظم؛
�لقيود  ل��ب��ع�����س  �لم��ت��ث��ال  ع���دم   •
�مل��ف��رو���س��ة م���ن ق��ب��ل ���س��ل��ط��ة دبي 

بعد انتهاكات متعددة وخطرية ومتوا�سلة لت�سريعات �سلطة دبي للخدمات املالية

 �شلطة دبي للخدمات �ملالية تتخذ �إجر�ء�ت �شارمة �شد �أحد كبار �مل�شوؤولني �لتنفيذيني

�ت�شالت تطلق من�شة �أعمال رقمية 
مبتكرة لل�شركات �ل�شغرية و�ملتو�شطة 

•• دبي-وام:

�لتي    Business Edge �ل�ساملة  �لرقمية  �ملن�سة  �ت�سالت   �أطلقت 
ت��وف��ر �سل�سلة و����س��ع��ة م��ن �خل��دم��ات و�حل��ل��ول و�ل��ت��و����س��ل �لآم���ن بني 
 Business  ل�سركات �ل�سغرية و�ملتو�سطة وعمائها. و ت�ساهم من�سة�
Edge  يف توفري �ُسبل �لتعاون و�لتو��سل �لآمن و�لفّعال ما بني �ل�سركات 
�أخ�������رى وعقد  �ل�سغرية و�ملتو�سطة من جهة وبني �لعماء من جه������ة 
�ملوؤمتر�ت �ملرئية وم�ساركة �مللفات وذلك بالعتماد على منوذج �لت�سال 
�ملّوحد Unified Communications  من �ت�سالت  و�ملرتكز على 

�خلدمات �ل�سحابية �حلديثة.

كهرباء �ل�شارقة حت�شل على �شهادة �إجناز من جلنة �لأمم �ملتحدة للمياه

�ل�شارقة لإد�رة �لأ�شول تعفي م�شتاأجري �شوق 
�حلر�ج و�شوق �جلبيل من �لإيجار ملدة 3 �أ�شهر

د�نة غاز : عملياتنا متو��شلة 
�إقليم  يف  طاقتها  ب��ك��ام��ل 
وم�شر �ل��ع��ر�ق  كرد�شتان 

•• ال�شارقة-وام:

�أن جميع  غ����از  د�ن�����ة  ���س��رك��ة  �أع��ل��ن��ت 
�لعر�ق  كرد�ستان  �إقليم  يف  عملياتها 
وم�سر تعمل بكامل طاقتها ومل تتاأثر 
�لفريو�س  بانت�سار  �لإن��ت��اج  م��ع��دلت 

�لوبائي �لعاملي كورونا.
وقالت �ل�سركة يف بيان �أ�سدرته �م�س 
ل�سوق  �لإلكرتوين  �ملوقع  على  ون�سر 
�لغاز  �إن  �مل��ال��ي��ة  ل������اأور�ق  �أب��وظ��ب��ي 
�إنتاجها  من   75% ي�سكل  �لطبيعي 
ب��ي��ع��ه مب���وج���ب ع���ق���ود طويلة  وي���ت���م 
�لأجل مع �حلكومات �مل�سيفة، م�سرية 
�إىل �أن هذه �لعقود ت�ساهم يف 50% 
ل  فاإنها  وبذلك  �ل�سنوي  دخلها  من 

تتاأثر يف تقلبات �أ�سعار �لنفط.
بو�سع  تتمتع  �أن��ه��ا  �ل�����س��رك��ة  و�أك����دت 
مايل قوي حيث بلغ ر�سيدها �لنقدي 
�لعام  ن��ه��اي��ة  يف  دولر  م��ل��ي��ون   425
تقدمي  م��ن��ه��ا  ي��ت��ط��ل��ب  ول   ،2019
مت���وي���ل ر�أ����س���م���ايل م��ب��ا���س��ر خلطط 
�لعر�ق  ك��رد���س��ت��ان  �إق��ل��ي��م  يف  من��وه��ا 
ح��ي��ث ي��ب��ل��غ م���ع���دل �لإن����ت����اج �حل���ايل 
�لغاز  م��ن  مكعب  ق��دم  مليون   400

يوميا.

�ل�سارقة  يف  د�ئ��م��اً  نحر�س  �لأ���س��ول:   لإد�رة  �ل�سارقة 
�لدعم  م�ستويات  �أع��ل��ى  ت��ق��دمي  على  �لأ���س��ول  لإد�رة 
ل�����س��رك��ائ��ن��ا م���ن �أ����س���ح���اب �مل���ع���ار����س يف ���س��وق �حل����ر�ج 
و�أ�سحاب �ملحات يف �سوق �جلبيل، وتقدمي �لت�سهيات 
�أزمة  ت��د�ع��ي��ات  م��ن  �أن تخفف  و�ل��ت��ي ميكن  �ل��ازم��ة 

فريو�س كورونا .
مع  بالتو��سل  �ل�سوق  �إد�رة  �ستقوم  �ل�سايغ:   و�أ�ساف 
�مل�����س��ت��اأج��ري��ن يف ك��ا �ل�����س��وق��ني خ���ال �لأي����ام �لقليلة 
�لإعفاء�ت،  بهذه  �لازمة  �لإج���ر�ء�ت  لإمت��ام  �لقادمة 
�مل�ستثمرين  ج��ان��ب  �إىل  �ل��وق��وف  �ل�سركة  و�ستو��سل 

و�مل�ستاأجرين ودعمهم و�لت�سهيل عليهم .
خال  �ج��ت��م��ع��ت  ق���د  ل��ل�����س��رك��ة  �ل��ع��ل��ي��ا  �لإد�رة  وك�����ات 
دميومة  خ��ط��ط  ومناق�سة  ل��د�ر���س��ة  �مل��ا���س��ي  �لأ���س��ب��وع 
�لعمل و�إمكانية دعم وم�ساندة عماء �ل�سركة وخا�سة 
�ل�سادرة  �لتعليمات  وف��ق  �ل���زو�ر  �أع���د�د  �نخفا�س  م��ع 
يف  بالتو�جد  �لل��ت��ز�م  ب�سرورة  و�ملقيمني  للمو�طنني 
وحفاظاً  بالفريو�س  �إ�سابتهم  فر�س  لتقليل  منازلهم 

على �سامتهم �لعامة.

•• ال�شارقة-الفجر:

بتوجيهات من �ل�سيخ حممد بن �سعود �لقا�سمي، رئي�س 
مع  ومتا�سياً  �لأ���س��ول،  لإد�رة  �ل�سارقة  �إد�رة  جمل�س 
جهود �لإد�رة �لعليا باإيجاد �خلطط �لتي تدعم عماء 
�ل�سركة يف هذه �لفرتة �ل�ستثنائية، �أعلنت �ل�سركة عن 
بال�سارقة من  �ملعار�س يف �سوق �حلر�ج  �أ�سحاب  �إعفاء 
�لإيجار ملدة ثاثة �أ�سهر وكذلك كافة �ملحات يف �سوق 
و�خل�سرو�ت  �للحوم  حم��ات  ت�سمل  و�ل��ت��ي  �جلبيل، 

و�لفو�كه، بالإ�سافة �ىل حمات �لتجزئة �لأخرى. 
وياأتي تقدمي هذه �لإعفاء�ت تز�مناً مع تد�عيات �نت�سار 
�مل�سوؤولية  و�سمن   ،)19- )ك��وف��ي��د  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
تعزيز  يف  �لأ���س��ول  لإد�رة  �ل�����س��ارق��ة  ل�سركة  �لوطنية 
�ل�سارقة،  �إم���ارة  وتناف�سية  �لوطني  �لقت�ساد  ق��در�ت 
�مل�ستثمرين  على  �لأع��ب��اء  تخفيف  يف  منها  وم�ساهمة 
�لظروف  ه���ذه  جت����اوز  م��ن  ومتكينهم  و�مل�����س��ت��اأج��ري��ن 

�ملوؤقتة.
ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ل�سايغ،  وليد  �سعادة  وقال 

�ل�شارقة تدرج �شكوكا بقيمة 200 
مليون دولر �أمريكي يف نا�شد�ك دبي

•• دبي -وام: 

يف  �أمريكي  دولر  مليون   200 بقيمة  �سكوكا  �ل�سارقة  �إم���ارة  �أدرج���ت 
يف  �ملدرجة  �ل�سكوك  قيمة  �إجمايل  �لإ���س��د�ر  هذ�  لريفع  دبي  نا�سد�ك 
دبي �إىل 67.06 مليار دولر �أمريكي مما يعزز مكانة دبي كاأحد �أكرب 

مر�كز �إدر�ج �ل�سكوك من حيث �لقيمة يف �لعامل.
بد�ية  منذ  دبي  نا�سد�ك  �ملدرجة يف  �ل�سكوك  بلغ جمموع  فقد  وبهذ�   
هذ� �لعام 2.9 مليار دولر �أمريكي كما حققت نا�سد�ك دبي يف 2019 
 14.15 �إدر�ج��ات �ل�سكوك  �رتفاعا �سنويا قيا�سيا حيث و�سل �إجمايل 
 2018 عام  على   18% بن�سبة  يزي�������د  ما  وه�����و  �أمريكي  دولر  مليار 
و�ل����ذي ك���ان �إج���م���ايل �إدر�ج������ات �ل��ب��ور���س��ة ف��ي��ه 11.99 م��ل��ي��ار دولر 

�أمريكي.
 44 �إىل  �لقيمة  حيث  م��ن  دب��ي  بنا�سد�ك  �ل�سكوك  �إدر�ج����ات  وتنق�سم 
%56 من قبل  يقارب  �إمار�تيني وما  مدرجة من قبل م�سدرين   %
م�سدرين عامليني وهو موؤ�سر جيد على مكانة �لبور�سة ودورها �لفعال 
يف ��ستقطاب م�سدرين حمليني وعامليني حيث تعزز �لبور�سة خططها 
ل�ستقطاب م�سدري �ل�سكوك من �ل�سرق �لأو�سط و�لعامل وذلك لدعم 

قطاع �لتمويل �ملتو�فق مع �ل�سريعة �لإ�سامية.
دولر  مليار   129 م��ن  �لعاملية  �ل�سكوك  �إ����س���د�ر�ت  �إج��م��ايل  و�رت��ف��ع 
�أمريكي يف عام 2018 �إىل 162 مليار دولر �أمريكي يف 2019 بن�سبة 

تعادل %26 وفقا ل�ستاندرد �آندبورز.
ي�سار �إىل �أن �إمارة �ل�سارقة قد قامت باإدر�جها �لأخري لل�سكوك بقيمة 

200 ملي�ون دولر �أمريكي يف نا�سد�ك دبي بتاريخ 19 مار�س 2020.

•• ال�شارقة-وام:

ومياه  ك���ه���رب���اء  ه��ي��ئ��ة  ح�����س��ل��ت 
�ليوم  م���ع  ت���ز�م���ن���اً   - �ل�������س���ارق���ة 
�لعاملي للمياه �لذي ي�سادف 22 
مار�س من كل عام - على �سهادة 
�إجناز هذ� �لعام من جلنة �لأمم 

�ملتحدة �ملعنية باملو�رد �ملائية.
ملو��سلة  ت����ق����دي����ر�ً  ذل�����ك  ي����اأت����ي 
�لهيئة جهودها يف �تخاذ خطو�ت 
�إي���ج���اب���ي���ة يف �حل����د من  ع��م��ل��ي��ة 
باأهمية  �لوعي  ون�سر  �ملياه  ه��در 
ومو�جهة  �لأم���ث���ل  �ل���س��ت��خ��د�م 
يف  مبا  باملياه  �ملت�سلة  �لتحديات 
�ملتاحة  �لفر�س  حم��دودي��ة  ذل��ك 
�ملاأمونة  �مل���ي���اه  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول 
وزي��ادة �ل�سغط على م��و�رد �ملياه 
وتفاقم خطر �جلفاف وتد�عيات 
�ملناخ وتخفي�س �لنبعاثات  تغري 

�لكربونية.
�ملهند�س  �لدكتور  �سعادة  و�أع��رب 
كهرباء  هيئة  رئي�س  �لليم  ر��سد 
�سعادته  ع����ن  �ل�������س���ارق���ة  وم����ي����اه 
ب���ح�������س���ول �ل���ه���ي���ئ���ة ع����ل����ى ه����ذه 
�ل�سهادة �لدولية من جلنة �لأمم 
�ملائية،  ب���امل���و�رد  �ملعنية  �مل��ت��ح��دة 
و�سعت  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أن  �إىل  م�����س��ري�ً 
و�أولوياتها  ��سرت�تيجيتها  �سمن 
م�ساألة �لتز�مها بتحقيق �لتنمية 
�مل�������س���ت���د�م���ة �ل���ت���ي ت��ع��ت��م��د على 
�ملعرفة و�لبتكار و�لنمو  ت�سخري 

تهدف لدعم جهود تطوير ون�سر 
�لنظيفة  �ملياه  �إن��ت��اج  تكنولوجيا 
وت�سجيع  و�ل��ت��ط��وي��ر  و�ل���ب���ح���ث 
�ل�����س��ر�ك��ات �ل��ع��امل��ي��ة وت��ع��زي��ز دور 
�ل�سباب ومتكني �ملر�أة يف �ملجالت 
كافة �ملتعلقة ب�سكل رئي�سي باحلد 
�ملناخ ومتهيد  من تد�عيات تغري 

�لطريق نحو م�ستقبل م�ستد�م.
على  ح�سلت  �لهيئة  �أن  و�أ�سافت 
هذه �ل�سهادة �لدولية من خال 
تقدمي �إجناز�تها وجهودها لن�سر 
�مل��ي��اه و�حلفاظ  ب��اأه��م��ي��ة  �ل��وع��ي 
عليها �إلكرتونيا �إىل جلنة �لأمم 
�ملائية  ب���امل���و�رد  �مل��ع��ن��ي��ة  �مل��ت��ح��دة 
حيث �ساركت �أكر من 12 جهة 
يف تقدمي جهودها يف هذ� �ملجال 
وح�سلت �لهيئة على �سهادة �إجناز 

وتقدير.
م�ستمرة  �لهيئة  �أن  �إىل  و�أ���س��ارت 
�جلهات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �لعمل  يف 
و�خلا�سة  �حلكومية  و�ملنظمات 
وت�����س��ج��ي��ع �حللول  ل���دف���ع  ك���اف���ة 
�ملياه  وحتلية  لإنتاج  �لإقت�سادية 
و�لبتكار  �لتطوير  جهود  ودع��م 
لتعزيز �ل�ستد�مة بهدف حتقيق 
�إىل  و�ل��و���س��ول  �مل��رج��وة  �لنتائج 
�لأمن  تعزيز  �ملاأمولة يف  �لغايات 
�لنبعاثات  وت��خ��ف��ي�����س  �مل����ائ����ي 
�لتغري  م���ن  و�حل�����د  �ل��ك��رب��ون��ي��ة 
�ملو��سفات  �أف�����س��ل  وف��ق  �مل��ن��اخ��ي 

�لعاملية.

ك���ف���اءة حمطات  وك���ذل���ك رف�����������ع 
حت��ل��ي��ة �مل����ي����اه و�أك��������ر م����ن 35 
�ل�ستهاك  ل��رت���س��ي��د  ب��رن��اجم��ا 
و�ل��ت��ع��اون م��ع �جل��ه��ات �ملخت�سة 
لإ����س���د�ر ق��ان��ون �مل��ح��اف��ظ��ة على 
م�����س��ادر �مل��ي��������������������اه مم���ا ���س��اه��م يف 
وح�سول  �لإجن����از  ه����ذ�  حتقيق 
�ل�س���هادة  ه�����������ذه  ع��ل��ى  �ل��ه��ي��ئ��ة 

�لدولية.
�ملهند�سة  �أو�سحت  ناحيتها  م��ن 
م���دي���ر مكتب  �ل���ك���اظ���م  ف��اط��م��ة 
�أن  و�ل�����س��ام��ة  و�ل�����س��ح��ة  �لبيئة 
و��سرت�تيجيتها  �ل��ه��ي��ئ��ة  خ��ط��ة 

�ل��ت��ي ت�سمن  ك��اف��ة  �لإج��������ر�ء�ت 
�لوعي  ون�سر  �ملياه  على  �حلفاظ 
باأهميتها و�ل�سلوكيات �ل�سحيحة 
��ستخد�مها مما يحافظ على  يف 
�لتوجهات  م��ع  و�ل��ت��و�ف��ق  �لبيئة 
�لنبعاثات  م���ن  ل��ل��ح��د  �ل��ع��امل��ي��ة 

�لكربونية و�لتغري �ملناخي.
و�أو�سح �أن �لهيئة و�سعت برنامج 
من  �ل��ع��دي��د  تنفيذ  �سمل  حم��دد 
�حلد  يف  ت�سهم  �لتي  �مل�سروعات 
�لت�سربات  وك�سف  �ملياه  هدر  من 
�ملتقدمة  �لتكنولوجيا  و��ستخد�م 
يف �إنتاج �ملياه �ملعباأة باأف�سل جودة 

�لأخ�سر �مل�ستد�م ل�سمان حتقيق 
�لق��ت�����س��ادي و�حلفاظ  �لزده����ار 
على �لبيئة وذلك يف �إطار روؤيتها 
�لتكنولوجيا  ت�سريع وترية  حول 
للت�سدي  ف��اع��ل  كحل  و�لب��ت��ك��ار 

لتد�عيات تغري �ملناخ.
�أن حت��ق��ي��ق ه����ذ� �لإجن�����از  و�أك�����د 
�ل�سهادة  ه���ذه  ع��ل��ى  و�حل�����س��ول 
�ل����دول����ي����ة ج������اء ب���ف�������س���ل روؤي������ة 
�ل�سمو  ����س���اح���ب  وت����وج����ي����ه����ات 
�ل�����س��ي��خ �ل����دك����ت����ور ���س��ل��ط��ان بن 
�ملجل�س  ع�سو  �لقا�سمي  حممد 
باتخاذ  �ل�����س��ارق��ة  �لأع���ل���ى ح��اك��م 

•• دبي-الفجر:

ك�سوت  دوره���ا  تفعيل  يف  دب��ي  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  جنحت 
ل��ل��ق��ط��اع �خل��ا���س وذل���ك يف خ�سم  ملجتمع �لأع���م���ال ومم��ث��ل 
�لعاملية �حلالية، من خال �لعمل على  �ملتغري�ت و�لتطور�ت 
تذليل �لتحديات �لتي تو�جه، وتعزيز �سر�كاتها مع �سركائها 
�ملعنية  �حل��ك��وم��ي��ة  و�ل��ه��ي��ئ��ات  ب��ال��دول��ة  �لق��ت�����س��اد  وز�رة  يف 
�أع�سائها من  تن�سيقها لجتماع مثمر بني  و�آخرها  �لأخ��رى، 
�أك��د على توفر  كبار جت��ار �لفو�كه و�خل�����س��ر�و�ت مع �ل���وز�رة 
�ملو�د �لأ�سا�سية يف �لدولة يزيد عن  خمزون ��سرت�تيجي من 

�ستة �أ�سهر.
وك�سفت �لغرفة عن �عتمادها خطة متكاملة لتعزيز هذ� �لدور 
�لذي تلعبه و�سط �لتحديات �حلالية �ملتعلقة بتد�عيات �نت�سار 
مع  �جتمعت  حيث   ،)19 )كوفيد  �مل�ستجد  �لكورونا  فريو�س 
ممثلي �لقطاع �خلا�س من قادة و�أع�ساء جمموعات وجمال�س 
�لأعمال �لتابعة لها، و��ستمعت �إليهم حول �ملعوقات و�لتحديات 
�لتي تو�جههم يف بيئة �لأعمال، متهيد�ً مل�ساركتها مع �جلهات 
�حلكومية �ملعنية، وطماأنتهم �إىل فعالية �لإجر�ء�ت و�لتد�بري 
�ل��وق��ائ��ي��ة و�لح����رت�زي����ة �ل��ت��ي �ت��خ��ذت��ه��ا �حل��ك��وم��ة حلماية 
و�حل��ف��اظ على  و�ل����زو�ر،  و�ملقيمني  �مل��و�ط��ن��ني  �أم��ن و�سامة 

��ستمر�رية �أعمالهم.
لأع�سائها  �ج��ت��م��اع  بتن�سيق  ج��ه��وده��ا  �ل��غ��رف��ة  و����س��ت��ك��م��ل��ت 
يف جم��م��وع��ة ع��م��ل جت���ارة �ل��ف��و�ك��ه و�خل�����س��ر�و�ت م��ع وز�رة 
وتناول  �لغرفة،  عن  ممثلني  بح�سور  موؤخر�ً  عقد  �لقت�ساد 
مو��سيع هامة تخ�س �لأمن �لغذ�ئي و��ستمر�ر تدفق �لب�سائع 
و�ل�سلع، و�حلفاظ على �ملخزون �ل�سرت�تيجي للمو�د �لغذ�ئية 

�لأ�سا�سية.
وناق�س �حل�سور ت�سكيل جلنة طارئة ت�سم ممثلني عن وز�رة 

�لق��ت�����س��اد وغ��رف��ة دبي 
�سل�سلة  مكونات  وجميع 
�لإم���������������د�د و�ل�����ت�����وزي�����ع 
�للوجي�ستي،  و�ل���دع���م 
مر�قبة  مهمتها  ت��ك��ون 
ومعاجلة  �ل����ت����ط����ور�ت 
�مل�����س��ائ��ل ب�����س��ك��ل ف���وري 
وع����اج����ل، �لأم�������ر �ل����ذي 
تد�عيات  ل����ه  ����س���ي���ك���ون 
�ن�سيابية  على  �إيجابية 
�حل�������رك�������ة �ل����ت����ج����اري����ة 

�لعابرة للحدود.
وكانت �لغرفة يف �سورة 

ل��اأغ��ذي��ة بو�سع  �ل��ت��ج��ارة وم���ري�ك  م��ب��ادرة �سركتي ف��رز�ن��ة 
�أطنان من �خل�سار و�لفو�كه يف ت�سرف �لدولة، حيث دعمت 
من  �ن��ط��اق��اً  بها  و�ل�����س��روع  �عتمادها  على  و�سجعت  �مل��ب��ادرة 
ون�سقت  �خلا�س،  للقطاع  �لجتماعية  بامل�سوؤولية  �لإح�سا�س 

طرحها على وز�رة �لقت�ساد. 
�سعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة جتارة و�سناعة  و�أ�سار 
دبي �إىل �أن دور �لغرفة يف �لفرتة �حلالية هو دور هام وحيوي 
�لغرفة  �أن  �إىل  م�����س��ري�ً  �لأع���م���ال،  جمتمع  ���س��وت  باعتبارها 
�لقطاع �خلا�س  �إي�سال �سوت  �لفرتة يف  ه��ذه  خ��ال  جنحت 
و�إح��د�ث حر�ك  و�ملوؤ�س�سات �حلكومية،  و�لدو�ئر  �إىل �جلهات 
�لعام  �لقطاعني  بني  �ل�سر�كة  تفعيل  يف  جنح  مثمر  تفاعلي 

و�خلا�س خلدمة �ل�سالح �لعام وم�سالح جمتمع �لأعمال.
قطاع  خل��دم��ة  �سر�كاتها  ت�ستثمر  �لغرفة  �أن  بوعميم  و�أك���د 
جزء  �لقت�ساد  وز�رة  م��ع  �ل��ت��ع��اون  �أن  �إىل  م�سري�ً  �لأع��م��ال، 
�أ���س��ا���س��ي م���ن �جل���ه���ود �ل��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا �ل��غ��رف��ة ل��ل��ح��ف��اظ على 

�لتي  �لهائلة  �لتحديات  وتناف�سيتها رغم  �لأعمال  ��ستمر�رية 
�لقت�سادي  �مل�سهد  على  �مل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  �أح��دث��ه��ا 
يكون  �ل�سلبية  �لتد�عيات  ه��ذه  �ح��ت��و�ء  �أن  مو�سحاً  �لعاملي، 
فقط من خال حو�ر و��سح و�سفاف بني �لقطاعني �خلا�س 
و�ل��ع��ام، يخفف م��ن وط���اأة ه��ذه �مل��ت��غ��ري�ت، وي��خ��دم يف �ملدى 
�لق�سري و�ملتو�سط قطاع �لأعمال، م�سدد�ً على �إلتز�م �لغرفة 
بلعب هذ� �لدور و��ستكماله، ومثنياً على �لتعاون �لذي تبديه 
�لهيئات �حلكومية للمحافظة على ��ستمر�رية �لأعمال ودعم 

�لقطاع �خلا�س.   
ومن جانب �آخر، �أجرت �لغرفة موؤخر�ً عدد�ً من �لنقا�سات مع 
�لتحديات  �ملختلفة متحورت حول  �ملعنية  �لدو�ئر �حلكومية 
�لتي مير بها �لقطاع �خلا�س يف �ملرحلة �حلالية جّر�ء تف�سي 
�لإجر�ء�ت  من  ع��دد  تطبيق  على  و�لعمل  �لكورونا،  فريو�س 

�لتحفيزية �لتي ت�سمن ��ستمر�رية �لأعمال و��ستد�متها.
وتناولت �لغرفة يف هذه �لنقا�سات مو��سيع ت�سمل خف�س كلفة 
ممار�سة �لأعمال، ومر�جعة بع�س �لت�سريعات لت�سهيل �لأعمال 
�لتجارية،  �ملنظومة  ودع��م  �ل�ستهاك  تعزيز  �إىل  بالإ�سافة 
كانت  �ملعنية  �حلكومية  �جلهات  �أن  �إىل  �لغرفة  �أ���س��ارت  حيث 
منفتحة على دعم �لقطاع �خلا�س بت�سهيات وحزم حتفيزية 
�سيكون  حيث  �حل��ال��ي��ة،  و�ل��ت��ح��دي��ات  �ل��ت��اأث��ري�ت  عنه  تخفف 
هناك ترجمة �سريعة لهذ� �لدعم جتعل �لقطاع �خلا�س �أكر 
�أد�ء دوره.  وتلعب غرفة دبي دور�ً كبري�ً يف متثيل  فعالية يف 
ودعم وحماية م�سالح جمتمع �لأعمال يف �لإم��ارة من خال 
�سر�كتها �لقوية مع خمتلف �جلهات �حلكومية �ملعنية، حيث 
�لقت�ساد  وز�رة  يف  �سركائها  م��ع  دوري  ب�سكل  �لغرفة  تن�سق 
و�جلهات �حلكومية �ملعنية �لأخرى، لإيجاد حلول للتحديات 
�ل�سر�كة بني  تفعيل  �لأعمال من خال  تو�جه جمتمع  �لتي 

�لقطاعني �لعام و�خلا�س.

عززت �سراكتها مع وزارة االقت�ساد وناق�ست حلواًل مع جهات حكومية لتحفيز ا�ستمرارية االأعمال

غرفة دبي تفّعل دورها ك�شوت ملجتمع �لأعمال عرب خطة متكاملة تدعم �شر�كة �لقطاعني �لعام و�خلا�ش 
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املال والأعمال

ما يعادل 593 م�شبحا �أوملبيا .. »�إمباور« توّفر 326 مليون غالون مياه حمالة يف 2019
ملعاجلة �أزمة �ملياه �لعاملية. وين�سب �لرتكيز �لأ�سا�سي لهذه 
�أه��د�ف �لتنمية �مل�ستد�مة  6 من  �ملنا�سبة على دعم �لهدف 
ومر�فق  �مل��ي��اه  �إت��اح��ة  م�ساألة  يعالج  �ل���ذي  �مل��ت��ح��دة  ل���اأمم 

�ل�سرف �ل�سحي للجميع مع حلول 2030.
ل�»�إمباور«:  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  ���س��ع��ف��ار،  ب��ن  �أح��م��د  وق���ال 
توؤدي �أغلب �لأن�سطة �لب�سرية �إىل طرح مياه عادمة، حيث 
�لعادمة  �لعامل  �ملائة من مياه  80 يف  يزيد على  ما  ُيطرح 
ل  �إذ  �لقلق  على  يبعث  �أم��ر  وه��و  معاجلة،  ب��دون  �لبيئة  يف 
�ملعاجلة  غري  �لعادمة  �ملياه  كمية  من  �حل��ّد  فو�ئد  تقت�سر 
�إنقاذ �لأرو�ح وتعزيز  �لتي ُت�سرف يف �لبيئة �لطبيعية على 
ي�ساعد  �أن  ميكن  بل  وح�سب،  �ل�سليمة  �لإيكولوجية  �لُنظم 

هذ� �لأمر �أي�ساً على تعزيز �لنمو �مل�ستد�م.

•• دبي –الفجر:

»�إمباور«  �أعلنت موؤ�س�سة �لإمار�ت لأنظمة �لتربيد �ملركزي 
�ملناطق يف �لعامل، عن ت�سجيل  �أك��رب م��زّود خلدمات تربيد 
�ملياه  م��ن  غ��ال��ون  مليون   326 �إىل  و�سلت  مائية  وف���ور�ت 
 305 2019، ���س��ع��ود� م��ن ت��وف��ريه��ا ل���  �مل��ح��اة ب��ن��ه��اي��ة 
2018 و295 مليون  مايني غالون من �ملياه �ملحاة يف 
�لنتائج  ل��ه��ذه  �ملوؤ�س�سة  �إع���ان  وي��اأت��ي   ،2017 يف  غ��ال��ون 
�آذ�ر-  22 به يف  ُيحتفل  �لذي  للمياه  �لعاملي  باليوم  �حتفاء 

مار�س �سنويا منذ عام 1993، وُير�د من �ليوم �إذكاء �لوعي 
�لعاملي بتعذر ح�سول ما يزيد عن 3 مليار�ت فرد على �ملياه 
�ل�ساحلة لل�سرب. كما تتعلق هذه �ملنا�سبة باتخاذ �إجر�ء�ت 

و�أ����س���اف ب��ن ���س��ع��ف��ار �ن �مل��وؤ���س�����س��ة جن��ح��ت يف حت��ق��ي��ق تلك 
حماية  يف  �ملتفوقة  ممار�ساتها  ب�سبب  �ل�سخمة  �ل��وف��ور�ت 
�لبيئة من خال ��ستخد�مها ملياه �ل�سرف �ل�سحي �ملعاجلة 
�ملجل�س  ل��ق��ر�ر  تنفيذ�ً  �لعذبة  �مل��ي��اه  م��ن  ب��دًل  عملياتها  يف 
حمد�ن  �ل�سيخ  �سمو  �أق��ره  �ل��ذي    2008 للعام  �لتنفيذي 
بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم، ويل عهد دبي، رئي�س �ملجل�س 
�لبد�ئل  و��ستخد�م  �لعذبة  �ملياه  ��ستخد�م  بعدم  �لتنفيذي، 
�مل��ائ��ي��ة �لأخ�����رى ب��ه��دف �مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �مل�����و�رد �مل��ائ��ي��ة يف 

�لدولة.
�إطار  و�أ�سار بن �سعفار �ىل �ن �لتز�م �ل�سكان يف منازلهم يف 
ثمينة  فر�سة  �حلالية  و�لوقائية  �لح��رت�زي��ة  �لإج����ر�ء�ت 
على  �ملحافظة  و�سرورة  �ملياه  و�أهمية  ب�سرورة  لتذكريهم 

�لعاملي.  �مل�ستوى  على  �ملائي  �لأم��ن  لتحقيق  �ملائية  �مل���و�رد 
ت�ستهدف  �لتي   2036 �ملائي  �لأم��ن  ��سرت�تيجية  �إط��ار  يف 
�لرتكيز  مع  �لن�سف،  �إىل  �لفرد  ��ستهاك  متو�سط  خف�س 

على تر�سيخ �ملمار�سات �مل�ستد�مة.
�ملناطق  تقدم خدمات تربيد  »�إم��ب��اور«  �أن  ذك��ره،  و�جل��دي��ر 
�أل��ف متعامل   120 ولأك��ر من  1180مبنى،  لأك��ر من 
 1،53 من  �أك��ر  �إىل  لل�سركة  �لإنتاجية  �لقدرة  ت�سل  كما 
�ل�سركة خ��دم��ات تربيد  وت��ق��دم  �ل��ت��ربي��د،  م��ن  مليون ط��ن 
�إمارة  يف  �لبارزة  �مل�ساريع  من  لعدد  للبيئة  �سديقة  مناطق 
�ملائية، وبلو و�ت��رز، ومركز دبي �ملايل  دبي مثل و�جهة دبي 
و�أبر�ج بحري�ت جمري�، ونخلة جمري�، ودي�سكفري  �لعاملي، 

جاردنز، و�بن بطوطة مول.

هل تكون �لتجارة �لإلكرتونية و�لتكنولوجيا و�خلدمات �خلا�شة �لر�بح �لأكرب جر�ء كوفيد- 19؟

بالتن�سيق مع مراكز الت�سوق الكربى يف االإمارة

�قت�شادية عجمان ُتنفذ ��شتطالع ر�أي وتر�شد �أ�شد�ء �إيجابية

•• هونغ كونغ-اأ ف ب:

�ل�����س��رك��ات �ل�سعب، يرتك  �ل��ب��ور���س��ات وو���س��ع  �ن��ه��ي��ار  ب��ني 
�ل�سدة  بالغ  �قت�ساديا  �أثر�  �مل�ستجد  �نت�سار فريو�س كورونا 
�مل�ستفيد  �سيكون  �ل��ع��امل  ك��ربى يف  تتاأتى عنه حت��ولت  ق��د 
�لأكرب منها على ما يبدو بع�س �سركات قطاع �لتكنولوجيا 

و�لإنرتنت.
فمع لزوم حو�ىل مليار �سخ�س منازلهم عرب �لعامل، يلجاأ 
�جلميع �إىل �خلدمات �لإلكرتونية و�لأدو�ت �جلديدة �لتي 
�ل�سائدة  �ل�ستثنائية  �ل��ظ��روف  م��ع  بالتكيف  لهم  ت�سمح 

حاليا.
لإد�رة  �سعيد  كلية  يف  �لتنظيمي  �ل�سلوك  �أ���س��ت��اذة  وق��ال��ت 
�أن  �أعتقد  مايتلي�س  �سايل  �أوك�����س��ف��ورد  جامعة  يف  �لأع��م��ال 
�خلروج  عند  نهائيا  �ستتبدل  و�لتنظيم  �لعمل  �أوج��ه  بع�س 

من �لو�سع �حلايل.
�لعمل  ب��اإم��ك��ان��ه��م  �أن  �سيكت�سفون  �ل��ن��ا���س  �أن  و�أو����س���ح���ت 
ل��ه��م ح��ت��ى �لآن. وه���ذ�  ت��خ��ط��ر  ب��ط��ري��ق��ة مل  و�ل���ت���و�����س���ل 

�سريغمهم على �لتاأقلم �أكر مع �لتكنولوجيا.
�سجلت �ملو�قع �لكربى للت�سوق �لإلكرتوين زيادة يف �لطلبات 
يف وقت �نتقل �مل�ستهلكون يف ظل �حلجر �ل�سحي �إىل �سر�ء 

�ملو�د �ل�سرورية عرب �لإنرتنت.
ويوم �لإثنني �لأ�سود للبور�سات �لعاملية يف 16 �آذ�ر مار�س، 
ت��ر�ج��ع��ت �أ���س��ه��م ع��م��اق��ي �ل��ت��وزي��ع �لأم��ريك��ي��ني وومل����ارت 

�سينيمارك  �سل�سلتي  �أ�سهم  تر�جعت  �ملتحدة،  �لوليات  ويف 
و�إيه �إم �سي �إنرتتينمنت لدور �ل�سينما �جلمعة يف �لبور�سة 
يناير  �لثاين  �أعلى م�ستوياتها يف كانون  %60 عن  بن�سبة 
و���س��ب��اط ف���رب�ي���ر. ت��دف��ع ���س��رك��ات �ل���ط���ري�ن �ل��ث��م��ن غاليا 
�لعديد  وو���س��ل  �حل���دود،  و�إغ���اق  �مل��ن��زيل  لتد�بري �حلجر 

منها �إىل �سفري �لإفا�س.
�جلوي  للنقل  �ل����دويل  �لحت����اد  ح���ذر  �ل��و���س��ع،  ه���ذ�  و�إز�ء 
�إىل م�ساعة  باأن �ل�سركات �جلوية بحاجة  “�إياتا” �خلمي�س 

عاجلة بقيمة 200 مليار دولر.
وقال رئي�س �لحتاد �ألك�سندر دي جونياك �إّن “�لأزمة )...( 
�سبتمرب  �أيلول   11 بعد  ما  فرتة  من  بكثري  و�أو�سع  �أخطر 
)�لعتد�ء�ت على �لوليات �ملتحدة يف 2001( ووباء �سار�س 

)2002-2003( و�لأزمة �ملالية �لعاملية عام 2008”.
يف �ملقابل، �زد�د �لطلب على �سركات �لطائر�ت �خلا�سة �لتي 

ت�سجل �زدهار� يف �أعمالها.
�جللو�س  تفادي  �لأث��ري��اء  �ل�سركات  هذه  زبائن  يطلبه  وما 
قرب مئات �لركاب �لآخرين �لذين ل ُيعرف �أي بلد�ن ز�رو� 
“ماي  تانغ م��ن �سركة  د�ن��ي��ال  �أو���س��ح  م��ا  م��ن قبل، بح�سب 

جيت�س” �ملتمركزة يف هونغ كونغ.
طائر�ت  �سركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  ز�ه���ر  ريت�سارد  وق���ال 
خا�سة تتخذ مقر� لها يف �لوليات �ملتحدة “حققت طلبات 
�ل�ستعام فورة”، و�رتفعت �حلجوز�ت لدى �سركته بن�سبة 

20 �إىل 25%.

بن�سبة  ونه�ست  ب��ع��ده��ا  ع���ادت  وومل����ارت  �أن  غ��ري  و�أم������ازون. 
�أمازون  �أ�سهم  �نتع�ست  كما  �لأ���س��ب��وع،  مطلع  ع��ن   23%
جمدد�. و�أعلنت �سركة �أم��ازون ناحظ زيادة يف �مل�سرتيات 
�أدى �إىل نفاد خم��زون بع�س �مل��و�د مثل  عرب �لإن��رتن��ت، ما 

�ملو�د �ملنزلية �لأ�سا�سية و�مل�ستلزمات �لطبية.
لل�سركات  �ل���ربي���ط���اين  �لحت������اد  رئ��ي�����س  ق����ال  �مل���ق���اب���ل،  يف 
�ل�سغرية مايك ت�سريي �إن �ملتاجر �مل�ستقلة �ل�سغرية تعاين 

من �لو�سع.
ب��الأ���س��ا���س �سعبة ك��ث��ري� على كل  �أن ه��ذه �مل��رح��ل��ة  و�أو���س��ح 
�مل��ت��اج��ر �ل�����س��غ��رية يف �ل��ب��ل��د. ه��ن��اك خم����اوف ك���ربى حول 
�سا�سل �لتموين يف وقت ي�سجل �لإقبال تر�جعا متو��سا 
�لأ�سابيع  يف  �ملتاجر  ه��ذه  �أم���ام  �مل�ستقبل  �آف���اق  �أن  معترب� 

�ملقبلة تزد�د ت�ساوؤما.
و�إز�ء فورة �لطلب، عمدت �سركات عدة للتلفزيون و�لفيديو 
عرب �لإنرتنت مثل نتفليك�س وكانال وغوغل )�ل�سركة �لأم 
للحد من  �لتدفقي  �لبث  �إىل خف�س ج��ودة  يوتيوب(  ملوقع 
�لإنرتنت يف  �ل�سغط على  بهدف تخفيف  �ل�سبكة  ��سخد�م 
زيادة  �لعامل  عرب  �لتدفقي  �لبث  من�سات  و�سهدت  �أوروب���ا. 
بن�سبة %20 يف �لإقبال عليها خال عطلة نهاية �لأ�سبوع 

�ملا�سي، بح�سب وكالة بلومربغ نيوز.
يف �ملقابل، �نح�سر جمهور �سبكات دور �ل�سينما �لكربى �إىل 
�أبو�بها  باإغاق  �ل�سالت  بع�س  وقامت  م�سبوق،  غري  حد 

ب�سكل موقت للم�ساهمة يف جهود �حتو�ء وباء كوفيد19-.

�مل�ستهلكني  مو�سى  �سديق  �ل�سيد 
�إىل عدم تخزين �ملو�د �لغذ�ئية يف 
�لبيوت، حيث يتوفر خمزون من 
و�ملنتجات  �ل���س��ت��ه��اك��ي��ة  �ل�سلع 
بتنوعها و�ختافها بن�سب كبرية 
�مل�ستهلكني،  حاجة  تلبي  وكافية 
م�سدد�ً على �ن �لأ�سعار ثابته ومل 
�لظرف  نتيجة  زي����ادة  �أي  ي��ط��ر�أ 

�لر�هن.
 V. �ل���������������س�������ي�������د  �أك������������������د  ك�������م�������ا 
Nandakumar رئي�س �لت�سويق 
و�لت�سالت – جمموعة �للولو: 
على  هايربماركت  لولو  يف  نحن 
��ستعد�د تام فيما يتعلق مبخزون 
�مل��������و�د �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة وغ����ريه����ا من 

�لبقالة �ليومية. 
�مل�ستودعات  وك���ذل���ك  خم���ازن���ن���ا 
جم���ه���زة ب�����س��ك��ل ج��ي��د ول د�ع���ي 
على  ن��ح��ن  �ل�����س��اأن.  ب��ه��ذ�  للقلق 
ت��و����س��ل د�ئ����م ون��ع��م��ل ج��ن��ب��اً �إىل 
ج��ن��ب م��ع م��وردي��ن��ا يف �لإم�����ار�ت 
ل�سمان تو�فر �ملو�د �ل�ستهاكية 
وباأف�سل  متاجرنا  يف  د�ئم  ب�سكل 

�لأ�سعار.

•• عجمان-الفجر:

ظهرت يف �لآونة �لأخرية عدد من 
�أ�سخا�س  ع��ن  ���س��ادرة  �ل���س��اع��ات 
هناك  �أن  مفادها  م�سوؤولني  غري 
�لإمارة  �لغذ�ئية يف  �مل��و�د  �سح يف 
�ملو�د  �أ�سعار  �رتفاع  �إىل  بالإ�سافة 
تخوف  ن��ت��ي��ج��ة  �ل����س���ت���ه���اك���ي���ة، 
�لثار  �لإم��ارة من  �مل�ستهلكني يف 
�ل�سلبية �لتي قد تنتج عن �نت�سار 

�لفريو�س �لعاملي كورونا.
د�ئ�����رة �ل��ت��ن��م��ي��ة �لق��ت�����س��ادي��ة يف 
من  ع��دد  �أر�ء  ��ستطلعت  �لإم���ارة 
�ملدر�ء يف مر�كز �لت�سوق �لكربى 
ور���س��دت �أ����س���د�ء �إي��ج��اب��ي��ة تفند 
ج��م��ي��ع �لإ�����س����اع����ات و�لدع��������اء�ت 

�لغري م�سوؤولة.
قال �ل�سيد فيليب بجييون- مدير 
كارفور �لإمار�ت يف ماجد �لفطيم 
للتجزئة: تو��سل كارفور حر�سها 
متاجرها  م��ن  ك��ل  تبقى  �أن  على 
�لتقليدية و�للكرتونية م�ستمرة 
ب��ال��ع��م��ل ول��دي��ه��ا خم����زون كامل 
ما  �لعماء على  ل�سمان ح�سول 

عجمان  �أ����س���و�ق  جمعية  ول��ف��ت��ت 
ع��ن طريق  �ل��ب��ي��ع  �أن  �ل��ت��ع��اون��ي��ة 
للجمعية  �لإل�����ك�����رتوين  �مل����وق����ع 
�إىل  ت�سل  بن�سبة  زي���ادة  �سهد  ق��د 
�ملت�سوقني  ع���دد  وزي�����ادة   60%
توفر  ح����ي����ث  �لإل�����ك�����رتون�����ي�����ني، 
تو�سيلها  وي��ت��م  �ل�سلع  �جلمعية 

ملقر �مل�ستهلك يف �لإمارة.
�ملدير  تول�سيانى  �أ���س��وك  �ل�سيد 
�لتنفيذي لق�سم �لأغذية ملجموعة 
متاجر �ل�سفري �أكد للعماء توفر 
خمزون كايف من �ل�سلع يف منافذ 
�لبيع بالتجزئة يف متاجر �ل�سفري 
ونرحب  �لأ���س��ع��ار  يف  تغيري  دون 
ب��ج��م��ي��ع �ل���زب���ائ���ن و�ل���ع���م���اء يف 

�ل�سفري هايربماركت.
�لعام  �مل����دي����ر  دع�����ا  ج���ان���ب���ه  م����ن 
ه���اي���رب ماركت  ن�����س��ت��و  مل��ج��م��وع��ة 

يحتاجونه.  وعندما  يحتاجونه 
ع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن ح�����س��ول �رتفاع 
�أ�سبوعني  �أول  خ��ال  �ملبيعات  يف 
من مار�س، خ�سو�ساً يف منتجات 
�ل��ن��ظ��اف��ة و�ل��ت��ع��ق��ي��م و�مل���اأك���ولت 
�ل�����س��ح��ي��ة و�لإل���ك���رتون���ي���ات، فاإن 
���س��ل�����س��ل��ة �ل���ت���وري���د �خل���ا����س���ة بنا 
جمهزة ب�سكل جيد ل�سمان توفر 
د�ئم  ب�سكل  �لأ���س��ا���س��ي��ة  �ملنتجات 
ملتزمون  �إن���ن���ا  ك��م��ا  ل��ع��م��ائ��ن��ا. 
�أ����س���ع���ارن���ا عند  ب���احل���ف���اظ ع���ل���ى 
�لفرتة،  ه��ذه  خ��ال  م�ستوياتها 
ل�سر�ء  ح��ال��ي��اً  �ل��ن��ا���س  مي��ي��ل  و�إذ 
ن�سجع  ف���اإن���ن���ا  �إ����س���اف���ي���ة،  ���س��ل��ع 
�لت�سّوق  ع��ل��ى  �لأع�����ز�ء  ع��م��اءن��ا 
حاجاتهم،  على  ب��ن��اًء  مب�سوؤولية 
�ملخزون  م��ن  يكفي  م��ا  ي��وج��د  �إذ 
�سنبقى ملتزمني بدعم  للجميع. 

ويوجد  �حلالية،  �لظروف  ح�سب 
خمزون ��سرت�تيجي يكفي لفرتة 
�مل�ستهلك  �أن  �إىل  لف��ت��ا  ط��وي��ل��ة 
يقوم ب�سر�ء �ل�سلع �لأ�سا�سية �لتي 
�أ���س��ب��وع��ني وعدم  ت��ك��ف��ي��ه ل��ف��رتة 
�مل��و�د �لغذ�ئية.  �خل��وف من نفاذ 

�لتعاونية  عجمان  �أ�سو�ق  جمعية 
كافة  �ت��خ��ذت  ف��روع��ه��ا  جميع  يف 
ملو�جهة  �لحرت�زي�ة  �لحتياطات 
�نت�سار فريو�س كورون����ا من خال 
�إ�ساف���ة  �لت�سوق،  ع��رب��ات  تعقيم 
ل����اأي����دي  ق�����ف�����از�ت  ت����وف����ري  �إىل 

موردينا وتزويد عمائنا باأف�سل 
�ملتوفرة،  و�مل�ستلزمات  �ملنتجات 

رغم �لتحديات �حلالية.
م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ���س��ام��ي حممد 
جلمعية  �لتنفيذي  �ملدير  �سعبان 
�أ�����س����و�ق ع��ج��م��ان �ل��ت��ع��اون��ي��ة �أن 

ل�سمان  �ل����ف����روع  م���د�خ���ل  ع��ن��د 
�ل�ستهاكية  �ل�سلع  تلوث  ع�����دم 
�أي زحام  ك��م��ا و�أك����د ع���دم وج����ود 
�أف�����رع �جل��م��ع��ي��ة يف مناطق  ع��ل��ى 
كافة  ب��اأن  علماً  �ملختلفة،  عجمان 
منا�سبة  بكميات  متوفرة  �ل�سلع 

وز�رة �لتجارة �لعر�قية حتتاج �ل�شيولة لإعادة بناء خمزون �حلبوب 

اإعمار متنح موظفيها ميزة العمل من املنزل وتوؤكد لعمالئها ا�ستمرار اخلدمات املقدمة لهم ب�سورة طبيعية

حممد �لعبار: حري�شون على تقدمي �لقدوة �شمن خمتلف �ملو�قف �لتي تتطلب ��شطفافا وطنيا ملو�جهة �أي حتد

•• بغداد-رويرتز:

قالت وز�رة �لتجارة �لعر�قية �إنها حتتاج مزيد� من �ملال من 
و�لأرز  �لقمح  من  ��سرت�تيجي  �حتياطي  لتكوين  �مليز�نية 
يكفي لثاثة �أ�سهر �إذ يو�جه �لبلد م�ساكل فريو�س كورونا 

�لآخذة بالتنامي.
�ملو�فقة  تاأخر  �سهور يف  قائمة منذ  �سيا�سية  �أزم��ة  وت�سببت 
يف  للحبوب  رئي�سي  م�ستورد  وه��و  �ل��ع��ر�ق،  ميز�نية  على 

�ل�سرق �لأو�سط.
وق���ال ب��ي��ان �ل����وز�رة �إن م��ن �ل�����س��روري وج���ود تخ�سي�سات 
مالية تكفي لتوفري خزين ��سرت�تيجي يكفي لثاثة �أ�سهر، 
خا�سة و�أن قانون �ل��وز�رة يوؤكد على دور �ل��وز�رة يف توفري 

خزين ��سرت�تيجي حلالت �لطو�رئ.

 عدم �إقر�ر مو�زنة �لعام �حلايل �أثر على خطط �لوز�رة يف 
زيادة مفرد�ت �لبطاقة �لتموينية. 

يعتمد �لعر�ق ع�سو �أوبك على �إير�د�ت �لنفط يف 95 باملئة 
من دخله، ومن �ملتوقع �أن يخف�س �لإنفاق يف ظل ��ستمر�ر 
بني  �لإن��ت��اج  �تفاق  �نهيار  خلفية  على  �خل��ام  �أ�سعار  تهاوي 

�أوبك وحلفائها.
�أزمة فر�غ �سيا�سي  �أ�سعار �لنفط �خلام مع  �نهيار  ويتز�من 
يف �لعر�ق منذ ��ستقالة عادل عبد �ملهدي من رئا�سة �لوزر�ء 

عقب �حتجاجات عارمة �سد �لف�ساد.
ور�سد �لعر�ق حتى �لآن 229 حالة �إ�سابة بفريو�س كورونا 
و�سجل 20 حالة وفاة. ومن �ملرجح �أن تكون �أعد�د �حلالت 
�أعلى بكثري نظر� ملحدودية مر�فق �لختبار يف �لبلد �لذي 

يعمل نظامه �ل�سحي بطاقته �لق�سوى بالفعل.

�أبلغت  م�����س��ادر  �ل����وز�رة حجم خم��زون��ات��ه��ا لكن  ت��ذك��ر  ومل 
لنحو  يكفي  �لأرز  �أن  �آذ�ر  م��ار���س  م��ن  �ل��ث��ال��ث  يف  روي����رتز 

�سهرين.
�أل���ف ط��ن م��ن �لقمح من   750 ���س��ر�ء  �ل��ع��ر�ق يعتزم  ك��ان 

�خلارج يف 2020.
ويحتاج �لبلد ما بني 4.5 مليون وخم�سة مايني طن من 
�لعر�ق  ويخلط  �لتموين.  بطاقات  لربنامج  �سنويا  �لقمح 
و�لوليات  وكند�  �أ�سرت�ليا  من  تاأتي  بكميات  �ملحلي  �لقمح 

�ملتحدة.
�لتجارة،  ل���وز�رة  �لتابع  �لعر�قي،  �حلبوب  جمل�س  ويطرح 
�لقمح و�لأرز لربنامج  مناق�سات عاملية منتظمة ل�ستري�د 
بطاقات �لتموين، �لذي ي�سمل �لأرز و�لدقيق وزيت �لطهي 

و�ل�سكر.

�أمازون ترفع �أجور �ل�شاعات 
�لإ�شافية لعمال �ملخازن 

•• عوا�شم-رويرتز: 

�لعمل �لإ�سايف للعاملني يف خمازنها  �أجر �ساعات  �إنها �سرتفع  �أمازون.كوم  قالت 
تلبية  �لعامل  �لإنرتنت يف  للبيع عرب  �أك��رب متجر  �ملتحدة مع حماولة  بالوليات 
�لطلب �ملت�سارع من �مل�ستهلكني �ملازمني لبيوتهم يف خ�سم تف�سي فريو�س كورونا. 
وقتي  �ل��ع��امل،   يف  رج��ل  و�أغ��ن��ى  لل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  بيزو�س،  وق��ال جيف 
وتفكريي من�سبان حاليا على كوفيد-19 وكيف ميكن ل�سركة �أمازون �أن ت�سطلع 
بال�ساعة يف خمازن  �لعاملني  �إن  بيان  �ل�سركة يف  وقالت  وج��ه.   �أمت  بدورها على 
�أمازون بالوليات �ملتحدة �سيتقا�سون مثلي �لأجر عن �ساعات �لعمل �لإ�سافية بعد 
1.5 مثل �لأجر، وذلك للفرتة من  �ساعات �لعمل �لعادية �لأربعني، �رتفاعا من 
15 مار�س �آذ�ر وحتى �لتا�سع من مايو �أيار. هذه هي �ملرة �لثانية �لتي يزيد فيها 
عماق �لتجارة �لإلكرتونية �أجور عامليه خال �أ�سبوع. ففي يوم �لثنني، رفعت 
15 دولر� و�أعلنت  17 دولر� من  �إىل  �أم���ازون �حل��د �لأدن��ى لأج��ر �ساعة �لعمل 
خططا لتوظيف 100 �ألف عامل خمزن وتو�سيل طلبات يف �لوليات �ملتحدة يف 

ظل تعزز طلبات �ل�سر�ء عرب �لإنرتنت ب�سبب تف�سي �لفريو�س.

 �لتاأمني تدرب �لكو�در �لب�شرية 
�لعاملة يف �لقطاع عن بعد

•• اأبوظبي-وام:

ب����د�أت ه��ي��ئ��ة �ل��ت��اأم��ني ت��ق��دمي م���ب���ادر�ت �ل��ت��دري��ب ل��ل��م��و�ط��ن��ني و�لكو�در 
�لب�سرية �لعاملة يف قطاع �لتاأمني عن بعد ONLINE ، وذلك يف �إطار 
�لتز�مها وحر�سها على �سمان ��ستمر�رية �لأعمال �سمن �سل�سلة �لتد�بري 
مع  يتما�سى  مبا  �لهيئة  �تخذتها  �لتي  �لوقائية  و�لج���ر�ء�ت  �لح��رت�زي��ة 
�جلهود �لوطنية للحفاظ على �ل�سامة و�ل�سحة �لعامة و�حلد من �نت�سار 
�لتدريبية  بر�مج خطتها  بتنظيم  �لهيئة  �مل�ستجد. وتقوم  فريو�س كورونا 
�ملقدمة للمو�طنني �لعاملني يف قطاع �لتاأمني بطريقة �لتدريب عن بعد 
�ململكة  �ل��دويل يف  �لمتثال  �لقانوين ومعهد  �لتاأمني  بالتعاون مع معهد 
بر�مج  �لتدريب من منازلهم عن طريق  �ملتدربون  �ملتحدة بحيث يح�سر 

در��سية خم�س�سة لنظام �لتدريب عن بعد.

•• دبي- وام:

قررت �سركة  �إعمار �لعقارية  - يف �إطار ت�سافر �جلهود �ملجتمعية 
يف تعزيز �لإجر�ء�ت �لوقائية �ملكثفة �لتي يتم تطبيقها يف �إمارة 
دب���ي، وع��م��وم �ل���دول���ة ، ودع��م��ا حل��م��ل��ة  خ��ل��ك يف �ل��ب��ي��ت .. منح 
باملكوث  �للتز�م  من  لتمكينهم  بعد،  عن  �لعمل  ميزة  موظفيها 
�عتبار�  كاملة  ب�سورة  �ليومية  يف منازلهم مع ممار�سة مهامهم 
23 مار�س ، مع ��ستمر�ر �ل�سركة يف مر�قبة  من �ليوم  �لثنني 
تطور�ت �ملوقف �لر�هن على �ل�سعيد �لعاملي فيما يتعلق باجلهود 
كوفيد-19   �مل�ستجد   كورونا  فريو�س  وب��اء  مكافحة  يف  �لدولية 
ومن ثم �أخذ �لقر�ر�ت �ملنا�سبة مبا ي�سون على موظفي �ل�سركة 
حممد  �سعادة  و�أك���د  و�سامتهم.  �سحتهم  وعمائها  و�أ���س��ره��م 
�لعبار رئي�س جمل�س �إد�رة �سركة �إعمار �لعقارية.. �أن قر�ر متكني 
موظفي �ل�سركة من �لعمل عن بعد ياأتي يف �سياق �للتز�م �لكامل 
باحلفاظ على �سامة و�سحة جميع �أع�ساء فريق �لعمل و�أ�سرهم 
وكذلك عماء �ل�سركة وهو ما يت�سدر قائمة �لأولويات �سو�ء يف 
ب��اأن هذ� �للتز�م  �أو يف خمتلف �لأوق���ات.. منوها  �لوقت �لر�هن 
�أحد �ل�سمانات �ملهمة ل�ستمر�ر �لنجاح �ملتميز لل�سر�كة �لقائمة 

معهم.
�لتحديات  �أك��رب  �أح��د  �ليوم يو�جه  �أجمع  �لعامل  �لعبار..    وق��ال 

�لتي �سهدها يف تاريخه �ملعا�سر، ودولة �لإمار�ت �أعطت �لنموذج 
مو�جهة  يف  و�لوقائية  �لح��رت�زي��ة  �لتد�بري  �ت��خ��اذ  يف  و�ل��ق��دوة 
ف���ريو����س ك���ورون���ا �مل�����س��ت��ج��د وم��ن��ذ وق���ت م��ب��ك��ر، ول ���س��ك يف �أن 
رئي�سي  �ل�ستثنائية مطلب  �ملرحلة  كافة �جلهود يف هذه  تكاتف 
و�سركة  �لأزم��ة وجتاوزها،  �إىل حتجيم  �لر�مية  �مل�ساعي  لإجن��اح 
�سحة  على  �حلفاظ  �ساأنه  من  ما  كل  لتبني  �سباقة  د�ئما  �إعمار 
د�ئما  لتكون  �لأوق����ات،  جميع  يف  وعمائها  موظفيها  و�سامة 
جمتمعها  جتاه  مب�سوؤوليتها  �لو�عية  للموؤ�س�سات  �ملحتذى  �ملثال 
و�سركائها، و حري�سون على تقدمي �لقدوة �سمن خمتلف �ملو�قف 
�لتي تتطلب ��سطفافا وطنيا ملو�جهة �أي حتد مهما كان حجمه 
مل�ستقبل و�عد  ناأمله من طموحات عري�سة  �إىل كل ما  وتخطيه 
وحافل بالفر�س للجميع . و�أعرب عن خال�س �أمنياته بال�سامة 
للجميع منا�سد� جميع موظفي �سركة �إعمار باللتز�م بالتعليمات 
�ل�سادرة عن وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع وكذلك هيئة �ل�سحة 
يف دبي وجميع �جلهات �ملعنية، ل�سيما يف ناحية �لتز�م �لبيت ومبا 
ل�سمان  �لأكمل  �لوجه  على  مبا�سرة مهامهم  �أي�سا من  ميكنهم 
د�ئما  تعودو�  كما  �إعمار  لتبقى  للعماء  �أرفع م�ستويات �خلدمة 
�سركائها  �حتياجات  ك��اف��ة  ت��ر�ع��ي  �ل��ت��ي  �ل��ر�ق��ي��ة  للخدمة  رم���ز� 
�إعمار   �مل��و�ق��ف ويف جميع �لأوق���ات. و���س��ددت   وعمائها يف �ستى 
على �أن ه��ذ� �لإج����ر�ء �لح����رت�زي ل��ن ي��وؤث��ر على �لإط���اق على 

�لكامل  �حلر�س  مع  �لعماء،  جلميع  �ملقدمة  �خلدمة  م�ستوى 
وكذلك  �خل��دم��ات،  تلك  ج��ودة  م�ستوى  ذ�ت  على  �حل��ف��اظ  على 
وتقدمي  بل  د�ئ��م��ا،  معهم  �ل�سركة  كعهد  �لعماء  ر�سا  م�ستوى 
جميع  يتوقعه  �ل���ذي  �لنحو  على  ��ستثنائية  خ��دم��ة  م�ستويات 
�لعمليات  �إد�رة  �أن  �لر�ئدة  �لعقارية  �ل�سركة  و�أو�سحت  �لعماء. 
��ستمر�ر  �أج���ل  م��ن  طاقاتها  �أق�����س��ى  ب��ذل  يف  �ست�ستمر  �ليومية 
�إىل  م�سرية  ممكن،  وجه  �أف�سل  وعلى  �عتيادي  نحو  على  �لعمل 
يوميا  �ساعة   24 متاحة  �ستكون  بالعماء  �لت�سال  ق��ن��و�ت  �أن 
�ل�سركة وجميع جمتمعاتها  �لأ�سبوع لدعم عماء  �أيام يف  �سبعة 
وكذلك ملعاجلة �أية حالت طارئة، مع كون فرق �لعمل �لأ�سا�سية 
وبدون  م�ستمر  ب�سكل  �خل��دم��ات  لتقدمي  �ل�ستعد�د  �أه��ب��ة  على 
�ل�سركة ثقتها  و�أك��دت  �لظروف �حلالية.  �لرغم من  توقف على 
بالإخا�س  جتاوزها  �سيتم  �ل�ستثنائية  �لأو�ساع  هذه  �أن  �لتامة 
يف �لعمل و�لت�سامن، موؤكدة �أن دعم جميع �لعاملني يف �ل�سركة 
مع �لتز�مهم بروح �لفريق �لو�حد حتت مظلة  �إعمار مت�سامنة  
يعزز من تلك �لثقة �مل�ستمدة من قدرة دبي �لد�ئمة على مو�جهة 
�لقوة،  �لتحديات وتخطي تبعاتها مهما كانت ومبنتهى  خمتلف 
�لعميق نحو عمائها وجمتمعاتها هو  �لتز�مها  �أن  م�سددة على 
�أعلى  على  خدماتها  تقدمي  يف  �ل�ستمر�ر  نحو  �مل��ح��رك  �ل��د�ف��ع 

�مل�ستويات وهو ما �سيوؤمن عبور هذه �ملرحلة �ملوؤقتة بنجاح.

����ش��ت��ئ��ن��اف �مل��ف��او���ش��ات يف 
حول  �لأمريكي  �لكونغر�ش 
�لقت�شادي �لإنعا�ش  خطة 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

�ل�سيوخ  جمل�س  �أع�����س��اء  ����س��ت��اأن��ف 
مفاو�ساتهم  �ل�����س��ب��ت  �لأم���ريك���ي 
�إىل  للتو�سل  �لأب��ي�����س  �لبيت  م��ع 
�تفاق حول خطة م�ساعدة �سخمة 
دولر  مليار  �أل��ف  قيمتها  تتخطى 
�لقت�سادية  �لآث��ار  �حتو�ء  بهدف 
�مل�ستجد  كورونا  فريو�س  لنت�سار 

يف �لوليات �ملتحدة.
وخ��ي��م��ت �أج������و�ء م���ن �ل���ت���ف���اوؤل يف 
��ستئناف  ع��ن��د  �ل�����س��ي��وخ  جم��ل�����س 
�مل�������ح�������ادث�������ات. وق����������ال �ل���رئ���ي�������س 
�لأم���ريك���ي دون��ال��د ت��ر�م��ب خال 
�لأبي�س  �لبيت  يف  �سحايف  موؤمتر 
نحن ُنعّد تد�بري مل ي�سهدها �أحد 
م���ن ق��ب��ل . و�أ�����س����اف ن��ح��ن نعمل 
ق���ان���ون جديد  ل��ت��م��ري��ر  ب�����س��رع��ة 
لل�سركات  ك���ب���ري�  دع���م���ا  ���س��ي��ق��ّدم 
�ملت�سررة  و�ل�����س��ن��اع��ات  �ل�����س��غ��رية 
مبا�سر  ب�����س��ك��ل  �م������و�ل  وت���وج���ي���ه 
�ل��ع��ام��ل��ني و�ىل  �لم��ريك��ي��ني  �ىل 

�لعائات �لتي تعمل بجّد .
وملح �ملفاو�سون عن �لبيت �لأبي�س 
للتد�بري  �لأخ���رية  �لكلفة  �أن  �إىل 
قد ت�سل �إىل 1400 مليار دولر. 
حتى �إن �مل�ست�سار �لقت�سادي لري 
�ألفي مليار دولر  كادلو ذكر مبلغ 
�لكونغر�س،  �إىل  و����س���ول���ه  ل����دى 
�إعامية  �أوردت و�سائل  بح�سب ما 
�أم���ريك���ي���ة، ل��ك��ن��ه ���س��رح لح��ق��ا �أن 
تد�بري  �أي�سا  يت�سمن  �ملبلغ  ه��ذ� 
�أخرى بينها �لتد�بري �لتي �تخذها 

�لحتياطي �لفدر�يل �لأمريكي.
ورغم �لف�سل يف �لتو�سل �إىل �تفاق 
�إليه  م�ساء �جلمعة كما كان يدعو 
زع���ي���م �ل��غ��ال��ب��ي��ة �جل���م���ه���وري���ة يف 
ماكونيل،  ميت�س  �ل�سيوخ  جمل�س 
�إعجابه   �أب�������دى  �لأخ�������ري  �أن  �إل 

ب�سرعة تقدم �ملفاو�سات.
�فتتاح  ل������دى  م���اك���ون���ي���ل  وق��������ال 
جمل�س  يف  �ل���������س����ب����ت  �جل����ل���������س����ة 
�لدميوقر�طيني  �إن  �ل�������س���ي���وخ 
و�جل��م��ه��وري��ني وم��ف��او���س��ي �لبيت 
�لأبي�س يو��سلون �لعمل للتو�سل 
حول  �ل���ط���رف���ني  ب���ني  �ت���ف���اق  �إىل 
�لأمريكيني  لدعم  �أ�سا�سي  قانون 

�لعاملني وعائاتهم .
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العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/مرطبات نور �ل�سم�س 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1028397 
تعديل ��سم جتاري من/مرطبات نور �ل�سم�س  

SUNLIGHT REFRESHMENTS

�ىل/مطعم وي �سانز
SUNLIGHT WAY RESTAURANT

تعديل ن�ساط/��سافة مطعم )5610001(
تعديل ن�ساط/حذف بيع �لوجبات �خلفيفة )كافترييا( )5610003(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/موؤ�س�سة روند لعمال �ل�سباغ

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب   رخ�سة رقم:1133862 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة حممد �بوبكر يحيى �لها�سمي ٪100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �بر�هيم جعفر حممد �مني �لزرعوين
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �حمد يو�سف عقيل زهد

تعديل ر�أ�س �ملال/من 50000 �ىل 150000
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة  �ىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م 

تعديل ��سم جتاري من/موؤ�س�سة روند لعمال �ل�سباغ  
�ىل/روند لعمال �ل�سباغ- �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م

ROUND PAINTINGS- SOLE PROPRIETORSHIP LLC
�سويد�ن  بخيت  �سعيد  �لعني  �سناعية  �لعني  �سناعية  �لعني  عنو�ن/من  تعديل 
 RCS-1541443 1601 3-18 بخيت �لنعيمي �ىل �بوظبي جزيرة �بوظبي �سرق

RCS-1541443 1601 �ل�سيد ر��سد بخيت ر��سد ديول
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/حمل �ملقد�د لاقم�سة و�خلياطة ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب   رخ�سة رقم:1023917 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حممد فهد علي ح�سني �حلارثي من �سريك �ىل مالك

تعديل ن�سب �ل�سركاء/ حممد فهد علي ح�سني �حلارثي من 51٪ �ىل ٪100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف جول �ساه خان مالك بالو خان

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف يا�سني غام
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة  �ىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م 

تعديل ��سم جتاري من/حمل �ملقد�د لاقم�سة و�خلياطة ذ.م.م
AL MIQDAD TEXTILES & TAILORING SHOP LLC

  �ىل/حمل �ملقد�د لاقم�سة و�خلياطة- �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م
AL MIQDAD TEXTILES & TAILORING SHOP- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/ور�سة �لطريق �ملمتاز لاعمال �ملعدنية 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:1065348 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة خلفان حممد ر��سد حممد �ملن�سوري ٪51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �سامل خلفان حممد ر��سد �ملن�سوري

تعديل ��سم جتاري من/ور�سة �لطريق �ملمتاز لاعمال �ملعدنية ذ.م.م  

EXCELLENT WAY METAL WORKSHOP LLC

�ىل/�ك�سلنت و�ي لاعمال �ملعدنية و�ل�سيانة �لعامة ذ.م.م

EXCELLENT WAY GENERAL MAINTENANCE AND METAL WORK LLC

تعديل ن�ساط/ ��سافة �سيانة �ملباين )4329901(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/جلف �سو�سيايل للت�سويق �للكرتوين

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب   رخ�سة رقم:2972743 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة حممود �ل�سيد ح�سن �ل�سيد ٪24

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/�ساح �سبح علي عبد�لعزيز من مالك �ىل �سريك
تعديل ن�سب �ل�سركاء/ �ساح �سبح علي عبد�لعزيز من 100٪ �ىل ٪25

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/خمي�س مبارك م�سعود علي بن عمرو من وكيل خدمات �ىل �سريك
تعديل ن�سب �ل�سركاء/ خمي�س مبارك م�سعود علي بن عمرو من 0٪ �ىل ٪51

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية  �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة 
تعديل ��سم جتاري من/جلف �سو�سيايل للت�سويق �للكرتوين  

GULF SOCIALLY EMARKETING
�ىل/جلف �سو�سيايل للت�سويق �للكرتوين ذ.م.م

GULF SOCIALLY EMARKETING LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/بر�ستيج كا�س لغ�سيل 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�سيار�ت رخ�سة رقم:2472129 
تعديل ��سم جتاري من/بر�ستيج كا�س لغ�سيل �ل�سيار�ت  

PRESTIGE CLASS CARS WASH

�ىل/فري�ست كا�س لغ�سيل �ل�سيار�ت
FIRST CLASS CARS WASH

د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/كافترييا ومرطبات 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �يفا رخ�سة رقم:1131960 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة عبد�هلل حممد �سلطان حمد �لكندي ٪100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف جا�سم حممد �ساكر حممد �لبلو�سي
 فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/تر�جنلر للمقاولت �لعامة ذ.م.م 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1955022 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة �سكيل �حمد ن�سري �لدين ٪49
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة خلفان حممد ر��سد حممد �ملن�سوري ٪51
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف �سكيل �حمد ن�سري �لدين
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف غفيلي علي عبد�حلبيب عمر �جلابري
�لتنمية  د�ئرة  �لعان مر�جعة  هذ�  على  �عرت��س  �و  له حق  كل من  فعلى   
فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23 

اإع����������الن
�ل�س�����ادة/طوبي �سلو�سينز  تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان 

 CN لتجارة �ملعد�ت ذ.م.م رخ�سة رقم:2522413 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة تيجا�سوى بوتلوري بوتلوري ر�يف كومار ٪49

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
TUBI SOLUZIONI FZC حذف طوبي �سولوزيوين �س م ح

مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى   
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر 
هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23 

اإع����������الن
�سركة  للمعادن-  مارك  �ل�س�����ادة/لند  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م رخ�سة رقم:1001662 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة جمموعة موؤ�س�سات حممد �لعتيبة لتمثيل �ل�سركات

 MOHAMMED AL OTAIBA GROUP OF ESTABLISHMENT

FOR REPRESENTATION OF COMPA

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
ALOTAIBA INVESTMENT LIMITED حذف �لعتيبة �نف�ستمنت �ملحدودة

�لتنمية  د�ئرة  �لعان مر�جعة  هذ�  على  �عرت��س  �و  له حق  كل من  فعلى   
فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/حمل جنمة �خلليج 

 CN للخ�سار و�لفو�كه رخ�سة رقم:1022385 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة �سمه حممد عبيد كد��س �لرميثي ٪100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل ��سماعيل عبد�هلل �حلمادي

 فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23 

اإع����������الن
�ل�س�����ادة/حمل  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 1019820:ل�سدقاء للخر�طة رخ�سة رقم�
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23 

الغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بخ�سو�س �لرخ�سة 
�لتجاري مركز كو�لتي  CN بال�سم  رقم:1014408 
كري �لطبي ذ.م.م بالغاء طلب تعديل �لرخ�سة و�عادة 

�لو�سع كما كان عليه �سابقاً.
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23 

الغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بخ�سو�س �لرخ�سة 
رقم:CN 2405138 بال�سم �لتجاري �لروؤى للو�ساطة 
�لتجارية بالغاء طلب تعديل �لرخ�سة و�عادة �لو�سع 

كما كان عليه �سابقاً.
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23 

وكالة دملا �ملالحية- ذ م م
�ل�سادر  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع  قر�ر  مبوجب 
لتدقيق  2020/03/16 يعلن مكتب مري�ل عبد �حلبيب  بتاريخ 

�حل�سابات و�ل�ست�سار�ت �لد�رية عن حل وت�سفية �سركة:
وكالة دملا املالحية - ذ م م

�ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية-�بوظبي 
CN-1001030 بالرقم

فعلى من لدية �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �إىل مكتب �مل�سفى 
�س.ب   026716054 فاك�س   026716055 رقم  هاتف  �ملعني 
�سعيد عبد�هلل �جلنيبي  بناية  �ل�سياحي  بالنادي  �بوظبي   53181

�لطابق )7( مكتب رقم )705( و�إح�سار �مل�ستند�ت �لثبوتيه، وذلك 
خال مدة �أق�ساها 45 يوما من تاريخ هذ� �لعان.

�إع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23 

معر�ش �ل�شرق- ذ م م
�ل�سادر  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع  قر�ر  مبوجب 
لتدقيق  2020/03/16 يعلن مكتب مري�ل عبد �حلبيب  بتاريخ 

�حل�سابات و�ل�ست�سار�ت �لد�رية عن حل وت�سفية �سركة:
معر�س ال�سرق - ذ م م

�ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية-�بوظبي
CN-1029585 بالرقم

فعلى من لدية �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �إىل مكتب �مل�سفى 
�س.ب   026716054 فاك�س   026716055 رقم  هاتف  �ملعني 
53181 �بوظبي بالنادي �ل�سياحي بناية �سعيد عبد�هلل �جلنيبي 
�لطابق )7( مكتب رقم )705( و�إح�سار �مل�ستند�ت �لثبوتيه، وذلك 

خال مدة �أق�ساها 45 يوما من تاريخ هذ� �لعان.

�إع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

العدد 12890 بتاريخ 2020/3/23 

�شوكوليت ريبابليك كافيه- ذ م م
مبوجب قر�ر �جتماع �جلمعية �لعمومية �لغري عادية �ملوثق لدى 
كاتب �لعدل بتاريخ 2020/03/10  يعلن �ل�سادة/ �ل�سارد لتدقيق 

�حل�سابات و�ل�ست�سار�ت �لد�رية عن حل وت�سفية �سركة:
�سوكوليت ريبابليك كافيه - ذ م م

�ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية-�بوظبي
CN-2180201 بالرقم

وتعيني �مل�سفي/ عبيد حممد �ل�سارد – م�سفيا لل�سركة
فعلى من لدية �ي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل مكتب �مل�سفى 
�لق�سائي:  هاتف رقم 042555155 فاك�س 042555151    دبي-

�لقرهود-بناية �لفجر لاأعمال-�سارع �ملطار �لطابق �لأول-مكتب 
رقم 119 و�إح�سار �مل�ستند�ت �لثبوتيه، وذلك خال مدة �أق�ساها 

45 يوما من تاريخ هذ� �لعان.
ال�سارد لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االدارية

�إع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 
دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة القت�شاد
اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  23  مار�س  2020 العدد 12890 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  23  مار�س  2020 العدد 12890 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  23  مار�س  2020 العدد 12890 
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي- وام:

�أث��ب��ت��ت �ل��ري��ا���س��ة �لإم��ار�ت��ي��ة �أنها 
مت��ل��ك ك���ل م���ق���وم���ات �ل���ع���ب���ور �إىل 
�ملعطيات  م��ع  و�لتعامل  �مل�ستقبل، 
ك��اف��ة، و�ل��ق��درة على دخ���ول ع�سر 
حتولها  خ��ال  م��ن  �لتكنولوجيا، 
بعد  “ �لعمل عن  �ل�سريع ملمار�سة 

. «
و�ملجال�س  �لحت���������اد�ت  وجن���ح���ت 
�لدولة  يف  �ل��ري��ا���س��ي��ة  و�ل��ه��ي��ئ��ات 
كورونا  ف��ريو���س  �أزم���ة  حتويل  �إىل 
�لعاملية   ”19 كوفيد   “ �مل�ستجد 
توقف  برغم  للتطوير  فر�سة  �إىل 
�لأن�������س���ط���ة �ل���ري���ا����س���ي���ة ك����اإج����ر�ء 
جميعها  ف����ق����ام����ت  �ح���������������رت�زي، 
بالتحول للعمل عن بعد، وت�سابقت 
جميعا يف تقدمي �لتجارب �لناجحة 
�لتكنولوجيا  ع��ل��ى  �لع���ت���م���اد  يف 
كل  لإجن���از  وتطبيقاتها  �حلديثة 
�لأع��م��ال �لإد�ري����ة، مب��ا فيها ور�س 
�لتاأهيلية للحكام  �لعمل و�لدور�ت 
�لتن�سيقية  و�ملدربني و�لجتماعات 
�للجان  ول�����ق�����اء�ت  �لأن�����دي�����ة،  م����ع 

�ملختلفة.
وك��ان �حت��اد �لإم����ار�ت لكرة �لقدم 
ب��رئ��ا���س��ة �ل�����س��ي��خ ر����س��د ب��ن حميد 

�ملحرتفني  ور�ب�����ط�����ة  �ل���ن���ع���ي���م���ي، 
�لر�ئدة  �ملوؤ�س�سات  من  �لإم��ار�ت��ي��ة 
�لإعان  �ل��ت��ط��ور حيث مت  ه��ذ�  يف 
�لتاأهيلية  �ل���دور�ت  �أن  �لفور  على 
�ستقام  و�أنها  م�ستمرة،  و�لتوعوية 
�جلاري،  مار�س   11 ويف  بعد،  عن 
ر�بطة  م��ع  بالتعاون  �لحت���اد  نظم 
�ملحرتفني ور�سة عمل ناجحة عن 
بعد ملناق�سة �لإجر�ء�ت �لحرت�زية 
�لطبية لقطاع كرة �لقدم يف �لدولة 
وممثلي  �لأن��دي��ة  جميع  مب�ساركة 
و�ملوؤ�س�سات  �جل����ه����ات  م����ن  ع�����دد 
كرة  وجلنتي  �لريا�سية  و�ملجال�س 
�سمن  و�ل�سالت  لل�سيد�ت  �لقدم 
م���ب���ادرة “ �لج��ت��م��اع��ات ع���ن بعد 
�أط��ل��ق��ه��ا �لحت������اد �سمن  �ل���ت���ي   “
�سل�سلة مبادر�ته �خلا�سة بالتحول 
�لرقمي وتعزيز �لبتكار با�ستخد�م 
�ل����رب�م����ج �لإل���ك���رتون���ي���ة و�أج���ه���زة 

�لعر�س �حلديثة.
�لإجر�ء�ت  �سرح  �لور�سة  وتناولت 
�لتي  و�ل��ت��د�ب��ري كافة  �لح��رت�زي��ة 
�تخذها �حتاد �لكرة حول �لتعامل 
مع �لأو�ساع �ل�سحية �لر�هنة �لتي 
مي��ر ب��ه��ا �ل��ع��امل، ح��ي��ث مت �إطاع 
�لوقاية  �إج����ر�ء�ت  على  �مل�ساركني 
�جلديدة  و�ل���ربجم���ة  و�ل�����س��ام��ة 

بفئاتها  �لعمرية  �ملر�حل  مل�سابقات 
كافة �إىل جانب �لتجمعات �خلا�سة 
ب��امل��ن��ت��خ��ب��ات �ل���وط���ن���ي���ة و�ل����ور�����س 
و�لإج����ر�ء�ت  �لتدريبية  و�ل����دور�ت 
دوري  م��ب��اري��ات  بتنظيم  �خل��ا���س��ة 

�خلليج �لعربي.
ر�بطة  ق����ررت  نف�سه  �ل�����س��ي��اق  ويف 
�ملحرتفني �لبدء ر�سميا يف تطبيق 
“ يف مقر�تها  ب��ع��د  ع��ن  �ل��ع��م��ل   “
�أم�س  م��ن  �عتبار�  ودب��ي  باأبوظبي 
�أن جنحت  22 م��ار���س بعد  �لأح���د 
جت���رب���ت���ه���ا ع���ل���ى م�������د�ر �لأ����س���ب���وع 
على  �لعمل  �سري  ل�سمان  �مل��ا���س��ي 
عر�قيل،  �أي  ودون  �ملطلوب  �لنحو 
�لتقنيات  �����س���ت���خ���د�م  خ����ال  م���ن 
�ل���ت���ي تتيح  �مل��خ��ت�����س��ة  و�ل����رب�م����ج 
و�ملناق�سات،  �لج��ت��م��اع��ات،  �إج����ر�ء 
وجميع  و�ل���ت���و�����س���ل  و�مل���ت���اب���ع���ات، 
�لإج�������ر�ء�ت �ل���ازم���ة ل��ل��ت��اأك��د من 
و�ملهام  �لعمل  �سري  تنفيذ  �سمان 
ب�سكل مرن وباجلودة و�لحرت�فية 

�ملطلوبة لتحقيق �لنتائج �ملرجوة.
�للجنة  تعقد  �أخ����رى،  ن��اح��ي��ة  م��ن 
�ل��ي��وم �جتماع  �ل��وط��ن��ي��ة  �لأومل��ب��ي��ة 
�جل��م��ع��ي��ة �ل��ع��م��وم��ي��ة رق���م /43/ 
�لريا�سية  �لحت���اد�ت  مع  بعد  عن 
�مل�ستجد�ت  ملناق�سة  بالدولة  كافة 

و�لتقرير  �لريا�سية،  �ل�ساحة  على 
�لأوملبية  ل��ل��ج��ن��ة  �ل���ع���ام  �لأومل����ب����ي 
و�لتقرير   ،2019 لعام  �لوطنية 
�خلتامي  �حل�ساب  مت�سمنا  �مل��ايل، 
و�مليز�نية �لتقديرية لعام 2020، 
�لتقديرية  �مليز�نية  �إىل  بالإ�سافة 
�لعام  يف  �خل���ارج���ي���ة  ل��ل��م�����س��ارك��ات 
�للجنة  و�أن�����س��ط��ة  وب���ر�م���ج  نف�سه 
�لأوملبية يف عام 2019، ف�سا عن 
�ل��ت��اأك��د م��ن م��دى ج��اه��زي��ة جميع 
�لحت��اد�ت لتطبيق خمتلف بر�مج 
�لعمل عن بعد، و�عتماد �مل�سروعات 

و�لرب�مج و�ملبادر�ت �جلديدة.
�لأعمال  ج���دول  �للجنة  و�أر���س��ل��ت 
ب���ال���ت���ف�������س���ي���ل ل����ك����ل �لحت������������اد�ت 
�لريا�سية، و�سيكون ذلك �لجتماع 
هو �لأول من نوعه يف تاريخ �للجنة 
�لذي يعقد عن بعد مع �لحتاد�ت 

�لريا�سية.
و�أطلق �حتاد �لإمار�ت للجوجيت�سو 
منذ  �ل���رق���م���ي  حت���ول���ه  �أمت  �ل�����ذي 
ف���رتة ط��وي��ل��ة ومت��ك��ن��ه م��ن تنظيم 
�لدولة ومتابعتها  �لبطولت خارج 
�لاعب  بطلها  م���ب���ادرة  ب��ع��د،  ع��ن 
�لوطني  منتخبنا  وق��ائ��د  �ل����دويل 
وتعليم  ل��ل��ت��وع��ي��ة  �ل��ك��ت��ب��ي  ف��ي�����س��ل 
�لتدريب  ي��ت��م  ك��ي��ف  �ل��ري��ا���س��ي��ني 

د�خ����ل �مل���ن���زل، دع��م��ا ل����اإج����ر�ء�ت 
�لدولة،  �تخذتها  �لتي  �لحرت�زية 
�لتوقف  ف���رتة  ��ستثمار  يف  و�أم����ا 
�لبدنية  �للياقة  على  �حل��ف��اظ  يف 
�ملطلوبة  ب��اجل��اه��زي��ة  و�لح��ت��ف��اظ 
�لبطولت  يف  و�مل�����س��ارك��ة  ل��ل��ع��ودة 
ف���ور �ل�����س��م��اح ب��ع��ودة �ل��ن�����س��اط من 
في�سل  �لعاملي  بطلنا  وقدم  جديد، 
من  �سل�سلة  يقدم  ز�ل  وم��ا  �لكتبي 
من�سات  ع���رب  �مل�������س���ورة  �حل��ل��ق��ات 
�لحتاد �لر�سمية وو�سائل �لتو��سل 
�لج���ت���م���اع���ي وو�����س����ائ����ل �لإع�������ام 

�لتقليدية.
ويف �حت����اد �لإم������ار�ت ل��ل��م��ب��ارزة .. 
قامت �لإد�رة �لتنفيذية بتوجيهات 
من �ملهند�س �ل�سيخ �سامل �لقا�سمي 
رئ���ي�������س �لحت������ادي������ن �لإم������ار�ت������ي 
�لعمل عن  نظام  بتد�سني  و�لعربي 
توقف  ف����رتة  ����س��ت��ث��م��ار  ومت  ب���ع���د، 
�جلاهزية  �خ���ت���ب���ار  يف  �ل���ن�������س���اط 
بني  �لتو��سل  ب��ر�م��ج  ك��ل  لتطبيق 
و�لإد�رة  �لإد�رة  جمل�س  م�سوؤويل 
ب����الحت����اد م���ن جهة،  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
وب��ني �لأن��دي��ة و�مل��درب��ني و�حلكام 
من  م�ستفيدين  �أخ��رى  ناحية  من 
�لتكنولوجية  �ل����رب�م����ج  ت��ط��ب��ي��ق 
كافة،  �لأغ��ر����س  خلدمة  �حلديثة 

�لعربية  �لحت�������اد�ت  م���ع  وك���ذل���ك 
�لأخ��رى كون مقر �لحتاد �لعربي 

موجود� يف �لإمار�ت.
وب���ال���ن�������س���ب���ة لحت��������اد �لإم������������ار�ت 
للماكمة فقد �أكد ح�سن �حلمادي 
و�أمني  ل��احت��اد  �ل��ع��ام  �ل�سر  �أم��ني 
�خلليجية  �لتنظيمية  �للجنة  �سر 
يف  تطبيقه  مت  بعد  ع��ن  �لعمل  �أن 
�لحت�����اد م��ن��ذ ف����رتة ط��وي��ل��ة، و�أن 
�لتو��سل م�ستمر على مد�ر �ل�ساعة 
�لتكنولوجية  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ع��ل��ى 
حاليا  يجري  و�أن��ه  كافة،  �حلديثة 
م��ت��اب��ع��ة ت���دري���ب���ات �ل���اع���ب���ني يف 
م���ن���ازل���ه���م ع����ن ب���ع���د، ك���م���ا يجري 
�لرب�مج  لكل  و�لع��ت��م��اد  �لتن�سيق 
و�لفعاليات  و�لأن�����س��ط��ة  و�خل��ط��ط 
�لإد�ري  م��ع  بالتن�سيق  ب��ع��د،  ع��ن 
�لحتاد  مقر  يف  �مل��ن��اوب  �لتنفيذي 

باأبوظبي.

وعقد جمل�س �إد�رة �حتاد �ل�سباحة 
�أخري� �جتماعه �لدوري »عن بعد«، 
�أع�������س���اء جمل�س  ب���ت���و�ج���د ج��م��ي��ع 
�ل�سماحي  �سلطان  برئا�سة  �لإد�رة 
رئ��ي�����س �لحت�����اد ، و�أك�����د ع��ب��د �هلل 
�ل��وه��ي��ب��ي �لأم������ني �ل���ع���ام لحت���اد 
من  �لأول  �لج��ت��م��اع  �أن  �ل�سباحة 
ومت  دقيقة،   40 مل��دة  ��ستمر  نوعه 
�لقر�ر�ت  �ت��خ��اذ ع���دد م��ن  خ��ال��ه 
�مل���ه���م���ة �ل���ت���ي ت��ت��م��ا���س��ى م����ع هذه 
�ل���ف���رتة وم��ن��ه��ا حم���اول���ة �حلفاظ 
لل�سباحني،  �لبدنية  �حل��ال��ة  على 
من خال �لتو��سل ما بني �ملدربني 
و�ل�سباحني بتدريبات يتم ت�سويرها 
وت���ن���ف���ي���ذه���ا ع�����ن ب����ع����د وخ���ا����س���ة 
�إ�سافة  �لبدنية،  �للياقة  تدريبات 
�لتدريبية  �ملعد�ت  �إىل �سر�ء بع�س 
على  للم�ساعدة  �ملنتخب،  ل�سباحي 
ودعا  �لتدريبي.  �ل��ربن��ام��ج  تنفيذ 

�مل��ج��ل�����س ج��م��ي��ع �ل�����س��ب��اح��ني �إىل 
�ملنزل،  يف  �لبقاء  ب�سرورة  �للتز�م 
و�للتز�م بكل �لقو�عد �ملعمول بها 
وجتنب  بالنظافة  و�خلا�سة  حالياً 
�أن���ه �ستكون  �أك���د  �ل��ت��ج��م��ع��ات، ك��م��ا 
مدربي  ب��ني  �ت�سال  و�سائل  هناك 
للمحافظة  و�ل�����س��ب��اح��ني  �ملنتخب 
ع��ل��ى �ل��ل��ي��اق��ة �ل��ب��دن��ي��ة م��ن خال 

�لتدريبات �مل�سورة.
وتو��سل بقية �لحتاد�ت �لريا�سية 
�ل�سري على �لنهج نف�سه يف تطبيق 
يوؤكد  مبا  �لذكي  �لرقمي  �لتحول 
�ملنا�سبة  �لتحتية  �لبنية  �متاكها 
�لظروف،  ك��ل  يف  للعمل  و�مل��وؤه��ل��ة 
مثلها مثل باقي �أجهزة �لدولة �لتي 
�لعتماد  يف  طويا  �سوطا  قطعت 
ب�سكل  �حلديثة  �لتكنولوجيا  على 
ك���ام���ل ت��ي�����س��ري� لإجن������از �لأع���م���ال 

مبنتهى �لحرت�فية.

•• ال�شارقة-وام: 

�لريا�سي  �ل�����س��ارق��ة  جمل�س  ينظم 
تز�منا  �فرت��سية  ريا�سية  فعالية 
�ل��ع��امل��ي - �لذي  ي����وم �ل�����س��ح��ة  م���ع 
ي�������س���ادف �ل�����س��اب��ع م���ن �أب����ري����ل من 
�لقدرة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون   - ع����ام  ك���ل 
�ل�سعب  �لريا�سية وقرية  للخدمات 
لت�سجيع خمتلف فئات �ملجتمع على 
بعيد�  �لفردية  �لريا�سات  ممار�سة 
�لتوجهات  ظ��ل  يف  �ل��ت��ج��م��ع��ات  ع��ن 
�ل�سامة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  �حل��ال��ي��ة 

و�ل�سحة �لعامة.
وبد�أ �لت�سجيل للفعالية �عتبار� من 
�خلمي�س �ملا�سي وينتهي يوم يف 11 
�أبريل �ملقبل على �أن يبد�أ �مل�ساركون 
�لفرتة  خال  �لأن�سطة  ممار�سة  يف 
من �أم�س �لأحد 22 مار�س �جلاري 
�ملقبل  �أب��ري��ل   18 �ل�سبت  ي��وم  �إىل 

على �أن يختار �مل�سارك �لنوع �ملف�سل 
ل���ه م���ن �ل��ري��ا���س��ات �ل��ف��ردي��ة �لتي 
ت�سمل �جلرى �أو �مل�سى مل�سافة لتقل 
ع���ن 5 ك���ل���م، وري���ا����س���ة �ل����در�ج����ات 
�لهو�ئية مل�سافة لتقل عن 30 كلم، 
 500 عن  لتقل  مل�سافة  و�ل�سباحة 
مل�سافة لتقل  �خل��ي��ل  ورك���وب  م��رت، 
�آخر  ف��ردي  ن�ساط  و�أى  كلم،   5 عن 
يعر�س على �للجنة �لفنية لعتماده 

ح�سب نوع �لن�ساط.
�ل��ف��ن��ي��ة طريقة  �ل��ل��ج��ن��ة  وح������ددت 
�ل��ن�����س��اط م���ن خال  �مل�������س���ارك���ة يف 
�أح����د ب��ر�م��ج �ل��ت��ت��ب��ع “ ���س��اع��ة �آب���ل، 
�سرت�فا،  تطبيق  جارمن،  �أن��دروي��د، 
�ل����رب�م����ج  م����ن  غ����ريه����ا  �أو  ن����اي����ك، 
�مل�سارك  يلتقط  �أن  ع��ل��ى  �مل��ت��وف��رة 
“كابجر”  ن�ساطه من خال �سورة 
م���ن ���س��ف��ح��ة �ل��ن�����س��اط ورف��ع��ه��ا مع 
�ل���ب���ي���ان���ات �ل�����س��خ�����س��ي��ة ل���ل���ر�ب���ط : 

http://www.eevents.
موعد  يف   ae/HealthDay
�أق�����س��اه �لأح���د 19 �أب��ري��ل وم��ن ثم 
ومنح  �مل�سارك  م��ع  �لتو��سل  �سيتم 
�مل�����س��ارك��ني م��ي��د�ل��ي��ات ت��ر���س��ل �إىل 

عناوينهم.
وق�������ال �ل�������س���ي���خ ����س���ق���ر ب����ن حممد 
�ل�سارقة  جمل�س  رئي�س  �لقا�سمي 

�أ�سلوب  تعد  �لريا�سة  �إن  �لريا�سي 
ريا�سية  بفعالية  و�مل�����س��ارك��ة  ح��ي��اة 

�لعاملي  �ل�سحة  ي��وم  يف  �ف��رت����س��ي��ة 
بت�سجيع  �ل���ت���ز�م���ن���ا  ع���ل���ى  ت���اأك���ي���د 

ممار�سة  على  �ملجتمع  فئات  جميع 
باملحافظة  وت��وع��ي��ت��ه��م  �ل��ري��ا���س��ة 

وفق  ول�سحتهم  لهم  �سمانا  عليها 
�ل�سمو  ���س��اح��ب  وت��وج��ي��ه��ات  روؤي�����ة 
حممد  بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�����س��و  �ل��ق��ا���س��م��ي 
�ل�سيخ  �سمو  ودع���م  �ل�سارقة  ح��اك��م 
�سلطان  ب����ن  حم���م���د  ب����ن  ���س��ل��ط��ان 
�ل��ق��ا���س��م��ي ويل ع��ه��د ون��ائ��ب حاكم 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �ل�سارقة 
بالريا�سة  �لهتمام  على  و�حلر�س 

لأهميتها يف حياة �جلميع.
و�أ�ساف: “ تاأتي هذه �ملبادرة تز�منا 
هذه  خ��ال  �لعامة  �لتوجيهات  م��ع 
عن  �لبتعاد  على  و�حلر�س  �لفرتة 
يف  للم�ساهمة  �جلماعية  �لأن�سطة 
�حل���د م��ن �ن��ت�����س��ار ف��ريو���س كورونا 
فلذلك حر�سنا على �بتكار مبادر�ت 
ح�سب  على  فردية  و�أن�سطة  جديدة 
لدى  �ل��ري��ا���س��ة  م��ن  �ملف�سل  �ل��ن��وع 
�مل�����س��ارك مب��ا ي��ت��ي��ح �ل��ف��ر���س��ة للكل 

�لتي  بالريا�سة  �لهتمام  �إظهار  يف 
بال�سحة  وث��ي��ق��ا  �إرت���ب���اط���ا  ت��رت��ب��ط 
و�ل�سامة و�ملجل�س حري�س على �أن 
تكون �إحدى مبادر�ته مرتبطة بيوم 
�هتمامه  �إط����ار  يف  �ل��ع��امل��ي  �ل�سحة 
ب���امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى ����س���ح���ة �ل���ف���رد 

مبختلف فئاته«.
جميع  �لقا�سمي  �سقر  �ل�سيخ  ودع��ا 
ف�����ئ�����ات �مل���ج���ت���م���ع م�����ن م���و�ط���ن���ني 
وم���ق���ي���م���ني وم�����ن خم��ت��ل��ف �ل�����دول 
�لفعالية  ه�������ذه  يف  ل���ل���م�������س���ارك���ة 
منا  �إمي��ان��ا  �لفرت��سية  �لريا�سية 
�ل��ك��ب��ري يف حياة  �ل���ري���ا����س���ة  ب�����دور 
ك���ل ف���رد ون�����س��ر ه���ذه ث��ق��اف��ة جلعل 
�لريا�سة �أ�سلوب حياتك خا�سة و�أن 
كبرية  مكانة  ت��ويل  �ل�سارقة  �إم���ارة 
كل  وت�سجع  و�لريا�سيني  للريا�سة 
�أي  �إجن�����اح  ي�����س��اه��م يف  �أن  م��امي��ك��ن 

مبادرة وفعالية يف هذ� �لجتاه.

•• اأبوظبي-وام:

يف  �لقدم  كرة  ع�ساق  ب�سهولة  ين�سى  ولن  مل 
�لعامل لورينزو �سانز �لرئي�س �ل�سابق لنادي 
ريال مريد �لإ�سباين، �لذي رحل عن �لعامل 
 76 ناهز  “ عن عمر  “ �ل�سبت  �لأول  �أم�س 
عاما متاأثر� باآلم فريو�س كورونا �مل�ستجد “ 

كوفيد 19 » .
�ل��ت��اري��خ طويا خا�سة على  ي��ذك��ره  و���س��وف 
�لو��سحة  وب�سماته  �لكبرية  �إجناز�ته  �سوء 
ن��ادي ري��ال مدريد خ��ال �لفرتة  يف م�سرية 
فيها  ت��وىل  �لتي  و2000   ،1995 ب��ني  م��ا 
دفة �لإد�رة بو�حد من �أكرب �لأندية �لعاملية.

�سانز خال  ففي هذه �لفرتة جنح لورينزو 
ق���ي���ادة ق��ل��ع��ة �ل���ري���ال يف ح�����س��د �ل��ك��ث��ري من 
�لبطولت �أبرزها لقبان لدوري �أبطال �أوروبا 
للدوري  ول��ق��ب  و2000،   ،1998 ع��ام��ي 
ل��ل��ك��اأ���س �لدولية،  �مل��ح��ل��ي، ول��ق��ب  �ل���س��ب��اين 
ولقب �آخر لل�سوبر �لإ�سباين لريفع ر�سيده 
م��ع �ل���ن���ادي �إىل 5 ب��ط��ولت يف �أق����ل م��ن 5 
�سنو�ت حيث توىل �مل�سوؤولية يف 26 نوفمرب 

عام  يوليو   16 وتركها يف   ،1995 عام  من 
ع�سر  م��ع��ه  �ل��ري��ال  ن���ادي  ودخ���ل   .2000
�ل�����س��ف��ق��ات �مل���دوي���ة ب���الأرق���ام �خل��ي��ال��ي��ة من 
�ملبالغ �ملالية، حيث متكن من �سم جنم �لكرة 
�لهولندي  و�لنجم  �سوكر،  د�ف��ور  �لكرو�تية 
نيكول�س  �لفرن�سية  �لكرة  وجنم  �سيدورف، 
�لرب�زيلية  �لأ�سطورة  �إىل  بالإ�سافة  �أنيلكا، 
�لفرن�سي  و�مل���ه���اج���م  ك���ارل���و����س،  روب����ريت����و 
كري�ستيان كارميبو، كما جنح �سانز يف �إطاق 
ريال  ب��ن��ادي  �خل��ا���س��ة  �لتليفزيونية  �ل��ق��ن��اة 
�لتي حققت نقلة  1999، وهي  مدريد عام 
�لنادي و�ساهمت يف  نوعية كربى يف م�سرية 

تو�سيع قاعدة �سعبيته حول �لعامل.
و�لألقاب  و�لإح�����س��اء�ت  �لأرق���ام  عن  وبعيد� 
���س��ان��ز تربطه  ل���وري���ن���زو  و�لإجن���������از�ت ف�����اإن 
عاقة غري مبا�سرة حاليا بالكرة �لإمار�تية، 
ريال  م��د�ف��ع  �سانز  ف��رين��ان��دو  �ب��ن��ه  �أن  حيث 
�لإ�سباين  ملقا  نادي  ومالك  �ل�سابق  مدريد 
�لدوري  لر�بطة  �لإقليمي  و�مل��دي��ر  �ل�سابق، 
و�سمال  �لأو�سط  و�ل�سرق  �آ�سيا  يف  �لإ�سباين 
�إف��ري��ق��ي��ا ح��ال��ي��ا وم��ق��ره��ا دب����ي، مي��ل��ك عدة 

عقود لل�سر�كة و�لتعاون مع جمل�س �أبوظبي 
وتربطه  �لريا�سي  دب��ي  وجمل�س  �لريا�سي 
���س��د�ق��ة ق��وي��ة م��ع ع���دد ك��ب��ري م��ع م�سوؤويل 
�ل��ري��ا���س��ة يف �لإم������ار�ت، ح��ي��ث ق���ام مبوجب 
�لرب�مج  من  �لعديد  بتنفيذ  �ل�سر�كات  تلك 
و�ملبادر�ت للم�ساهمة يف �لتحول �لناجح �إىل 
من  �ل��ع��دي��د  وتطبيق  �لح����رت�ف  منظومة 
منظومة  تطوير  يف  ت�سهم  �لتي  �مل�سروعات 

�لكرة.
ف��رين��ان��دو ���س��ان��ز ويف م��ع��ر���س ح��دي��ث��ه عن 
�أن  حيث  بينهما،  طريفا  موقفا  ذك��ر  و�ل���ده 
لورينزو كان رئي�سا لنادي ريال مدريد، وكان 
وعلى  �لدفاع،  فيه يف مركز  فريناندو لعبا 
ع��ك�����س ك��ل �ل��ت��وق��ع��ات و�ل��ت��ك��ه��ن��ات ف��ق��د قرر 
�لبن فريناندو مغادرة قلعة �لريال يف فرتة 
رئا�سة و�لده، وو�فقه �لأب على �لقر�ر، حيث 
م��ل��ق��ا، وعندما  ن���ادي  �إىل  ف��رين��ان��دو  �ن��ت��ق��ل 
�لقر�ر  هذ�  ور�ء  �ل�سبب  عن  فريناندو  �سئل 
�أف�سل حالته  �تخذه وهو يف  �ل��ذي  �لغريب 
�لفنية و�ل��ب��دن��ي��ة ق��ال ���س��ان��ز: و�أن���ا �أ���س��ري يف 
�أق��ر�أ �لكثري يف  �لنادي من مكان لآخ��ر كنت 

�أو لعبني  �إد�ري���ني  �سو�ء  �لنا�س يل،  نظر�ت 
�أنهم  ���س��ع��رت ل��وه��ل��ة  �أو ج��ه��از ف��ن��ي وط��ب��ي، 
رئا�سة  وب��ني  بالنادي  وج��ودي  بني  يربطون 
و�لدي له، برغم �أنني تربيت من �سغري يف 
�لريال وتنقلت من مرحلة لأخ��رى يف  قلعة 
�أكادميته �لكروية، ولهذ� قررت �لرحيل، ومل 

�أجد �إل �لت�سجيع من و�لدي يف هذ� �لقر�ر.
ك����ان ول يز�ل  “ و�ل�����دي  ف���رين���ان���دو  ي��ق��ول 
�لطر�ز  م��ن  ريا�سيا  ك��ان  �إن��ه  ق��دوت��ي، حيث 
�لفريد، ورجل �أعمال ناجحا، وعندما توجهت 
بالريال،  ناديا �سغري� مقارنة  �إىل ملقا كان 
وملا كان يعاين من �أزمات مالية قررت �إنقاذه 
ب�����س��ر�ئ��ه، ووج����دت ك��ل �مل�����س��ان��دة م��ن و�لدي 
يوم  بالنادي بني  فتحولت من جمرد لعب 
�أ�سعبه  وم��ا  �ل��ن��ادي،  لهذ�  مالك  �إىل  وليلة 
ثم  �لأخ�سر،  �مل�ستطيل  ترتك  �أن  �سعور  من 
كل  فتجد  �ل��ن��ادي  رئي�س  مقعد  على  جتل�س 
يف  م�ستحقاتهم  منك  يطلبون  بالنادي  من 
ظل �أزمة خانقة مير بها �لنادي، وكان و�لدي 
�ل�سعبة  �ملهمة  �سببا رئي�سا يف جناحي بتلك 

حتى خرج �لنادي من حمنته وقمت ببيعه.

»�ل�شارقة �لريا�شي« ينظم فعالية ريا�شية �فرت��شية

لورينزو �شانز .. ب�شمات مع �لريال وج�شر يربط بني �لكرة �لإمار�تية و�لإ�شبانية

�لحتاد�ت �لريا�شية .. عبور جديد �إىل 
�مل�شتقبل بتطبيق »�لعمل عن بعد«
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تو�جه �للجنة �لأوملبية �لدولية دعو�ت 
م��ت��ز�ي��دة ت��ط��ال��ب��ه��ا ب��ت��اأج��ي��ل �ل����دورة 
يف  �مل��ق��ررة  �ملقبلة  �ل�سيفية  �لأومل��ب��ي��ة 
طوكيو �ل�سيف �لقادم ب�سبب ��ستمر�ر 

خماطر تف�سي فريو�س كورونا.
�للجنة  رئ��ي�����س  ب����اخ  ت��وم��ا���س  وي�����س��ر 
�لأوملبية �لدولية على تنظيم �حلدث 
�ل��ك��ب��ري يف م��وع��ده قائا  �ل��ري��ا���س��ي 
تغيري�ت  ب��اإج��ر�ء  يتعلق  ق���ر�ر  �أي  �إن 
ب��رن��ام��ج �لأل���ع���اب �لأومل���ب���ي���ة لي�س  يف 
بالأمر �لهني و�إنه يتطلب �لكثري من 

�لتخطيط و�ملعلومات.
“ل  ت�سريحات �سحفية  باخ يف  وق��ال 
مثل  �لأومل��ب��ي��ة  �لأل��ع��اب  تاأجيل  ميكن 
تاأجيل مبار�ة يف كرة �لقدم �إىل �ل�سبت 

�ملقبل.
ميكنك  ول  م���ع���ق���دة  م���ه���م���ة  »ه�������ذه 
�لت�سرف مب�سوؤولية دون وجود �أ�سا�س 

قوى وو��سح لتخاذ �لقر�ر.«
و��ستبعد باخ خيار �إلغاء �لدورة.

�لأول  �لأومل����ب����ي  �مل�������س���وؤول  و�أ�����س����اف 
“�لإلغاء �سيق�سي على �حللم �لأوملبي 
لنحو 11 �ألف ريا�سي ميثلون 206 

جلان �أوملبية.«
�مل����خ����اوف  ك�����ل  ورغ��������م  �لآن  وح����ت����ى 
تخطط  للتاأجيل  �لد�عية  و�لأ���س��و�ت 
و�للجنة  �ل��دول��ي��ة  �لومل��ب��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة 
ق���دم���ا يف خطط  ل��ل��م�����س��ي  �مل��ن��ظ��م��ة 
�ملوعد  يف  �ل�سيفية  �ل�����دورة  تنظيم 

ودون �أي تغيري يف �خلطط.
و�ن�����س��م��ت �ل��ل��ج��ن��ت��ان �لأومل���ب���ي���ت���ان يف 
�ملطالبة  لاأ�سو�ت  وكرو�تيا  �سربيا 

بتاأجيل �حلدث �لريا�سي �لكبري.
�أودوف��ي��ت�����س��ي��ت�����س رئي�س  ف��ان��ي��ا  وق����ال 
�للجنة �لأوملبية �ل�سربية “��ستثمرت 
لاألعاب  �لإع������د�د  يف  ك��ث��ري�  �ل��ي��اب��ان 
�لأوملبية وهي ت�سر على �مل�سي قدما 
يتناق�س  هذ�  لكن  �لألعاب  تنظيم  يف 
مع �لعقل ول ميكننا دعم هذ� �لتوجه 
لن �أرو�ح �لب�سر تاأتي يف �ملقام �لأول.«

وقال نظريه �لكرو�تي زلتكو ماتي�سا 
�مل�ستحيل” �مل�سي قدما يف  “من  �إن��ه 

خطط تنظيم �لألعاب يف �ملوعد �ملحدد 
يف ظل �لظروف و�لأو�ساع �حلالية.

و�أ�ساف ماتي�سا “ل �أحد يريد تاأجيل 
�أننا  �أع��ت��ق��د  لكني  �لأومل��ب��ي��ة  �لأل���ع���اب 

�ل�سيناريو  ه����ذ�  م��ث��ل  م���ن  ق��ري��ب��ون 
لأنه كما يبدو �أ�سبح �خليار �لوحيد. 

توقف �لن�ساط �لريا�سي يف �أوروبا ول 
يعلم �أحد متي �سي�ستاأنف من جديد.

�مل�����س��ت��ح��ي��ل تنظيم  �أن����ه م���ن  »�أع���ت���ق���د 
يتعني  �أن�����ه  و�أع���ت���ق���د  �لآن  �لأل����ع����اب 
تاأجيلها لب�سعة �أ�سهر. لن يكون ذلك 

تاأجيا در�ميا.«
وقالت م�سادر لرويرتز يف وقت �سابق 
�ألعاب  منظمي  �إن  �لأح����د  �أم�����س  م��ن 
يف  ب�����د�أو�   2020 �ل�سيفية  ط��وك��ي��و 
و�سع بد�ئل حمتملة لتنظيم �لألعاب 
�لأوملبية خال �ل�سيف �ملقبل يف ظل 
تف�سي فريو�س كورونا وتاأثريه �لو��سع 

�لنطاق يف �ستى �أنحاء �لعامل.
وق���ال���ت م�����س��ادر �أخ�����رى م��ق��رب��ة من 
�للجنة �لأوملبية �لدولية �إنه يتوقع �أن 
ملجل�س  طارئا  �جتماعا  �للجنة  تعقد 

�إد�رتها يف �لأ�سبوع �ملقبل.
�لجتماع  �إن  ل��روي��رتز  م�سدر  وق���ال 
رمبا يعقد “يف موعد مبكر جد� جد� 

من �لأ�سبوع �ملقبل.«

ومل تعلق �للجنة �لأوملبية على ذلك.
ومن �ملقرر �إقامة �ل��دورة ما بني 24 
�أغ�سط�س-  يوليو- متوز و�لتا�سع من 
�ل�����س��اح �لأمل����اين  �آب. وق����ال ري��ا���س��ي 
�ل�سابق  �لعامل  بطل  هارتوجن  ماك�س 
�ملقبلة  ل��ل��دورة  �لتاأهل  �سمن  و�ل���ذي 
�إنه قرر مقاطعة �لألعاب لأنه مل يعد 
يرى مربر� للمناف�سة يف �لدورة و�أكد 
�ل�سطاع  ف���رد  ك��ل  ع��ل��ى  يتعني  �أن���ه 
ب����������دوره يف م����ن����ع ت���ف�������س���ي �ل����ع����دوى 
�لفوز  ل��ه��ارت��وجن  و�سبق  ب��ال��ف��ريو���س. 
�أي�سا  �أربع مر�ت وهو  �أوروب��ا  ببطولة 
�للجنة  يف  �لريا�سيني  ر�ب��ط��ة  رئي�س 
“ل  �لأملانية. وقال هارتوجن  �لأوملبية 
�لأهم  ل��ك��ن  ح��ال��ي��ا  �ل��ت��درب  �أ�ستطيع 
�أن��ن��ي ك��ري��ا���س��ي ف��ك��رت يف كيفية  ه��و 
و�سيكون  �لأزم���ة  �ح��ت��و�ء  يف  �مل�ساهمة 
�ل��دور عن طريق  بو�سعي �لقيام بهذ� 
�ل��ق��ي��ام بال�سيء  �ل��ق��درة ع��ل��ى  �إظ��ه��ار 

�ل�سحيح بدل من �لتدريب.«

�مل�سرب  ك����رة  �أ����س���ط���ورة  �ع���رتف���ت 
باأنها  وليام�س  �سريينا  �لم��ريك��ي��ة 
ج����ر�ء  �لن����ف����ع����ال  حافة”  “على 
�حلجر �لجتماعي �لذي يو�سي به 
�لأخ�سائيون من �أجل تقلي�س خطر 

�لإ�سابة بفريو�س كورونا �مل�ستجد.
ون�������س���رت ���س��ريي��ن��ا �ل���ف���ائ���زة ب23 
�لغر�ند  ب���ط���ولت  يف  ك���ب���ري�  ل��ق��ب��ا 
���س��ام م��ق��اط��ع ف��ي��دي��و ع��ل��ى تطبيق 
مبا  قلقها  فيها  ت�سرح  “تيكتوك” 
ي��ت��ع��ل��ق ب��اب��ن��ت��ه��ا �ومل��ب��ي��ا �ل���ت���ي تبلغ 

�ل�سنتني من عمرها.
�لعمر  م��ن  �لبالغة  �لنجمة  وق��ال��ت 
�مار�س  و�ن���ا  �لن  “�أما  ع��ام��ا   38
�حل��ج��ر �لج��ت��م��اع��ي ل��ف��رتة طويلة 
�����س���ب���وع���ني حتى  �����س���ت���م���رت  رمب������ا 
يجعلني  �سغري  �سيء  كل  ف��ان  �لن، 

جمنونة«.
على  �ن���ا  �ل��ق��ل��ق  “ب�سبب  و����س��اف��ت 
يعط�س  مرة  كل  يف  �لنفعال.  حافة 
�و ي�سعل ��سبح  �ح��ده��م م��ن ح��ويل 
�حدهم  �ق������ول  ع���ن���دم���ا  جم���ن���ون���ة. 

�ق�سد �بنتي«.
و�و�سحت “عندما عط�ست يف �حدى 
�مل����ر�ت ن��ظ��رت �ل��ي��ه��ا ����س���زر�. نظرت 
�لغا�سبة”  “�سرينا  بطريقة  �ليها 

ثم �سعرت باحلزن«.
ما  ع��ل��ى  ه��ي  “هل  نف�سي  يف  وق��ل��ت 
ير�م. هل ثمة �ي خلل يف �بنتي؟ هل 
ميكنني �لقيام ب�سيء ما؟ ل �دري ما 
ميكنني �لقيام به، وبالتايل بدل �ن 
�كون هادئة ��سبح حتت وطاأة �سغط 

ع�سبي هائل«.
�عتقدت،  ب��ان��ه��ا  ���س��ريي��ن��ا  وك�����س��ف��ت 

��سخا�س  �����س����اأن  ذل�����ك  يف  ����س���اأن���ه���ا 
ك��ث��ريي��ن، ب���ان ف��ريو���س ك���ورون���ا لن 
�ل�سدد  ه��ذ�  وق��ال��ت يف  ي��وؤث��ر عليها 
فجاأة،  ويلز  �ن��دي��ان  دورة  “تاأجلت 
ب��اأ���س، �لم���ر غ��ري��ب لكني  فقلت ل 

�ملك بع�س �لوقت لا�ستمتاع«.
وبطولت  دور�ت  ت��اأج��ي��ل  م���ع  ل��ك��ن 
�خ�������رى يف ك������رة �مل���������س����رب وج����دت 

بقولها  قلقا  �أك���ر  نف�سها  �سريينا 
�لمر.  هذ�  معاي�سة  علينا  “يتعني 

�سنتخطاه، يتوجب علينا ذلك«.
ونا�سدت �سريينا مو�طنيها مبازمة 
�ل�سلطات  �ر���س��اد�ت  و�تباع  منازلهم 
�ل�سحية يف �لباد من خال �سل�سلة 
من �لتعليقات على مو�قع �لتو��سل 

�لجتماعي.

من  �للف  ع�����������س�����ر�ت  ت������و�ف������د 
�لوملبية  �ل�سعلة  لروؤية  �ليابانيني 
�ل��ت��ي و���س��ع��ت يف م��رج��ل يف �سمال 
�سرق �ليابان خال نهاية �لأ�سبوع 
�ملتعلق  �ل���ق���ل���ق  م����ن  �ل����رغ����م  ع���ل���ى 

بتف�سي وباء كورونا �مل�ستجد.
وو�سلت �ل�سعلة �ىل �ليابان �جلمعة 
حيث لقيت ��ستقبال خجول و�سط 
يف  �لأل��ع��اب  دورة  ب��اإق��ام��ة  �ل�سكوك 
ت��اأك��ي��د رئي�س  م��وع��ده��ا، على رغ��م 
�لأملاين  �لدولية  �لأومل��ب��ي��ة  �للجنة 
�ل���ق���ر�ر  �ت����خ����اذ  ب�����اخ �ن  ت���وم���ا����س 

بتاأجليها �سابق لأو�نه حاليا.
و�دى تف�سي وباء “كوفيد19-” يف 
بلبلة يف  �لعامل �ىل  �نحاء  خمتلف 
�لروزنامة �لريا�سية �لدولية حيث 
عديدة  ك����ربى  ب���ط���ولت  ت���اأج���ل���ت 
�برزها كاأ�س �وروبا 2020 يف كرة 
�لقدم وكوبا �مريكا وبطولة رولن 
�مل�سرب  كرة  يف  �لفرن�سية  غارو�س 
�حدى �لبطولت �لربع �لكربى يف 
�لغر�ند �سام بال�سافة �ىل تاأجيل 
م���ر�ح���ل ع���دة م���ن ب��ط��ول��ة �لعامل 

ل�سباقات فورمول و�حد.
وتتز�يد �لدعو�ت يف �لآونة �لأخرية 
لإرج����اء �لأل���ع���اب �مل��ق��ررة ب��ني 24 
مت���وز/ي���ول���ي���و و�ل��ت��ا���س��ع م���ن �آب/
“كوفيد- تف�سي  �أغ�سط�س، يف ظل 

�أكر من  19” �لذي ت�سبب بوفاة 
�لعامل  ح��ول  �سخ�س  �آلف  ع�سرة 

حتى �ليوم.
و�حت�سد �كر من 50 �لف �سخ�س 
حمطة  يف  �ل�سعلة  ل��روؤي��ة  �ل�سبت 
حيث  مياغي  مقاطعة  يف  ���س��ن��د�ي 
قناعا  �حل�������س���ور  م��ع��ظ��م  �رت�������دى 
وبع�سهم �نتظر يف �سفوف �متدت 
ل�ساعات  م��رت   500 م�سافة  على 
ع����دة وق�����ال �ح���ده���م ل�����س��ب��ك��ة “�أن 

�نتظرت  “لقد  كاي” �ملحلية  �أت�س 
يف �ل�����س��ف��وف مل���دة 3 ���س��اع��ات لكن 
م�سجع  �مر  �لوملبية  �ل�سعلة  روؤي��ة 

للغاية«.
�ملنظمة ح��ذرت من  �للجنة  بيد �ن 
�ملتوقع  م���ن  �ك���رب  ع���دد  ت���و�ف���د  �ن 
�سيوؤدي �ىل تعليق �لفرجة يف حال 
��سبحت �جلماهري “غفرية جد�«.

م�سرية  ت��ن��ط��ل��ق  �ن  �مل����ق����رر  وم�����ن 
�ل�����س��ع��ل��ة ع��ل��ى �م���ت���د�د �ل���ي���اب���ان يف 

جممع  من  بدء�  �آذ�ر/مار�س،   26
��ستخدم  ف��وك��و���س��ي��م��ا  يف  ري��ا���س��ي 
�لعام  �لن���ق���اذ يف  ل��ع��م��ال  ك��ق��اع��دة 
�ملدمر  �ل����زل����ز�ل  �إب������ان   ،2011
�لنووية  و�ل���ك���ارث���ة  و�ل��ت�����س��ون��ام��ي 
�مل���ن���ط���ق���ة لكن  �����س����رب����و�  �ل�����ذي�����ن 
�جلمهور  ح�سور  منعو�  �ملنظمني 
من  وطلبو�  �ملر�فقة،  لاحتفالت 
ح�سود”  ت�سكيل  “تفادي  �ل��ن��ا���س 

على م�سار �ل�سعلة.

�نتقل �لإيطايل ماك�سيم مباند� من 
�خلط �لثالث يف ريا�سة �لركبي، �ىل 
�خلطوط �لأمامية ملكافحة فريو�س 
�مل�ستجد، مع عمله كم�سعف  كورونا 
�سكان  مل�������س���اع���دة  ي�����س��ع��ى  م���ت���ط���وع 
ب���اده �ل��ت��ي حت��ول��ت �ىل �أك���رب بوؤرة 

حاليا. �أوروبا  ل�”كوفيد19-” يف 
مباند�  يخو�س  �أن  �مل��ق��رر  م��ن  ك��ان 
منتخب  �سد  مبار�ة  �ملا�سي  �ل�سبت 
�أل��ف متفرج   60 �أم��ام نحو  �إنكلرت� 
�حل���ادي���ة  م�������س���ارك���ت���ه  روم�������ا، يف  يف 
و�ل��ع�����س��ري��ن م��ع ب�����اده... ل��ك��ن كما 
حول  �لريا�سية  �لن�ساطات  غالبية 
�أرجئ هذ� �ملوعد �ىل تاريخ  �لعامل، 
�لعاملي  �لتف�سي  ظ��ل  يف  ي��ح��دد،  مل 

لوباء “كوفيد19-«.
�مل�ستطيل  على  �حل�سور  من  وب��دل 
�لأخ�������س���ر ب���زي���ه �ل���ري���ا����س���ي، بات 

�لاعب �لبالغ من �لعمر 27 عاما 
متدثر� ببدلة وقناع طبيني و�قيني، 
جانب  �ىل  �ل�سعاف  طو�قم  ير�فق 
يف  �ل�سفر”  “�ل�سليب  متطوعي 
�إق��ل��ي��م �ميليا روم��ان��ي��ا يف  ب��ارم��ا، يف 
�سجلت  �لتي  �لباد  �إيطاليا،  �سمال 
ح��ت��ى ���س��ب��اح �ل�����س��ب��ت وف���اة 4032 
ب�سبب �لفريو�س منذ بد�ية �سباط-

فرب�ير �ملا�سي.
�إيطاليا  يف  �ل���وف���ي���ات  ع����دد  وب���ات���ت 
يف  �حل�سيلة  وجت��اوز  عامليا،  �لأعلى 
�ل�سني حيث ظهر �لفريو�س للمرة 
�لأول-دي�سمرب  ك��ان��ون  يف  �لأوىل 
�مل��ا���س��ي. وو���س��ل ع���دد �مل�����س��اب��ني يف 
 47 �أك���ر م��ن  �لبلد �لأوروب����ي �ىل 

�ألفا.
و�ت���خ���ذت �حل��ك��وم��ة �لإي��ط��ال��ي��ة يف 
وقت �سابق من �ل�سهر �حلايل، قر�ر 

بتعليق كل �ملناف�سات �لريا�سية حتى 
�لثالث من ني�سان-�أبريل �ملقبل على 
�لإ�سابات  �أع��د�د  �لأق��ل. ومع تز�يد 
جيوزيبي  حكومة  �سدد  و�ل�سحايا، 
كونتي م��ن �إج��ر�ء�ت��ه��ا، و���س��ول �ىل 
فر�س عزل �سبه كامل على �ل�سكان 
و�ملحال  �ل��ع��ام��ة  �لأم���اك���ن  و�إق���ف���ال 
�ل�سيدليات  ب��ا���س��ت��ث��ن��اء  �ل��ت��ج��اري��ة، 

ومتاجر �ملنتجات �لغذ�ئية.
ويقول مباند� لوكالة فر�ن�س بر�س 
�لركبي،  مناف�سات  �ألغيت  “عندما 
تقدمي  ميكنني  كيف  نف�سي  �ساألت 
طبية؟”،  ك��ف��اءة  دون  م��ن  �مل�ساعدة 
“�ل�سليب  منظمة  ي��خ��ت��ار  �ن  ق��ب��ل 
�لأ����س���ف���ر �ل���ت���ي ت���وف���ر خ���دم���ة نقل 

�لأدوية و�لغذ�ء للم�سنني«.
وب��ع��د ي���وم ك��ام��ل �أم�����س��اه يف توزيع 
�لغذ�ئية  و�ل�����وج�����ب�����ات  �لأق����ن����ع����ة 

�ملعنيون  ر�أى  �لطبية،  و�مل�ساعد�ت 
لاعب  �لقوية  �جل�سدية  �لبنية  �ن 
نادي “زيربي ركبي” ت�سلح لاإفادة 

منها يف جمال �آخر.
�ن����ه وج����د نف�سه  وي��و���س��ح م��ب��ان��د� 
�لأزم������ة  ق���ل���ب  يف  �جل���ب���ه���ة،  “على 
�لذي  �ملر�سى  بنقل  �أق��وم  بت   )...(
ث��ب��ت��ت �إ���س��اب��ت��ه��م ب��ال��ف��ريو���س، من 
�ملنطقة.  يف  �آخ�����ر  �ىل  م�����س��ت�����س��ف��ى 
�أو  �أ�ساعد يف و�سعهم على �حلمالة، 
نقلهم  يجب  مر�سى  هناك  ك��ان  �ذ� 
�أحمل  �أو حتى  كر�سي متحرك،  من 

قارورة �لأوك�سيجني«.
ب���اأم �لعني  ي��وؤك��د م��ب��ان��د� �ن م��ا ر�آه 
�أن  بحيث  ط��و�رئ مطلقة  هو حالة 
�مل�ست�سفيات  �أق�سام  من  باملئة   95“
بفريو�س  ل��ل��م�����س��اب��ني  خم�����س�����س��ة 

كورونا«.

�أنا  �أر�ه  م��ا  �لنا�س  ر�أى  “�إذ�  وت��اب��ع 
يف �مل�����س��ت�����س��ف��ي��ات، ل��ن ي��ق��ف �أح����د يف 
�ل�ستهاكية.  �ملتاجر  �أم��ام  �ل�سف 
���س��ي��ف��ك��رون م���رت���ني وث�����اث و�أرب�����ع 
ق��ب��ل �خل����روج م��ن منازلهم،  م���ر�ت 

حتى جمرد �خلروج للجري«.
من  �أ�سخا�س  هو  �أر�ه  “ما  و�أ���س��اف 
كل �لأعمار ي�سعون �أجهزة �لتنف�س 
وممر�سون  �أط��ب��اء  و�لأوك�����س��ي��ج��ني، 
�ساعة،  و22   20 ب��ني  م��ا  يعملون 
ل ينامون ولو لدقيقة و�حدة طيلة 
�ل�سرت�حة  فقط  ويحاولون  �ليوم 

قليا«.
وتابع “�أرغب يف �ن �أقول �ن �لو�سع 
بلغ مد�ه �لأق�سى، لكنني �أخ�سى �ننا 
�إ�سارة  يف  بعد”،  ذل��ك  �ىل  ن�سل  مل 

لحتمال �ن ي�سوء �لو�سع �أكر.
ي����وؤدي �ل��اع��ب �لإي���ط���ايل �ل���ذي ل 

�لطبي،  �ملجال  ب��اأي خربة يف  يتمتع 
ب��دع��م م��ن �سديقته  ي��ح��ظ��ى  ل��ك��ن��ه 
�حلميمة وو�لده �جلر�ح يف ميانو 
�ل�سفوف  يف  �أي�������س���ا  “�ملتو�جد 
�ملعالج  دور  �أي�������س���ا  �لأمامية”، 
�لوثيق مع  �لنف�سي يف ظل تو��سله 
�أق�سام  “يف  ُو���س��ع��و�  �ل��ذي��ن  �ملر�سى 

بات �ملوت فيها �أمر� يوميا«.

نظر�تهم...  ت��رى  “عندما  ويتابع 
حتى و�إن كانو� ل يقوون على �لكام، 
فهم يتو��سلون بالنظر�ت ويقولون 

لك �أمور� ل ميكنك تخيلها«.
����س���اف���ر�ت  “ي�سمعون  وي�������س���ي���ف 
�لنذ�ر و�لأطباء و�ملمر�سني �لذين 
�آخ������ر.  ق�������س���م �ىل  م����ن  ي���رك�������س���ون 
من  ن��ق��ل��ت��ه  ���س��خ�����س  �أول  �أخ������ربين 

�مل�����س��ت�����س��ف��ى �أن����ه و���س��ل��ه ق��ب��ل ثاث 
�ساعات من وفاة �ملري�س يف �ل�سرير 
توفيت  ذ�تها،  �لليلة  وخ��ال  قربه. 
�مر�أتان يف غرفته... مل ي�سبق له �أن 

ر�أى �سخ�سا يفارق �حلياة«.
بات مباند� قريبا من “مر�ساه” �إىل 
�لتعامل  �أنه يرى لز�ما عليه  درجة 

معهم كاأنهم “�أقرباء �أو �أهل«.

مباند� يبتعد عن �لركبي لي�شاعد 
م�شابي �إيطاليا

�شربيا وكرو�تيا تطالبان بتاأجيل �لألعاب �لأوملبية

�شريينا »على حافة« �لنفعال ب�شبب 
�حلجر �لجتماعي 

تو�فد �لآلف لروؤية �ل�شعلة 
�لأوملبية برغم كورونا 

�لأخرية  �لأي��ام  �لزمالك خال  نادي  �نتع�ست خزينة 
�لتي حدثت  �ل�ستثمار�ت  �سو�ء  من م�سادر خمتلفة، 
يف �سور �لنادي، �إىل جانب �لع�سويات �لتي مت �ملو�فقة 
�مل�ست�سار  ع��ق��ب��ة،  م��ي��ت  ق��ل��ع��ة  رئ��ي�����س  ق��ب��ل  م��ن  عليها 

مرت�سى من�سور.
على  من�سور  “قرر  �ل�سابع،  �ل��ي��وم  �سحيفة  بح�سب 
و�لعمال  و�ملوظفني  �ملدربني  �لفور �سرف م�ستحقات 
وح�سلو� عليها على مد�ر �ليومني �ملا�سيني، ثم قرر 

بد�ية  �لاعبني  م�ستحقات  �سرف  �ل��زم��ال��ك  رئي�س 
�أم�س �لأحد، وفقاً لوعده لهم بعدما �جتمع بهم  من 
�لأ���س��ب��وع �مل��ا���س��ي يف �ل��ف��رتة �مل��ا���س��ي��ة ���س��و�ء بتحقيق 
�إىل جانب  �ل�����س��وب��ر �لأف��ري��ق��ي و�مل�����س��ري،  ب��ط��ول��ت��ي 

�لتاأهل لن�سف نهائي دوري �أبطال �أفريقيا«.
يف  �ل��زم��ال��ك  �أن  من�سور،  مرت�سى  �أك���د  جانبه  وم��ن 
�لوقت �حلايل لي�س لديه �أزمة مالية، وهناك �نتعا�سة 
يف خمتلف �جلو�نب، م�سدد�ً �إن �لاعبني �سيح�سلون 

�جلارية،  �لأي���ام  م���د�ر  على  تباعاً  م�ستحقاتهم  على 
�مل�ستحقات  تلك  من  �أعلنه  �ل��ذي  �خل�سم  تطبيق  مع 
ر�سمي من  وذل��ك بخطاب  �خل��ري،  بيت  �إىل  لإر�سالها 
“�لقلعة �لبي�ساء”، وذلك لدعم �لأ�سر �ملت�سررة من 
�مل��ز�ي��دة يف  �أن رف�سه  �أو���س��ح  ف��ريو���س ك��ورون��ا، حيث 
من  جماعي  �لتربع  يكون  ب��اأن  ق��ر�ره  ور�ء  �لتربعات 
جانب لعبي �لفريق “�لأبي�س”، و�أن يكون من خال 

ناديهم وب�سورة ر�سمية.

�نتهاء �لأزمة �ملالية يف �لزمالك
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الفجر الريا�ضي

�لإ�سباين  ه��ج��وم  �آر���س��ن��ال حت��ت  �أح���د م�سجعي  وق��ع 
�سي�سك فابريغا�س، بعد �تهام لعب خط �لو�سط باأنه 
�أبرزته  ملا  وفقاً  ت�سيل�سي،  لع��ب  حادثة  بعد  ثعبان، 

�سحيفة ديلي �ستار.
يتمتع ف��اب��ري��غ��ا���س ب����روة ك��ب��رية م��ن �لح�����رت�م يف 

�آر�سنال  لأم���ث���ال  ظ���ه���وره  ب��ع��د  �مل���م���ت���از،  �ل������دوري 
وت�سيل�سي.

غادر �لإ�سباين “�لغانرز” �إىل نادي بر�سلونة يف 
عام 2011، قبل �لعودة �إىل �إجنلرت� يف عام 

“�لبلوز«. مع   2014
مناف�سيهم  �إىل  �ن�سمامهم  �لرغم من  على 
�آر�سنال  م�سجعي  غالبية  �أن  �إل  ل��ن��دن،  يف 
من  �أك��ر  ظهور  بعد  فابريغا�س،  يتذكرون 

300 مبار�ة مع �لنادي.

32 عاماً  �لاعب  �أحد �جلماهري  ذلك، هاجم  ومع 
على تويرت، وو�سفه باأنه “ثعبان«.

وياأتي ذلك بعد حادثة قام فيها فابريغا�س بالإ�سارة 
يف  “�لبلوز”  م��ع  �ل��ل��ع��ب  ع��ن��د  ت�سيل�سي  ���س��ع��ار  �ىل 

�لإمار�ت �أثناء خروجه من �مللعب.
ون����ف����ى ف���اب���ري���غ���ا����س �أن�������ه لن 
�ل�سيء  ه����ذ�  م��ث��ل  ي��ف��ع��ل 
�أب��د�ً، وك��ان لديه �أق�سى 

�حرت�م لآر�سنال.
“�إذ�  �ل���اع���ب:  وق����ال 
كنت تعتقد �أنني قادر 
على فعل ما تقرتح �أن 
تعرفني  ل  فاأنت  �أفعله، 
تعرف  ول  �لط���اق،  على 

م�ساعري جتاه �جلميع«.

�عترب ما�سيمو ت�سيلينو رئي�س نادي بري�سيا �أحد �أندية 
�نتهى” و”كل  “�ملو�سم  باأن  �إيطاليا  �لأوىل يف  �لدرجة 
تف�سي  �ملقبل” ب�سبب  �ملو�سم  �إىل  يوؤجل  �أن  �سيء يجب 

وباء كورونا �لذي �سبهه ب�”�لطاعون«.
وقال ت�سيلينو رجل �لعمال �لبالغ من �لعمر 63 عاما 
“كوريريي ديللو �سبورت” “يجب  يف حديث ل�سحيفة 
�لبقاء على  �سنعاود )ن�ساطنا( بل كيفية  �ل نفكر متى 
�ل��ق��دم، يتعني علينا  ك��رة  و�ذ� تكلمنا عن  قيد �حل��ي��اة؟ 
تاأجيل كل �سيء �ىل �ملو�سم �ملقبل. لنكن و�قعيني! هذ� 

�لوباء هو �لطاعون«.
ماريو  �لنجم  �سفوفه  يف  يلعب  �ل��ذي  بري�سيا  ويحتل 
بالوتيلي �ملركز �لخري يف �لدوري �ليطايل �لذي �وقف 
�ل�سريع لوباء  �لتف�سي  �ذ�ر-مار�س ب�سبب   9 ن�ساطه يف 
وبينها  �ل�سمالية  �ملناطق  يف  �سيما  ل   ”19 “كوفيد 

لومبادريا حيث مقر نادي بري�سيا.
�لعام.  �للعب جمدد� هذ�  “ل ميكننا  ت�سيلينو  و��ساف 
�لبع�س ل يدركون ماذ� يح�سل وهوؤلء هم �خطر من 

�لفريو�س«.
وتابع “�ملو�سم �نتهى. �ذ� �ر�د �حدهم �حل�سول على هذ� 

فلياأخذه.  �ملحلي(،  �ل���دوري  )لقب  �للعني  �ل�سكوديتو 
يحتل  بري�سيا  لن  ذل��ك  �ق���ول  ول  �لم���ر.  �نتهى  لقد 

�ملركز �لخري. �ننا ن�ستحق ذلك«.
)كاوديو،  لوليتو  �ل�����س��ك��ودي��ت��و...  “�لكاأ�س،  و�و���س��ح 
بانه  فلياأخذه. هو مقتنع  نادي لت�سيو( يريده،  رئي�س 

ميلك فريقا ل يقهر، دعوه يفكر بذلك«.
�علن  �لذي  �لوقت  يف  بري�سيا  رئي�س  ت�سريحات  وتاأتي 
�ل�سبوع  �ل��ت��دري��ب��ات  م��ع��اودة  نيته  �لن��دي��ة  بع�س  فيه 

�ملقبل يف ذروة �حلجر �ل�سحي يف �لباد.
وقرر نادي لت�سيو يف �لعا�سمة �ليطالية روما معاودة 
تدريبات �لفريق �لول �عتبار� من �لثنني على �لرغم 
من �ن جميع و�سائل �لعام �ليطالية توؤكد بان لعبي 
�لفريق لن يتوجهو� �ىل مقر �لتدريبات قبل �خلمي�س 

�ملقبل على �قل تقدير.
�ما بالن�سبة �ىل نابويل �لذي طلب من لعبيه معاودة 
�إعام  و�سائل  �أ���س��ارت  فقد  �ملقبل،  �لرب��ع��اء  �لتمارين 
�أ�سرع وقت، يف حني  �يطالية باأن هذ� �لقر�ر �سيلغى يف 
ق���ام ن���ادي ك��ال��ي��اري ب��ت��اأج��ي��ل ت��دري��ب��ات��ه �مل���ق���ررة  �ليوم 

�لثنني �إىل موعد لحق.

�لأن��ظ��ار يف  �سان�سو  �لإجنليزي ج��ادون  �ل��دويل  خطف 
�لأملاين،  دورمتوند  برو�سيا  مع  بتاألقه  �حل��ايل  �ملو�سم 
ما جعل �لعديد من �لأندية تتهافت على �لتعاقد معه 
من  وبالتحديد  �ملقبلة،  �ل�سيفية  �لنتقالت  فرتة  يف 

ليغ«.  “�لربميري 
بات  �نه  �إل  19 عاماً،  �لعمر  �سان�سو يبلغ من  �أن  رغم 
�أحد �أهم �لأعمدة �لأ�سا�سية مع “�أ�سود �لفي�ستيفال” يف 
�أمام  �لإجنليزي  �لاعب  �سيكون  بينما  �آخر مو�سمني، 
خيار مو��سلة �مل�سو�ر مع فريق �أو خو�س جتربة �أخرى 

تري م�سريته.
و�رتبط �أكر من فريق بالتعاقد مع �لدويل �لإجنليزي، 
�أبرزها مان�س�سرت يونايتد وت�سيل�سي وليفربول، ولكن 
دون �سك �أن �إد�رة برو�سيا دورمتوند لن ترتك ب�سهولة 
�إ�ستاد �سيغنال �إيدونا بارك،  �لاعب �ل�ساب يرحل عن 
�أو من جانب طلبها  للفريق،  �أهميته  ناحية  �سو�ء من 

�حل�سول على مقابل مادي مرتفع.
يف �ملقابل قد يربز �سبب غري متوقع مينع �سان�سو من 
كورونا  ف��ريو���س  تف�سي  وه��و  �آخ���ر،  فريق  �إىل  �لرحيل 

�مل�ستجد يف �أوروبا وغالبية دول �لعامل، ح�سب ما �أ�سارت 
و�سائل �لإعام �لأملانية.

�لإجنليزية  �لأن��دي��ة  مطاعم  �أن  بيلد  �سحيفة  و�أك��دت 
تعي�سها،  �لتي  �لر�هنة  ب��الأزم��ة  �ست�سطدم  بالتحديد 
ب�سبب �خل�سائر �ملادية �لفادحة �لتي تكبدتها يف �لأيام 

�ملا�سية عقب �إيقاف مناف�سات �لدوري �لإجنليزي.
ليغ”  “�لربميري  �أن��دي��ة  �إن��ف��اق  ح��ج��م  �أن  و�أو���س��ح��ت 
عن  �ستتقل�س  �مل��ق��اب��ل  �ل�سيفية  �لن��ت��ق��الت  ف��رتة  يف 
تعر�ست  �لتي  و�خل�سارة  �ملالية  �لأزم��ة  ب�سبب  �ملتوقع، 
لها، ما يجعل م�ساألة رحيل جادون �سان�سو عن برو�سيا 

دورمتوند معقدة و�سعبة.
و���س��ددت ع��ل��ى �أن ب��رو���س��ي��ا دورمت���ون���د ل��ن ي��ت��ن��ازل عن 
�حل�سول على 130 مليون يورو على �أقل تقدير لبيع 
�لاعب �ل�ساب، وهو ما يجعل مهمة جميع �لطامعني 
خا�سة  �حل��ايل،  �لوقت  يف  م�ستحيلة  �سبه  خدماته  يف 
�إىل تخفي�س رو�تب  �لأن��دي��ة  �ل��ع��دي��د م��ن  م��ع �جت���اه 
�لذي  �ل��وب��اء  �أزم���ة  تنتهي  حتى  و�ل��اع��ب��ني  �ملوظفني 

تف�سي يف �أرجاء �لعامل.

بر�سالة  ن��اد�ل،  ر�فائيل  �لإ�سباين،  �لتن�س  لعب  بعث 
ت�سجيع جلميع مو�طنيه، و�أعرب عن �أمله يف �خلروج 
من حالة �لتاأهب �لناجمة عن وباء كورونا �مل�ستجد، يف 

�أ�سرع وقت ممكن.
ن�سره  فيديو  مقطع  يف  ن���اد�ل  ق��ال 

ع������رب �����س����ب����ك����ات �ل����ت����و������س����ل 
�أوقات  “هذه  �لجتماعي: 

بالن�سبة  للغاية  معقدة 
�لو�سع  ه����ذ�  ل��ل��ج��م��ي، 

ونحن  ي��رب��ك��ن��ا، 

ن��ت��ع��ام��ل م��ع��ه ج��م��ي��ع��اً ب��اأف�����س��ل ط��ري��ق��ة مم��ك��ن��ة من 
منازلنا«.

و�أ�ساف �مل�سنف �لثاين عاملياً: “�أردت �أن �أبعث بر�سالة 
بال�سحة  �لعاملني  و�ملمر�سني وجميع  �سكر لاأطباء 
�ل�سرطة  ع��ل��ى ح��م��اي��ت��ن��ا، وك���ذل���ك  ي��ع��م��ل��ون  �ل���ذي���ن 
�لذين  ك��ل  �إىل  و�جل��ي�����س،  �مل���دين  و�حل��ر���س  �لوطنية 
يجعلوننا ن�سعر مبزيد من �لأمان، �أولئك �لذين هم 
خلطر  عر�سة  �لأك��ر  و�أولئك  �لأمامية  �جلبهة  يف 
�لإ���س��اب��ة، �إن��ه��م �أب��ط��ال��ن��ا و�أ���س��ج��ل �إع��ج��اب��ي بكل ما 

يفعلون، �سكر�ً جزيًا لكم«.
�لتي  �لأ���س��ر  لكل  ت�سجيع  بر�سالة  “�أبعث  وت��اب��ع: 
ت��ع��اين م���ا ت��ع��ان��ي��ه، و�مل�����س��اب��ني، و�ب���ع���ث كذلك 
ب�سبب  ماتو�  �لذين  لأولئك  �لطيبة  بالذكرى 
�لفريو�س، من �ل�سعب قول �أي �سيء يف هذه 

�لأوقات �ل�سعبة«.
“فقط  و�أو����س���ح: 
�أن  �أ�����س����ت����ط����ي����ع 
�أق����ول، م��ث��ل �أي 
���س��خ�����س �آخ�����ر، 
بالأ�سف  ن�سعر 
ونثق  �ل�����س��دي��د 
�سنتقدم  �أن��ن��ا  يف 
�أقرب  ل��اأم��ام يف 

وقت ممكن«.
و�خ������ت������ت������م ن����������اد�ل 
بالقول:  ر���س��ال��ت��ه 
�أم��������ور  “هناك 
�أي�ساً،  �إي��ج��اب��ي��ة 
�أننا  ن��ث��ب��ت  ن��ح��ن 
�سعب متحد يلتزم 
بكل ما يتعني عليه 
�لل���ت���ز�م ب���ه، يف حني 
ت�������س���اه���م �ل����ع����دي����د من 
�أن  ميكن  مبا  �ل�سركات 

ت�ساهم به«.

ر�شالة مهمة من ناد�ل �إىل 
�ل�شعب �لإ�شباين

رد فابريغا�ش على �أحد جماهري 
�آر�شنال و�شفه ب� »ثعبان«

رئي�ش نادي بري�شيا:  »�إنه 
�لطاعون.. �نتهى �لدوري«

كورونا يعرقل �شان�شو نحو 
�لعودة �إىل �لربميري ليغ

يحاول م�سوؤولو نادي �لن�سر �ل�سعودي ��ستغال فرتة توقف �لن�ساط �لريا�سي، من 
�أجل فتح ملفات �لتجديد ملدرب ويع�س لعبي �لفريق �لأول لكرة �لقدم. 

�ملغربي  و�لنجم  فيتوريا،  روي  �ل��ربت��غ��ايل،  �مل���درب  عقد  لتجديد  �لن�سر  وي�سعى 
نور�لدين �أمر�بط، و�ملد�فع �لرب�زيلي مايكون، حتى يدخل �لفريق �ملرحلة �ملقبلة 

باأكرب قدر من �ل�ستقر�ر.
و�أعلنت وز�رة �لريا�سة �ل�سعودية تعليق �لأن�سطة �لريا�سية، كاإجر�ء �حرت�زي للحد 
من �نت�سار فريو�س كورونا. يذكر �أن �لن�سر يحتل �ملركز �لثاين يف ترتيب �لدوري 

�ل�سعودي للمحرتفني، بفارق 6 نقاط خلف �ملت�سدر �لهال. 

هكذ� ي�شتغل �لن�شر �ل�شعودي 
تعليق �لن�شاط �لريا�شي

�أول لعب ي�شاب بكورونا يف 
�لدوري �ل�شيني 

�أ�سيب لعب �لو�سط �لبلجيكي مرو�ن فيايني بفريو�س كورونا �مل�ستجد 
كما �أعلن ناديه �ساندونغ لونينغ  �أم�س �لأحد لي�سبح بالتايل �أول حالة من 

نوعها يف �لدوري �ل�سيني �ملمتاز لكرة �لقدم.
�ل���دويل )32 ع��ام��ا( م��ن ح���ر�رة ع��ادي��ة وي�سعر بحالة  وي��ع��اين �لبلجيكي 
جيدة بح�سب ناديه “لكنه حتت �ملعاينة ويخ�سع للعاج يف �أحد �مل�ست�سفيات 

�ملخت�سة«.
و�أ�ساف �ساندونغ لونينغ يف بيان “يبذل �لنادي ق�سارى جهده للم�ساعدة 

يف �لعاج وتعايف �لاعب«.
و�ن�سم فيايني بالتايل �ىل بع�س �لأ�سماء �لبارزة �لتي ��سيبت بفريو�س 
كورنا �لذي ح�سد حو�يل 13 �لف �سخ�س حول �لعامل، �ىل جانب مهاجم 
�ودوي  ت�سل�سي كالوم هاد�سون  باولو ديبال، وجناح  يوفنتو�س �لرجنتيني 

ومدرب �ر�سنال �ل�سباين ميكل �رتيتا.
وتعترب �إ�سابة فيايني �سربة لمال �مل�سوؤولني عن �لدوري �ل�سيني �لذين 
كانو� مينون �لنف�س بانطاقه �ل�سهر �ملقبل علما بان بد�يته كانت مقررة 
“كوفيد19-” بقوة يف  وباء  تف�سي  ب�سبب  تاأجيله  لكن مت  �ملا�سي  �ل�سهر 

�ل�سني.
و�ن�سم فيايني �ىل �سفوف �ساندونغ لونينغ قادما من مان�س�سرت يونايتد 
مايني  2ر7  بلغت  �سفقة  مقابل  �ملا�سي  �سباط-فرب�ير  يف  �لنكليزي 

يورو.
وكان �لحتاد �ل�سيني �أعلن �ل�سبت �ن وو يل �ف�سل لعب يف �لباد �لذي 
و�سع  وقد  كورونا  بفريو�س  ��سيب  �ل�سباين  ��سبانيول  �سفوف  يف  يلعب 

نف�سه يف �حلجر �ملنزيل يف بر�سلونة حيث يعاين من عو�ر�س خفيفة.
وتعترب مدينة ووهان �ل�سينية بوؤرة وباء كورونا حيث بد�أ يف كانون �لأول-

دي�سمرب �ملا�سي و�نت�سر ب�سكل كبري يف خمتلف �نحاء �لعامل.

ليفربول يعر�ش مر�قبي ملعبه 
مل�شاعدة �ملتاجر     

على  �لقدم  لكرة  �لإنكليزي  �ل��دوري  ترتيب  ليفربول مت�سدر  ن��ادي  عر�س 
مل�ساعدتها يف �سبط حركة  �ل�ستعانة مبر�قبي ملعبه  �ل�ستهاكية  �ملتاجر 
مرتاديها خال هذه �لفرتة، نظر� لاإقبال �لكثيف على �لتمون خال �أزمة 

فريو�س كورونا �مل�ستجد.
�ىل  “ر�سالة  “تويرت”،  ع��رب  م��ور  بيرت  للنادي  �لتنفيذي  �لرئي�س  وكتب 
مديري �ل�سوبرماركات )�ملتاجر �ل�ستهاكية( “...” مر�قبو ملعبنا )�لذين 
يعرفون بالنكليزية ب� “�ستيو�ردز”( يعر�سون وقتهم وخربتهم للتطوع يف 
�مل�ساعدة على �إد�رة �حل�سود، �إد�رة �لوقوف بال�سف، �إد�رة مو�قف �ل�سيار�ت، 

م�ساعدة �مل�سنني و�لعجزة على نقل م�سرتياتهم �ىل �سيار�تهم... �إلخ«.
و�عترب مور �أن هوؤلء هم “�أف�سل من يف هذ� �ملجال و�سي�سرهم �مل�ساعدة يف 

�أي وظيفة ترونها منا�سبة و�آمنة يف متاجركم«.
�أو  �أ�سفر  �لذين عادة ما يرتدون �سرت�ت ذ�ت لون  �ملر�قبون  ويتوىل هوؤلء 
�مللعب وخروجهم،  �ىل  �مل�سجعني  تنظيم دخول  �أبرزها  برتقايل، مهام عدة 
وتوزعهم يف �ملدرجات، ومر�قبتهم خال فرتة �ملبار�ة ل�سبط �أي خمالفات.

�ملر�قبني يف ظل  ه��وؤلء  �ل�ستغناء عن  �لر�هن  �لوقت  لليفربول يف  وميكن 
�لريا�سية حول  �لن�ساطات  كما غالبية  �ملحلية،  �لقدم  كرة  تعليق مناف�سات 

�لعامل، �سمن م�ساعي �حلد من تف�سي فريو�س “كوفيد19-«.
وتاأتي هذه �خلطوة يف ظل تقارير عن معاناة �لعاملني يف �ملتاجر �ل�ستهاكية 
�ملقبلني  للم�ستهلكني  �لكبري  �لتدفق  مع  م�ساكل  ومو�جهتهم  بريطانيا  يف 
“كوفيد19-” و�لدعو�ت  تف�سي  ظل  يف  بكثافة  �لغذ�ئية  �مل��و�د  �سر�ء  على 

للبقاء يف �ملنزل وعدم �خلروج منها �سوى لل�سرور�ت �لق�سوى.
وطلبت �ل�سلطات �ل�سبت من �ل�سكان �لت�سرف مب�سوؤولية �أكرب وتفادي �إفر�غ 
رفوف �ملتاجر �لكربى من �لب�سائع وعدم �لتنقل يف �أرجاء �لباد للحد من 
�لتف�سي �ملتز�يد للوباء �لذي ت�سارع �نت�ساره فيها خال �لأيام �ملا�سية، و�أدى 

حتى م�ساء �ل�سبت �إىل وفاة 177 �سخ�سا.



م�شابة بكورونا توجه ر�شالة: ل ترتكبو� غلطتي
على  كبري  ب�سكل  ت��د�ول��ه  مت  فيديو  مقطع  م�سرية  �سابة  ن�سرت 
كورونا  بفريو�س  �إ�سابتها  لتوؤكد  �لجتماعي،  �لتو��سل  م��و�ق��ع 
�جلديد، وتوجه ر�سالة للم�سريني تدعوهم فيها �إىل "عدم �رتكاب 

�خلطاأ �لذي �رتكبته".
وتد�ول رو�د مو�قع �لتو��سل �لجتماعي �لفيديو للفتاة �مل�سرية 

ب�سكل كبري، �إل �أنه مل تت�سح حتى �لآن هوية �لفتاة،
�لفيديو  يف  ون�سحت  بالفريو�س،  باإ�سابتها  متاأثرة  �ل�سابة  وبدت 
�ليومية، كما عربت عن ندمها  �جلميع بتوخي �حل��ذر يف �حلياة 

لتجاهلها �لتعليمات �لوقائية.
�نتبهو�  �جل��د.  حممل  على  �ملو�سوع  ت��اأخ��ذو�  �أن  "يجب  وق��ال��ت: 
لأنف�سكم ولأهلكم، و�متنعو� عن �لزيار�ت"، لفتة �إىل �أن "�خلطاأ 

�لذي �رتكبته يكمن يف �أنها ذهبت لزيارة �أ�سدقائها".
بالفريو�س.  و�أ�سبت  عادي،  ب�سكل  و�أ�سافر  �أخرج  "كنت  و�أ�سافت: 
بالفريو�س  �أ���س��اب  �أن  �أتخيل  مل  باملو�سوع.  ن�ستهرت  �أن  يجب  ل 

وتوقعته بعيد� عني جد�".
�لإر�ساد�ت  مع  �لتهاون  وع��دم  باحلذر  �جلميع  �ل�سابة  ون�سحت 
�أو  كبار  �أ�سخا�س  مع  يقطن  �ل�سخ�س  ك��ان  �إن  خا�سة  �ل�سحية، 

�سغار يف �ل�سن.
وجاءت ردود �لفعل �إيجابية �سمن �لتعليقات �لتي ر�فقت �لفيديو 
"�سجاعة"  �إذ �عتربها كثريون  على و�سائل �لتو��سل �لجتماعي، 
�لآخرين  تقي  قد  ن�سائح  ولتقدميها  ب�سر�حة،  ق�ستها  ل�سردها 

من �لإ�سابة.
�مل�سرية،  و�ل�سكان  �ل�سحة  وز�رة  با�سم  �لر�سمي  �ملتحدث  وك��ان 
خالد جماهد، قد ك�سف عن خروج 11 حالة من م�سابي فريو�س 
كورونا �مل�ستجد من م�ست�سفى �لعزل، بعد تلقيهم �لرعاية �لطبية 

�لازمة ومتام �سفائهم وفقا لإر�ساد�ت منظمة �ل�سحة �لعاملية.

عامل رو�شي: كورونا لي�ش خطري� مقارنة باأوبئة قدمية
فودوفوزوف  �أليك�سي  �لرو�سي  و�ل��ع��امل  �لع�سكري  �لطبيب  تنباأ 
كورونا  بفريو�س  مقارنة  �لإن�سان  على  �أخطر  وبائية  بفريو�سات 
�مل�ستجد، قائا �إن مر�س كوفيد19- �لذي ي�سببه �لفريو�س لي�س 

خطر� مقارنة باأوبئة �لطاعون �لقدمية.
ونقلت و�سائل �إعام رو�سية عن �لطبيب �لرو�سي قوله �إن �خلرب�ء 
تعي�س  تغزو مناطق جديدة  �لب�سرية  �أن  يحذرون منذ زمن، من 
من  وغ��ريه��ا  وبكترييا  لفريو�سات  موطنا  ت��ك��ون  ح��ي��و�ن��ات  فيها 
�إىل �لإن�سان، وهذ� �لوباء  �أن تنتقل  �لأحياء �ملجهرية �لتي ميكن 

)كوفيد19-( هو للتدريب".
كورونا  ل��ف��ريو���س  و�لتقنية  �لتكتيكية  �خل�سائ�س  �أن  و�أ����س���اف 
�نت�سر  �ل��ذي  ج�ستينيان  ط��اع��ون  �أن  �إىل  م�سري�  ن�سبيا،  �سعيفة 
عامي 541 و542 وعاود �لظهور 750، ق�سى على 40 يف �ملئة من 
�سكان �لأر�س، يف حني ق�سى وباء �ملوت �لأ�سود "�لطاعون" �أعو�م 

)1346-1353( على 60 يف �ملئة من �سكان �أوروبا.
وتابع قائا: "توجد يف �لطبيعة حتى �لآن م�سببات مر�سية ذ�ت 
�أي �سيء  خ�سائ�س مميتة، و�إذ� ظهرت فاإننا لن نتمكن من عمل 

ملو�جهتها".
�ألف   276 �أك��ر من  �إ�سابة  �لآن يف  وت�سبب فريو�س كورونا حتى 
�سخ�س يف جميع �أنحاء �لعامل ومقتل ما يزيد عن 11 �ألف، ح�سب 

منظمة �ل�سحة �لعاملية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

لغز �أ�شل كورونا.. حتليل �جلينوم يحمل مفاجاأة
منذ �أن �نت�سر فريو�س كورونا �جلديد يف مدينة ووهان �ل�سينية وتف�سى يف جميع �أنحاء �لعامل و�أ�سبح وباء عامليا، 

به. ت�سبب  �لذي  و�لفريو�س  يحاول �لعلماء فهم �أ�سل "كوفيد19-"، 
�نتقل يف وقت لحق  ثم  �أن فريو�س كورونا �جلديد، رمبا يكون قد تطور يف �خلفافي�س،  يعتقدون  �لعلماء  وكان 
�إىل �أكل �لنمل  �حلر�سفي �أو "�لبنغول". ومع ذلك، ت�سري �ملقارنات �جلينومية �إىل �أن فريو�س كورونا �جلديد �أو 
لإعادة �لرتكيب بني فريو�سني خمتلفني، مما يعني �أن �مل�سدر �لدقيق للفريو�س ل  نتيجة  "�سار�س-كوف2-" هو 
يز�ل غري و��سح. وبعد �أ�سابيع من تف�سي �لفريو�س �لقاتل �لذي �أودى بحياة �أكر من 11 �ألفا و�أ�ساب ما يزيد على 

ربع مليون �سخ�س حتى �لآن، كانت هناك �أي�سا �لكثري من �ل�سائعات.
وبينما يتز�يد عدد �ملقالت �لعلمية حول هذ� �لفريو�س، ل يز�ل هناك �لعديد من �ملناطق �لرمادية فيما يتعلق 
باأ�سله، مثل، يف �أي �حليو�نات ن�ساأ؟ هل ن�ساأ يف �خلفا�س �أم �آكل �لنمل �حلر�سفي �أم �أنو�ع برية �أخرى؟، ومن �أين 
�أ�سخا�س  2019، مر  �أو غابة يف مقاطعة هوبي �ل�سينية؟ وبح�سب �لرو�يات، يف دي�سمرب  �أتى؟ هل جاء من كهف 
قبل ظهور �لفريو�س يف �سوق يقع يف قلب مدينة ووهان يف مقاطعة هوبي، �إل �أن تقدير �لتاأريخ �جلزيئي ��ستناد� 
�إىل �أن �أ�سله بد�أ يف نوفمرب، �لأمر �لذي يثري ت�ساوؤلت حول  �إىل ت�سل�سات جينوم فريو�س "�سار�س-كوف2-" �أ�سار 
�أجري  �لعاقة بني وباء كورونا �جلديد و�حلياة �لربية. وبح�سب ت�سل�سل جينوم فريو�س كورونا �جلديد، �لذي 
ب�سرعة من قبل �لباحثني �ل�سينيني، تبني �أن جزيء "�آر �إن �إيه" RNA يتكون من حو�يل 30000 قاعدة حتتوي 

على 15 جينا، مبا يف ذلك جني "�أ�س"، �لذي يرمز لربوتني موجود على �سطح �لغاف �لفريو�سي.
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�لغرغرة باملاء و�مللح ل تقتل �لفريو�ش يف �حلنجرة
بات �لذعر ب�سبب جائحة فريو�س كورونا، �أر�ساً خ�سبة لنت�سار �ملعلومات 
�خلطاأ على خمتلف مو�قع �لتو��سل �لجتماعي، وخا�سة تلك �لتي تتعلق 
باأن  تفيد  معلومة  موؤخر�ً  و�نت�سرت  وحماربته.   �لفريو�س  من  بالوقاية 
�لغرغرة باملاء و�مللح فعالة يف قتل فريو�س كورونا �جلديد �أثناء وجوده يف 

�حلنجرة، قبل �أن ي�سل �إىل �لرئتني. 
ولكن ل�سوء �حلظ، فاإن هذه �ملعلومة لي�ست �سحيحة متاماً، لأن فريو�س 
كورونا ل يعلق فقط يف �حللق بل ينتقل ب�سرعة �إىل بقية �أع�ساء �جلهاز 
"�إن فريو�س كورونا  �لربيطاين كيث غر�مي�س  �لدكتور  يقول  �لتنف�سي.  
هو مر�س جديد، وما زلنا ل نفهم متاماً كيفية �نت�ساره. ما نعرفه ي�سري 
�إىل �أن �لفريو�س �لتاجي ينتقل عن طريق قطر�ت �جلهاز �لتنف�سي، وهي 
�ل�سخ�س  ي�سعل  عندما  تنت�سر  �لتي  �مل�سابة  �ل�سو�ئل  من  �سغرية  كميات 
�مل�ساب �أو يعط�س �أو يتام�س ب�سكل وثيق مع �سخ�س ما". و�أ�ساف "مرحلة 
�إىل �لعتقاد  �لكثريين  �أيام، تدفع  �لتي ت�ستغرق حو�يل خم�سة  �حل�سانة 
باأن �لفريو�س ي�سكن يف �حللق خال هذه �ملدة. لكن هذ� غري �سحيح، لذ� 
فاإن غرغرة �حللق ل تقتل �لفريو�س". من جهتها قالت �لدكتورة بريبتو� 
�إماجي، �ملحا�سرة يف علم �لأحياء و�لعلوم �لبيولوجية يف جامعة ليفربول، 
�لبلعوم  يف  يعي�س  ل  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  �إن  �لإل��ك��رتوين،  "ميرتو"  ملوقع 
��ستهد�ف  باأكمله، لذ� فاإن جمرد  �لتنف�سي  فح�سب، بل يوؤثر على �جلهاز 

منطقة و�حدة من �جلهاز �لتنف�سي �أمر عقيم".

�حلياة �لطبيعية تعود �إىل �لبندقية
�أك�ساك �لهد�يا �لتذكارية،  مع �ختفاء �لقو�رب و�ل�سفن �ل�سياحية و�إقفال 
�أدى �لإغاق �لناجم عن تف�سي فريو�س كورونا �مل�ستجد يف مدينة �لبندقية 
ب�سمال �إيطاليا �إىل حتول يف قنو�ت "ل �سرييني�سيما" �ملائية، ما يعني �أن 

�لفريو�س �أحدث حتول بيئيا وطبيعيا �إيجابيا يف �ملدينة �ل�سهرية.
ومن ينظر �إىل مياه قنو�ت مدينة �لبندقية �ليوم، �سوف ي�ساب بالده�سة، 
لي�س ملجرد �لروؤية �لو��سحة حتى قاع قنو�ت �ملياه، ولكن لإمكانية م�ساهدة 
�لأل��و�ن، يف  �لنباتية متعددة  �لبحر و�حلياة  و�سرطان  �ل�سغرية  �لأ�سماك 

موؤ�سر لعودة �حلياة �إىل �لقنو�ت �ملائية.
بعد  على  "مرتوبول" �ل�سهري  فندق  متلك  �لتي  بيغياتو،  غلوريا  وقالت 
خطو�ت قليلة من �ساحة �سانت مارك ولها �إطالة على بحرية �لبندقية، 
وو��سحة، �إنها هادئة مثل �لربكة، لأنه مل تعد هناك موجات  زرقاء  "�ملياه 
�ملدينة  قنو�ت  عرب  �ملتجولني  �ل�سياح  تنقل  �لتي  �لآلية  �ل��ق��و�رب  ت�سببها 

�ملائية، وبالطبع �ختفت �سفن �لرحات �لبحرية �لعماقة".
ومبوجب قو�عد مدينة �لبندقية �أو "فيني�سيا" �ل�سارمة للعزل �لذ�تي ملنع 
لتنزيه  �خل��روج  ماعد�  �لرحات  كورونا، مت حظر جميع  �نت�سار فريو�س 

�لكاب �أو �سر�ء �لطعام.

مهرجان كان �ل�شينمائي 
يفتح �أبو�به للم�شردين 
�أعلن �مل�سوؤولون يف كان �لفرن�سية، 
�أن �ملدينة �ستفتح �جلناح �ملخ�س�س 
�ل�سنوي،  �ل�سينمائي  مل��ه��رج��ان��ه��ا 
فريو�س  ب�سبب  تاأجيله  مت  �ل���ذي 
�نت�سار  م��ع  للم�سردين،  ك���ورون���ا، 

�لوباء يف فرن�سا.
ومت �إلغاء مهرجان كان �ل�سينمائي، 
�لذي كان مقرر� يف �لفرتة �ملمتدة 
ب�سبب  23 منه،  �إىل  12 مايو  من 
�نت�سار وباء كوفيد19-، �لناجت عن 

فريو�س كورونا �مل�ستجد.
ويف مو�جهة هذه �لتطور�ت، قالت 
�ملكان �لذي  �إن  �سلطات بلدية كان 
وفعاليات  موؤمتر�ت  عادة  ي�ستقبل 
فنية، كّيف ل�ستيعاب ما ي�سل �إىل 
�ل�سارع،  يف  يعي�سون  �سخ�سا   50

فيما �عتربوه "رمز� للت�سامن".
نائب  �أود ل���س��ي  دوم��ي��ن��ي��ك  وق���ال 
�حل�سرية  للخدمات  �لعام  �ملدير 
هي  ح��ال��ي��ا  "�لأولوية  ك�����ان:  يف 
�لأ�سخا�س  ع���زل  وي��ج��ب  �ل���ع���زل، 

�لأكر �سعفا".
و�لوجبات  �لأ���س��رة  توفري  و�سيتم 
يتما�سى  مبا  �ل�ستحمام،  ومر�كز 
بالتباعد  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �ل��ت��د�ب��ري  م���ع 
�ملرتبط  �ل��ع��زل  �أث��ن��اء  �لجتماعي 

بالفريو�س عرب فرن�سا.
م�ساهدة  �أن  ل�����س����ي  و�أو��������س�������ح 
�أي�سا،  متاحة  �ستكون  �لتلفزيون 
ف��ي��م��ا ���س��ت��ف��ح�����س درج������ة ح�����ر�رة 
�أمتعتهم  تفقد  وي��ت��م  �لأ���س��خ��ا���س 

عند �ملدخل.
وك����ان م��ن��ظ��م��و م��ه��رج��ان ك���ان قد 
قالو� �خلمي�س، �إن �حلدث لن يقام 
منت�سف  �إىل  يوؤجل  وقد  مايو،  يف 

يونيو �أو �أو�ئل يوليو.

ريهانا تتربع مببلغ 
�شخم ملنظمات خريية

قامت  ومم����ي����زة،  لف���ت���ة  خ���ط���وة  يف 
بالتربع  �ل��ع��امل��ي��ة  ريهانا   �ل��ن��ج��م��ة 
بلدها  يف  خمتلفة  خ��ريي��ة  ملنظمات 
مايني   5 مببلغ  "بربادو�س"  �لأم 
دولر، كما �أنها قدمت لهم م�ساعد�ت 
من ناحية �ملعد�ت �لطبية و�لطعام، 
�لتي  �ل�سعبة  �ملرحلة  وذل��ك يف ظل 
ب�����س��ب��ب فريو�س  �جل��م��ي��ع  ي��ع��ي�����س��ه��ا 
من  �لآلف  �أ����س���اب  �ل�����ذي  ك���ورون���ا 

�ملو�طنني.
�جل��دي��ر ذك���ره �أن ري��ه��ان��ا ك��ان��ت قد 
حتدثت موؤخر� عن �ل�سهرة، م�سرية 
�أن��ه��ا ل حت�����س��ل ع��ل��ى ك��ل �سيء  �إىل 
بل  م�سهورة،  �إن�سانة  كونها  جم��ان��ا 
تدفع ثمن كل �سيء و تنتظر دورها 

للدخول �إىل �لنو�دي �لليلية.

�ل�شرطة حتجر على عرو�شني
يهمان  وكانا  قر�نهما  لعقد  �لعدة  ج��ز�ئ��ري  ثنائي  �أع��د 
دخل  بعدما  تكتمل  مل  فرحتهما  لكن  �خل���و�مت،  بتبادل 
�مل��ر����س��م على خلفية  و�أن��ه��و�  �لح��ت��ف��ال  ق��اع��ة  �سرطيون 
�ن��ت��ه��اك ت��د�ب��ري م��ك��اف��ح��ة ف��ريو���س ك���ورون���ا، ق��ب��ل و�سع 

�لعرو�سني يف �حلجر �ل�سحي.
 600 بعد  على  عنابة  مدينة  يف  �حل��ادث��ة  ه��ذه  ووق��ع��ت 
قو�ت  دخلت  حيث  �لعا�سمة،  �جل��ز�ئ��ر  �سرقي  كيلومرت 
�سكان  م��ن  �إخ��ط��ار�  تلقت  بعدما  للحفات  قاعة  �لأم���ن 
و�سائل  عرب  ومن�سور�ت  �إعامية  و�سائل  وف��ق  حمليني، 
�ل��ت��و����س��ل �لج��ت��م��اع��ي. وك����ان ُي��ف��رت���س �أن ت��ك��ون هذه 
وقائية  ل��ت��د�ب��ري  تطبيقا  �لث��ن��ني،  منذ  مغلقة  �ل��ق��اع��ة 
�تخذتها �ل�سلطات �جلز�ئرية يف �لأيام �لأخرية ملكافحة 

تف�سي فريو�س كورونا �مل�ستجد.
و�أفادت و�سائل �إعامية �أن جميع �لأ�سخا�س �لذين كانو� 

حا�سرين يف حفل �لزفاف �أودعو� يف �حلجر �ل�سحي.
وتظهر ت�سجيات م�سورة �نت�سرت عرب و�سائل �لتو��سل 
�أمام  كمامات  ي�سعون  �ل�سرطة  من  عنا�سر  �لجتماعي 
جلهاز  تابعة  مركبات  ع��دة  �أجلت  فيما  للحفات،  قاعة 
وفيات   9 �جل��ز�ئ��ر  و�سجلت  �مل��دع��وي��ن.  �ملدنية  �حلماية 
جر�ء فريو�س كوفيد19- حتى �ليوم، من �أ�سل 90 حالة 

موؤكدة، بح�سب وز�رة �ل�سحة �جلز�ئرية.
تد�بري  �ت��خ��ذت  �أن��ه��ا  م�ساء �خلمي�س،  �جل��ز�ئ��ر  و�أع��ل��ن��ت 
جديدة لتطويق �نت�سار �لوباء، من بينها �إغاق �ملقاهي 

و�ملطاعم يف �ملدن �لكربى �عتبار� من �لأحد.

كورونا يفرقها عن طفلتها يف عيد �لأم
حمل عيد �لأم هذ� �لعام �لعديد من �لق�س�س �ملاأ�ساوية، 
ب��ع��د �أن ف���ّرق ف��ريو���س ك��ورون��ا �ل��ك��ث��ري م��ن �لأب���ن���اء عن 
�أمهاتهم.  �إجني كري�سنت )36 عاماً( من مدينة نيوكا�سل 
�لربيطانية تعاين من مر�س يف �لقلب، لكن �أكر ما فطر 
قلبها، هو عدم قدرتها على �حت�سان طفلتها، �لتي فرقها 
�أ�سبوعني  ملدة  عنها  بعيدة  لتبقى  عنها،  كورونا  فريو�س 
على �لأقل. ون�سرت �إجني �لتي ي�ستبه باإ�سابتها بفريو�س 
�سيئة،  بحالة  فيه  فيديو، تظهر  �مل�ستجد مقطع  كورونا 
وهي ت�سعل من خلف قناع �لتنف�س �ل�سناعي على وجهها 
يف �لعزل �ل�سحي. ويف فيديو �آخر، تو�سلت �إجني ملتابعيها 
لت��ب��اع �إر����س���اد�ت �ل��ع��زل �ل�����س��ح��ي، وجت��ن��ب �لختاط، 
�أن �لكثريين يدركون مدى خطورة  �أعتقد  "ل  و�أ�سافت 
�لأمر، و�أنا متاأكدة �أن �أحد�ً ل يريد �أن يكون هو �أو �أحد 
�أحبائه يف مثل هذ� �ملوقف". وت�ساءلت �إجني "ملاذ� يعر�س 
غريب  ه��ذ�  للخطر؟  �لآخ��ري��ن  وح��ي��اة  حياتهم  �ل��ن��ا���س 
بالن�سبة يل، �أعتقد �أن �لبع�س يعتقدون �أنهم حم�سنون 
�سد �ملر�س، وهذ� �عتقاد خطاأ". وقالت �إجني، �لتي تعمل 
�لأرجح  �أنها على  �أخربوها  �لأطباء  �إن  �ت�سال،  يف مركز 
تعاين من فريو�س كورونا، وطلبو� منها �لعودة �إىل �ملنزل 
دون �أن تخ�سع للفح�س، و�أن تبقى بعيدة عن �لآخرين. 
�لبالغة  �بنتها ما�سي  �إبعاد  �أث��ار حزنها هو  �أك��ر ما  لكن 
10 �سنو�ت عنها. لكن �إجني ��سطرت لطلب  من �لعمر 
�أن عانت من �سعال �سديد  �أيام قليلة، بعد  �لإ�سعاف بعد 
و�سيق يف �لتنف�س، وبعد �أن �أجرى لها �لأطباء فحو�سات 
�لدم و�حلر�رة، وجدو� �أن حالتها ل ت�ستدعي دخولها �إىل 
�مل�ست�سفى، و�أخربوها �أن تتابع عزل نف�سها يف �ملنزل، مع 

�أخذ �مل�سكنات و�ملن�سطات.

تر�مب يهني 
�شحفيا 

هاجم �لرئي�س �لأمريكي، دونالد 
تر�مب، مر��سا �سحفيا يف �لبيت 
فريو�س  عن  �سوؤ�له  بعد  �لأبي�س 
"كوفيد19-"  �مل�����س��ت��ج��د  ك���ورن���ا 

و�إمكانية �إنتاج لقاح ملكافحته.
بي  "�إن  قناة  مر��سل  �ساأل  وح��ني 
�ألك�سندر،  بيرت  �لأمريكية،  �سي" 
تقول لاأمريكيني  تر�مب:"ماذ� 
�ملذعورين �لآن، حيث توفى �أكر 
�أكر  و�أ���س��ي��ب  �سخ�س   200 م��ن 
بفريو�س  م�����س��اب  �أل����ف   14 م���ن 
�لأمريكيني  وم���اي���ني  ك����ورون����ا 

خائفني �لآن؟ ماذ� تقول لهم؟"
قائا:  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  ل��ريد 
و�سوؤ�لك  ���س��ي��ئ  م��ر����س��ل  "�أنت 
بغي�س. �أعتقد �أنك تبعث بر�سالة 

�سيئة جد� لل�سعب �لأمريكي".  
"�ل�سعب  ت������ر�م������ب  و�أ���������س��������اف 
�لأم����ريك����ي ي��ب��ح��ث ع���ن �إج���اب���ات 
ب���الأم���ل و�أن����ت متار�س  وي��ت�����س��ب��ث 
�ل��ذي بثته قناة  �لإث��ارة. �لتقرير 

�إن بي �سي �سيء جد�".
للتقارير  تعود  �أن  "عليك  وتابع: 
�لإث���ارة. لرنى  ب��دل من  �لعلمية 
م��ا �إذ� ك��ان ع��اج ك��ورون��ا �سيعمل 

قد يعمل وقد ل يعمل".
وختم تر�مب معه بالقول: "�أ�سعر 
بالر�سا عن ذلك. لقد كنت حمقا 

د�ئما".

طفلة ت�شدم و�لدها بخطتها ملو�جهة كورونا
ب��اأن��ام��ل��ه��ا �ل�����س��غ��رية ك��ت��ب��ت ط��ف��ل��ة �أ���س��رت�ل��ي��ة خطتها 
ملو�جهة فريو�س كورونا، لتحمل على كاهلها هّماً قد ل 

يجدر مبن هم يف مثل �سنها �لتفكري به. 
و���س��دم��ت �أول��ي��ف��ي��ا �ل��ب��ال��غ��ة م��ن �ل��ع��م��ر 8 �أع����و�م فقط 
و�لدها جريج هيوز )33 عاماً( من مدينة بريث، �لذي 
فيها خماوفها  دّون��ت  نومها،  ورق��ة يف غرفة  عر على 

و��ستعد�د�تها لفريو�س كورونا �لذي �جتاح �لعامل.
�ل���ورق���ة �ل�سادمة  �ل�����س��ي��د ه��ي��وز ����س���ورة ع���ن  و����س���ارك 
و�لطريفة يف �لوقت نف�سه، و�أرفقها مباحظة قال فيها 
مازحاً "لهذ� �ل�سبب يجب �أن �أتوقف عن �حلديث كثري�ً 

عن فريو�س كورونا يف �ملنزل".
ت�سمنت  �أق�������س���ام،  �إىل  م��اح��ظ��ت��ه��ا  �أول��ي��ف��ي��ا  وق�����ّس��م��ت 
�لإجر�ء�ت �لتي �ستتخذها لا�ستعد�د لفريو�س كورونا، 

�إىل جانب م�ساعرها حول �لوباء وهو�ياتها.
�أ�سعر  لكنني  باخلوف،  "�أ�سعر  كتبت  �لأق�سام  �أح��د  ويف 
�لآن  حتى  طفل  �أي  ميت  مل  �أن��ه  �أدرك  عندما  بتح�سن 

ب�سبب �لفريو�س".
و���س��ردت �أول��ي��ف��ي��ا �أي�����س��اً بع�س ه��و�ي��ات��ه��ا، مب��ا يف ذلك 
�لورقية  بالطائر�ت  و�للعب  �لق�س�س  وكتابة  �ل��ق��ر�ءة 

و�لتلوين، بح�سب �سحيفة ديلي ميل �لربيطانية.
على  ��ستملت  ف��ق��د  ك���ورون���ا،  مل��و�ج��ه��ة  ع��ن خطتها  �أم���ا 
تخزين ما حتتاج �إليه، و�لبحث عن ما ي�سليها ويبقيها 
�للتز�م  �إىل  بالإ�سافة  �ل�سحي،  �لعزل  خال  من�سغلة 

بالتعليمات �ل�سحية، كغ�سل يديها وعدم مل�س وجهها.
و�أ�سافت �أوليفيا "�أحاول �أن �أبقى بعيدة مل�سافة مرت عن 

�جلميع، و�أجتنب �لذهاب �إىل �لأحد�ث �لكربى".
�لتو��سل  م��و�ق��ع  على  �ل�����س��ورة  �نت�سرت  م��ا  و���س��رع��ان 
�لجتماعي، وحظي هيوز باإ�سادة كبرية من م�ستخدمي 
هذه �ملو�قع، لأنه فعل �ل�سيء �ل�سحيح بتعليم وتثقيف 
فريو�س  خماطر  حول  لو�سي،  �لأخ��رى  و�بنته  �أوليفيا 

كورونا وكيفية �لوقاية منه.
وكتبت �إحدى م�ستخدمات في�س بوك "يبدو �أنها تعلمت 
كيف ميكن �أن تاأخذ زمام �ملبادرة، و�أعدت قائمة بنف�سها 

ملا يتوجب عليها فعله يف هذه �لأزمة".
وع��ّل��ق �آخ���ر "هذه ���س��ه��ادة م��ذه��ل��ة ع��ل��ى �أد�ئ�����ك �جليد 

لإعد�دها لاأزمة دون �إثارة �لذعر يف قلبها".
حقاً  ف��خ��ور  �إن���ه  ه��ي��وز  ق��ال  �لتعليقات،  ه��ذه  على  ورد�ً 

بالطريقة �لتي تعاملت بها �أوليفيا مع �ملوقف.

�شيلينا غوميز تخو�ش 
حتّدي غ�شل �ليدين

كتوعية  �ليدين  غ�سل  حت��ّدي  غوميز   �لعاملية  �سيلينا  �ملغنية  خا�ست 
ملو�جهة تف�سي فريو�س كورونا �ملنت�سر حاليا يف جميع �أنحاء �لعامل.

وظهرت غوميز يف مقطع فيديو ن�سرته عرب �سفحتها �خلا�سة على 
�أحد مو�قع �لتو�سل �لجتماعي وهي تقوم بغ�سل يديها جّيد�ً بطريقة 
دقيقة وعّلقت �سيلينا بالقول م�سرية �إىل �أنها قبلت �لتحدي من �أريانا 

هافنغتون وتتحّدى كل من كاردي بي وجيجي حديد و�أوليفيا ويلد.
�أن يبقى �جلميع بخري يف منازلهم، ممازحة بالقول  �أمتنى  و�أ�سافت 

�إنها �سّورت هذ� �ملقطع �أكر من مرة وهذ� �أف�سل ما ح�سلت عليه.

رجل يرتدي قناعًا للوجه وينظر من داخل نافذة متجر هدايا يف ميدان التاميز مع ا�ستمرار تف�سي فريو�س كورونا يف نيويورك. رويرز


