الداخلية حتيل � 64شخ�صا للنيابة
خالفوا قانون مكافحة الأمرا�ض ال�سارية

•• �أبوظبي-وام:

�أح��ال��ت وزارة ال��داخ�ل�ي��ة � 64شخ�صا م��ن املخالطني لأ��ش�خ��ا���ص ثبتت
�إ�صابتهم بفريو�س كورونا� ..إىل النيابة العامة للطوارئ والأزمات بالنيابة
العامة االحتادية وذلك ملخالفتهم �أحكام القانون االحتادي رقم  14ل�سنة
 2014يف �ش�أن مكافحة الأمرا�ض ال�سارية ،وعدم اتباعهم الإجراءات
والتعليمات ال�صادرة من اجلهات ال�صحية اليهم وعدم التزامهم باحلجر
املنزيل املطبق ملدة  14يوما.
ويذكر �أن خمالفة تلك القوانني والأحكام املتعلقة مبكافحة الأمرا�ض
ال�سارية ت�صل عقوبتها �إىل احلب�س �أو الغرامة.
مواقــيت ال�صالة
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 32صفحة -الثمن درهمان

برئا�سة حممد بن را�شد

جمل�س الوزراء يعتمد حزمة من الت�سهيالت لقطاع التجزئة
والفنادق وامل�صانع م�شرتكي الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء
•• �أبوظبي-وام:

يف �إطار التدابري املقرتحة لدعم االقت�صاد الوطني مبختلف قطاعاته
يف ظل انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد  ،19و�ضمن الإجراءات
احلكومية للوقاية م��ن �أي ت��داع�ي��ات �سلبية للفريو�س على خمتلف
القطاعات ،وخا�ص ًة قطاع االقت�صاد ،اعتمد جمل�س ال ��وزراء برئا�سة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي «رعاه اهلل» حزمة من القرارات لدعم

خليفة ي�صدر قانونا بتعديل
بع�ض �أحكام قانون مزارع العني
•• �أبوظبي-وام:

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
حفظه اهلل ب�صفته حاكما لإم ��ارة �أب��وظ�ب��ي قانونا بتعديل بع�ض
�أحكام القانون رقم  5ل�سنة  1996يف �ش�أن م��زارع العني للإنتاج
احليواين .ون�ص القانون على �إ�ضافة مادة جديدة تن�ص على تقادم
الأرباح غري امل�ستلمة من قبل �أ�صحابها بعد م�ضي خم�س ع�شرة �سنة
(التفا�صيل �ص)2
من تاريخ ا�ستحقاقها.

م�شرتكي الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء من قطاع التجزئة والفنادق
وامل�صانع ،وم��ن خ�لال جمموعة من الت�سهيالت التي �سيتم تقدميها
لهذه القطاعات من خالل الهيئة.
وتف�صي ً
ال اعتمد جمل�س ال ��وزراء ق ��راراً بتخفي�ض ف��وات�ير ا�ستهالك
الكهرباء واملاء بن�سبة  20%ملراكز الت�سوق واملحالت التجارية والفنادق
وال�شقق الفندقية وامل�صانع امل�سجلة يف الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء
مل��دة � 3أ�شهر اب�ت��داء من ف��ات��ورة �شهر �أب��ري��ل  2020بتكلفة تقديرية
(التفا�صيل �ص)2
�إجمالية ت�صل �إىل  86مليون درهم.

خالل الإحاطة الإعالمية الدورية حلكومة الإمارات حول م�ستجدات كورونا امل�ستجد

 85حالة �إ�صابة جديدة و�شفاء  7حاالت �إ�ضافية

•• �أبوظبي -وام:

�أع�ل�ن��ت حكومة الإم� ��ارات ع��ن تفا�صيل وحت��دي��ث احل ��االت ال�صحية
املرتبطة بفريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد 19و�أو�ضحت �أنه مت ر�صد
وت�سجيل � 85إ��ص��اب��ة ج��دي��دة م��ن خ�ل�ال الإب �ل�اغ امل�ب�ك��ر والتق�صي
الن�شط وامل�ستمر وتعود جلن�سيات خمتلفة منها  7ح��االت ملواطنني
�إماراتيني.
ج��اء ذل��ك خ�لال الإح��اط��ة الإعالمية ال��دوري��ة التي عقدتها حكومة
الإمارات �أم�س الأربعاء يف �إمارة �أبوظبي ،للوقوف على �آخر امل�ستجدات

واحلاالت املرتبطة بفريو�س كورونا امل�ستجد يف الدولة ،وحتدثت فيها
الدكتورة فريدة احلو�سني ،املتحدث الر�سمي عن القطاع ال�صحي يف
دولة الإمارات ،عن م�ستجدات الإجراءات االحرتازية املتخذة للوقاية
من الفريو�س .و �أو�ضحت الدكتورة فريدة احلو�سني �أن��ه مت ر�صد
 85حالة جديدة م�صابة بفريو�س كوفيد  19منها  7من مواطني
دولة الإمارات بالإ�ضافة جلن�سيات �أخرى خمتلفة فيما تخ�ضع كافة
احلاالت للرعاية ال�صحية الالزمة يف م�ست�شفيات الدولة و ذكرت �أن
العدد الإج�م��ايل للإ�صابات امل�سجلة يف الدولة حتى الآن بلغ 333
حالة( .التفا�صيل �ص)3

الوفيات يف �إ�سبانيا تتجاوز ال�صني

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

حممد بن زايد ي�صدر قرارا بتعيني
مدير عام مكتب �أبوظبي لال�ستثمار

•• �أبوظبي-وام:

�أ��ص��در �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة رئي�س املجل�س التنفيذي
لإم��ارة �أبوظبي ق��رارا بتعيني �سعادة ط��ارق عبد ال�ق��ادر ب��ن هندي
مديرا عاما ملكتب �أبوظبي لال�ستثمار.

�أبوظبي التعاونية :جميع ال�سلع متوافرة
على مدار ال�ساعة  ..و ال زيادة يف الأ�سعار
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت جمعية �أب��وظ�ب��ي التعاونية ت��وف��ر جميع ال�سلع و املنتجات
للم�ستهلكني على م��دار ال�ساعة عرب  21فرعا من فروعها الـ41
على م�ستوى ال��دول��ة و�أ��ش��ارت �إىل توفر خدمة التو�صيل للمنازل
�أي���ض��ا و ذل��ك متا�شيا م��ع ال �ظ��روف اال�ستثنائية ال��راه�ن��ة املتعلقة
بفريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد  -19و التزاما بتعليمات اجلهات
املخت�صة يف الدولة يف هذا ال�صدد.
و �أك��دت اجلمعية يف بيان لها التزامها التام بالأ�سعار املحددة �سلفا
دون زي ��ادة يف �إط ��ار ق�ي��م ال�ت�ك��اف��ل املجتمعي ال�ت��ي �أر��س�ت�ه��ا القيادة
الر�شيدة على �إمتداد م�سرية دولة الإم��ارات  ..و�أو�ضحت �أن الأمن
الغذائي للجميع كان و الي��زال �أحد �أهم القيم التي ت�أ�س�ست عليها
اجلمعية عرب تاريخها.

ت�صاعد ممنهج لـحوثنة اليمنيني يف مناطق �سيطرة احلوثي

الأمم املتحدة تطلق خطة عاملية للت�صدي لكورونا اجلي�ش اليمني يحرر مواقع ا�سرتاتيجية بحجة
•• عوا�صم-وكاالت

�أك��د الأم�ي�ن ال�ع��ام ل�ل�أمم املتحدة
ان �ط��ون �ي��و غ��وت�ي�ري ����ش �أم� �� ��س ان
وب��اء كوفيد -19يهدد االن�سانية
ب��رم �ت �ه��ا ،وذل � ��ك خ �ل�ال �إطالقه
خطة رد �إن�ساين عاملي ت�ستمر حتى
كانون الأول دي�سمرب مع دعوة اىل
ت�ل�ق��ي م���س��اع��دات بقيمة ملياري
دوالر.
وق��ال غوتريي�ش يف مداخلة عرب
الفيديو �إن هذه اخلطة تهدف اىل
ال���س�م��اح ل�ن��ا مبكافحة الفريو�س
يف ال ��دول اال� �ش��د ف�ق��را يف العامل
وتلبية حاجات اال�شخا�ص االكرث
�ضعفا وخ�صو�صا الن�ساء واالطفال
وامل�سنني وامل�ع��وق�ين وم��ن يعانون
امرا�ضا مزمنة.
وبعد �أن �أ�ضحت �أوروبا ب�ؤرة الوباء
اجلديد بعد ال�صني� ،سجلت عدة
ب �ل��دان فيها ارت �ف��اع �اً م��أ��س��اوي��ا يف
عدد الوفيات جراء فريو�س كورونا
امل�ستجد.
فقد جتاوز عدد الوفيات الناجمة
ع��ن ك��ورون��ا يف �إ��س�ب��ان�ي��ا ح�صيلة

كوادر طبية مب�ست�شفى كلينك الأ�سبانية ي�صفقون لتحية املواطنني الذين عربوا عن امتنانهم لهم من �شرفات املنازل (رويرتز)
ال�صني مع ت�سجيل  3434حالة� ،إ�سبانيا بذلك �إيطاليا التي ت�سجل يومية منذ تفجر الأزمة.
بح�سب �أرق ��ام ن�شرتها ال�سلطات العدد الأكرب من الوفيات يف العامل �إىل ذل ��ك ،م�ث�ل��ت الإ� �ص��اب��ات بني
ال�ع��ام�ل�ين يف ق�ط��اع ال�صحة نحو
جراء الفريو�س.
الر�سمية الأربعاء.
ويف يوم واحد ،تويف � 738شخ�صاً يف حني اقرتبت الإ�صابات من  14% 40من �إجمايل الإ�صابات.
يف �إ�سبانيا مقابل  514وف��اة بني �ألف حالة م�ؤكدة بعد الإبالغ عن ي�شار �إىل �أن ال�سلطات الإ�سبانية
ي��وم��ي االث �ن�ين وال �ث�ل�اث��اء .وتلي � 6600إ�صابة ،وهي �أكرب زيادة ك��ان��ت ح ��ذرت يف وق ��ت ��س��اب��ق من

قيادات الرتبية تتابع تنفيذ التطبيق من خالل غرفة عمليات

فريو�س كورونا على ل�سان دبلوما�سيتها:
ال�صني تتهم الأمريكان
بالوقوف وراء الوباء!

معلمون ي�شاركون يف التعيلم عن بعد من خارج
الدولة بعد تعذر عودتهم لتعليق رحالت الطريان

•• الفجر – خرية ال�شيباين

ك�شفت وزارة ال�ترب�ي��ة والتعليم �أن ه�ن��اك معلمني مب��دار���س حكومية
ي�شاركون بربنامج التعلم عن بعد من خارج الدولة � ،إذ تبني ان هناك بع�ض
املعلمني كانوا قد غادروا اىل بلدانهم يف العطلة وقبل تطبيق الربنامج يف
 22مار�س اجلاري  ،وعندما مت تعليق حركة الطريان وتوقفت الرحالت
من و�إىل الدولة  ،وا�ست�صعب و�صولهم عند بدء الدرا�سة وتطبيق برنامج
التعليم عن بعد مبدار�س الدولة  22مار�س اجل��اري وحتى الثاين من
(التفا�صيل �ص)5
�أبريل املقبل حلني �إ�شعار �آخر.

منذ بداية الأزمة ال�صحية الناجمة عن كورونا فريو�س
امل�ستجد (كوفيد  ،)19كانت منظمة ال�صحة العاملية
م�ت��أك��دة :ب��د�أ ال��وب��اء يف ��س��وق للحيوانات يف ووهان،
و��س��ط ��ش��رق ال���ص�ين ،ب�ين منت�صف ن��وف�م�بر و�أوائ ��ل
دي�سمرب .اال ان هذه الفر�ضية تواجه حتديًا الآن من
قبل احلكومة ال�صينية نف�سها ،التي تنقل عدة �أ�سئلة
ور�سائل على ال�شبكات االجتماعية وو�سائل الإعالم يف
جميع �أنحاء العامل( :التفا�صيل �ص)15

•• دبي – حم�سن را�شد

�أن املرافق ال�صحية �أ�صبحت غري
قادرة على حتمل الو�ضع.
كما �سلطت تلك الأزم��ة ال�صحية
الأ��ض��واء على دور رعاية امل�سنني،
ح�ي��ث ح��ذر م���س��ؤول��ون م��ن و�ضع
كارثي يف تلك املراكز.
وف �ت��ح امل��دع��ي ال �ع��ام حتقيقا بعد
�أن قالت وزي��رة الدفاع مارجريتا
روب�ل��ز �إن اجلي�ش ع�ثر على جثث
مهملة يف دور للم�سنني ،دون �أن
تذكر �سبب وفاتهم.
ويف � �س �ي��اق م�ت���ص��ل ،ق ��ال رفائيل
�أج� �ي� �ل�ي�را رئ �ي ����س ب �ل��دي��ة �أل� �ك ��اال
دي��ل ف��ايل يف م ��ؤمت��ر �صحفي �إن
الفريو�س ال يقتل النا�س ...النظام
هو الذي يقتل النا�س ،يف �إ�شارة �إىل
بع�ض الإهمال احلا�صل يف مراكز
للم�سنني.
و�أ�ضاف يف لقطات م�صورة ُن�شرت
ع�ل��ى �صفحة م��دي�ن�ت��ه بفي�سبوك
يحتاج كبار ال�سن عندنا �إىل حل
دائ� ��م الآن .ن �ح �ت��اج الأوك�سجني
و��س�ي��ارات �إ��س�ع��اف وم�ست�شفيات..
م ��ات ��ش�خ����ص ب�ي�ن �أي��دي �ن��ا لأننا
مل ن �ت �م �ك��ن م ��ن احل �� �ص ��ول على

�شرطي يطلع على �آخر الأخبار عرب هاتفه يف حديقة ببكني

•• اليمن-وكاالت:

��ش�ن��ت ق ��وات اجل�ي����ش ال�ي�م�ن��ي ،ه�ج��وم��ا ع�ل��ى مواقع
متركز ميلي�شيا احلوثي املتمردة املدعومة من �إيران،
يف جبهة حر�ض ،مبحافظة حجة.
ومتكنت ق��وات اجلي�ش اليمني ،خ�لال الهجوم من
حت��ري��ر ع ��دد م��ن امل��واق��ع اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة يف جبهة
ح��ر���ض ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل تكبيد امليلي�شيا احلوثية،
خ�سائر يف الأرواح والعتاد ،وفقاً ملا ذكره موقع �سبتمرب
نت �أم�س الأربعاء.
ب��ال�ت��زام��ن �أ��س�ق�ط��ت ق ��وات اجل�ي����ش ال�ي�م�ن��ي ،طائرة
م�سية تابعة للميلي�شيا احلوثية ،يف اجلبهة ذاتها.
رّ
�إىل ذلك ،ك�شف تقرير ميني عن تنامي عمليات حوثنة
املجتمع يف مناطق �سيطرة امليلي�شيات احلوثية ،يف
العام املا�ضي ،على �صعيد ا�ستغالل امل�ساجد واملنابر
الدينية وحتويلها �إىل م��راك��ز طائفية تخدم �أفكار
�إيران.

و�أف ��اد التقرير ال�سنوي ال���ص��ادر ع��ن م��رك��ز �صنعاء
ل� �ل ��درا�� �س ��ات اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة ب � � ��أن م� �ن ��اخ اخل� ��وف
واال�ضطهاد يف املناطق التي ي�سيطر عليها احلوثيون
ازداد طوال .2018
كما �أو�ضح �أن احلوثيني قاموا بتغيري املناهج والكتب
املدر�سية ب�شكل جذري ،وفر�ضوا �إيديولوجياتهم ،كما
�أ�ضفوا طابعاً طائفياً على مناهج التاريخ والدين.
ووفقا للتقرير ف��إن ميلي�شيات احلوثي قامت بن�شر
الإيديولوجية احلوثية يف املخيمات ال�صيفية لأطفال
امل��دار���س ،فيما �ص ّعد ق��ادة احلوثيني من التحري�ض
�ضد الأقليات ،وال �سيما البهائيني.
ك�م��ا ك���ش��ف ع��ن ق �ي��ام ميلي�شيات احل��وث��ي برتكيب
كامريات مراقبة ب�شكل منتظم يف امل�ساجد التي ي� ّؤمها
خطباء غري منتمني مذهبياً مليلي�شيا احلوثي.
م �� �ش�يراً �إىل �أن امليلي�شيا ق��ام��ت يف ��ش�ه��ر رم�ضان
املن�صرم ،مبنع امل�ساجد من بث �صالة الرتاويح على
مكربات ال�صوت.

وفاة وزير الدفاع ال�سوداين يف جوبا

•• اخلرطوم�-أ ف ب

ت��ويف وزي ��ر ال��دف��اع ال �� �س��وداين الفريق
�أول جمال عمر �إث��ر علة مر�ضية �أثناء
م�شاركته يف مفاو�ضات ال�سالم اجلارية
ب�ين احل �ك��وم��ة واحل ��رك ��ات امل���س�ل�ح��ة يف
ج��وب��ا ،وف��ق م��ا �أف ��اد امل�ت�ح��دث الر�سمي
با�سم القوات امل�سلحة ال�سودانية وكالة
فران�س بر�س.
وقال العميد عامر حممد احل�سن تويف
ال�سيد وزي��ر ال��دف��اع �إث��ر علة مر�ضية،
م�شريا اىل �أن��ه يعاين �أ�صال من بع�ض
الأمرا�ض املزمنة.
و�أعلنت البعثة ال�سودانية املكلفة املفاو�ضات يف جوبا يف بيان �أن وزير
الدفاع تويف نتيجة �أزمة قلبية بينما كان يقوم بواجبه يف خدمة بالده.
وعمر (من مواليد � )1960أول وزير دفاع يعني بعد الإطاحة بالرئي�س
ال�سابق عمر الب�شري يف ني�سان �أبريل املا�ضي على يد اجلي�ش بعد �أ�شهر
من االحتجاجات ال�شعبية �ضده.
وق�ب��ل توليه من�صب وزي��ر ال��دف��اع ،ك��ان ع�ضوا يف املجل�س الع�سكري
االنتقايل ال��ذي ت��وىل ال�سلطة بعد الإط��اح��ة بالب�شري ،ورئي�سا للجنة
الأمن والدفاع برتبة فريق ركن.
ومتت ترقيته �إىل رتبة فريق �أول يف  15ني�سان �أبريل  2019بقرار من
رئي�س املجل�س االنتقايل الفريق �أول عبد الفتاح الربهان.

ع���������ش����رات ال���ق���ت���ل���ى يف
ه��ج��وم داع�����ش��ي ب��ك��اب��ول
•• كابول�-أ ف ب

اق�ت�ح��م م���س�ل�ح��ون �أم ����س معبدا
لل�سيخ والهندو�س يف و�سط كابول
م��ا زال��ت ق��وات الأم��ن الأفغانية
حتاول ا�ستعادته ،يف هجوم جديد
على �أقليات دينية تبناه تنظيم
داع�ش الإرهابي و�أ�سفر عن مقتل
 25م��دن�ي��ا ع�ل��ى الأق� ��ل وجرح
ثمانية �آخرين.
وق � � ��ال ال � �ن ��اط ��ق ب ��ا�� �س ��م وزارة
الداخلية الأفغانية طارق عريان
يف بيان للأ�سف قتل  25مدنيا
وجرح ثمانية �آخرون.
وي�أتي هذا الهجوم بينما تواجه
�أفغان�ستان جمموعة من الأزمات
ب�ي�ن�ه��ا ه�ج�م��ات حل��رك��ة طالبان
امل�ت�م��ردة وو� �ض��ع �سيا�سي م� ��أزوم
وخ �ف ����ض ك �ب�ي�ر يف امل�ساعدات
الأم �ي�رك � �ي� ��ة وارت� � �ف � ��اع يف ع ��دد
الإ�صابات بكوفيد.-19
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خليفة ي�صدر قانونا بتعديل بع�ض
�أحكام قانون مزارع العني
•• �أبوظبي-وام:

02

�أ��ص��در �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان
رئي�س الدولة حفظه اهلل ب�صفته حاكما لإم��ارة �أبوظبي
قانونا بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم  5ل�سنة 1996
يف �ش�أن مزارع العني للإنتاج احليواين.
ون�ص القانون على �إ�ضافة مادة جديدة تن�ص على تقادم
الأرباح غري امل�ستلمة من قبل �أ�صحابها بعد م�ضي خم�س

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون
رئي�سة اليونان بذكرى ا�ستقالل بالدها

ع�شرة �سنة م��ن ت��اري��خ ا�ستحقاقها وت� ��ؤول �إىل ح�سابات
امل��زارع ال�ستغاللها يف برامج التطوير و�أن��ه يف ح��ال وفاة
�أح��د مالكي احل�ص�ص و عدم وج��ود وارث له تكون ملكية
تلك احل�ص�ص وقفا خرييا وفق الت�شريعات ال�سارية.
و مت ا�ستبدال ن�ص امل��ادة  25م��ن القانون رق��م  5ل�سنة
 1996حيث �أتاح القانون �إمكانية تداول احل�ص�ص املوزعة
على املواطنني املنتفعني من خدمات ال�ش�ؤون االجتماعية
وفقا لل�ضوابط ال�صادرة من جمل�س الإدارة.

•• �أبوظبي-وام:

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
ال��دول��ة حفظه اهلل برقية تهنئة �إىل فخامة الرئي�سة
�إيكاترييني �ساكيالروبولو رئي�سة اجلمهورية اليونانية
وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالدها.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه

اهلل و��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة
برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة الرئي�سة �إيكاترييني
�ساكيالروبولو.
وبعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان برقيتي
تهنئة مماثلتني �إىل م�ع��ايل ك�يري��اك��و���س ميت�سوتاكي�س
رئي�س وزراء اجلمهورية اليونانية.

 505معاملة الكرتونية تلقتها تخطيط
ال�شارقة يف �أول يوم عمل عن بعد
•• ال�شارقة-وام:

ت�ل�ق��ت دائ� ��رة ال�ت�خ�ط�ي��ط وامل �� �س��اح��ة يف ال �� �ش��ارق��ة  505معاملة
الكرتونية يف �أول يوم عمل عن بُعد نفذته طبقا لتوجيهات حكومة
ال�شارقة بتطبيق نظام العمل عن بُعد لكافة املوظفني با�ستثناء
الذين تتطلب مهامهم تواجدهم يف مقر عملهم.
و �أكد �سعادة املهند�س خالد بن بطي املهريي رئي�س دائرة التخطيط
وامل�ساحة يف ال�شارقة �أن ه��ذا الرقم من املعامالت مياثل تقريبا
عدد املعامالت التي كانت تتلقاها الدائرة يف الظروف العادية..
م�شيدا بتعاون املراجعني من الفئات جميعا يف ا�ستخدام اخلدمات
االلكرتونية والذكية لتقدمي املعامالت ومتابعتها.

برئا�سة حممد بن را�شد

جمل�س الوزراء يعتمد حزمة من الت�سهيالت لقطاع التجزئة
والفنادق وامل�صانع م�شرتكي الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء
• تخفي�ض فواتري ا�ستهالك الكهرباء واملاء بن�سبة  % 20ملراكز الت�سوق واملحالت التجارية والفنادق وال�شقق الفندقية وامل�صانع ملدة � 3أ�شهر

• ت�أجيل حت�صيل �أق�ساط ر�سوم التو�صيل ملراكز الت�سوق واملحالت التجارية والفنادق وال�شقق الفندقية وامل�صانع ملدة � 6أ�شهر
• �إلغاء الر�سوم الإدارية والبالغة  % 20من طلبات تو�صيل الكهرباء واملاء ..وجتميد غرامات �إعادة اخلدمة ملدة � 3أ�شهر
•• �أبوظبي-وام:

يف �إط ��ار ال�ت��داب�ير امل�ق�ترح��ة لدعم
االق � �ت � �� � �ص� ��اد ال� ��وط � �ن� ��ي مبختلف
ق�ط��اع��ات��ه يف ظ��ل ان�ت���ش��ار فريو�س
كورونا امل�ستجد كوفيد  ،19و�ضمن
الإج � � � � ��راءات احل �ك��وم �ي��ة للوقاية

م��ن �أي ت��داع�ي��ات �سلبية للفريو�س
ع�ل��ى خمتلف ال�ق�ط��اع��ات ،وخا�ص ًة
ق �ط��اع االق �ت �� �ص��اد ،اع �ت �م��د جمل�س
ال � � ��وزراء ب��رئ��ا� �س��ة � �ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم
نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س
ال��وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل حزمة

من القرارات لدعم م�شرتكي الهيئة
االحتادية للكهرباء واملاء من قطاع
التجزئة وال�ف�ن��ادق وامل�صانع ،ومن
خ�ل�ال جم �م��وع��ة م��ن الت�سهيالت
التي �سيتم تقدميها لهذه القطاعات
من خالل الهيئة.
وت�ف���ص�ي� ً
لا اع�ت�م��د جمل�س ال ��وزراء

ق ��راراً بتخفي�ض ف��وات�ير ا�ستهالك
الكهرباء واملاء بن�سبة  20%ملراكز
الت�سوق واملحالت التجارية والفنادق
وال�شقق الفندقية وامل�صانع امل�سجلة
يف الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء
ملدة � 3أ�شهر ابتداء من فاتورة �شهر
�أب ��ري ��ل  2020ب�ت�ك�ل�ف��ة تقديرية

�إجمالية ت�صل �إىل  86مليون درهم.
كما اعتمد املجل�س ق ��راراً بت�أجيل
حت�صيل �أق �� �س��اط ر� �س��وم التو�صيل
مل��راك��ز الت�سوق وامل�ح�لات التجارية
وال � �ف � �ن� ��ادق وال� ��� �ش� �ق ��ق الفندقية
وامل���ص��ان��ع مل��دة � 6أ��ش�ه��ر اب �ت��داء من
ق�سط �شهر �أبريل ،وجتميد غرامات

�إع� ��ادة اخل��دم��ة وال �ت��ي ت�ت�راوح بني
� 3000إىل  5000دره��م مل��دة 3
�أ��ش�ه��ر اب �ت��داء م��ن �أب��ري��ل ،2020
بالإ�ضافة �إىل �إلغاء الر�سوم الإدارية
والبالغة  20%من طلبات تو�صيل
الكهرباء وامل��اء مل��دة � 3أ�شهر ابتداء
من �أبريل .2020

اجلدير بالذكر �أن جمل�س الوزراء
اعتمد حزمة م�ب��ادرات يف احلكومة
االحتادية لدعم ا�ستمرارية الأعمال
وت��وف�ير حتفيز �إ� �ض��ايف لالقت�صاد
ال��وط�ن��ي بقيمة  16م�ل�ي��ار دره��م،

لتكمل احل��زم االقت�صادية التي مت
الإع �ل��ان ع�ن�ه��ا م� ��ؤخ ��راً م��ن �إم ��ارة
�أب��وظ�ب��ي ودب ��ي وامل���ص��رف املركزي،
وي���ص��ل الإج �م ��ايل  126.5مليار
درهم يف الدولة.

تت�ضمن ت�أجيل الدعاوى والطعون املتداولة �أمام الق�ضاء وغري ال�صاحلة للف�صل فيها

جمل�س الوزراء يوجه بتفعيل �ضوابط م�ؤقتة لتنظيم العمل باملحاكم ونظر اجلل�سات والق�ضايا التنفيذية
•• �أبوظبي-وام:

وجه جمل�س الوزراء  ..وزارة العدل واملجل�س الأعلى للق�ضاء بتفعيل �ضوابط
م�ؤقتة لتنظيم العمل باملحاكم ونظر اجلل�سات والق�ضايا التنفيذية ،وذلك
ملدة �شهر قابلة للتمديد ملواجهة الظروف الطارئة وذلك يف �إطار الإجراءات
الوقائية للحفاظ على �صحة املجتمع و�سالمة �أف��راده يف مواجهة فريو�س
ك��ورون��ا امل�ستجد كوفيد  19وت�سهي ً
ال على املواطنني واملقيمني من �أجل
�إمتام معامالتهم الق�ضائية يف ظل الأو�ضاع احلالية.
ي�أتي توجيه جمل�س الوزراء يف �إطار احلفاظ على �صحة و�سالمة املراجعني

للجهات الق�ضائية ،ومن خالل ت�أجيل الدعاوى والطعون املتداولة �أمام
الق�ضاء وغري ال�صاحلة للف�صل فيها ملدة �شهر ،والف�صل يف كافة الدعاوى
والطعون و�إ�شكاالت التنفيذ املحجوزة للحكم و�إي��داع الأح�ك��ام فيها وفقاً
للإجراءات القانونية املتبعة ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستمرار نظر ق�ضايا النفقات
والأمور الوقتية وامل�ستعجلة والطلبات الذكية والدعاوى والطعون اجلزائية
التي ت�شمل املوقوفني واملحبو�سني وذلك مبراعاة �آليات تقنيات التقا�ضي
والعمل عن بعد.
و�سيتم ا�ستثناء الق�ضايا التي ال ي�ستلزم القانون ح�ضور الأط ��راف فيها
�أمام املحكمة االحتادية العليا وق�ضايا النفقات والأمور الوقتية وامل�ستعجلة

والطلبات الذكية وال��دع��اوى وال�ط�ع��ون اجل��زائ�ي��ة التي ت�شمل املوقوفني يف الق�ضايا الإيجارية واتخاذ �إجراء منع املدين من ال�سفر بد ًال من حب�سه
واملحبو�سني وق�ضايا التنفيذ املتعلقة بدعاوى النفقات والدعاوى العمالية .و �إخالء �سبيل املحبو�سني على ذمة ديون مدنية وا�ستبداله بقرار املنع من
ووجه املجل�س بقيد الدعاوى والطعون والتظلمات والأوام��ر على عرائ�ض ال�سفر وغريها من كافة الإج��راءات االحرتازية الأخ��رى املن�صو�ص عليها
وك��اف��ة التظلمات الأخ ��رى وال�ت��ي يرتتب على ف��وات مواعيد قيدها عدم قانو ًنا ،وذلك يف ق�ضايا التنفيذ التي ال جتاوز قيمتها مليون درهم مع منح
املدين فرتة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر لل�سداد �أو الت�سوية ..و�إذا جاوزت قيمة
قبولها �أو �سقوط احلق فيها.
وي�شمل التوجيه ق�ضاة التنفيذ عند نظرهم يف الطلبات ،واتخاذ جمموعة املطالبة يف الق�ضية التنفيذية مليون دره��م وق�ضى املدين املحبو�س مدة
من الإج��راءات مثل �إرج��اء �إ�صدار ق��رارات �ضبط و�إح�ضار املدينني ،ووقف �ستة �أ�شهر يخلى �سبيله وي�ستبدل بقرار املنع من ال�سفر وغريها من كافة
�إج��راءات احلجز التنفيذي على املنقوالت والعقارات واحل�سابات البنكية الإجراءات االحرتازية الأخرى املن�صو�ص عليها قانونا ،مع منح املدين فرتة
وال�سيارات والأ�سهم وال�سندات والرخ�ص التجارية و �إرجاء التنفيذ والإخالء لل�سداد �أو الت�سوية ال تقل عن ثالثة �أ�شهر.

الرتبية تعزز منظومتها للتعلم عن بعد بـ  13من�صة داعمة لبوابة التعلم الذكي

•• دبي-وام:

عززت وزارة الرتبية والتعليم بوابتها للتعلم الذكي بـ  13من�صة
تعليمية عاملية تعتمد على تقنيات ال��ذك��اء اال�صطناعي وذلك
بغية اتاحة خيارات تعليمية للطلبة خالل عملية التعلم عن بعد،
وحتاكي تلك املن�صات كافة املواد الدرا�سية واملناهج الدرا�سية التي
تطبقها وزارة الرتبية والتعليم �إىل جانب املنظومات التعليمية
الأخ��رى املطبقة يف كافة مدار�س الدولة  ،ف�ضال عن ما تتيحة
من�صة ال ��وزارة م��ن حلول تعليمية متقدمة ع�بر بوابتها والتي
ت�ضم االف املقاطع التعليمية التفاعلية .وي�أتي ذلك �ضمن �سل�سلة
م��ن اجل�ه��ود ال�ت��ي بذلتها وزارة ال�ترب�ي��ة والتعليم منذ �إطالق
“املدر�سة الإماراتية” ،لرت�سيخ منظومة تعليمية ذكية مواكبة
لآخر التقنيات التعليمية امل�ؤثرة والفعالة على امل�ستوى العاملي.
وتقدم املن�صات التعليمية الرديفة لبوابة التعلم الذكي التابعة
لوزارة الرتبية والتعليم وهي من�صة “مدر�سة ،ماجروهيلMc
� ، Graw Hillأوك�سفورد ،oxford university press
كولدج بورد،كود دوت �أورج،cde.orgماتيفك  Matificو�ألف
 ، Alefومن�صة  ، Twigينمو  ، Ynmoومن�صة نهلة وناهل،
بووكليب ،لرينتك،وما يكرو�سوفت تيمز  ،حلوال تعليمية متقدمة
مدعومة بتقنيات تعليمية حديثة من �ش�أنها خلق �أجواء تعليمية
تفاعلية جتذب انتباه الطالب وتقدم له املعلومة بطرق مبتكرة
تتما�شى م��ع ت��وج�ه��ات وزارة ال�ترب�ي��ة والتعليم ومي�ك��ن للطلبة
اال�ستفادة من تلك املن�صات من خالل بوابة التعلم الذكي التابعة
لوزارة الرتبية والتعليم من خالل الولوج �إىل نظام �إدارة التعلم
 .LMSو�أكدت معايل جميلة املهريي وزيرة دولة ل�ش�ؤون التعليم
العام� ،أن التعليم حق مكفول لكل �أبناء الدولة ،ويف �أعلى قائمة
االهتمامات ،بل ويتعدى ذلك �إىل االهتمام بجودته ،واتباع �أف�ضل
املمار�سات التعليمية لكي ينعم �أجيال امل�ستقبل بتعليم نوعي ير�سخ
دوره��م املحوري يف بناء ونه�ضة الوطن ،وميكنهم يف الوقت ذاته
من �أف�ضل العلوم واملعارف كما وجهت القيادة الر�شيدة .و�أو�ضحت
معاليها� ،أن وزارة الرتبية والتعليم د�أبت على اتخاذ التميز نهجا
و�سمة يف معايري التعليم ومناهجها والبيئة الدرا�سية ،و�إر�ساء
منظومة تعليمية ت�شكل التكنولوجيا �أ�سا�سا لها ،واعتماد التعلم
الذكي ليكون ركيزة تدعم توجهاتها يف حتقيق مبد�أ التعلم مدى
احلياة .وذك��رت �أن هذا الأم��ر ا�ستدعى اتخاذ خطوات ا�ستباقية
يف بناء هذه املنظومة التي جنني اليوم ثمارها ،يف ظل الأو�ضاع
ال�صحية الراهنة ،حيث وفرت الوزارة بوابة للتعلم الذكي يندرج
حتتها من�صات تعلم ذكية توفر حمتوى تعليمي وا�سع ونوعي،
يعزز م�سرية التعليم يف الدولة.
و�أو�ضحت �أن هذه املن�صة تعمل ال��وزارة عل تطويرها وحتديثها
وتعزيز حمتواها ب�شكل م�ستمر ،لتكون م�صدرا معرفيا ثريا وقيما
يلبي حاجات خمتلف جميع املتعلمني يف ال��دول��ة ،دون ا�ستثناء،
وهي مدعومة بتقنيات تعلم حديثة وحلول تعليمية رائ��دة وفق
�أف�ضل املعايري العاملية.
وق��ال��ت �إن جميع الطلبة بامكانهم ال��دخ��ول �إىل ه��ذه املن�صات
واال�ستفادة من امل�صادر املعلوماتية املدرجة فيها ،ف�ضال عن اتاحة
ا�ستخدامها �أمام جميع املدار�س اخلا�صة واحلكومية ،التي ميكنها
م��ن خ�لال ه��ذه امل�ي��زة اال�ستفادة م��ن التنوع امل�ع��ريف واملعلوماتي
ال��ذي متتاز بها هذه املن�صات الرقمية ومواءمتها مع مناهجها
بكل ي�سر و�سهولة.
و�أك��دت معاليها �أن ه��ذه املن�صات املعرفية �شاملة ومتكاملة من

ح�ي��ث امل�ح�ت��وى ال��درا� �س��ي وامل �ع��ريف ومت ان �ت �ق��ا�ؤه بعناية ودرا�سة
لتحقيق الفائدة منه ،م�شرية �إىل �أن املن�صات رافد حقيقي للتعليم
كونها ت�ستطيع ت��زوي��د جميع الطلبة وامل��دار���س باملعرفة لدعم
املناهج الدرا�سية ال�سيما �أن ه��ذه املن�صات املعرفية تت�سم بكون
حمتواها يتواءم مع كل املناهج الدرا�سية على اختالفها وتتيح
خيارات متنوعة للراغبني يف االعتماد عليها.
و�أ�ضافت �أن هذه املن�صات حتتوي على م�ضمون قيم من املعلومات
وامل � ��واد التعليمية يف جم ��االت ال��ري��ا��ض�ي��ات وال �ع �ل��وم املتقدمة
واالجتماعيات واللغات ،ف�ضال متكني الطلبة من رفع م�ستويات
التعلم يف القراءة من خالل الق�صة.
وخل�صت �إىل �أن هذه املن�صات �شاملة وتوفر كل ما يحتاجه التعليم
احلكومي واخلا�ص من مواد تعليمية وي�ستطيعون مواءمتها مع
مناهجهم واال�ستفادة منها يف عملية التعلم يف ظل عملية التعلم
عن بعد والتي نرى نواجتها الإيجابية من خالل هذه املنظومة
الذكية للتعلم والتي �شكلت خط توا�صل معريف ال تعيق تقدمه
الظروف املكانية �أو الزمانية متجاوزين بذلك �أية �أمور طارئة �أو
معوقات ال�ستمرارية التعلم.
وب� ��دوره ق��ال ��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور ح�م��د اليحيائي ال��وك�ي��ل امل�ساعد
لقطاع املناهج والتقييم �إن وزارة الرتبية والتعليم قدمت حلوال
تعليمية وفق �أرق��ى املعايري العاملية لتدعيم منظومة التعلم عن
بعد املنبثقة عن منظومة التعلم الذكي حيث راعت الوزارة قدرات
الطلبة وميولهم االكادميية واملعرفية و�سعت �إىل تلبيتها بالتعاون
مع كافة امل�ؤ�س�سات الوطنية والعاملية املتخ�ص�صة بال�ش�أن التعليمي
وه��و ما �أ�سهم يف توفري من�صات تعليمية متنوعة حتاكي �شغف
طلبة املدر�سة الإماراتية املعريف وت�سهم كذلك يف تطوير مهاراتهم
وجتربتهم التعليمية التي باتت تكت�سب بعدا عامليا بامتياز.
و�أو� �ض��ح �سعادته ان ك��اف��ة املن�صات التعليمية ال�ت��ي ت��دع��م بوابة
ال��وزارة للتعلم الذكي متتاز بخ�صائ�ص تربوية متقدمة وقادرة
على التعرف على خمتلف م�ستويات طلبة امل��در��س��ة الإماراتية
العتمادها على تقنيات الذكاء اال�صطناعي املتكيفة مع احتياجات
طلبتنا التعليمية والرتبوية لذلك فهي قادرة على �سد الفجوات
املعرفية لطلبتنا وتقدمي جتربة تعليمية ريادية ميكننا االعتماد
عليها م�ستقبال للم�ضي قدما يف تطوير م�ستويات الطلبة ،مبينا
�سعادته �أن كافة املن�صات متاحة جلميع الطلبة يف ال��دول��ة على
اخ�ت�لاف منظوماتهم التعليمية �شريطة �أن يفعلوا ت�سجيلهم
عرب املنهل املخت�ص ببيانات الطلبة كي يتمكنوا من اال�ستفادة من
املحتوى التعليمي املتنوع الذي توفره وزارة الرتبية والتعليم يف
�شتى املن�صات.
وب�ين �سعادته �أن وزارة ال�ترب�ي��ة والتعليم عملت وم�ن��ذ �إطالق
منظومتها للتعليم امل�ط��ور حت��ت مظلة املدر�سة الإم��ارات�ي��ة �إىل
اال�ستثمار يف تكنولوجيا التعليم وجعلها �أ�سا�سا را�سخا يف منظومة
التعليم الإم��ارات�ي��ة وذل��ك ا�ستجابة للتطورات املت�سارعة يف هذا
امل�ج��ال �إذ ب�ل��ورت ال ��وزارة �صيغ ت�ع��اون م�ت�ع��ددة م��ع �أب ��رز مزودي
اخلدمات واحللول التعليمية داخل الدولة وخارجها بغية تقدمي
حمتوى تعليمي رقمي ذي جودة عالية ميكن طلبتنا من تطوير
مهاراتهم وقدراتهم املعرفية.

والكيمياء والأحياء ،والريا�ضيات والعلوم العامة ّ
وتغطي خمتلف
املناهج الدرا�سية ،من ريا�ض الأطفال وحتى ّ
ال�صف الثاين ع�شر.
و�إىل ج��ان��ب ال�ف�ي��دي��وه��ات التعليمية ،ت���ض� ّم م��در��س��ة متريناتٍ
وتطبيقات يف خمتلف املواد العلمية مبا يرفد العملية التعليمية
يف �إط��ار تكاملي .و ّ
مت �إع��داد و�إن�ت��اج ه��ذه الفيديوهات التعليمية
باال�ستناد �إىل �أحدث مناهج التعليم العاملية� ،ضمن خطة تعريب
و�إنتاج مدرو�سة ّ
متت فيها مراعاة احتياجات الطلبة التعليمية يف
�شتى املراحل الدرا�سية ،كما مت تطبيق �أرقى املعايري وال�ضوابط
الفنية يف اختيار املواد العلمية ،وتعريبها ،ومواءمتها وفق املناهج
املعتمدة يف ال ��دول العربية ،وذل��ك م��ن خ�لال حت��دي الرتجمة
وتقدم مدر�سة خدماتها التعليمية لأكرث من  50مليون طالب
ماجروهيل �أم��ا ماجروهيل  mc Graw Hillفهي من�صة
حلول تع ّلم موائمة تغطي مناهج الريا�ضيات والعلوم من ريا�ض
الأطفال لل�صف الثاين ع�شر حيث ت�شتمل على ما يقارب 1334
در�سً ا يف العلوم و  2131در�سً ا يف الريا�ضيات ويندرج حتت هذه
املن�صة ع��دة من�صات �أخ��رى داعمة لها تراعي م�ستويات الطلبة
وتخاطب اهتماماتهم املتنوعة.

من�صة �ألف
فيما تقدم من�صة �ألف املطبقة يف  150مدر�سة حمتوى تعليمي
داع��م للمناهج املدر�سية حيث حتتوي املن�صة على م��ا يزيد عن
 2000در�� ً�س رقميًا وتتيح املن�صة الو�صول �إىل �أي طفل يف �أي
م�ك��ان ويف �أي وق��ت وت�شتمل على ع��دة خ�صائ�ص منها �إمكانية
التدخل املبكر ملعاجلة �أي �ضعف يف الأداء الأكادميي.
�أك�سفورد
وتقدم �أك�سفورد  Oxford University pressم�صادر
تعليمية متخ�ص�صة مبا فيها من كتب رقمية و�أن�شطة تفاعلية
و�أدوات ت�ساعد يف عملية التعليم والتعلم وت�سهم منظمة الكولدج
ب��ورد  College Boardوه��ي منظمة تعليمية عاملية تدعم
ال�ت�ع�ل�ي��م الإل� �ك�ت�روين م��ن خ�ل�ال ت �ق��دمي م �ق��ررات متخ�ص�صة
الجتياز االختبارات العاملية ب�شكل مبا�شر وهي مدعمة مبقاطع
فيديو وجل�سات مراجعة لالختبارات و�أي�ضا جمموعة متنوعة من
التقييمات الرقمية لأ�سئلة االختيار من متعدد والأ�سئلة املجانية
و غريها.
نهلة وناهل
وبدورها تقدم من�صة نهلة وناهل �أكرث من  1000كتاب �إلكرتوين
عربي وفق م�ستويات عدّة مع جمموعة من التمارين املرتبطة بها
وتتيح الفر�صة للمتع ّلم بالتقدّم مب�ستويات القراءة املختلفة وفق
ما ينجزه من قراءة الكتب التي تتيحها ومتكن املن�صة امل�شرفني
عليها من �إن�شاء واجبات متخ�ص�صة لطالب واحد �أو عدة طالب.

كود دوت �أورج
وي�شجع موقع كود دوت اورج  code.orgااللكرتوين الطلبة
على تعلم ع�ل��وم الكمبيوتر �إذ ي�شتمل امل��وق��ع الإل �ك�ت�روين على
درو�س برجمة جمانية من مرحلة ريا�ض الأطفال وحتى املرحلة
الثانوية و ي�شرتك فيه قرابة  15%من طلبة العامل كما يوفر
من�صة مدر�سة
وتف�صيال تتيح من�صة مدر�سة �إح��دى مبادرات م�ؤ�س�سة مبادرات املوقع درو�سا تخ�ص�صية يف املفاهيم املتعلقة باملواطنة الرقمية
حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية والتي مت تد�شينها يف  2018واحل��و��س�ب��ة وال�ب�رجم��ة وال�ل��وغ��اري�ت�م��ات والت�سل�سل والبيانات
وت���ض� ّم  5000در���س تعليمي بالفيديو ت�شمل م��واد الفيزياء والذكاء اال�صطناعي ملختلف املراحل الدرا�سية.

ماتيفيك
وت�ت�ي��ح من�صة م��ات�ي�ف��ك � Matificأك�ث�ر م��ن  2000فيديو
تعليمي باللغتني العربية والإجنليزية ت�ستهدف منهج الريا�ضيات
وتقدّم جتربة تع ّلم من خالل الألعاب وب�إمكان هذه املن�صة بح�سب
خ�صائ�صها تعيني ال��دورات الدرا�سية للطلبة تلقائيًا ا�ستنادًا �إىل
جمموعة من املعلومات التي تعتمد على بيانات وتقنيات متوائمة
و متطورة تتمكن من خاللها املن�صة معرفة م�ستويات الطلبة كما
تقدم املن�صة ور���ش عمل عرب خمتربات تفاعلية ت�ساعد املعلمني
والطلبة على ا�ستك�شاف مفاهيم و�أ�ساليب الريا�ضيات و توفر
ماتيفيك العديد م��ن �أوراق العمل التكيفيّة التي تفوق �أوراق
تدريب الريا�ضيات التقليدية.
TWIG
وت��وف��ر من�صة � Twigأك�ثر م��ن  1700مقطع فيديو باللغة
الإجنليزية م��ن بينهم  300مقطع فيديو باللغة الإجنليزية
املب�سطة كما توفر  750مقطع فيديو باللغة العربية ،بالإ�ضافة
ملا يزيد على  150حزمة موارد تعليمية و �أكرث من  130خطة
لدرو�س الريا�ضيات ويندرج حتتها عدة من�صات كمن�صة Tigtag
التي توفر �أكرث من  800فيديو باللغة الإجنليزية� ،إىل جانب
 140فلمًا باللغة الإجنليزية املب�سطة فيما تتيح من�صة من�صة
 Tigtag jrلل�صغار  100مقطع فيديو باللغة الإجنليزية ،و
 49خطة در�س ،و�أكرث من  50لعبة تعليمية.
�أ�صحاب الهمم
و �أف��ردت وزارة الرتبية والتعليم كذلك اهتماما خا�صا بالطلبة
من �أ�صحاب الهمم �إذ �أت��اح��ت لهم من�صة ينمو  Ynmoوهي
من�صة تعليمية عربية �أوىل من نوعها يف هذا املجال تهدف �إىل
حت�سني جودة اخلدمات املقدمة لأ�صحاب الهمم من خالل توفري
درو�س فردية عالجية متخ�ص�صة ومنا�سبة لتنمية مهارات الطلبة
وبالإ�ضافة �إىل ذلك توفر حلول لرينتك التعليمية مايزيد عن
� 14أل��ف م��ادة تفاعلية تعليمية للطلبة تعزز جتربتهم �ضمن
منظومة التعلم عن بعد.
مايكرو�سوفت
وك�شريك ا�سرتاتيجي فعال ل ��وزارة الرتبية والتعليم � ،أتاحت
م��اي�ك��رو��س��وف��ت  Microsoftب��رن��ام��ج م��اي�ك��رو��س��وف��ت تيمز
 Microsoft Teamsجم��ان �اً ع�بر �شبكة وزارة الرتبية
والتعليم وت�ضم ال�شبكة �أكرث من  32,000مُعلم و 600,000
ط��ال��ب  ،حيث ي��وف��ر ه��ذا التطبيق ك��ل امل �ي��زات ال�لازم��ة لتمكني
الطالب من �إمتام درا�ستهم عن بعد من غري وجود �أي �صعوبات
حت ��ول دون ��س�ير عملية ال�ت�ع�ل�ي��م ع�ل��ى �أك �م��ل وج ��ه  ،وذل ��ك من
خالل تقدمي �أدوات من �ش�أنها م�ساعدة الطالب واملعلمني على
التوا�صل والتعاون مع بع�ضهم البع�ض � -سواء كان هذا التوا�صل
مرئياً �أو �صوتياً عرب اخليارات املوجودة يف الربنامج  .و يندرج
 Microsoft Teamsحتت قائمة  Office 365املتوفرة
من قبل وزارة الرتبية و التعليم لكل من املعلمني و الطلبة يف
امل��دار���س احلكومية يف ال��دول��ة ك��اف� ًة و ال�ت��ي مت ال�ت��دري��ب عليها
لكل الطاقم الأك��ادمي��ي على م��دى ال يقل عن �أرب��ع �سنوات بغية
متكني كافة عنا�صر املجتمع الرتبوي من اال�ستخدام الأمثل لهذه
التقنية .

الإمارات ت�ؤكد التزامها دعم اجلهود العاملية
ملكافحة كورونا امل�ستجد يف اجتماع ال�شريبا
االفرتا�ضي ملجموعة الع�شرين

•• �أبوظبي -وام:

�شارك معايل �أحمد علي ال�صايغ ،وزير الدولة وال�شريبا
الإماراتي� ،أم�س يف االجتماع االفرتا�ضي غري العادي
ملجموعة الع�شرين الذي عقد ملناق�شة املبادرة العاملية
املن�سقة ملكافحة فريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد-19
واال�ستعدادات الجتماع قمة زعماء جمموعة الع�شرين
االفرتا�ضية غ�ير ال�ع��ادي��ة امل��زم��ع عقدها بتاريخ 26
مار�س.
و�أك ��د معاليه ع�ل��ى ه��ام����ش االج �ت �م��اع ،ا��س�ت�ع��داد دولة
الإم��ارات ملوا�صلة م�ساهماتها ال�سيا�سية واالقت�صادية
واللوج�ستية والإن�سانية يف امل �ب��ادرة العاملية ملكافحة
الفريو�س.
و�شدد معاليه على التزام دولة الإمارات باحلفاظ على
التدفق ال�سل�س للتجارة عرب احلدود للحد من عرقلة
�سل�سلة الإمدادات و�ضمان توزيع الغذاء والدواء.
و�أ�شار معاليه �إىل �أن احلاجة �إىل تعزيز التعاون متعدد
الأط� ��راف يف اجل �ه��ود ال��رام�ي��ة �إىل احل��د م��ن انت�شار
فريو�س كوفيد� -19أ�صبحت وا�ضحة ب�شكل متزايد ،يف
الوقت الذي تواجه فيه الدول حتديات غري م�سبوقة
للحفاظ على رفاهية �شعوبها وجمتمعاتها.
واختتم حديثه قائ ً
ال”:تتيح من�صة جمموعة الع�شرين
فر�صة جلميع الدول املعنية لتوحيد جهودها للتخفيف
من الأث��ر العاملي لتف�شي الفريو�س وتنفيذ �إجراءات
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة وم�ن���س�ق��ة�� ،س�ع�ي�اً �إىل حت�ق�ي��ق انتعا�ش
اقت�صادي طويل الأجل.
وق��د �شاركت دول��ة الإم� ��ارات ،الرئي�س احل��ايل ملجل�س
التعاون اخلليجي يف قمة جمموعة الع�شرين ،ب�صفتها
�ضيفة يف القمة لهذا العام ،والتي �ستعقد يف نوفمرب
 2020يف الريا�ض -اململكة العربية ال�سعودية.
وتناول االجتماع اجلهود التي تبذلها بلدان جمموعة
الع�شرين للحد من انت�شار فريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد
كوفيد -19والتخفيف من �آث��اره على ال�صحة العامة
والنمو االقت�صادي والتجارة الدولية والتعاون الدويل.
وجاء االجتماع االفرتا�ضي يف �أعقاب االجتماع الثاين
ملجموعة الع�شرين الذي عقد يف اخلرب باململكة العربية
ال�سعودية يف  12م��ار���س ،حيث ناق�ش ممثلو البلدان
�سري عمل جمموعة الع�شرين و�آخر التطورات املتعلقة
بكوفيد ،-19وال�صحة ،والتجارة واال�ستثمار ،والطاقة
وتغري املناخ.
وت �ع��د ق �م��ة جم �م��وع��ة ال �ع �� �ش��ري��ن ،ال �ت��ي ع �ق��دت لأول
مرة يف عام  ،1999جتمعا �سنويا ملمثلي �أه��م القوى
االقت�صادية يف العامل حيث تعمل على تعزيز التعاون
االق�ت���ص��ادي ال ��دويل .وق��د مت الإع�ل�ان ع��ن موا�ضيع
القمة لهذا العام بعد تويل اململكة العربية ال�سعودية
رئا�سة املجموعة ،وه��ي حتقيق فر�ص ال�ق��رن احلادي
والع�شرين للجميع.
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با�ستثناء نفق ّي املطار وال�شندغة ّ
وج�سري �آل مكتوم والعائم

الإمارات تدين ب�شدة الهجوم الإرهابي
على معبد هندو�سي يف كابول

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي
ا�ستهدف جنودا �شمال �شرقي نيجرييا

ً
الطرق واملوا�صالت و�شرطة دبي ترفعان م�ؤقتا حظر حركة ال�شاحنات على �شوارع دبي

�أدان��ت دول��ة الإم��ارات ب�شدة الهجوم الإرهابي ال��ذي ا�ستهدف معبدا هندو�سيا و�سط
العا�صمة الأفغانية كابول ،و�أدى �إىل مقتل عدد من الأبرياء وجرح �آخرين.
و�أك��دت وزارة اخلارجية وال�ت�ع��اون ال��دويل يف بيان لها �أن دول��ة الإم ��ارات تعرب عن
ا�ستنكارها ال�شديد لهذه الأعمال الإجرامية ،ورف�ضها الدائم جلميع �أ�شكال العنف
والإرهاب الذي ي�ستهدف زعزعة الأمن واال�ستقرار ويتنافى مع القيم واملبادئ الدينية
والإن�سانية.
كما �أعربت الوزارة عن خال�ص تعازيها وموا�ساتها لأهايل وذوي ال�ضحايا جراء هذه
اجلرمية النكراء ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني.

�أدان��ت دولة الإم��ارات ب�شدة الهجوم الإرهابي الذي ا�ستهدف جنودا �شمال �شرقي
نيجرييا و �أدى �إىل �سقوط عدد من القتلى واجلرحى الأبرياء.
و�أك��دت وزارة اخلارجية والتعاون ال��دويل يف بيان لها �أن دولة الإم��ارات تعرب عن
ا�ستنكارها ال�شديد لهذه الأعمال الإجرامية و رف�ضها الدائم جلميع �أ�شكال العنف
ال��ذي ي�ستهدف زع��زع��ة الأم��ن واال��س�ت�ق��رار ويتنافى م��ع القيم وامل �ب��ادئ الدينية
والإن�سانية.
و�أعربت الوزارة عن خال�ص تعازيها و موا�ساتها لأهايل وذوي ال�ضحايا جراء هذه
اجلرمية النكراء ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني.

وي�ستمر تطبيق ه��ذا ال �ق��رار ح�ت��ى ان�ت�ه��اء ف�ت�رة التدابري
االح�ترازي��ة التي تتخذها الدولة ملكافحة فريو�س كورونا
امل ُ���س�ت�ج��د ،وي ��أت��ي ت�سهي ً
ال حل��رك��ة ال���ش��اح�ن��ات مب��ا ي�ضمن
تلبية متطلبات واح�ت�ي��اج��ات الأ� �س��واق م��ن خمتلف ال�سلع
التموينية.
ودع��ت هيئة ال�ط��رق وامل��وا��ص�لات وال�ق�ي��ادة العامة ل�شرطة
دبي� ،سائقي ال�شاحنات �إىل االلتزام ب�أنظمة ال�سري واملرور،
وا�ستخدام امل�سارات املخ�ص�صة لل�شاحنات يف الطرق الرئي�سة
يف كافة الأوقات.

•• �أبوظبي-وام:

•• �أبوظبي-وام:

•• دبي -وام:

�أعلنت هيئة ال�ط��رق وامل��وا��ص�لات يف دب��ي وال�ق�ي��ادة العامة
ل�شرطة دبي ،عن رفع احلظر على حركة ال�شاحنات التي يزيد
وزنها الفارغ على  2.5طن ،ال�ستخدام جميع ال�شوارع التي
كان يطبق عليها حظر مرور ال�شاحنات يف الإمارة ،با�ستثناء
نفقي املطار وال�شندغة ،وج�سريّ �آل مكتوم والعائم ،على �أن
ّ
يبقى احلظر املُطبّق �سابقاً �سارياً على حركة ال�شاحنات التي
تنقل املواد اخلطرة.

خالل الإحاطة الإعالمية الدورية حلكومة الإمارات حول تطورات كورونا امل�ستجد
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الإمارات تعلن ت�سجيل  85حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا و �شفاء  7حاالت �إ�ضافية
 �إجمايل عدد احلاالت امل�سجلة يف الإمارات  333حالة وجمموع حاالت ال�شفاء  52حالة -كافة احلاالت املكت�شفة يقدم لها الدعم والرعاية ال�صحية وفق ًا للإجراءات املعتمدة

•• �أبوظبي -وام:

�أع �ل �ن��ت ح �ك��وم��ة الإم � � � ��ارات عن
ت �ف��ا� �ص �ي��ل وحت� ��دي� ��ث احل� � ��االت
ال �� �ص �ح �ي��ة امل��رت �ب �ط��ة بفريو�س
ك� ��ورون� ��ا امل �� �س �ت �ج��د كوفيد19
و�أو�ضحت �أن��ه مت ر�صد وت�سجيل
� 85إ� �ص��اب��ة ج��دي��دة م��ن خالل
الإب�ل�اغ املبكر والتق�صي الن�شط
وامل� ��� �س� �ت� �م ��ر وت � �ع� ��ود جلن�سيات
خمتلفة منها  7حاالت ملواطنني
�إماراتيني.
ج � � ��اء ذل � � ��ك خ� �ل ��ال الإح � ��اط � ��ة
الإعالمية الدورية التي عقدتها
حكومة الإمارات �أم�س الأربعاء يف
�إمارة �أبوظبي ،للوقوف على �آخر
امل���س�ت�ج��دات واحل� ��االت املرتبطة

ب �ف�ي�رو���س ك ��ورون ��ا امل �� �س �ت �ج��د يف
الدولة ،وحتدثت فيها الدكتورة
ف� ��ري� ��دة احل ��و�� �س� �ن ��ي ،املتحدث
الر�سمي عن القطاع ال�صحي يف
دول ��ة الإم � ��ارات ،ع��ن م�ستجدات
الإج � ��راءات االح�ت�رازي��ة املتخذة
للوقاية من الفريو�س.

 333حالة �إ�صابة م�سجلة
يف الدولة.
و�أو� � �ض � �ح� ��ت ال� ��دك � �ت� ��ورة فريدة
احلو�سني �أنه مت ر�صد  85حالة
جديدة م�صابة بفريو�س كوفيد
 19منها  7من مواطني دولة
الإم� � ��ارات ب��الإ� �ض��اف��ة جلن�سيات
�أخ� � ��رى خم �ت �ل �ف��ة ف �ي �م��ا تخ�ضع
كافة احل��االت للرعاية ال�صحية

ال�لازم��ة يف م�ست�شفيات الدولة
و ذك � ��رت �أن ال� �ع ��دد الإج� �م ��ايل
ل�ل�إ� �ص��اب��ات امل���س�ج�ل��ة يف الدولة
حتى الآن بلغ  333حالة.
و تعود ح��االت اال�صابة اجلديدة
جل �ن �� �س �ي��ات خم �ت �ل �ف��ة و �شملت
��ش�خ���ص��ا م ��ن ك ��ل م ��ن جيبوتي،
ك�ن��دا ،ه�ن�غ��اري��ا ،رو��س�ي��ا ،بلجيكا،
م��وري �� �ش �ي��و���س ،ت��ون ����س� ،صربيا،
ف �ن��زوي�ل�ا ،ال �� �س��وي��د ،ال�ب�رازي ��ل،
روم� ��ان � �ي� ��ا و � �س �ل �ط �ن��ة ع � �م� ��ان و
�شخ�صني م��ن ك��ل م��ن فل�سطني،
�إندوني�سيا ،كولومبيا ،اليابان،
�أمل��ان�ي��ا ،م�صر ،امل�غ��رب و �أ�سبانيا
وث�ل�اث ��ة �أ� �ش �خ��ا���ص م ��ن ك ��ل من
ه� ��ول � �ن� ��دا� ،أ� � �س�ت��رال � �ي� ��ا ،جنوب
�أفريقيا ،الفلبني ،فرن�سا ،الهند،

�أمريكا و ال�صني ،و�أربعة �أ�شخا�ص
من ال�سعودية و�إيطاليا ،وخم�سة
�أ��ش�خ��ا���ص م��ن �إي� ��ران وباك�ستان
و� �س �ب �ع��ة �أ� �ش �خ��ا���ص م ��ن ك ��ل من
الإمارات وبريطانيا.

�شفاء  7ح��االت ج��دي��دة يف
الدولة.
كما �أعلنت الدكتورة فريدة خالل
الإح� ��اط� ��ة ع ��ن � �ش �ف��اء  7ح ��االت
جديدة ،غادرت جميعها امل�ست�شفى
ب�ع��د تعافيها ال �ت��ام م��ن امل��ر���ض ،
وح�صولها على الرعاية ال�صحية
ال�لازم��ة و�شملت احل ��االت التي
مت � �ش �ف��ا�ؤه��ا � 5أ� �ش �خ��ا���ص من
ب� �ن� �غ�ل�ادي� �� ��ش ،و� �ش �خ �� �ص�ي�ن من
ب��اك �� �س �ت��ان ،ف�ي�م��ا و� �ص��ل جمموع

ح��االت ال�شفاء امل�سجلة يف دولة
االمارات  52حالة حتى الآن.
و�أكدت الدكتورة فريدة احلو�سني
خالل الإحاطة الإعالمية �أهمية
اال�ستمرار يف بقاء كافة مواطني
الدولة و مقيميها يف املنازل وعدم
اخل��روج �إال لل�ضرورة الق�صوى،
مع ��ض��رورة االل�ت��زام باالر�شادات
ال�صحية والوقائية املعلنة.
وقالت �إن اكت�شاف حالة واحدة
م�صابة ي��دف��ع اجل�ه��ات ال�صحية
للبحث والتحري يف نطاق حميط
احلالة للتعرف على م�صدر هذه
احل��ال��ة ال �ت��ي ن�ق��ل ل�ه��ا العدوى
 ،وغ��ال �ب��ا م ��ا ي �ن �ت��ج ع ��ن البحث
اك �ت �� �ش��اف ح� ��االت �إ� �ض��اف �ي��ة  ..و
�أ�ضافت  :قد تكون بداية العدوى

�شخ�صا ق��ادم��ا م��ن ال���س�ف��ر لكن
تبد�أ �سل�سلة انتقال الفريو�س من
�شخ�ص لآخر  .و �أكدت املتحدث
الر�سمي عن القطاع ال�صحي يف
ال��دول��ة �أن دول��ة الإم� ��ارات كانت
و ال ت��زال دول��ة الت�سامح و وطنا
ل�ل�ج�م�ي��ع و اجل �م �ي��ع مت�ساوون
يف ال��واج�ب��ات وامل���س��ؤول�ي��ات ،وقد
جاءت القرارات الأخرية اخلا�صة
ب��االج��راءات االح�ترازي��ة لوقاية

وحماية املجتمع واملحافظة على
�صحته .و�أ� �ض��اف��ت �أن القرارات
��ش��ام�ل��ة و ت���س��ري �أح�ك��ام�ه��ا على
املجتمع الإماراتي من مواطنني
وم�ق�ي�م�ين وزوار و�أن القانون
ي �� �س��ري ع �ل��ى امل �خ��ال �ف�ي�ن فقط
ل�ل�ت�ع�ل�ي�م��ات ال �� �ص �ح �ي��ة ،تطبيقا
لقانون الأم��را���ض ال�سارية حيث
�سيتم ت�شديد الغرامات و ال�سري
يف االج� ��راءات القانونية و التي

ت���ص��ل �إىل احل�ب����س و الغرامات
امل��ال �ي��ة �إىل ج��ان��ب ال � �ق� ��رارات و
االج��راءات الأخ��رى ،التي �أعلنت
عنها اجلهات املعنية يف الدولة.
وثمنت الدكتورة فريدة يف ختام
الإحاطة تعاون ودعم و ا�ستجابة
الأف��راد وامل�ؤ�س�سات حلملة خلك
يف البيت م�ؤكدة �أهمية اال�ستمرار
بها ون�شر الوعي ب�ش�أنها وب�ش�أن
الإر�شادات ال�صحية الوقائية.

الإمارات ..منوذج ا�ستثنائي يف التكاتف الوطني مبواجهة كورونا
•• �أبوظبي-وام:

ج�سد تعاون و تكاتف رجال الأعمال و الأ�سر الإماراتية يف دعم اجلهود
الوطنية ال�ك�ب�يرة مل��واج�ه��ة ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد كوفيد -19نهج
العطاء و البذل املتجذر يف جمتمع الإم ��ارات و ما تقوم عليه دار زايد
اخلري من قيم �إن�سانية وح�ضارية ا�ستثنائية.
و �أظهر ت�ضافر اجلهود الوطنية املخل�صة �أبهى قيم التالحم الأ�صيلة
والرتاحم الذي ميلأ قلوب �أبناء الإمارات الذين قدموا للعامل منوذجا
فريدا يف ر�سوخ الثوابت الوطنية وال��والء للقيادة وق��وة ال�تراب��ط التي
جتمع كل من يعي�ش على �أر�ض الإمارات.
و ت�ستعر�ض وكالة �أنباء الإمارات وام يف التقرير التايل � ..أمثلة م�شرفة
لأبناء الإمارات الذين قدموا �صورة م�ضيئة عنوانها التكاتف والت�ضامن
واالل�ت�ف��اف ح��ول ال��وط��ن وال�ق�ي��ادة الر�شيدة يف ك��ل الأوق ��ات م��ن خالل
تقدمي جميع �أ�شكال الدعم وامل�ساهمة املجتمعية يف خطوة تعك�س احل�س
الوطني الرفيع.
وتف�صيال فقد خ�ص�صت جمموعة الفطيم دعما ماليا بقيمة  100مليون
درهم لإعفاء م�ست�أجري مراكز الت�سوق التابعة لها من الإيجار ملدة 3
�أ�شهر مل�ساعدة جتار التجزئة من امل�ست�أجرين يف مركزي دبي ف�ستيفال
�سيتي مول و ف�ستيفال بالزا مول التجاريني ممن ت�أثرت �أعمالهم م�ؤخرا

بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد م��ا يعك�س ال��دور امل�ح��وري ال��ذي ت�ضطلع به
امل�ؤ�س�سات الوطنية يف دعم االقت�صاد الوطني.
يف حني �أعلنت امل�ؤ�س�سة الوطنية لل�سياحة والفنادق دعمها جلهود الدولة
ملكافحة فريو�س كورونا امل�ستجد و�إعفاء جميع م�ؤجري املحال التجارية
واملطاعم امل�ؤجرة بالفنادق التي متلكها امل�ؤ�س�سة من القيمة الإيجاري ملدة
ثالثة �أ�شهر.
وقالت امل�ؤ�س�سة �إنها تدعم كل ما ي�صب يف �صالح خدمة الوطن و�شعبه و
املقيمني على �أر�ضه واملحافظة على �صحة املجتمع و�سالمته و�أنها ت�ضع
جميع غرف فنادقها التي متلكها يف خدمة النداء.
ب��دوره ق��دم خلف احلبتور � 50سيارة �إ�سعاف متطورة م��زودة ب�أف�ضل
التجهيزات مع توفري مبنى جمهز وم�ؤ�س�س بجميع امل�ستلزمات للحجر
ال�صحي �إىل ج��ان��ب تكفله ب��إن���ش��اء خمترب متكامل لعلم الفريو�سات
والأب�ح��اث ذات ال�صلة وذل��ك ام�ت��دادا للإ�سهامات اخلريية والإن�سانية
واملجتمعية التي طاملا حر�ص على تقدميها ال�سيما يف هذه املرحلة املهمة
من تاريخ الإم��ارات والعامل يف ت�أكيد على تكاتف اجلهود كافة يف دولة
الإمارات ملواجهة كورونا .
فيما توالت امل�ساهمات املجتمعية من �أبناء الإم��ارات  -فقد �أعلن رجل
الأعمال الإماراتي عبدالرحيم الزرعوين رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة
ال� ��زرع� ��وين ع ��ن ت�خ���ص�ي����ص م �ب �ل��غ  10م�ل�اي�ي�ن دره � ��م ل��دع��م توفري

امل�ستلزمات الطبية التي قد حتتاج �إليها املرافق الطبية واملراكز ال�صحية
يف هذه املرحلة م�ؤكدا �أن م�شاركة جميع �أبناء الإمارات يف الت�صدي بقوة
لكل املواقف ال�صعبة واجب وطني ال ميكن �إغفال القيام به على الوجه
الأكمل ،لتبقى دولتنا على ال��دوام رم��زا للأمن والأم��ان و�سعادة النا�س
و�صحتهم.
ويف هذا ال�سياق �أعلنت جمعية دار الرب تقدمي جمموعة عائلية �إماراتية
من دبي دعما �سخيا عبارة عن �إحدى ع�شرة �سيارة �إ�سعاف بقيمة �سبعة
ماليني درهم بالإ�ضافة �إىل  50جهاز �صدمات القلب الكهربائية بقيمة
مليونني ون�صف املليون دره��م ع�لاوة على  50جهازا للإنعا�ش القلبي
الرئوي امليكانيكي بقيمة مليونني ون�صف املليون درهم لي�صل املجموع
الكلي �إىل  12مليون درهم لتقدميها �إىل م�ؤ�س�سة دبي للإ�سعاف دعما
للجهود الوقائية والتدابري االحرتازية التي تعكف عليها الدولة حاليا
حفاظا على ال�صحة وال�سالمة العامة.
و �أعلنت �إدارة �شركة فندق ق�صر الإم��ارات ت�سخري �إمكاناتها الب�شرية
والأعمال اللوج�ستية كافة كالنقل والتنظيف واخلدمات لدعم الإجراءات
االح�ترازي��ة التي تتخذها ال��دول��ة بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة
الطوارئ والأزمات والكوارث ..وت�أتي هذه املبادرة ان�سجاما مع امل�س�ؤولية
املجتمعية لل�شركة وحر�صها املتوا�صل على دعم وم�ساندة اجلهود الوطنية
كافة لكل ما فيه �صالح املجتمع وخدمته.

و يف ال�سياق ذاته – قدم بيت ال�شارقة اخلريي  10ماليني درهم لدعم
املجهود الوطني لوزارة ال�صحة ووقاية املجتمع يف احتواء فريو�س كورونا
امل�ستجد بينما توجهت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع بال�شكر �إىل فاعل
خري من �أبناء الإم��ارات لتقدميه  10ماليني درهم فيما قدمت عائلة
�إماراتية م�ساهمة بقيمة  5ماليني درهم كما �ساهمت جمموعة قرقا�ش
بقيمة  10ماليني دره��م وقدمت جمموعة �شركات القرق  13مليون
درهم دعما للجهود الوطنية.
ب��دوره و�ضع رجل �أعمال �إماراتي  30وحدة �سكنية حتت ت�صرف وزارة
ال�صحة ووقاية املجتمع لتكون وحدات ت�ستخدم للحجر ال�صحي بينما
عر�ض رجل �أعمال من �أبناء الإم��ارات جممع فلل جاهزة حتت ت�صرف
هيئة ال�صحة يف دبي وذلك ال�ستخدامها كعيادات م�ؤقتة �أو مرافق �صحية
مبا يف ذلك �أغرا�ض احلجر ال�صحي.
وتعك�س هذه امل�ساهمات املجتمعية م�ستوى الوعي العايل و القيم واملفاهيم
النبيلة التي يت�سم بها املجتمع والتي جعلت من الإمارات منوذجا يحتذى
يف التكاتف والتالحم والوعي املجتمعي وال��وق��وف بقوة �إىل جانب كل
اجلهود الرامية �إىل �ضمان �سالمة و�أمن و�صحة جميع �أفراد املجتمع يف
الوقت الذي توا�صل فيه دولة الإمارات تطبيق �أعلى م�ستويات التدابري
االح�ت�رازي��ة مل��واج�ه��ة ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد  .وت �ت��واىل امل�ساهمات
املجتمعية يف وطن الإن�سانية تباعا.

يف �إطار التدابري الوقائية املكثفة املُتخذة يف الإمارة
بني عقاقري العالج ولقاحات الوقاية ..العامل يدخل
طرق دبي تتخذ �إجراءات �إ�ضافية ل�ضمان �أعلى م�ستويات احلماية ل�صحة
�سباقا لقهر كورونا
م�ستخدمي املرتو واحلافالت ومركبات الأجرة
•• دبي -وام:

يف �إط ��ار الإج � ��راءات االح�ت�رازي��ة وال��وق��ائ�ي��ة ال�صحية
واال�ستباقية التي تتخذها هيئة الطرق واملوا�صالت
يف دب��ي للتعامل م��ع ف�يرو���س ك��ورون��ا املُ�ستجد كوفيد
� ،19أع�ل�ن��ت هيئة ال �ط��رق و امل��وا� �ص�لات ب��دب��ي عن
ع��دد م��ن الإج� ��راءات املتعلقة بحماية �صحة و�سالمة
م�ستخدمي و�سائل املوا�صالت العامة يف الإمارة� ،شملت
التحكم يف عدد رك��اب مرتو دبي وحافالت املوا�صالت
ال�ع��ام��ة يف ك��ل رح�ل��ة للحفاظ ع�ل��ى م�سافة �آم �ن��ة بني
الركاب ،مع �إغالق املحطات املكيفة املخ�ص�صة النتظار
احلافالت .و�سيتم التحكم بفتح �أب��واب احلافالت من
قبل ال�سائق ،بحيث تفتح الأب��واب االمامية والو�سطى
للحافلة ،على �أن يبقى الباب اخللفي للحافلة مغلقاً،
مع حتديد عدد ركاب مركبات الأجرة ب�شخ�صني فقط
يف كل مركبة املقعد اخللفي  ،كما �أعلنت عن زيادة عدد
الرحالت وزمن التقاطر يف مرتو دبي لتقدمي م�ستوى
�صحي و�آم��ن و�ضمان التباعد بني الركاب وفقاً لأعلى
املعاير املتبعة عاملياً .ودعت الهيئة م�ستخدمي و�سائل
املوا�صالت العامة �إىل عدم ا�ستخدام و�سائل النقل العام
�إال لل�ضرورة ،والتخطيط امل�سبق لرحالتهم اليومية
وت��وق��ع ال�ت��أخ�ير ن �ظ��راً للتحكم يف ع��دد رك ��اب و�سائل
ال�ن�ق��ل ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل � �ض��رورة ال�ت�ع��اون م��ع موظفي
حمطات وعربات مرتو وترام دبي وحافالت املوا�صالت
العامة ،كما دعتهم ال�ستخدام �أدوات احلماية ال�شخ�صية
اثناء التواجد يف الأماكن العامة .و�أكدت الهيئة �أن هذه
الإج��راءات هدفها الوحيد احلفاظ على �سالمة جميع
الركاب من م�ستخدمي و�سائل النقل اجلماعي املختلفة
يف �إم ��ارة دب��ي ومب��ا ي�ساهم يف تعزيز جهود حما�صرة
ال�ف�يرو���س وتقلي�ص فر�ص انت�شار ال�ع��دوى �إىل �أدنى
درجة حتى الق�ضاء عليه نهائياً ،مبا يتطلبه ذلك من
تعاون كافة �أفراد املجتمع.

•• �أبوظبي-وام:

دخ�ل��ت دول ال �ع��امل يف ��س�ب��اق مع
الزمن من �أجل التو�صل �إىل لقاح
فعال �ضد فريو�س كورونا كوفيد
 19الذي حتول �إىل جائحة عاملية
حت�صد يوميا ع�شرات الآالف من
ال�ضحايا وامل�صابني ،ف�ضال عن
تعطيله ملختلف مظاهر احلياة
الطبيعية يف الكثري من الدول.
وو�سط حالة الرتقب التي يعي�شها
ال �ع��امل ال� �ي ��وم ،ت �ت �� �س��ارع الأنباء
عن ا�ستخدام العديد من الدول
لأدوية وعقاقري طبية معروفة يف
عالج احلاالت امل�صابة لديها� ،إال
ان هذه الأدوية تبقى للتعامل مع
الأع��را���ض املر�ضية التي يت�سبب
ب�ه��ا ال�ف�يرو���س وع�لاج�ه��ا ،لكنها
ال ت � ��ؤدي -ح�ت��ى الأن� -إىل منع
الإ�صابة بالفريو�س والوقاية منه
ح�ي��ث يتطلب الأم ��ر �إن �ت��اج لقاح
خا�ص بهذا الفريو�س.
ووفقا ملنظمة ال�صحة العاملية ،ف�إن
�إ� �ص��دار لقاح فعلي �ضد فريو�س
ك��ورون��ا كوفيد  19امل�ستجد قد
يتطلب فرتة من الزمن ترتاوح
ما بني � 12إىل � 18شهرا.
وجل� ��أت ال�ع��دي��د م��ن دول العامل
يف ظل ت�سارع تف�شي وباء كورونا
�إىل اال��س�ت�ع��ان��ة ب�ع�ق��اق�ير طبية
م�ستحدثة �أو م�ستخدمة لعالج
فريو�سات �سابقة ،حيث �صادقت
الواليات املتحدة الأمريكية على

ا� �س �ت �خ��دام دواء امل�ل�اري ��ا لعالج
ك � ��ورون � ��ا ،ف �ي �م��ا ي �ع �ت �ق��د خ �ب�راء
ال�صحة الرو�س �أن فريو�س كورونا
اجلديد ميكن حماربته بوا�سطة
بع�ض �أنواع الأدوية التي ت�ستخدم
عادة لعالج االلتهاب الكبدي �سي
ونق�ص املناعة الب�شرية والت�صلب
املتعدد وللتفريق بني اللقاح وبني
ال�ع�ق��اق�ير او الأم �� �ص��ال الطبية
ال ��ذي ي�ت��م ال �ل �ج��وء �إىل بع�ضها
ح��ال �ي��ا ل �ل �ت �ع��ام��ل م ��ع امل�صابني
بفريو�س كورونا� ،أو�ضح التحالف
ال �ع��امل��ي ل �ل �ق��اح��ات والتح�صني
�أن ال� �ف ��ارق الأ� �س��ا� �س��ي ب�ي�ن كلٍ
م��ن امل�صل وال�ل�ق��اح ،يكمن يف �أن
الأول ل��ه م�ف�ع��ول ن��وع��ي منقول
ف� ��ورا ي� ��دوم �أ� �س��اب �ي��ع �أو �شهورا،
وه ��ذا م��ا ي�سمى ب �ـ ال �ع�لاج � ،أما
اللقاح فله مفعوله نوعي يك�سب
م�ن��اع��ة ن�شيطة مكت�سبة ببطء
وت��دوم ل�سنوات ،وهو ما ي�سمى بـ
الذاكرة املناعية  ،وهو �أحد �أ�شكال
الوقاية.
و�أ� �ش��ار ال�ت�ح��ال��ف �إىل ف ��رق �آخر
يتمثل يف ط��ري�ق��ة ح�ق��ن اجل�سم
بكلٍ منهما ،ففي حالة امل�صل يتم
ح�ق��ن ال�ل�ي�م�ف��اوي��ات �أو م�ضادات
الأج �� �س��ام يف ال ��دم ق�صد العالج
م��ن امل��ر���ض ب�شكل ف ��وري� ،أم��ا يف
حالة اللقاح فيتم حقن الفريو�س
�أو اجل� ��رث� ��وم خم �ف��ف يف ج�سم
الإن �� �س��ان؛ بق�صد ت�ع��رف اجلهاز
امل �ن��اع��ي ع�ل�ي��ه وال �ق �� �ض��اء عليه،

وذل� ��ك حل��ث ج �ه��از امل �ن��اع��ة على
انتاج املواد املقاومة ذات ًيا.
وب��ال �ع��ودة �إىل اجل �ه��ود العاملية
لتطوير لقاح �ضد ك��ورون��ا  ،ف�إن
ال�ت�ق��اري��ر الإع�لام �ي��ة ت�شري �إىل
وج��ود �أك�ثر من  30جتربة قيد
التطوير حاليا من �أجل التو�صل
�إىل ل�ق��اح ف�ع��ال ��ض��د الفريو�س،
وق��د دخ��ل بع�ض ه��ذه التجارب
م��رح�ل��ة االخ �ت �ب��ار ع�ل��ى الإن�سان
ح�ي��ث ك��ان��ت الأم��ري�ك�ي��ة جينيفر
ه��ال��ر � ،أول ��ش�خ����ص يف العامل
ي�ت��م جت��رب��ة ل�ق��اح ق�ي��د التطوير
لفريو�س كورونا عليه.
وت��اري �خ �ي��ا ،ا��س�ت�غ��رق��ت عمليات
تطوير اللقاحات من �سنتني �إىل
� 5سنوات ،ولكن مع ب��ذل جهد
ع��امل��ي ،واال� �س �ت �ف��ادة م��ن اجلهود
ال�سابقة لتطوير لقاحات فريو�س
ك��ورون��ا ،ميكن للباحثني تطوير
لقاح يف وقت �أق�صر من ذلك.
ومت��ر عملية التو�صل اىل لقاح
فعال �ضد �أي فريو�س بكثري من
م��راح��ل ال�ت�ط��وي��ر ال �ت��ي تتطلب
وقتا �أطول مما يقدره الكثري من
النا�س ،حيث يجب بالبداية فهم
خ�صائ�ص الفريو�س و�سلوكه لدى
امل�ضيف -الب�شر ،-وللقيام بذلك،
يجب تطوير منوذج حيواين.
ويف امل��رح �ل��ة ال �ث��ان �ي��ة ال ب��د من
�إث� �ب ��ات �أن ال �ل �ق��اح��ات املحتملة
�آم�ن��ة وميكن �أن ت�صيب الأجزاء
ال�صحيحة م��ن م�ن��اع��ة اجل�سم،

دون ال �ت �� �س �ب��ب يف �أي� � ��ة �أ�� �ض ��رار
تذكر ،ثم ميكن �إج��راء اختبارات
با�ستخدام من��وذج ح�ي��واين ،قبل
تطبيق االختبارات ال�سريرية.
وب� �ع ��د ذل� � ��ك ،مي �ك��ن ا�ستخدام
اللقاحات التي جتتاز االختبارات
قبل ال�سريرية بنجاح يف �إجراء
جتارب ب�شرية و�إذا ثبت �أن اللقاح
�آم��ن وفعال� ،سيحتاج �إىل اجتياز
امل ��واف� �ق ��ات ال��ر� �س �م �ي��ة ال�ل�ازم ��ة،
كما �سيلزم �أي�ضا توفري التمويل
ل���ص�ن��ع ال �ل �ق��اح ،ق �ب��ل �أن ي�صبح
جاهزا للتداول الر�سمي.
ويرى التحالف الدويل البتكارات
الت�أهب للوباء ،ان التحدي الأبرز
ال��ذي يواجه جهود تطوير لقاح
ل� �ف�ي�رو� ��س ك� ��ورون� ��ا يف املرحلة
احلالية ،يتمثل يف �إن�شاء كميات
ك �ب�ي�رة م �ن ��ه ،ح �ت��ى ي �ك ��ون لدى
ال�ع�ل�م��اء م��ا ي�ك�ف��ي م��ن العينات
ل�ل�ع�م��ل ع �ل �ي �ه��ا ،وي�ت���ض�م��ن ذلك
�إمن � ��اء ال �ف�ي�رو���س يف امل �خ �ت�بر يف
ظ� ��روف �آم �ن ��ة وم �ع �ق �م��ة ،ب�شكل
خا�ص.
وي �� �ش�ير ال �ت �ح��ال��ف �إىل حتديني
�أخ��ري��ن يف ت�أكيد �صحة النموذج
ال�ب�ي��ول��وج��ي امل�ن��ا��س��ب للفريو�س
ال ��ذي �سيكون من��وذج��ا حيوانيا
ي �ق��دم �أدل� ��ة ع�ل��ى كيفية ت�صرف
فريو�س كورونا لدى الب�شر ،ويف
ت�صنيع الربوتينات من الفريو�س
ال� �ل��ازم� � ��ة ل� �ت� �ط ��وي ��ر ل� �ق ��اح ��ات
حمتملة.
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برئا�سة عمار النعيمي

تنفيذي عجمان ي�ستعر�ض �أهم امل�ستجدات وي�صدر عددا من القرارات واملبادرات مبواجهة كورونا
•• عجمان-وام:

�أك��د �سمو ال�شيخ عمار ب��ن حميد
النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س
امل �ج �ل ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي �أن حكومة
عجمان حري�صة يف ظل الأو�ضاع
ال ��راه� �ن ��ة ع �ل��ى ات� �خ ��اذ اج� � ��راءات
ا� �س �ت �ث �ن��ائ �ي��ة وت � �ق� ��دمي خ ��دم ��ات
حكومية ا�ستباقية ل�ضمان �سالمة
امل �ج �ت �م��ع واح� � �ت � ��واء التداعيات
االقت�صادية واالجتماعية و دعم
الأن�شطة والقطاعات املت�أثرة.
ج ��اء ذل ��ك خ �ل�ال ت ��ر�ؤ� ��س �سموه
جل�سة املجل�س التنفيذي الثانية
لعام  2020والتي عقدت عن بعد
ب��وا��س�ط��ة االت �� �ص��ال امل��رئ��ي والتي
اف�ت�ت�ح�ه��ا � �س �م��وه ب �ح��دي��ث وجهه
لل��أع �� �ض��اء ث �م��ن ف �ي��ه جهودهم
امل �� �ض��اع �ف��ة خ �ل��ال ه � ��ذه الفرتة
ال�صعبة التي ي�شهدها العامل.
وق ��ال ��س�م��وه  :مل���س��ت يف عملكم
ان�سجاما و تناغما ب ��روح واحدة
هدفها �سالمة الأرواح و احلفاظ
على املكت�سبات ..بوركت جهودكم
امل �خ �ل �� �ص��ة ووف �ق �ك��م اهلل خلدمة
الوطن وال�شعب .
ووجه �سمو ال�شيخ عمار بن حميد
النعيمي ف��ري��ق عمله يف حكومة

ع �ج �م��ان ب� ��� �ض ��رورة ا�ستمرارية
العمل مبهنية عالية وبال�سرعة
امل �ط �ل��وب��ة ل �ل �ت �� �ص��دي ل �ت ��أث�ي�رات
الأزمة على امل�ستويات كافة و التي
تنعك�س ب�شكل مبا�شر على املجتمع
وقطاع الأعمال و املراجعة الدورية
خلطط العمل و�آل �ي��ات التوا�صل
والتن�سيق م��ع اجل�ه��ات االحتادية
واملحلية املعنية مب��ا ي�ضمن �سري
العمل بكفاءة وفاعلية .
واط � �ل� ��ع � �س �م��وه خ �ل��ال اجلل�سة
على �سري عمل جلنة ا�ستمرارية

الأع� �م ��ال يف احل �ك��وم��ة والآل� �ي ��ات
ال � �ت� ��ي مت ات� �ب ��اع� �ه ��ا يف اجل� �ه ��ات
احل �ك��وم �ي��ة ل���ض�م��ان ا�ستمرارية
الأع �م ��ال واخل ��دم ��ات دون توقف
�أو ق�صور وف��ق �أف���ض��ل املمار�سات
ال �ع��امل �ي��ة ب��ال �ت��واف��ق م ��ع معايري
الأج�ه��زة املتخ�ص�صة يف احلكومة
االحتادية.
وا�ستعر�ضت اجلل�سة الإج ��راءات
ال �ت ��ي ات �خ��ذت �ه��ا دائ� � ��رة البلدية
وال �ت �خ �ط �ي��ط واجل� �ه ��ود املبذولة
ملواجهة كورونا على م�ستوى �إمارة

عجمان وال�ت��ي مت تطبيقها وفق
�أع�ل��ى معايري ال�سالمة وال�صحة
ال�ع��امل�ي��ة ح�ي��ث مت تعقيم املرافق
ال �ع��ام��ة مب � ��واد � �ص��دي �ق��ة للبيئة
وب ��ا�� �س� �ت� �خ ��دام م ��رك� �ب ��ات حديثة
وم �ت �ط��ورة ب��الإ��ض��اف��ة �إىل توعية
اجلمهور بالتوجيهات والتعليمات
الواجب اتباعها خالل هذه الفرتة
عرب خمتلف و�سائل التوا�صل.
وا�ستمع �سموه خالل اجلل�سة �إىل
تقرير عن القطاعات االقت�صادية
وم ��دى ت ��أث��ره��ا ب ��الأزم ��ة العاملية

والأث ��ر االق�ت���ص��ادي امل�ترت��ب على
قطاع امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
يف الإمارة وقطاع ال�ضيافة والنقل
ال �ع��ام  ..ف�ي�م��ا ا��س�ت�ع��ر��ض��ت هيئة
ال� �ن� �ق ��ل ال � �ت� ��داب �ي�ر االح �ت��رازي � ��ة
والوقائية التي اتخذتها حلماية
ال��رك��اب واحل �ف��اظ ع�ل��ى �صحتهم
و�سالمتهم.
و ات �خ��ذ � �س �م��و ال �� �ش �ي��خ ع �م��ار بن
حميد النعيمي بنا ًء على معطيات
اجلل�سة جم�م��وع��ة م��ن القرارات
والتو�صيات �أه�م�ه��ا تكليف دائرة

امل��وارد الب�شرية ب�إ�صدار القرارات
التنظيمية ل�ضمان ممار�سة العمل
عن البعد مبا ال يقل عن  ?50من
املوظفني احلكوميني ورفع الرقم
�إىل  100%ح���س��ب م��ا ت�صدره
اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة م��ن تعاميم
وتخفي�ض العمل الإداري يف بع�ض
الدوائر احلكومية وحتويل بع�ض
امل��وظ �ف�ين لأع� �م ��ال الرقابةعلى
تطبيق القرارات واللوائح ال�صادرة
يف هذه الفرتة .
ووج � ��ه � �س �م��وه ب �ت �ك �ف��ل احلكومة

ب � ��إج� ��راء ال �ف �ح��و� �ص��ات ال ��دوري ��ة
ال� �ل��ازم� � ��ة ل �ل �م ��وظ �ف�ي�ن ال ��ذي ��ن
تتطلب �أعمالهم النزول امليداين
�أو امل�خ��ال�ط��ة ..كما وج��ه بت�شكيل
جلنة حتت �إ�شراف رئي�س املجل�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي وع� ��� �ض ��وي ��ة ك� ��ل من
الأم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ودائ� � ��رة املالية
لإع� ��ادة ت��رت�ي��ب �أول ��وي ��ات املوازنة
وامل �� �ش��روع��ات احل �ك��وم �ي��ة يف ظل
الظروف احلالية.
و�ضمن �سل�سلة القرارات واملبادرات
ال��داع�م��ة للأن�شطة االقت�صادية

وج��ه �سمو ال�شيخ عمار بن حميد
النعيمي بت�شكيل جلنة م�ؤقتة من
ال��دوائ��ر املعنية ل��درا��س��ة وتن�سيق
ع��دد م��ن امل �ب��ادرات ذات الطبيعة
املتو�سطة وطويلة الأجل للتحفيز
االقت�صادي.
واعتمد �سموه حزمة جديدة من
ال �ق ��رارات ال�ت��ي �ستدعم املجتمع
وال �ن �� �ش��اط االق �ت �� �ص ��ادي وحتفز
ت ��واج ��ده وا� �س �ت �م��راره م�ت�م�ث�ل��ة يف
�إع �ف��اء  ?30م��ن ر� �س��وم النظافة
لنهاية ال�سنة و�إع �ف��اء  ?20من
ر�سوم ت�صديق العقود االيجارية
ملدة � 3أ�شهر قابلة للتمديد و�إعفاء
 ?100من ر�سوم ت�صاريح مزاولة
الن�شاط االقت�صادي الذي يتوا�صل
ع �ل��ى م� ��دار � � 24س��اع��ة لأن�شطة
خم �ت��ارة و�إع� �ف ��اء ب�ن���س�ب��ة ?100
ل��ر��س��وم ت�صنيف ال�ف�ن��ادق لنهاية
ال�سنة و�إعفاء بن�سبة  ?100على
ر��س��وم ت�أجيل �أو �إل�غ��اء الفعاليات
ل �ن �ه��اي��ة ال �� �س �ن��ة و�إع� � �ف � ��اء ?50
م��ن ر� �س��وم ت �� �ص��اري��ح التنزيالت
والعرو�ض التجارية ملدة � 3أ�شهر
ق��اب�ل��ة للتمديد و�إع �ف��اء املن�ش�آت
ال�سياحية من ر�سوم �سنة ترخي�ص
و تعليق ر��س��وم امل��واق��ف مل��دة �شهر
قابلة للتمديد.

بهدف تعزيز املهارات التقنية ل�شباب �أبوظبي

�إطــالق الـربنامـج الـرقمي جيــل �أبــوظبي القـادم
•• �أبوظبي-الفجر:

بالتزامن مع �إطالق ال�شهر الرقمي يف حكومة �أبوظبي� ،أعلنت �أكادميية
�أبوظبي احلكومية التابعة لدائرة الإ�سناد احلكومي ،وجمل�س �أبوظبي
لل�شباب التابع للم�ؤ�س�سة االحت��ادي��ة لل�شباب� ،إط�لاق الربنامج الرقمي
جيل �أبوظبي القادم بالتعاون مع من�صات التعليم الإلكرتونية العاملية
ك�ج��زء م��ن م���ش��روع من�صة امل �ه��ارات ال�شبابية  ،وال ��ذي ي�ه��دف �إىل بناء
امل �ه��ارات وامل �ع��ارف املطلوبة ل�شباب �أب��وظ�ب��ي يف ال�ع��امل ال��رق�م��ي ،وتعزيز
مفهوم ا�ستمرارية التع ّلم لديهم للت�أقلم مع التغريات امل�ستمرة يف م�ستقبل
�سوق العمل ومواكبة �آخر امل�ستجدات مبا ي�ضمن التفوق والتميز يف �أدائهم
الوظيفي.
�سيوفر برنامج جيل �أبوظبي القادم �شهادات مهنية التي �ستقدم حمتوى
تكنولوجي هو الأح��دث يف عامل التقنية ميد امل�شاركني باملعرفة واملهارة
العملية الالزمتني .ويتمثل هدف الربنامج الأ�سا�سي يف تطوير املهارات
التقنية لل�شباب الإماراتي واملقيم يف �أبوظبي ،والراغب يف حتقيق التقدم

ميكن تطبيقها عرب الوظائف والقطاعات .كما �سيتع ّرف امل�شاركون على
�ضمن املجال ذاته يف االمارة.
وك ��ان ب��رن��ام��ج ج�ي��ل �أب��وظ �ب��ي ال �ق��ادم ق��د ُو� �ض��ع ب��ال�ت���ش��ارك م��ع �أف�ضل كيفية حتليل البيانات و�إن�شاء مناذج با�ستخدام برنامج اك�سل(، )Excel
اخل�براء يف القطاع التكنولوجي من �أب��رز امل�ؤ�س�سات وال�شركات العاملية ،ولغة ا�ستعالم قواعد البيانات ( ،)SQLوعر�ض البيانات با�ستخدام لغة
منها ( )IBMو جامعات عاملية مرموقة منهاجامعة ك��ول��ورادو بولدر الربجمة بايثون(.)Python
( )CU Boulderوغريها .و�سيقدم فر�صة التع ّلم العملي عن طريق وي�ستهدف الربنامج جميع ال�شباب الإم��ارات�ي�ين واملقيمني يف �أبوظبي،
العمل على م�شاريع واقعية يقوم بتقييمها �شخ�صياً خ�براء من املن�صات والذين تبلغ �أعمارهم بني الـ  35-18عاماً وب��دون خربة م�سبقة .فيما
الإلكرتونية العاملية ،كما �سيوفر الربنامج كذلك �إر�شاداً ودعماً فردياً على يتطلب الربنامج االلتزام مبواعيد ت�سليم امل�شاريع املقررة و� 10ساعات
م�ستوى عاملي ،و�ستتاح �أي�ضاً الفر�صة للملتحقني يف الربنامج بالتعلم درا�سة عن بعد �أ�سبوعياً.
وف��ق جدولهم ال�شخ�صي من خ�لال التحكم يف خ�صائ�ص من�صات اتعلم ا�شار معايل علي را�شد الكتبي رئي�س دائرة الإ�سناد احلكومي قائ ً
ال :نثق يف
قدرات �شبابنا وحر�صهم على مواكبة التغريات العاملية يف كافة القطاعات،
الإلكرتوين املتاحة.
و�سيوفر الربنامج بداية �شهر �أبريل القادم بالتعاون مع من�صة كور�سريا و�أنه مبقدورهم اال�ستفادة من الربنامج مبا يتوافق مع �أهدافهم الرامية
� Courseraأك��ادمي�ي��ة علوم البيانات  ، Data Scienceبحيث لالرتقاء مب�سرية البناء والتنمية امل�ستدامة يف الإمارة ،وحتقيق تطلعات
حتتوي الأكادميية الرقمية على عدة م�سارات لتطوير مهارات ال�شباب القيادة الر�شيدة وخدمة الوطن يف �سبيل بناء م�ستقبل م�شرق ،وليكون يف
يف حتليل البيانات و علوم البيانات و ال��ذك��اء اال�صطناعي �سيكت�سب م�صاف الأمم املتقدمة بف�ضل جهود قادته و�أبنائه ال�شباب الذين �سيحملون
امللتحقون بالربنامج على امل�ه��ارات الأ�سا�سية املتعلقة بالبيانات والتي على عاتقهم �شعلة التحدي للخم�سني عاما املقبلة ب�إذن اهلل تعاىل .ومن

جانبها ،قالت �سعادة علياء عبداهلل املزروعي مدير عام �أكادميية �أبوظبي
احلكومية بالإنابة� :ستدعم الأكادميية برنامج ’جيل �أبوظبي القادم‘ من
خالل توفري �شهادات مهنية لتطوير مهارات ال�شباب ،وال��ذي �سيمكنهم
من مواكبة املتغريات العاملية يف �سوق العمل والناجتة عن التطور املت�سارع
للتكنولوجيا ،و�سيمنحهم الفر�صة املثالية لتجديد وتطوير املهارات
امل�ستقبلية ب�صورة فعالة تتما�شى مع متطلبات العمل املتغرية.
وقالت ال�سيدة مرمي عبداهلل املحيا�س ،رئي�س جمل�س �أبوظبي لل�شباب:
ي ��أت��ي �إط�ل�اق ب��رن��ام��ج ’جيل �أب��وظ�ب��ي القادم‘ جت���س�ي��داً ل��ر�ؤي��ة القيادة
الر�شيدة يف متكني ال�شباب وت�أهيلهم وتطوير مهاراتهم مبا يتما�شى مع
ر�ؤية وا�سرتاتيجية حكومة �أبوظبي ،ومبا يتط ّلبه �سوق العمل من مهارات
متنامية يف امل�ستقبل .
هذا و�سيتم الإعالن عن الربامج والدورات اخلا�صة عن طريق �أكادميية
�أبوظبي احلكومية و من�صة املهارات ال�شبابية يف القنوات الر�سمية� ،إذ
�سيتم تطوير الربامج وحت�سينها ب�شكل م�ستمر بناء على �آراء امل�شاركني
والأطراف ذات ال�صلة وجتاربهم.

موارد ال�شارقة تكثف التوعية بخطط العمل عن بعد عرب من�صاتها الإلكرتونية
•• ال�شارقة-الفجر:

ت�ستمر دائ��رة امل ��وارد الب�شرية بال�شارقة بتثقيف كافة موظفي حكومة
ال�شارقة مبختلف فئاتهم الوظيفية ب�سبل تطبيق خطط العمل عن بعد
بنجاح وج��ودة  .وذل��ك �سعياً منها ل�ضمان ا�ستمرارية �أداء العمل ب�أعلى
معايري اجل��ودة والتميز مع احلفاظ على �سالمة موظفي احلكومة عرب
اال�ستفادة من البيئة الرقمية يف ظل الظروف الراهنة .
وان�ط�لاق�اً م��ن ه��ذه امل�س�ؤولية فتقوم ع�بر م��واق��ع التوا�صل االجتماعي
اخلا�صة بها  ،وكافة من�صاتها االلكرتونية بن�شر ر�سائل تثقيفية تت�ضمن
تعريف املوظفني بخطط تطبيق العمل عن بعد ؛ وفق ت�صاميم بقوالب
تو�ضيحية مب�سطة ت�سهم يف �إي�صال املعلومة ب�أن�سب الطرق.
حيث تناولت خطة تطبيق العمل عن بعد العديد من اجل��وان��ب الهامة
وهي :حتديد اخلدمات والعمليات احليوية  ،وتخ�صي�ص فرق �إدارة الأزمات،
وتعميم الإر��ش��ادات ،واخلطة املعرفية  .لتو�ضح الدائرة من خاللها �أبرز
املهام التي يتعني على امل�س�ؤولني واملوظفني باجلهات احلكومية معرفتها
ومزاولتها  .وتقت�ضي اخلطة تو�ضيح �ضرورة ا�ستمرارية الأعمال عرب

حماكم دبي

حتديد قائمة اخل��دم��ات املقدمة  ،وحت��دي��د ق�ن��وات االت���ص��ال والتوا�صل
للمتعاملني م��ن خ�لال ت��وف�ير رق��م مبا�شر خل��دم��ة ال�ع�م�لاء على مدار
�ساعات العمل والربيد الإلكرتوين ال�ستقبال الطلبات .
كما تبني اخلطة م�س�ؤوليات �إدارات اجلهات بت�شكيل فرق للقيادة للوقوف
على التحديات واملخاطر واحلد منها  ،والعمل على و�ضع احللول والأفكار
والآليات للتعامل مع حتديات العمل عن بعد ،ومتابعة الأداء وا�ستمرارية
الأعمال ،وتوفري الدعم التقني والنظم الإلكرتونية للموظفني ل�ضمان
�سري العمل  .وتو�ضح اخلطة �أهمية دور اجلهة يف تعميم الأدلة والإر�شادات
اخلا�صة بالعمل عن بعد ،وتعميم التعليمات الداخلية واخلارجية اخلا�صة
باملوظفني واملتعاملني .كما بينت ��ض��رورة و�ضع خطة �إعالمية �شاملة
تت�ضمن تعريف وتوعية املوظفني واملتعاملني ب�أحداث وجمريات الو�ضع
الراهن وم�ستجداته.
وحتر�ص الدائرة على ا�ستخدام من�صاتها الإلكرتونية عرب مواقع التوا�صل
االجتماعي لت�صل �إىل �شريحة موظفي احلكومة كافة  .كما تتوا�صل يف ذات
الوقت معهم عرب خمتلف الو�سائل التقنية الأخرى كالربيد الإلكرتوين،
والر�سائل الن�صية الق�صرية.

حماكم دبي

وا��س�ت�ك�م��ا ًال جل�ه��وده��ا يف �ضمان حتقق ا��س�ت�م��راري��ة �أداء العمل و�سالمة
املوظفني  ،فقد خ�ص�صت الدائرة غرفة لإدارة العمليات الرقمية مبقرها
يف ال��دف�ين  ،ت�ه��دف �إىل ت�ق��دمي ال��دع��م ال�ف�ن��ي امل�ت�ك��ام��ل وال�ل��ازم لكافة
املوظفني بالدائرة .وبدوره �أو�ضح �سعادة الدكتور طارق �سلطان بن خادم
ع�ضو املجل�س التنفيذي لإم��ارة ال�شارقة رئي�س دائ��رة امل��وارد الب�شرية �أن
الدائرة تتابع �إجنازات تطبيق نظام العمل عن بعد وا�ستمرارية الأعمال ؛
دعماً للجهود املوحدة لدولة الإمارات يف احلفاظ على �صحة و�سالمة �أفراد
املجتمع .ودع��ا امل�س�ؤولني واملعنيني باجلهات احلكومية ب�إمارة ال�شارقة
باتباع الدليل الإر��ش��ادي للعمل عن بعد ال�صادر عن الدائرة  ،واحلر�ص
على توفري التطبيقات الذكية التي متكن املوظفني من ت�أدية مهامهم عن
بعد  ،و�إجناز اخلدمات الإلكرتونية املقدمة للمتعاملني .
ولفت �إىل �أن غرفة العمليات بدائرة املوارد الب�شرية تعمل بتن�سيق تام مع
الأنظمة الإلكرتونية الذكية التي تعتمدها الدائرة وتت�أكد من جاهزية
النظم والربامج وال�شبكات للعمل عن بعد  .كما توجد احللول والآليات
ل�سال�سة تطبيق ال�ن�ظ��ام وت �ق��دمي ال��دع��م ال�ف�ن��ي للموظفني ع��ن ب�ع��د ،
والإ�شراف على تطبيق و�سائل �أمن املعلومات.
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املحكمة الإبتدائية املدنية

املحكمة الإبتدائية املدنية
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اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  3063/2019/16جتاري جزئي

مو�ضوع الدعوى  :الزام املدعي عليه بانفاذ عقد بيع ال�سيارة لكز�س رقم  G8555وفك رهنها واحلكم بالزام املدعي
عليه  ،بان ي�ؤدي اىل املدعي املبلغ املرت�صد واملن�شغلة به ذمته  ،والبالغ قدره قيمة  158.000درهم بالإ�ضافة اىل الفائدة
القانونية امل�ستحقة بواقع  %12من تاريخ الإ�ستحقاق وحتى تاريخ ال�سداد التام والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف
 ،ومقابل اتعاب املحاماة.
طالب الإعالن � :سامل علي �سعيد �شميل الرا�شدي � -صفته بالق�ضية  :مدعي
وميثله  :فهد عبداهلل قمرب حممد � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1الورن�س هريالد برييرت جورج برييرت � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/2/11يف الدعوى املذكورة �أعاله ل�صالح/
�سامل علي �سعيد �شميل الرا�شدي مبثابة احل�ضوري  :ب�صحة ونفاذ عقد بيع املركبة بني املدعي واملدعي عليه لل�سيارة
لكز�س ل �أك�س  570موديل  2014بالرقم  8555والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ  200درهم مقابل اتعاب
املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن
�صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

مو�ضوع الدعوى  :الزام اجلهة املدعية بالتكافل والت�ضامن باعادة ت�سليم املدعية مبلغ وقدره  115.000درهم واية
مبالغ اخرى يتبني ملقام املحكمة ان اجلهة املدعية قد تقا�ضتها بالنيابة عن اجلهة املدعية وفائدة قانونية  %12من
�إقامة الدعوى بالإ�ضافة الر�سوم وامل�صاريف.
طالب الإعالن  :خليل حممود بهاريان خو�شخو � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهما  -2 :حممد عبداحلميد مع�صوم العو�ضي ب�صفته ال�شخ�صية وب�صفته مديرا ل�شركة اريان هوم
للتجارة العامة � -ش ذ م م  -1اريان هوم للتجارة العامة � -ش ذ م م �صفتهما بالق�ضية  :مدعي عليهما  -جمهويل
حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/1/21يف الدعوى املذكورة �أعاله
ل�صالح/خليل حممود بهاريان خو�شخو بحكمت املحكمة الزام املدعي عليهما بالت�ضامن بينهما بان ي�ؤدي للمدعيان
مبلغ  115.000درهم والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد والزام املدعي
عليهما بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ  300درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

مو�ضوع الدعوى  :تلتم�س املدعية من عدالة املحكمة املوقرة الق�ضاء لها بالآتي :
 الت�صريح بالدعوى وحتديد اقرب موعد لنظرها و�إعالن املتنازع �ضده ب�صورة عنها. احلكم بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ  111.869.98درهم (مائة واحدى ع�شر الف وثمامنائة وت�سعة و�ستوندرهما وثمانية وت�سعون فل�س) والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد
 الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.طالب الإعالن  :موارد للتمويل � -صفته بالق�ضية  :مدعي وميثله  :عي�سى �سامل احمد احلر�سي املهري � -صفته بالق�ضية :
وكيل  -املطلوب �إعالنه  -1 :يعقوب حممد �سليمان ح�سن املازمي � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/2/9يف الدعوى املذكورة �أعاله ل�صالح /موارد
للتمويل بالزام املدعي عليه بان ي�سدد لل�شركة املدعية مبلغا وقدره  111.869.98درهم (مائة واحدى ع�شر الف وثمامنائة
وت�سعة و�ستون درهما وثمانية وت�سعون فل�سا) م�ضافا اليه غرامة ت�أخري قدرها � %9سنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�ضائية
احلا�صل يف  2019/11/19وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليه بامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ  159.693.65درهم (مائة ت�سعة وخم�سون الف �ستمائة
ثالثة وت�سعون درهم وخم�سة و�ستون فل�س) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع %12
من تاريخ اقامة الدعوى وحتى متام ال�سداد و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل وبدون كفالة.
طالب الإعالن  :موارد للتمويل � -صفته بالق�ضية  :مدعي
وميثله  :عي�سى �سامل احمد احلر�سي املهري � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :ملع النهار للنقليات العامة -2حممد دروي�ش �سامل را�شد املن�صوري � -صفتهما بالق�ضية :
مدعي عليهما  -جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/10/29يف الدعوى املذكورة �أعاله
ل�صالح/موارد للتمويل  -ب��ال��زام امل��دع��ي عليهما الأوىل وال�ث��اين بالت�ضامن ب��ان ي��ؤدي��ا لل�شركة املدعية مبلغا
وقدره ( 159.693.65درهم) (مائة وت�سعة وخم�سون الف و�ستمائة وثالثة وت�سعون درهما وخم�سة و�ستون فل�سا)
والزمتهما بامل�صاريف وخم�سمائة دره��م مقابل اتعاب حماماة  ،ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات .حكما مبثابة
احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم
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�أخبـار الإمـارات

املجل�س العاملي للت�سامح وال�سالم ي�شيد بتدابري الدولة االحرتازية مبواجهة كورونا
•• �أبوظبي -وام:

�أ�شاد �أحمد بن حممد اجلروان رئي�س املجل�س العاملي للت�سامح و ال�سالم
ب��إج��راءات الوقاية و التدابري االحرتازية التي اتخذتها دول��ة الإمارات
العربية املتحدة يف مواجهة فريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد  19 -وذلك
حر�صا على �صحة و�سالمة مواطنيها وجميع املوجودين على �أر�ضها.
و قال اجلروان يف ت�صريح له �إن املجل�س يقدر عاليا العمل الذي تقوم به
االم��ارات يف مواجهة كورونا وهو ما �شهدت له منظمة ال�صحة العاملية
م�شيدا بالتعليمات و التوجيهات التي �أ�صدرتها �أجهزة الدولة املختلفة
يف �إطار حر�صها على �صحة و �سالمة املواطنني واملقيمني وال��زوار ومن
بينها �ضرورة التزام املنازل �إال يف حاالت حمددة �إ�ضافة �إىل وقف الرحالت
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زايد اخلريية تطبق نظام العمل
عن بعد

اجلوية كافة ملدة �أ�سبوعني و عودة املواطنني و املبتعثني من اخلارج..و �أكد
�أن ما تقوم به الدولة من اجراءات وا�ستعدادات طبية و�صحية يبعث على
الر�ضا و الإطمئنان لدى �شعب االمارات و املقيمني و الزوار .
و �أ��ض��اف رئي�س املجل�س العاملي للت�سامح وال���س�لام �إن ا�ستجابة �شعب
االمارات و املقيمني و الزوار لدعوة احلكومة واجراءاتها االحرتازية خري
دليل على ثقتهم يف ق��درة الدولة على تخطي ه��ذا الظرف الإ�ستثنائي
يف �أق��رب وق��ت ..داعيا اجلميع �إىل االلتزام بتعليمات البقاء يف املنازل و
التباعد االجتماعي حفاظا على ال�صحة ال�شخ�صية والعامة للمجتمع
و�أف � ��راده  ..م�ع��رب��ا ع��ن ثقته ب� ��أن دول ��ة االم� ��ارات بقيادتها احلكيمة و
ا�ستجابة �شعبها و جميع املوجودين على �أر�ضها �ستتخطى قريبا هذه
الأزمة ال�صحية العاملية.

•• �أبوظبي-وام:

ق��ررت م�ؤ�س�سة زاي��د بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية تطبيق نظام العمل عن
بعد جلميع موظفيها يف جميع الإدارات والأق���س��ام ..وذل��ك حر�صا على �صحة و�سالمة املوظفني
واملتعاملني.
جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقدته جلنة ت�سيري الأعمال يف امل�ؤ�س�سة عن بعد برئا�سة �سعادة حمد
�سامل بن كردو�س العامري مديرها العام.
و�أكدت اللجنة خالل االجتماع �أنه �سيتم تقدمي خدماتها جلميع متعامليها عن بعد و�ستوا�صل دورها
الإن�ساين واخلريي.

قيادات الرتبية تتابع تنفيذ التطبيق من خالل غرفة عمليات

05

معلمون ي�شاركون يف التعليم عن بعد من خارج الدولة بعد تعذر عودتهم لتعليق رحالت الطريان
•• دبي – حم�سن را�شد

ك�شفت وزارة الرتبية والتعليم ان
هناك معلمني مب��دار���س حكومية
ي�شاركون بربنامج التعلم عن بعد
من خارج الدولة � ،إذ تبني �أن هناك
بع�ض امل�ع�ل�م�ين ك��ان��وا ق��د غ ��ادروا
�إىل ب �ل��دان �ه��م يف ال �ع �ط �ل��ة وقبل
تطبيق ال�برن��ام��ج يف  22مار�س
اجل��اري  ،وعندما مت تعليق حركة
ال �ط�يران وت��وق�ف��ت ال��رح�لات من
و�إىل الدولة  ،وا�ست�صعب و�صولهم
عند بدء الدرا�سة وتطبيق برنامج
التعليم عن بعد مبدار�س الدولة
 22مار�س اجلاري وحتى الثاين
م ��ن �أب ��ري ��ل امل �ق �ب��ل حل�ي�ن �إ�شعار
�آخ��ر  ،ا�ضطر ه� ��ؤالء املعلمون �أن
ي�ت��وا��ص�ل��وا م��ع �إدارات مدار�سهم
وب��ال�ت�ن���س�ي��ق ب�ي�ن�ه��م وب�ي�ن �إدارات
م��دار��س�ه��م وف��ري��ق ال� ��وزارة املعني
بتنفيذ التعليم ع��ن بعد  ،متكنوا
م��ن ال��دخ��ول ع�ل��ى ال�برن��ام��ج من
خ� �ل ��ال ب� ��ري� ��ده� ��م االل� � �ك �ت��روين

ومم ��ار� �س ��ة م �ه��ام �ه��م يف تدري�س
ن���ص��اب�ه��م ال �ي��وم��ي م��ن احل�ص�ص
لطالبهم .
وب �� �س ��ؤال م �� �ص��در ق �ي ��ادي ب� ��وزارة
ال�ترب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م  ،وا�ستف�سار
املعلمني وزمالئهم حول موقفهم
 ،وه��ل يختلف الأم ��ر ل�ك��ون معلم
يقوم بالتدري�س عن بعد من داخل

الدولة واخر يقوم بالتدري�س من
خ ��ارج ال��دول��ة ؟ �أف ��اد امل���ص��در ب�أن
ع��ودة ه ��ؤالء املعلمني ت�ع��ذرت بعد
تف�شي ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد
كوفيد 19مبختلف دول العامل
 ،مم��ا ت��رت��ب عليه تعليق رحالت
ال� �ط�ي�ران مب�ع�ظ��م دول ال �ع ��امل ،
وب� �ن ��اء ع �ل �ي��ه ف �ك��ون امل �ع �ل��م داخ ��ل

الدولة �أو خارجها ال يعيق دخوله
وت��ويل مهامه يف ت��دري����س ن�صابه
من احل�ص�ص .و�أ�ضاف ذات امل�صدر
�أن هناك برنامج Microsoft
 Teamsم��وج��ود ع�ل��ى �أجهزة
احل��ا� �س��وب  ،ومت �إدخ ��ال ��ه جلميع
املدار�س وخ�ص�ص لكل مدر�سة كود
 koodخا�ص بها  ،فيدخل املعلم

على الربنامج من من خالل بريده
االل� �ك�ت�روين اخل��ا���ص ب ��ال ��وزارة ،
وب��ال�ي��وزر نيم والبا�سورد اخلا�ص
ب� �ك ��ل م� �ع� �ل ��م Username
� ، and Passwordأو
م��ن خ�ل�ال ب��واب��ة ال�ت�ع�ل��م الذكي
امل ��رب ��وط ب�ب�ري ��ده االل � �ك �ت�روين ،
ميكنه ال��دخ��ول وذل ��ك بالتن�سيق

الرتبية تعمم ا�ستبانة ت�ستهدف �أولياء الأمور لتقييم
جتربة التعليم عن بعد
تعكف وزارة الرتبية والتعليم على تقييم جتربة التعلم عن بعد ،خالل
الأيام القليلة املا�ضية ،من خالل �إجراء ا�ستبانة ا�ستهدفت اولياء االمور
والطلبة� ،إذ ارتكزت على �شقني الأول ،يحاكي جاهزية املنزل ،والثاين
يركز على حتديات التعلم.
وت�ضم ال�شق اخلا�ص بجاهزية املنزل على �سبعة �أ�سئلة ،حول عدد الطلبة
يف كل منزل ،ونوعية املدار�س التي يدر�س فيها االبناء حكومية او خا�صة
 ،ونوعية املناهج وزارية �أو �أخرى  ،ف�ضال عن عدد �أجهزه الطلبة املتوفرة
يف املنزل ،و�إىل �أي درجة البيئة منا�سبة يف املنزل للتعلم عن بعد ،وهل

هناك مكان م�ستقل لكل طالب للدرا�سة؟ باال�ضافة �إىل من هم مزودي
خدمه االنرتنت ،و�سرعه اخلدمات املقدمة.
وركزت �أ�سئلة ال�شق الثاين حتديات التعلم ‘ على االجابة عن �ستة �أ�سئلة،
ت�ضم التحدي يف احل�صول على كلمات الدخول للأنظمة ،وهل هناك
�ضعف يف �شبكة االنرتنت يف املنزل ،وهل هناك م�شكلة يف و�ضوح ال�صوت
�أو ال�صورة للبث احلي؟ ،ومدى كفاية املحتويات التعليميه املتوفرة ،وهل
املدر�سة توفر بث حي للح�صه؟ ،وهل يوجد �أي حتدي يف متابعة جميع
�أبناءك للتعلم عن بعد؟ ال�سيما طلبة احللقة االوىل.

امل�سبق مع االدمن ، Admin
واملكلف من قبل االدارة املدر�سية
يف ك��ل م��در��س��ة ب�ت��وزي��ع ال�صفوف
ع �ل ��ى امل �ع �ل �م�ي�ن وف � ��ق اجل� � � ��دول ،
وي �ق��وم ب� ��دوره ب��إ��ض��اف��ة الف�صول
على ح�ساب ك��ل معلم ��س��واء �أكان
هذا املعلم داخل الدولة �أو خارجها
فال يهم املكان  ،الفتا اىل ان هناك
غرفة عمليات ب��ال��وزارة تتيح الي
م�س�ؤول �أو قبادي بالوزارة الدخول
ع �ل��ى ال �ن �ظ��ام وم �� �ش��اه��دة احل�صة
وك ��أن��ه ح��ا��ض��ر داخ ��ل ال���ص��ف  ،وال
يهم بعد ذلك مكان تواجده �سواء
داخل الدولة او خارجها.
وف �ي �م��ا ي�خ����ص ر�أي ادارة امل� ��وارد
الب�شرية بالوزارة ب�إعتباره مداوم
م ��ن ع��دم��ه  ،ف ��أ� �ش��ار امل �� �ص��در ان
االمر هنا يرجع للعمليات واملوارد
الب�شرية  ،حيث ينبغي على ادارة
املدر�سة ابالغ ادارة قطاع العمليات
بو�ضع املعلم واي�ضاح ال�صورة كاملة
ان��ه رغ��م تواجده خ��ارج الدولة �إال
ان��ه م�ل�ت��زم ب � ��أداء م�ه��ام��ه ون�صابه

م ��ن احل �� �ص ����ص  ،وم� ��ن ث ��م تقوم
ال�ع�م�ل�ي��ات ب��دوره��ا ب ��إب�ل�اغ امل ��وارد
الب�شرية لتقول كلمتها  ،م�ؤكداً انه
ويف الغالب ويف ظل تلك الظروف
خا�صة وان��ه ي��ؤدي مهامه ف�أعتقد
اان االم��ر طبيعي ج��داً حتى تعود

االم ��ور اىل طبيعتها ق��ري�ب�اً ب�إذن
اهلل  ،الفتاً اىل ان��ه يفرت�ض �إفادة
ادارات ت�ل��ك امل ��دار� ��س ب � ��أن االمر
طبيعي طاملة ان هناك التزام منهم
بتدري�س ح�ص�صهم يومياً  ،على ان
يتم ابالغهم بذلك

الإ�سعاف الوطني يوا�صل جهوزيته يف نقل املر�ضى وي�شدد �إجراءات الوقاية من فريو�س كورونا
•• �أبوظبي-الفجر:

�أ ّك� ��د الإ� �س �ع��اف ال��وط �ن��ي ،يف ظل
مواجهة العامل لفريو�س كورونا
امل�ستجد (،)COVID-19
ويف �إطار كونه جزء من منظومة
اال��س�ت�ج��اب��ة ال��وط�ن�ي��ة للأزمات
وال � �ط� ��وارئ يف دول� ��ة الإم � � ��ارات،
موا�صلة تعامله مع الو�ضع العام
ب �ج �ه��وزي��ة ت��ام��ة وات� �خ ��اذه كافة
ال�ت��داب�ير ال��وق��ائ�ي��ة والإج� ��راءات
االح�ترازي��ة واال�ستباقية ،وذلك
مت��ا��ش�ي��ا م��ع ت��وج �ي �ه��ات القيادة
الر�شيدة وبالتعاون مع ال�شركاء
الأ� � �س�ت��رات � �ي � �ج � �ي�ي��ن مل ��واج� �ه ��ة
ه ��ذه الأزم� � ��ة ب�ف�ع��ال�ي��ة و�ضمان
ا� �س �ت �م��راري��ة خ��دم��ات الإ�سعاف
يف ح� � ��االت ال� � �ط � ��وارئ و�سرعة
الإ�ستجابة وامل��رون��ة يف التعامل
م��ع ت �ط��ورات الأو�� �ض ��اع ،وكذلك
احل� �ف ��اظ ع �ل��ى � �ص �ح��ة و�سالمة

م��وظ �ف �ي��ه و�أف � � ��راد امل �ج �ت �م��ع من
مواطنني ومقيمني.
ويف ه��ذا الإط ��ار ات�خ��ذ الإ�سعاف
ال��وط �ن��ي ع� ��ددا م��ن الإج� � ��راءات
وال� � �ت � ��داب �ي��ر مب � ��ا ي � �ت� ��واف� ��ق مع
التوجيهات واملعايري التي و�ضعتها
ك��ل م��ن وزارة ال���ص�ح��ة ووقاية
املجتمع والهيئة الوطنية لإدارة
ال� �ط ��وارئ والأزم � � ��ات وال �ك ��وارث
وت �� �ض �م �ن��ت ت �ن �� �س �ي��ق الإ�� �س� �ع ��اف
ال ��وط� �ن ��ي م� ��ع وزارة ال�صحة
ووق��اي��ة املجتمع ودع��م عملياتها
بالنقل الطبي للحاالت امل�شتبه
بها وامل ��ؤك��دة وف��ق �أع�ل��ى املعايري
الطبية .ويلتزم الإ�سعاف الوطني
يف ك��اف��ة ع�م�ل�ي��ات��ه بالتوجيهات
والإج ��راءات الطبية فيما يتعلق
ب��ال��رع��اي��ة الإ� �س �ع��اف �ي��ة ملر�ضى
 COVID-19يف مرحلة
م��ا قبل امل�ست�شفى وامل��و��ص��ى بها
م��ن ق�ب��ل وزارة ال�صحة ووقاية

امل�ج�ت�م��ع وامل�ع�ت�م��دة م��ن منظمة
ال�صحة العاملية .كما يطبق � ً
أي�ضا
�سيا�سات و�إج ��راءات الوقاية من
ال � �ع ��دوى وم �ك��اف �ح �ت �ه��ا وكذلك
�إر�شادات مكافحة العدوى املتعلقة
بفريو�س ك��ورون��ا COVID-
 19مبا ي�شمل ا�ستخدام معدات
احل �م��اي��ة ال���ش�خ���ص�ي��ة ()PPE
وات� �ب ��اع �أع �ل ��ى م �ع��اي�ير التعقيم
وال �ت �ط �ه�ير وال�ت�ن�ظ�ي��ف العميق
ل �� �س �ي��ارات الإ� �س �ع��اف .ك�م��ا و�ضع
الإ��س�ع��اف الوطني خطة طوارئ
ا�ستباقية للتعامل مع �أية ظروف
ا��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة بالتن�سيق م��ع كافة
اجل� �ه ��ات امل �ع �ن �ي��ة ،وك ��ذل ��ك ف ّعل
خطة �إدارة ا�ستمرارية الأعمال
مب��ا ي�ت�م��ا��ش��ى م��ع ا�سرتاتيجية
الإ�سعاف الوطني واملعايري التي
و�ضعتها الهيئة الوطنية لإدارة
ال �ط��وارئ والأزم � ��ات والكوارث،
حيث تخ�ضع اخلطة للمراجعة

والتقييم الدوري ليتم تطويرها
ح�سب تطورات الأزمة ،وت�ضمنت
اال�ستثمار يف �أنظمة تكنولوجية
متطورة واتخاذ تدابري احرتازية
ل�ضمان موا�صلة العمل عن بعد
وا�ستمرارية ا�ستقبال البالغات
وتوفري خدمات الإ�سعاف وتنفيذ
امل �ه��ام امل �ع �ت��ادة يف ظ��ل الظروف
احلالية .كما ب��د�أ بتطبيق نظام
ال�ع�م��ل ع��ن ب�ع��د مل�ج�م��وع��ات من
املوظفني العاملني يف اخلدمات
امل�ساندة عرب �أنظمة تقنية تتيح
لهم امتام مهامهم بكفاءة والقدرة
على دع��م الطواقم امليدانية عن
بعد .واتخذ �أي�ضا تدابري العزل
والتعقيم امل�ستمر لغرفة عملياته
والإب �ع��اد االجتماعي واحل��د من
االجتماعات بني موظفي الدعم
ال��ذي��ن ل��دي�ه��م وظ��ائ��ف رئي�سية
وم��ا زال ��وا ب�ح��اج��ة �إىل التعامل
املبا�شر مع اجلمهور �أو احل�ضور

�شخ�ص ًيا اىل العمل منعا النت�شار
الفريو�س.
يذكر �أن الإ�سعاف الوطني يقدم
خ��دم��ات��ه الإ��س�ع��اف�ي��ة ع�ل��ى مدار

ال �� �س��اع��ة يف امل �ن��اط��ق ال�شمالية
(ال�شارقة وعجمان ور�أ�س اخليمة
و�أم القيوين والفجرية) عرب كوادر
وف��رق �إ�سعافية م��ؤه�ل��ة ومزودة

ب ��أ� �س �ط��ول ح��دي��ث م��ن مركبات
الإ�سعاف واملعدات املتطورة ،وفق
�أع�ل��ى معايري التميز ملرحلة ما
ق�ب��ل امل���س�ت���ش�ف��ى .وي �ت��اح جلميع

ال�سكان من مواطنني ومقيمني
ط �ل��ب اخل ��دم ��ة م ��ن خ �ل�ال رقم
طوارئ الإ�سعاف  998والتطبيق
الإلكرتوين .NA998

حفاظ ًا على �سالمة الطلبة والوقاية من كوفيد19

جامعة حممد بن را�شد للطب والعلوم ال�صحية تطلق مركز التعلم الذكي لتوفري التعليم الرقمي
•• دبي-الفجر:

�أط�ل�ق��ت ج��ام�ع��ة حم�م��د ب��ن را�شد
للطب وال�ع�ل��وم ال�صحية مركزاً
للتعلم الذكي حر�صاً على ا�ستمرار
ال �ع �م �ل �ي��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة لطالبها،
ق��ادة م�ستقبل الرعاية ال�صحية،
يف ظ��ل ان �ت �� �ش��ار ف�ي�رو���س كورونا
امل�ستجد (كوفيد )-19والإعالن
عن �ضرورة عدم تواجد الطلبة يف
مبنى امل�ؤ�س�سات التعليمية لغاية
� 4أبريل املقبل ،وطبقّت برناجماً
�شام ً
ال للتعليم الرقمي.
وي �ع �ت�ب�ر م ��رك ��ز ال �ت �ع �ل��م ال ��ذك ��ي
ح �ل � ً
ا �� �ش ��ام�ل ً�ا مل �� �س ��اع ��دة ال� �ك ��ادر
الأك ��ادمي ��ي ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط للتعليم
ال��رق �م��ي وت �ط��وي��ره وت �ن �ف �ي��ذه يف
الوقت املنا�سب ،وذل��ك من خالل
ا� �س �ت �خ��دام ب ��رجم �ي ��ات متقدمة
ومتخ�ص�صة .ومت اع�ت�م��اد مركز
ال�ت�ع�ل��م ال��ذك��ي ب �ع��د ��س�ل���س�ل��ة من
اجل �ل �� �س��ات ال �ت �ج��ري �ب �ي��ة الأول� �ي ��ة
التي الق��ت ا�ستح�ساناً ك�ب�يراً من
قبل الطالب وال�ك��ادر الأكادميي،
حيث �أ�شار الأغلبية �إىل �أن مركز

التعلم الذكي يحاكي بيئة الف�صل
ال��درا��س��ي ،و��س��وف ي�ساعد بكفاءة
وفعالية على تعزيز التفاعل بني
الطالب والكادر الأكادميي خالل
هذه الفرتة.
ويف ه ��ذا ال �� �س �ي��اق ،ق ��ال الدكتور
ع��ام��ر حم �م��د ال� ��زرع� ��وين ،نائب
مدير اجلامعة لل�ش�ؤون الإدارية
واخل� � ��دم� � ��ات امل � �ه � �ن � �ي� ��ة :،تلتزم
ج��ام�ع��ة حم�م��د ب��ن را� �ش��د للطب
وال �ع �ل��وم ال���ص�ح�ي��ة ب�ت��وف�ير بيئة
تعليمية م�ب�ت�ك��رة و�آم �ن��ة ومرنة،
وق��د جنحت يف ظ��ل ه��ذه الأوقات
يف �إن���ش��اء من�صة مبتكرة و�سهلة
اال�ستخدام للتعليم الرقمي وذلك
يف �سبيل احل �ف��اظ ع�ل��ى امل�ستوى
الرفيع للمعايري التعليمية التي
ن �ع �ت �م��ده��ا ون �ف �خ��ر ب �ه ��ا .وجت ّلى
ه��دف�ن��ا يف ت�صميم ح�ل��ول �شاملة
للتع ّلم عن بُعد قادرة على مواكبة
طبيعة ال�ت�ح��دي��ات ال��راه�ن��ة التي
يواجهها العامل ب�أ�سره ،لذا كانت
م�ل�اح� �ظ ��ات ال � �ط �ل�اب و�أع� ��� �ض ��اء
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ت��دري �� �س �ي��ة حم ��وري ��ة
لتطوير ه��ذه املن�صة ال�ت��ي القت

ا��س�ت�ح���س��ان ال �ط�ل�اب ع �ل��ى نطاق
وا�سع .وتلتزم اجلامعة بالإجراءات
الفاعلة والتعليمات التي �أ�صدرتها
ال�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة وح�ك��وم��ة دولة
الإم��ارات اال�ستباقية ،ونحن على
ثقة تامة ب ��أن ال�برام��ج الدرا�سية
املهمة �ست�ستمر دون �أي انقطاع يف
ظل الظروف الراهنة .
وق��د مت �إن�شاء البنية التحتية يف
ج��ام�ع��ة حم�م��د ب��ن را� �ش��د للطب
وال�ع�ل��وم ال�صحية لتوفري حلول
مبتكرة ،قبل �إعالن وزارة الرتبية
والتعليم ب���ض��رورة ال �ت��زام جميع
امل � ��دار� � ��س وم ��ؤ� �س �� �س ��ات التعليم
ال �ع��ايل بالتعليم ع��ن ب �ع��د ،حيث

متتلك اجلامعة الأدوات الالزمة
لت�شغيل الف�صول ال��درا��س�ي��ة عن
بعد ،ومبجرد �أن تطورت الأو�ضاع
الراهنة ،قامت اجلامعة باختبار
�أدوات�ه��ا لتوفري التعليم الرقمي،
�آخ��ذة بعني االعتبار �آراء الطالب
وم���ش��ارك��ات�ه��م م��ن خ�ل�ال �إج ��راء
ا� �س �ت �ط�ل�اع ل �ت �ح��دي��د الو�سائل
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ال �ت��ي ي�ستخدمونها
��س��وا ًء الهواتف النقالة �أو �أجهزة
احل��ا� �س��وب امل�ح�م��ول��ة �أو املكتبية
وم ��دى ك �ف��اءة ��ش�ب�ك��ات الإنرتنت
اخلا�صة بهم مبا ي�ضمن منحهم
�أف�ضل جتربة تعليم �إلكرتوين.
ويف هذا ال�سياق قال د .م�صطفى
عبداهلل ،الطالب يف ال�سنة الثالثة
من ماج�ستري طب �أ�سنان الأطفال
يف كلية ح�م��دان ب��ن حممد لطب
الأ�سنان التابعة للجامعة :املميز
يف اجلامعة هو �أن �آراءن��ا كطالب
ت��ؤخ��ذ بعني االع�ت�ب��ار ،فعندما مت
الإع� �ل��ان ع��ن ال� �ت ��زام امل�ؤ�س�سات
التعليمية بعدم تواجد الطلبة يف
احلرم اجلامعي ،اجتمعنا ملناق�شة
ج ��دول �ن ��ا ال ��درا�� �س ��ي وامل �ت �غ�ي�رات

ال��راه �ن��ة م��ع جم�ل����س ال �ط�ل�اب و
ال�ع�م�ي��د و�إدارة اجل��ام �ع��ة ،حيث
�أن ال �ع��دي��د م��ن ال�ط�ل�ب��ة لديهم
�آراء وخم��اوف ب�ش�أن ه��ذه امل�س�ألة
ي� ��ري� ��دون ت��وج �ي �ه �ه��ا �إىل �إدارة
اجل ��ام� �ع ��ة .وم� ��ن خ�ل��ال جمل�س
ال� � �ط �ل��اب ،مت �ك �ن��ا م� ��ن ت�سليط
ال �� �ض��وء ع�ل��ى ك��ل ه ��ذه املخاوف.
كما عقدنا اجتماعًا ع��ن بعد مع
العميد ملناق�شة الأم��ر ،عقب ذلك
ات �خ��اذ �إج � � ��راءات عك�ست �آرائنا،
يرا كطلبة ب�أن
وه��ذا يعني لنا ك�ث� ً
�أ�صواتنا و�آرائنا حمط اهتمام من
قبل اجلامعة.
وم � � ��ن ج ��ان� �ب� �ه ��ا ،ق� ��ال� ��ت ك ��ول�ي�ن

ماكويل ،طالبة ال�سنة الرابعة يف
كلية ال �ط��ب� :إن م �ب��ادرة التعليم
الرقمي جنحت يف حماكاة �أجواء
الف�صل ال��درا� �س��ي ،حيث ميكنني
ر�ؤي� � ��ة و� �س �م��اع امل �ح��ا� �ض��ر وط ��رح
ت�سا�ؤالتي ب�شكل مبا�شر والإطالع
على الأ�سئلة امل�ط��روح��ة م��ن قبل
ال� �ط�ل�اب الآخ� ��ري� ��ن .وي�سعدين
اع�ت�م��اد اجل��ام�ع��ة ملنظومة تعليم
قوية متكننا من موا�صلة براجمنا
الأك��ادمي�ي��ة دون انقطاع ،و�أتطلع
ق� ��دم � �اً مل� �ح ��ا�� �ض ��رات ��ي ال� �ق ��ادم ��ة.
فالف�صول ال��درا��س�ي��ة ت�سري على
م ��اي ��رام ،وه ��ي م�ن�ظ�م��ة بطريقة
ممتازة وهي �أف�ضل بديل ملوا�صلة
درو�سنا دون انقطاع.
ويف ال���س�ي��اق ذات ��ه ،وان�ط�لاق��ا من
ح ��ر���ص اجل��ام �ع��ة ع �ل��ى معاجلة
ال���ص�ع��وب��ات ال�ن��اج�م��ة ع��ن تدابري
ال��وق��اي��ة م��ن بـكوفيد -19مثل
�إغ�لاق احل��رم اجلامعي ،وتطبيق
ن �ظ��ام ال�ع�م��ل ع��ن ُب �ع��د ،والتعليم
الرقمي وغريها� ،أن�ش�أت اجلامعة
فريق عمل برئا�سة الدكتور عامر
ال ��زرع ��وين ،ي�ت��أل��ف م��ن ع��دد من

�أع�ضاء الكادر الأكادميي من كلية
ال�ط��ب وك�ل�ي��ة ح �م��دان ب��ن حممد
لطب الأ��س�ن��ان ،و�إداري�ي�ن وخرباء
يف ه � ��ذا امل � �ج� ��ال ،ب� �ه ��دف �ضمان
��س�لام��ة و��س�لا��س��ة ��س�ير املنظومة
التعليمية واملهنية باجلامعة.
ونظ ًرا لوجود الكثري مما النعرفه
ع��ن ه��ذه اجلائحة ،ف ��إن اجلامعة
ت�ع�م��ل ب���ش�ك��ل م���س�ت�م��ر ع �ل��ى عدد

من ط��رق التثقيف املجتمعي من
خالل الور�ش التوعوية املجتمعية
وامل � �ق� ��اب�ل��ات ال �ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة مع
ال�ك��ادر الأك��ادمي��ي والطبي ون�شر
مقاطع الفيديو التعليمية على
و�سائل التوا�صل االجتماعي على
احل �� �س��اب��ات ال��ر� �س �م �ي��ة للجامعة
ب��ال �ت �ع��اون م��ع امل �ك �ت��ب الإعالمي
حلكومة دبي.
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متحف ر�أ�س اخليمة الوطني مغلق م�ؤقتا يف مواجهة كورونا
•• ر�أ�س اخليمة – الفجر

مت �إغ�ل�اق متحف ر�أ���س اخليمة الوطني م�ؤقتا متا�شيا
مع جهود الدولة الهادفة ملواجهة وب��اء فريو�س كورونا
( ك��وف �ي��د ) 19مب ��ا ي���ض�م��ن � �س�لام��ة ��ص�ح��ة املواطنني
واملقيمني .
وذك��رت دائ��رة االث��ار واملتاحف انه عو�ضا عن ذلك ميكن
للجمهور التجول يف �شريط الفيديو املوجود على موقع
الدائرة وي�ضم املتحف الذي يحتفظ مبكوناته القدمية
وق��د �أن���ش��يء م��ن حجر امل��رج��ان ال��ذي يجلب م��ن البحر
ومن مزاياه املحافظة على الربودة �صيفا والدافء �شتاء

ويعد الربج امل�ستطيل اجلزء الأقدم يف املبنى وقد �أن�شيء
يومذاك �أ�صال للأغرا�ض الدفاعية .
وقد مت ان�شاء القلعة الأوىل داخل املدينة القدمية يف را�س
اخليمة بالقرب من م�سجد حممد بن �سامل وا�ستخدمت
كم�سكن للأ�سرة احلاكمة اىل ان مت التخلى عنها يف العام
 1920وذلك من �أجل االنتقال اىل قلعة �أكرب على بعد
 700مرت اىل اجلنوب .
ووفقا للوثائق فقد مت ان�شاء هذه القلعة القدمية �أ�سا�سا
يف الفرتة الواقعة بني الهجمات الربيطانية عام 1809
و 1819خارج جدار البلدة القدمية يف ر�أ�س اخليمة وقد
كانت �ضمن اخلرائط الربيطانية القدمية كبنية للدفاع

معززة بثالثة �أبراج م�ستديرة وبرج واحد كبري .
لكن مبنى املتحف الوطني �شهد يف وق��ت �سابق عمليات
تطوير جعلت منه جممعا ا�ستخدم مبثابة مقر اقامة
لأ� �س��رة ال�ق��وا��س��م احل��اك�م��ة وا��س�ت�م��رت ك��ذل��ك حتى العام
 1964عندما انتقل احلاكم ال�سابق املغفور له ال�شيخ
�صقر بن حممد القا�سمي اىل دي��وان حديث يف املعمورة
قبل �أن يتحول يف وق��ت الح��ق كمقر لل�شرطة وال�سجن
ثم يف نهاية الأمر ليكون املتحف الوطني يف العام 1987
ال��ذي �شهد تو�سعة مع م��رور الزمن ب�أ�ساليب تقليدية
خمتلفة يف البناء اثناء �أعمال الرتميم تن�سجم مع الزمن
املا�ض .

06
حممد القرقاوي :توجيهات قيادة الإمارات تقدمي خدمات حكومية بكفاءة عالية يف كل الظروف
•• دبي -وام:

�أك� ��د م �ع��ايل حم �م��د ب ��ن عبداهلل
ال �ق��رق��اوي وزي ��ر � �ش ��ؤون جمل�س
ال � � ��وزراء وامل �� �س �ت �ق �ب��ل �أن �ضمان
ا� �س �ت �م��راري��ة ت� �ق ��دمي اخل ��دم ��ات
احلكومية بكفاءة عالية ملجتمع
دولة الإم��ارات ،يف كافة الظروف،
مي�ث��ل �أول ��وي ��ة ل �ق �ي��ادة الإم � ��ارات،
وم�ه�م��ة �أ��س��ا��س�ي��ة ل�ك��اف��ة اجلهات
االحت � ��ادي � ��ة ،م� ��ن خ �ل��ال تعزيز
ج� ��اه� ��زي� ��ة اخل� � ��دم� � ��ات ال ��ذك� �ي ��ة
احلكومية لتمكني املتعاملني من
�إجن ��از معامالتهم ع��ن ب�ع��د ،مبا

ي�ضمن �سالمتهم ويحافظ على
�صحتهم و�صحة املجتمع عموماً،
ويدعم اجلهود ملواجهة حتديات
انت�شار ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد
كوفيد  ، 19واحلد من �آثاره على
كافة القطاعات.
وقال معايل حممد القرقاوي �إن
توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب
رئ �ي ����س ال� ��دول� ��ة رئ �ي ����س جمل�س
ال� � � ��وزراء ح ��اك ��م دب � ��ي رع � ��اه اهلل
بت�شكيل جلنة ا�ستمرارية اخلدمات
احل �ك ��وم �ي ��ة االحت� � ��ادي� � ��ة ،ي ��ؤك ��د
ق��رب ح�ك��وم��ة الإم � ��ارات برئا�سة

�سموه من املجتمع ،وقدرتها على
اال�ستجابة اال�ستباقية للمتغريات
وال �ت �ع��ام��ل م ��ع ك��اف��ة ال� �ظ ��روف،
ومرونتها يف ر�سم ال�سيناريوهات
امل�ستقبلية ملواجهة التحديات.
وك ��ان جمل�س ال � ��وزراء اع�ت�م��د يف
جل�سته الأخ�ي�رة برئا�سة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي رعاه
اهلل  ،ت�شكيل جل�ن��ة ا�ستمرارية
اخل��دم��ات احلكومية االحتادية،
بهدف �ضمان ا�ستمرارية تقدمي
خ��دم��ات حكومية ب�ك�ف��اءة عالية،

ت �ت��وىل الإ� � �ش� ��راف ع �ل��ى جاهزية
ال� � � ��وزارات واجل� �ه ��ات احلكومية
ال� � �س � �ت � �م ��راري ��ة ال� �ع� �م ��ل يف ظل
التحديات الطارئة املتعلقة باحلد
من اثار فريو�س كورونا امل�ستجد،
والإ� � �ش ��راف ع�ل��ى ت�ط�ب�ي��ق مبادئ
اال�ستمرارية واملرونة يف اخلدمات
احلكومية ،والرد على ا�ستف�سارات
اجل � � �ه� � ��ات ح � � � ��ول الإج � � � � � � � ��راءات
االحرتازية ،مبا ي�سهم يف توحيد
اجل� �ه ��ود ال��وط �ن �ي��ة لال�ستجابة
والت�صدي للفريو�س.
كما تتوىل اللجنة اعتماد �إجراءات
ا� �س �ت �م ��راري ��ة ت �ق �ي �ي��م اخل ��دم ��ات

احل �ك��وم �ي��ة ،وو�� �ض ��ع خ �ط��ة عمل
ف�ع��ال��ة ل�ل�ت��وا��ص��ل م��ع املتعاملني
وتوعيتهم بالتغيريات والإجراءات
التي تطر�أ على تقدمي اخلدمات
والإ� �ش ��راف ع�ل��ى تنفيذها ،ورفع
ال �ت ��و� �ص �ي ��ات وف � �ق � �اً للتطورات
على امل�ستوى ال��وط�ن��ي ،وتطوير
احللول لل�سيناريوهات امل�ستقبلية،
والتن�سيق م��ع اجل �ه��ات الأخ ��رى
ذات العالقة.
وت�ضم اللجنة التي ير�أ�سها حممد
ب��ن طليعة م���س��اع��د امل��دي��ر العام
ل �ل �خ��دم��ات احل �ك��وم �ي��ة يف مكتب
رئ��ا� �س��ة جم�ل����س ال � � ��وزراء ب� ��وزارة

�ش�ؤون جمل�س الوزراء وامل�ستقبل،
كال من :الدكتور خالد املزروعي
ال� ��وك � �ي� ��ل امل� ��� �س ��اع ��د للخدمات
ال�ق�ن���ص�ل�ي��ة يف وزارة اخلارجية
والتعاون الدويل ،وعو�ض الكتبي
الوكيل امل�ساعد لقطاع اخلدمات
امل�ساندة يف وزارة ال�صحة ووقاية
امل �ج �ت �م��ع ،وع��ائ �� �ش��ة باحلرفية
الوكيل امل�ساعد ل���ش��ؤون العمالة
امل�ساعدة يف وزارة املوارد الب�شرية
وال� �ت ��وط�ي�ن ،ون��ا� �ص��ر �إ�سماعيل
الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون الرعاية
االج �ت �م ��اع �ي ��ة يف وزارة تنمية
املجتمع ،وعبداهلل املاجد الوكيل

امل�ساعد للخدمات امل�ساندة يف وزارة
العدل .كما ت�ضم يو�سف اخلاجة
املدير التنفيذي لقطاع التجزئة
يف جم �م��وع��ة ب ��ري ��د الإم � � � ��ارات،
وع ��دن ��ان ن �� �ص �ي��ب � �ص��ال��ح املدير
التنفيذي للخدمات امل�شرتكة يف
الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء،
والعميد نا�صر خادم الكعبي مدير
�إدارة ال�سعادة يف وزارة الداخلية،
ونا�صر العبدويل مدير �إدارة دعم
مراكز �سعادة املتعاملني يف الهيئة
االحت ��ادي ��ة ل �ل �ه��وي��ة واجلن�سية،
وحم �م��د ال ��زرع ��وين م��دي��ر �إدارة
ال���س�ي��ا��س��ات وال�ب�رام��ج يف الهيئة

العامة لتنظيم قطاع االت�صاالت،
والدكتور �سيف جمعة الظاهري
مدير �إدارة ال�سالمة والوقاية يف
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث.

 72دورية توعية يف كل مكان

�شرطة ر�أ�س اخليمة تكثف جهودها يف مواجهة «كوفيد »19
•• ر�أ�س اخليمة  -الفجر

�أك � ��د ال � �ل� ��واء ع �ل��ي ع �ب��د اهلل بن
علوان النعيمي قائد ع��ام �شرطة
ر�أ���س اخليمة ،ج��دوى الإجراءات
والتدابري الإحرتازية والوقائية
املتبعة يف الدولة للحد من انت�شار
ف�يرو���س ك��ورون��ا ( كوفيد ) 19
وم ��دى ح��ر���ص وزارة الداخلية
على التعاون والتكاتف مع كافة
اجلهات للتوعية ب�أعرا�ضه واحلد
م��ن ان�ت���ش��اره ،ف���ض� ً
لا ع��ن دورها
البناء يف ت�صحيح بع�ض املعلومات
املغلوطة املنت�شرة ب�ش�أنه.
و�أ�� �ض ��اف � �س �ع��ادت��ه ،ب � ��أن �شرطة

ر�أ�� � � ��س اخل� �ي� �م ��ة ، ،ق� ��د �أطلقت
حملة ت��وع��وي��ة وا��س�ع��ة االنت�شار
ب��ال �ت �ع��اون م��ع ع ��دد م��ن اجلهات
الإ� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة  ،وذل � ��ك حلث
اجلمهور على االلتزام بالتعليمات
وال� �ت ��وج� �ي� �ه ��ات ال� �ت ��ي ت�صدرها
ال�سلطات ال�صحية والأمنية ويف
م�ق��دم�ت�ه��ا ( م �ن��ع ال �ت �ج �م �ع��ات )
وااللتزام بعدم اخلروج من املنازل
�إال لل�ضرورة �أو لدواعي العمل� ،أو
ل�شراء الغذاء �أو الدواء ،مع ت�أكيد
االل �ت��زام ب��االر� �ش��ادات والقواعد
ال�صحية املتبعة �أثناء ذلك.
و�� �ص� � ّرح ال� �ل ��واء ع �ل��ي ب ��ن علوان
ال �ن �ع �ي �م��ي ،ب� � � ��أن �� �ش ��رط ��ة ر�أ� � ��س

اخل� �ي� �م ��ة ،ن � �ف ��ذت � �س �ل �� �س �ل��ة من
اخلطوات والإج��راءات التعريفية
والتثقيفية ع�بر من�صاتها على
م ��واق ��ع ال �ت��وا� �ص��ل االجتماعي،
تطبيقاً ملنهجية امل�ع��رف��ة وذلك
ب �ن �� �ش��ر وت �ع ��زي ��ز ال �ت��وع �ي��ة حول
ك ��وف � �ي ��د  19ح � �ي ��ث ت�ضمنت
�إجراءاتها توجيه عبارات توعوية
�إىل كافة �شرائح املجتمع ،حتتوي
على حزمة منوعة من الن�صائح
والإر�شادات التوعوية ،بعدة لغات
ب �غ��ر���ض ت� �ق ��دمي جم �م��وع��ة من
ال�ت��داب�ير االح�ترازي��ة والوقائية
ال� �ت ��ي ي �ت ��وج ��ب ع �ل ��ى اجلمهور
اتباعها.

ومن جانبها �أطلقت �شرطة ر�أ�س
اخليمة ) 72 ( ،دوري��ة مرورية
توعوية جتوب جميع طرق الإمارة
اخل ��ارج� �ي ��ة وال ��داخ� �ل� �ي ��ة ،وب�ي�ن
الأح �ي��اء ال�سكنية ،تقوم باطالق
جمموعة من النداءات التوعوية
لتوجيه اجلمهور بتعزيز �إجراءات
ال�سالمة ودع��م اجل�ه��ود للوقاية
م��ن ف�يرو���س ك��ورون��ا ،ف�ض ً
ال عن
�أن هذه الدوريات ت�ضع مل�صقات
ب��أرب��ع لغات ت��ؤك��د على اجلمهور
�أهمية البقاء يف املنازل وال ُبعد عن
التجمعات ،مثل #خلك_يف_
ال�ب�ي��ت ت �ع��زي��زاً جل�ه��ود ال�سالمة
وال�صحة العامة.

بالتعاون مع هيئة تنمية املجتمع

امل�ؤ�س�سات العقابية يف دبي تنظم حما�ضرات تدريبية للنزالء عن بعد
•• دبي-الفجر:

بلدية مدينة �أبوظبي تطور  226مطب ًا يف مدينة الريا�ض ب�أبوظبي
•• �أبوظبي-الفجر:

نفذت بلدية مدينة �أبوظبي م�شروعاً ا�ستهدف
ت�ط��وي��ر وت ��أه �ي��ل م�ط�ب��ات ال �� �ش��وارع يف مدينة
الريا�ض ب�أبوظبي  ،وقد �شملت الأعمال املطبات
الواقعة بالقرب من  40تقاطعاً.
وي�أتي هذا امل�شروع �ضمن �إطار حر�ص البلدية
على تطوير ومتكني وت��أه�ي��ل مكونات البنية
التحتية يف املناطق النا�شئة ،وتعزيز قدرتها
على النمو والإيفاء مبتطلبات ال�سكان ،وحركة
ال�ت�ن�م�ي��ة مب��ا ي �ت��واف��ق م��ع ال�ت��وج�ي�ه��ات العليا
للقيادة احلكيمة ور�ؤية �أبوظبي اال�ست�شرافية.
وا�شتملت �أعمال امل�شروع على �إن�شاء  97مطباً
جديداً  ،وا�ستكمال  100مطب موجود �سابقاً
 ،و�إزال��ة  16مطباً قدمياً كونها ت�شكل عائقا
يف وج��ه حركة امل��رك�ب��ات ،كما ت�ضمن امل�شروع وقت قيا�سي مل يتجاوز �ستة �أيام عمل .
ومتت خالل �سري امل�شروع �إ�ضافة مواقع �أخرى
جتديد دهان  113مطباً .
وق��د �أجن ��زت ال�ف��رق املخت�صة ه��ذا امل���ش��روع يف لعدد من املطبات لتتوا�صل الأعمال ويتم �إجناز

جــميع عنا�صر امل���ش��روع يف  13ي��وم��ا فقط،
حيث و�صل جمموع املطبات املنجزة �إىل 226
مطباً .

قال العميد علي حممد ال�شمايل،
مدير الإدارة العامة للم�ؤ�س�سات
العقابية و الإ�صالحية يف �شرطة
دبي� ،إن امل�ؤ�س�سات العقابية تلعب
دورا حيويا يف ت�أهيل النزيل من
خ�ل�ال ت��وف�ي�ر ب ��رام ��ج تعليمية
وث�ق��اف�ي��ة وت��دري �ب �ي��ة وريا�ضية،
ت� ��� �س ��اع ��ده ع� �ل ��ى االن� � ��دم� � ��اج يف
امل�ج�ت�م��ع ،مم��ا ي��دل ع�ل��ى الإرادة
وال� �ع ��زمي ��ة الأك � �ي� ��دة يف الأخ� ��ذ
مب�شعل الإ� �ص�ل�اح دون الرجعة
فيه.
ج� � � � ��اء ذل� � � � ��ك خ� � �ل� ��ال اف � �ت � �ت� ��اح
امل�ح��ا��ض��رات التدريبية ع��ن بعد
لربنامج ( 12خ�ط��وة) للنزالء
ال��ذي ُت���ش��رف عليه هيئة تنمية
امل �ج �ت �م��ع ب ��دب ��ي ب ��ال �ت �ع ��اون مع
الإدارة العامة للم�ؤ�س�سات وذلك
ع� ��ن ط ��ري ��ق االت � �� � �ص� ��ال امل ��رئ ��ي
املبا�شر م��ع م��درب��ي هيئة تنمية
املجتمع ،وذل��ك يف ق��اع��ة ال�شيخ
ح� �م ��دان ب ��ن را�� �ش ��د �آل مكتوم
لالبتكار والتميز.
و�أك� ��د ال�ع�م�ي��د ال���ش�م��ايل حر�ص
القيادة العامة ل�شرطة دبي على
ت�أهيل وتدريب النزالء من خالل
�شعارها " الإن���س��ان قبل املكان"

وذل��ك من خ�لال �إع��داد اخلطط
وال�برام��ج التطويرية والدورات
التي تدعم عملية ت�أهيل و�إ�صالح
ال �ن��زالء ب��ال�ت�ع��اون م��ع �شركائها
اال� �س�ترات �ي �ج �ي�ين ،م �� �شي�راً �إىل
�أن دور امل ��ؤ� �س �� �س��ات ال�ع�ق��اب�ي��ة ال
يقت�صر فقط على ع��زل اجلاين
ع��ن امل�ج�ت�م��ع ،ب��ل �أ� �ص �ب��ح دوره ��ا
يتمثل يف �إ�صالحه وت�أهيله حلياة
اجتماعية �شريفة ،لذلك عمدت
الإدارة العامة على توفري كافة
الإم� �ك ��ان ��ات ل �ل �ن��زي��ل ال�ستغالل
طاقته من خالل تنفيذ الربامج
التعليمية والتدريبية يف العديد
م ��ن امل � �ج� ��االت لإع� � � ��ادة ت�أهيله
وت�شجيعه على العمل واالبتكار
يف �شتى امل �ج��االت ،مم��ا ي�ساعده
يف االنخراط يف املجتمع وتعليمه
م �ه �ن��ة ت �� �س ��اع ��ده ع �ل ��ى العي�ش
الكرمي يف امل�ستقبل ،حتى يعتمد
على نف�سه وعدم العودة �إىل حياة
الإجرام مرة �أخرى.
وم��ن جانبه ق��ال ال��رائ��د حممد
عبد اهلل العبيديل ،مدير �إدارة
ت �ع �ل �ي��م وت� ��دري� ��ب ال� � �ن � ��زالء� ،إن
امل �ح��ا� �ض��رة ال �ت��دري �ب �ي��ة للنزالء
عن طريق النظام الذكي املرئي
�أل�ق��اه��ا م��درب��ي م��ن هيئة تنمية
املجتمع ،يف ب��ث مبا�شر للنزالء

ت �ن��اول��وا ف�ي�ه��ا عملية ت ��أه �ي��ل يف
جم � ��ال راع� �ي ��ة ال � � ��ذات وت�شمل
ال �ب�رام� ��ج ال �ع�ل�اج �ي��ة مبختلف
�أن��واع�ه��ا وب��رام��ج تنمية املهارات
وال �ب��رام � ��ج الأ� � �س ��ري ��ة وب ��رام ��ج
الدمج االجتماعي بهدف تقليل
ن�سبة ال �ع��ود وتقليل االنتكا�سة
ل �ل �م �� �س �ت �ف �ي��دي��ن وزي� � � ��ادة ن�سبة
املدجمني يف املجتمع وزيادة ن�سبة
املمكنني م��ن امل �ف��رج عنهم مبن
فيهم املتعافني من الإدمان.
و�أ�ضاف الرائد العبيديل �أن قاعة
ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم
ل�لاب�ت�ك��ار وال�ت�م�ي��ز مت تد�شينها
مب � �ب� ��ادرة م ��ن الإدارة العامة
للم�ؤ�س�سات العقابية بالتعاون مع
جائزة ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل
مكتوم للتفوق العلمي ،وتعترب
ق��اع��ة ذك �ي��ة ب��ال �ك��ام��ل ت�ستخدم
يف ال �ع��دي��د م��ن الأغ ��را� ��ض مثل
التعليم ع��ن بعد ل�ل�ن��زالء ،ونقل
مبا�شر للمحا�ضرات التثقيفية
وال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وال �ت��وع��وي��ة وعمل
املقارنات املرجعية والتوا�صل مع
ال�شركاء ،وغريها من الأغرا�ض
الأخ� � ��رى ،وه ��ي ت�ت���س��ع لـنحوي
 30نزيال ،كما يوجد بها �أنظمة
التوا�صل االجتماعي بعدة لغات.
وتابع الرائد العبيديل �أن �إدارة

ت�ع�ل�ي��م وت ��دري ��ب ال� �ن ��زالء تقوم
بتنفيذ جم�م��وع��ة م��ن الربامج
ال� �ه ��ادف ��ة �إىل ت �ث �ق �ي��ف ال� �ن ��زالء
والنزيالت علمياً وعملياً وثقافياً،
وذل � � ��ك م� ��ن خ� �ل��ال الإ�� � �ش � ��راف
ع�ل��ى متابعة وم���س��اع��دة النزالء
الراغبني يف ا�ستكمال تعليمهم
يف جميع امل��راح��ل ب��ال�ت�ع��اون مع
منطقة دب��ي التعليمية وت�أمني
تزويد املكتبة ب�أحدث الإ�صدارات
وذل ��ك ب��ال �ت �ع��اون م��ع ه�ي�ئ��ة دبي
ل�ل�ث�ق��اف��ة وال �ف �ن ��ون� ،إىل جانب
تنظيم دورات علمية تخ�ص�صية
بالتن�سيق م��ع امل �ع��اه��د ،م�شرياً
�إىل �أن� ��ه ق��د ال�ت�ح��ق  36نزيال
بالدرا�سات بنظام املنازل يف العام
امل��ا��ض��ي ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستفادة
 460نزيال من الدورات العلمية
التي بلغت  22دورة .
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مدر�سة القلب الكبري يف قلقيلية تفتح �أبوابها حلجر احلاالت امل�صابة بكورونا

بالفريو�س� ،سواء من حيث الأماكن
وامل� �ع ��دات واخل ��دم ��ات �أو م��ن حيث
ال �ت��وزي��ع اجل �غ��رايف لأم��اك��ن احلجر
وال �ع�لاج م��ا ي�ستوجب �أن ت�ستكمل

ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ة يف ال� � �ع � ��ام ،٢٠١٨
ل�ت�ك��ون متخ�ص�صة يف جم��ال تعليم
ال���ص��م ب ��أح ��دث الأدوات والربامج
ال �ت��ي ت�ت�م��ا��ش��ى م��ع خ�صو�صياتهم
واحتياجاتهم التعليمية.
وت�ضم املدر�سة ،التي مولتها القلب
ال �ك �ب�ي�ر مب �ب �ل��غ  ٢.٥م �ل �ي��ون دوالر
�أم��ري�ك��ي م�ب�ن� ً�ى م��ن خم�سة طوابق،
ي�شمل �� 18ص�ف�اً درا� �س �ي �اً ،ومكتبة،
وق��اع��ات ل�ل�ح��ا��س��وب ،وق���س�م�اً لعالج
النطق وفح�ص ال�سمع ،و�سكناً داخلياً
ل�ل�ط�لاب وال �ط��ال �ب��ات ،م�ق��ام��ة على
م�ساحة  ٢٠٠٠مرت مربع.
و�أعلنت اجلهات الر�سمية الفل�سطينية
امل�ؤ�س�سات واجبها الذي قامت لأجله وتابعت :ما قامت به مدر�سة القلب النا�س لل�شعور بالت�ضامن وامل�ساندة �أن املدر�سة ب��د�أت با�ستقبال احلاالت
امل�شتبه ب�ه��ا ب�ع��د ت��زوي��ده��ا باملعدات
وهو خدمة املجتمع عرب امل�ساهمة يف الكبري يف قلقيلية بفل�سطني املحتلة من بع�ضهم البع�ض .
�سد النق�ص وت�ع��زي��ز ق ��درات الدول يعرب عن الت�ضامن املجتمعي الراقي ،وك��ان��ت القلب الكبري ب��د�أت م�شروع ال�ل��ازم� ��ة ل �ل �ح �ج��ر وال � �ع�ل��اج حتت
ويقدم بادرة �أمل وثقة يف وقت يحتاج بناء املدر�سة بالتعاون مع ال�سلطات �إ�شراف فرق طبية خمت�صة.
لعبور هذه املرحلة ب�أمن و�سالم .

�أم����س ،وم��ن امل�ق��رر �أن يتم عر�ضه يومياً عند ال�ساعة  7:00م�ساءً ،بتوقيت
الإمارات (ال�ساعة الثالثة م�سا ًء بتوقيت غرينت�ش).
وق ��ال م��دي��ر الأخ �ب��ار يف ��س�ك��اي ن�ي��وز ع��رب�ي��ة ي��و��س��ف ت���س��وري �إن ��ه م��ع تزايد
ال�شائعات امل�ضللة والأخبار املزيفة املتداولة� ،شعرت �سكاي نيوز عربية ب�أهمية
توفري معلومات دقيقة ،وموثوقة ح��ول فريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد ،ال��ذي يعد
�أه��م و�أب��رز مو�ضوع على ال�ساحة اليوم .لقد دخلنا يف �شراكة ا�سرتاتيجية مع
في�سبوك ال�ستخدام تقنيات االت�صال العمالقة التي ميلكها من خالل تقدمي
عر�ض مبا�شر يومياً وملدة �ساعة يتم الإجابة من خاللها على �أ�سئلة متابعينا
واهتماماتهم � .سيتم ب��ث ب��رن��ام��ج ك��ورون��ا � � ...س ��ؤال وج ��واب مبا�شرة على
في�سبوك ،وهذا هو ثاين برنامج لـ �سكاي �سكاي عربية على في�سبوك ويُظهر
حجم ال�شراكة القوية بني امل�ؤ�س�ستني؛ حيث طاملا حر�صت �سكاي نيوز عربية

 ، CrowdTangle Live Displayوالذي �سيو�ضح الإجراءات التي
يتم تنفيذها يف خمتلف �أنحاء املنطقة والعامل ب�ش�أن فريو�س كورونا امل�ستجد،
كما �ست�سمح املن�صة � ً
أي�ضا للخرباء ب�إن�شاء لوحة حتكم خم�ص�صة ميكن فح�صها
يف  CrowdTangle Live Display Hubللت�أكد من �أن �سكاي نيوز
عربية جتيب على �أكرب عدد من الأ�سئلة التي ميكن للمتابعني ن�شرها من على
من�صات �إن�ستغرام و جمموعات في�سبوك التي حتمل ا�سم Facebook
 ، COVID-19 Groupبالإ�ضافة �إىل املجموعة اخلا�صة بفريو�س
كورونا ل�سكاي نيوز عربية على م�ستجدات كورونا (.)SNACovid19
كما مت تطوير جمموعة بعنوان  ، The Hope Feedيعر�ض ب�شكل مبا�شر
لق�ص�ص �إيجابية لأ�شخا�ص �أ�صيبوا بفريو�س كورونا امل�ستجد من �شتى �أنحاء
العامل.

•• ال�شارقة-الفجر:

�أع �ل �ن ��ت م ��ؤ� �س �� �س��ة ال �ق �ل��ب الكبري،
امل�ؤ�س�سة الإن�سانية العاملية املعنية
مب �� �س��اع��دة ال�ل�اج �ئ�ي�ن واملحتاجني
ح��ول ال�ع��امل ،ال�ت��ي تتخذ م��ن �إمارة
ال���ش��ارق��ة م�ق��راً ل�ه��ا ،ع��ن فتح �أبواب
مبنى مدر�سة القلب الكبري الثانوية
ل�ل���ص��م وال �ب �ك��م يف م��دي �ن��ة قلقيلية
يف فل�سطني امل�ح�ت�ل��ة ،ال�ستخدامه
ك�م��رف��ق للحجر ال���ص�ح��ي للحاالت
امل�صابة بفريو�س ك��ورون��ا من �سكان
قلقيلية والقرى املجاورة لها.
ج � ��اء ذل � ��ك ب �ع��د �إع� �ل ��ان احلكومة
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ح��ال��ة ال� �ط ��وارئ �إثر
اال�شتباه ب�ع��دد م��ن ح��االت الإ�صابة
بالفريو�س والتي ثبت منها نحو 60
حالة ،حيث تعاونت م�ؤ�س�سة القلب

ال�ك�ب�ير م��ع ب�ل��دي��ة قلقيلية لتعقيم م ��ؤ� �س �� �س��ة ال �ق �ل��ب ال� �ك� �ب�ي�ر :هناك
الغرف ال�صفية ،وجتهيزها ال�ستقبال الكثري من البلدان ال حتتمل بنيتها
التحتية توفري التجهيزات للتعامل
املر�ضى واملحجورين �صحياً.
وق� ��ال� ��ت م � ��رمي احل � � �م � ��ادي ،مدير م ��ع احل� � ��االت امل �ح �ت �م �ل��ة للإ�صابة

ً
برناجما � ً
ً
تفاعليا حول م�ستجدات فريو�س كورونا امل�ستجد بالتعاون مع في�سبوك
إخباريا
�سكاي نيوز عربية تطلق

•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلنت �سكاي نيوز عربية عن �إطالق برنامج يومي تفاعلي مبا�شر على �شا�شتها
ي�ست�ضيف نخبة من ال�ضيوف للإجابة على ا�ستف�سارات املتابعني على من�صتي
في�سبوك و �إن�ستغرام  ،وي�ستعر�ض احلقائق العلمية ح��ول ف�يرو���س كورونا
امل�ستجد ،و�آثاره الناجمة بعد انت�شاره يف كل دول العامل.
وي��أت��ي الربنامج ،بال�شراكة ما ب�ين �سكاي نيوز عربية و في�سبوك  ،وميكن
م��ن خ�لال��ه توجيه املتابعني للأ�سئلة املبا�شرة للخرباء واملخت�صني الذين
�سي�ست�ضيفهم الربنامج للحديث حول تداعيات فريو�س كورونا ،وتقدمي �إجابات
موثوقة ودقيقة.
ومت بث احللقة الأوىل من الربنامج الذي يحمل ا�سم كورونا � ...س�ؤال وجواب

على �أن ت�صل �آخر الأخبار واحلقائق واملعلومات الدقيقة �إىل جمهورها يف �شتى
�أنحاء العامل ،يف حني ي�ساعد في�سبوك على ربط الأ�شخا�ص ،ويوفر من�صة
للم�ستخدمني مبا ميكنهم من التعبري عن �أ�سئلتهم وا�ستف�ساراتهم.
من جهته ،قال حممد عمر ،مدير الأخبار يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
بـ في�سبوك �إنه  :مع تزايد تف�شي فايرو�س كورونا امل�ستجد� ،أردنا يف في�سبوك
الت�أكد من �إمكانية و�صول اجلميع �إىل معلومات موثوقة ودقيقة من خالل
من�صاتنا .نحن نعمل ب�شكل وثيق مع �شركائنا يف جميع �أنحاء منطقة ال�شرق
الأو�سط  ،كجزء من جهودنا العاملية ،للت�أكد من �أنهم ي�ستخدمون قوة من�صاتنا
االجتماعية للتوا�صل م��ع ال�ن��ا���س ،وحم��اول��ة معرفة خم��اوف�ه��م ،وم�شاركتهم
املعلومات الدقيقة حول كورونا من �أجل امل�ساعدة يف منع تف�شي هذا الوباء .
وخالل احللقات املبا�شرة التي تبلغ مدتها �ساعة واحدة� ،سيتم البث من خالل

تط ّبق �أف�ضل ال�شروط واملعايري ال�صحية املطبقة من اجلهات الرقابية

موا�صالت الإمارات توفر � 3800شاحنة ومركبة ودراجة
نارية لتو�صيل الأغذية والطرود منذ مطلع العام
•• دبي-الفجر:

ق��ام��ت م��وا��ص�لات الإم� ��ارات بتوفري
�� 3800ش��اح�ن��ة وم��رك �ب��ة ودراج� ��ة
ن��اري��ة خم�ص�صة لتو�صيل الأغذية
وال �ط��رود (ال��دي�ل�ي�ف��ري) يف �إمارتي
دب� ��ي وال �� �ش��ارق��ة م �ن��ذ م �ط �ل��ع العام
اجل � � ��اري خل ��دم ��ة م �ت �ع��ام �ل �ي �ه��ا من
قطاعات الأغذية وغريها من �شركات
التجزئة.
وقال طارق ال�صيداوي رئي�س املبيعات

يف املنطقة� ،إن م��وا��ص�لات الإم ��ارات
و�ضمن اخت�صا�صاتها يف قطاع النقل
واملوا�صالت ،تقدم ملتعامليها خدمات
ت��أج�ير امل��رك�ب��ات وال��دراج��ات النارية
امل�خ���ص���ص��ة خل��دم��ة م�ت�ع��ام�ل�ي�ه��ا يف
قطاعات الأغذية من قبيل املطاعم،
وم�ستودعات التخزين ،وجتار اجلملة
وامل � �ف ��رق ،وال �� �ص �ي��دل �ي��ات ،و�شركات
التو�صيل ،وذل��ك من خ�لال 3000
م��رك�ب��ة ودراج � ��ة ن��اري��ة� ،إ� �ض��اف��ة �إىل
� � 800ش��اح �ن��ة خم �� �ص �� �ص��ة لنقل

وت��و��ص�ي��ل امل� ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة املجمدة،
والأط �ع �م��ة وامل �� �ش��روب��ات الطازجة،
�إ� �ض��اف��ة �إىل ن�ق��ل امل�ث�ل�ج��ات وغريها
الكثري من املواد واملنتجات.
و�أ ّك � ��د ال �� �ص �ي��داوي �أن م��رك �ب��ات نقل
الأغ ��ذي ��ة ال �ت��ي ت��وف��ره��ا موا�صالت
الإم � � ��ارات ت �ط � ّب��ق �أف �� �ض��ل ال�شروط
وامل � �ع� ��اي�ي��ر امل �ط �ب �ق ��ة م � ��ن اجل� �ه ��ات
ال��رق��اب �ي��ة امل�ح�ل�ي��ة وال �ع��امل �ي��ة ،حيث
حت��وي ال��دراج��ات ال�ن��اري��ة ومركبات
و�شاحنات نقل الأغذية التي توفرها

هيئة النقل يف عجمان ت�ستمر يف
اتخاذ التدابري الوقائية للتعقيم

ع�ل��ى ��ص�ن��ادي��ق ذات �أح �ج��ام منا�سبة
م �ت��واف �ق��ة م ��ع م �ت �ط �ل �ب��ات اجل �ه��ات
الرقابية ،وتعمل بها �أنظمة للتحكم
ومراقبة درجة احلرارة وفقاً لأنظمة
ومم��ار��س��ات �سالمة ال �غ��ذاء املعتمدة
مب��ا ي���ض�م��ن �إب �ق��اء درج� ��ات احل ��رارة
يف ال�صندوق مالئمة لطبيعة املادة
الغذائية املنقولة ،م�ضيفاً �أن جميع
م��رك�ب��ات نقل الأغ��ذي��ة حت��وي �أي�ضاً
�أنظمة التتبع الذكية  GPSوالتي
ت��وف��ر ل�ل���س��ائ��ق م �ع �ل��وم��ات وبيانات

�صندوق الوطن يتلقى م�ساهمة
جديدة بقيمة مليوين درهم

•• عجمان-الفجر:

•• �أبوظبي-وام:

ت ��وا� �ص ��ل ه �ي �ئ��ة ال �ن �ق��ل يف عجمان
ات �ب��اع �ه��ا ل �ل�اج� ��راءات االح�ت�رازي ��ة
ال� ��دوري� ��ة ال �ت��ي ات �خ��ذت �ه��ا ل�ضمان
�سالمة الركاب وال�سائقني للت�صدي
لفريو�س كورونا امل�ستجد حيث �أكدت
الهيئة ان عمليات التعقيم ملركبات
النقل ال�ع��ام ال ت��زال م�ستمره وفق
�أعلى املعايري املتبعه ل�ضمان �صحة
و�سالمة الركاب.
و�أو�ضح عمر لوتاه املدير التنفيذي
ل �ق �ط��اع ال�ع�م�ل�ي��ات ب��ال�ه�ي�ئ��ة ان ��ه مت
ال �ت �ع��اون م ��ع � �ش��رك��ات متخ�ص�صه
لتعقيم امل��رك �ب��ات ب�شكل دوري ومت
ال�ت��وج�ي��ه ب ��إ� �س �ت �خ��دام �أف �� �ض��ل مواد
ال �ت �ط �ه�ير امل��و� �ص��ى ب �ه��ا واالج� �ه ��زة
املعتمدة و تقنية االوزون التي ت�ضمن
الق�ضاء على كافة �أنواع الفريو�سات
والبكترييا و�أك��د ان الهيئة حتر�ص

�أع �ل��ن ��ص�ن��دوق ال��وط��ن ـ �ـ املبادرة
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة مل �ج �م��وع��ة م ��ن رج ��ال
الأع�م��ال الإم��ارات�ي�ين بهدف دعم
�صناعة م�ستقبل �أف�ضل للأجيال
ال �ق��ادم��ة ـ �ـ ع ��ن ت�ل�ق�ي��ه م�ساهمة
ج ��دي ��دة ب �ق �ي �م��ة م �ل �ي��وين دره ��م
قدمها رج��ل الأع �م��ال الإماراتي
ال ��دك� �ت ��ور م� �ب ��ارك ح �م��د م� ��رزوق
ال�ع��ام��ري و�إخ��وان��ه وذل ��ك بهدف
دع � ��م ال� ��� �ص� �ن ��دوق ومت �ك �ي �ن��ه من
حت�ق�ي��ق �أه ��داف ��ه اال�سرتاتيجية
ب��دف��ع م �� �س�يرة ال�ت�ن�م�ي��ة وتنفيذ
توجيهات القيادة الر�شيدة ببناء
اقت�صاد معريف م�ستدام للأجيال
القادمة.
و�أث�ن��ى ال��دك�ت��ور م�ب��ارك العامري
على دور ال�صندوق املهم وتوفريه
م�ن���ص��ة رائ � ��دة ل ��رج ��ال الأع� �م ��ال

دوم��ا على ت��وف�ير و��س��ائ��ل نقل �آمنه
للركاب وال�سائقني.
و�أ�شار اىل ان �أن الهيئة ت�شرع بتعقيم
��س�ي��ارات الأج ��رة ب�ع��د ك��ل راك ��ب من
�أج � ��ل احل� �ف ��اظ ع �ل��ى ب �ي �ئ��ة �صحية
للركاب ويتم تعقيم حافالت النقل

العام بعد كل رحله ،كما ويتم عمل الإب �ل�اغ ع��ن �أي ح ��االت م��ري�ب��ة بني
ت�ع�ق�ي��م � �ش��ام��ل ل �ل �ح��اف�لات يف فرتة ال ��رك ��اب ل�ت�ج�ن��ب ان �ت �ق��ال العدوى
امل�ساء.
باال�ضافة اىل انه مت �إجراء فحو�صات
و�أ�ضاف انه مت تثقيف ال�سائقني ب�أخذ طبية �شاملة جلميع قائدي املركبات
احليطة واحل��ذر و ات�ب��اع احتياطات وت �ق��رر �إج ��را�ؤه ��ا ي��وم�ي��ا لل�سائقني
ال�سالمة العامة ،وان��ه يجب عليهم للت�أكد من �سالمتهم ال�صحيه.

الو�صول �إىل املواقع املحددة يف زمن
ق �ي��ا� �س��ي ،ك �م��ا ت �ت��وف��ر يف ال ��دراج ��ات
ال �ن��اري��ة ب �ط��اق��ات � �س��ال��ك ،وبطاقات
ال � ��وق � ��ود .م��و� �ض �ح �اً ب � ��أن ��ه يف �إط � ��ار
حتقيق �أق�صى معايري ال�سالمة ،ف�إن

م��وا� �ص�لات الإم � ��ارات ت�ع�م��ل وب�شكل
دوري على تنفيذ عمليات ال�صيانة
ملركبات النقل املربد ،عالوة على ذلك
تقوم بالتن�سيق مع عمالئها بتعقيم
امل��رك �ب��ات املخ�ص�صة ل�ن�ق��ل الأغذية

املربدة مبا حتويها من �صناديق حفظ
الأغذية وفقاً لال�شرتاطات واملعايري
ال���ص�ح�ي��ة امل �ع �ت �م��دة يف ال ��دول ��ة ،مبا
ي�ؤكد التزامها بتقدمي خدمات تفوق
توقعات املتعاملني.

الإم��ارات �ي�ي�ن م��ن �أج ��ل امل�ساهمة
يف خ� ��دم� ��ة وط� �ن� �ه ��م ..م�ضيفا
نحن �شعب دول��ة الإم ��ارات و�أبناء
املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل ن �ه �ي��ان ط�ي��ب اهلل ث� ��راه تقع
علينا ال�ي��وم م�س�ؤولية امل�ساهمة
يف م�سرية وطننا ال�غ��ايل ال�سيما
�أن ق�ي��ادت�ن��ا ال��ر� �ش �ي��دة ت �ب��ذل جل
جهودها م��ن �أج��ل املحافظة على

�أمننا و�سالمتنا .
و�أع� � ��رب جم �ل ����س �إدارة �صندوق
الوطن عن اعتزازه بالدعم الذي
ي�ق��دم��ه رج� ��ال الأع� �م ��ال يف دولة
الإم � � � ��ارات ل �ل �� �ص �ن��دوق ..م�شريا
�إىل �أن ه��ذه امل�ساهمة تعك�س قيم
ال �ت�ل�اح ��م امل �ج �ت �م �ع��ي الرا�سخة
يف ال��دول��ة وت�ك��ات��ف �أب �ن��اء الوطن
ملواجهة كافة التحديات وامل�ساهمة
يف حت �ق �ي��ق ال �ت �ن �م �ي��ة امل�ستدامة
للأجيال املقبلة.
وي �ع �م��ل �� �ص� �ن ��دوق ال� ��وط� ��ن على
م�شاريع ومبادرات مبتكرة داعمة
مل� �ن� �ظ ��وم ��ة ال� �ت� �ع� �ل ��م ع� ��ن ب� �ع ��د يف
املنظومة التعليمية بالدولة حيث
يوفر تطبيق �سكول فوي�س والذي
ي �ت��م ت �ق��دمي��ه جم��ان��ا للمدار�س
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل �إط�ل�اق برناجمي
موهبتنا و املربمج الإماراتي عرب
منظومة �إلكرتونية متطورة تقوم

على التعليم عن بعد وتقوم هذه
الربامج ب�إتاحة الفر�ص للكفاءات
ال ��وط� �ن� �ي ��ة يف ج �م �ي��ع ال� �ظ ��روف
ل �ل �م �� �س��اه �م��ة يف ب � �ن ��اء اقت�صاد
امل���س�ت�ق�ب��ل ال �ق��ائ��م ع �ل��ى املعرفة
والبحث والتطوير وذلك بتوفري
ال��دع��م ل�ل�م�ب�ت�ك��ري��ن مل�ساعدتهم
على حتقيق طموحاتهم وحتويل
ابتكاراتهم مل�شاريع ت�ع��ود بالنفع
على املجتمع الإماراتي وت�سهم يف
دفع عجلة التنمية.
وي�ع�ت�بر ��ص�ن��دوق ال��وط��ن مبادرة
تتج�سد فيها �أ�سمى معاين الوحدة
وال � �ت �ل�اح� ��م يف خ� ��دم� ��ة ال ��وط ��ن
واحل� �ف ��اظ ع �ل��ى م �ن �ج��زات��ه ودفع
م�سرية تقدمه وازده ��اره موجها
م ��وارده لإي�ج��اد حلول للتحديات
التي تواجه جمتمعاتنا متا�شيا مع
ر�ؤى قيادتنا يف اال�ستعداد ملرحلة
ما بعد النفط.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة خط اخلليج للخدمات
الغذائية ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1018636:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء
حممد عبداهلل ال�سيد الها�شمي من  %30اىل %33
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة خالد علي ال�سيدعبداهلل حممد الها�شمي %33
تعديل ن�سب ال�شركاء/م�ؤ�س�سة خط اخلليج التجارية  -جلف الين
 Gulf Line Trading Establishment - Gulflineمن  %70اىل %34
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة الرجل احلديد للمقاوالت
االن�شاءات املعدنية ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1058990:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة ركيب احمد جاهاجنري عالم %4
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد ديدار الت فريد العامل %5
تعديل ن�سب ال�شركاء
حممد عامل جري �شودري من  %49اىل %40
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة التا�سعة والت�سعون
لال�ستثمار ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2736071:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير/ا�ضافة ق�صي حممد عادل خالد احلجريي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �شركة املعمورة دايفري �سيفايد جلوبال هولدنغ �ش.م.ع

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بيت
الكرو�شيه للمالب�س اجلاهزة
رخ�صة رقم CN 2213670:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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MAMOURA DIVERSIFIED GLOBAL HOLDING P.J.S.C

تعديل مدير/حذف ق�صي حممد عادل خالد احلجريي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شركة املبادلة للتنمية (�شركة م�ساهمة عامة)
MUBADALA DEVELOPMENT COMPANY - P.J.S.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/نور البيان للتجارة
رخ�صة رقم CN 1018694:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة جمعه �سيف جمعه حمد امل�شغوين %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة حافظ حممد الفروان %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف بخيت عبداهلل ن�صيب مر املن�صوري
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/نور البيان للتجارة
NOOR ALBAYAN TRADING

اىل/نور البيان للتجارة ذ.م.م
NOOR ALBAYAN TRADING LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/روك �ستار اليكرتوميكانيك
 �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.مرخ�صة رقم CN 1194433:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة را�شد مطر را�شد مطر القبي�سي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل �سعيد �سامل حممد الكثريي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن
واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه
املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
العدد  12893بتاريخ 2020/3/26
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�إعـــالن

ا�سماء ال�شركاء
م
 1حممد �سيف حممد بن �شعفار
 2ادا�شرييل رامان مينون راما�شندران
عماد عزمي جندي وهبة
3
 4احمد حممد �سيف بن �شعفار
 5ابراهيم حممد عبداهلل املزروعي

-2
 -3بيانات ال�شركاء بعد التعديل:

اجلن�سية
ا�سماء ال�شركاء
م
 1حممد �سيف حممد بن �شعفار االمارات العربية املتحدة
م�صر
عماد عزمي جندي وهبة
2
 3احمد حممد �سيف بن �شعفار االمارات العربية املتحدة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم �شواية البحر
رخ�صة رقم CN 2285176:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة ارزاق عبدالغني عبدالقادر %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف دعاء احمد �سامي حممد العطار
تعديل وكيل خدمات/حذف فاطمه �سامل عبدالرحمن ال�سقاف الها�شمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سكاي الند لل�سفريات
رخ�صة رقم CN 2740985:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة طيب حممد خليل فوالذى اخلوري %51
تعديل مدير/ا�ضافة عبدالغفار عبدالهادي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة عبدالغفار عبدالهادي %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف لطيفه حبيب حمد حمود العامري
تعديل را�س املال/من  nullاىل 150000
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة  null* nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من�/سكاي الند لل�سفريات
SKY LAND TRAVEL

اىل�/سكاي الند لل�سفريات ذ.م.م

SKY LAND TRAVEL LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة
العدد  12893بتاريخ 2020/3/26

واحة الفيوم لل�صيانة العامة -ذ م م

تعلن مكتب تنمية ال�صناعة ب�أن :ال�سادة�/شركة اميريت�س بيتون ردي مك�س �ش.ذ.م.م
رقم الرخ�صة ال�صناعية IN1002016:قد �أبدوا رغبتهم يف التعديل التايل:
 -1بيانات ال�شركاء قبل التعديل:

اجلن�سية
االمارات العربية املتحدة
الهند
م�صر
االمارات العربية املتحدة
االمارات العربية املتحدة

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26مار�س  2020العدد 12893

�إعــــــــــالن

العدد  12893بتاريخ 2020/3/26

مبوجب قرار اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية بتاريخ
 2020/03/19يعلن مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات -عن حل
وت�صفية �شركة
واحة الفيوم لل�صيانة العامة -ذ م م
ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية-ابوظبي بالرقم
 CN-1185105فعلى من لدية اي اعرتا�ض او مطالبة التقدم
�إىل مكتب امل�صفى املعني هاتف رقم  037378999فاك�س
� 037378989ص.ب  – 202075مدينة العني – �صناعية
هيلي بناء عبد اهلل حممد علي ال�شحي واخرون مكتب رقم
( )3و�إح�ضار امل�ستندات الثبوتيه ,وذلك خالل مدة �أق�صاها
 45يوما من تاريخ هذا االعالن

ن�سبة ال�شركاء
% 51
% 19
% 16
%9
%9

ن�سبة ال�شركاء
% 67
% 21
% 12

وعلى كل من لديه اعرتا�ض على االجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية ال�صناعه خالل
�أ�سبوع من تاريخ ن�شر الإعالن  ،و�إال فلن يقبل املكتب �أية اعرتا�ض بعد انق�ضاء مدة الإعالن .
مكتب تنمية ال�صناعة

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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�أخبـار الإمـارات
زايد اخلري من�صة �إن�سانية متجددة للعطاء

•• دبي –الفجر:

يوا�صل برنامج "زايد اخلري" على قناة الأوىل دعمه للمر�ضى املع�سرين واحلاالت الطارئة يف �إطار التعاون امل�شرتك
القائم بني "بيت اخلري" و"دبي اخلريية" ،حيث تتناوب اجلمعيتان على ا�ستثمار هذه املن�صة الإعالمية �أ�سبوعياً،
بعر�ض امل�شاريع اخلريية ،واحل��االت الإن�سانية الطارئة ،ودع��وة املح�سنني واملح�سنات لتقدمي العون ،والتربع
لنجدتها ،بتوفري ما حتتاجه من م��ال يخرجها من عجزها ،وي�سمح لها ب��إج��راء العمليات اجلراحية الالزمة
وا�ستكمال �أ�سباب العالج املطلوب .ويبث الربنامج يف متام ال�ساعة الرابعة ،من م�ساء كل خمي�س على قناة الأوىل
على الرتدد  107.4وميتد حتى ال�ساعة الرابعة حتى ال�ساد�سة على مدار العام ،ما عدا �شهر رم�ضان ،حيث �سيبث
الربنامج يومياً ،وملدة �ساعة ،من ال�ساعة اخلام�سة حتى ال�ساد�سة قبيل املغرب.
وبلغت حلقات "بيت اخلري" حتى الآن  4حلقات ،جمعت فيها � 508ألف درهم ،لنجدة  13مري�ضاً م�ضطراً للعالج،
ويدخل هذا العطاء �ضمن م�شروع عالج ،الذي �أطلقته "بيت اخلري" لنجدة املر�ضى املقيمني والأقل دخ ً
ال ،والذي
بلغ �إنفاقه عام  2019مبلغ  6,481,313درهما.
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ق�ضاء �أبوظبي توجه مديريات ال�شرطة ب�إيقاف �إجراءات التنفيذ اخلا�صة
ب�ضبط و�إح�ضار وحب�س الأفراد ملدة �شهرين
•• �أبوظبي -وام:

وج �ه��ت دائ� ��رة ال�ق���ض��اء يف �أب��وظ �ب��ي ،م��دي��ري��ات �شرطة
�أب��وظ �ب��ي وامل �ن��اط��ق اخل��ارج �ي��ة وال �ع�ي�ن وال �ظ �ف��رة كافة
ب ��إي �ق��اف �إج � ��راءات التنفيذ اخل��ا��ص��ة ب�ضبط و�إح�ضار
وحب�س الأف��راد ملدة �شهرين لغاية انتهاء املهلة يف 24
مايو  2020با�ستثناء ق�ضايا النفقة وق�ضايا التنفيذ
ال�ع�م��ايل م��ع الإب �ق��اء ع�ل��ى التعاميم ع�ل��ى ال�ن�ظ��ام منعا
للمطلوبني م��ن ال���س�ف��ر خ ��ارج ال ��دول ��ة..وذل ��ك تنفيذا
للتوجيه ال���س��ام��ي ال���ص��ادر ع��ن ��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ

حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة .و�أك��د �سعادة امل�ست�شار يو�سف
�سعيد العربي ،وكيل دائ��رة الق�ضاء يف �أبوظبي� ،أن تلك
الإجراءات التي حتظى مبتابعة مبا�شرة من �سمو ال�شيخ
من�صور بن زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي��ر �ش�ؤون الرئا�سة  ،رئي�س دائ��رة الق�ضاء ،من �ش�أنها
حتقيق الغاية من التوجيه ال�سامي بدعم �أفراد املجتمع
وتخفيف الأعباء املرتتبة عليهم نتيجة الأو�ضاع الراهنة،
مع احلفاظ يف الوقت نف�سه على حقوق الدائنني ،مبنع
املطلوبني م��ن م�غ��ادرة ال��دول��ة حل�ين ت�سوية �أو�ضاعهم

وفق القانون .و�أو�ضح امل�ست�شار العربي� ،أن �إدارة التنفيذ
بدائرة الق�ضاء اتخذت جميع اخلطوات الإجرائية بعدم
�إ��ص��دار �أي ق��رارات بال�ضبط �أو الإح�ضار �أو احلب�س يف
ق�ضايا التنفيذ املدين والتجاري والإيجارات حلني انتهاء
مهلة ال�شهرين ،و�إي�ق��اف تنفيذ �أي �إخ�ل�اء يف الق�ضايا
الإيجارية ،مع �إيقاف قيد �أي ق�ضية تنفيذ يف هذا الإطار،
ووقف �إ�صدار �أي �إج��راء تنفيذي يف الق�ضايا املدنية من
�ضبط و�إح�ضار وحب�س وحجوزات على احل�سابات البنكية
وال�سيارات والأ�سهم والعقارات ،با�ستثناء ق�ضايا النفقة
والتنفيذ العمايل.

�إجناز م�شروع ال�سلوك التكيفي الأول من نوعه على م�ستوى الدولة لأَ�صحاب الهمم
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•• �أبوظبي-وام:

�أجنزت م�ؤ�س�سة زايد العليا لأ�صحاب
الهمم بال�شراكة والتعاون مع جامعة
الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة م�شروع
ب� �ن ��اء م �ق �ي��ا���س ال �� �س �ل��وك التكيفي
ه��و الأول م��ن ن��وع��ه ع �ل��ى م�ستوى
الدولة لأ�صحاب الهمم مبا يتنا�سب
م��ع البيئة الإم��ارات �ي��ة وف��ق الأ�س�س
والإج��راءات العلمية لتطوير وتقنني
امل�ق��اي�ي����س النف�سية وال�ترب��وي��ة على
ال�ب�ي�ئ��ة الإم ��ارات� �ي ��ة ل�ي���ص�ب��ح جاهزاً
للتطبيق واال�ستخدام.
و�أن�ه��ى اجلانبان  -عقب جهد وعمل
د�ؤوب ا� �س �ت �غ��رق ع ��ام�ي�ن م� ��ن قبل
امل �خ �ت �� �ص�ين واخل� �ب ��راء يف امل�ؤ�س�سة
وق�سم الرتبية اخلا�صة بكلية الرتبية
يف جامعة الإمارات  -مرحلة التطبيق
امليداين على عينة بلغت  920طالبا
يف ج �م �ي��ع �إم � � ��ارات ال� ��دول� ��ة� ،شملت
�أط � �ف� ��ا ًال �إم ��ارات� �ي�ي�ن وم �ق �ي �م�ين من
العرب ذكور و�إناث من خمتلف الفئات
العمرية من عمر عام حتى 18عاما،
وب�ع��د االن�ت�ه��اء م��ن عملية التطبيق
امل� �ي ��داين ل �ل �م �ق �ي��ا���س ،ج� ��رى حتليل
بيانات التطبيق بالطرق االح�صائية
ال�لازم��ة ال��س�ت�خ��راج دالالت ال�صدق
والثبات والدرجات املوزونة للمقيا�س،
وا��س�ت�خ�لا���ص م�ع��اي�ير امل�ق�ي��ا���س وفق
الأ� �س ����س العلمية ال�سليمة ،لي�صبح
املقيا�س جاهزاً لال�ستخدام.
ومي �ت��از امل �ق �ي��ا���س ب ��أن��ه الأول عاملياً
ال ��ذي ي�ج�م��ع ب�ي�ن ال�ف�ح����ص املبا�شر

جنوى احلو�سني

عبداهلل عبد العايل احلميدان

عو�شة املهريي

هالة احلوير�ص

ال� ��ذي ي �ج��ري��ه امل�خ�ت����ص م��ع الطفل
وب�ي�ن ت�ق��دي��رات ويل الأم ��ر جلوانب
معينة يف من��و ال�ط�ف��ل ،وي�ت�ك��ون من
 22فئة عمرية متتد من �سنة وحتى
� 18سنة ،ويبلغ مدى الفئة العمرية
الواحد للأعمار ال�صغرية � 6أ�شهر ..
فيما يبلغ املدى �سنة واحدة بعد ذلك،
ويقي�س ع�شرة جماالت منائية فرعية
هي التوا�صل ،وامل�ه��ارات الأكادميية،
وم� � �ه � ��ارات اال�� �س� �ت� �م� �ت ��اع ،وامل � �ه� ��ارات
االجتماعية ،ومهارات املعنية بالذات،
وم�ه��ارات التوجيه ال��ذات��ي ،واملهارات
احل ��رك� �ي ��ة ،وامل� � �ه � ��ارات املجتمعية،
وم �ه��ارات احل �ي��اة ،وم �ه��ارات ال�صحة
وال�سالمة.
و�أك � ��د � �س �ع��ادة ع �ب��د اهلل ع �ب��د العايل
احلميدان الأمني العام مل�ؤ�س�سة زايد �أن
امل�ؤ�س�سة كونها اجلهة الر�سمية املعنية
برعاية وت�أهيل �أ�صحاب الهمم على

م�ستوى �إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي وتعمل على
تطوير الأدوات واملقايي�س والربامج
اخلا�صة بهم ،ارت ��أت احلاجة لوجود
م�ق�ي��ا���س ي�ن��ا��س��ب ال�ب�ي�ئ��ة االماراتية
ويلبي ال�شروط الت�شخي�صية ح�سب
م�ت�ط�ل�ب��ات منظمة ال���ص�ح��ة العاملية
واجل �ه��ات املرتبطة ب�ه��ا ،ل��ذا تعاونت
م ��ع ق���س��م ال�ت�رب �ي��ة اخل��ا� �ص��ة بكلية
الرتبية يف جامعة الإم ��ارات لإجناز
ه��ذا امل �� �ش��روع احل �ي��وي وال �ه��ام الذي
ي�سهم يف ت�شخي�ص الإعاقة ب�شكل عام
والإعاقة الذهنية ب�شكل خا�ص ،ويعد
�أف �� �ض��ل م ��ؤ� �ش��ر ع�ل��ى م���س�ت��وى تكيف
الطالب من �أ�صحاب الهمم ،وبالتايل
فهو م�ؤ�شر قوي على مدى ا�ستفادته
من اخلدمات املقدمة.
و�أ� � �ض ��اف �أن م ��ؤ� �س �� �س��ة زاي � ��د العليا
لأ��ص�ح��اب الهمم ،وعلى ر�أ��س�ه��ا �سم ّو
ال�شيخ خالد بن زايد �آل نهيان رئي�س

جم�ل����س الإدارة ،ت �ق��در ع��ال�ي�اً ال��دور
ال� ��ذي ت�ل�ع�ب��ه امل ��ؤ� �س �� �س��ات التعليمية
خلدمة �أ�صحاب الهمم ،وي�سعدنا �أن
ننجز هذا امل�شروع بالتعاون وال�شراكة
مع جامعة الإم��ارات العربية املتحدة
اجل��ام�ع��ة ال�ع��ري�ق��ة ال �ت��ي ت �ق��وم بهذا
الدور الوطني.
وذكر �أن امل�ؤ�س�سة وتنفيذا لتوجيهات
ال �ق �ي��ادة ال��ر� �ش �ي��دة ت���س�ع��ى �إىل ربط
البحث العلمي اجلامعي باالحتياجات
العملية وال��واق�ع�ي��ة للمجتمع ،و�أن
ال�شراكة م��ع جامعة الإم ��ارات متثل
خ �ط��وة ن �ح��و ب �ن��اء وت �ط��وي��ر �أدوات
وطنية يف جم��ال ت�شخي�ص الإعاقة
وق �ي��ا���س م �� �س �ت��وى ق � ��درات �أ�صحاب
ال�ه�م��م ل�ت�ق��دمي اخل ��دم ��ات املنا�سبة
ل�ه��م وت�ل�ب�ي��ة اح�ت�ي��اج��ات�ه��م الفردية
يف خمتلف امل�ج��االت ون�ح��ن يف ع�صر
االبتكار واالقت�صاد املعريف.

ووج � ��ه ال �� �ش �ك��ر ل �ل �م �� �س ��ؤول�ين بق�سم
ال�ترب�ي��ة اخل��ا��ص��ة بكلية ال�ترب�ي��ة يف
ج��ام �ع��ة الإم � � � ��ارات ول �ف��ري��ق العمل
لتعاونهم املثمر واملتميز مع م�ؤ�س�سة
زاي��د العليا خل��دم��ة �أ��ص�ح��اب الهمم
و�أي �� �ض��ا ل� � ��وزارة ال�ت�رب �ي��ة والتعليم
ودائ � ��رة ال�ت�ع�ل�ي��م وامل �ع��رف��ة لت�سهيل
�إجراءات التطبيق امليدانى.
م��ن ج��ان�ب�ه��ا ق��ال��ت ال��دك �ت��ورة جنوى
احل��و� �س �ن��ي ،ال �ق��ائ��م ب ��أع �م��ال عميد
ك�ل�ي��ة ال�ترب �ي��ة يف ج��ام �ع��ة الإم � ��ارات
ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة �إن م��ؤ��س���س��ة زايد
العليا لأ�صحاب الهمم تعترب �شريكا
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ا ه��ام��ا لتفعيل التعاون
ومد ج�سور التوا�صل بني اجلامعة و
م�ؤ�س�سات الدولة كافة.
و�أكدت �أن كلية الرتبية ت�سخر كوادرها
وخ�برات �ه��ا ال�ع�ل�م�ي��ة وامل�ع��رف�ي��ة كافة
لإحداث قفزة نوعية يف جمال خدمة

�أ� �ص �ح��اب ال�ه�م��م م��ن �أج ��ل متكينهم
لالندماج الكامل يف جمتمعاتهم.
من ناحيتها �أو�ضحت الدكتورة هالة
احل ��وي ��ر� ��ص ،رئ �ي ����س ق���س��م الرتبية
اخلا�صة يف كلية الرتبية� ،أن ال�سلوك
التكيفي يعترب من املعايري واملحكات
ال�ه��ام��ة ال�ت��ي ت�ستخدم يف ت�شخي�ص
وتقييم ال �ق��درات وامل �ه��ارات النمائية
مبظاهرها املختلفة ل�سنوات النمو
الأ�سا�سية ،وميكن حتديد جمموعة
م ��ن امل �م �ي��زات ال �ت��ي ي �� �س��اع��د قيا�س
ال�سلوك التكيفي على حتقيقها منها

توفري معلومات ت�ساعد على التمييز
ب�ي�ن �أداء الأف � � ��راد ع �ل��ى امل�ستويات
املختلفة ملظاهر النمو االجتماعي،
وت ��وف�ي�ر دالالت واق �ع �ي��ة و�صادقة
ل �ل �ع �ي �ن ��ات ،م � ��ن خ �ل ��ال ا� �س �ت �خ ��دام
منهجيات البحث العلمي ال�سليمة،
كما ي�ساهم يف امل�ساعدة على حتديد
درج��ة و�شدة الإعاقة نف�سها ،ويقي�س
التطور النمائي منذ �سنة ولغاية 18
�سنة.
م��ن جهتها �أك� ��دت ال��دك �ت��ورة عو�شة
امل� �ه�ي�ري ،م���س��اع��د ال�ع�م�ي��د ل�ش�ؤون

الطلبة يف كلية ال�ترب�ي��ة� ،أن قيا�س
ال���س�ل��وك التكيفي ب�شكل ع��ام يعمل
على حت��دي��د ن�ق��اط ال�ق��وة واجلوانب
التي حتتاج �إىل تنمية وتطوير ،وذلك
م��ن خ�ل�ال م�ق��ارن��ة م�ستوياتهم مع
م�ستويات م��ن مياثلونهم يف العمر
الزمني والبيئة الثقافية .كما ميتاز
بتوفريه ملعلومات ذات �أهمية وفائدة
يف ع �م �ل �ي��ات ال� �ت ��دري ��ب االكلينكي،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ال� ��دور ال ��ذي ي�ؤديه
ا�ستخدام املقيا�س يف تخطيط وتقييم
ا�سرتاتيجيات العالج والتدخل.

�أبوظبي للتقاعد يطلق نظاما ذكيا لتح�صيل اال�شرتاكات من جهات العمل
•• �أبوظبي  -وام:

�أط �ل��ق � �ص �ن��دوق �أب��وظ �ب��ي للتقاعد،
ن�ظ��ام�اً ج��دي��داً ل���س��داد اال�شرتاكات
ال �� �ش �ه��ري��ة ع ��ن امل� ��ؤم ��ن ع�ل�ي�ه��م من
قبل جهات العمل يُعرف با�سم نظام
اال��ش�تراك��ات الذكية  ،وذل��ك يف �إطار
��س�ع�ي��ه ال��س�ت�ك�م��ال خ�ط�ت��ه يف تقدمي
خ ��دم ��ات ذك� �ي ��ة ت ��واك ��ب ال �ت �ط ��ورات
ال�ع��امل�ي��ة ،مب��ا ي�سهم يف �إح ��داث نقلة
ن��وع �ي��ة يف ط��ري �ق��ة حت �م �ي��ل و� �س��داد
اال�شرتاكات ال�شهرية من قبل جهات
العمل ،بالدقة واجل ��ودة ،ويف الوقت
املحدد.
وي�أتي �إط�لاق النظام اجلديد �ضمن
ف �ع��ال �ي��ات م� �ب ��ادرة ال �� �ش �ه��ر الرقمي
التي �أطلقتها حكومة �أبوظبي بهدف
�إث ��راء جت��رب��ة املتعاملني واال�ستفادة
من اخلدمات الرقمية التي تقدمها

اجلهات احلكومية يف الإمارة.
وي �ه��دف ن �ظ��ام اال� �ش�تراك��ات الذكية
�إىل اخ �ت �� �ص��ار ال��وق��ت واجل �ه��د على
جهات العمل ،ورف��ع امتثالها بقانون
امل�ع��ا��ش��ات ،مم��ا ي�سهم ب�شكل مبا�شر
يف احل�ف��اظ على احل�ق��وق الت�أمينية
للمواطنني امل�سجلني يف نظام التقاعد
يف �إم � ��ارة �أب��وظ �ب��ي ،وك��ذل��ك تقدمي
امل�ن��اف��ع ال�ت�ق��اع��دي��ة ل�ه��م دون ت�أخري
وب�ح���س��ب امل �ع��اي�ير ال�ع��امل�ي��ة ،وتفادي
اح �ت �� �س��اب �أي� ��ة م �ب��ال��غ �إ� �ض��اف �ي��ة على
جهات العمل نتيجة الت�أخر عن �سداد
اال�شرتاكات.
ك �م��ا ي �ه ��دف ال �ن �ظ��ام �إىل رف� ��ع دقة
ال �ب �ي��ان��ات ال� �ت ��ي ي �ق��دم �ه��ا �صندوق
�أبوظبي للتقاعد ل�شركائه عن طريق
الربط الإل�ك�تروين ،خا�صة البيانات
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��امل ��ؤم��ن ع �ل �ي �ه��م ،وتوفري
ال��وق��ت واجل�ه��د ال��ذي ك��ان��ت تتطلبه

عملية حت�صيل اال�شرتاكات ال�شهرية،
مبا ي�سهم يف حفظ احلقوق الت�أمينية
للمواطنني .ووف�ق�اً للنظام اجلديد
يتم اعتماد قاعدة �أ�سا�سية لكل بيانات
امل� ��ؤم ��ن ع�ل�ي�ه��م وال �ع��ام �ل�ين وجهات
العمل يف النظام ب�شكل م�سبق ومينح
النظام جهة العمل الفر�صة لتقدمي
ال �ت �ح��دي �ث��ات وامل �ت �غ�ي�رات �إن وجدت
خالل ال�شهر ،ويقوم النظام بنا ًء على
هذه البيانات ،ب�إعداد الفاتورة املبدئية
لال�شرتاكات ال�شهرية امل�ستحقة على
جهة العمل دون احلاجة لقيام اجلهة
بتحميل البيانات يف كل �شهر ،على �أن
تنعك�س هذه التحديثات تلقائياً على
قيمة الفاتورة النهائية.
وي� ��وف� ��ر ال� �ن� �ظ ��ام اجل� ��دي� ��د جلهات
ال� �ع� �م ��ل ،م �ن �� �ص��ة ب� �ي ��ان ��ات متكاملة
م �� �ش�ت�رك��ة م ��ع ال� ��� �ص� �ن ��دوق ت�ضمن
ال��دق��ة العالية وت��دع��م ات�خ��اذ القرار

مقهى الفجرية الثقايف يطلق
�شذرات على التوا�صل االجتماعي
•• الفجرية-الفجر:

�أطلق مقهى الفجرية الثقايف التابع
جل �م �ع �ي��ة ال �ف �ج�ي�رة االجتماعية
الثقافية مبادرة �أدبية على مواقع
التوا�صل االجتماعي بعنوان �شذرات
 ،وذل � ��ك مت��ا� �ش �ي �اً م ��ع الإج � � ��راءات
االحرتازية والوقائية التي اتخذتها
دولة الإمارات وخمتلف دول العامل
للحد من انت�شار فريو�س كورونا.
وت � �ه ��دف امل� � �ب � ��ادرة �إىل التعريف
مب�ؤلفات الك ّتاب ،وا�ستثمار �أوقات
ف� � ��راغ �أف� � � ��راد امل �ج �ت �م��ع ب ��ال� �ق ��راءة
وال� �ب� �ح ��ث والإب� � � � ��داع �أث � �ن� ��اء فرتة
م �ك��وث �ه��م يف امل � �ن � ��ازل ،وذل� � ��ك من
خ�ل�ال ان �ت��اج م�ق��اط��ع ف�ي��دي��و يقوم
ال�ك� ّت��اب وامل��وه��وب�ين وحم�ب��ي الأدب
ب �ت �� �س �ج �ي �ل �ه��ا م � ��ن م� �ن ��ازل� �ه ��م�� �،ش
وحتتوي على ق��راءات متنوعة من
الأدب الإم��ارات��ي والعربي والعاملي،
ث��م تن�شر ع�ل��ى م�ن���ص��ات التوا�صل

االجتماعي.
و�أك � � ��د خ ��ال ��د ال �ظ �ن �ح��اين رئي�س
اجل � �م � �ع � �ي� ��ة ،ح � ��ر� � ��ص ال� �ف� �ج�ي�رة
االجتماعية الثقافية يف هذا الوقت
ال���ص�ع��ب ال� ��ذي مي��ر ب��ه ال �ع��امل يف
م��واج�ه��ة جائحة ف�يرو���س كورونا،
على ت�شجيع املبدعني واملوهوبني
ع � �ل� ��ى اال� � �س � �ت � �م � ��رار يف ال� �ك� �ت ��اب ��ة
الإب ��داع� �ي ��ة ..م �� �ش�يراً �أن امل �ب ��ادرة
ت���س�ه��م يف دع� ��م امل �ح �ت��وى العربي

على من�صات التوا�صل االجتماعي
التي باتت ت�ش ّكل ج��زءاً �أ�سا�سياً من
مم��ار��س��ات احل�ي��اة اليومية لأغلب
طبقات املجتمع.
ب� ��دوره� ��ا ،ق��ال��ت ��س�ل�م��ى احلفيتي
مديرة مقهى الفجرية الثقايف� :إن
م�ب��ادرة ��ش��ذرات ت�سهم يف التعريف
مب�ؤلفات الك ّتاب ،ف�ض ً
ال عن دورها
يف جتلي �إب��داع��ات امل�شاركني يف فن
الإل �ق��اء و��ص�ن��اع��ة امل�ح�ت��وى الأدب ��ي
املرئي وامل�سموع ،وذلك من منطلق
�أن العزلة هي بذرة الإبداع .
و�أ�ضافت احلفيتي� ،إن الأب��واب قد
تغلق لكن العقول تبقى م�شرعّة �أمام
الأدب على اختالف مقا�صده وتنوع
�أجنا�سه وتعدد ر�سائله لأنه الرفيق
الأمثل لهذه العزلة ..الفت ًة �إىل �أن
ا�ستثمار الوقت يف القراءة والبحث
عن مواطن اجلمال يف بطون الكتب
وم���ش��ارك�ت�ه��ا م��ع ال �ن��ا���س ه��و �أجنح
ا�ستثمار يف الوقت الراهن.

و�إج ��راء ال��درا� �س��ات� ،إذ تتيح ملتخذي
ال�ق��رار يف جهات العمل ال��دخ��ول �إىل
ل��وح��ة ب �ي��ان��ات خ��ا��ص��ة ع�ل��ى البوابة
الإلكرتونية لل�صندوق ،حتتوي على
جميع التفا�صيل املتعلقة با�شرتاكات
جهات العمل ،و�أهم التغيريات التي مت
القيام بها من قبل اجلهة وت�أثريها
على قيمة اال�شرتاكات ال�شهرية.
و�أ�شار ال�صندوق �إىل �أن تطبيق نظام
اال� �ش�ت�راك��ات ال��ذك �ي��ة ي�سهم يف حل
ج�م�ي��ع ال�ت�ح��دي��ات الإداري � ��ة املتعلقة
بعملية دف��ع اال�شرتاكات التقاعدية،
وال �ت ��ي ك��ان��ت ت ��واج ��ه ج �ه��ات العمل
�سابقاً� ،إذ �سيقت�صر دور جهات العمل
على �إدخ��ال �أية تغيريات �أو حتديثات
يف ال� �ب� �ي ��ان ��ات ،وت � �ق� ��دمي الطلبات
م�ث��ل ط�ل�ب��ات ال�ت���س�ج�ي��ل اجل��دي��د �أو
�إن �ه��اء اخل��دم��ة �أو نقل امل ��ؤم��ن عليه،
والرتقيات.

وذك��ر ال�صندوق �أن امل�شروع اجلديد
مر مبرحلة جتريبية ملدة �ستة �أ�شهر
قبل �إط�لاق��ه ر�سمياً� ،إذ مت تطبيقه
ع�ل��ى  18ج�ه��ة ع�م��ل كمرحلة �أوىل،
على �أن يتم �إدراج باقي اجلهات على
�أربع مراحل ،الفتاً �إىل �أن عدد اجلهات
امل��درج��ة ح��ال�ي�اً يف امل �� �ش��روع اجلديد
و�صل �إىل �أكرث من  160جهة ،ت�ضم
� 35ألفا من امل�ؤمن عليهم.
وت��و ّق��ع ال�صندوق االنتهاء من �إدراج
ج �ه��ات ال �ع �م��ل ك��اف��ة امل���س�ج�ل��ة لديه
على نظام اال�ستقطاع الذكي خالل
�شهر يوليو املقبل ،مو�ضحاً �أنه يقوم
حاليا بعقد �سل�سلة من ور���ش العمل
واالج�ت�م��اع��ات التو�ضيحية لتعريف
ج �ه��ات ال �ع �م��ل وت��دري �ب �ه��ا ع �ل��ى �آلية
عمل ال�ن�ظ��ام اجل��دي��د ع�بر التقنيات
احلديثة مثل الفيديو كول .
و�أفاد ب�أنه قام بتدريب جميع اجلهات

«دار الرب»� :إرجاع
الف�ضل لأهله
•• دبي-الفجر

�أك � ��دت ج�م�ع�ي��ة دار ال �ب�ر �أن دع ��وة
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د بن
را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة،
رئي�س جمل�س ال ��وزراء ،ح��اك��م دبي،
رع� � ��اه اهلل -امل �ج �ت �م��ع الإم� ��ارات� ��يل�ت��وج�ي��ه ال���ش�ك��ر وال�ت�ق��دي��ر والثناء
لل��أط �ب��اء وامل �م��ر� �ض�ين وامل�سعفني،
ال �ع��ام �ل�ين يف دول� ��ة الإم� � � ��ارات ،عن
ط��ري��ق ال��ر� �س��ائ��ل وال �ف �ي��دي��و ،عرب
ال��و��س��م �#شكراً_خط_دفاعنا_
الأول� � ،ص��ورة ن�ق�ي��ة لإع �ط��اء احلق
لأ��ص�ح��اب��ه ،و�إرج� ��اع الف�ضل لأهله،
يف وطن ت�أ�س�س على القيم ال�صادقة
والأ�صيلة والرا�سخة ،وتعبري بليغ
عن فل�سفة دولتنا و�سيا�ستها الوطنية
والإن�سانية الثابتة.
وقال خلفان خليفة املزروعي ،رئي�س
جمل�س �إدارة “دار الرب”� :إن كلمات
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د بن
را�� �ش ��د �آل م �ك �ت��وم جت� ��اه الطواقم
الطبية وبحق قطاعنا ال�صحي ،يف

التي مت �إدراج�ه��ا على �آليات التعامل
م� ��ع ن � �ظ� ��ام اال� � �ش �ت��راك � ��ات الذكية
 ،ب ��الإ� �ض ��اف ��ة �إىل ت ��زوي ��ده ��ا مب ��واد
تعليمية بالو�سائط كافةل�شرح �آلية
ع�م��ل ال �ن �ظ��ام ال ��ذي �سيغطي جميع
جهات العمل امل�سجلة ،البالغ عددها
 1397ج �ه��ة .و�أك� ��د � �س �ع��ادة خلف

ع �ب��د اهلل رح� �م ��ه احل � �م� ��ادي ،مدير
ع��ام �صندوق �أبوظبي للتقاعد ،على
موا�صلة اجلهود الرامية �إىل تقدمي
�أف�ضل احللول الرقمية عرب خمتلف
القنوات ،لتح�سني اخلدمات املقدمة
� �س��واء جل �ه��ات ال�ع�م��ل �أو املتعاملني،
بهدف دع��م احتياجاتهم وتطلعاتهم

�صحة دبي تطلق حملة توعوية
عن كورونا بالتعاون مع تويرت
•• دبي-وام:

ال �ظ��روف ال��راه �ن��ة ،و�إط�ل�اق��ه و�سم
� #شكر اً _خط_دفاعنا_ا لأول
يعك�س قيم الإماراتيني املتجذرة ،يف
وط��ن ال��وف��اء ووط��ن ال�سعادة ودولة
الإن�سانية ،م�شيدا بحر�ص قيادتنا
الر�شيدة على االحتفاء بكل من يقدم
ع�ط��اء خمل�صا د�ؤو ًب� ��ا ل�ه��ذا الوطن
الطيب املعطاء ،يف �سبيل ا�ستمرارية
وا�ستدامة م�سريتنا الوطنية املباركة،
واملحافظة على �إجن��ازات�ن��ا الوطنية
احل�ضارية ومكت�سباتنا التنموية.

ورفع ن�سبة ر�ضاهم.
ولفت احلمادي �إىل �أن النظام اجلديد
� �س�يرت �ق��ي مب �� �س �ت��وى ام �ت �ث��ال جهات
العمل بقانون التقاعد املدين لإمارة
�أب��وظ �ب��ي ،مم��ا ي�سهم يف رف ��ع كفاءة
ال�صندوق يف �أداء املنافع التقاعدية
للمواطنني ودون انقطاع يف دخلهم.

تطلق هيئة ال�صحة بدبي غدا حملة توعوية هي الأوىل
من نوعها على م�ستوى املنطقة بالتعاون مع تويرت وعرب
�شراكة ا�سرتاتيجية تهدف �إىل التعريف بفريو�س كورونا
امل�ستجد كوفيد  19 -والرد على اال�ستف�سارات والت�سا�ؤالت
وتقدمي املعلومات املوثوقة واملعتمدة حول هذه اجلائحة
العاملية وذلك عرب و�سم  AskDXBdoctor#ومن
خالل املحادثة املفتوحة مع اجلمهور.
و�ستنطلق احلملة اعتبارا من اليوم اخلمي�س عرب ح�ساب
الهيئة على تويرت “@ DHA_Dubaiمن خالل
ت�غ��ري��دة حت�ت��وي على و��س��م AskDXBdoctor#
لدعوة اجلمهور لتوجيه الأ�سئلة �إىل الأطباء امل�سجلني
يف دب��ي باللغتني العربية والإجن�ل�ي��زي��ة وط��رح ��س��ؤال �أو
ا�ستف�سار ع��ن ف�يرو���س ك��ورون��ا لتقوم الهيئة ب��ال��رد بعد
ذلك.
وقال عبد اهلل جمعة مدير �إدارة االت�صال يف هيئة ال�صحة
بدبي � :إن ال�شراكة ب�ين الهيئة وت��وي�تر ،ج��اءت يف وقت
بالغ الأهمية ،حيث ت��زداد ح��دة جائحة كورونا كوفيد -
 19على م�ستوى العامل فيما تزداد املعلومات املغلوطة
والبيانات غري املوثوقة وال�شائعات حول فريو�س كورونا
وط��رق انتقاله والعدوى ب�شكل عام حيث تظهر هنا قوة
املن�صة التفاعلية على تويرت للحوار املفتوح بني �أطباء
هيئة ال�صحة بدبي واجلمهور حول الفريو�س وما ي�شغل

ال�ن��ا���س م��ن ت �� �س��ا�ؤالت .و�أ� �ض��اف �أن ال�ت�ع��اون ب�ين الهيئة
وتويرت ميثل فر�صة مهمة لتنمية الوعي املجتمعي جتاه
فريو�س كورونا ،م�ؤكدا �أن �صحة دبي تقدر هذا التعاون
وتثمن ال��دور احليوي لواحدة من �أهم �شبكات التوا�صل
االجتماعي دوليا يف مثل هذه الظروف ال�صعبة التي مير
بها العامل  .بدوره �أعرب جورج �سالمة رئي�س ال�سيا�سات
العامة وال�ع�لاق��ات احلكومية يف ت��وي�تر ملنطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا عن الفخر بالدخول يف �شراكة مع
هيئة ال�صحة بدبي لإطالق حملة هادفة يف هذه املرحلة
ال�صعبة ت�ساهم يف تعزيز ن�شر املعلومات ال�صحيحة يف
املحادثات العامة حول فريو�س كورونا امل�ستجد “كوفيد-
 .19وق��ال  :ات�خ��ذن��ا منذ ب��داي��ة الأزم ��ة ال�ع��دي��د من
الإجراءات واخلطوات ل�ضمان و�صول الأ�شخا�ص ملحتوى
موثوق وح�صولهم على معلومات دقيقة حول الوباء مبا
يف ذلك خدمة البحث املتخ�ص�ص التي توجه النا�س �إىل
مكتب منظمة ال�صحة العاملية الإقليمي ل�شرق املتو�سط
بالإ�ضافة �إىل �إط�لاق �صفحة خا�صة باللغة العربية عن
فريو�س كورونا على تويرت تت�ضمن ح�ساب هيئة ال�صحة
بدبي @ ،DHA_Dubaiكما قمنا م�ؤخرا بتحديث
قواعد ال�سالمة اخلا�صة بنا فيما يتعلق بالفريو�س حيث
و�سّ عنا نطاق تعريفنا للمحادثات ال�ضارة لت�شمل املحتوى
ال��ذي يتنافى ب�شكل مبا�شر مع التوجيهات ال�صادرة عن
اجل �ه��ات امل�ح�ل�ي��ة وال�ع��امل�ي��ة امل��وث��وق��ة ل�ت��وف�ير املعلومات
ال�صح ّية.
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للت�صدي لفريو�س كورونا..الإعالن عن �صندوق الإمارات وطن الإن�سانية
•• �أبوظبي-وام:

مت �أم�س الإعالن عن �صندوق الإمارات وطن الإن�سانية يف الدولة ملواجهة فريو�س كورونا
امل�ستجد كوفيد  19وذلك بالتن�سيق بني الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
وهيئة الهالل الأحمر الإماراتي ،واجلمعيات واملنظمات الإن�سانية يف الدولة.
و ي�ستقبل ال�صندوق م�ساهمات الأف��راد و امل�ؤ�س�سات املادية والعينية� ،إ�ضافة �إىل امل�ساهمات
الآخرى املتمثلة يف املباين واملرافق احليوية وال�سيارات وو�سائل الدعم اللوج�ستي عرب مراكز
الهالل الأحمر على م�ستوى ال��دول��ة ،واجلمعيات اخلريية الأخ��رى ومت و�ضع �آلية لإدارة
وتنظيم و�إدامة امل�ساهمات العينية واملادية بهدف توحيد اجلهود الوطنية للت�صدي لفريو�س
كورونا.

ي�أتي �إن�شاء ال�صندوق تعزيزا جلهود ال��دول��ة يف احل��د من تداعيات الفريو�س ال�صحية و
الإن�سانية و االقت�صادية و االجتماعية و يج�سد م�ضامني التالحم املجتمعي ال��ذي ي�سود
جمتمع الإمارات الذي ي�شد بع�ضه بع�ضا.
كانت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث قد ا�ست�ضافت مبقرها يف �أبوظبي
االجتماع الأول لت�أ�سي�س �صندوق الإم��ارت وطن الإن�سانية بح�ضور ممثل الهالل االحمر
الإم��ارات��ي �إىل جانب ممثلني ع��ن املنظمات والهيئات الإن�سانية واجلمعيات اخل�يري��ة يف
الدولة.
و �أ� �ش��ادت هيئة ال�ه�لال الأح �م��ر و املنظمات و اجلمعيات الأخ� ��رى ،مب�ساهمات الأف ��راد
وامل�ؤ�س�سات والهيئات ،والتي جاءت مببادرات ذاتية من تلك اجلهات ما ي�ؤكد ح�سها الوطني
العايل ،وا�ست�شعارا منها مل�س�ؤوليتها املجتمعية يف هذه الظروف ال�صحية الطارئة.
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دائرة الثقافة وال�سياحة – �أبوظبي تغلق م� ً
ؤقتا
جميع املواقع واملراكز الثقافية يف الإمارة
•• �أبوظبي-الفجر:

متا�شياً مع التدابري الوقائية اخلا�صة بفريو�س كورونا
(ك��وف�ي��د –  ،)19وح��ر��ص�اً على �صحة و��س�لام��ة الزوار
واجل �م �ه��ور م��ن امل�ج�ت�م��ع امل �ح �ل��ي ،ق ��ررت دائ� ��رة الثقافة
وال���س�ي��اح��ة – �أب��وظ �ب��ي �إغ�ل�اق جميع امل��واق��ع الثقافية
التابعة لها يف الإمارة ب�شكل م�ؤقت ،بدءاً من ام�س وحتى
�إ��ش�ع��ار �آخ ��ر .تت�ضمن ه��ذه امل��واق��ع بيت ال �ع��ود ،بريكلي
�أبوظبي ،مركز القطارة للفنون ،والتي كانت تقدم درو�ساً

حمدودة يف الفنون ،مع اتباع التعليمات ال�صارمة لل�صحة
وال���س�لام��ة .اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر� ،أ ّن ��ه �سبق ل��دائ��رة الثقافة
وال���س�ي��اح��ة – �أب��وظ �ب��ي �إغ �ل�اق ك��ل امل��واق��ع ال�ث�ق��اف�ي��ة يف
الإمارة ،مبا فيها؛ اللوفر �أبوظبي ،منارة ال�سعديات ،ق�صر
احل�صن ،املج ّمع الثقايف ،متحف ق�صر العني ،واحة العني،
قلعة اجلاهلي ،وق�صر املويجعي ،حيث تويل دائرة الثقافة
وال�سياحة – �أب��وظ�ب��ي الأه�م�ي��ة ال�ك�برى ل�صحة الزوار
واملوظفني و�سالمتهم ،على �أ ّن يتم �إعالمكم الحقاً عند
مبا�شرة املواقع الثقافية ا�ستقبال زوارها جمدداً.

عوي�ضة املرر :البنية التحتية للطاقة يف �أبوظبي قوية ومرنة و�أمن الإمدادات موثوق

•• �أبوظبي-وام:

�أ��ش��اد م�ع��ايل املهند�س عوي�ضة مر�شد امل��رر رئي�س دائ ��رة الطاقة يف �أبوظبي
باجلهود امل�شرتكة لل�شركات العاملة يف قطاع الطاقة يف �أبوظبي وثمن التعاون
ال��رائ��د ب�ين اجل�ه��ات احلكومية كافة حت��ت مظلة توجيهات القيادة الر�شيدة
ل�ضمان و�ضع �صحة و�سالمة ورفاهية النا�س مواطنني ومقيمني على ر�أ�س
الأولويات يف كل الظروف واال�ستمرار يف تزويد املجتمع وال�شركات يف القطاعني
احلكومي واخلا�ص باملوارد املائية والطاقة الأ�سا�سية التي يحتاجون �إليها.
و �أكد معاليه �أن توفري اخلدمات احليوية ويف مقدمتها املياه والكهرباء يجب
�أن تظل موثوقة وم�ستدامة لتمكني جميع القطاعات ال�صحية والتجارية
واالجتماعية و�سل�سلة الإمداد والتوريدات الأخرى من موا�صلة �أعمالها يف ظل
الو�ضع الراهن.
وق��ال �إن �إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي ق��ادرة على حماية بنيتها التحتية للطاقة ،و�ضمان
ا��س�ت�م��راري��ة الإم � ��دادات الآم �ن��ة وامل��وث��وق��ة ب��امل�ي��اه وخ��دم��ات ال���ص��رف ال�صحي
والكهرباء يف العام  2020والأعوام املقبلة.
و�أ� �ض��اف م �ع��ال �ي��ه ..ل�ط��امل��ا ك��ان��ت ال�ط��اق��ة رك �ي��زة رئي�سة م��ن رك��ائ��ز التنمية
االجتماعية واالقت�صادية يف �أبوظبي وم�ساهما يف حتقيق جودة احلياة وال�صحة
والرفاهية ل�سكان الإم��ارة ..متكنت �إمارة �أبوظبي وعلى مدى العقود ال�سابقة
من تطوير نظام طاقة عايل الكفاءة وم�ستداما ي�ضم واح��دة من �أك�بر البنى
التحتية لل�شبكات على م�ستوى املنطقة مع ق��درة عالية على التوليد والنقل
والتوزيع .
و�أو�ضح معاليه �أن �أبوظبي لديها طاقة �إنتاج كهربائي ت�صل �إىل  75كيلو واط
�ساعيا مع �أكرث من ت�سعة �آالف كيلومرت من خطوط النقل العلوية واجلوفية
و�أكرث من � 70ألف كيلومرت من خطوط التوزيع ،و�أما بالن�سبة لقطاع املياه ف�إن
لدى الإمارة قدرة كبرية وبنية حتتية ل�ضمان �أمن الإمداد .حيث تبلغ القدرة
الإنتاجية الإجمالية للمياه  960مليون جالون بريطاين يومياً مبتو�سط
�إنتاج يومي يبلغ  732مليون جالون بريطاين ،و�شبكة نقل بطول  3601كم
مع  52حمطة �ضخ و 126خزانا ،و�شبكة توزيع بطول  13952كم مع 43
حمطة �ضخ و 99خزانا ..كما �أن �أبوظبي لديها �أكرب احتياطي يف العامل ي�صل
�إىل  26مليون مرت مكعب من املياه املحالة عالية اجلودة وقدرة تخزين ت�صل
�إىل  5.6مليار جالون من املياه.

و�أ�شار معاليه �إىل �أن �أبوظبي متتلك كذلك  39حمطة ملعاجلة مياه ال�صرف
ال�صحي ب�سعة  1298ميغاواط ،والتي تعمل ب�أعلى املعايري العاملية لل�صحة
وال�سالمة واحلفاظ على البيئة ..وقال �إن برنامج تعزيز النفق اال�سرتاتيجي
اجلديد يف �أبوظبي  STEPامل�صمم جلمع ومعاجلة املياه التي يتم ت�صريفها
من املباين ال�سكنية والتجارية وال�صناعية لديه القدرة على معاجلة حوايل
 441000مرت مكعب من تدفق مياه ال�صرف ال�صحي اخلام يوميا .و�أ�ضاف
ان البنية التحتية للطاقة يف �أبوظبي قوية ومرنة ،والإمدادات �آمنة على املديني

القريب والبعيد ،ومن املهم الإ�شارة �إىل جاهزيتنا الق�صوى ،فنحن لدينا نظاما
فعاال وموثوقا يف التخطيط للطوارئ ي�ضمن ا�ستمرار عملياتنا الت�شغيلية
وتوفري املياه والكهرباء وخدمات ال�صرف ال�صحي جلميع القطاعات ال�سكنية
والتجارية وال�صناعية.
وقال معاليه ب�صفتنا اجلهة املنظمة لقطاع الطاقة يف الإم��ارة ،ف�إننا يف دائرة
الطاقة ن�ضع يف �صدارة �أولوياتنا الت�أكد من �أن ال�شبكة الكهربائية و�شبكات
امل �ي��اه و��ش�ب�ك��ات ال���ص��رف ال���ص�ح��ي تتمتع ب��امل��رون��ة و��س��رع��ة ال�ت�ك�ي��ف الالزمة

وتعمل ب�أعلى كفاءة .وخالل الو�ضع العاملي الراهن ،نحن نوا�صل اتخاذ جميع
اخلطوات اال�ستباقية الالزمة مبا يتما�شى مع توجيهات اجلهات املخت�صة يف
الدولة حلماية �صحة و�سالمة موظفينا يف قطاع الطاقة و�أ�صحاب امل�صلحة
وامل�ستهلكني وكامل �أف��راد جمتمعنا .و�أ�شار معاليه �إىل جاهزية دائرة الطاقة
وجميع ال�شركات امل�شغلة والعاملة يف القطاع للعمل عن بعد ،ح�سب احلاجة،
للحفاظ على ا�ستمرارية الأع�م��ال و�ضمان ا�ستمرارية العمليات الت�شغيلية
وم��وث��وق�ي��ة منظومة ق�ط��اع ال�ط��اق��ة و�أم ��ن الإم � ��دادات ،مو�ضحا �أن الظروف
احلالية التي تطلبت توفري العمل عن بعد �أثبتت القدرات الرقمية للقطاع يف
�إدارة التطبيقات الت�شغيلية وخدمات العمالء عن بعد.
وق��ال معاليه نعمل حاليا على م��راق�ب��ة ودرا� �س��ة التغيري املحتمل يف الطلب
على الطاقة وامل�ي��اه م��ن القطاعات التجارية وال�سيما م��ع توجه الكثري من
ال�شركات للعمل عن بعد ،هذا بالإ�ضافة �إىل التوقعات بزيادة اال�ستهالك من
القطاع ال�سكني نتيجة �إغ�لاق امل�ؤ�س�سات التعليمية واعتماد نظام التعليم عن
بعد مما ي ��ؤدي لتواجد الأ�سر لأوق��ات طويلة داخ��ل امل�ن��ازل ..و نراقب �أحمال
الطاقة وم�ع��دالت اال�ستهالك ونحن واث�ق��ون م��ن ق��درة ال�شركات الت�شغيلية
على التعامل مع التحوالت يف الطلب على املياه والكهرباء والتي ال تختلف
كثريا عن التحوالت املعتادة يف الطلب على احلمل بني �أيام الأ�سبوع وعطالت
نهاية الأ�سبوع ،كما �أننا على �أمت اال�ستعداد ملواكبة حتوالت الطلب مع احلفاظ
على موثوقية منظومة قطاع الطاقة ..و نراقب كذلك ب�شكل دائ��م ت�أثريات
الو�ضع الراهن على االقت�صادات العاملية ،و�أ�سعار الطاقة �سواء كانت النفط
�أو م�صادر الطاقة املتجددة ،وت��واف��ر املنتجات وامل�ع��دات امل�ستوردة ال�ضرورية
ملوا�صلة م�شاريع الطاقة ال�شم�سية والنووية يف �أبوظبي .و�أ�ضاف �أنه متا�شياً
مع الإجراءات الوقائية املتبعة يف �أغلب دول العامل ب�ش�أن عقد االجتماعات التي
تتطلب ح�ضوراً كبرياً ،مت ت�أجيل االجتماع املقرر يوم  18مار�س  2020لفتح
العطاءات النهائية لتطوير حمطة الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية بقدرة 1.5
جيجاوات يف منطقة الظفرة ،فيما �سيتم �إبالغ املقدمني على العطاءات يف املوعد
اجلديد الحقا.
وق��ال معاليه نحن يف و�ضع جيد ي�ؤهلنا لل�صمود يف وج��ه التحديات بف�ضل
الإج��راءات اال�ستباقية التي وجهت القيادة الر�شيدة بتنفيذها بالإ�ضافة �إىل
القدرات والإمكانات الرقمية املتاحة لكل اجلهات احلكومية مما ي�ضمن قدرتها
على موا�صلة الأعمال وتوفري اخلدمات احليوية للجميع.

رئي�س جامعة دبي يدعو الطلبة لال�ستفادة من التعلم عن بعد
•• دبي-الفجر:

دعا الدكتور عي�سى الب�ستكي رئي�س
ج��ام�ع��ة دب ��ي ال �ي��وم ط�ل�ب��ة املدار�س
واجل��ام �ع��ات ك��اف��ة ل�لا� �س �ت �ف��ادة من
فر�صة التعلم عن بعد خدمة لدولة
الإم� ��ارات و�أه��داف �ه��ا .وج��اء ذل��ك يف
ك�ل�م��ة ع�بر ف�ي��دي��و ط�ل��ب م�ن�ه��م من
خالله التعاطي بجدية يف مو�ضوع
التعلم عن بعد كونه فر�صة تاريخية
للم�ساهمة يف الطفرة التعليمية التي
جتتاح العامل اليوم .وقال �إن التعلم
ع��ن بعد �أ��ص�ب��ح ممكنا لأي �شخ�ص
من �أي مكان وعرب �أي جهاز وخا�صة
يف دولتنا وخدماتها الذكية وبنيتها

التحتية يف جم��ايل التعليم وتقنية
املعلومات .ودعا الطلبة لال�ستجابة
لتوجيهات الدولة يف جمال احلفاظ
على ال�سالمة العامة م ��ردداً �شعار
خلك-بالبيت.
وك ��ان ��ت ج��ام �ع��ة دب� ��ي ق ��د ب� � ��د�أت يف
ت�ط�ب�ي��ق ب��رن��ام��ج ال�ت�ع�ل�ي��م ع��ن بعد
يف جميع كلياتها (�إدارة الأعمال،
الهند�سة وتقنية امل�ع�ل��وم��ات وكلية
ال� �ق ��ان ��ون) ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل مركز
التطوير التنفيذي لديها والذي بد�أ
بتقدمي ع��دد م��ن ال ��دورات ع��ن بعد
وب�شكل مكثف متا�شياً مع تعليمات
و�إر� �ش��ادات وزراة ال�ترب�ي��ة والتعليم
للوقاية من فريو�س كورونا.

التعليمي والإداري والتقني لتقدمي
امل�ح��ا��ض��رات مب��واع�ي��ده��ا وب�أ�سلوب
جديد ومتطور .و�أ��ض��اف �أن الغاية
م ��ن ال�ت�ع�ل�ي��م ع ��ن ب �ع��د ل�ي����س فقط
ا�ستخدام �أ�ساليب متطورة ومبتكرة
بل من �أجل تعزيزالتعليم احلقيقي
وال �ف �ع��ال .ك�م��ا �أك ��د �أن امل�ط�ل��وب هو
جودة التعليم والرتكيز على الطلبة
وال�ت�ف��اع��ل معهم م��ن خ�لال تقدمي
من�صات تفاعلية ومتطورة.
كما قام الدكتور نا�صر املرقب نائب
رئي�س اجلامعة ومدير ق�سم تقنية
ويف هذا ال�صدد ،قال الدكتورعي�سى امل �ع �ل��وم��ات ب��ال �ت��وا� �ص��ل م ��ع جميع
ال �ب �� �س �ت �ك��ي رئ� �ي� �� ��س ج ��ام� �ع ��ة دب ��ي ال�ط�ل�ب��ة ل �ي ��ؤك��د ل �ه��م �أن اجلامعة
�إن اجل��ام �ع��ة م �� �س �ت �ع��دة بطاقمها ��س�ت�ب��د�أ بالتعليم ع��ن ب�ع��د م��ن 21

م��ار���س وح�ت��ى  2اب��ري��ل وباملواعيد
العادية للمحا�ضرات .ورافق الر�سالة
برابط خا�ص لفيديو ي�ساعدهم على
الت�سجيل يف امل �ح��ا� �ض��رات ع��ن بعد
والتمرين على ا�سلوب التعليم عن
بعد.
ومن جهتها� ،أر�سلت الطالبة رو�ضة
اخلياط نائبة رئي�سة احت��اد الطلبة
للجامعة فيديو اىل زمالئها تعلن
فيه ع��ن ا��س�ت�ع��داد اجل��ام�ع��ة لتعليم
الطلبة عن بعد.
و�أ�شارت الطالبة ميثاء �أحمد رئي�سة
احت � ��اد ال �ط �ل �ب��ة �أن االحت� � ��اد ي�أخذ ر�سالة حتفيزية ،حثتهم فيها على
م��و� �ض��وع ال�ت�ع�ل�ي��م ع��ن ب�ع��د بجدية التقيد مبواعيد الدرا�سة واال�ستفادة
كبرية وقد �أر�سلت �إىل جميع الطلبة م��ن ه��ذه ال�ف��ر��ص��ة للتعلم ع��ن بعد

واحل�ف��اظ على امل�ستوى الأكادميي ق��د ح��ر���ص على ا�ستقبال ات�صاالت
ال �ط �ل �ب��ة وار�� �ش ��اده ��م �إىل ال ��راب ��ط
العال جلامعة دبي وخريجيها.
وكان ق�سم الت�سجيل يف جامعة دبي اخلا�ص بالتعلم عن بعد.

يف اجتماع جرى عن بعد

اللجنة العليا ل�شرطة ر�أ�س اخليمة تناق�ش
خطة خدمات العمالء
•• ر�أ�س اخليمة -الفجر

عقد ال�ل��واء علي عبد اهلل ب��ن ع�ل��وان النعيمي
ق��ائ��د ع��ام �شرطة ر�أ� ��س اخليمة اجتماع جلنة
ال �ق �ي��ادة العليا ب��االت���ص��ال ع��ن ُب�ع��د  ،التزاماً
بالتوجيهات التي �أ�صدرتها اجلهات املخت�صة،
يف �إجراءات احتزارية لل�صحة وال�سالمة ب�سبب

حماكم دبي

حماكم دبي

فريو�س كورونا ( كوفيد . )19
وك ��ان ��ض�م��ن ح���ض��ور االج �ت �م��اع ع��ن ب�ع��د عرب
ال�ف�ي��دي��و العميد ع�ب��د اهلل خمي�س احلديدي
نائب قائد ع��ام �شرطة ر�أ���س اخليمة واملدراء
العامون .
وق��ال ق��ائ��د ع��ام �شرطة ر�أ� ��س اخليمة :عقدنا
ال �ي��وم اج�ت�م��اع جل�ن��ة ال �ق �ي��ادة ال�ع�ل�ي��ا ع��ن بُعد

ال�ت��زام�اً بالتوجيهات ال�ت��ي �أ��ص��درت�ه��ا اجلهات
املخت�صة حفاظاً على �صحة و�سالمة املجتمع
واعتماداً على تقنيات الثورة ال�صناعية الرابعة
 ...كلنا ال�ي��وم م���س��ؤول��ون ع��ن االل �ت��زام بتلك
التعليمات.
و�أو� � �ض ��ح � �س �ع��ادت��ه  :ن��اق ����ش االج �ت �م��اع خطة
ا� �س �ت �م��راري��ة الأع � �م� ��ال واجن ��ازات� �ه ��ا والأداء

حماكم دبي

واخل��دم��ات التي تقدمها �شرطة ر�أ���س اخليمة
لعمالئها والت�أكيد على �أن كل الإجراءات التي
يتم ات�خ��اذه��ا على م�ستوى امل��راك��ز ال�شرطية
هدفها بالدرجة الأوىل حماية املجتمع ون�ضع
هذا الهدف فوق كل اعتبار ...الواجب الوطني
يحتم علينا االلتزام بالتوجيهات والن�صائح من
اجلهات املخت�صة وقادتنا قدوتنا يف ذلك.

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية التجارية

حمكمة دبي االبتدائية التجارية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  1008/2020/60امر اداء

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  28/2020/60امر اداء

العدد  12893بتاريخ 2020/3/26
اعالن بيع عقار بالن�شر
فى الدعوى رقم  2018/310بيع عقار مرهون

العدد  12893بتاريخ 2020/3/26
اعالن بيع عقار بالن�شر
فى الدعوى رقم  2018/318بيع عقار مرهون

مو�ضوع الدعوى :املطالبة با�صدار الأمر بالزام املدعي ب�سداد مبلغ ( 10.989.68درهم) ع�شرة االف
وت�سعمائة وت�سعة وثمانون درهم وثمانية و�ستون فل�سا  ،مع الفائدة القانونية بواقع � %12سنويا من تاريخ
�أمر الأداء احلا�ضر وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
طالب الإعالن  :فري�ش اك�سرب�س � -ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :مدعي
وميثله  :احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :مطعم ومقهى �سان�سي�شن لوجن (�ش ذ م م) � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه  -جمهويل
حمل الإق��ام��ة .مو�ضوع الإع�ل�ان  :ق��ررت حمكمة دب��ي االبتدائية بتاريخ � 2020/2/27أوال  :انفاذ العقد
التجاري املربم بني الطرفني  :ثانيا  :ال��زام املدعي عليها مطعم ومقهى �سان�سي�شن لوجن (�ش ذ م م) بان
ت�ؤدي للمدعية فري�ش اك�سرب�س � -ش ذ م م مبلغ وقدره ( )10.989.68درهم (ع�شرة االف وت�سعمائة وت�سعة
وثمانون درهم وثمانية و�ستون فل�سا) مع الفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية
احلا�صل يف  2020/2/25وحتى ال�سداد التام  ،والر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.
ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

مو�ضوع الدعوى :املطالبة با�صدار الأمر بالزام املدعي ب�سداد مبلغ ( )14.906درهم (اربعة ع�شر الف وت�سعمائة
و�ستة درهم �إماراتي) مع الفائدة القانونية بواقع � %12سنويا من تاريخ امر الأداء احلا�ضر وحتى ال�سداد التام
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
طالب الإعالن  :احمد ح�سن املازمي حمامون وم�ست�شارون قانونيون � -صفته بالق�ضية  :مدعي وميثله  :احمد
ح�سن حممد عبداهلل املازمي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :انطونيو �شربل ال�صائغ  ،ب�صفته ال�شخ�صية وب�صفته مدير ال�شركة املطلوب �ضدها الأوىل
واملوقع على ال�شيكات � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2020/1/5بالزام املدعى عليهما تربيل ا�س (�ش ذ م م) و
انطونيو �شربل ال�صائغ بان ي�ؤديا بالت�ضامن للمدعية احمد ح�سن املازمي حمامون وم�ست�شارون قانونيون مبلغ
( )14.906درهم (اربعة ع�شر الف وت�سعمائة و�ستة درهم) والفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ املطالبة
الق�ضائية يف  2019/12/31وحتى ال�سداد التام  ،والر�سوم وامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.
ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

طالب التنفيذ :بنك را�س اخليمة الوطني � -ش م ع  -عنوانه � :إمارة دبي  -الق�صي�ص � -شارع دم�شق  -بناية نهال  -مقابل
�سان رايز �سوبرماركت  -وخلف فندق جراند بالزا  -مكاين 3779397176
املنفذ �ضده  :اف�شني ا�سماعيل عبدالكرمي عنوانه � :إمارة دبي  -منطقة احلبيبه اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 43رقم العقار
 - 403 :الطابق � - 4شقة �سكنية  -املبنى رقم  - 41ا�سم املبنى الرمث  - 26مكاين 2391266547
انه يف يوم الأربعاء املوافق  2020/4/8ال�ساعة  5.00م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى بيع
العقار املو�ضحة او�صافه ادن��اه لدى اجلهة التى انيط بها البيع(�شركة االم��ارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
( )www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة ايداع ت�أمني ال يقل عن  20%من
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع
كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�سة البيع .وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات :
�شقة �سكنية  -املنطقة  :احلبية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 43 :رقم املبنى  - 41 :ا�سم املبنى  :الرمث  - 26رقم العقار :
 - 403امل�ساحة  70.97 :مرت مربع  -املقدرة بـــ ( )534.739درهم  .مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.
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طالب التنفيذ :بنك ر�أ�س اخليمة الوطني � -ش م ع عنوانه � :إمارة دبي  -الق�صي�ص � -شارع دم�شق  -بناية نهال  -مقابل �سان رايز
�سوبرماركت  -وخلف فندق جراند بالزا  -مكاين 3779397176
املنفذ �ضده  :وحيد ر�ضا قا�سمي طاري
عنوانه � :إمارة دبي  -منطقة احلبيبة اخلام�سة  -رقم االر�ض  43رقم البلدية  847 - 683رقم املبنى  - 42ا�سم املبنى الرمث
 - 28رقم العقار  - 703الطابق � 7شقة �سكنية  -الإمارات العربية املتحدة  -مكاين 2380666542
انه يف يوم االربعاء املوافق  2020/4/8ال�ساعة  5.00م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى بيع العقار
املو�ضحة او��ص��اف��ه ادن��اه ل��دى اجلهة التى انيط بها البيع(�شركة االم ��ارات ل�ل�م��زادات وعلى موقعها االل�ك�تروين (www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني ال يقل عن  20%من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة
باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�سة
البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة
عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات :
نوع العقار � :شقة �سكنية  -املنطقة  :احلبية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 43 :رقم املبنى  - 42 :ا�سم املبنى  :الرمث  - 28رقم
الوحدة  - 703 :امل�ساحة  92.60 :مرت مربع  -القيمة التقديرية ( )697715درهم  -مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.
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عربي ودويل

ازدحام بعد فتح مقاطعة هوباي �أبوابها
•• ما�شينغ �-أ ف ب

مع �إعادة فتح �أبوابها الأربعاء بعد �شهرين من
احلجر ب�سبب انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد،
ت�شهد مقاطعة هوباي ال�صينية ازدحاما �شديدا
يف القطارات واحل��اف�لات واختناقات يف حركة
ال�سري.
و�أمام حمطة ما�شينغ املدينة التي ت�ضم 800
�أل��ف ن�سمة ا�صطف ح�شد يرافقه �أطفال حتت
املطر ليتمكن من �شراء بطاقة �سفر ومغادرة
املقاطعة املنقطعة عن �أنحاء البالد منذ نهاية

•• عمان�-أ ف ب

ك��ان��ون ال �ث��اين/ي �ن��اي��ر .ومل ت�سمح ال�سلطات
املحلية لفريق من وكالة فران�س بر�س باخلروج
من حمطة القطارات للتحدث �إىل امل�سافرين.
وك��ان��ت احلكومة ال�صينية �أعلنت الثالثاء �أن
القيود على التنقالت �سرتفع ببع�ض ال�شروط
اع �ت �ب��ارا م��ن منت�صف ال�ل�ي��ل ل�ك��ام��ل مقاطعة
هوباي با�ستثناء كربى مدنها ووهان حيث ظهر
الفريو�س يف نهاية  2019قبل �أن ينت�شر يف
جميع �أنحاء العامل.
ول��ن ي��رف��ع احل�ج��ر امل�ف��رو���ض على  11مليون
ن�سمة قبل الثامن من ني�سان/ابريل.

يبلغ عدد �سكان املقاطعة خم�سني مليون ن�سمة
و�شهدت االنت�شار الأك�بر للوباء ال��ذي �أدى �إىل
وفاة حواىل � 3300شخ�ص يف ال�صني من �أ�صل
�أكرث من ثمانني �ألف �أ�صيبوا بالفريو�س.
ومت فر�ض �إغالق املقاطعة قبل العطلة الطويلة
ل��ر�أ���س ال�سنة ال�صينية التي ع��اد فيها ماليني
ال �ع��ام �ل�ين امل �ه��اج��ري��ن يف م ��دن � �ش��رق البالد
وجنوبها �إىل مناطقهم الأ�صلية.
ال�ن�ت�ي�ج��ة ه��ي �أن �آالف امل �ه��اج��ري��ن ينتظرون
بقلق �إمكانية عودتهم �إىل �أماكن �أعمالهم التي
يعيلون منها عائالتهم.
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معار�ض تركي �:أردوغان ي�ستخدم ال�صومال لإدارة عملياته ال�سرية يف �أفريقيا

•• �أنقرة-وكاالت:

قال املعار�ض الرتكي عبد اهلل بوزكورت �إن الرئي�س الرتكي رجب �أردوغ��ان حني يقدم �أي م�ساعدات لأي دول��ة ،يريد �أن ي�ستغل مواردها
ويحولها لنقطة �إط�لاق للأعمال الرتكية يف املنطقة وه��ذا ما يفعله يف ال�صومال وليبيا الآن .وق��ال بوزكورت يف حديث خا�ص لـ� 24إن
�أردوغان يتطلع �إىل فر�ص جتارية يف ال�صومال ويبحث عن �آفاق النفط والذهب هناك ،وك�شفت الوثائق امل�سربة ل�صهر �أردوغان وهو بريات
البريق يف عام  2016والذي كان ينقل خاللها تفا�صيل املوارد املعدنية يف ال�صومال وكيفية ا�ستغاللها .وك�شف املعار�ض الرتكي بوزكورت �أن
ال�سفري الرتكي ال�سابق يف مقد�شيو كاين توران حول ماليني الدوالرات �إىل �شركاء �أردوغان التجاريني �أثناء وجوده يف مقد�شيو ،حيث التقى
ال�سفري قادة حركة ال�شباب الإرهابية �سرا وباع لهم الأ�سلحة.
و�أكد بوزكورت �أن �أردوغان يخطط لإدارة العمليات ال�سرية يف �أفريقيا جنوب ال�صحراء الكربى با�ستخدام ال�صومال كمن�صة �إنطالق ،ولهذا
الأمر مت بناء �أكرب جممع لل�سفارة الرتكية يف مقد�شيو �أثناء بناء مركز تدريب ع�سكري �أخر.
كما ك�شف املعار�ض الرتكي �أن �أردوغان يقوم بكل هذه الأن�شطة يف ال�صومال دون االنخراط مع �أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني يف �أفريقيا مثل
كينيا و�إثيوبيا وجنوب �أفريقيا ،لأنه يعلم �أن خططه ال�سرية �ستحبط �إذا �شارك ه�ؤالء يف م�شروعاته.

الأردنيون يخرجون للت�سوق بعد تخفيف منع التجول

ب� ��د�أ �آالف الأردن� �ي�ي�ن � �ص �ب��اح �أم�س
اخل ��روج م��ن م�ن��ازل�ه��م للت�سوق من
املتاجر و�أف��ران اخلبز وال�صيدليات
القريبة بعد قرار ال�سلطات تخفيف
�إج � � � ��راءات ح �ظ��ر ال �ت �ج��ول لثماين
�ساعات يوميا.
فر�ضت احلكومة حظر جتول اعتباراً
من ال�سبت املا�ضي يف �إط��ار �إجراءات
ا ّت�خ��ذت�ه��ا مل��واج�ه��ة ج��ائ�ح��ة فريو�س
كورونا امل�ستجد ال��ذي ُ�سجلت 153
�إ�صابة به يف الأردن.
ون���ش��رت امل��واق��ع االخ �ب��اري��ة املحلية
� �ص ��ورا ت�ظ�ه��ر ع �� �ش��رات الأ�شخا�ص
ي���ص�ط�ف��ون يف ط��واب�ير �أم� ��ام املحال
ت ��ارك�ي�ن م �� �س��اف��ة م�ت�ر ف �ي �م��ا بينهم
وقد ارت��دى العديد منهم الكمامات
وال �ق �ف��ازات ال��واق �ي��ة ،يف ح�ين ينظم
�شخ�ص عملية الدخول.
وف �ت �ح��ت حم ��ال ال �ب �ق��ال��ة والأف� � ��ران
وال���ص�ي��دل�ي��ات يف الأح �ي��اء ال�سكنية
عند العا�شرة �صباحا على �أن تغلق يف
ال�ساد�سة م�ساء وب�شكل يومي.
و�أعلنت مديرية االمن العام يف بيان �إنه �سيتم يف متام
ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء م��ن ك��ل ي��وم اط�لاق �صافرات
االنذار ،ايذانا بانتهاء الوقت امل�سموح للتزود بامل�ؤن ،حيث
�سيتم �ضبط كل من يتواجد بال�شارع العام بعد �إطالق

ال�صافرات  .ونا�شد نقيب جت��ار امل��واد الغذائية خليل
احلاج توفيق� ،أ�صحاب البقاالت وحمال ال�سوبرماركت
� �ض��رورة االل �ت��زام ب���ش��روط وتعليمات ال��وق��اي��ة؛ وذلك
ب��ارت��داء الكمامات وال�ق�ف��ازات ،وتوفري م��واد التعقيم،
و�ضمان عدم وجود اكتظاظ داخل املحالت .
وح� ��ددت ال���س�ل�ط��ات �أع �م��ار الأ� �ش �خ��ا���ص امل���س�م��وح لهم

ب��اخل��روج وال���ش��راء م��ن ال�ب�ق��االت يف الأح �ي��اء ال�سكنية
من � 16إىل  60عاما ومن خالل ال�سري على الأقدام،
بدون �سيارات.
وق��ال رئي�س ال��وزراء عمر ال��رزاز يف ر�سالة للمواطنني
�إن خم ��زون الأردن اال��س�ترات�ي�ج��ي م��ن ال �غ��ذاء كاف
ومطمئن وال يوجد داع للتهافت واالكتظاظ عند �شراء

املواد الأ�سا�سية حتت طائلة �إغالق
املتاجر.
ودع� ��ا ال � ��رزاز امل��واط �ن�ي�ن �إىل ترك
م�سافة �آم�ن��ة بينهم و��ش��دد على �إن
ا�ستخدام ال�سيارات ممنوع �إال حلملة
الت�صاريح .
و�أ�شار �إىل �أن��ه �سيتم البدء يوم غد
اخلمي�س بت�سهيل خدمة التو�صيل
م ��ن الأ� � �س� ��واق ال �ت �ج��اري��ة وامل �ح��ال
الكربى .
وي�أتي ال�سماح للمواطنني بالت�سوق
بعد �أن تعرثت عملية توزيع اخلرب
م ��ن ق �ب��ل �أم� ��ان� ��ة ع� �م ��ان الثالثاء
وح�صلت ازدحامات �شديدة عليها يف
بع�ض املناطق.
وبد�أت �شركات بتو�صيل مياه ال�شرب
والأدوية للمواطنني �إىل منازلهم.
واوق �ف��ت الأج �ه��زة الأم�ن�ي��ة 1657
�شخ�صا خرقوا �أوام��ر حظر التجول
يف عموم حمافظات اململكة.
وف��ر� �ض��ت ال���س�ل�ط��ات م�ن��ذ الأ�سبوع
امل��ا� �ض��ي ح �ج ��را � �ص �ح �ي��ا ع �ل��ى نحو
�ستة �آالف �شخ�ص قدموا من خارج

اململكة.
وق��ررت عمان اال�سبوع املا�ضي وقف الرحالت اجلوية
وغ�ل��ق امل��دار���س وت��أج�ي��ل ال�ف�ع��ال�ي��ات ال��ري��ا��ض�ي��ة ومنع
ال�صالة يف امل�ساجد والكنائ�س والتجمعات وجمال�س
العزاء وغلق �صاالت ال�سينما واملطاعم.

دول البلقان ت�ستعد للأ�سو�أ مع نق�ص الأطباء
•• �سكوبيي�-أ ف ب

كورونا يقلب حياة اجلزائريني ويهددهم باملجهول
•• اجلزائر-وكاالت

�أ��ص��اب وب��اء ك��ورون��ا اجلزائريني بالذعر وال�ف��زع مثل
باقي �سكان العامل ،و�أرغمهم على التخلي عن عاداتهم
االجتماعية ،يف الوقت الذي خ�سر فيه بع�ضهم م�صدر
قوته اليومي بعد التدابري االحرتازية التي اتخذتها
احل�ك��وم��ة يف حم��اول��ة الح �ت��واء تف�شيه .يف ال�ساعات
الأوىل لدخول قرار احلجر ال�شامل على �سكان �إقليم
والي��ة البليدة مل��دة � 10أي��ام قابلة للتجديد ،تنفيذاً
•• جزيرة لي�سبو�س�-أ ف ب

يف خم� �ي ��م م � ��وري � ��ا ع� �ل ��ى ج ��زي ��رة
لي�سبو�س ال�ي��ون��ان�ي��ة ،وه ��و الأك�ب�ر
يف �أوروب� ��ا ،يتحدث امل�ه��اج��رون عن
قلقهم امل���ض��اع��ف يف زم��ن كورونا
امل���س�ت�ج� ّد ال ��ذي �أ� �ص��اب ث�لاث��ة م��ن ��س�ك��ان اجلزيرة.
ويقول �أحد قاطني املخيم الفريو�س ت�سبب بفو�ضى،
التوتر هائل  .و�صف املتحدث با�سم احلكومة اليونانية
�ستيليو�س بيت�سا�س خميم موريا ال��ذي ي ��أوي حواىل
� 19أل ��ف م�ه��اج��ر ب ��أن��ه قنبلة �صحية  .وق��د خ�ضع
املخيم الجراءات �صارمة يف الأيام الأخرية ملنع دخول
فريو�س �إليه.
ي �ق��ول امل �ه��اج��ر ال �� �ص��وم��ايل اب��راه �ي��م حم�م��د ح�سني
لوكالة فران�س ب��ر���س ُطلب منا ع��دم م�غ��ادرة خيمنا
وعدم التج ّمع ،لكن هذا الأمر م�ستحيل يف موريا .
وي�ضيف ط��ال��ب اللجوء ال��ذي يعي�ش يف املخيم منذ
�ستة �أ�شهر �أن الو�ضع يتفاقم يومياً ،مل يعد بامكاننا
الذهاب لنق�ضي حاجاتنا يف املدينة كما كنا نفعل من
قبل� ،أطفالنا ي�أكلون � ّ
أقل يوماً بعد يوم .
ُ
ّ
ومُ نعت الزيارات �إىل املخيم وقل�صت ت�صاريح اخلروج
ب�شكل كبري ُ
و�ضبط تنقّل املهاجرين يف و�سائل النقل
العامةُ :فر�ضت كل هذه االجراءات لتفادي احتكاك �أي
مهاجر مع �سكان اجلزيرة.
ً
و�أ� �ص��اب ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستج ّد � 743شخ�صا يف
ال �ي��ون��ان بينهم ث�لاث��ة م��ن ��س�ك��ان ج��زي��رة لي�سبو�س
و�أودى بحياة ع�شرين �شخ�صاً.
وفر�ضت احلكومة القلقة ج��راء االكتظاظ يف املخيم
حيث يعي�ش � 38ألف مهاجر رغم �أن �سعته ال تتجاوز
 ،6200العزل التام على املهاجرين قبل �أربعة �أيام
من فر�ضها العزل على اليونانيني االثنني.
وك�ت��ب حممد �أم�ي��د ،وه��و ط��ال��ب جل��وء �أف �غ��اين ،على
في�سبوك نحن يف زمن الكورونا و�أكرب م�شكلة (هنا)

ل �ق��رارات املجل�س الأع�ل��ى ل�ل�أم��ن ،ن�صبت ف��رق جهاز
ال��درك الوطني التابع ل��وزارة ال��دف��اع ،نقاط تفتي�ش
متفرقة على م�ستوى مداخل وخمارج املدينة.
ومُنع مرور كل املركبات وال�سيارات با�ستثناء املرخ�صة
من جهاز الدرك .وتعترب مدينة البليدة 40،كيلومرتاً
جنوب العا�صمة ،ب�ؤرة كورونا يف اجلزائر بعدما �سجلت
� 125إ�صابة م�ؤكدة من �إجمايل  ،23منها  8وفيات
من �أ�صل  .17ويف داخل املدينة ،بدا وك��أن النا�س مل
تلتزم باحلجر ال�شامل يف البيوت.

ت���ش�ه��د م�ن�ط�ق��ة ال �ب �ل �ق��ان الفقرية
يف �أوروب � ��ا ارت �ف��اع��ا ��س��ري�ع��ا يف عدد
الإ�صابات بفريو�س كورونا امل�ستجد
وت�ستعد ل�ل�أ� �س��و�أ ب��أن�ظ�م��ة �صحية
�أ��ض�ع�ف�ت�ه��ا ه �ج��رة الأط �ب ��اء ونق�ص
التجهيزات.
وت� ��� �س ��اءل زوران هري�ستوف�سكي
الأربعيني الذي يعي�ش يف جمهورية
�شمال مقدونيا �إذا كانت دول �أكرب
ب�ك�ث�ير و�أغ� �ن ��ى ب�ك�ث�ير ال ت�ستطيع
�إدارة القفزة يف عدد الإ�صابات ،فماذا
�سيحل بنا؟ .
و�أح���ص�ي��ت ح ��واىل � 2200إ�صابة
ون�ح��و  25وف ��اة يف املنطقة ح�سب
�أرق ��ام ر�سمية يعتقد �أن�ه��ا اق��ل من
العدد الفعلي لكنها ت�شري �إىل ت�سارع
كبري.
ومنذ الإع�لان عن الإ�صابة الأوىل
يف كرواتيا يف � 25شباط/فرباير،
اتخذت خمتلف احلكومات �إجراءات
ت � ��زداد ت �� �ش��ددا ل��وق��ف ال ��وب ��اء ،من
فر�ض حالة ال�ط��وارىء �إىل �إعالن
ح��ال��ة ال �ك ��ارث ��ة و�إغ �ل ��اق امل ��دار� ��س
واحل� � ��دود وف ��ر� ��ض ح �ظ��ر التجول
وت�أجيل انتخابات.
وح ��ذر الأط �ب��اء م��ن �أن ��ه �إذا �أ�صبح

الو�ضع ي�شبه م��ا ي�ح��دث يف فرن�سا
و�إيطاليا �أو ا�سبانيا فيمكن للأنظمة
ال�صحية �أن تنهار.
وال�سبب هو نق�ص امل��وارد والأطباء
واملمر�ضني الذين انتقلوا �إىل �أوروبا
الغربية .وذلك لأن منطقة البلقان
ال�ت��ي ت�ع��اين م��ن �شيخوخة �سكانها
ت �� �ش �ه��د ه �ج ��رة ك �ب�ي�رة وخ�صو�صا
ل���ش�ب��ان�ه��ا امل ��ؤه �ل�ي�ن ب��درج��ة عالية
الذين يهربون من الف�ساد والبطالة
والأجور ال�ضئيلة.
وتقول منظمة ال�صحة العاملية �إنه
بينما يتوفر يف �إيطاليا � 4,1أطباء
ل�ك��ل �أل ��ف ن���س�م��ة ،ل�ي����س يف �ألبانيا
��س��وى  1,2طبيب � --أدن ��ى معدل
يف �أوروب � � ��ا --وال �ب��و� �س �ن��ة طبيبان
ورومانيا .2,2
يف كو�سوفو يجرب نق�ص الأطباء يف
الأوقات العادية ال�سكان غلى التوجه
�إىل ال ��دول امل �ج��اورة وه ��ذا مل يعد
ممكنا منذ �إغالق احلدود.
ي��رى الطبيب بلريمي �سيال رئي�س
نقابات ال�صحة �أن الإقليم ال�صربي
ال�سابق ينق�صه حواىل خم�سة �آالف
مهني .وقال �إن الو�ضع ينذر بال�سوء
وعلينا �أال نخفي ذلك .
يف �شمال مقدونيا يغادر نحو خم�سني
باملئة من خريجي كلية الطب البالد

يتحدث املهاجرون عن قلقهم امل�ضاعف يف زمن كورونا

يف م��وري��ا ،ب��ات ن��ادراً ظهور عنا�صر
ال���ش��رط��ة وال �ع��ام �ل�ين يف املنظمات
منذ العزل.
وي� �ق ��ول ط ��ال ��ب ال �ل �ج��وء ابراهيم
حم�م��د ح���س�ين �إن م�شكلة الأم ��ن
�أ�� �س ��و�أ ح��ال �ي �اً لأن ك��ل � �ش��يء توقف
ونحن خائفون .
بالن�سبة �إىل الأف�غ��اين �سيد حيدري ،ف ��إن الفريو�س
ت�سبب بفو�ضى يف املخيم ،التوتر هائل ،اخلوف �سي�ؤدي
�إىل م�شاكل �أكرث بكثري من الفريو�س .
ويروي لفران�س بر�س مل يعد هناك �شرطة واملوظفون
ال ي�أتون (� )...أتفهّم ،يتبعون قيود (احلكومة) لكن
املخيم يعمل ببطء ،النفايات تتكدّ�س �أمامه واحلافلة
�إىل ميتيليني مل ت�أتِ كما جرت العادة.
ي��و��ض��ح م���س��اع��د م��دي��ر امل�خ�ي��م دمي�تري ����س فافيا�س
لفران�س بر�س �أن معظم طالبي اللجوء يدركون �أن
هناك وب��اء ك��ورون��ا امل�ستج ّد ( )...ي�سمعون عنه من
�أقربائهم الذين يعي�شون يف دول �أخرى وهم خائفون
 .وي�شري �سيد حيدري �إىل �أن الأط�ب��اء ال يفح�صون
حالياً �إال �أول�ئ��ك ال��ذي��ن ي�سعلون �أو يعط�سون بينما
هناك �أ�شخا�ص م�صابون ب�أمرا�ض مزمنة ،يعانون من
�أمرا�ض قلبية �أو غريها .
وي�ضيف زوجتي بحاجة �إىل حتاليل لكن حتى منظمة
�أطباء بال حدود قالت لنا �إن ذلك م�ستحيل حالياً .
ودع� ��ت ح� ��واىل ع���ش��ري��ن م�ن�ظ�م��ة غ�ي�ر ح�ك��وم�ي��ة من
بينها هيومن رايت�س ووت����ش الثالثاء احلكومة �إىل
العمل ف��وراً على تقلي�ص ع��دد املقيمني يف املخيمات
ملنع ح�صول �أزم��ة �صحية و�سط انت�شار وب��اء كورونا
امل�ستج ّد .
واعتربت املنظمات �أن �آالف الأ�شخا�ص بينهم م�سنّون
و�آخرون يعانون من �أمرا�ض مزمنة و�أطفال �صغار جداً
وق�صر مبفردهم حما�صرون
ون�ساء حوامل ومع ّوقون َّ
يف ظروف مزرية و�سط تف�شي وباء كوفيد. 19-

توتر وفو�ضى يف خميم جزيرة لي�سبو�س اليونانية
هي اكتظاظ املخيمات  .وي�ستقبل املخيم حالياً �أكرث
ب�ستّ مرات من �سعته الأ�صلية بالإ�ضافة �إىل �أن ظروف
النظافة ال�صحية فيه مزرية �إىل درجة �أن الكثري من
املنظمات غري احلكومية و�صفته ب�أنه معيب لأوروبا ،
قبل تف�شي الوباء.
ودعا نواب �أوروبيون االثنني احلكومة اليونانية �إىل
�إجالء املهاجرين الأكرث �ضعفاً من املخيمات اليونانية
حمذّرين من خطر وقوع الكثري من الوفيات .

وق ��ال امل�ت�ح��دث ب��ا��س��م املفو�ضية الأوروب �ي ��ة �أدال�ب�رت
يانز الثالثاء �إن االحت��اد الأوروب��ي ي�ساعد اليونان يف
�إعداد خطة طوارئ ملواجهة تف�شي الوباء يف خميمات
املهاجرين.
وح �ذّر رئي�س اللجنة الربملانية الأوروب �ي��ة للحريات
امل��دن�ي��ة وال �ع��دل وال���ش��ؤون الداخلية خ��وان فرناندو
لوبيز �أغيالر من �أن لي�س هناك �أي احتمال للتباعد
االجتماعي و املعدات الطبية الالزمة غري متوفرة .

�إىل دول مثل �أمل��ان�ي��ا على ح��د قول
نيكوال ب��رزان��وف املتخ�ص�ص بطب
ال�ط��وارئ يف ن��ادي الأط�ب��اء ال�شباب
ال��راب�ط��ة ال�ت��ي ت�سعى غلى �إ�صالح
الأنظمة ال�صحية .وا�ضاف يف �أغلب
�ألأح�ي��ان �أف�ضل الأط�ب��اء هم الذين
يذهبون �إىل اخلارج .
يف ب �ل �غ��راد ت��و� �ض��ح �أ� �س �ت ��اذة �أملانية
ل��وك��ال��ة ف��ران����س ب��ر���س ط��ال�ب��ة عدم
ك �� �ش��ف ه��وي �ت �ه��ا �أن ل��دي �ه��ا ع�شرة
طالب طب لإعدادهم على ممار�سة
�أعمالهم يف �أملانيا.
يف مواجهة فريو�س كورونا امل�ستجد
وملحاولة منع الأط�ب��اء من الهجرة
�إىل اخلارج� ،أعلنت �صربيا عن زيادة
يف �أجور العاملني يف القطاع ال�صحي
بن�سبة ع�شرة باملئة.
يف ب �ل �غ��اري��ا ،ت �ظ��اه��رت املمر�ضات
ال�ل��وات��ي انخف�ض ع��دده��ن مبقدار
الن�صف منذ انتهاء ال�شيوعية ،يف
الأ�شهر الأخرية ب�سبب العمل الذي
ي �ف��وق ق��درت �ه��ن والأج � ��ور املتدنية
( 450يورو).
يف املقابل ،ال ي�ستطيع عدد كبري من
�سكان املنطقة ال��ذي��ن يبلغ عددهم
 48م�ل�ي��ون ن���س�م��ة احل �� �ص��ول على
معدات للوقاية مبا يف ذلك الأطباء
الذين يعاجلون املر�ضى.
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عوا�صم
الريا�ض
حذرت النيابة العامة يف اململكة العربية ال�سعودية ،من �إنتاج �صور
�أو مقاطع فيديو ملخالفات �أم��ر منع التجول� ،أو التحري�ض على
خمالفته ،ون�شرها عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي.
ووف�ق�اً لوكالة الأن�ب��اء ال�سعودية وا���س � ،أك��دت النيابة العامة عرب
ح�سابها الر�سمي على من�صة ت��وي�تر� ،أن ذل��ك يُعد جرمية كبرية
موجبة للتوقيف ويُعاقب مرتكبها طبقاً للمادة ال�ساد�سة من نظام
مكافحة جرائم املعلوماتية بال�سجن �إىل � 5سنوات وغرامة ت�صل �إىل
 3ماليني ريال .و�أو�ضحت �أن العقوبة �ستطبق على املخالفني دون
�أن تطال املُ�ساءلة املُبلغني.
القاهرة

ك�شفت م�صادر �أمنية بالقاهرة� ،أن الداخلية امل�صرية� ،أعلنت حالة
الطوارئ الق�صوى بني �صفوفها؛ ا�ستعدادا لتطبيق ق��رار جمل�س
الوزراء بحظر التجوال ،بدءا من �أم�س الأربعاء وملدة  15يوما.
و�أن��ه مت �إل�غ��اء جميع الإج ��ازات لل�ضباط والأف ��راد ،ويجري حاليا
توزيعهم وفقا خلريطة االنت�شار داخ��ل املناطق ،عقب �صدور قرار
احلظر لتطبيقه يف ال�شارع ،و�ضبط املخالفني.
و�أو��ض�ح��ت امل���ص��ادر� ،أن الداخلية امل�صرية� ،أعلنت حالة الطوارئ
يف خمتلف القطاعات ،وذل��ك لت�أمني املن�ش�أت الهامة ،واحليوية،
و�شركات الكهرباء ،واملياه ،ومباين ال�شركات وغريها.
طرابل�س
�أعلنت ليبيا ،ت�سجيل �أول �إ�صابة بفريو�س كورونا امل�ستج ّد كوفيد-
 ، 19وفقا للمركز الوطني ملكافحة الأمرا�ض ،الذي يقوم بن�شاطاته
الطبية يف خمتلف الأرا�ضي الليبية.
وذكر املركز الوطني �أنه مت الت�أكد من الإ�صابة بعد �إجراء الفحو�صات
يف خمترب ال�صحة العامة باملركز الوطني ملكافحة الأمرا�ض .
وامل�صاب �شخ�ص ليبي عاد من ال�سعودية م�ؤخّ راً عن طريق تون�س
ظهرت عليه الأعرا�ض بعد �أكرث من �أ�سبوع من عودته �إىل البالد،
وفقا مل�صادر ليبية .كانت الأمم املتحدة ودول غربية دعت الأ�سبوع
املا�ضي طريف النزاع يف ليبيا �إىل الوقف الفوري للأعمال القتالية
ملواجهة خطر الوباء.
من جانبه� ،أبدى اجلي�ش الوطني الليبي ترحيبه بدعوة �إىل وقف
القتال لأغ��را���ض �إن�سانية ،لأج��ل الرتكيز على مواجهة فريو�س
كورونا (كوفيد .)19
�سيول
ط�ل��ب ال��رئ�ي����س الأم�ي�رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب م �ع��دات اخ�ت�ب��ار خا�صة
بفريو�س كورونا امل�ستجد من كوريا اجلنوبية ،وفق ما �أفاد نظريه
الكوري اجلنوبي مون جاي-ان الأربعاء ،يف وقت ت�سعى وا�شنطن �إىل
�إعادة الن�شاط �سريعاً �إىل اقت�صادها الأكرب يف العامل.
وانت�شر الفريو�س ب�شكل كبري يف كوريا اجلنوبية التي كانت الأكرث
ت�ضرراً منه بعد ال�صني يف بداية فرتة انت�شاره ،لكنها متكنت من
ال�سيطرة عليها من خ�لال تدابري وا�سعة لفح�ص ال�سكان وتتبع
م�صادر الإ�صابات .وبحلول منت�صف ليل الثالثاء ،يكون � 367ألف
�شخ�ص يف كوريا اجلنوبية قد خ�ضعوا للفح�ص املجاين لكل �شخ�ص
يحيله طبيب �أو كان له توا�صل مع حاالت �إ�صابة م�ؤكدة ومن جاءت
نتيجة اختباره �إيجابية .وت�سجل الواليات املتحدة �أكرب عدد �إ�صابات
يف العامل (� 55ألف حالة) بعد ال�صني و�إيطاليا ،علماً �أنها يف البداية
مل جتر عمليات فح�ص كثرية.
وي�أتي طلب ترامب ملعدات االختبار يف وقت دعا فيه �إىل و�ضع ح ّد
ب�أ�سرع وقت للتباعد االجتماعي و�أعلن بداية نهاية الأزمة ال�صحية
يف الواليات املتحدة .وقال مون خالل زيارته ملركز ت�صنيع معدات
اختبار يف �سيول قدم الرئي�س ترامب من الواليات املتحدة  ...طلباً
�إلينا للتزود ب�شكل طارئ ب�أدوات حجر مثل معدات االختبار .
وخالل ات�صال هاتفي ،قال مون لرتامب �إن �إر�سال املعدات يتطلب
موافقة م�سبقة من �إدارة الغذاء والدواء الأمريكية التي �أكد الرئي�س
الأمريكي �أنه �سي�سعى لت�أمينها خالل اليوم  ،وفق ما �أعلنت الرئا�سة
الكورية اجلنوبية يف بيان منف�صل يف وقت �سابق.

ا�ستقالة رئي�س الربملان الإ�سرائيلي يويل �إدل�شتاين

•• القد�س�-أ ف ب

�أعلن رئي�س الربملان الإ�سرائيلي (الكني�ست) يويل �إدل�شتاين �أم�س ا�ستقالته
من من�صبه جتنبا للخ�ضوع لأم��ر ق�ضائي يجربه على انتخاب خلف له،
و�ستمهد ا�ستقالة حليف رئي�س الوزراء ال�سابق بنيامني نتانياهو ،الطريق
للمعار�ضة لال�ستحواذ على املن�صب.
وقال �إدل�شتاين ،حليف رئي�س الوزراء املنتهية واليته يف بيان �صحايف �أعلن
�أ�ستقالتي من من�صب رئي�س الكني�ست .
ورف�ض رئي�س الربملان وع�ضو حزب الليكود اليميني� ،أمر املحكمة العليا
حتديد موعد الختيار خلف له .واعترب �إدل�شتاين �أن لي�س من حق املحكمة
التي �أعطته مهلة حتى الأربعاء الختيار خليفته ،فر�ض الإمالءات ،معترباً
تدخلها يف �ش�ؤون الهيئة الت�شريعية املنتخبة فظا ومتعجرفا .
و�ستمهد ا�ستقالة �إدل�شتاين الطريق للمعار�ضة لل�سيطرة على عملية
تنظيم جدول �أعمال الربملان الإ�سرائيلي يف الوقت الذي تكافح فيه الدولة
للق�ضاء على تف�شي فريو�س كورونا امل�ستجد.
و�سجلت �إ�سرائيل � 2030إ�صابة بالفريو�س الذي �أودى بحياة � 5أ�شخا�ص،
وفق �آخر ح�صيلة لوزارة ال�صحة.
وق��ال رئي�س الكني�ست لن �أ�سمح لإ�سرائيل �أن تنجر نحو الفو�ضى ،لن
�أمد يد امل�ساعدة حلرب �أهلية  .وي�أتي هذا اخلالف بعد �أن �أجرت �إ�سرائيل
ثالثة انتخابات خالل �أقل من عام ،مل تثمر عن نتيجة حا�سمة.
و�شهدت االنتخابات التي جرت يف وقت �سابق من هذا ال�شهر فوز الأحزاب
املناه�ضة لنتانياهو بـ 62مقعداً يف الكني�ست امل�ؤلف من  120مقعداً بينما
فاز املع�سكر اليميني باملقاعد الـ 58املتبقية.
وكلف الرئي�س الإ�سرائيلي ر�ؤوف�ين ريفلني خ�صم نتانياهو ،رئي�س هيئة
الأركان ال�سابق بيني غانت�س ت�شكيل احلكومة املقبلة.
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
القهوة االوروبيه �ش.ذ.م.م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
غالم نبي للتجارة العامة �ش.ذ م .م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
�شركة نذير با�شا �سيد لتجارة املعدات امليكانيكيه والهند�سيه ذ.م.م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
ماجينتا (�ش.ذ.م.م)
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ  2020/1/14:م
املودعة حتت رقم323929 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :القهوة االوروبيه �ش.ذ.م.م.
وعنوانة� :ص.ب  ،71535دبي ،الإمارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الدعاية والإع�لان و�إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي ،ترويج املبيعات للآخرين و�إ�ست�شارات
الأعمال املهنية يف الفئة .35
الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة  :عبارة عن الكلمات الالتينية  EUROCOFFEEكتبت ب�شكل مميز باللون الأبي�ض
الأبي�ض داخل �إطار م�ستطيل باللون الأزرق وفوقها ر�سم تخيلي لك�أ�س قهوة مائل باللون الأزرق كما هو
مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا االعالن
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ  2019/12/31:م
املودعة حتت رقم323370 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :غالم نبي للتجارة العامة �ش.ذ م .م.
وعنوانة� :ص.ب  ،172071دبي ،الإمارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
�أجهزة حا�سوب� ,أجهزة ملحقة باحلا�سوب ,يف الفئة .9
الواقـعة بالفئة09 :
و�صف العالمة  :ع�ب��ارة ع��ن الكلمات الالتينية  SANE YOOكتبت ب�شكل كبري و�أ�سفلها العبارة
الالتينية  The Power of Real Lifeكتبت ب�شكل �صغري والعالمة باللون الأخ�ضر كما هو مو�ضح
بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا االعالن
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ  2019/12/18:م
املودعة حتت رقم322547 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم� :شركة نذير با�شا �سيد لتجارة املعدات امليكانيكيه والهند�سيه ذ.م.م.
وعنوانة� :ص.ب  ،379670دبي ،الإمارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
بطاريات للإ�ضاءة ،بطاريات كهربائية للمركبات�،أجهزة �شحن البطاريات ،بطاريات �شم�سية ،حموالت
(كهربائية)،كبالت كهربائية يف الفئة .9
الواقـعة بالفئة09 :
و�صف العالمة  :ع�ب��ارة ع��ن الكلمة الالتينية  Sumakكتبت ب�شكل كبري و�أ�سفلها الكلمة الالتينية
 SOLARكتبت بحجم �أقل ب�شكل مميز والعالمة باللون االزرق الداكن كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا االعالن
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ  2019/10/30:م
املودعة حتت رقم319589 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :ماجينتا (�ش.ذ.م.م).
وعنوانة :الرمول� ،ص.ب  ،6515دبي ،الإمارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
املنتجات الزراعية ومنتجات الب�ساتني و الغابات و الغالل غري ال��واردة يف فئات �أخ��رى ،احليوانات احلية،
الفواكه و اخل�ضروات الطازجة ،البذور و النباتات و الزهور الطبيعية،املواد الغذ ائية اخلا�صة باحليو انات،
ال�شعري املنبت�,أ�سماك حية يف الفئة .31
الواقـعة بالفئة31 :
و�صف العالمة  :عبارة عن الكلمة الالتينية  DELSEAكتبت ب�شكل مميز باللون الأبي�ض داخل �شريط
مائل باللون الأحمر وحتته �شريط رقيق باللون الأ�صفر ،و�أ�سفلهم الكلمات الالتينية Delsea Food
 Delicious Foodكتبت ب�شكل مميز باللون الأحمر كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا االعالن
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
كامال كانت & كومباين ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
�أرانر غلوبال م .د .م� .س
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
كيب�سون�س العاملية �ش.ذ.م.م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
�سيمبلك�س هامي�س للحا�سب االيل
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ  2020/2/3:م
املودعة حتت رقم325144 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :كامال كانت & كومباين ال ال بي.
وعنوانة ، 144/28 :فيل كانا ،كانبور  ، 208001اوتار برادي�ش ،الهند
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
التبغ و�أدوات املدخنني� ,سجائر�,أكيا�س تبغ ,علب ثقاب يف الفئة .34
الواقـعة بالفئة34 :
و�صف العالمة  :عبارة عن الكلمة  DOSEمكتوبة بطريقة مبتكرة وباللغة الالتينية وباللون الأ�سود
كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا االعالن
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ  2020/1/25:م
املودعة حتت رقم325340 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم� :أرانر غلوبال م .د .م� .س.
وعنوانة :وحدة رقم ، 27مركزالأعمال م .د .م� .س ،مبنى جويالري & جيمبلك�س � ،2ص.ب  ، 37527دبي،
الإمارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
�أجهزة للإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتربيد والتجفيف والتهوية وتوريد املياه وللأغرا�ض
ال�صحية .اجهزة تكييف الهواء ,لوازم تنظيم وامان ملوا�سري الغاز ,مولدات غاز ,مواقد غاز ,لوازم تنظيم
و�سالمة انابيب الغاز ,جممدات� ,صمامات ثرمو�ستاتية ) ،اجزاء من من�شات ت�سخني ( حنفيات للموا�سري
يف الفئة .11
الواقـعة بالفئة11 :
و�صف العالمة  :عبارة عن الكلمة الالتينية  ARANERكتبت ب�شكل مميز باللون الأ�سود ويعلوها ر�سم
ي�شبه ال�سهم باللون الأخ�ضر كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا االعالن
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ  2020/1/22:م
املودعة حتت رقم324416 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :كيب�سون�س العاملية �ش.ذ.م.م.
وعنوانة� :ص.ب  ،294218دبي ،الإمارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي,.ترويج املبيعات للآخرين يف الفئة .35
الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة  :عبارة عن الكلمة الالتينية  KIBSONSكتبت ب�شكل كبري و مميز باللون الأزرق
و�أ�سفلها الكلمة الالتينية  INTERNATIONALكتبت بحجم �أقل ب�شكل مميز باللون الأحمر
ويليهم من الي�سار ر�سم حبات كرز باللون الأحمر مع �أوراق باللون الأخ�ضر كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا االعالن
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ  2020/1/20:م
املودعة حتت رقم324256 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم� :سيمبلك�س هامي�س للحا�سب االيل.
وعنوانة :دبي ،الإمارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
�أجهزة حا�سوب� ,أجهزة ملحقة باحلا�سوب ,برجميات حا�سوب م�سجلة� ,شا�شات عر�ض �أجزاء حا�سوب ,ذاكرات
حا�سوب يف الفئة .9
الواقـعة بالفئة09 :
و�صف العالمة  :عبارة عن الكلمة الالتينية  SIMPLEXHIMESوحتتها خط افقي رقيق كتبت
ب�شكل مميز وعلى ي�سارها �شكل هند�سي ي�شبه احلرف  Sوالعالمة باللون الرمادي كما هو مو�ضح بال�شكل
املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا االعالن
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
زمتوبل اليتينغ جي �إم بي �أ�ش (فرع)
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
فرونت رو فيلمد انرتتيمنت (�ش ذ م م)
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
يونيجلوبيك�س �ش.م.ح/ذ.م.م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
�سفاري �ستار للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2020/2/16:م
املودعة حتت رقم325703 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :زمتوبل اليتينغ جي �إم بي �أ�ش (فرع).
وعنوانة� :ص.ب  ،54302دبي ،الإمارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي,.ترويج املبيعات للآخرين يف الفئة .35
الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة  :عبارة عن الكلمة الالتينية  ZUMTOBELكتبت ب�شكل مميز باللون الأ�سود وعلى
ي�سارها ر�سم مربع متدرج يف الألوان من الأ�سود حتى الأبي�ض كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا االعالن
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 2020/2/12:م
املودعة حتت رقم325620 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :فرونت رو فيلمد انرتتيمنت (�ش ذ م م).
وعنوانة :برن�س بي� ،ص.ب  ،49714دبي ،الإمارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
التعليم والتهذيب  ،التدريب  ،الرتفيه  ،الأن�شطة الريا�ضية والثقافية � .إنتاج برامج الراديو والتلفزيون,
�إنتاج الأفالم ,تنظيم املعار�ض لغايات ثقافية �أو تعليمية يف الفئة .41
الواقـعة بالفئة41 :
و�صف العالمة  :عبارة عن الكلمات الالتينية  Front Rowكتبت ب�شكل مميز باللون الأزرق كما هو
مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا االعالن
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 2020/2/8:م
املودعة حتت رقم325374 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :يونيجلوبيك�س �ش.م.ح/ذ.م.م.
وعنوانة :عنوان �أ 09-01-01-62فيالت فالمنغو ،عجمان ،الإمارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
رقائق فواكه ,رقائق بطاطا,خ�ضروات جمففة يف الفئة .29
الواقـعة بالفئة29 :
و�صف العالمة  :عبارة عن الكلمة الالتينية  KONAوتعلوها الكلمة الالتينية  BareFoodو�أ�سفلها
الكلمات الالتينية  COCONUT CHIPSكتبت جميعها ب�شكل مميز باللون الأبي�ض على خلفية
�شبه م�ستطيلة باللون البني ويف �أ�سفلها جزء باللون الأزرق كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا االعالن
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 2020/2/6:م
املودعة حتت رقم325372 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم� :سفاري �ستار للتجارة العامة �ش.ذ.م.م.
وعنوانة� :ص.ب  ،24184دبي ،الإمارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الدعاية والإع�ل�ان و�إدارة وتوجيه الأع�م��ال وتفعيل الن�شاط املكتبي,.ترويج املبيعات للآخرين,الإعالن
والدعاية املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب يف الفئة .35
الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة  :عبارة عن الكلمة الالتينية  Safaristarكتبت ب�شكل مميز باللون الأ�سود وحتتها خط
�أفقي رقيق وفوق احلرف الالتيني  iخط مائل يبد�أ بر�سم جنمة باللون الربتقايل كما هو مو�ضح بال�شكل
املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا االعالن
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
غالم نبي للتجارة العامة �ش.ذ م .م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
�شركة حقانيت للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2020/3/9:م
املودعة حتت رقم327063 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :غالم نبي للتجارة العامة �ش.ذ م .م.
وعنوانة� :ص.ب  ،172071دبي ،الإمارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
�آالت وعدد �آلية ،حمركات ومكائن ،خالطات كهربائية لغايات املنزلية ،مكان�س كهربائية ،مولدات التيار،
م�ضخات (�آالت) يف الفئة .7
الواقـعة بالفئة07 :
و�صف العالمة :عبارة عن الكلمة الالتينية  GNKINGMAXكتبت ب�شكل مميز باللون الأزرق
الداكن حيث كتب احلرف الالتيني  Gباللون الأحمر ويتخلله خط مائل باللون الأخ�ضر كما هو مو�ضح
بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا االعالن
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 2020/2/22:م
املودعة حتت رقم326153 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم� :شركة حقانيت للتجارة العامة �ش.ذ.م.م.
وعنوانة� :ص.ب  ، 64643دبي ،الإمارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
املنتجات الزراعية ومنتجات الب�ساتني والغابات والغالل غري الواردة يف فئات �أخرى ،الفواكه واخل�ضروات
الطازجة ،ثمار اجلوز (فواكه),فول �سوداين (ثمر),لوز (ثمر),ك�ستنة طازجة ,عد�س طازج يف الفئة .31
الواقـعة بالفئة31 :
و�صف العالمة  :عبارة عن الكلمة الالتينية  babajonsكتبت ب�شكل مميز باللون الأ�صفر املحدد بالأ�سود
وعلى ي�سارها ر�سم تعبريي لوجه �ضاحك بي�ضاوي ال�شكل باللون الأ�صفر له يدين باللون الأخ�ضر والعالمة
على خلفية �شبه م�ستطيلة باللون الربتقايل كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا االعالن
�إدارة العالمات التجارية

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
رويال ربر للمعدات الكهربائية �ش.ذ.م.م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
رويال ربر للمعدات الكهربائية �ش.ذ.م.م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ  2020/2/19:م
املودعة حتت رقم326024 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :رويال ربر للمعدات الكهربائية �ش.ذ.م.م.
وعنوانة� :ص.ب  ،231560دبي ،الإمارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
�أجهزة للإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتربيد والتجفيف والتهوية وتوريد املياه وللأغرا�ض
ال�صحية ,.مراوح كهربائية للإ�ستخدام ال�شخ�صي ,مراوح (لتكييف الهواء)مر�شحات (فالتر) (�أجزاء من
من�ش�آت منزلية �أو �صناعية) ,م�صابيح قيا�سية ,من�ش�آت و�أجهزة تهوية (تكييف الهواء) ,يف الفئة .11
الواقـعة بالفئة11 :
و�صف العالمة  :عبارة عن الكلمة الالتينية  RREكتبت ب�شكل مميز وعلى ي�سارها ر�سم مميز ي�شبه
القو�سني والعالمة باللون الأحمر داخل �إطار بي�ضاوي ال�شكل كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا االعالن
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 2020/2/19:م
املودعة حتت رقم326021 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :رويال ربر للمعدات الكهربائية �ش.ذ.م.م.
وعنوانة� :ص.ب  ،231560دبي ،الإمارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
�أجهزة قيا�س �شدة التيار الكهربائي ،طنانات,كبالت كهربائية ،موا�سري �أ�سالك كهربائية� ,أجهزة قيا�س
الرتدد,م�صاهر�,أزرار كبّا�سة للأجرا�س ،لوحات مفاتيح كهربائية,مو�صالت كهربائية يف الفئة .9
الواقـعة بالفئة09 :
و�صف العالمة  :عبارة عن الكلمة الالتينية  RREكتبت ب�شكل مميز وعلى ي�سارها ر�سم مميز ي�شبه
القو�سني والعالمة باللون الأحمر داخل �إطار بي�ضاوي ال�شكل كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا االعالن
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
كازميري مات�شكالو
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
كازميري مات�شكالو
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
كازميري مات�شكالو
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
كازميري مات�شكالو
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2020/3/14:م
املودعة حتت رقم327392 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :كازميري مات�شكالو.
وعنوانة :مركز �أعمال راكز ،ر�أ�س اخليمة ،االمارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
النقل وتغليف وتخزين ال�سلع وتنظيم الرحالت وال�سفر .تنظيم الرحالت ,يف الفئة . 39
الواقـعة بالفئة39 :
و�صف العالمة  :عبارة عن ر�سمة ب�شكل زخريف مميز باللون الذهبي ويليها من الي�سار نف�س الر�سمة مكررة
عدة مرات على �شكل دائرة باللون الذهبي والعالمة على خلفية م�ستطيلة ال�شكل باللون الأ�سود كما هو
مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا االعالن
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 2020/3/14:م
املودعة حتت رقم327391 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :كازميري مات�شكالو.
وعنوانة :مركز �أعمال راكز ،ر�أ�س اخليمة ،االمارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الت�أمني ،ال�ش�ؤون التمويلية ،ال�ش�ؤون املالية وال�ش�ؤون العقارية يف الفئة .36
الواقـعة بالفئة36 :
و�صف العالمة  :عبارة عن ر�سمة ب�شكل زخريف مميز باللون الذهبي ويليها من الي�سار نف�س الر�سمة مكررة
عدة مرات على �شكل دائرة باللون الذهبي والعالمة على خلفية م�ستطيلة ال�شكل باللون الأ�سود كما هو
مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا االعالن
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 2020/3/14:م
املودعة حتت رقم327390 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :كازميري مات�شكالو.
وعنوانة :مركز �أعمال راكز ،ر�أ�س اخليمة ،االمارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
املالب�س ولبا�س القدم و�أغطية الر�أ�س,.مالب�س جاهزة ,يف الفئة . 25
الواقـعة بالفئة25 :
و�صف العالمة  :عبارة عن ر�سمة ب�شكل زخريف مميز باللون الذهبي ويليها من الي�سار نف�س الر�سمة مكررة
عدة مرات على �شكل دائرة باللون الذهبي والعالمة على خلفية م�ستطيلة ال�شكل باللون الأ�سود كما هو
مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا االعالن
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 2020/3/14:م
املودعة حتت رقم327389 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :كازميري مات�شكالو.
وعنوانة :مركز �أعمال راكز ،ر�أ�س اخليمة ،االمارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�صنوعة من معادن نفي�سة �أو مطلية بها ،غري الواردة يف فئات
�أخرى ،املجوهرات والأحجار الكرمية� ،أدوات قيا�س الوقت و�أدوات قيا�س الوقت الدقيقة يف الفئة .14
الواقـعة بالفئة14 :
و�صف العالمة  :عبارة عن ر�سمة ب�شكل زخريف مميز باللون الذهبي ويليها من الي�سار نف�س الر�سمة مكررة
عدة مرات على �شكل دائرة باللون الذهبي والعالمة على خلفية م�ستطيلة ال�شكل باللون الأ�سود كما هو
مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا االعالن
�إدارة العالمات التجارية
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ا�ضطر اىل تغيري �أقواله وجلده:

عدم تنا�سق ترامب اخلطري ب�ش�أن فريو�س كورونا!...
•• الفجر -كلري ليفن�سون

ترجمة خرية ال�شيباين
يف الأ�سابيع الثالثة املا�ضية ،مع انفجار عدد
ح��االت كوفيد  19يف ال��والي��ات املتحدة ،كـــان
خطــــاب دونالـــد ترامب ب�ش�أن الوباء فو�ضو ًيا

وغيــر مت�ســـق ومتناق�ض ب�شـــكل خا�ص.
وبعد �أن �أم�ضى �شهر فرباير يف و�صف كورونا فريو�س
ب�أنه خدعة  ،بد�أ الرئي�س ي�أخذ الوباء على حممل
اجلد يف حوايل  11مار�س.
لكن بعد �أيام من �إعالن حالة الطوارئ الوطنية،
ي�ضج وينزعج من اال�ستماع �إىل ن�صيحة
بدا ترامب ّ

علماء الأوبئة يف �إدارته.
يف  22مار�س ،انتقد على تويرت �إجراءات التباعد
االجتماعي املطبقة يف العديد من واليات البالد:
ال ميكننا �أن ندع العالج يكون �أ�سو�أ من العلة...
يف نهاية الأ�سبوعني� ،سنتخذ قرا ًرا ب�ش�أن االجتاه
الذي نريد اختياره!

ويف م�ؤمتــــر �صحفـــــي طويـــــل عقـــــد يف
وا�شنطن االثنـــني  23مـــــــار�س ،وا�صـــــل الرئي�س
الت�شـــكيك يف تدابيـــــر احلجــــــر ال�صحي التي
�أو�صى بها خبــراء فريقــــــه� :إذا ا�ســــتمعنا �إىل
الأطباء ،ف�ســــيتم و�ضــــع العالــــم كلــــه يف حالة
حجر �صحي .
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ّ
بعد �إعالن حالة الطوارئ الوطنية� ،شرع الرئي�س يف حماولة لإعادة كتابة التاريخ م�ؤكدا �أنه مل يقلل من تهديد الفريو�س

اجلمهوري دان باتريك على ا�ستعداد للت�ضحية بنف�سه
ت�ضحيات مطلوبة
ومع مقتل �أكرث من � 500شخ�ص
ب���س�ب��ب ك��وف �ي��د  19يف الواليات
املتحدة ،ب��د�أ ترامب والعديد من
ال�شخ�صيات املحافظة يف الإيحاء
ب ��أن وف��اة الآالف م��ن ك�ب��ار ال�سن
ق ��د ت� �ك ��ون �أف� ��� �ض ��ل م ��ن الك�ساد
االقت�صادي الطويل.
على �سبيل املثال ،قال نائب حاكم
والي��ة تك�سا�س ،دان باتريك ،يوم
 23مار�س على �شبكة فوك�س نيوز،
�إن��ه ب�صفته �أح��د كبار امل�س�ؤولني،
ع�ل��ى ا��س�ت�ع��داد للت�ضحية بنف�سه
حتى تتمكن �أمريكا من اال�ستمرار
يف العمل كما كانت من قبل :لنعد
�إىل العمل ،ولنبد�أ احلياة جمددا،
لنكن �أذكياء ...ليهت ّم الذين تزيد
�أعمارهم عن  70عامًا ب�أنف�سهم،
لكن ال ت�ضحوا بالبالد .
و�إىل جانب انتقاد تدابري الإبعاد
االجتماعي ،ي�ستمر ترامب � ً
أي�ضا
يف مت �ج �ي��د م ��زاي ��ا الكلوروكني
ل�ع�لاج كوفيد � ،19ضد ن�صيحة
�أنتوين فو�سي ،عامل الأوبئة املكلف
بتن�سيق �إج� ��راءات احل�ك��وم��ة �ضد
الفريو�س.
وب �ع��د ��س�م��اع ال��رئ�ي����س ي�ث�ن��ي على
الآث��ار الواعدة لهذا ال��دواء ،ابتلع
رج ��ل ي�ع�ي����ش يف والي� ��ة �أري ��زون ��ا،
فو�سفات الكلوروكني وتويف يف 23
مار�س.
ر ّد غري كاف
ب�شكل عام ،كان ر ّد البيت الأبي�ض
على وباء كوفيد  19مت�أخرا وغري
ك��اف وغ�ي�ر م�ن�ظ��م .ووف ��ق مقال
ل�ن�ي��وي��ورك ت��امي��ز ،مل ي�ت��م تعبئة
امل��وارد امل�ستخدمة ع��ادة يف حاالت
الطوارئ الوطنية ،خا�صة قدرات
البنتاغون .فخالل وباء الإيبوال،
على �سبيل املثال ،قام �آالف اجلنود
ببناء م�ست�شفيات يف ليبرييا ،غري
ان ه��ذه الأن � ��واع م��ن امل�ستلزمات
مت االن�ط�ل��ق يف ا�ستخدامها هذه
االيام.
يف  23م ��ار� ��س� ،أك� ��د ت ��رام ��ب �أن
ال �� �س �ف��ن امل �� �س �ت �� �ش �ف �ي��ات التابعة

�أنتوين فو�سي عامل الأوبئة الذي ين�سق �إجراءات احلكومة �ضد الفريو�س

م���ع ب����دء ال��ب��ي��ت
الأب���ي�������ض ال���رد
ب�����ط�����ري�����ق�����ة
ج����دي����ة �أك���ث��ر،
قامت ال�شخ�صيات
اجلمهوريـة املحافظة
بتغييــــر لهجتهــــا
للبحرية �ست�صل �إىل نيويورك يف
غ�ضون �أ��س�ب��وع ،وات���ض��ح �أن�ه��ا لن
ت�ك��ون ج��اه��زة فعليا اال ب�ع��د عدة
�أ�سابيع .كما �أخرب الرئي�س العديد
من املحافظني ور�ؤ��س��اء البلديات
يف جميع �أن�ح��اء ال�ب�لاد� ،أن الأمر
م�تروك لهم للعثور على الأقنعة
و�أج �ه��زة التنف�س ال�ت��ي يفتقرون
�إليها.
ويف الأ��س��اب�ي��ع ال�ت��ي �سبقت تفاقم
ن�سبة احلاالت ،قللت �إدارة ترامب
من خطر الفريو�س و�أجلت تنفيذ
ح �م �ل��ة ف �ح ����ص ف �ع��ال��ة .ويف 28
ف�ب�راي ��ر ،ق �ب��ل ي ��وم م��ن الإع�ل��ان
ع��ن ال��وف��اة الأوىل ب�سبب كوفيد
 19يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،و�صف

يف الأ���س��اب��ي��ع التي
���س��ب��ق��ت ان��ف��ج��ار
احل������االت ،و���ص��ف
ت���رام���ب ف�يرو���س
ك�����ورون�����ا ب����أن���ه
خ���دع���ة ،وق� ّ�ل��ل��ت
�إدارت���ه من خطره
ندوة �صحفية حول كورونا فريو�س يف البيت الأبي�ض

ترامب يتهم الدميقراطيني بت�سيي�س ظاهرة فريو�س كورونا
دون��ال��د ت��رام��ب ك��ورون��ا فريو�س
ب�أنه خدعة .
وق � ��ال �أم� � ��ام ح �� �ش��د م ��ن �أن�صاره
وم � ��ؤي� ��دي� ��ه يف والي� � ��ة كارولينا
اجلنوبية :لقد قام الدميقراطيون
بت�سيي�س ك��ورون��ا ف�يرو���س� ...أحد
م�ست�شاري قال يل�‘ ،سيد الرئي�س،
لقد ح��اول��وا الإي �ق��اع ب��ك برو�سيا
ورو�سيا ورو�سيا’ ومل ينجحوا...
وح��اول��وا حيلة الإق��ال��ة ...حاولوا
ك ��ل �� �ش ��يء ،وه � ��ذه ه ��ي خدعتهم
اجلديدة .

ويف ال ��وق ��ت ال � ��ذي ك� ��ان دون ��ال ��د
ت ��رام ��ب ي �خ �ط��ب ،ك ��ان �أك�ث��ر من
� 1500شخ�ص ق��د م��ات��وا ب�سبب
كوفيد  19يف ال�صني ،وكان �شمال
�إيطاليا ق��د ب��د�أ يف ات�خ��اذ تدابري
احلجر ال�صحي.
ً
وع�شية خ�ط��اب��ه� ،أع �ل��ن �أي ����ض��ا ،يف
حفل ا�ستقبال يف البيت الأبي�ض،
�أن ال�ف�يرو���س �سيختفي :يف يوم
م��ن الأي ��ام� ،سيكون الأم��ر مبثابة
معجزة� ،سيختفي .

الواقع والبديل
يف  7م ��ار� ��س ،ع �ن��دم��ا � �س ��أل �أحد
املرا�سلني الرئي�س عما �إذا كان قلقا
ب�ش�أن تقدم كورونا فريو�س� ،أجاب:
ال ،ل�ست قلقا على الإط�ل�اق ...ال
على الإط �ل�اق ...لقد قمنا بعمل
رائ� � ��ع  .و� �س ��رع ��ان م ��ا مت جت ��اوز
الواقع البديل الذي حاول ترامب
ف��ر��ض��ه ح�ت��ى ب��داي��ة م��ار���س ،عرب
انت�شار الوباء يف البالد ،حيث بد�أ
االزدح ��ام يف امل�ست�شفيات ،وبوادر
خطر نق�ص يف �أجهزة التنف�س.

ولكن بعد �إع�ل�ان حالة الطوارئ
الوطنية ،بد�أ الرئي�س يف حماولة
�إع ��ادة كتابة ال�ت��اري��خ ،م ��ؤك��دا �أنه
ال ،ومل يق ّلل ابدا من �ش�أن تهديد
الفريو�س� :إن��ه جائحة� ...أدركت
�أنه جائحة قبل �أن يطلق عليه هذا
الو�صف بوقت طويل .
ا�ستبدلوا جلودهم
ومبجرد �أن بد�أ البيت الأبي�ض يف
الرد بطريقة �أكرث جدية ،قام عدد
كبري م��ن ال�شخ�صيات املحافظة

بتقليد ت��رام��ب وتغيري لهجتهم،
�أح� �ي ��ا ًن ��ا ب�ي�ن ع �� �ش �ي��ة و�ضحاها،
م ��درك�ي�ن �أن �أك��اذي �ب �ه��م مل تعد
قابلة لال�ستمرار .تلك هي حالة
ديفني نوني�س ،نائب جمهوري من
�سجلت 100
كاليفورنيا (حيث ّ
حالة وف��اة مرتبطة بالفريو�س)،
الذي �أعلن على قناة فوك�س نيوز
يف  15م��ار���س� :إذا ك�ن��ت ب�صحة
جيدة ،ف�أنت وعائلتك ،ح��ان وقت
اخلروج والذهاب �إىل �أقرب مطعم،
�ستعرثون على طاولة ب�سهولة.
يف ال��وق��ت نف�سه� ،أع�ل�ن��ت العديد
م��ن امل��دن ،منها ن�ي��وي��ورك ولو�س
�أجنلو�س� ،إغالق احلانات واملطاعم
(با�ستثناء الطلبات اخلارجية).

الإيحاء ب�أن وفاة الآالف من كبار ال�سن قد تكون �أف�ضل من الك�ساد االقت�صادي الطويل

تظهر ا�ستطالعات الر�أي �أن الناخبني الدميقراطيني احتاطوا �أكرث من اجلمهوريني حلماية �أنف�سهم

�شوارع مانهاتن خلت من روادها

ديفني نوني�س غري جلده بني ع�شية و�ضحاها

وبعد موجة نقد قا�سية مناه�ضة
لت�صريحاته ،عاد نون�س �إىل فوك�س
يف اليوم التايل وح��اول التدارك:
ما قلته هو �أن العديد من املطاعم
خ��ال �ي��ة ...مي�ك�ن�ك��م ال ��ذه ��اب �إىل
درايف ،وميكنكم ت�س ّلم الطلبية يف
البيت ...هذا جيد.
على نف�س القناة ،تناق�ض العديد
م ��ن ال���ص�ح�ف�ي�ين وال �� �ض �ي��وف يف
فا�صل زمني ق�صري .قال مرا�سل
قناة فوك�س نيوز الطبي ،الدكتور
م��ارك �سيغل ،يف  6م��ار���س �أن��ه ال
يرا لأن��ه يف �أ�سو�أ
يجب القلق ك�ث� ً
احل � ��االت ،م�ث��ل الإن �ف �ل��ون��زا  .ويف
 17مار�س ،حتدث نف�س الدكتور
�سيغل ،عن جائحة خطرية نحن
ل�سنا حم�صنني �ضدها .
�أما املذيعة تري�ش ريغان ،التي قالت
يف  8م��ار���س �إن ال��وب��اء حماولة
�أخ � ��رى لإزاح� � ��ة ال��رئ �ي ����س  ،دعت
يف  13م��ار���س �إىل حملة فح�ص
جماعي ،ومنذئذ مت تعليقها من
قبل ال�ق�ن��اة .وق��د ق��ام��ت �صحيفة
وا�شنطن بو�ست بتجميع رائع لكل
هذه االنقالبات يف املواقف.
الناخب اجلمهوري
يف ذيل الرتتيب
و��ص�ل��ت ه��ذه ال�ت�ح��والت مت�أخرة،
وك ��ان للت�ضليل �آث� ��اره ال�سلبية.
وتظهر العديد م��ن ا�ستطالعات
ال � � ��ر�أي الأخ � �ي ��رة� ،أن الناخبني
الدميقراطيني اتخذوا ب�شكل عام
احتياطات �أك�بر من اجلمهوريني
حلماية �أنف�سهم م��ن الفريو�س.
ووف��ق درا� �س��ة ر�أي �أج��راه��ا معهد
كايزر يف  11و 12م��ار���س ،اتخذ
 80ب��امل��ائ��ة م��ن الدميقراطيني
تدابري للتباعد االجتماعي ،مقابل
 53باملائة من اجلمهوريني.
�أرق ��ام غ�ير مفاجئة ،عندما نرى
على �سبيل املثال �أنه يف  14مار�س،
قام احلاكم اجلمهوري لأوكالهوما
بتغريد �صورة لعائلته يف مطعم،
مما �شجع النا�س على اخلروج...
ومنذ ذلك احلني ،حذف تغريداته
و�أعلن حالة الطوارئ يف واليته.
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مو�ضوع الدعوى :املطالبة با�صدار الأمر بالزام املدعي ب�سداد مبلغ  57863.35درهم والر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :ايفكو د�سرتبيو�شن �سرف�سيز �ش م ح فرع دبي � -صفته بالق�ضية  :مدعي
وميثله  :ب�شار عبداهلل علي ابراهيم امل�سايبة � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :م�سرت فري�ش هايرب ماركت � -ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ � 2020/2/27أوال :
بانفاذ العقد التجاري املربم بني الطرفني .ثانيا  :بالزام املدعي عليها  /م�سرت فري�ش هايرب ماركت � -ش ذ م
م بان ت�ؤدي للمدعية  /ايفكو د�سرتبيو�شن �سرف�سيز �ش م ح فرع دبي مبلغ  57863.35درهم (�سبعة وخم�سون
الفا وثمامنائة وثالثة و�ستون درهما وخم�سة وثالثون فل�سا) والفوائد القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ
املطالبة الق�ضائية يف  2019/10/10وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل
اتعاب املحاماة و�شملت الأمر بالنفاذ املعجل بال كفالة .ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم
التايل لن�شر هذا االعالن.

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية التجارية

رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ
العدد  12893بتاريخ 2020/3/26

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  3180/2018/207تنفيذ جتاري

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2017/762جتاري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( 15418151.40درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :البنك التجاري الدويل � -ش م ع � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
وميثله  :حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه � -1 :ساروان �سينغ الل �سينغ بهوجال (اال�سم ح�سب االقامة بجواز ال�سفر) �سروان
�سينغ بن الل �سينغ بهوجال (اال�سم ح�سب �إفادة التحرى اجلن�سية والإقامة) ب�صفته حمرر ال�شيك
وكفيل �ضامن ملديونية برولوجيك�س �ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�ل�ان  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وه��ي عبارة عن وح��دة عقارية -
املنطقة  :وادي ال�صفا  - 2رقم االر�ض  - 1407ا�سم املبنى  :مزايا  - 24الطابق  - 5رقم الوحدات 510 :
 - 109 + 410 +امل�ساحة  86.39 :وفاء للمبلغ املطالب به  ،وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
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بتاريخ 2020/3/14:م
املودعة حتت رقم327393 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :كازميري مات�شكالو.
وعنوانة :مركز �أعمال راكز ،ر�أ�س اخليمة ،االمارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�صميم املتعلقة بها ،خدمات التحاليل والأبحاث ال�صناعية ،
خدمات ت�صميم وتطوير العتاد احلا�سوبي والربجميات احلا�سوبية يف الفئة . 42
الواقـعة بالفئة42 :
و�صف العالمة  :عبارة عن ر�سمة ب�شكل زخريف مميز باللون الذهبي ويليها من الي�سار نف�س الر�سمة مكررة
عدة مرات على �شكل دائرة باللون الذهبي والعالمة على خلفية م�ستطيلة ال�شكل باللون الأ�سود كما هو
مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا االعالن
�إدارة العالمات التجارية

رئي�س الق�سم

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره ( 130330.47درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة  %12من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
طالب الإعالن  :موارد للتمويل � -صفته بالق�ضية  :مدعي
وميثله  :عي�سى �سامل احمد احلر�سي املهري � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنهم � -1 :سماء جمريا ل�صيانة ال�سفن (�ش ذ م م)  -2حممد علي يار حممد ابوبكر �-3سينتيل كومار �سوبرامانيان
 �صفته بالق�ضية  :مدعي عليه  -جمهول حمل الإقامةمو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/7/29يف الدعوى املذكورة �أعاله ل�صالح/موارد
للتمويل بالزام املدعي عليهم (�سماء جمريا ل�صيانة ال�سفن  ،حممد علي يار حممد ابو بكر � ،سينتيل كومار �سوبرامانيان)
بالت�ضامن والتكافل ب��ان ي ��ؤدوا للمدعية (�شركة م��وارد للتمويل) مبلغ  130.330.47دره��م (مائة وثالثني ال��ف وثالثمائة
وثالثني درهم و�سبعة واربعني فل�سا) والفائدة القانونية  %9من تاريخ املطالبة الق�ضائية يف  2019/5/9والزمت املدعي عليهم
بالت�ضامن يف امل�صاريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  ،ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

العدد  12893بتاريخ 2020/3/26
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
كازميري مات�شكالو
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  975/2020/60امر اداء

العدد  12893بتاريخ 2020/3/26
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2137/2019/16جتاري جزئي
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اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2002/2019/16جتاري جزئي

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره ( 104178.85درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %12من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
طالب الإعالن  :موارد للتمويل � -ش م خ � -صفته بالق�ضية  :مدعي
وميثله  :عي�سى �سامل احمد احلر�سي املهري � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنهما � -1 :شلها حممد �سيد لنقل الركاب باحلافالت امل�ؤجرة (�ش ذ م م)
�-2شلها ليواه حممد �سيد � -صفتهما بالق�ضية  :مدعي عليهما  -جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/6/24يف الدعوى املذكورة �أعاله ل�صالح/
موارد للتمويل � -ش م خ بالزام املدعي عليهما (�شلها حممد �سيد لنقل الركاب باحلافالت امل�ؤجرة و �شلها ليواه حممد
�سيد بالت�ضامن والتكافل بان ي�ؤديا للمدعية (�شركة موارد للتمويل) مبلغ  104.178.85درهم (مائة واربعة الف ومائة
وثمانية و�سبعني درهم وخم�سة وثمانني فل�س) والفائدة القانونية  %9من تاريخ املطالبة الق�ضائية  2019/4/28والزمت
املدعي عليهما بالت�ضامن يف امل�صاريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

ا�شعار ت�صفية
العدد 12893بتاريخ2020/3/26
�شركة /ايه يف �أي نتورك�س ميدل �إي�ست منطقة حرة-ذ.م.م� ،شركة منطقة حرة ذات م�س�ؤولية
حمدودة ،رخ�صة رقم  94972والكائنة بـ �ص.ب  ،500188مكتب رقم ، 222 :الطابق ،2
املبني ببلي�شنج بافيليون ،مدينة دبي لالنرتنت دبي ،دولة الإمارات العربية املتحدة ،واملرخ�صة
لدى �سلطة دبي للتطوير ،ترغب هذه ال�شركة املذكورة مبوجب قرار ال�شريك الوحيد ال�صادر من
�أع�ضاء جمل�س الإدارة بتاريخ  4مار�س  2020ب�ش�أن �إغالق وحل ال�شركة.
وفقاً لذلك ،تهيب ال�شركة ب�أي طرف معني بالأمر ولديه �أى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي
هذه املطالبات خالل  45يوماً من تاريخ هذا الإعالن عن طريق الربيد امل�سجل �أو الإت�صال بـ :
ال�س ّيد /كريج دوجال�س نوري�س
�إ�سم ال�شركة :ايه يف �أي نتورك�س ميدل �إي�ست منطقة حرة-ذ.م.م
�ص.ب  ، 500188 :دبي  ،دولة الإمارات العربية املتحدة
هاتف رقم+ 97143912440 :
الربيد الإلكرتوينe.morocs@tamimi.com :
لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد �إنتهاء فرتة الإ�شعار واملحددة بـ  45يوماً.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد � -إدارة العالمات التجارية
العدد  12893بتاريخ 2020/3/26

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26مار�س  2020العدد 12893
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
كازميري مات�شكالو
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2020/3/14:م
املودعة حتت رقم327394 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :كازميري مات�شكالو.
وعنوانة :مركز �أعمال راكز ،ر�أ�س اخليمة ،االمارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات ،وخدمات الإيواء امل�ؤقت .املطاعم ,الفنادق ,يف الفئة 43
الواقـعة بالفئة43 :
و�صف العالمة  :عبارة عن ر�سمة ب�شكل زخريف مميز باللون الذهبي ويليها من الي�سار نف�س الر�سمة مكررة
عدة مرات على �شكل دائرة باللون الذهبي والعالمة على خلفية م�ستطيلة ال�شكل باللون الأ�سود كما هو
مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا االعالن
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26مار�س  2020العدد 12893

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد � -إدارة العالمات التجارية
العدد  12893بتاريخ 2020/3/26

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حمكمة دبي االبتدائية التجارية

العدد  12893بتاريخ 2020/3/26

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  3440/2019/207تنفيذ جتاري

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2017/1718جتاري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( 1744862.89درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :اوريت لل�شقق الفندقية � -ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
وميثله  :نا�صر حمد �سليمان جابر ال�شام�سي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :ال�شيخ �سيف عبدالرحمن علي �آل ث��اين � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده -
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قررت حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ ( )2020/3/19اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )1744862.89درهم خالل  15يوم من تاريخ التبليغ و�إال بيع العقار رقم ( )169رقم االر�ض
 173ملك مبنطقة فالح �سكنية � -إمارة ال�شارقة العائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�ضيات ن�ص املادة
 295من قانون الإجراءات املدنية .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة
عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

العدد  12893بتاريخ 2020/3/26

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  575/2020/60امر اداء

مو�ضوع الدعوى :املطالبة با�صدار الأمر بالزام املدعي ب�سداد مبلغ  222.500درهم والر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :يونيبك�س ملنتوجات الألبان املحدودة وميثلها مديرها� /إقبال عثمان حممد لطيف � -صفته
بالق�ضية  :مدعي  -وميثله  :ب�شار عبداهلل علي ابراهيم امل�سايبة � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنهما  -1 :بونام ج��وروارا جايديف غ��اروارا -2فايف �إيلمنت انترييرز (�ش ذ م م) � -صفتهما
بالق�ضية  :مدعي عليهما  -جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2020/2/5
بالزام املدعي عليهما  /بونام ج��وروارا جايديف غ��اروارا و فايف �إيلمنت انترييرز (���ش ذ م م) ب��ان ي�ؤديا
بالت�ضامن للمدعية  /يونيبك�س ملنتوجات الألبان املحدودة مبلغ  222.500درهم (مائتني واثنني وع�شرون
الفا وخم�سمائة درهم) والفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ الإ�ستحقاق يف  2019/4/11وحتى متام
ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر
خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية التجارية

حمكمة دبي االبتدائية التجارية

العدد  12893بتاريخ 2020/3/26
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  810/2019/20جتاري كلي

العدد  12893بتاريخ 2020/3/26
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  4419/2018/16جتاري جزئي

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره ( 8620207درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %12من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام و�ضم ملف النزاع رقم 475/2018
تعيني خربة جتاري
طالب الإعالن  :م�صنع ر�صا�صي للعطور � -ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :انتجريتي ملقاوالت البناء � -ش ذ م م  -حاليا  -هبة ملقاوالت البناء � -ش ذ م م � -سابقا -
�صفته بالق�ضية  :مدعي عليه  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�ل�ان  :نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/9/24يف ال��دع��وى املذكورة
�أعاله ل�صالح /م�صنع ر�صا�صي للعطور � -ش ذ م م بالزام املدعي عليها (انتجريتي ملقاوالت البناء) بان ت�ؤدي
للمدعي (م�صنع ر�صا�صي للعطور) مبلغ  8.620.207درهم (ثمانية ماليني و�ستمائة وع�شرين الف ومائتني
و�سبعة درهم) والفائدة القانونية  %9من تاريخ املطالبة الق�ضائية يف  2019/4/29وحتى متام ال�سداد والزمتها
بامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد
�آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل مببلغ وقدره ( 398414.36درهم) والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
طالب الإعالن  :موارد للتمويل (�ش م خ) � -صفته بالق�ضية  :مدعي
وميثله  :عي�سى �سامل احمد احلر�سي املهري � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنهم  -1 :امللز لتجارة املالب�س والعبايات  -ذ م م � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه  -2الثامر لت�أجري ال�سيارات
-3حممد لطيف جميل � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه -4حممد احمد حممد عبداهلل �آل علي � -صفته بالق�ضية  :اخل�صم
املدخل  -جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/3/26يف الدعوى املذكورة �أعاله ل�صالح/موارد
للتمويل �ش م خ  -بحكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري  :بالزام ال�شركة املدعي عليها الأوىل بالت�ضامن مع اخل�صم املدخل  /حممد
احمد حممد عبداهلل �آل علي (مالك م�ؤ�س�سة الثامر لت�أجري ال�سيارات) واملدعي عليه الثالث (حممد لطيف جميل) بان ي�سددوا
لل�شركة املدعية مبلغا وقدره ( 398.414.36درهم) (ثالثمائة وثمانية وت�سعون الفا واربعمائة واربعة ع�شر درهم و�ستة وثالثون
فل�سا) والزمتهم بامل�صاريف وخم�سمائة دهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

رئي�س الق�سم

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو  /زين ويرب  ،املانيا اجلن�سية
ج� ��واز ��س�ف��ره رق ��م ()39801C4KN
يرجى ممن يعرث عليه ت�سليمه ب�سفارة
املالنيا او اقرب مركز �شرطة باالمارات.
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ت�سارع وترية الإ�صابات بفريو�س كورونا يف نيويورك وامل�صابون يتجاوزون � 25ألفا الأمم املتحدة تطلق خطة ا�ستجابة عاملية مبلياري دوالر ملكافحة كورونا
•• نيويورك-وام:

�أك��د �أن��درو كومو حاكم والي��ة نيويورك ت�سارع وترية
الإ�صابات بفريو�س كورونا يف الوالية م�شريا �إىل �أن
ع��دد الإ��ص��اب��ات بلغ حتى ظهر �أم����س االول الثالثاء
 25665ح��ال��ة �إ��ص��اب��ة بينها  14904يف مدينة
نيويورك.
و �شبه كومو حالة انت�شار الوباء يف الوالية بالقطار
ال�سريع الذي ي�ضرب بال ه��وادة و ميكن �أن ي�صل �إىل
ذروته خالل الـ 14يوما القادمة م�ؤكدا �أن الفريو�س
يتحرك ب�شكل �أ�سرع مما كنا نتوقعه.

جاءت ت�صريحات كومو خالل تفقده مركز جافيت�س
ل�ل�م�ع��ار���ض ال��دول �ي��ة ،ال ��ذي مت حت��وي�ل��ة اع �ت �ب��ارا من
ه��ذا الأ�سبوع ك�أحد امل�ست�شفيات امليدانية التي تقدم
� 1000سرير للمر�ضى يف �ضاحية مانهاتن يف مدينة
ن �ي��وي��ورك .وق ��ال �إن الإ� �ص��اب��ات تت�ضاعف و الوالية
بحاجة لأك�ثر من � 140أل��ف �سرير م�ست�شفى و40
�ألف �سرير يف وحدة العناية املركزة و�أكرث من � 30ألف
جهاز تنف�س �صناعي مو�ضحا �أن الأج�ه��زة املتوفر يف
املدينة الآن ال تتعدى  7000جهاز.
من جانبه �أعلن بيل دي بال�سيو عمدة مدينة نيويورك
ع��ن وف ��اة � 131شخ�صا يف امل��دي �ن��ة ج ��راء الإ�صابة

ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا م���ش�يرا �إىل  4790ح��ال��ة �إ�صابة
جديدة �أم�س الثالثاء يف جميع �أن�ح��اء ال��والي��ة منها
 2599حالة يف مدينة نيويورك.
و ك�شف ع��ن خ�ط��ة لإط�ل�اق � �س��راح  300جم��رم من
ال�سجون لديهم جميعا �أقل من عام واحد لإمتام مدة
عقوبتهم وك��ان��وا ق��د ارت�ك�ب��وا جنايات غ�ير عنيفة �أو
جنحا.
م ��ن ج�ه�ت��ه ط��ال��ب ال �ب �ي��ت الأب �ي ����ض يف ب �ي��ان جميع
الأ�شخا�ص الذين غادروا نيويورك م�ؤخرا ،باخل�ضوع
للحجر ال�صحي ملدة �أ�سبوعني وذلك ب�سبب ارتفاع عدد
الإ�صابات ومعدالت العدوى يف نيويورك.

•• جنيف -وام:

�أعلنت الأمم املتحدة ام�س عن �إطالق خطة لال�ستجابة العاملية مبلياري دوالر
ملكافحة فريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد  19وحثت حكومات الدول على االلتزام
بتقدمي الدعم الكامل لها واال�ستمرار يف متويل ن��داءات اال�ستجابة الإن�سانية
القائمة .وحذرت املنظمة الدولية من ان التخلي عن م�ساعدة البلدان ال�ضعيفة
ميكن ان يعر�ض املاليني من الأ�شخا�ص للخطر وقد يت�سبب يف جعل الفريو�س
القاتل حرا يف الدوران حول العامل .و دعت املنظمة �إىل اتخاذ نهج عاملى ولي�س
مكافحة الوباء من خالل الدول منفردة ..منوهة ان وكاالتها واحتاد املنظمات
غري احلكومية �سيلعبون دورا مبا�شرا فى تنفيذ خطة اال�ستجابة تلك ..م�شرية
�إىل انها �ستنفذ عرب امريكا اجلنوبية وافريقيا و�آ�سيا وال�شرق االو�سط ،حمذرة
من ان عدم م�ساعدة �أفقر البلدان على حماية انف�سها �سي�ؤدي �إىل ف�شل الدول
الأخرى فى حماية �شعوبها.

15
19
19
•• الفجر – خرية ال�شيباين

نافذة
م�شرعة

منذ ب��داي��ة الأزم��ة
ال�صحية الناجمة
ع��ن ك��ورون��ا فريو�س
امل�����س��ت��ج��د (كوفيد
 ،)19كانت منظمة
ال�����ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة
مت�أكدة :بد�أ الوباء
يف �سوق للحيوانات
يف ووه�������ان ،و���س��ط
���ش��رق ال�����ص�ين ،بني
م��ن��ت�����ص��ف ن��وف��م�بر
و�أوائل دي�سمرب.

�آراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

فكروا يف العي�ش ب�إيجابية!...
•• جاك اتايل

�شرطي يطلع على �آخر الأخبار عرب هاتفه يف حديقة ببكني

كورونا فريو�س على ل�سان دبلوما�سيتها:

ال�صني تتهم الأمريكان بالوقوف وراء الوباء!...
�إال �أن ه��ذه الفر�ضية ت��واج��ه حتديًا
الآن م ��ن ق �ب��ل احل �ك��وم��ة ال�صينية
نف�سها ،التي تنقل عدة �أ�سئلة ور�سائل
ع�ل��ى ال�شبكات االج�ت�م��اع�ي��ة وو�سائل
الإع�لام يف جميع �أنحاء العامل :ماذا
ل��و ج ��اء ك��وف�ي��د  19يف ال�ن�ه��اي��ة من
الواليات املتحدة؟
وك�م��ا �أ� �ش��ارت �صحيفة ليربا�سيون
الفرن�سية ،االح ��د ،ف ��إن ه��ذا االتهام
ي�ستند �إىل جل�سة ا�ستماع متت يف 12
مار�س� ،أم��ام جمل�س النواب ،لروبرت
ريدفيلد ،مدير مراكز ال�سيطرة على
الأم ��را� ��ض وال��وق��اي��ة م�ن�ه��ا .يف ذاك
ال �ي��وم ،اع�ت�رف رئ�ي����س ه��ذه الوكالة
الفيدرالية التي ت�شرف على النظام
ال�صحي الأم��ري�ك��ي� ،أن��ه ب�سبب غياب
عدد كاف من اختبارات الفح�ص ،فان
بع�ض الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن م��ات��وا من
ك��وف�ي��د  19مل ي�ت��م ت�صنيفهم على
ه��ذا ال�ن�ح��و ،وق��د ُن�سبت وف��ات�ه��م �إىل
الإنفلونزا املو�سمية .وقد نقل املتحدث
ب��ا� �س��م وزارة اخل��ارج �ي��ة ال�صينية،
ليجيان ت�شاو ،هذا البيان ب�شكل خا�ص
على ح�سابه على تويرت ،مثريا حما�س
اجلميع .و�أك��د الدبلوما�سي ال�صيني،
ي �ع �ت �ق��د م� ��دي� ��ر م� ��رك� ��ز ال�سيطرة
ع�ل��ى الأم ��را� ��ض وال��وق��اي��ة م�ن�ه��ا ،ان
الأمريكيني الذين �أعلن عن وفاتهم
ب�سبب الإن�ف�ل��ون��زا� ،أث�ب�ت��ت الفحو�ص

كان ب�إمكان الأمريكيني �إح�ضار كوفيد  19معهم مبا�شر ًة �إىل
ووهان خالل الألعاب الع�سكرية العاملية ،يف نهاية �أكتوبر 2019

نفذت يف � 18أكتوبر  2019يف نيويورك ،حماكاة و�صول وباء
خطري من �أجل تو�ضيح االحتياجات الالزمة للتعامل مع عواقبه
�إ�صابتهم ب�ك��ورون��ا ف�يرو���س امل�ستجد
 ،معتربا �أن ح��االت كوفيد  19هذه
ميكن �أن تكون �سبقت احلاالت الأوىل
يف ال �� �ص�ي�ن .م��ا ه��و ت��اري��خ املري�ض
�صفر يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة؟ ،ك��م عدد
الأ� �ش �خ ��ا� ��ص امل�صابني؟… حتلوا
بال�شفافية! ال��والي��ات املتحدة مدينة
لنا بتف�سري  ،قال يف ار�ساليته.
االث�ن�ين امل��واف��ق  23م��ار���س اجلاري،
�ساهمت ال�سفارة ال�صينية يف فرن�سا
ب��دوره��ا يف موجة ال�شكوك والتلميح
حول هذا املو�ضوع ،مت�سائلة على وجه
اخل���ص��و���ص :ك��م ع��دد ح��االت كوفيد
 19التي كانت من بني � 20ألف حالة
وف��اة ب�سبب الإنفلونزا التي ب��د�أت يف
�سبتمرب امل��ا��ض��ي؟  .ول��دع��م اتهامها،

وا�شنطن :بكني ال تزال حتجب معلومات خا�صة بكورونا
ال �ع��امل م��ا ي�ح��دث ب��ال�ف�ع��ل .وتابع
ق��ائ� ً
لا ه��ذه �أزم ��ة عاملية م�ستمرة
ن �ح �ت��اج ل �ل �ت ��أك��د م ��ن �أن ك ��ل دول ��ة
تتعامل ال�ي��وم ب�شفافية وتت�شارك
املعلومات عما يحدث بالفعل ،كي
يت�سنى للمجتمع العاملي وللرعاية
ال���ص�ح�ي��ة ال �ع��امل �ي��ة ول�ل�ع��ام�ل�ين يف
جمال الأمرا�ض املعدية �أن يبد�أوا
معاجلة هذا ب�شكل �شامل .
و�أ�ضاف بومبيو �أنه ال بد من اتخاذ
ق��رارات يف غاية الأهمية م�ستقب ً
ال
ح��ول هيكل ال�ع�لاق��ات الأمريكية
ال�صينية  ،م�شرياً �إىل �أن حتديات
��س�لا��س��ل الإم� � ��داد ال �ت��ي تواجهها
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة ك��ان��ت ب�سبب
��ش��رك��ات ت��دي��ر �سال�سلها للإمداد
من ال�صني ولي�س هنا يف الواليات
املتحدة.
ومل يخ�ض بومبيو يف التفا�صيل
لكن م�س�ؤولني يف الإدارة الأمريكية
ق��ال��وا الأ��س�ب��وع امل��ا��ض��ي� ،إن البيت
الأبي�ض يعد �أمراً تنفيذياً ي�ساعده
على نقل �شركات الإمدادات الطبية
من ال�صني و�أماكن �أخرى يف العامل
�إىل الواليات املتحدة و�سط تف�شي
فريو�س كورونا.
و�أث � ��ار امل���س�ع��ى الأم��ري �ك��ي املقرتح
قلقاً يف ال�صني و�أماكن �أخرى ،رغم
�أنه من غري الوا�ضح متى قد يبد�أ
ترامب يف تنفيذ هذا.
ه � ��ذا وت ��و�� �ص ��ل جم �ل ����س ال�شيوخ
الأم��ري �ك��ي وال �ب �ي��ت الأب �ي ����ض �إىل
ات �ف��اق ح ��ول خ�ط��ة حت�ف�ي��ز بقيمة

تريليوين دوالر ل��دع��م االقت�صاد
الأم ��ري� �ك ��ي وم�ل�اي�ي�ن املواطنني
امل �ت �� �ض��رري��ن م ��ن �أزم� � ��ة فريو�س
ك � ��ورون � ��ا ،وف � ��ق م� ��ا �أع � �ل� ��ن زعيم
الغالبية اجلمهورية يف املجل�س يف
�ساعة مبكرة �أم�س الأرب�ع��اء .وقال
م�ي�ت����ش م��اك��ون �ي��ل� ،أخ �ي �راً لدينا
اتفاق منوهاً بـ م�ستوى اال�ستثمار
(الكبري) يف �أمتنا يف زم��ن احلرب
 .وال ي � ��زال ي �ت �ع�ين ع �ل��ى جمل�س
ال�شيوخ وجمل�س النواب امل�صادقة
على القانون قبل �إر�ساله للرئي�س
دون ��ال ��د ت ��رام ��ب ل�ل�ت��وق�ي��ع عليه.

وب �ل �غ��ت ح���ص�ي�ل��ة وف �ي ��ات فريو�س
كورونا اجلديد يف الواليات املتحدة
 600وفاة ،وارتفع عدد الإ�صابات
امل��ؤك��دة �إىل  ،49768وف��ق تعداد
جلامعة جونز هوبكنز.
وب ��ات ��ت ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة حتتل
امل��رت �ب��ة ال�ث��ال�ث��ة يف ق��ائ�م��ة ال ��دول
الأكرث ت�سجي ً
ال للإ�صابات امل�ؤكدة
بالفريو�س ،بعد ال�صني و�إيطاليا.
وا�ستناداً �إىل عدد الإ�صابات امل�ؤكدة
ت �ب �ل��غ ن �� �س �ب��ة ال ��وف� �ي ��ات ،1.2%
علماً �أن��ه يعتقد �أن الرقم الفعلي
ل �ل��إ� � �ص� ��اب� ��ات �أع � �ل � ��ى ب �ك �ث�ي�ر من

احل���ص�ي�ل��ة امل �ع �ل �ن��ة ،م��ا م��ن �ش�أنه
خف�ض ن�سبة الوفيات.
و�أمل� � ��ح ال��رئ �ي ����س الإي� � � ��راين ح�سن
روح � ��اين الأرب � �ع� ��اء� ،إىل �إمكانية
ت�شديد تعامل ط�ه��ران م��ع تف�شي
وب��اء كوفيد  ،19معلناً عن فر�ض
تدابري جديدة و�صعبة على ال�سكان
يف الأيام املقبلة.
ً
ورف�ضت �إيران الأكرث ت�ضررا من
فريو�س كورونا امل�ستجد بعد �إيطاليا
وال�صني و�إ�سبانيا ،حتى الآن فر�ض
تدابري حجر �أو عزل على ال�سكان.
وخ�لال كلمة �أم��ام جمل�س الوزراء

ترجمة خرية ال�شيباين

*مفكر واقت�صادي فرن�سي ،ورجل �سيا�سة ،ىَّ
تول ع َدّة منا�صب ،منها من�صب م�ست�شار الرئي�س
الفرن�سي فران�سوا ميرتان طيلة ع�شر �سنوات ،ومدير البنك الأوروبي للإعمار والتنمية ،له
العديد من امل�ؤلفات  67كتا ًبا بيعت �إىل  7ماليني ن�سخة وترجمت �إىل  22لغة.

�أمريكا تر�صد تريليوين دوالر للت�صدي النعكا�سات الفريو�س

••بكني-رويرتز:

زاد وزير اخلارجية الأمريكي مايك
بومبيو من حدة انتقاداته لتعامل
ال�صني مع تف�شي فريو�س كورونا،
قائ ً
ال �إن احلزب ال�شيوعي ال�صيني
احل��اك��م ال ي��زال يحرم ال�ع��امل من
املعلومات التي يحتاجها للحيلولة
دون حدوث �إ�صابات �أخرى.
وكرر بومبيو ،يف مقابلة مع برنامج
وا� �ش �ن �ط��ن ووت ����ش الإذاع� � ��ي �أم�س
الثالثاء ،اتهامات �سابقة ب�أن ت�أخر
ب�ك�ين يف م���ش��ارك��ة امل�ع�ل��وم��ات حول
الفريو�س �س ّبب خماطر للنا�س يف
�أنحاء العامل وق��ال �إن ه��ذا ع ّر�ض
حقاً حياة الألوف للخطر .
وتابع ما يقلقني هو �أن هذا التعتيم
وه��ذا الت�ضليل ال��ذي ي�شارك فيه
احلزب ال�شيوعي ال�صيني ،ال يزال
ي�ح��رم ال�ع��امل م��ن امل�ع�ل��وم��ات التي
يحتاجها كي يت�سنى لنا منع حدوث
�إ�صابات جديدة �أو تكرار �شيء كهذا
مرة �أخ��رى  .واتهم بومبيو كذلك
�إيران ورو�سيا ب�شن حمالت ت�ضليل
بخ�صو�ص الفريو�س ،وقال ال تزال
حمالت الت�ضليل م�ستمرة من قبل
رو�سيا و�إي��ران �إ�ضافة �إىل ال�صني،
ي� �ق ��ول ��ون �إن� � ��ه ج � ��اء م ��ن اجلي�ش
الأم��ري�ك��ي وي�ق��ول��ون �إن��ه رمب��ا بد�أ
يف �إيطاليا ،كل �شيء للتن�صل من
امل�س�ؤولية .
ولكنه رغم انتقاده القوي لل�صني
�أحجم عن الإ�شارة للفريو�س با�سم
ال �ف�يرو���س ال���ص�ي�ن��ي �أو فريو�س
ووه ��ان  ،وه��و م��ا ح��دث م ��راراً من
ق�ب��ل و�أث� ��ار غ���ض��ب ال���ص�ين ،وقال
�سيحني وق��ت توجيه االت�ه��ام��ات ،
لكنه �أ�ضاف �أن من املهم �أن يعرف

ت�ستند ال���ص�ين ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل بيان
مدير مركز ال�سيطرة على الأمرا�ض،
اىل حقيقة �أن الوفيات املن�سوبة �إىل
الأن�ف�ل��ون��زا املو�سمية ميكن �أن تكون
ناجمة عن كوفيد ( 19حتى من دون
معرفة متى) .ولكن � ً
أي�ضا ،على معطى
�أن��ه ك��ان ب�إمكان الأمريكيني �إح�ضار
كوفيد  19معهم مبا�شر ًة �إىل ووهان
خ�لال الأل�ع��اب الع�سكرية العاملية ،يف
نهاية �أكتوبر .2019
وتت�ساءل ال�صني �أي�ضا عن الإغالق
امل ��ؤق��ت حل���ص��ن دي�ت�ري��ك� ،أح ��د �أهم
مراكز البحوث الطبية الع�سكرية يف
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،يف يوليو املا�ضي.
تف�سري االم��ري�ك�ي�ين؟ خم��اوف تتعلق
بال�سالمة ب�سبب ع��دم وج��ود �أنظمة

كافية لتطهري مياه ال�صرف ال�صحي ،
كما �أو�ضحت �صحيفة نيويورك تاميز.
يف حني ت��رى النظرية ال�صينية ،من
جهتها� ،أن �سل�سلة من حاالت االلتهاب
الرئوي �أو حاالت مماثلة ظهرت �إثر
الإغ�لاق ،وربطت بني الواقعتني دون
�أي دل�ي��ل .وم�ن��ذئ��ذ� ،أع�ي��د فتح ابواب
امل��رك��ز وه��و متفرغ لإي�ج��اد ل�ق��اح �ضد
كوفيد  ،19كما هو مو�ضح يف تقرير
�أي بي �سي.
حجة ال�صني الأخ�يرة ،عن�صر مربك
يف ن �ظ��ره��ا� :إق ��ام ��ة ح ��دث ( احلدث
 ) 201ن�ظ�م��ه م��رك��ز ج ��ون هوبكنز
للأمن ال�صحي ،بال�شراكة مع املنتدى
االق �ت �� �ص��ادي ال �ع��امل��ي وم��ؤ��س���س��ة بيل
وميليندا غيت�س .فقد نفذت يف 18

�أكتوبر  2019يف نيويورك ،حماكاة
و�صول وب��اء خطري من �أج��ل تو�ضيح
االح �ت �ي��اج��ات ال�ل�ازم ��ة ل�ل�ت�ع��ام��ل مع
ع��واق �ب��ه االق �ت �� �ص��ادي��ة واالجتماعية
وا�سعة النطاق.
ه��ذه كلها ع��وام��ل ،وف��ق ب�ك�ين ،تثبت
�أن الأمريكيني ميكن �أن يكونوا وراء
كوفيد  .19وت��أت��ي ه��ذه التلميحات
واالت � �ه ��ام ��ات يف � �س �ي��اق م �ت��وت��ر بني
ال�ب�ل��دي��ن ،يتج�سد خا�صة يف املعارك
التجارية .كما ي�شعر املجتمع ال�صيني
ما وراء االطل�سي  ،با�ستياء �شديد جتاه
ال��رئ�ي����س دون��ال��د ت��رام��ب وغ�ي�ره من
ال�ق��ادة ال�سيا�سيني ال��ذي��ن يوا�صلون
ت�صنيف كوفيد  19على �أنه فريو�س
عن لوباري�سيان
�صيني .

يف الأوق� ��ات ال��ره�ي�ب��ة ال�ت��ي يعي�شها ال�ع��دي��د من
الب�شر منذ ف�ترة طويلة ،وال�ت��ي دفعتنا الأزمة
احلالية اىل ادراك�ه��ا ،يجب علينا ا�ستعادة �أربعة
م�شاعر من�سية :االم�ت�ن��ان ،للذين ه��م يف اخلط
الأم��ام��ي؛ التعاطف مع من يعانون؛ والإعجاب
بالذين يوفرون الأجوبة واردود؛ والإيثار ،بالعمل
على دعم بع�ضنا البع�ض.
ول �ك��ي ن �ع �م��ل ،ي �ج��ب �أال ن� ��دع اخل � ��وف وال�شلل
ي�سيطران علينا ،ولكن ان من�ضي قدمًا ،ب�شجاعة
و�صفاء ،وب�شكل �إيجابي ،مت�سلحني بقناعات نادرة
يجعلنا كل هذا نكت�شفها� ،أو نعيد اكت�شافها.
ه��ذا ال�ف�يرو���س ،ه��و واح��د فقط م��ن جم�م��وع ما
يتهددنا ،وم��ن اج��ل هزمه وك�سب ه��ذه املعركة،
واال�ستعداد لك�سب القادم منها ،فيما يلي ع�شرة
درو�س م�ؤقتة و�إيجابية:
�- 1إن الب�شرية مهددة ،جمددا ،ب�سبب �ش ّر ظهر
يف الطبيعة وزاده االن�سان �سوء� .شر ،مرة �أخرى،
كان منتظرا ،ومل تفعل الأجيال ال�سابقة ما يكفي
حلماية الأجيال احلالية.
- 2يف مواجهة هذا التهديد ،كما هو احل��ال مع
ال�ع��دي��د م��ن ال�ت�ه��دي��دات الأخ� ��رى ،ت�ب��دو رغبات
املا�ضي و�شهواته تافهة.
- 3يف مواجهة ه��ذا التهديد ،كما هو االم��ر مع
غ�ي�ره� ،أدرك ع��دد كبري م��ن ال�ن��ا���س �أن��ه ال �شيء
يف قيمة وروع��ة الوقت ال��ذي نق�ضيه مع الذين
نحبهم ،واملعنى الذي نعطيه حلياتنا.
- 4ف�ي�رو� �س ��ات �أخ� � ��رى� ،أع� � ��داء �آخ � � ��رون ،تهدد
و�ستهدد الب�شرية :اال�ضطرابات املناخية والب�ؤ�س
وال�ف��و��ض��ى ...ويتفاعل ه ��ؤالء الأع ��داء م��ع عدو
اليوم جلعله �أ�سو�أ.
- 5يف م��واج�ه��ة ه��ذه ال�ف�يرو��س��ات ال�ت��ي ال تعد
وال حت�صى ،يجب �أن ن�ضع �أنف�سنا ب�شكل نهائي
يف اقت�صاد حرب ،و�أن ن�سخّ ر �أنف�سنا للأ�سا�سيات
وال�ضروريات فقط.

- 6مقاتلو معركة ال �ي��وم�� ،س��واء ك��ان��وا مرئيني
(املهن ال�صحية ،ال�شرطة ،رجال التعليم ،ال�سا�سة،
ال�صحفيون ،وك�ث�ير غ�يره��م) �أو غ�ير مرئيني،
(ج��ام�ع��ي ال�ق�م��ام��ة ،ال���ص��راف�ين ،وب��اع��ة الفواكه
واخل�ضروات واخلبز وال�صحف واللحوم وال�سّ واق
وك�ث�ير غ�يره��م) ه��م �أك�ث�ر �أهمية لبقاء املجتمع
من اخرين تبينّ فج�أة �أن منتجاتهم �أقل �ضرورة
حلرفاء الأم�س.
�- 7إذا و�صلت ال�ن�ج��اة بف�ضل ه� ��ؤالء املقاتلني،
ف�لا يجب �أن نن�سى ،يف ن�شوة ال��رب�ي��ع امل�ستعاد،
خم��اوف الربيع ال�ف��ائ��ت ...وال ينبغي �أن نن�سى
�أن هذا الفريو�س ميكن �أن يعود ،و�أن العديد من
التهديدات الأخرى ال تزال موجودة.
- 8يجب �أال نكتفي ،م��رة �أخ��رى ،بخلق ظروف
ال� �ع ��ودة �إىل ن�ف����س ال �ن �م��وذج امل�ج�ت�م�ع��ي املجرم
ال � ��ذي ق ��ادن ��ا �إىل ه� ��ذه احل� � ��رب ،ال �ت��ي مازالت
�إم�ك��ان�ي��ة خ���س��ارت�ه��ا ق��ائ�م��ة ،ب��ل ن�ح��ن ع�ل��ى يقني
ب��أن�ن��ا �سنخ�سرها �إذا مل ن�ستخل�ص منها العرب
والدرو�س.
– 9وحتى نتفادى ع��ودة ه��ذه امل�صائب ،ولإبعاد
ه� ��ذا ال� �ف�ي�رو� ��س وم� ��ا ق ��د ي �ت �ب �ع��ه� � ،س �ي �ك��ون من
ال�ضروري ،يف االخري ،االقرار ب�أن املجتمع ميكن
�أن يعمل على الوجه االك�م��ل ،و�أن يكون �سعيدًا،
م��ن خ�لال تكري�س م��ا يزيد ع��ن ن�صف �أن�شطته
خللق الرثوة ،ل�صناعات وخدمات ال�صحة والغذاء
والنظافة والتعليم والبيئة والثقافة والتقنيات
التي حتتاجها.
را� ،سيتعني �إدارة ك��ل ب�ل��د والعامل
- 10و�أخ� �ي � ً
بطريقة �أكرث تعاط ًفا ومراعاة ،طريقة حري�صة
على القرب والعدالة والدفء االن�ساين ،كما نفعل
�أحيانا ،اليوم ،يف حالة ذعر ،وحتت �ضغط املكروه.
ف �ق��ط ،م��ن خ�ل�ال ت�ع�ل��م ه ��ذه ال ��درو� ��س ،وب�شكل
ال رجعة فيه ،ميكننا ه��زم ه��ذا ال�ع��دو ،وحماربة
الالحقني ،وب�شكل �أعم ،ال�سماح للأجيال القادمة
بالعي�ش؛ و�إذا �أمكن ،بالعي�ش �أف�ضل منا.

بثت عرب التلفزيون� ،أعلن روحاين
عن جمموعة جديدة من التدابري
ال�صعبة على النا�س دون �أن يحدد
ما �إذا كانت �ست�شمل العزل ،و�أ�ضاف
ح�صل نقا�ش طويل داخ��ل اللجنة
الوطنية ملكافحة ف�يرو���س كورونا
حول تعزيز الإجراءات .
و�أو�� �ض ��ح �أن وزي� ��ر ال���ص�ح��ة قدم
خطة على �أ�سا�س اعتقاده ب�أن علينا
ت�شديد ال�ت��داب�ير  ،م�شرياً �إىل �أن
م�شروعاً يجري حت�ضريه و�ستتم
املوافقة عليه و�إعالنه خالل اليوم.
ومع رف�ضها اتخاذ تدابري �إلزامية،

ح�ضت ال�سلطات يف �إيران حتى الآن
ال�سكان على البقاء يف املنازل قدر
الإم�ك��ان  ،خ�لال ف�ترة عطلة ر�أ�س
ال�سنة الإي��ران�ي��ة التي ت�شهد عادة
حركة نقل كبرية للقاءات العائلية
وال�سياحة الداخلية.
و�أ�� �ش ��ار روح � ��اين �إىل �أن امل�شروع
املرتقب قد ي�ؤدي �إىل خلق م�شاكل
يف ال���س�ف��ر بالن�سبة لل�سكان وقد
يطلب م��ن النا�س ال�ع��ودة يف وقت
�أب�ك��ر �إىل امل�ن��اط��ق ال�ت��ي يتحدرون
منها.
وذك ��ر �أن ذل��ك ق��د ي�ع��رق��ل موجة
ال���س�ف��ر ال �ت��ال �ي��ة ،ع �ل��ى ال �ن��ا���س �أن
يعلموا �أن هذه قرارات �صعبة يجب
اتخاذها من �أجل حماية حياتهم .
ولكن ال خيار �آخر بح�سب روحاين
لأن ح�ي��اة ال�ن��ا���س تهمنا ،متحدثاً
عن م�شروع ملدة  15يوماً يفرت�ض
تطبيقه بعناية بحلول ال�سبت 4
�أب��ري��ل(ن�ي���س��ان) امل�ق�ب��ل� ،أي خالل
� 10أيام ،ويتزامن هذا التاريخ مع
عودة التعليم يف املدار�س بعد عطلة
عيد النوروز.
و�أعلن روحاين كذلك �أو�ضح وزير
ال�صحة اليومية �أننا قطعنا املوجة
الأوىل من املر�ض ،لكن موجة ثانية
ق��د حت � ّل يف الأي � ��ام امل�ق�ب��ل وعلينا
�إدارت �ه��ا  ،م�ضيفاً ت�ع��اون ال�سكان
ب�شكل ج�ي��د ج ��داً (م ��ع ال�سلطات
ملكافحة ف�يرو���س ك��ورون��ا) يف كافة
�أن �ح��اء ال �ب�لاد وي �ج��ب اال�ستمرار
بذلك .

كورونا يزيد �إقبال الأمريكيني
على �شـــــراء الأ�ســـلحة

•• لو�س اجنلي�س�-أ ف ب

ارتفعت مبيعات الأ�سلحة النارية يف
الواليات املتحدة خالل الأ�سبوعني
الأخريين يف ظل تف�شي وباء كورونا
امل���س�ت�ج��د� ،إذ ي �ك � ّد���س ك�ثر �أ�سلحة
وذخ� ��ائ� ��ر ب �غ �ي��ة االح� �ت� �م ��اء و�سط
فر�ضيات حدوث فو�ضى و�شغب.
ويقول ديفيد �ستون� ،صاحب متجر
�أ�سلحة يف تول�سا بوالية �أوكالهوما،
�سجلنا ارت�ف��اع�اً يف
لفران�س ب��ر���س ّ
امل�ب�ي�ع��ات بن�سبة ت�ن��اه��ز ، 800%
م�ضيفاً ال تزال لدي قطعا من كل
النماذج ،ولكنني �أعتقد ب�أنها �ستنفد
قريباً .
ّ
ويو�ضح �ستون �أن غالبية امل�شرتين
ال ��ذي ��ن ه ��رع ��وا �إىل م �ت �ج��ره من
غ�ي�ر امل �ح�ترف�ين وامل�ت�ق�ن�ين حلمل
الأ� � �س � �ل � �ح� ��ة ،وه � � � ��ذا م � ��ا جعلهم
م�ستعدين لأخذ �أي قطعة.
وي �ع �ي��د ذل� ��ك �إىل اخل � ��وف ال ��ذي
يثريه ك��ورون��ا امل�ستجد ،حتى �إنني
ال �أف�ه��م م��ا ي�ج��ري و�أج ��د �أ ّن ��ه غري
عقالين  .وي�شري عدة باعة �أ�سلحة
ات�صلت فران�س بر�س بهم ،وتتوزع
م �ت��اج��ره��م يف م �ن��اط��ق �أمريكية
خمتلفة� ،إىل �أ ّن �ه��م ��ش�ه��دوا تدفقا
ل �ل��زب��ائ��ن ال��ذي��ن ي�خ���ش��ون م��ن �أن
تتحوّل الأزم��ة ال�صحية �إىل �أزمة
اجتماعية.
وت � ��روي ت �ي �ف��اين ت �ي �� �س��دال ،مالكة
ل �ي �ن��وود غ� ��ان يف والي� ��ة وا�شنطن
(� �ش �م��ال� �-ش��رق) ال �ت��ي ت �ع � ّد �إحدى
�أب � � ��رز ب � � ��ؤر ت �ف �� �ش��ي ال� �ف�ي�رو� ��س يف
الواليات املتحدة ،كيف �أ ّنها �شهدت
ل�ل�م��رة الأوىل ا��ص�ط�ف��اف طوابري
انتظار �أمام متجرها قبل �ساعة من
فتح الأبواب.
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زيادة �آمال انطالق الدوري ال�صيني مع
بدء تدريبات الأندية
تتجه كرة القدم ال�صينية �إىل العودة �إىل احلياة ،مع بدء تدريبات �شهرين من املوعد ال��ذي كان �سي�شهد بداية مو�سم  ،2020يف
الأن��دي��ة ه��ذا الأ�سبوع ،رغ��م �أن��ه ال ت��زال هناك عالمات ا�ستفهام  22فرباير �-شباط املا�ضي ،لكن ال يزال هناك حاجة لبع�ض
حول املوعد املنتظر النطالق الدوري املمتاز ،الذي ت�أجل ب�سبب الوقت قبل انطالق املو�سم اجلديد.
فريو�س كورونا.
ورغم التفكري �سابقاً يف انطالق امل�سابقة يف منت�صف �أبريل -ني�سان،
بد�أت الأندية ال�صينية العودة �إىل التدريب ،االثنني املا�ضي ،بعد ف�إن النتيجة الإيجابية الختبار مروان فياليني ،لفريو�س كورونا

رمبا ت�ؤخر املوعد.
وتوقف الن�شاط ال�ك��روي يف املنطقة ب�أكملها ب�سبب ال��وب��اء ،كما
قررت اليابان ت�أجيل الدوري املمتاز حتى اخلام�س من مايو �-أيار
القادم .لكن بغ�ض النظر عن املوعد ،فقد عاد الالعبون واملدربون
�إىل املالعب يف ال�صني لال�ستعداد ل�ضربة البداية.
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مب�شاركة ممثلي كافة الأندية

احتاد الكرة ُينظم ور�شة عمل فنية بنظام االت�صال املرئي
•• دبي -الفجر

نظم احتاد الإم��ارات لكرة القدم
ظ�ه��ر ال �ي��وم ور� �ش��ة ع�م��ل الإدارة
ال �ف �ن �ي��ة وم �ت �ط �ل �ب��ات التدريب
الآ�سيوي بنظام االت�صال املرئي
�ضمن م�ب��ادرة “االجتماعات عن
ُب �ع��د “ ح���س��ب ت��وج�ي�ه��ات ال�شيخ
را��ش��د ب��ن حميد النعيمي رئي�س
االحت ��اد ب��ا��س�ت�غ�لال ف�ت�رة توقف
ال�ن���ش��اط ال��ري��ا��ض��ي ب�ع�ق��د ور�ش
خمتلفة للأندية �سواء القانونية
والفنية والإداري��ة بهدف تطوير
منظومة العمل الكروية بالدولة
.
وافتتح فعاليات ال��ور��ش��ة حممد
ع�ب��داهلل ه��زام ال�ظ��اه��ري الأمني
العام الحت��اد الكرة  ،ال��ذي رحب
ب��امل �� �ش��ارك�ين ون �ق��ل ل �ه��م حتيات
رئ �ي ����س و�أع� ��� �ض ��اء جم�ل����س �إدارة ب �ت �ن �ظ �ي��م ور� � ��ش ال �ع �م��ل الفنية وق� ��دم حم� ��اور ال��ور� �ش��ة عبداهلل لكرة القدم وذل��ك مب�شاركة 54
احت � ��اد ال� �ك ��رة  ،م � ��ؤك� ��داً حر�ص امل �ط �ل��وب��ة ل �ت �ط��وي��ر ن �� �ش��اط كرة ح �� �س ��ن ع � �ب � ��داهلل م� ��دي� ��ر �إدارة مدرباً و�إداري �اً من خمتلف �أندية
االحت ��اد على اال�ستعانة ب�أجهزة ال�ق��دم ب��ال��دول��ة  ،متمنياً جلميع ال�ت��دري��ب  ،ع�ضو اللجنة الفنية الدولة .
ال�ع��ر���ض احل��دي�ث��ة للتوا�صل مع امل�شاركني اال�ستفادة من حماور ب��االحت��اد الآ��س�ي��وي لكرة ال�ق��دم  ،وت���ض�م�ن��ت ال��ور� �ش��ة ع ��دة حماور
الأن ��دي ��ة وا� �س �ت �م��راري��ة التعليم ور�شة العمل .
اخل�ب�ير الفني ب��االحت��اد الدويل �أهمها ميثاق و�أه ��داف التدريب

الآ� � �س � �ي� ��وي وال � �ت� ��ي جن� ��ح احت� ��اد
الإم � � ��ارات ل �ك��رة ال �ق��دم يف �شهر
�أك�ت��وب��ر املا�ضي بنيل ا�ستقاللية
التعليم ال��ذات��ي وف �ق �اً للمعايري
واملتطلبات امل �ح��ددة م��ن االحتاد

الآ��س�ي��وي لكرة ال�ق��دم  ،ومعايري
االع�ت�راف بالكفاءة التدريبية ،
و �أهمية التعليم امل�ستمر بهدف
تزويد املدربني ب�آخر امل�ستجدات
يف جم� ��ال ال �ت��دري��ب بالإ�ضافة

ملدته وحمتواه ومعايري القبول  ،ويف خ �ت��ام حم� ��اور ور� �ش��ة العمل
كما تناولت معايري جتديد رخ�ص وب� �ه ��دف ت�ن���ش�ي��ط ال �ت �ف��اع��ل بني
ال �ت��دري��ب ال �� �ص��ادرة م��ن االحتاد امل�شاركني واملحا�ضر مت فتح باب
املحلي و العيار الفني لرتاخي�ص النقا�ش والأ�سئلة والتي مت الرد
الأندية .
عليها كاملة وب�صورة وافية .

رابطة املحرتفني ت�شكل فريق عمل
ال�ش�ؤون التجارية والت�سويق
•• �أبوظبي-الفجر

خ �ل�ال االج �ت �م ��اع الأول ملجل�س
�إدارة رابطة املحرتفني الإماراتية
اجل ��دي ��د ،مت ت���ش�ك�ي��ل ف� ��رق عمل
يف ع��دة ق �ط��اع��ات� ،إح��داه��ا فريق
عمل م �ب��ادرات ال���ش��ؤون التجارية
والت�سويق ،املكلف بتقدمي الدعم
ل�ف��ر���ص رع��اي��ات ج��دي��دة ،اقرتاح
اخل �ط��ط ال�ت�ج��اري��ة والت�سويقية
بالتن�سيق م��ع الإدارة التنفيذية
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل �أي م �ه��ام تتعلق
ب��ال �ع �م��ل ال� �ت� �ج ��اري والت�سويقي

وت� �ط ��وي ��ره � � �س� ��واء ف �ي �م��ا يخ�ص
الرابطة �أو الأندية املحرتفة.
و�أ�سندت رئا�سة فريق عمل مبادرات
ال� ��� �ش� ��ؤون ال �ت �ج��اري��ة والت�سويق
ل�سعيد عبيد الكعبي ،ع�ضو جمل�س
�إدارة راب �ط��ة امل �ح�ترف�ين ،وتولت
جواهر عبدالعزيز ال�سويدي ع�ضو
جم�ل����س �إدارة ال��راب �ط��ة من�صب
نائب الرئي�س� .أما �أع�ضاء الفريق
فهم :مرمي �أهلي� ،سعود �إبراهيم
كرم�ستجي ،ح�سن ال�شحي ومالك
دوغان.
ويف هذا ال�صدد ،عقد فريق العمل

اجتماعه الأول ظهر �أم�س الأول
ال� �ث�ل�اث ��اء  24م� ��ار�� ��س اجل � ��اري
�إل� �ك�ت�رون� �ي ��ا ،مب �� �ش��ارك��ة عبداهلل
نا�صر اجلنيبي رئي�س جمل�س �إدارة
الرابطة وبح�ضور وليد احلو�سني
امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل �ل��راب �ط��ة ،ود.
خ��ال��د حم �م��د ع �ب ��داهلل م�ست�شار
ت�ط��وي��ر الأع� �م ��ال ،وذل ��ك متا�شيا
م ��ع ت �ط �ب �ي��ق راب� �ط ��ة املحرتفني
الإماراتية لنظام “العمل عن بعد”
با�ستخدام �أحدث التقنيات ل�ضمان
ال���س�لام��ة جل�م�ي��ع ��ش��رك��ائ�ه��ا وفق
الإج��راءات االحرتازية والوقائية

للحد من انت�شار فايرو�س كورونا
امل�ستجد.
ورح ��ب اجل�ن�ي�ب��ي ب ��أع �� �ض��اء فريق
ال� �ع� �م ��ل ،ودع� ��اه� ��م �إىل ت�سخري
خ�برات�ه��م الت�سويقية والتجارية
يف دعم وتطوير قطاع كرة القدم.
و�أك � ��د اجل�ن�ي�ب��ي يف ك�ل�م��ة وجهها
ل �ل �ف��ري��ق �أن ال �ت �ح��دي��ات كثرية،
خ��ا� �ص��ة يف ظ��ل ح��ر���ص الرابطة
امل�ستمر ع�ل��ى ت�ط��وي��ر امل�سابقات،
لكن الآمال كبرية ،و�سقف الطموح
ال حدود له ،وباب الرابطة مفتوح
لأية مقرتحات مبتكرة من �ش�أنها

النهو�ض بكرة القدم الإماراتية.
ت��وا� �ص��ل االج� �ت� �م ��اع “عن بعد”
ب��اط�لاع ف��ري��ق ال�ع�م��ل ع�ل��ى هيكل
�إدارة الت�سويق وال�ش�ؤون التجارية
ومهام �أق�سامها ،ثم �أهدافها التي
تركز على رفع التوعية بامل�سابقات
التي تنظمها ال��راب�ط��ة ،احل�ضور
اجل � �م� ��اه �ي�ري ون � �ظ� ��ام ال� �ت ��ذاك ��ر
الإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة ،ت �ط��وي��ر امل ��راف ��ق،
حت���س�ين جت��رب��ة ح���ض��ور امل �ب ��اراة،
وت �ع��زي��ز ال� � ��والء ب�ي�ن اجلماهري وال� �ف� �ئ ��ات ال� �ع� �م ��ري ��ة م� ��ن خ�ل�ال كما تعرفوا على نتائج املبادرات ،مب�ح��ور اال�سرتاتيجية التجارية
والأن ��دي ��ة وال�ت�ف��اع��ل م��ع مكونات العديد م��ن امل �ب��ادرات الت�سويقية والتحديات التي واجهت الرابطة ال � � ��ذي ت �� �ض �م��ن ف� �ئ ��ات ال ��رع ��اي ��ة
امل�ج�ت�م��ع م��ن خم�ت�ل��ف اجلن�سيات والرتويجية.
�أثناء تنفيذها .واختتم االجتماع ومزاياها.

الريا�ضة خط دفاع رئي�سي ملواجهة الأمرا�ض
وتقوية جهاز املناعة للإن�سان
•• �أبوظبي-وام:

تعد ممار�سة الريا�ضة خ��ط دفاع
رئي�سي لتقوية جهاز املناعة لدى
الإن�سان يف مواجهة �أي فريو�سات
�أو �أوبئة ،فهي متنحه القدرة على
االن���ض�ب��اط وال�ت�ح�ك��م بال�ضغوط
وتقلل التوتر ،وتعالج الأرق.
وي �� �ص �ف �ه��ا امل �ت �خ �� �ص �� �ص��ون ب�أنها
الطبيب النف�سي للإن�سان حيث
حتقق له االتزان الداخلي ومتنحه

الراحة النف�سية ،وتزيد من ن�شاط
ال� ��دورة ال��دم��وي��ة وت�ف�ت��ح ال�شهية
ل�ل�ط�ع��ام ،وت�ق�ل��ل ف��ر���ص الإ�صابة
بالأمرا�ض املزمنة وحتارب البدانة
وال�سمنة .
ويف و�� �س ��ط الأزم � � ��ة ال� �ت ��ي يعاين
م �ن �ه��ا ال� �ع ��امل ال � �ي� ��وم ،وت�صاعد
�أع ��داد امل�صابني بفريو�س كورونا
امل�ستجد املعروف بـ” كوفيد ”19
زاد احلديث عن الريا�ضة ،و�أهمية
ممار�ستها ال�ستثمار الوقت املنزيل

ب�شكل مفيد ،وتقوية جهاز املناعة،
واحل�صول على الطاقة الإيجابية،
والتخل�ص من الدهون وال�سعرات
احل��راري��ة ال��زائ��دة للحفاظ على
ج�سم �سليم من خالل ن�صف �ساعة
يوميا مع التمارين الب�سيطة .
وع ��ن �أه �م �ي��ة ال��ري��ا� �ض��ة بالن�سبة
للإن�سان  ..يقول الدكتور فرا�س
يعي�ش ا�ست�شاري ج��راح��ة العظام
وامل �ف��ا� �ص��ل مب�ست�شفى خ�ل�ي�ف��ة يف
�أبوظبي  “ :الريا�ضة اخلفيفة التي

ترتاوح بني  20و 30دقيقة تقوي
جهاز املناعة للإن�سان ،لأنها تن�شط
خ�لاي��اه ،وجتعلها يف ح��ال��ة تيقظ
وحتفز ،من خالل �إر�سال كرات دم
ومركبات مناعية �أكرث للدم ،تقاوم
البكترييا وال�ف�يرو��س��ات ،ولكن يف
املقابل �إذا ق��ام الإن�سان بتمرينات
م �ن �ه �ك��ة ف� ��إن� �ه ��ا جت �ع��ل النتيجة
عك�سية حيث تقلل املناعة ،وتقلل
كرات الدم البي�ضاء».
وت ��اب ��ع “ :يف ال� �ظ ��روف احلالية

التي يت�صدر فيها فريو�س كورونا
امل�ستجد امل�ع��روف بـ” كوفيد 19
“ امل�شهد وال �ت��ي مت�ن��ح الإن�سان
فر�صا �أكرب للبقاء يف املنزل ميكن
ا�ستثمار هذه الأزمة بتحويلها �إىل
فر�صة جناح للإن�سان يعدل فيها
�سلوكه اليومي ،ويجعل الريا�ضة
�أ� �س �ل��وب ح �ي��اة ،ومي��ار� �س �ه��ا ب�شكل
منهجي بالطريقة الب�سيطة ،لأن
اجللو�س واخلمول لفرتات طويلة
يف امل�ن��زل ت��ؤث��ر �سلبا على اجلهاز

املناعي».
و�أو� � �ض� ��ح  ”:مم��ار� �س��ة الريا�ضة
الب�سيطة ال ترتبط ب�سن معني،
ف�ك��ل الأع �م��ار ل�ه��ا ال��ري��ا��ض��ة التي
تنا�سبها ،وعلى كل �سن �أن يختار ما
يتنا�سب معه من مترينات  ،حتى
ي �ح��اف��ظ ع �ل��ى ل�ي��اق�ت��ه و�سالمته
و�صحة بدنه ،و على جهازه املناعي
و�صحته النف�سية ،واحلكمة تقول
�أن العقل ال�سليم يف اجل�سم ال�سليم
 ..م���ض�ي�ف��ا �أن� ��ه يف ظ��ل الظروف

احلالية �أن�صح مبمار�سة الريا�ضة
يف امل �ن��زل ا��س�ت�ج��اب��ة ل�ل��إج ��راءات
االح �ت�رازي� ��ة امل �ت �ب �ع��ة يف ال ��دول ��ة،
وحفاظا على ال�ف��رد واملجتمع “.
يف ال �� �س �ي��اق ن�ف���س��ه ق ��ال الدكتور
عزيز علي خليفة �أخ�صائي جراحة
املفا�صل والعظام مب�ست�شفى خليفة
�إن التمارين املتو�سطة واخلفيفة

تعزز كفاءة جهاز املناعة ب�شكل عام
مبا فيها املناعة القلبية والرئوية،
وتقلل ف��ر���ص ارت �ف��اع الهرمونات
ال� ��� �ض ��ارة ،وت �خ �ف��ف ال � � ��وزن ،و�أن
الريا�ضة املنزلية ميكن ممار�ستها
من خالل التمارين احلرة  ..الفتا
�إىل �أن ال�ن���ش��اط ال��ري��ا��ض��ي يزيد
�إفرازات املواد املناعية .

ناد �إجنليزي يهدي تذاكر مباريات «لأبطال» اخلدمات ال�صحية
�سيتربع برايتون �آند هوف �ألبيون ،املنتمي للدوري الإجنليزي
املمتاز لكرة القدم ،ب�ألف تذكرة على الأق��ل للعاملني يف هيئة
اخل��دم��ات ال�صحية الوطنية الربيطانية تعبرياً عن �شكرهم
على مكافحة فريو�س كورونا.
وتوقفت م�سابقة ال��دوري الإجنليزي حتى � 30أبريل -ني�سان
ال�ق��ادم على الأق��ل بعد تف�شي ال��وب��اء ال��ذي قتل الآالف حول

العامل .وقال الرئي�س التنفيذي لربايتون ونائب رئي�س النادي
بول باربر� ،إن هذا الإج��راء للتعبري عن التقدير للعاملني يف
هيئة اخلدمات ال�صحية.
وق��ال ب��ارب��ر �أم����س الأرب �ع��اء“ :ن�شعر �أن ه��ذه طريقة ب�سيطة
ميكننا من خاللها التعبري عن االمتنان له�ؤالء العاملني يف
هيئة اخلدمات ال�صحية الوطنية يف ت�صدر ال�صفوف القتال

بالنيابة عنا».
و�أ�ضاف“ :بكل ت�أكيد �أكرب دعم لأبطال هيئة اخلدمات ال�صحية
الوطنية �سيكون عن طريق تنفيذ التعليمات احلكومية املهمة
بخ�صو�ص ترك م�ساحات بني الأف��راد والعزل الذاتي ونظافة
الأي��دي» .ودع��ا برايتون �أندية �أخ��رى للم�شاركة يف هذا الأمر
وتعهد بورمنوث بالتربع ب�ألف تذكرة على الأقل �أي�ضاً.
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�إ�صابة �أول العب �سعودي
بفريو�س كورونا
18

ك�شفت �صحيفة ال��ري��ا��ض�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة ،ع��ن �إ��ص��اب��ة �أول العب
�سعودي بفريو�س كورونا امل�ستجد ،بعد �أن ج��اءت عينة حتاليله
الأوىل والثانية “�إيجابية».
ذكرت ال�صحيفة �أن الالعب هو جنم فريق ال�شباب بنادي الهدى،
ها�شم الها�شم ،من حمافظة القطيف ،والبالغ من العمر 19

عاماً فقط ،ت�أكد �إ�صابته بفريو�س كورونا ،بعد الفح�ص الثاين
وال�ن�ه��ائ��ي ال ��ذي �أظ �ه��ر �إي�ج��اب�ي��ة العينة يف م�ست�شفى القطيف
امل��رك��زي ،حيث �سيتلقى حالياً ال�ع�لاج .و�أ� �ش��ارت ال�صحيفة �إىل
�أن الها�شم �أ�صيب بالفريو�س عن طريق م�صاب ،خالط والدته
امل�صابة يف بلدة ت��اروت ،وتوا�صلت معه وزارة ال�صحة قبل ثالثة

�أيام ،بنا ًء على الأ�سماء التي �أدىل بها امل�صابون ،دون �أن تظهر عليه
�أي �أعرا�ض للفريو�س .وبد�أ الها�شم العالج حتت رعاية كاملة من
وزارة ال�صحة ،وجاء الالعب ال�شاب �ضمن امل�صابني الأربعة يف بلد
القطيف ،الذين ك�شفت عنهم وزارة ال�صحة ال�سعودية ،فيما يعد
�أول ريا�ضي ي�صاب بفريو�س كورونا يف ال�سعودية.

«هذه املباراة �سنفوز بها جميعا» ..حملة تربعات من
جنوم الكرة ملواجهة خطر كورونا يف �أوروبا

•• �أبوظبي-وام:

بعد �أن �شارك جنوم الكرة العامليون
يف حملة” تلك املباراة �سنخو�ضها
من املنزل” حلث اجلماهري على
البقاء بالبيوت وعدم اخلروج من
�أج� ��ل احل ��د م��ن ف�ي�رو���س كورونا
امل�ستجد “ كوفيد  ..”19يوا�صل
ه� � � ��ؤالء ال� �ن� �ج ��وم ح��ر� �ص �ه��م على
التواجد يف قلب الأزمة من خالل
تكثيف ج�ه��وده��م حتى ي�ك��ون��وا يف
الطليعة �ضمن خطوط املواجهة
الأوىل للحد م��ن ه��ذا امل��ر���ض يف
بالدهم خ�صو�صا �إ�سبانيا و�إيطاليا
.
و يت�سابق النجوم للتربع بالأموال
مع دخول الأزمة مرحلة متقدمة
ت�ه��دد ح�ي��اة ال�ن��ا���س م��ن �أج��ل دعم

امل�ؤ�س�سات ال�صحية لعالج املر�ضى،
وت� ��وف�ي��ر اخل � ��دم � ��ات العالجية
ب ��اجل ��ودة امل�ن��ا��س�ب��ة لإن� �ق ��اذ �أرواح
الأبرياء.
و حتت �شعار” هذه املباراة �سنفوز
ب �ه��ا جميعا”  ..ق � ��ام �سريجيو
رام��و���س ق��ائ��د وق �ل��ب دف ��اع فريق
ري ��ال م��دري��د بن�شر ت�غ��ري��دة على
ح �� �س��اب��ه ال �� �ش �خ �� �ص��ي “تويرت”
ل ��دع ��م احل �م �ل��ة ال� �ت ��ي �أطلقتها
منظمة الأمم امل�ت�ح��دة للطفولة
“ يوني�سيف “ لتوفري الكمامات
وال �ق �ف��ازات للعاملني يف القطاع
ال�صحي.
و ق ��ال  “ :ه ��ذه امل� �ب ��اراة �سنفوز
ب �ه��ا ج �م �ي �ع��ا ..ان �� �ض��م �إىل حملة
ال �ي��ون �ي �� �س �ي��ف ل �ل �ح �� �ص��ول على
مزيد م��ن االخ�ت�ب��ارات والقفازات

وال �ك �م��ام��ات ل�ل�ع��ام�ل�ين يف جمال
ال �� �ص �ح��ة ،وال� �ت ��ي �أث� �م ��رت توفري
� 400أل ��ف ك�م��ام��ة و� 100ألف
جهاز ك�شف ،و 1000جهاز حماية
لدعم جهود احلكومة «.
و ك�شفت تقارير �صحفية �إ�سبانية،
عن قيام النجم الأرجنتيني ليونيل
م�ي���س��ي الع� ��ب ف��ري��ق بر�شلونة،
ب ��ال� �ت�ب�رع مب �ب �ل��غ م� �ل� �ي ��ون ي� ��ورو
ل���ص��ال��ح م�ست�شفى «»Cl?nic
يف بر�شلونة ،و�سيذهب ج��زء من
مبلغ التربع �إىل مركز طبي �آخر
يف الأرجنتني.
ك �م��ا ق � ��ام امل � � ��درب ال �� �ش �ه�ي�ر بيب
جوارديوال املدير الفني ملان�شي�سرت
�سيتي بالتربع مبليون يورو خالل
تواجده مبنزله يف مدينة بر�شلونة
الأي ��ام الأخ�ي�رة حيث ت��وا��ص��ل مع

املحامني م��ن �أج��ل اختيار �أف�ضل
ط��ري �ق��ة ل �ل �ت�ب�رع ،ووف� �ق ��ا لهيئة
الإذاع� ��ة ال�بري�ط��ان�ي��ة ف� ��إن �أم ��وال
ج��واردي��وال �ستذهب حلملة كلية
ال �ط��ب يف ب��ر� �ش �ل��ون��ة ،وم�ؤ�س�سة
ان �خ �ي��ل � �س��ول �ي�ير دان �ي �ي��ل ل�شراء
م �ع��دات و�أدوات وق��ائ�ي��ة للأطقم
الطبية يف امل�ست�شفيات.
و �أو�� �ض� �ح ��ت ال �ك �ل �ي��ة ال �ط �ب �ي��ة يف
ج��ام�ع��ة بر�شلونة م��ن جانبها �أن
ت�ب�رع ج� ��واردي� ��وال � �س��وف ي�ستغل
�أي � �� � �ض ��ا ل � �� � �ش ��راء م � �ع � ��دات طبية
ت�ف�ت�ق��د �إل �ي �ه��ا امل ��راك ��ز ال�ط�ب�ي��ة يف
ك�ت��ال��ون�ي��ا ..م���ش�يرة �إىل �أن املبلغ
�سيتم ا��س�ت�خ��دام��ه �أي���ض��ا لتوفري
�أج�ه��زة تنف�س ملعاجلة امل�صابني بـ
“كوفيد ،”-19وو��س��ائ��ل حماية
م�ث��ل امل�لاب����س اخل��ا��ص��ة والأقنعة

الطبية الواقية للعاملني يف املجال
ال�صحي.
من جهته ،ك�شف م�ست�شفى العيادة
ال �ط �ب �ي��ة يف ب��ر� �ش �ل��ون��ة �أن� ��ه تلقى
ت�برع��ا م��ال�ي��ا م��ن جن��م بر�شلونة
ال �� �ش �ه�ير ل �ي��ون �ي��ل م �ي �� �س��ي لدعم
ج �ه��ود م �ك��اف �ح��ة ال ��وب ��اء ،وكتبت
�إدارة امل�ست�شفى عرب ح�سابه على
“تويرت” “�شكرا ليو ..على دعمك
والتزامك».
و �أكدت �إيزابيل دياز �أيو�سو عمدة
م��دي �ن��ة م ��دري ��د �أن ن � ��ادي ري ��ال
م��دري��د ،ق��دم ت�برع��ا م��ال�ي��ا كبريا
م��ن �أج��ل مكافحة امل��ر���ض وكتبت
على ح�سابها ال�شخ�صي “�شكرا لـ
ريال مدريد على م�ساهمته املهمة
مل�ساعدتنا على �إنقاذ الأرواح».
و�أ�ضافت ”:رئ�ي����س ري ��ال مدريد

فلورنتينو برييز قدم تربعا كبريا
يف ال �� �ش ��ؤون ال�صحية ..و مل يتم
الك�شف ع��ن التفا�صيل اخلا�صة
ب��ال �ت�برع��ات ال �ت��ي ق��دم �ه��ا ملدينة
م��دري��د  ..لكن �صحيفة /ماركا/
الإ�سبانية ذك��رت �أن ري��ال مدريد
ت�برع مببلغ كبري م��ن �أج��ل �شراء
�إمدادات طبية �إ�ضافية.
كان “ نادي �أر�سنال الإجنليزي “
قد �أعلن �أم�س �أي�ضا �أن��ه �سيتربع
مب �ب �ل��غ م � ��ايل ك �ب�ي�ر للجمعيات
اخل�ي�ري ��ة يف ل �ن��دن  ..ك �م��ا �أعلن
�أم�س الأول “الثالثاء” عن تربعه
م �ب �ل��غ م � ��ايل ك� �ب�ي�ر ،للجمعيات

اخل�ي�ري��ة يف ل �ن��دن .م��ن ناحيته
ق ��رر ��س�ي�ل�ف��و ب�يرل���س�ك��وين مالك
نادي ميالن ال�سابق التربع ب 10
ماليني يورو لبناء �أجنحة للعناية
امل� ��رك� ��زة مب �� �س �ت �� �ش �ف �ي��ات ميالنو
مبنطقة ل��وم�ب��اردي ،وغ�يره��ا من
امل�ست�شفيات املحتاجة.
و �أطلق فران�شي�سكو اي�سكو العب
خ ��ط و� �س��ط ري� ��ال م ��دري ��د حملة
ت�برع��ات �أخ ��رى و ذك��رت �صحيفة
“ماركا” الإ�سبانية� ،أن الإ�سباين
�إي �� �س �ك��و وزوج � �ت� ��ه امل �م �ث �ل��ة �سارة
� �س��االم��و� ،أط �ل �ق��ا ح�م�ل��ة تربعات
ل���ش��راء امل�ستلزمات الطبية التي

حت �ت��اج �ه��ا امل���س�ت���ش�ف�ي��ات ملواجهة
الفريو�س .و�أو�ضحت ال�صحيفة �أن
احلملة هدفها �شراء �أدوات طبية
بقيمة � 500ألف يورو ،يتم تزويد
امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية بها.
و غ � � ��رد اي� ��� �س� �ك ��و ع� �ل ��ى ح�سابه
ال�شخ�صي ت��وي�تر وق ��ال  ”:نحن
ب �ح��اج��ة �إىل دع �م �ك��م للم�ساعدة
والإ��س�ه��ام مب��ا ميكن م��ن قبل كل
واح��د منا نريد م�ساعدة املر�ضى
والأط�ب��اء ،وك��ادر التمري�ض� ،إنهم
ي �خ��اط��رون ب�ح�ي��ات�ه��م م��ن �أجلنا،
� �س��اع��دون��ا ع �ل��ى ت �ق ��دمي ال ��دع ��م،
ب�إمكاننا �إنقاذ الأرواح».

باخ يبقي خيارات املوعد مفتوحة لأوملبياد طوكيو
�أك� � ��د رئ �ي ����س ال �ل �ج �ن��ة الأومل� �ب� �ي ��ة
ال��دول �ي��ة الأمل� ��اين ت��وم��ا���س ب��اخ ان
“جميع اخل � �ي� ��ارات مطروحة”
ب�ش�أن املواعيد اجل��دي��دة لأوملبياد
ط ��وك �ي ��و ال� � ��ذي مت ت ��أج �ي �ل ��ه اىل
ال �ع��ام امل �ق �ب��ل ،مب��ا ي���ش�م��ل �إمكان
�إقامته قبل �صيف  ،2021داعيا
ك ��ل الأط � � ��راف امل �ع �ن �ي�ين لتقدمي
“الت�ضحيات والتنازالت” لإجناح
هذه اخلطوة غري امل�سبوقة.
و�أعلنت اللجنة واحلكومة اليابانية
ال�ث�لاث��اء ت��أج�ي��ل الأومل �ب �ي��اد الذي
ك��ان م�ق��ررا ب�ين  24متوز-يوليو
والتا�سع من �آب�-أغ�سط�س ،2020
اىل العام املقبل ،على ان يكون حده
الأق�صى �صيف  .2021وهي املرة
الأوىل يتم فيها ت�أجيل موعد دورة
�أوملبية يف التاريخ احلديث للألعاب
(.)1896
ومل يحدد الطرفان موعدا جديدا
ل � �ل� ��دورة ال� �ت ��ي ت �ع��د �أك� �ب��ر حدث
ري��ا��ض��ي ع�ل��ى الإط�ل��اق ،وي�شارك
فيها نحو � 11أل��ف ريا�ضي ،على
ان ي� �ك ��ون الأم� � ��ر م � ��دار ب �ح��ث يف
الفرتة املقبلة بني اللجنة الدولية
واللجنة املحلية املنظمة.

وق��ال ب��اخ يف م��ؤمت��ر �صحايف عرب
ال�ه��ات��ف “الأمر ال يقت�صر فقط
على �أ�شهر ف�صل ال�صيف .جميع
اخليارات مطروحة على الطاولة،
ق �ب ��ل �أو خ �ل��ال ف �� �ص��ل ال�صيف
.»2021
و�أ�� �ض ��اف �أن ال�ب�رجم��ة اجلديدة
للألعاب الأوملبية يف طوكيو باتت
“حتديا” ،اذ ان الت�أجيل �سي�ؤدي
اىل ا�ضطراب كبري يف الروزنامة
ال��ري��ا��ض�ي��ة ال��دول �ي��ة ل�ل�ع��ام املقبل
واملزدحمة بالأحداث الريا�ضية.
ور�ضخت اللجنة الأوملبية الدولية
وال � �ي� ��اب� ��ان ال� �ث�ل�اث ��اء لل�ضغوط
امل � � �ت� � ��زاي� � ��دة م� � ��ن ال ��ري ��ا�� �ض� �ي�ي�ن
واالحت��ادات الدولية يف ظل تف�شي
وباء “كوفيد ”-19الذي �أدى اىل
�أكرث من � 19ألف وفاة معلنة حول
ال�ع��امل ،وف��ر�� ِ�ض قيود وا�سعة على
حركة التنقل وال�سفر.
ومل ي�سبق ان مت تعديل �أي موعد
ل��دورة �أوملبية �صيفية ل�سبب غري
احل��رب العاملية .ومت �إل�غ��اء دورات
( 1916ب�سبب احل��رب الأوىل)،
و 1940و( 1944ب�سبب احلرب
الثانية) .وتعد ال��دورات الأوملبية

ال�صيفية �أكرب حدث ريا�ضي عاملي
ع�ل��ى الإط �ل��اق ،وت�ستقطب لدى
�إقامتها مرة كل �أربعة �أع��وام ،نحو
� 11أل��ف ريا�ضي ،ومئات الآالف
من امل�شجعني على الأقل.
و�أو�ضح باخ �أنه مت ت�شكيل جمموعة
ع �م��ل ان �ك �ب��ت ع �ل��ى “عملها منذ
الثالثاء” ،م�شريا اىل ان املجموعة
التي متت ت�سميتها بـ”لننطلق”،
� �س �ت �ك��ون �أوىل م�ه�م��ات�ه��ا �ستكون

االت�صال باالحتادات الدولية الـ33
ال �ت��ي ��س�ت���ش��ارك يف دورة الألعاب
الأومل �ب �ي��ة ( 28ت���ش��ارك دائ �م��ا يف
االومل� �ب� �ي ��اد و 5ري��ا� �ض��ات جديدة
�أ�ضيف اىل برنامج �أوملبياد طوكيو
ه��ي ال �ك��ارات �ي��ه وال�ت���س�ل��ق ورك ��وب
الألواح والبي�سبول وال�سوفتبول)،
يف م�ؤمتر عرب الهاتف اخلمي�س.
و� �س �ت �� �ش��ارك ال ��راب� �ط ��ة الدولية
ل �ل��ري��ا� �ض��ات ال���ص�ي�ف�ي��ة كو�سيط،

بح�سب �أحد م�س�ؤوليها.
وت��اب��ع الرئي�س الأمل ��اين “املرحلة
الأوىل هي �أن نرى معها (االحتادات
ال��دول �ي��ة) اخل� �ي ��ارات املطروحة.
يجب �أن ن��أخ��ذ يف االع�ت�ب��ار �أي�ضا
ال��روزن��ام��ة الريا�ضية ح��ول دورة
الألعاب الأوملبية».
وت�سبب ف�يرو���س ك��ورون��ا بت�أجيل
ال�ع��دي��د م��ن الأح� ��داث الريا�ضية
التي كانت مقررة هذا ال�صيف �إىل

العام املقبل ،يف مقدمتها نهائيات
ك�أ�س �أوروب��ا وكوبا �أمريكا يف كرة
القدم.
وتقام بطولتان عامليتان كبريتان
�صيف  ،2021الأوىل يف ال�سباحة
يف ال �ف�ترة ب�ين  16متوز-يوليو
والأول م ��ن �آب �-أغ �� �س �ط ����س يف
مدينة فوكووكا اليابانية ،والثانية
يف �أل �ع ��اب ال �ق��وى يف ال �ف�ت�رة بني
ال �� �س��اد���س واخل ��ام� �� ��س ع �� �ش��ر من
�آب�-أغ �� �س �ط ����س يف م��دي�ن��ة يوجني
بوالية �أوري�غ��ون الأمريكية ،علما
ب ��أن االحت��ادي��ن ال��دول�ي�ين لهاتني
ال��ري��ا��ض�ت�ين �أب ��دي ��ا ا�ستعدادهما
لتعديل املواعيد ،حيث �أك��د احتاد
“�أم الألعاب” ان� ��ه ي �ت �� �ش��اور مع
امل�س�ؤولني االمريكيني للبحث يف
احتمال تغيري موعد البطولة.
واعترب م�صدر مقرب من االحتاد
الدويل لل�سباحة ان تعديل تواريخ
ال �ب �ط��ول��ة ال ي �ف�تر���ض ان يكون
معقدا.
وق��ال ب��اخ “هذه الأل�ع��اب الأوملبية
امل ��ؤج �ل��ة �ستحتاج �إىل ت�ضحيات،
و�ستحتاج �إىل ت�ن��ازالت م��ن جميع
الأط� � ��راف املعنية” ،م���ض�ي�ف��ا �إن

دور ال �ل �ج �ن��ة الأومل� �ب� �ي ��ة الدولية
ه ��و “حتقيق الأح� �ل��ام الأوملبية
للريا�ضيني».
و�أق ��ر ب��اخ ال��ذي يعي مت��ام��ا معنى
امل�شاركة يف الألعاب بحكم تتويجه
ب��ال�ل�ق��ب االومل� �ب ��ي يف امل� �ب ��ارزة مع
منتخب ب�لاده يف دورة مونرتيال
 ،1976ب ��أن �إل�غ��اء دورة طوكيو
“متت مناق�شته ودرا�سته” ،لكن
“كان وا�ضحا جدا منذ البداية �أن
الإلغاء لي�س �شيئا تف�ضله اللجنة
الأومل �ب �ي��ة ال��دول �ي��ة ب� ��أي �شكل من
الأ�شكال».
وتابع “لكن ت�أجيل حدث ريا�ضي
هو الأكرث تعقيدا يف العامل ناحية
التنظيم� ،سي�شكل م�شكلة كبرية
وحت��دي��ا و�سيت�سبب يف ا�ضطراب
على الروزنامة الدولية املزدحمة
باالحداث الريا�ضية العام املقبل».
وب�خ���ص��و���ص رع� ��اة دورة الألعاب
الأوملبية ،قال باخ �أنه “من املنطقي
�أن يحتفظ رعاة الألعاب الأوملبية
ط��وك�ي��و  2020بحقوقهم حتى
ل ��و �أن ه ��ذه الأل� �ع ��اب ��س�ت�ن�ظ��م يف
ع ��ام  .»2021وردا ع �ل��ى �س�ؤال
بخ�صو�ص القرية الأوملبية� ،أو�ضح

باخ �إنها “واحدة من �آالف الأ�سئلة
ال�ت��ي ي�ج��ب الإج��اب��ة عليها ()...
ج�م�ي��ع م��ن ��س�ب��ق ل�ه��م االق��ام��ة يف
القرية االوملبية يعرفون ما متثله
هذه التجربة ،نعي�شها مرة واحدة
فقط» .وتابع “العي�ش حتت �سقف
واح � � ��د ،و�� �س ��ط ال��ري��ا� �ض �ي�ي�ن من
العامل ب�أ�سره ،مع تقا�سم الوجبات
الغدائية واالحتفال واحلديث معا،
ه��ذه هي ال��وح��دة الأوملبية” ،قبل
ان يختم م�ؤمتره بالقول “نحن يف
و�ضعية غري م�سبوقة و�أم��ام حتد
غري م�سبوق».
وم ��ن امل �ق��رر �أن ت�ستقبل القرية
الأومل� � �ب� � �ي � ��ة � 11أل� � � ��ف ري ��ا�� �ض ��ي
وري��ا� �ض �ي��ة .وي �ج��ب ل �ع��دة �أ�شهر
ت�أجيل ا�ستخدام جتهيزاتها التي
ي �ج��ب ع �ل��ى ال �ل �ج �ن��ة امل �ن �ظ �م��ة ان
تخليها فيما بعد مثل ال�شقق التي
�سيقطنها الريا�ضيون قبل بيعها.
وبح�سب امل�ط��ور ال�ع�ق��اري للقرية
الأوملبية �سيتم بيع � 4145شقة.
و�أو�ضحت و�سائل االعالم اليابانية
ان � 940شقة ع��ر��ض��ت للبيع يف
امل��رح �ل��ة الأوىل � �ص �ي��ف 2019
و�أغلبها مت �شرا�ؤه.

ريا�ضيون �أمريكيون يرحبون بقرار ت�أجيل الأوملبياد
رح��ب ريا�ضيون �أمريكيون بقرار
ت ��أج �ي��ل دورة الأل� �ع ��اب الأوملبية
ال�صيفية طوكيو  2020اىل �سنة
 2021ب�سبب تف�شي فريو�س
ك��ورون��ا امل�ستجد ،على رغ��م خيبة
�أم��ل �أبداها بع�ضهم �سببها �إرجاء
احل � ��دث ال � ��ذي �أم� ��� �ض ��وا �أع ��وام ��ا
ي�ستعدون له.
و� � �ض� ��رب وب � � ��اء “كوفيد”-19
ال��ذي ت�سبب بوفاة �أك�ثر من 19
�أل � ��ف ��ش�خ����ص ح� ��ول ال� �ع ��امل ،كل
ال��والي��ات الأم�يرك �ي��ة اخلم�سني،
وع � ��رق � ��ل � � �س � �ن� ��وات م � ��ن خطط
التدريب الأوملبية امل�صممة بعناية
للريا�ضيني الأم�يرك�ي�ين ،يف ظل
ال�ق�ي��ود ال��وا��س�ع��ة امل�ف��رو��ض��ة على
حركة التنقل وال�سفر للحد من
تف�شيه.
ووج��دت ال�سباحة كايتي ليديكي،
التي ك��ان يتوقع لها �أن تكون من
جنوم �أوملبياد طوكيو ،نف�سها بدون
م���س�ب��ح ل �ل �ت��دري��ب ،ح �ي��ث فر�ضت
ال� �ق� �ي ��ود يف والي� � ��ة كاليفورنيا
اقفال جميع املرافق الريا�ضية يف

جامعة �ستانفورد حيث كانت تقوم
با�ستعداداتها.
ب��دوره ُمنع بطل ال�ع��امل يف �سباق
 200مرت نواه اليلز من الو�صول
ب��ان �ت �ظ��ام �إىل م �� �ض �م��ار اجل� ��ري،
لي�ضطر للجوء �إىل ال�ت��دري��ب يف
�أح��د املتنزهات يف والي��ة فلوريدا،
علما ب��أن��ه ي�ع��اين م��ن احل�سا�سية
والربو.
وب��ات��ت م�شكالت الي�ل��ز وليديكي
�شائعة لدى الريا�ضيني يف الواليات
امل�ت�ح��دة ،ال��ذي��ن وج ��دوا �أنف�سهم
�ضائعني بني احلاجة �إىل االمتثال
لل��أن �ظ �م��ة امل �ح �ل �ي��ة ال� �ت ��ي تقيد
احلركة غري ال�ضرورية ،واحلاجة
يف الوقت عينه لاللتزام ب�أنظمة
التدريب امل�صممة مل�ساعدتهم على
اال�ستعداد لطوكيو.
ومل ي�ب��دِ الي�ل��ز �أي حتفظات على
ق ��رار ت ��أج �ي��ل الأل� �ع ��اب الأوملبية،
وتعهد باال�ستعداد لطوكيو يف عام
.2021
وغ��رد ع�بر ح�سابه الر�سمي على
موقع تويرت “�صراحة لقد �سئمت

م��ن ��س�م��اع كلمة �أن ��ا �آ� �س��ف (التي
يقولها ل��ه معارفه بعد �سماعهم
بنب�أ الت�أجيل)” ،م�ضيفا “�سوف
نتغلب على هذا املو�ضوع مثل كل
�شيء �آخر ثم نذهب للفوز بالذهب
يف عام .»!2021
وق � ��ال � ��ت ال � � �ع � � ��داءة الأ� � �س � �ط� ��ورة
�ألي�سون فيليك�س� ،أك�ثر العداءات
تتويجا م��ع �ست ذهبيات �أوملبية،
�إن ال� �ت� ��أخ�ي�ر ل ��ن ي��وق��ف �سعيها
للح�صول على ح�صة �أخ�ي�رة من
جم��د الأل� �ع ��اب .وك�ت�ب��ت يف مقال
ن�شر على املوقع الإلكرتوين ملجلة
“تامي” الأمريكية “ل�ست مت�أكدة
مما يخبئه امل�ستقبل ،لكن �أهدايف
مل تتغري».
و�أ�� �ض ��اف ��ت ال� �ع ��داءة ال �ب��ال �غ��ة من
ال�ع�م��ر  34ع��ام��ا “ما زل ��ت �آمل
باختبار الوقوف على تلك املن�صة
يف ع��ام  ،2021و�آم��ل �أن تلهمكم
رحلتي ملحاولة ال�ع��ودة �إىل هناك
باحلفاظ على موا�صلة امل�سرية».
ويف مقابلة مع �شبكة “ان بي �سي”
الأمريكية� ،أكد اليلز ان ل�سالمة

ال��ري��ا��ض�ي�ين الأه �م �ي��ة الق�صوى.
و�أو� �ض��ح “�آخر م��ا ن��ري��ده ه��و �أن
ي�صاب �أي ك��ان للمر�ض .ميكنني
موا�صلة التدريب لعام �آخ��ر ،لكن
�إذا مر العامل كله ب��أزم��ة ومر�ض
اجلميع ،فلن يكون لدينا �أوملبياد
على الإطالق».
و� �س �ب��ق ل�لاي �ل��ز ان ��ض�م��ن ت�أهله
اىل �أومل�ب�ي��اد طوكيو .لكن العداء
البالغ من العمر  22عاما يعتقد
�أن العديد م��ن الريا�ضيني كانوا
��س�ي�ف��وت��ون ف��ر��ص��ة ال �ت ��أه��ل بحال
�إبقاء الألعاب على موعدها ،لعدم
ق��درت �ه��م ع �ل��ى ال� �ت ��درب بال�شكل
املطلوب يف الوقت الراهن.
وقال “كان من ال�صعب جدا على
ال �ع��دي��د م ��ن ال��ري��ا� �ض �ي�ي�ن حتى
احل�صول على وقت ي�ؤهلهم».
و�أو�ضحت ليديكي انه بعد �إغالق
م���س�ب��ح ال �ت��دري��ب يف �ستانفورد،
ا�ضطرت لإج��راء بحث م�ضنٍ عن
م�سبح تتدرب فيه ،و�أم�ضت �سبعة
�أي��ام من دون �أي مترين يف املياه،
اىل ان ب� ��د�أت يف ن�ه��اي��ة الأ�سبوع

ال �ت��درب يف ب��رك��ة ��س�ب��اح��ة خا�صة
يف ال� �ف� �ن ��اء اخل �ل �ف��ي مل� �ن ��زل �أح ��د
الأ�شخا�ص.
وقالت ليديكي ل�صحيفة وا�شنطن
ب��و� �س��ت “مرت �أوق � ��ات مل نعرف
خل��ال �ه��ا م ��ا اذا ك� ��ان الإل � �غ� ��اء ال
يزال مطروحا �أو ما �إذا كانت ثمة
�إمكانية ت�أجيل حتى نهاية العام
احلايل �أو لوقت �آخر من اجليد ان
ال�صورة باتت وا�ضحة الآن».
وحت � � ��دث ن� ��اث� ��ان �أدري � � � � ��ان زميل
ل�ي��دي�ك��ي ع��ن امل �� �ش��اع��ر املختلطة
بعد علمه بالت�أجيل .وقال “خيبة
�أم ��ل ،وا��ض�ح��ة ،لأن�ن��ا ن�ت��درب منذ
�أرب ��ع � �س �ن��وات ...ول�ك��ن ب�ع��د ذلك،
الوجه الآخر للأمر هو االرتياح”
ل�صدور قرار الت�أجيل.
و�أ�ضاف ادريان ( 31عاما) املتحدر
من والي��ة وا�شنطن� ،إح��دى �أكرث
امل �ن��اط��ق الأم�ي�رك �ي��ة ت �� �ض��ررا من
ف�يرو���س “كوفيد ،”-19والذي
ي�أمل مب�شاركة رابعة يف الأوملبياد
“والداي ال ي� ��زاالن ه �ن��اك (يف
وا�شنطن) مع �أخ��ي و�أختي .وهما

من الفئة الأكرث تعر�ضا ملخاطره وات�خ��ذ ري��ا��ض�ي��ون �آخ ��رون موقفا
(فريو�س كورونا)».
حت � ��دٍ  ،وح ��ول ��وا اه �ت �م��ام �ه��م على
وت��اب��ع يف ت�صريحات ل�شبكة “ان الفور �إىل دورة الألعاب الأوملبية يف
ب ��ي �سي”�“ ،أ�شعر ب��ال��ذن��ب �إذا طوكيو عام .2021
ك�ن��ت �أح� ��اول اخل ��روج والتدريب ،وقالت العداءة �إميا كبورن ،بطلة
والت�سلل يف حم��اول��ة للعثور على العامل لل�سيدات ل�سباق  3000م
منطقة �آم�ن��ة ت�سمح يل للو�صول ع��ام “ 2017نحن نتدرب بجد.
اىل م�سبح �أو رفع بع�ض الأوزان» .و�ضعنا دمنا وعرقنا ودموعنا يف
ي��ذك��ر ان ادري� � ��ان �أج � ��رى عملية ه��ذا الأم��ر� ،أحالمنا مل تل َغ� ،إنها
جراحية ل�سرطان اخل�صية العام م�ؤجلة فقط».
املا�ضي.
و�أقر راي بنجامني ،احلا�صل على

ف�ضية �سباق  400مرت حواجز
وذه �ب �ي��ة ��س�ب��اق ال�ت�ت��اب��ع  4مرات
 400م م ��ع م�ن�ت�خ��ب ب �ل��اده يف
ب�ط��ول��ة ال �ع��امل يف ال��دوح��ة العام
امل��ا��ض��ي ،بخيبة الأم ��ل يف من�شور
على و�سائل التوا�صل االجتماعي،
ج� ��اء ف �ي��ه “كان ه� ��ذا ه ��و العام
امل� �ن� �ت� �ظ ��ر .ال� �ع� �م ��ل ،الت�ضحية،
ال �ت �� �ص �م �ي��م ،ل �ك �ن �ن��ي �أف� �ه ��م .على
اجل�م�ي��ع ال �ب �ق��اء �آم� �ن ��ا ..وطوكيو
�سوف نراكِ قريبا».

الفجر الريا�ضي
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نادي بر�شلونة حتت ت�صرف
ال�سلطات ال�صحية
�أعلن ن��ادي بر�شلونة الإ�سباين لكرة القدم عن و�ضع مرافقه حتت ت�صرف و�أ�ضاف النادي �أنه نظراً لتعذر الدخول يف مناف�سة ب�سبب تعليق كل امل�سابقات،
ف��إن هناك عزماً على “خو�ض والفوز بكل مواجهة يتناف�س عليها املجتمع
ال�سلطات ال�صحية يف �إقليم كاتالونيا ال�ستخدامها يف مكافحة وباء كورونا.
وذك��ر ال�ن��ادي �إن��ه على ا�ستعداد لتقدمي كل م�ساعدة �ضرورية ،م�شرياً �إىل برمته يف الوقت الراهن».
�أن��ه �سلم م�ست�شفى �سانت ب��او يف بر�شلونة ال�سيارة الكهربائية التي يجري وو�صف النادي املر�ض الذي يت�سبب فيه فريو�س (كوفيد )19-ب�أنه “خ�صمنا
جميعاً».
ا�ستخدامها يف نقل الالعبني امل�صابني من الإ�ستاد.

19
19

ارتباك يف اليابان ب�سبب ت�أجيل الألعاب
ت � �ف� ��اع � �ل� ��ت و� � � �س � ��ائ � ��ل الإع � � �ل � ��ام
والريا�ضيون اليابانيون با�ستياء
مع ت�أجيل دورة الأل�ع��اب الأوملبية
ال �ت��ي ك��ان م �ق��ررا ان ت�ست�ضيفها
بالدهم هذا ال�صيف ،لكنهم �أعربوا
�أي�ضا عن ارتياحهم لأن الألعاب مل
يتم �إل�غ��ا�ؤه��ا ب��ل ت�أجيلها ملواجهة
فريو�س كورونا امل�ستجد.
وتقرر ه��ذا الت�أجيل غري امل�سبوق
الثالثاء من قبل اللجنة الأوملبية
ال��دول�ي��ة بالت�شاور م��ع ال�سلطات
اليابانية ،بعد �ضغوط �شديدة من
الريا�ضيني والهيئات الريا�ضية
من جميع �أنحاء العامل.
كانت ال�صدمة واال�ستياء ملمو�سني
يف ال �ي��اب��ان ح�ي��ث ك��ان��ت احلكومة
ت �ع �ت�ب�ر ه� � ��ذه الأل � � �ع� � ��اب مبثابة
“�ألعاب �إع��ادة البناء” بعد زلزال
ع��ام  2011وك��ارث�ت��ي ت�سونامي
وفوكو�شيما النووية.
�أكيد �أن اليابان جتنب ال�سيناريو
الأ�سو�أ وهو الإلغاء .لكن �صحيفة
“نيكاي” االق�ت���ص��ادي��ة كتبت �أن
“الأمر وك��أن�ن��ا ع��دن��ا �إىل نقطة
البداية بعد كل اجلهود املبذولة يف
ال�سنوات ال�سبع الأخرية” ،م�شرية
اىل “النفقات الإ�ضافية الكبرية”
التي يبدو الآن “ال مفر منه».
من جهتها ،كتبت �صحيفة “طوكيو
�شيمبون”“ :املفاج�أة واحلرج”،
م�ع�ترف��ة ب� ��أن ال���س�ي��اق ال�ع��امل��ي مل
يرتك �أي خيار �أمام املنظمني.
و�أ�ضافت �أن “تنظيم احل��دث هذا
ال�ع��ام �سيكون حمفوفا باملخاطر
و�أن ت ��أج �ي�ل�ا ط ��وي�ل�ا ح �ت��ى عام
� � 2022س �ي �ك��ون م �ك �ل �ف��ا ج ��دا
بالت�أكيد».

كما �أع��رب��ت ال�صحيفة عن �أ�سفها
للطريقة التي عاجلت بها اللجنة
الأوملبية الدولية الأزمة ،بتكرارها
لأ�سابيع �أن الألعاب ميكن �أن تبد�أ
كما هو خمطط لها يف  24متوز-
يوليو ،قبل �أن تعود يف قرارها.
وت��اب �ع��ت “مل ُت �ظ �ه��ر ال�سلطات
الأوملبية ال�صفات القيادية القوية
التي كنا ن�أملها».
وق � ��ال ال��ري��ا� �ض �ي��ون اليابانيون
�أن�ه��م �أ��ص�ي�ب��وا بخيبة �أم��ل ب�سبب
الت�أجيل ،لكنهم �أك��دوا ت�صميمهم
على التدريب واال�ستعداد للموعد
النهائي اجلديد.
وك� �ت� �ب ��ت ب �ط �ل��ة ال �ت �� �س �ل��ق �أكييو
نوغوت�شي البالغة من العمر 30
ع��ام��ا ع�ل��ى ح�سابها يف �إن�ستغرام
“ب�صراحة ،م ��ا زل� ��ت يف حالة
�صدمة».

و�أ�ضافت البطلة التي كان اوملبياد
ط��وك�ي��و االخ�ي�ر ل�ه��ا يف م�سريتها
االح�تراف �ي��ة “لكني �أرى الأم ��ور
ب�شكل �إي�ج��اب��ي لأن��ه �سيكون لدي
املزيد من الوقت ملمار�سة الريا�ضة
التي �أحبها».
وت��اب �ع��ت “�س�أ�ستغل ه ��ذا الوقت
الإ�� �ض ��ايف لأ� �ص �ب��ح �أق� ��وى ج�سديا
وذهنيا” ،م���ش�يرة �إىل �أن �ه��ا “يف
امل�ستقبل القريب� ،آم��ل �أن يتغلب
ال �ع��امل ع�ل��ى ه��ذا ال��و��ض��ع ب�أ�سرع
وق ��ت مم �ك��ن ،و�أن ت �ق��ام الألعاب
الأوملبية يف طوكيو».
وغرد العب كرة الطاولة الياباين
جون ميزوتاين ( 30عاما) الذي
��ش��ارك يف اومل �ب �ي��ادات بكني ولندن
وري��و دي ج��ان�يرو ،على ح�سابه يف
تويرت قائال “ب�إمكاين فعلها” يف
�إ�شارة �إىل امل�شاركة للمرة الرابعة

تواليا يف العر�س الأوملبي.
وط� ��ال� ��ب ري ��ا�� �ض� �ي ��ون واحت� � � ��ادات
ريا�ضية م��ن جميع �أن�ح��اء العامل
بت�أجيل �أومل�ب�ي��اد طوكيو ،2020
ب��ال �ن �ظ��ر �إىل االن� �ت� ��� �ش ��ار املذهل
لفريو�س كورونا امل�ستجد وت�أثريه
ع � �ل ��ى ال � �ع� ��دي� ��د م � ��ن الأح � � � � ��داث
ال��ري��ا��ض�ي��ة وال�ت���ص�ف�ي��ات امل�ؤهلة
للألعاب الأوملبية والتدريبات.
كما عقّدت القيود املفرو�ضة على
ح��رك��ة ال�ن�ق��ل وال���س�ف��ر و�إج� ��راءات
ال �ع��زل امل �ن��زيل ال�ت��ي ت�ط��ال حاليا
�أك�ث�ر م��ن م�ل�ي��اري �شخ�ص ،قدرة
الريا�ضيني على اال�ستعداد ب�شكل
مالئم للألعاب التي تعد املحطة
الأهم يف م�سرية �أغلبهم.
وق��ال الع��ب ك��رة امل�ضرب ال�سابق
وامل � �� � �س � ��ؤول احل � � ��ايل يف االحت � ��اد
ال � �ي� ��اب� ��اين ل �ل �ع �ب��ة تو�شيهي�سا

ت�سوت�شيها�شي يف ت�صريح ل�صحيفة
“نيكان �سبورت�س” اليومية “كنا
م�ستعدين لأن التحرك من �أجل
ال �ت ��أج �ي��ل ك ��ان ي �ت��زاي��د ي��وم��ا بعد
يوم».
و�أ��ض��اف “�أعتقد �أن��ه ق��رار حكيم.
بالت�أكيد �سيكون لالعبني م�شاعر
متناق�ضة ولكن يف ر�أيي �سيبد�ؤون
بنف�س جديد و�سيقدمون �أف�ضل
ما لديهم� .س�أدعمهم».
من جهته ،قال م�س�ؤول يف االحتاد
الياباين لكرة الطاولة �إت�شيهريو
ه��و��ش�ي�ن��و يف ت���ص��ري��ح لل�صحيفة
ذاتها “�أعتقد �أي�ضا �أنه من اجليد
عدم �إلغاء (دورة الألعاب الأوملبية)
نظرا خلطورة املوقف».
و�أ�ضاف “�إنه قرار جيد للريا�ضيني
�أي���ض��ا لأن الأم ��ور �أ�صبحت �أكرث
توقعا بع�ض ال�شيء».

يتم�سك نادي بر�شلونة الإ�سباين ،بالتعاقد مع مهاجم
�إنرت ميالن ،الأرجنتيني لأوتارو مارتينيز ،خالل فرتة
االنتقاالت ال�صيفية املقبلة.
يعد ال��دويل الأرجنتيني هدفاً رئي�سياً لنادى بر�شلونة
ال�صيف املقبل ،من �أجل تدعيم هجوم “البلوغرانا».
و�أ�شارت �صحيفة كوريريي ديللو �سبورت الإيطالية� ،إىل
�أن بر�شلونة على ا�ستعداد ال�ستخدام  5العبني ،وهم �آرثر
ميلو وجان كلري توديبو و�آرتورو فيدال وكارلي�س �ألينيا
ونيل�سون �سيميدو ،وو�ضعهم على طاولة �إنرت ميالن من
�أجل تخفي�ض قيمة �صفقة لأوتارو مارتينيز.
وميلك الأرجنتيني مارتينيز  111مليون يورو �شرطاً

جزائياً يف عقده مع �إنرت ميالن.
وتابعت �أن خطة بر�شلونة الإ�سباين هي دفع مبلغ من
املال ،بالإ�ضافة لالعب �أو اثنني مقابل �ضم لأوتارو.
وجتاهلت �إدارة بر�شلونة فيليب كوتينيو ال��ذي �سيعود
ل�ل�ب��ار��س��ا ب�ع��د ف�ت�رة �إع��ارت��ه يف ب��اي��رن م�ي��ون��خ ،وكذلك
عثمان دميبلي ب�سبب ك�ثرة الإ� �ص��اب��ة ،وال يفكر �إنرت
ميالن فيهما.
م��ن ج��ان��ب �آخ ��ر ،ك�شفت ت�ق��اري��ر �صحفية �إ�سبانية عن
حم��اول��ة ن ��ادي ب��ر��ش�ل��ون��ة يف ال�ت�ع��اق��د م��ع م�ه��اج��م من
الدوري الأملاين يف يناير -كانون الثاين املا�ضي ،من �أجل
تعوي�ض �إ�صابة لوي�س �سواريز لكنه ف�شل.

فيدرر وزوجته يتربعان
مبليون دوالر ملواجهة كورونا

جنوم «الربميري ليغ» يلج�أون
للتدريبات املنزلية
مع �إي�ق��اف فعاليات ال��دوري الإجنليزي حتى � 30أب��ري��ل -ني�سان املقبل،
ب�سبب املخاوف من تف�شي فريو�س كورونا امل�ستجد  ،وجد الالعبون و�سائل
مبتكرة للحفاظ على لياقتهم البدنية حلني ا�ستئناف فعاليات امل�سابقة.
ما بني اللعب مع الأطفال �إىل التقاط كرات التن�س  ،جل�أ جنوم الدوري
الإجنليزي �إىل طرق عدة للحفاظ على لياقتهم يف زمن الـ”كورونا».
وو�ضعت جميع الأن��دي��ة  20امل�شاركة يف دوري الدرجة املمتازة
ب�إجنلرتا ب��رام��ج تدريبية خا�صة وف��ردي��ة لالعبيها يف فرتة
التوقف احلالية ،للحفاظ على لياقتهم البدنية قدر الإمكان،
ا�ستعداداً ال�ستئناف امل�سابقة يف �أي وقت.
ووجه ت�شيل�سي العبيه �إىل التدريب ب�أجهزة الدراجات املنزلية،
�إ�ضافة لو�ضع نظام تغذية معني بخالف اخلطط الفردية لكل
العب ب�ش�أن تدريباته يف منزله.
وق� ��ال م ��داف ��ع ت���ش�ي�ل���س��ي ت ��وين رودي� �غ ��ر ع �ل��ى م��وق��ع النادي
الإل� �ك�ت�روين“ :لدينا خ�ط��ة م��و��ض��وع��ة م��ن ال �ن��ادي خا�صة
بتدريباتنا ،ولهذا هناك بع�ض الأمور التي ميكن �أن نقوم
بها يف منزلنا ،ونحن نتبع هذه اخلطة فح�سب».
و�أ� �ض��اف“ :يف ال��وق��ت احل��ايل ي�ب��دو الأم ��ر على م��ا يرام
بالن�سبة يل ،يف ه��ذا ال �ن��وع م��ن الأح� ��داث ن ��أم��ل ف�ق��ط يف
�أف�ضل �شيء ممكن ،ونتمنى �أال ي�صاب �أي �أحد يف العامل بهذا
الفريو�س».
وقال العب خط و�سط فريق مان�ش�سرت يونايتد ،خوان ماتا،
�إن��ه ي ��ؤدي تدريباته يف امل�ن��زل ،ويف حديقة بيته ،و�أن��ه يحاول
احلفاظ على هدوئه واالبتعاد عن �أي توتر.
و�أو�ضح“ :نحاول فقط احلفاظ على لياقتنا ،نتحلى بال�صرب
والهدوء ،هذا هو ال�شيء الوحيد الذي ميكننا القيام به الآن،
علينا �أن نثق يف خربائنا ،كما ينبغي علينا االنتظار حتى
ن�ست�أنف لعب كرة القدم».
ومع �إغالق املدار�س يف اململكة املتحدة حالياً ،با�ستثناء املدار�س
التي يتواجد فيها �أب�ن��اء العاملني يف القطاعات احليوية مثل
اخلدمات ال�صحية ،تلعب الأ�سرة دوراً.
وقال قائد فريق ت�شيل�سي� ،سيزار �أزبيليكويتا“ :بوجود ثالثة �أطفال
يف املنزل ملدة � 24ساعة ،ف�إنها و�سيلة جيدة للحفاظ على اللياقة».
وي���ش�ترك معه يف ه��ذا ال�شعور ال�لاع��ب يل غ��ران��ت حيث ق��ال�“ :س�أ�شرك
م�ع��ي الأط �ف��ال ،وب �ه��ذا �ستكون ت��دري�ب��ات لياقية عائلية يف الفرتات
ال�صباحية».

بر�شلونة يغري �إنرت ميالن
ل�ضم لأوتارو

احتجاز حار�س �أرجنتيني مبدريد
لإ�صابته بكورونا
احتجز حار�س املرمى الأرجنتيني ال�سابق ،هوغو غاتي 75 ،عاماً ،يف
�إحدى م�ست�شفيات العا�صمة الإ�سبانية مدريد ،بعدما �أكدت االختبارات
معاناته من فريو�س كورونا امل�ستجد ،ال��ذي يع�صف بالعديد من دول
العامل ،وفقاً ملا �أفاده جنله لوكا�س لو�سائل �إعالم حملية �أرجنتينية.
�صرح لوكا�س غاتي ل�شبكة �إن�ف��واب��ي�“ :أبلغنا �أن��ه بحالة ج�ي��دة ،لكنه
م�ستاء من �إ�صابته باملر�ض ،ننتظر تعافيه قريباً ،و�أن يوا�صل التح�سن،
ون�أمل �أن ينتهي هذا اجلنان».
واحرتف غاتي يف �صفوف كربى �أندية الأرجنتني من ال�ستينيات وحتى
ثمانينات القرن املا�ضي ،مثل ريفر بليت ،وخيمنا�سيا ال بالتا ،واختتم
م�شواره يف �صفوف بوكا جونيورز.

�أع �ل��ن �أ� �س �ط��ورة ك ��رة امل �� �ض��رب ال���س��وي���س��ري روجيه
ف�ي��درر تربعه وزوج�ت��ه مريكا مببلغ مليون فرنك
�سوي�سري “مليون دوالر �أمريكي” للأ�سر الفقرية
يف بالده التي تعاين من تبعات تف�شي فريو�س كورونا
امل�ستجد.
وق��ال فيدرر ( 38عاما) حامل الرقم القيا�سي يف
عدد �ألقاب بطوالت الغراند �سالم (�“ ،)20إنه وقت
ع�صيب بالن�سبة لنا جميعا
وال ي�ن�ب�غ��ي �أن نرتك
�أح� ��دا مب �ف��رده .قررنا
م �ي�رك� ��ا و�أن � � � ��ا ال� �ت�ب�رع
مبليون فرنك �سوي�سري
للأ�سر الأكرث حرمانا يف
�سوي�سرا” ،وذلك يف ر�سالة
ن�شرها باللغات الفرن�سية
والإنكليزية والأملانية عرب
ح���س��اب��ه ع�ل��ى تطبيق
ان�ستغرام.
و� � � � �س � � � �ج � � � �ل� � � ��ت يف
�� �س ��وي� ��� �س ��را حتى
الأرب �ع��اء �أك�ثر من
ع�شرة �آالف �إ�صابة
ب� �ف�ي�رو� ��س ك ��ورون ��ا
امل�ستجد ال��ذي �أدى
اىل وف� � � � ��اة نحو
� 150شخ�صا.
و�أ� �ض��اف فيدرر
“ م�سا همتنا

لي�ست �سوى البداية .ن�أمل �أن ين�ضم �إلينا �آخرون
يف م�ساعدة املزيد من الأ�سر املحتاجة .معا ،ميكننا
التغلب على هذه الأزمة! حافظوا على �صحتكم!».
ومل يحدد امل�صنف الأول عامليا �سابقا والرابع حاليا،
وال��ذي يعد م��ن �أع�ل��ى الريا�ضيني �أج��را يف العامل،
حيث ق��درت جملة “فورب�س” الأم�يرك�ي��ة �إيراداته
بنحو  93,4مليون دوالر يف ع��ام  ،2019ال�شكل
الذي �ستتخذه هذه الهبة.
و�شددت احلكومة ال�سوي�سرية منذ اجلمعة �إجراءاتها
للحد من تف�شي ال��وب��اء ،وحظرت التجمعات التي
ت���ض��م �أك�ث�ر م��ن خم�سة �أ� �ش �خ��ا���ص ،بينما يواجه
�أي �شخ�ص يقف على م�سافة تقل عن مرتين من
الآخرين ،خطر الغرامة.
وكانت احلكومة قد �أمرت ب�إغالق املدار�س وجميع
�أماكن الرتفيه ،مبا يف ذلك املطاعم
واحلانات واملحالت التجارية
غري الغذائية.

كيف يهرب �أثرياء العامل من فريو�س كورونا؟
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حتدي ًا لكورونا ..زواج على الإنرتنت

وفاة م�صاب كورونابـ «عالج معجزة»

ب�ع��د خ�ط��وب��ة ا��س�ت�م��رت ��س�ن��ة ،ك��ان زواج دي�ي�غ��و �أ�سبيتيا
و�صوفيا كوجينو م�ق��رراً يف  26م��ار���س �-آذار م��ع حفلة
ت�ضم  400مدعو بعد يومني على ذلك� ،إال �أن �إجراءات
االغ�لاق التام يف الأرجنتني ا�ضطرتهما �إىل االحتفال
بقرانهما عرب الإنرتنت.
وق ��ال دي�ي�غ��و ( 42ع��ام �اً) وه��و م��وظ��ف يف �صيدلية يف
ك��وردوب��ا على بعد  700كيلومرت �شمال �شرق بوينو�س
�أيري�س لوكالة فران�س بر�س "الزواج من �أهم املحطات يف
حياة الإن�سان .ومل يكن من ال�سهل علينا �أن نقرر التخلي
ع��ن زواج �ن��ا .لكن و�ضعنا حلمنا جانباً ( )..مل��ا يف ذلك
م�صلحة اجلماعة" .ودخلت �إج��راءات احلجر العام حيز
التنفيذ اجلمعة يف كل �أرجاء الأرجنتني .وجرت مرا�سم
الزفاف يف اليوم التايل عرب االنرتنت.
ووفر اجلريان و�صلة "واي فاي" للزوجني اللذين انتقال
قبل فرتة ق�صرية �إىل منزلهما اجلديد ومل يكن لديهما
خ��دم��ة االن�ترن��ت ب�ع��د .واح�ت�ف��ل ع���ض��وان م��ن الكني�سة
الإجنيلية التي ينتميان �إليها مبرا�سم الزواج من خالل
تقنية الفيديو و�شارك املدعون الأربعمئة عرب في�س بوك
و�إن�ستغرام .وقالت �صوفيا ( 32ع��ام�اً) وه��ي �أ�ستاذة يف
الهند�سة الزراعية يف جامعة كوردوبا "مل نح�صل على
م�أدبة طعام والق�صا�صات امللونة وال على ف�ستان عر�س
لكن ال��زواج مت" .و�أو�ضحت "احلفلة �ستقام الحقاً لأننا
نريد �أن نتبادل القبل مع اجلميع و�أن ن�ضحك ون�شرب
املتة" ،وهو �شراب تقليدي �أرجنتيني.

لقي �شخ�ص م�صاب بفريو�س كورونا يف �إيران حتفه بعدما منحه
رجل دين ما و�صفه ب�أنه "عالج معجزة" لعالجه من الفريو�س.
وذك��رت وكالة �أنباء اجلمهورية الإيرانية (�إرن��ا) �أن رجل الدين
دخل بطريقة غري م�شروعة �إىل م�ست�شفى به�شتي مبدينة �أنزيل
ال�ساحلية مطلع الأ�سبوع وزار املري�ض يف وحدة العناية املركزة.
وت��ردد �أن رج��ل الدين �أخ�بر املري�ض ال�شاب ن�سبياً ب ��أن الأطباء
مل ي�ع��ودوا ق��ادري��ن على م�ساعدته و�أن لديه "عالجاً �إ�سالمياً
معجزة" قادراً على عالجه .ومبوافقة املري�ض� ،أزال الرجل قناع
احلماية عن املري�ض وفرك وجهه ب�سائل معطر .وتويف املري�ض
بعد ذلك بثالثة �أي��ام .و�أ�صدر االدع��اء يف �أن��زيل مذكرة لتوقيف
الرجل .وحتى الآن� ،سجلت �إيران �أكرث من � 23ألف حالة �إ�صابة
بالفريو�س و�أكرث من  1800وفاة.

ت�سمم  3نيجرييني بدواء �أو�صى به ترامب

ن�شرت �سلطات نيجرييا حتذيراً من مادة كلوروكني الكيماوية بعد
�إع�لان ت�سمم  3نيجرييني بجرعة زائ��دة من ال��دواء ،الذي دافع
عنه الرئي�س الأمريكي يف الأيام القليلة املا�ضية ،معترباً �أنه �أف�ضل
عالج �ضد فريو�س كورونا.
وقال ترامب عرب تويرت �إن "تناول مادتي هيدروك�سي كلوروكني
و�أزيرثومي�سني معاً ،يعطي فر�صة حقيقية ليكون �أح��د منهما
�أكرب مغريي قواعد اللعبة يف تاريخ الطب" ،داعياً �إىل طرح الدواء
يف الأ�سواق فوراً لعالج النا�س.
وهيدروك�سي كلوروكني دواء لعالج امل�لاري��ا ،لكن حت��ت �إ�شراف
طبي متخ�ص�ص.
و�أك� ��دت وزارة ال�صحة يف الغ��و���س ،وف��ق م��وق��ع ق�ن��اة ��س��ي �إن �إن
الأمريكية� ،أن��ه ال يوجد حتى الآن ما ي�ؤكد �أن م��ادة كلوروكني
قادرة على عالج فريو�س كورونا.
ومي�ك��ن ل�ه��ذه امل ��ادة ح�سب املتخ�ص�صني� ،أن ُت�سبب ال�ع��دي��د من
الآثار اجلانبية ،مثل ال�صداع ،وفقدان ال�شهية ،والغثيان ،والتقي�ؤ،
والطفح اجللدي ،و�صو ًال �إىل العمى.

حلبة تزلج تتحول �إىل م�شرحة

وفاة �أول فنان عاملي بكورونا
�أعلن يف فرن�سا عن وفاة عازف مو�سيقي م�شهور مت�أثرا ب�إ�صابته
بفريو�س كورونا اجلديد.
وق � ��ال ت �ي�ي�ري دوروب� �ي ��ر ،ن��ا� �ش��ر �أع� �م ��ال ع � ��ازف ال�ساك�سوفون
الكامريوين ال�شهري مانو ديبانغو� ،إن الفنان تويف يف فرن�سا جراء
�إ�صابته مبر�ض كوفيد -19عن عمر ناهز  86عاما.
ووفقا لوكالة فران�س بر�س� ،أ�صبح ديبانغو �أ�سطورة "الأفرو-جاز"،
�أول جنم عاملي يق�ضي جراء �إ�صابته بفريو�س كورونا اجلديد.
و�أو�� �ض ��ح ن��ا��ش��ر �أع �م��ال ال �ف �ن��ان امل��و��س�ي�ق�ي��ة دوروب �ي��ر �إن الفنان
الكامريوين "تويف �صباحا يف �أحد م�ست�شفيات منطقة باري�س".
وجاء على �صفحة الفنان على في�سبوك �أن "مرا�سم الدفن �ستتم
يف �إط��ار عائلي حم�ض و�سيقام له تكرمي الح��ق يف �أق��رب فر�صة
ممكنة".
ومانو ديبانغو هو م�ؤلف �إحدى �أ�شهر الأغاين يف جمال مو�سيقى
العامل "�سول ماكو�سا" يف العام .1972
وكان هذا العمل �أغنية ثانوية يف �أ�سطوانة مكر�سة لن�شيد ملنتخب
ال�ك��ام�يرون ل�ك��رة ال�ق��دم مبنا�سبة ك��أ���س الأمم الأف��ري�ق�ي��ة ،وقد
ر�صدها من�سقو الأ�سطوانات يف نيويورك فعرفت جناحا كبريا.
وقد اتهم مانو ديبانغو مايكل جاك�سون بال�سرقة الفنية يف �أغنية
من �أ�سطوانته "ثريلر" ،وتو�صل الفنانان �إىل ت�سوية مالية.

�سمرية �سعيد اخت�صرت واقع
جمنون يف عمل �إبداعي
اختزلت الفنانة املغربية �سمرية
�سعيد واق��ع احل�ي��اة ال��ذي نعي�شه
حالياً من حزن وخوف وقلق على
امل�ستقبل ،يف ظ ّل امل�شاكل والأزمات
التي حتدث وال �سيما ال�صحية ،يف
�أغنية واحدة ،طرحت من خاللها
�إ�شكالية هذا الواقع املجنون الذي
نتخبط فيه.
ك �ل �م��ات الأغ� �ن� �ي ��ة ب �ع �م �ق �ه��ا� ،أت ��ت
حقيقية وواق �ع �ي��ة ،ت�ط��رح �أ�سئلة
عديدة عن ما يح�صل اليوم ،وكل
ال�ت�غ�يرات ال�ت��ي ن�شهدها ،لي�صل
الإن�سان �إىل مرحلة ي�شك فيها �إن
كانت هذه هي احلياة فع ً
ال �أم �أنه
جم��رد حلم ،لكن ال �إن��ه ب�إخت�صار
"واقع جمنون" كما ت�صفه ،م�ؤكد ًة
على �أن احلياة �ست�ستمر وال ب ّد من
االنت�صار.
كل هذه ال�صور احلياتية� ،صاغتها
��س�ع�ي��د ب�ل���س��ان �أ� �ش �خ��ا���ص م��ن كل
الأعمار والفئات ،ومن كل الأ�شكال
والأج � �ن� ��ا�� ��س ،ه ��م ط ��رح ��وا هذه
الأ�سئلة بل�سانهم يف فيديو كليب
واقعي.
وال �ل ��اف� � ��ت وج � � � ��ود ب �ي��ن ه� � � ��ؤالء
الأ�شخا�ص ،ال�شابة التي تعاين من
ال�سرطان ،وامل��ر�أة امل�سنة ،وال�شابة
امل�ح�ج�ب��ة ،وال �� �ش��اب��ة ذات الب�شرة
تن�س �سعيد �أن تكفل
ال�سمراء ،ومل َ
حقوق ال�ص ّم والبكم.
باخت�صار هو عمل كامل متكامل
من حيث الكالم واللحن وال�صورة،
يحمل الكثري من املعاين وال�صور
التي نعي�شها اليوم ،يف عمل قمة يف
الإبداع.

مطاعم تقيم �أك�شا ًكا وفقا للتباعد االجتماعي ب�سبب تف�شي فريو�س كورونا ،يف متجر متعدد الأق�سام يف بانكوك .رويرتز

تويف بعقار م�ضاد للمالريا كعالج لكورونا

ت��ويف رج��ل من والي��ة �أري��زون��ا الأمريكية ودخلت زوجته يف حالة حرجة،
بعد تعاطيهما عقاراً م�ضاداً للمالريا ،يف حماولة لعالج فريو�س كورونا
اجلديد ،وفقًا لبيان �صحفي �صادر عن املركز الطبي بجامعة بانر.
وحاول الزوجان وكالهما يف ال�ستينيات من العمر عالج فريو�س كورونا،
با�ستخدام عقار فو�سفات الكلوروكني ،وال��ذي يرتبط ب�أحد الأدوي��ة التي
قال الرئي�س ترامب �إن��ه يتم اختباره يف التجارب ال�سريرية التي جتري
حالياً لإيجاد عالج فعال للمر�ض ،بح�سب ما ذكر موقع ديلي بي�ست.
وكان ترامب قد قال خالل م�ؤمتر �صحفي يف البيت الأبي�ض يوم اجلمعة،
�إن ل��دي��ه ��ش�ع��وراً ج�ي��داً ب ��أن اث�ن�ين م��ن الأدوي ��ة امل���ض��ادة للمالريا وهما:
هيدروك�سي الكلوروكوين والأزي�ثروم�ي���س�ين لديهما ال�ق��درة على عالج
الفريو�س .و�أ�ضاف ترامب "�سرتون النتائج قريباً جد�أً"� .إال �أن الدكتور
�أنتوين فو�سي ،مدير املعهد الوطني للح�سا�سية والأمرا�ض املعدية� ،أكد �أنه
ال يوجد �أدلة كافية حتى الآن على �إمكانية ا�ستخدام هذه الأدوي��ة لعالج
ف�يرو���س  .COVID-19وق��ال ال��دك�ت��ور دان�ي��ال ب��روك����س ،امل��دي��ر الطبي
ل�شركة " Bannerنظراً حلالة عدم اليقني ب�ش�أن فريو�س كورونا ،نحن
نتفهم حم��اول��ة بع�ض الأ�شخا�ص �إي�ج��اد ط��رق ج��دي��دة لعالج الفريو�س
والوقاية منه ،لكن العالج الذاتي لي�س ال�سبيل الأمثل لفعل ذلك".
و�أ�ضاف الدكتور بروك�س "�آخر �شيء نريده الآن هو تكد�س �أق�سام الطوارئ
ل��دي�ن��ا ب��امل��ر��ض��ى ال��ذي��ن ي�ع�ت�ق��دون �أن �ه��م وج ��دوا ح�ل ً�ا غ��ام���ض�اً وحمفوفاً
باملخاطر ،ميكن �أن يعر�ض �صحتهم للخطر".

ما هو فريو�س هانتا؟ وهل هو خطر قادم؟

تناقلت بع�ض و�سائل الإع�لام خرب وف��اة رجل �صيني داخ��ل حافلة �أول �أول
�أم�س االثنني �أثناء �سفره داخل مقاطعة �شاندونغ ،و�أظهر الفح�ص �أن املتويف
م�صاب بفريو�س "هانتا" .وقد مت فح�ص من هم على منت البا�ص ،وعددهم
� 32شخ�صاً ،على الرغم من �أن هذا الفريو�س ينتقل من القوار�ض ،ومن
النادر �أن ينتقل من �إن�سان لإن�سان .وبح�سب موقع "نيوزيك" مل تظهر نتائج
الفح�ص ،ومل يتم ت�أكيد �أن �سبب الوفاة هو فريو�س "هانتا".
وبح�سب مركز الوقاية من الأمرا�ض وال�سيطرة عليها يف الواليات املتحدة
"تنتقل فريو�سات هانتا عن طريق اجلو من القوار�ض (الفئران مث ً
ال)
عندما يتطاير ب��ول �أو جزيئات م��ن ب��راز احل�ي��وان �أو م��ن لعابه يف الهواء
فت�صيب �إن�ساناً" .ويف حاالت ن��ادرة ،قد ي�صاب �إن�سان بفريو�س "هانتا" �إذا
ع�ضه حيوان م�صاب ،ويُعتقد �أن مل�س احليوان امل�صاب للإن�سان ينقل العدوى
�أي�ضاً .وللوقاية من هذا الفريو�س ،الذي �سبق �أن �أ�صاب بع�ض مناطق يف
العام يف �سنوات �سابقة من القرن الع�شرين والقرون ال�سابقة ،ينبغي تنظيف
وتطهري ال�سطح امللوث ببول �أو روث احليوان القار�ض مثل الف�أر وال�سنجاب،
والتخل�ص من �أي طعام رمبا يكون قد تلوث بوجود هذا احليوان امل�صاب.

هل تكون ميغان ماركل بطلة
فيلم توم كروز اجلديد؟

ن�شر موقع " "Life & Styleتقريراً ي�ؤكد
فيه النجم توم كروز طلب من املمثلة ميغان
م��ارك �ل م���ش��ارك�ت��ه يف ف�ي�ل�م��ه اجل ��دي ��د ،وهو
ح��ري����ص ج ��داً ع�ل��ى ال�ع�م��ل م��ع م�ي�غ��ان ،التي
ابتعدت ع��ن الأ� �ض��واء مبجرد دخولها �ضمن
�أف��راد العائلة املالكة ،بعد زواجها من الأمري
هاري .وقال م�صدر للموقع �أن توم يعلم جيداَ
�إمكانيات ميغان ،وه��ي حقاً حمظوظة بحب
ال�ك��ام�يرا ل�ه��ا ،و�إذا ك��ان ب��إم�ك��ان �أي �شخ�ص
ا�ستعادة ميغان للأ�ضواء من جديد وتقدميها
يف جم�م��وع��ة �أف �ل�ام ،فبالت�أكيد �سيكون توم
 ،وال يوجد �أف�ضل م��ن ال�ع��ودة على ال�شا�شة
من جديد ،مع �أح��د �أك�بر و�أه��م و�أ�شهر جنوم
ه��ول�ي��وود .لكن م��وق��ع "جو�سيب كوب" نفى
هذا املو�ضوع ،بعد توا�صله مع م�صدر مق ّرب
من توم ،الذي �أكد �أنه مل يتوا�صل ميغان ب�ش�أن
العمل معها ،يف �أي م�شروع �سينمائي.

ق��ال م���س��ؤول��ون حم�ل�ي��ون �إن ��ه مت حت��وي��ل حلبة للتزلج
على اجلليد داخل مركز جتاري يف مدريد �إىل م�شرحة
موقتة ،للتعامل م��ع ارت�ف��اع ع��دد الوفيات يف العا�صمة
الإ�سبانية ب�سبب فريو�س كورونا.
و�صرحت متحدثة با�سم جمل�س مدينة مدريد لوكالة
فران�س بر�س �إن حلبة التزلج يف مركز الت�سوق باال�سيو
دي هييلو (ق�صر الثلج) التي تت�سع لنحو  1800متزلج،
�ست�ستخدم "حلفظ اجلثث".
وارتفع عدد الوفيات ب�سبب فريو�س كورونا يف �إ�سبانيا،
وه��ي واح ��دة م��ن ال ��دول الأك�ث�ر ت�ضررا يف ال�ع��امل� ،إىل
 2182االث �ن�ين ب�ع��د وف ��اة � 462شخ�صا يف � 24ساعة.
و�سجلت �أكرث من ن�صف الوفيات يف مدريد.
ويف وق��ت �سابق ذك��رت بلدية م��دري��د �إن املقابر العامة
الـ 14يف املدينة �ستتوقف عن قبول مزيد من اجلثث لأن
املوظفني هناك لي�س لديهم معدات منا�سبة للوقاية.
وق ��ال ��ت ح �ك��وم��ة م ��دري ��د االق �ل �ي �م �ي��ة يف ب �ي��ان "بد�أت
اال�ستعدادات حتى يت�سنى للمن�ش�آت التي وفرها ق�صر
اجلليد ا�ستقبال اجلثث وت�سهيل عمل خدمات اجلنازات
يف مواجهة هذا الو�ضع اال�ستثنائي".
و�أ�ضافت �أن��ه �سيبد�أ ا�ستخدام هذه امل�شرحة امل�ؤقتة "يف
ال�ساعات املقبلة" .و�أ�ضافت "هذا �إجراء م�ؤقت وا�ستثنائي
يهدف �إىل تخفيف �آالم �أف��راد �أ��س��ر ال�ضحايا والو�ضع
الذي تواجهه امل�ست�شفيات يف مدريد".

القامو�س ال�شعبي الإجنليزي ي�ضيف كلمة جديدة
رغــــم انتــــ�شار فيــــرو�س كــــورونا يف العامل،
الي��زال الــــبع�ض ال يلتزم بالتعليمات ال�صحية
ال�ت��ي ت�صــــدرها ال�سلطات املعنية ،بينما جل�أ
بع�ض �آخ��ر �إىل تخزين الكثري من ال�سلع ،مما
�أدى �إىل نق�ض امل �ع��رو���ض م�ن�ه��ا ،الأم ��ر الذي
دفع �إىل ظهور م�صطلح جديد دخل القامو�س
الإجنليزي.
و�أ�ضاف القامو�س ال�شعبي urban dictionary
كلمة جديدة ت�شري للأ�شخا�ص الذين يهملون
التحذيرات التي ت�صدرها ال�سلطات ال�صحية
العامة �أو من يخزنون الب�ضائع الغذائية على
ح�ساب جريانهم.
وعلى مواقع التوا�صل االجتماعي ت�شارك الآالف
الكلمة  Covidiotالتي ن�شرها موقع القامو�س
ال�شعبي ،بينما طالب مغردون عرب بالتفكري يف
كلمة عربية مرادفة لهذه الإجنليزية.
وذك��ر القامو�س ال�شعبي �أن امل�صطلح اجلديد
م�شتق من اال�سم (كوفيدCOVID19 )-19

ال ��ذي �أط�ل�ق�ت��ه منظمة ال���ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة على
فريو�س كورونا.
و�أ� �ض��اف �أن الكلمة ذات دالل�ت�ين ،الأوىل تعني
ال���ش�خ����ص ال � ��ذي ي �ت �ج��اه��ل ب �ع �ن��اد بروتوكول
ال�ت�ب��اع��د االج�ت�م��اع��ي ،مم��ا ي�ساعد ع�ل��ى زيادة
انت�شار ك��ورون��ا ،والثانية ال�شخ�ص ال��ذي ين�شر
خم��اوف تتعلق بالت�سوق وا��س�ت�ن��زاف الب�ضائع
وح��رم��ان النا�س منها ،ح�سبما ذك��رت �صحيفة
"ديلي ميل" الربيطانية.
وفر�ضت الكثري من ال��دول القيود على حترك
الأفراد منعا لتف�شي فريو�س كورونا ،وا�ضطرت
بع�ضها �إىل فر�ض حظر التجول لعدم التزام
الأ�شخا�ص بالتعليمات.
ك�م��ا ��ش�ه��دت بع�ض ال ��دول ازدح��ام��ا ��ش��دي��دا يف
متاجر بيع املنتجات الغذائية للح�صول على
ب�ضائع ،وال�سيما ورق ال�ت��وال�ي��ت ،تكفي لأيام
احل�ظ��ر ،رغ��م ت�أكيد احل�ك��وم��ات على التزامها
بتوفري ال�سلع الغذائية والأدوية.

ليدي غاغا حت�سم �أمر
�ألبومها اجلديد

بعد تف�شي فايرو�س كورونا ب�شكل خميف يف جميع �أنحاء العامل و�أوقف جميع
الأع�م��ال الفنية من ت�سجيل وت�صوير� .أعلنت النجمة العاملية ليدي غاغا
ر�سم ًيا عن ت�أجيل موعد �صدور �ألبومها اجلديد ب�سبب ڤريو�س كورونا قائلة:
"نحن نعي�ش �أوقاتا ع�صيبة وخميفة جدًا .عندما �أ�صدر البومي� ،أريد �أن �أرى
النا�س يرق�صون م ًعا ،يتعرقون م ًعا ،يعانقون ويقبلون بع�ضهم البع�ض".
و�سبق �أن ن�شرت غاغا �صورة �إىل جانب حبيبها مايكل بوالن�سكي يف احلجر
املنزيل وكتبت تعليقاً جاء فيه ":اليوم ال�ساد�س من احلجر ال�صحي! نحن
�أقوياء  ،ونلعب �ألعاب الفيديو وال�شدة  ،ونعتني ب�أنف�سنا .تذكري هام :حافظ
على عقلك خال ًيا من التوتر قدر الإمكان وحافظ على حتريك ج�سمك".

�إ�صابة الأمري ت�شارلز
بفريو�س كورونا
�أف � ��ادت و� �س��ائ��ل �إع �ل�ام بريطانية
�أم ����س الأرب� �ع ��اء ب ��إ� �ص��اب��ةالأم�ي�ر
ت�شارلز بفريو�س كورونا ،م�شرية
�إىل �أنه خ�ضع لالختبار وقد جاءت
النتيجة �إيجابية.
ون �ق �ل��ت ال���ص�ح��اف��ة ع��ن متحدث
با�سم "كالرن�س هاو�س" ت�صريحه
�إن الأم �ي��ر ي �ع��اين م ��ن �أع ��را� ��ض
خفيفة ،لكنه بخالف ذلك ال يزال
يف ��ص�ح��ة ج �ي��دة وك ��ان ي�ع�م��ل من
املنزل طوال الأيام القليلة املا�ضية
كاملعتاد".
و�أو��ض�ح��ت �أن الأم�ي�ر وزوج �ت��ه يف
احل �ج��ر ال ��ذات ��ي يف م�ن��زل�ه�م��ا يف
ا�سكتلندا.
ك�م��ا �أ� �ش��ار امل�ت�ح��دث �إىل �أن دوقة
ك� � ��ورن� � ��وال خ �� �ض �ع��ت لالختبار
�أي���ض�اً ل�ل�ت��أك��د م��ن ع��دم �إ�صابتها
بالفريو�س امل�ستجد ،الذي و�صفته
منظمة ال���ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة �سابقاً
ب ��ال ��وب ��اء ،وب� ��أ�� �س ��و�أ �أزم � ��ة �صحية
تواجه العامل.

