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حممد بن زايد ي�صدر قرارا بتعيني 
مدير عام مكتب اأبوظبي لال�صتثمار

•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ���ش��در 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 
ب��ن هندي  �ل��ق��ادر  �شعادة ط��ارق عبد  بتعيني  ق���ر�ر�  �أبوظبي  لإم���ارة 

مدير� عاما ملكتب �أبوظبي لال�شتثمار.

اأبوظبي التعاونية: جميع ال�صلع متوافرة 
على مدار ال�صاعة .. و ل زيادة يف الأ�صعار

•• اأبوظبي-وام:

�ملنتجات  و  �ل�شلع  جميع  ت��وف��ر  �لتعاونية  �أب��وظ��ب��ي  جمعية  �أعلنت 
�ل�41  فروعها  من  فرعا   21 عرب  �ل�شاعة  م��د�ر  على  للم�شتهلكني 
للمنازل  �لتو�شيل  خدمة  توفر  �إىل  و�أ���ش��ارت  �ل��دول��ة  م�شتوى  على 
�ملتعلقة  �ل��ر�ه��ن��ة  �ل�شتثنائية  �ل��ظ��روف  م��ع  متا�شيا  ذل��ك  و  �أي�����ش��ا 
بتعليمات �جلهات  �لتز�ما  و   -19 �مل�شتجد كوفيد  بفريو�س كورونا 

�ملخت�شة يف �لدولة يف هذ� �ل�شدد.
�شلفا  �ملحددة  بالأ�شعار  �لتام  �لتز�مها  �أك��دت �جلمعية يف بيان لها  و 
�لقيادة  �أر���ش��ت��ه��ا  �ل��ت��ي  �ملجتمعي  �ل��ت��ك��اف��ل  ق��ي��م  �إط����ار  زي����ادة يف  دون 
�أن �لأمن  و�أو�شحت   .. �لإم��ار�ت  �إمتد�د م�شرية دولة  �لر�شيدة على 
تاأ�ش�شت عليها  �لتي  �لقيم  �أهم  �أحد  و لي��ز�ل  �لغذ�ئي للجميع كان 

�جلمعية عرب تاريخها.

مواقــيت ال�صالة
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خليفة ي�صدر قانونا بتعديل 
بع�ض اأحكام قانون مزارع العني

•• اأبوظبي-وام: 

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
بع�س  بتعديل  قانونا  �أب��وظ��ب��ي  لإم���ارة  حاكما  ب�شفته  �هلل  حفظه 
�شاأن م��ز�رع �لعني لالإنتاج  1996 يف  5 ل�شنة  �لقانون رقم  �أحكام 
�حليو�ين. ون�س �لقانون على �إ�شافة مادة جديدة تن�س على تقادم 
�لأرباح غري �مل�شتلمة من قبل �أ�شحابها بعد م�شي خم�س ع�شرة �شنة 

من تاريخ ��شتحقاقها.              )�لتفا�شيل �س2(

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

كو�در طبية مب�شت�شفى كلينك �لأ�شبانية ي�شفقون لتحية �ملو�طنني �لذين عربو� عن �متنانهم لهم من �شرفات �ملنازل )رويرتز(

الوفيات يف اإ�صبانيا تتجاوز ال�صني 

الأمم املتحدة تطلق خطة عاملية للت�صدي لكورونا 
 

ت�صاعد ممنهج لـحوثنة اليمنيني يف مناطق �صيطرة احلوثي

اجلي�ض اليمني يحرر مواقع ا�صرتاتيجية بحجة
•• اليمن-وكاالت:

���ش��ن��ت ق����و�ت �جل��ي�����س �ل��ي��م��ن��ي، ه��ج��وم��ا ع��ل��ى مو�قع 
متركز ميلي�شيا �حلوثي �ملتمردة �ملدعومة من �إير�ن، 

يف جبهة حر�س، مبحافظة حجة.
من  �لهجوم  خ��الل  �ليمني،  �جلي�س  ق��و�ت  ومتكنت 
حت��ري��ر ع���دد م��ن �مل���و�ق���ع �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة يف جبهة 
�حلوثية،  �مليلي�شيا  تكبيد  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ح��ر���س، 
خ�شائر يف �لأرو�ح و�لعتاد، وفقاً ملا ذكره موقع �شبتمرب 

نت �أم�س �لأربعاء.
ب��ال��ت��ز�م��ن �أ���ش��ق��ط��ت ق���و�ت �جل��ي�����س �ل��ي��م��ن��ي، طائرة 

ة تابعة للميلي�شيا �حلوثية، يف �جلبهة ذ�تها. م�شريرّ
�إىل ذلك، ك�شف تقرير ميني عن تنامي عمليات حوثنة 
يف  �حلوثية،  �مليلي�شيات  �شيطرة  مناطق  يف  �ملجتمع 
و�ملنابر  �مل�شاجد  ��شتغالل  �شعيد  على  �ملا�شي،  �لعام 
�أفكار  تخدم  طائفية  م��ر�ك��ز  �إىل  وحتويلها  �لدينية 

�إير�ن.

�شنعاء  م��رك��ز  ع��ن  �ل�����ش��ادر  �ل�شنوي  �لتقرير  و�أف����اد 
ل����ل����در������ش����ات �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة ب�������اأن م����ن����اخ �خل����وف 
و�ل�شطهاد يف �ملناطق �لتي ي�شيطر عليها �حلوثيون 

�زد�د طو�ل 2018.
كما �أو�شح �أن �حلوثيني قامو� بتغيري �ملناهج و�لكتب 
�ملدر�شية ب�شكل جذري، وفر�شو� �إيديولوجياتهم، كما 

�أ�شفو� طابعاً طائفياً على مناهج �لتاريخ و�لدين.
بن�شر  قامت  �حلوثي  ميلي�شيات  ف��اإن  للتقرير  ووفقا 
�لإيديولوجية �حلوثية يف �ملخيمات �ل�شيفية لأطفال 
�لتحري�س  ق��ادة �حلوثيني من  د  �مل��د�ر���س، فيما �شعرّ

�شد �لأقليات، ول �شيما �لبهائيني.
برتكيب  �حل��وث��ي  ميلي�شيات  ق��ي��ام  ع��ن  ك�����ش��ف  ك��م��ا 
ها  كامري�ت مر�قبة ب�شكل منتظم يف �مل�شاجد �لتي يوؤمرّ

خطباء غري منتمني مذهبياً مليلي�شيا �حلوثي.
رم�شان  ���ش��ه��ر  يف  ق��ام��ت  �مليلي�شيا  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً 
�ملن�شرم، مبنع �مل�شاجد من بث �شالة �لرت�ويح على 

مكرب�ت �ل�شوت.

•• عوا�صم-وكاالت

�أك��د �لأم���ني �ل��ع��ام ل��الأمم �ملتحدة 
�ن���ط���ون���ي���و غ���وت���ريي�������س �أم���������س �ن 
�لن�شانية  يهدد  كوفيد19-  وب��اء 
�إطالقه  خ����الل  وذل�����ك  ب��رم��ت��ه��ا، 
خطة رد �إن�شاين عاملي ت�شتمر حتى 
كانون �لأول دي�شمرب مع دعوة �ىل 
ملياري  بقيمة  م�����ش��اع��د�ت  ت��ل��ق��ي 

دولر.
عرب  مد�خلة  يف  غوتريي�س  وق��ال 
�لفيديو �إن هذه �خلطة تهدف �ىل 
�لفريو�س  مبكافحة  ل��ن��ا  �ل�����ش��م��اح 
�لعامل  ف��ق��ر� يف  �ل����دول �ل���ش��د  يف 
�لكرث  �ل�شخا�س  حاجات  وتلبية 
�شعفا وخ�شو�شا �لن�شاء و�لطفال 
يعانون  وم��ن  و�مل��ع��وق��ني  و�مل�شنني 

�مر��شا مزمنة.
وبعد �أن �أ�شحت �أوروبا بوؤرة �لوباء 
عدة  �شجلت  �ل�شني،  بعد  �جلديد 
ب��ل��د�ن فيها �رت��ف��اع��اً م��اأ���ش��اوي��ا يف 
عدد �لوفيات جر�ء فريو�س كورونا 

�مل�شتجد.
�لناجمة  �لوفيات  فقد جتاوز عدد 
�إ���ش��ب��ان��ي��ا ح�شيلة  يف  ك���ورون���ا  ع���ن 

غري  �أ�شبحت  �ل�شحية  �ملر�فق  �أن 
قادرة على حتمل �لو�شع.

�ل�شحية  �لأزم��ة  تلك  �شلطت  كما 
�مل�شنني،  رعاية  دور  على  �لأ���ش��و�ء 
ح��ي��ث ح���ذر م�����ش��وؤول��ون م��ن و�شع 

كارثي يف تلك �ملر�كز.
بعد  حتقيقا  �ل��ع��ام  �مل��دع��ي  وف��ت��ح 
مارجريتا  �لدفاع  وزي��رة  قالت  �أن 
ع��رث على جثث  �إن �جلي�س  روب��ل��ز 
�أن  دون  للم�شنني،  دور  يف  مهملة 

تذكر �شبب وفاتهم.
رفائيل  ق����ال  م��ت�����ش��ل،  ���ش��ي��اق  ويف 
�أج����ي����ل����ري� رئ���ي�������س ب���ل���دي���ة �أل���ك���ال 
�إن  م��وؤمت��ر �شحفي  ف���ايل يف  دي���ل 
�لفريو�س ل يقتل �لنا�س... �لنظام 
هو �لذي يقتل �لنا�س، يف �إ�شارة �إىل 
�لإهمال �حلا�شل يف مر�كز  بع�س 

للم�شنني.
ُن�شرت  و�أ�شاف يف لقطات م�شورة 
بفي�شبوك  م��دي��ن��ت��ه  �شفحة  ع��ل��ى 
حل  �إىل  عندنا  �ل�شن  كبار  يحتاج 
�لأوك�شجني  ن��ح��ت��اج  �لآن.  د�ئ����م 
وم�شت�شفيات..  �إ���ش��ع��اف  و���ش��ي��ار�ت 
�أي���دي���ن���ا لأننا  ب���ني  ���ش��خ�����س  م����ات 
�حل�������ش���ول على  م����ن  ن��ت��م��ك��ن  مل 

�ل�شني مع ت�شجيل 3434 حالة، 
�ل�شلطات  ن�شرتها  �أرق����ام  بح�شب 

�لر�شمية �لأربعاء.
ويف يوم و�حد، تويف 738 �شخ�شاً 
وف��اة بني   514 �إ�شبانيا مقابل  يف 
ي��وم��ي �لث��ن��ني و�ل���ث���الث���اء. وتلي 

�إ�شبانيا بذلك �إيطاليا �لتي ت�شجل 
�لعدد �لأكرب من �لوفيات يف �لعامل 

جر�ء �لفريو�س.
يف حني �قرتبت �لإ�شابات من 40 
�ألف حالة موؤكدة بعد �لإبالغ عن 
زيادة  �أكرب  وهي  �إ�شابة،   6600

يومية منذ تفجر �لأزمة.
�إىل ذل����ك، م��ث��ل��ت �لإ����ش���اب���ات بني 
نحو  �ل�شحة  ق��ط��اع  يف  �ل��ع��ام��ل��ني 

�لإ�شابات. �إجمايل  من   14%
�لإ�شبانية  �ل�شلطات  �أن  �إىل  ي�شار 
ك��ان��ت ح����ذرت يف وق���ت ���ش��اب��ق من 

الداخلية حتيل 64 �صخ�صا للنيابة 
خالفوا قانون مكافحة الأمرا�ض ال�صارية

•• اأبوظبي-وام:

ثبتت  لأ���ش��خ��ا���س  �ملخالطني  م��ن  �شخ�شا   64 �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  �أح��ال��ت 
�إ�شابتهم بفريو�س كورونا.. �إىل �لنيابة �لعامة للطو�رئ و�لأزمات بالنيابة 
�لعامة �لحتادية وذلك ملخالفتهم �أحكام �لقانون �لحتادي رقم 14 ل�شنة 
�لإجر�ء�ت  �تباعهم  وعدم  �ل�شارية،  �لأمر��س  مكافحة  �شاأن  يف   2014
و�لتعليمات �ل�شادرة من �جلهات �ل�شحية �ليهم وعدم �لتز�مهم باحلجر 

�ملنزيل �ملطبق ملدة 14 يوما. 
�لأمر��س  مبكافحة  �ملتعلقة  و�لأحكام  �لقو�نني  تلك  خمالفة  �أن  ويذكر 

�ل�شارية ت�شل عقوبتها �إىل �حلب�س �أو �لغر�مة.

برئا�صة حممد بن را�صد 

جمل�ض الوزراء يعتمد حزمة من الت�صهيالت لقطاع التجزئة 
والفنادق وامل�صانع م�صرتكي الهيئة الحتادية للكهرباء واملاء

•• اأبوظبي-وام:

�لتد�بري �ملقرتحة لدعم �لقت�شاد �لوطني مبختلف قطاعاته  �إطار  يف 
�لإجر�ء�ت  19، و�شمن  �مل�شتجد كوفيد  �نت�شار فريو�س كورونا  يف ظل 
خمتلف  على  للفريو�س  �شلبية  ت��د�ع��ي��ات  �أي  م��ن  للوقاية  �حلكومية 
برئا�شة  �ل���وزر�ء  جمل�س  �عتمد  �لقت�شاد،  قطاع  وخا�شًة  �لقطاعات، 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« حزمة من �لقر�ر�ت لدعم 

م�شرتكي �لهيئة �لحتادية للكهرباء و�ملاء من قطاع �لتجزئة و�لفنادق 
تقدميها  �شيتم  �لتي  �لت�شهيالت  من  جمموعة  خ��الل  وم��ن  و�مل�شانع، 

لهذه �لقطاعات من خالل �لهيئة.
��شتهالك  ف��و�ت��ري  بتخفي�س  ق���ر�ر�ً  �ل����وزر�ء  جمل�س  �عتمد  وتف�شياًل 
�لكهرباء و�ملاء بن�شبة %20 ملر�كز �لت�شوق و�ملحالت �لتجارية و�لفنادق 
و�ل�شقق �لفندقية و�مل�شانع �مل�شجلة يف �لهيئة �لحتادية للكهرباء و�ملاء 
تقديرية  بتكلفة   2020 �أب��ري��ل  �شهر  ف��ات��ورة  �ب��ت��د�ء من  �أ�شهر   3 مل��دة 

�إجمالية ت�شل �إىل 86 مليون درهم.                   )�لتفا�شيل �س2(

خالل الإحاطة الإعالمية الدورية حلكومة الإمارات حول م�صتجدات كورونا امل�صتجد

7 حالت اإ�صافية و�صفاء  جديدة  اإ�صابة  حالة   85
•• اأبوظبي -وام:

�ل�شحية  �حل���الت  وحت��دي��ث  تفا�شيل  ع��ن  �لإم�����ار�ت  حكومة  �أع��ل��ن��ت 
�ملرتبطة بفريو�س كورونا �مل�شتجد كوفيد19 و�أو�شحت �أنه مت ر�شد 
و�لتق�شي  �مل��ب��ك��ر  �لإب����الغ  خ���الل  م��ن  ج��دي��دة  �إ���ش��اب��ة   85 وت�شجيل 
ملو�طنني  ح��الت   7 منها  خمتلفة  جلن�شيات  وتعود  و�مل�شتمر  �لن�شط 

�إمار�تيني.
�ل��دوري��ة �لتي عقدتها حكومة  ج��اء ذل��ك خ��الل �لإح��اط��ة �لإعالمية 
�لإمار�ت �أم�س �لأربعاء يف �إمارة �أبوظبي، للوقوف على �آخر �مل�شتجد�ت 

و�حلالت �ملرتبطة بفريو�س كورونا �مل�شتجد يف �لدولة، وحتدثت فيها 
�لدكتورة فريدة �حلو�شني، �ملتحدث �لر�شمي عن �لقطاع �ل�شحي يف 
دولة �لإمار�ت، عن م�شتجد�ت �لإجر�ء�ت �لحرت�زية �ملتخذة للوقاية 
ر�شد  مت  �أن��ه  �حلو�شني  فريدة  �لدكتورة  �أو�شحت  و  �لفريو�س.  من 
بفريو�س كوفيد 19 منها 7 من مو�طني  م�شابة  جديدة  حالة   85
دولة �لإمار�ت بالإ�شافة جلن�شيات �أخرى خمتلفة فيما تخ�شع كافة 
�حلالت للرعاية �ل�شحية �لالزمة يف م�شت�شفيات �لدولة و ذكرت �أن 
 333 بلغ  �لآن  حتى  �لدولة  يف  �مل�شجلة  لالإ�شابات  �لإج��م��ايل  �لعدد 

حالة.      )�لتفا�شيل �س3(

وفاة وزير الدفاع ال�صوداين يف جوبا 
•• اخلرطوم-اأ ف ب

ت���ويف وزي���ر �ل���دف���اع �ل�����ش��ود�ين �لفريق 
�أثناء  علة مر�شية  �إث��ر  عمر  �أول جمال 
م�شاركته يف مفاو�شات �ل�شالم �جلارية 
ب��ني �حل��ك��وم��ة و�حل���رك���ات �مل�����ش��ل��ح��ة يف 
ج��وب��ا، وف��ق م��ا �أف���اد �مل��ت��ح��دث �لر�شمي 
وكالة  �ل�شود�نية  �مل�شلحة  �لقو�ت  با�شم 

فر�ن�س بر�س.
وقال �لعميد عامر حممد �حل�شن تويف 
مر�شية،  علة  �إث��ر  �ل��دف��اع  وزي��ر  �ل�شيد 
بع�س  �أ�شال من  يعاين  �أن��ه  �ىل  م�شري� 

�لأمر��س �ملزمنة.
وزير  �أن  بيان  يف  جوبا  يف  �ملفاو�شات  �ملكلفة  �ل�شود�نية  �لبعثة  و�أعلنت 

�لدفاع تويف نتيجة �أزمة قلبية بينما كان يقوم بو�جبه يف خدمة بالده.
وعمر )من مو�ليد 1960( �أول وزير دفاع يعني بعد �لإطاحة بالرئي�س 
�ل�شابق عمر �لب�شري يف ني�شان �أبريل �ملا�شي على يد �جلي�س بعد �أ�شهر 

من �لحتجاجات �ل�شعبية �شده.
�لع�شكري  �ملجل�س  يف  ع�شو�  ك��ان  �ل��دف��اع،  وزي���ر  من�شب  توليه  وق��ب��ل 
للجنة  ورئي�شا  بالب�شري،  �لإط��اح��ة  بعد  �ل�شلطة  ت��وىل  �ل��ذي  �لنتقايل 

�لأمن و�لدفاع برتبة فريق ركن.
ومتت ترقيته �إىل رتبة فريق �أول يف 15 ني�شان �أبريل 2019 بقر�ر من 

رئي�س �ملجل�س �لنتقايل �لفريق �أول عبد �لفتاح �لربهان.

ع���������ص����رات ال���ق���ت���ل���ى يف 
ه��ج��وم داع�����ص��ي ب��ك��اب��ول

•• كابول-اأ ف ب

�أم�������س معبد�  �ق��ت��ح��م م�����ش��ل��ح��ون 
لل�شيخ و�لهندو�س يف و�شط كابول 
م��ا ز�ل���ت ق���و�ت �لأم���ن �لأفغانية 
حتاول ��شتعادته، يف هجوم جديد 
تنظيم  تبناه  دينية  �أقليات  على 
د�ع�س �لإرهابي و�أ�شفر عن مقتل 
وجرح  �لأق����ل  ع��ل��ى  م��دن��ي��ا   25

ثمانية �آخرين.
وز�رة  ب����ا�����ش����م  �ل����ن����اط����ق  وق��������ال 
�لد�خلية �لأفغانية طارق عريان 
مدنيا   25 قتل  لالأ�شف  بيان  يف 

وجرح ثمانية �آخرون.
تو�جه  بينما  �لهجوم  هذ�  وياأتي 
�أفغان�شتان جمموعة من �لأزمات 
ه��ج��م��ات حل��رك��ة طالبان  ب��ي��ن��ه��ا 
م���اأزوم  �شيا�شي  وو���ش��ع  �مل��ت��م��ردة 
�مل�شاعد�ت  يف  ك���ب���ري  وخ���ف�������س 
�لأم����ريك����ي����ة و�رت������ف������اع يف ع���دد 

�لإ�شابات بكوفيد19-.

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

•• الفجر – خرية ال�صيباين

منذ بد�ية �لأزمة �ل�شحية �لناجمة عن كورونا فريو�س 
�مل�شتجد )كوفيد 19(، كانت منظمة �ل�شحة �لعاملية 
للحيو�نات يف ووهان،  ���ش��وق  �ل��وب��اء يف  ب���د�أ  م��ت��اأك��دة: 
و���ش��ط ���ش��رق �ل�����ش��ني، ب��ني منت�شف ن��وف��م��رب و�أو�ئ����ل 
دي�شمرب. �ل �ن هذه �لفر�شية تو�جه حتدًيا �لآن من 
قبل �حلكومة �ل�شينية نف�شها، �لتي تنقل عدة �أ�شئلة 
ور�شائل على �ل�شبكات �لجتماعية وو�شائل �لإعالم يف 

�شرطي يطلع على �آخر �لأخبار عرب هاتفه يف حديقة ببكنيجميع �أنحاء �لعامل:    )�لتفا�شيل �س15(

قيادات الرتبية تتابع تنفيذ التطبيق من خالل غرفة عمليات 
معلمون ي�صاركون يف التعيلم عن بعد من خارج 

الدولة بعد تعذر عودتهم لتعليق رحالت الطريان
•• دبي – حم�صن را�صد 

حكومية  مب��د�ر���س  معلمني  ه��ن��اك  �أن  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  ك�شفت 
ي�شاركون بربنامج �لتعلم عن بعد من خارج �لدولة ، �إذ تبني �ن هناك بع�س 
�ملعلمني كانو� قد غادرو� �ىل بلد�نهم يف �لعطلة وقبل تطبيق �لربنامج يف 
22 مار�س �جلاري ، وعندما مت تعليق حركة �لطري�ن وتوقفت �لرحالت 
من و�إىل �لدولة ، و��شت�شعب و�شولهم عند بدء �لدر��شة وتطبيق برنامج 
�لثاين من  22 مار�س �جل��اري وحتى  �لدولة  �لتعليم عن بعد مبد�ر�س 

�أبريل �ملقبل حلني �إ�شعار �آخر.                          )�لتفا�شيل �س5(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

يف �إط����ار �ل��ت��د�ب��ري �مل��ق��رتح��ة لدعم 
مبختلف  �ل�����وط�����ن�����ي  �لق����ت���������ش����اد 
�ن��ت�����ش��ار فريو�س  ق��ط��اع��ات��ه يف ظ���ل 
كورونا �مل�شتجد كوفيد 19، و�شمن 
للوقاية  �حل���ك���وم���ي���ة  �لإج�����������ر�ء�ت 

للفريو�س  �شلبية  ت��د�ع��ي��ات  �أي  م��ن 
وخا�شًة  �ل��ق��ط��اع��ات،  خمتلف  ع��ل��ى 
ق���ط���اع �لق���ت�������ش���اد، �ع��ت��م��د جمل�س 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ب��رئ��ا���ش��ة  �ل�������وزر�ء 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب 
�ل���وزر�ء حاكم دب��ي رع��اه �هلل حزمة 

من �لقر�ر�ت لدعم م�شرتكي �لهيئة 
و�ملاء من قطاع  �لحتادية للكهرباء 
ومن  و�مل�شانع،  و�ل��ف��ن��ادق  �لتجزئة 
�لت�شهيالت  م���ن  جم��م��وع��ة  خ����الل 
�لتي �شيتم تقدميها لهذه �لقطاعات 

من خالل �لهيئة.
�ل����وزر�ء  �ع��ت��م��د جمل�س  وت��ف�����ش��ي��اًل 

��شتهالك  ف��و�ت��ري  بتخفي�س  ق���ر�ر�ً 
%20 ملر�كز  �لكهرباء و�ملاء بن�شبة 
�لت�شوق و�ملحالت �لتجارية و�لفنادق 
و�ل�شقق �لفندقية و�مل�شانع �مل�شجلة 
و�ملاء  للكهرباء  �لحتادية  �لهيئة  يف 
ملدة 3 �أ�شهر �بتد�ء من فاتورة �شهر 
تقديرية  ب��ت��ك��ل��ف��ة   2020 �أب���ري���ل 

�إجمالية ت�شل �إىل 86 مليون درهم. 
بتاأجيل  ق����ر�ر�ً  �ملجل�س  �عتمد  كما 
�لتو�شيل  ر���ش��وم  �أق�����ش��اط  حت�شيل 
�لتجارية  و�مل��ح��الت  �لت�شوق  مل��ر�ك��ز 
�لفندقية  و�ل�������ش���ق���ق  و�ل�����ف�����ن�����ادق 
و�مل�����ش��ان��ع مل��دة 6 �أ���ش��ه��ر �ب��ت��د�ء من 
ق�شط �شهر �أبريل، وجتميد غر�مات 

�إع�����ادة �خل��دم��ة و�ل��ت��ي ت����رت�وح بني 
مل��دة 3  دره��م   5000 �إىل   3000
�أ���ش��ه��ر �ب���ت���د�ء م��ن �أب���ري���ل 2020، 
بالإ�شافة �إىل �إلغاء �لر�شوم �لإد�رية 
و�لبالغة %20 من طلبات تو�شيل 
�بتد�ء  �أ�شهر   3 مل��دة  و�مل��اء  �لكهرباء 

من �أبريل 2020.

�لوزر�ء  جمل�س  �أن  بالذكر  �جلدير 
�حلكومة  م��ب��ادر�ت يف  �عتمد حزمة 
�لحتادية لدعم ��شتمر�رية �لأعمال 
لالقت�شاد  �إ����ش���ايف  حتفيز  وت��وف��ري 
دره���م،  م��ل��ي��ار   16 بقيمة  �ل��وط��ن��ي 

مت  �لتي  �لقت�شادية  �حل��زم  لتكمل 
�لإع������الن ع��ن��ه��ا م���وؤخ���ر�ً م���ن �إم����ارة 
�ملركزي،  و�مل�����ش��رف  ودب���ي  �أب��وظ��ب��ي 
مليار   126.5 �لإج���م���ايل  وي�����ش��ل 

درهم يف �لدولة.

برئا�صة حممد بن را�صد 
جمل�ض الوزراء يعتمد حزمة من الت�صهيالت لقطاع التجزئة 
والفنادق وامل�صانع م�صرتكي الهيئة الحتادية للكهرباء واملاء

•• دبي-وام:

عززت وز�رة �لرتبية و�لتعليم بو�بتها للتعلم �لذكي ب� 13 من�شة 
وذلك  �ل�شطناعي  �ل��ذك��اء  تقنيات  على  تعتمد  عاملية  تعليمية 
بغية �تاحة خيار�ت تعليمية للطلبة خالل عملية �لتعلم عن بعد، 
وحتاكي تلك �ملن�شات كافة �ملو�د �لدر��شية و�ملناهج �لدر��شية �لتي 
�لتعليمية  �ملنظومات  جانب  �إىل  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  تطبقها 
تتيحة  ما  ، ف�شال عن  �لدولة  كافة مد�ر�س  �ملطبقة يف  �لأخ��رى 
و�لتي  بو�بتها  ع��رب  متقدمة  تعليمية  حلول  م��ن  �ل���وز�رة  من�شة 
ت�شم �لف �ملقاطع �لتعليمية �لتفاعلية .وياأتي ذلك �شمن �شل�شلة 
�إطالق  منذ  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  بذلتها  �ل��ت��ي  �جل��ه��ود  م��ن 
مو�كبة  ذكية  تعليمية  منظومة  لرت�شيخ  �لإمار�تية”،  “�ملدر�شة 

لآخر �لتقنيات �لتعليمية �ملوؤثرة و�لفعالة على �مل�شتوى �لعاملي.
�لتابعة  �لذكي  �لتعلم  لبو�بة  �لرديفة  �لتعليمية  �ملن�شات  وتقدم 
 Mcمدر�شة ،ماجروهيل“ لوز�رة �لرتبية و�لتعليم وهي من�شة 
 ،oxford university press أوك�شفورد� ، Graw Hill
كولدج بورد،كود دوت �أورجcde.org،ماتيفك Matific و�ألف 
Alef ، ومن�شة Twig ، ينمو Ynmo ، ومن�شة نهلة وناهل، 
بووكليب، لرينتك،وما يكرو�شوفت تيمز ، حلول تعليمية متقدمة 
مدعومة بتقنيات تعليمية حديثة من �شاأنها خلق �أجو�ء تعليمية 
مبتكرة  بطرق  �ملعلومة  له  وتقدم  �لطالب  �نتباه  جتذب  تفاعلية 
للطلبة  ومي��ك��ن  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  ت��وج��ه��ات  م��ع  تتما�شى 
�ل�شتفادة من تلك �ملن�شات من خالل بو�بة �لتعلم �لذكي �لتابعة 
�إد�رة �لتعلم  لوز�رة �لرتبية و�لتعليم من خالل �لولوج �إىل نظام 
LMS. و�أكدت معايل جميلة �ملهريي وزيرة دولة ل�شوؤون �لتعليم 
قائمة  �أعلى  ويف  �لدولة،  �أبناء  لكل  �لتعليم حق مكفول  �أن  �لعام، 
�لهتمامات، بل ويتعدى ذلك �إىل �لهتمام بجودته، و�تباع �أف�شل 
�ملمار�شات �لتعليمية لكي ينعم �أجيال �مل�شتقبل بتعليم نوعي ير�شخ 
دوره��م �ملحوري يف بناء ونه�شة �لوطن، وميكنهم يف �لوقت ذ�ته 
من �أف�شل �لعلوم و�ملعارف كما وجهت �لقيادة �لر�شيدة. و�أو�شحت 
معاليها، �أن وز�رة �لرتبية و�لتعليم د�أبت على �تخاذ �لتميز نهجا 
و�إر�شاء  �لدر��شية،  و�لبيئة  ومناهجها  �لتعليم  معايري  يف  و�شمة 
�لتعلم  و�عتماد  لها،  �أ�شا�شا  �لتكنولوجيا  ت�شكل  تعليمية  منظومة 
�لذكي ليكون ركيزة تدعم توجهاتها يف حتقيق مبد�أ �لتعلم مدى 
��شتباقية  خطو�ت  �تخاذ  ��شتدعى  �لأم��ر  هذ�  �أن  وذك��رت  �حلياة. 
�لأو�شاع  �ليوم ثمارها، يف ظل  �لتي جنني  �ملنظومة  بناء هذه  يف 
�ل�شحية �لر�هنة، حيث وفرت �لوز�رة بو�بة للتعلم �لذكي يندرج 
ونوعي،  و��شع  تعليمي  حمتوى  توفر  ذكية  تعلم  من�شات  حتتها 

يعزز م�شرية �لتعليم يف �لدولة.
�ل��وز�رة عل  تطويرها وحتديثها  �أن هذه �ملن�شة تعمل  و�أو�شحت 
وتعزيز حمتو�ها ب�شكل م�شتمر، لتكون م�شدر� معرفيا ثريا وقيما 
��شتثناء،  دون  �ل��دول��ة،  يف  �ملتعلمني  جميع  خمتلف  حاجات  يلبي 
وفق  ر�ئ��دة  تعليمية  وحلول  حديثة  تعلم  بتقنيات  مدعومة  وهي 

�أف�شل �ملعايري �لعاملية.
�ملن�شات  ه��ذه  �إىل  �ل��دخ��ول  بامكانهم  �لطلبة  جميع  �إن  وق��ال��ت 
و�ل�شتفادة من �مل�شادر �ملعلوماتية �ملدرجة فيها، ف�شال عن �تاحة 
��شتخد�مها �أمام جميع �ملد�ر�س �خلا�شة و�حلكومية، �لتي ميكنها 
و�ملعلوماتي  �مل��ع��ريف  �لتنوع  م��ن  �ل�شتفادة  �مل��ي��زة  ه��ذه  م��ن خ��الل 
مناهجها  مع  ومو�ءمتها  �لرقمية  �ملن�شات  هذه  بها  متتاز  �ل��ذي 

بكل ي�شر و�شهولة.
من  ومتكاملة  �شاملة  �ملعرفية  �ملن�شات  ه��ذه  �أن  معاليها  و�أك���دت 

ودر��شة  بعناية  �ن��ت��ق��اوؤه  و�مل��ع��ريف ومت  �ل��در����ش��ي  �مل��ح��ت��وى  ح��ي��ث 
لتحقيق �لفائدة منه، م�شرية �إىل �أن �ملن�شات ر�فد حقيقي للتعليم 
لدعم  باملعرفة  و�مل��د�ر���س  �لطلبة  جميع  ت��زوي��د  ت�شتطيع  كونها 
بكون  تت�شم  �ملعرفية  �ملن�شات  ه��ذه  �أن  ل�شيما  �لدر��شية  �ملناهج 
وتتيح  �ختالفها  على  �لدر��شية  �ملناهج  كل  مع  يتو�ءم  حمتو�ها 

خيار�ت متنوعة للر�غبني يف �لعتماد عليها.
و�أ�شافت �أن هذه �ملن�شات حتتوي على م�شمون قيم من �ملعلومات 
�ملتقدمة  و�ل��ع��ل��وم  �ل��ري��ا���ش��ي��ات  جم����الت  يف  �لتعليمية  و�مل�����و�د 
و�لجتماعيات و�للغات، ف�شال متكني �لطلبة من رفع م�شتويات 

�لتعلم يف �لقر�ءة من خالل �لق�شة.
وخل�شت �إىل �أن هذه �ملن�شات �شاملة وتوفر كل ما يحتاجه �لتعليم 
�حلكومي و�خلا�س من مو�د تعليمية وي�شتطيعون مو�ءمتها مع 
مناهجهم و�ل�شتفادة منها يف عملية �لتعلم يف ظل عملية �لتعلم 
عن بعد و�لتي نرى نو�جتها �لإيجابية من خالل هذه �ملنظومة 
تقدمه  تعيق  ل  معريف  تو��شل  خط  �شكلت  و�لتي  للتعلم  �لذكية 
�لظروف �ملكانية �أو �لزمانية متجاوزين بذلك �أية �أمور طارئة �أو 

معوقات ل�شتمر�رية �لتعلم.
�مل�شاعد  �ل��وك��ي��ل  �ليحيائي  ح��م��د  �ل��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  ق���ال  وب����دوره 
�إن وز�رة �لرتبية و�لتعليم قدمت حلول  �ملناهج و�لتقييم  لقطاع 
�لتعلم عن  لتدعيم منظومة  �لعاملية  �ملعايري  �أرق��ى  وفق  تعليمية 
بعد �ملنبثقة عن منظومة �لتعلم �لذكي حيث ر�عت �لوز�رة قدر�ت 
�لطلبة وميولهم �لكادميية و�ملعرفية و�شعت �إىل تلبيتها بالتعاون 
مع كافة �ملوؤ�ش�شات �لوطنية و�لعاملية �ملتخ�ش�شة بال�شاأن �لتعليمي 
�شغف  حتاكي  متنوعة  تعليمية  من�شات  توفري  يف  �أ�شهم  ما  وه��و 
طلبة �ملدر�شة �لإمار�تية �ملعريف وت�شهم كذلك يف تطوير مهار�تهم 

وجتربتهم �لتعليمية �لتي باتت تكت�شب بعد� عامليا بامتياز.
بو�بة  ت��دع��م  �ل��ت��ي  �لتعليمية  �ملن�شات  ك��اف��ة  �ن  �شعادته  و�أو���ش��ح 
وقادرة  متقدمة  تربوية  بخ�شائ�س  متتاز  �لذكي  للتعلم  �ل��وز�رة 
�لإمار�تية  �مل��در���ش��ة  طلبة  م�شتويات  خمتلف  على  �لتعرف  على 
لعتمادها على تقنيات �لذكاء �ل�شطناعي �ملتكيفة مع �حتياجات 
طلبتنا �لتعليمية و�لرتبوية لذلك فهي قادرة على �شد �لفجو�ت 
�ملعرفية لطلبتنا وتقدمي جتربة تعليمية ريادية ميكننا �لعتماد 
عليها م�شتقبال للم�شي قدما يف تطوير م�شتويات �لطلبة، مبينا 
على  �ل��دول��ة  يف  �لطلبة  جلميع  متاحة  �ملن�شات  كافة  �أن  �شعادته 
ت�شجيلهم  يفعلو�  �أن  �شريطة  �لتعليمية  منظوماتهم  �خ��ت��الف 
عرب �ملنهل �ملخت�س ببيانات �لطلبة كي يتمكنو� من �ل�شتفادة من 
�ملحتوى �لتعليمي �ملتنوع �لذي توفره وز�رة �لرتبية و�لتعليم يف 

�شتى �ملن�شات.
�إطالق  وم��ن��ذ  عملت  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  �أن  �شعادته  وب��ني 
�إىل  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ملدر�شة  مظلة  حت��ت  �مل��ط��ور  للتعليم  منظومتها 
�ل�شتثمار يف تكنولوجيا �لتعليم وجعلها �أ�شا�شا ر��شخا يف منظومة 
هذ�  يف  �ملت�شارعة  للتطور�ت  ��شتجابة  وذل��ك  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لتعليم 
�مل��ج��ال �إذ ب��ل��ورت �ل����وز�رة �شيغ ت��ع��اون م��ت��ع��ددة م��ع �أب���رز مزودي 
�خلدمات و�حللول �لتعليمية د�خل �لدولة وخارجها بغية تقدمي 
حمتوى تعليمي رقمي ذي جودة عالية ميكن طلبتنا من تطوير 

مهار�تهم وقدر�تهم �ملعرفية.

من�صة مدر�صة 
مبادر�ت  موؤ�ش�شة  مبادر�ت  �إح��دى  تتيح من�شة مدر�شة  وتف�شيال 
 2018 حممد بن ر��شد �آل مكتوم �لعاملية و�لتي مت تد�شينها يف 
�لفيزياء  م���و�د  ت�شمل  بالفيديو  تعليمي  در����س   5000 وت�����ش��مرّ 

ي خمتلف  و�لكيمياء و�لأحياء، و�لريا�شيات و�لعلوم �لعامة وتغطرّ
�ملناهج �لدر��شية، من ريا�س �لأطفال وحتى �ل�شفرّ �لثاين ع�شر. 
متريناٍت  م��در���ش��ة  ت�����ش��مرّ  �لتعليمية،  �ل��ف��ي��دي��وه��ات  ج��ان��ب  و�إىل 
وتطبيقات يف خمتلف �ملو�د �لعلمية مبا يرفد �لعملية �لتعليمية 
�لتعليمية  �لفيديوهات  ه��ذه  و�إن��ت��اج  �إع��د�د  تكاملي. ومترّ  �إط��ار  يف 
بال�شتناد �إىل �أحدث مناهج �لتعليم �لعاملية، �شمن خطة تعريب 
ت فيها مر�عاة �حتياجات �لطلبة �لتعليمية يف  و�إنتاج مدرو�شة مترّ
�ملعايري و�ل�شو�بط  �أرقى  �لدر��شية، كما مت تطبيق  �ملر�حل  �شتى 
�لفنية يف �ختيار �ملو�د �لعلمية، وتعريبها، ومو�ءمتها وفق �ملناهج 
�لرتجمة  حت��دي  خ��الل  م��ن  وذل���ك  �لعربية،  �ل���دول  يف  �ملعتمدة 
50 مليون طالب  �لتعليمية لأكرث من  وتقدم مدر�شة خدماتها 
من�شة  فهي   mc Graw Hill ماجروهيل  �أم��ا  ماجروهيل 
حلول تعلرّم مو�ئمة تغطي مناهج �لريا�شيات و�لعلوم من ريا�س 
�لأطفال لل�شف �لثاين ع�شر حيث ت�شتمل على ما يقارب 1334 
2131 در�ًشا يف �لريا�شيات ويندرج حتت هذه  در�ًشا يف �لعلوم و 
�لطلبة  م�شتويات  تر�عي  لها  د�عمة  �أخ��رى  من�شات  ع��دة  �ملن�شة 

وتخاطب �هتماماتهم �ملتنوعة.

من�صة األف
فيما تقدم من�شة �ألف �ملطبقة يف 150 مدر�شة حمتوى تعليمي 
عن  يزيد  م��ا  على  �ملن�شة  حتتوي  حيث  �ملدر�شية  للمناهج  د�ع��م 
�أي  �أي طفل يف  �إىل  �لو�شول  �ملن�شة  وتتيح  رقمًيا  در���ًس   2000
�إمكانية  منها  خ�شائ�س  ع��دة  على  وت�شتمل  وق��ت  �أي  ويف  م��ك��ان 

�لتدخل �ملبكر ملعاجلة �أي �شعف يف �لأد�ء �لأكادميي.

اأك�صفورد 
م�شادر   Oxford University press �أك�شفورد  وتقدم 
تفاعلية  و�أن�شطة  رقمية  كتب  من  فيها  مبا  متخ�ش�شة  تعليمية 
و�أدو�ت ت�شاعد يف عملية �لتعليم و�لتعلم وت�شهم منظمة �لكولدج 
تدعم  عاملية  تعليمية  منظمة  وه��ي   College Board ب��ورد 
ت��ق��دمي م���ق���رر�ت متخ�ش�شة  �ل��ت��ع��ل��ي��م �لإل����ك����رتوين م���ن خ���الل 
مبقاطع  مدعمة  وهي  مبا�شر  ب�شكل  �لعاملية  �لختبار�ت  لجتياز 
فيديو وجل�شات مر�جعة لالختبار�ت و�أي�شا جمموعة متنوعة من 
�لتقييمات �لرقمية لأ�شئلة �لختيار من متعدد و�لأ�شئلة �ملجانية 

و غريها.

نهلة وناهل 
وبدورها تقدم من�شة نهلة وناهل �أكرث من 1000 كتاب �إلكرتوين 
ة مع جمموعة من �لتمارين �ملرتبطة بها  عربي وفق م�شتويات عدرّ
م مب�شتويات �لقر�ءة �ملختلفة وفق  وتتيح �لفر�شة للمتعلرّم بالتقدرّ
ما ينجزه من قر�ءة �لكتب �لتي تتيحها ومتكن �ملن�شة �مل�شرفني 

عليها من �إن�شاء و�جبات متخ�ش�شة لطالب و�حد �أو عدة طالب.

كود دوت اأورج 
�لطلبة  �للكرتوين   code.org �ورج  دوت  كود  موقع  وي�شجع 
على  �لإل���ك���رتوين  �مل��وق��ع  ي�شتمل  �إذ  �لكمبيوتر  ع��ل��وم  تعلم  على 
درو�س برجمة جمانية من مرحلة ريا�س �لأطفال وحتى �ملرحلة 
�لثانوية و ي�شرتك فيه قر�بة %15 من طلبة �لعامل كما يوفر 
�لرقمية  باملو�طنة  �ملتعلقة  �ملفاهيم  يف  تخ�ش�شية  درو�شا  �ملوقع 
و�لبيانات  و�لت�شل�شل  و�ل��ل��وغ��اري��ت��م��ات  و�ل���ربجم���ة  و�حل��و���ش��ب��ة 

و�لذكاء �ل�شطناعي ملختلف �ملر�حل �لدر��شية.

ماتيفيك 
فيديو   2000 م��ن  �أك����رث   Matific م��ات��ي��ف��ك  من�شة  وت��ت��ي��ح 
تعليمي باللغتني �لعربية و�لإجنليزية ت�شتهدف منهج �لريا�شيات 
م جتربة تعلرّم من خالل �لألعاب وباإمكان هذه �ملن�شة بح�شب  وتقدرّ
�إىل  ��شتناًد�  �لدر��شية للطلبة تلقائًيا  �ل��دور�ت  خ�شائ�شها تعيني 
جمموعة من �ملعلومات �لتي تعتمد على بيانات وتقنيات متو�ئمة 
و متطورة تتمكن من خاللها �ملن�شة معرفة م�شتويات �لطلبة كما 
�ملعلمني  ت�شاعد  تفاعلية  ور���س عمل عرب خمترب�ت  �ملن�شة  تقدم 
توفر  و  �لريا�شيات  و�أ�شاليب  مفاهيم  ��شتك�شاف  على  و�لطلبة 
�أور�ق  تفوق  �لتي  �لتكيفيرّة  �لعمل  �أور�ق  م��ن  �لعديد  ماتيفيك 

تدريب �لريا�شيات �لتقليدية.

 TWIG
باللغة  فيديو  مقطع   1700 م��ن  �أك��رث   Twig من�شة  وت��وف��ر 
�لإجنليزية  باللغة  فيديو  مقطع   300 بينهم  م��ن  �لإجنليزية 
�ملب�شطة كما توفر 750 مقطع فيديو باللغة �لعربية، بالإ�شافة 
ملا يزيد على 150 حزمة مو�رد تعليمية و �أكرث من 130 خطة 
 Tigtag لدرو�س �لريا�شيات ويندرج حتتها عدة من�شات كمن�شة
�إىل جانب  �لإجنليزية،  باللغة  800 فيديو  �أكرث من  توفر  �لتي 
تتيح من�شة من�شة  فيما  �ملب�شطة  �لإجنليزية  باللغة  فلًما   140
لل�شغار 100 مقطع فيديو باللغة �لإجنليزية، و   Tigtag jr

و�أكرث من 50 لعبة تعليمية. در�س،  خطة   49

اأ�صحاب الهمم
بالطلبة  خا�شا  �هتماما  كذلك  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �أف��ردت  و 
وهي   Ynmo ينمو  من�شة  لهم  �أت��اح��ت  �إذ  �لهمم  �أ�شحاب  من 
�إىل  �ملجال تهدف  نوعها يف هذ�  �أوىل من  تعليمية عربية  من�شة 
حت�شني جودة �خلدمات �ملقدمة لأ�شحاب �لهمم من خالل توفري 
درو�س فردية عالجية متخ�ش�شة ومنا�شبة لتنمية مهار�ت �لطلبة 
عن  مايزيد  �لتعليمية  لرينتك  حلول  توفر  ذلك  �إىل  وبالإ�شافة 
جتربتهم �شمن  تعزز  للطلبة  تعليمية  تفاعلية  م��ادة  �أل��ف   14

منظومة �لتعلم عن بعد.

مايكرو�صوفت
�أتاحت   ، و�لتعليم  �لرتبية  ل���وز�رة  فعال  ��شرت�تيجي  وك�شريك 
تيمز  م��اي��ك��رو���ش��وف��ت  ب��رن��ام��ج   Microsoft م��اي��ك��رو���ش��وف��ت 
�لرتبية  وز�رة  �شبكة  ع��رب  جم��ان��اً   Microsoft Teams
و�لتعليم وت�شم �ل�شبكة �أكرث من 32،000 ُمعلم و 600،000 
�ل��الزم��ة لتمكني  �مل��ي��ز�ت  ي��وف��ر ه��ذ� �لتطبيق ك��ل  ط��ال��ب ، حيث 
�لطالب من �إمتام در��شتهم عن بعد من غري وجود �أي �شعوبات 
�أك��م��ل وج���ه ، وذل����ك من  �ل��ت��ع��ل��ي��م ع��ل��ى  ���ش��ري عملية  حت���ول دون 
على  و�ملعلمني  �لطالب  م�شاعدة  �شاأنها  من  �أدو�ت  تقدمي  خالل 
�لتو��شل و�لتعاون مع بع�شهم �لبع�س - �شو�ء كان هذ� �لتو��شل 
يندرج  و   . �لربنامج  يف  �ملوجودة  �خليار�ت  عرب  �شوتياً  �أو  مرئياً 
Microsoft Teams حتت قائمة Office 365 �ملتوفرة 
يف  �لطلبة  و  �ملعلمني  من  لكل  �لتعليم  و  �لرتبية  وز�رة  قبل  من 
�ل��ت��دري��ب عليها  �ل��ت��ي مت  ك��اف��ًة و  �ل��دول��ة  �مل��د�ر���س �حلكومية يف 
�أرب��ع �شنو�ت بغية  لكل �لطاقم �لأك��ادمي��ي على م��دى ل يقل عن 
متكني كافة عنا�شر �ملجتمع �لرتبوي من �ل�شتخد�م �لأمثل لهذه 

�لتقنية .

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

•• اأبوظبي-وام: 

نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ���ش��در 
�أبوظبي  لإم��ارة  حاكما  ب�شفته  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س 
قانونا بتعديل بع�س �أحكام �لقانون رقم 5 ل�شنة 1996 

يف �شاأن مز�رع �لعني لالإنتاج �حليو�ين.
تقادم  �إ�شافة مادة جديدة تن�س على  �لقانون على  ون�س 
�لأرباح غري �مل�شتلمة من قبل �أ�شحابها بعد م�شي خم�س 

ح�شابات  �إىل  وت���وؤول  ��شتحقاقها  ت��اري��خ  م��ن  �شنة  ع�شرة 
و�أن��ه يف ح��ال وفاة  �لتطوير  بر�مج  �مل��ز�رع ل�شتغاللها يف 
�أح��د مالكي �حل�ش�س و عدم وج��ود و�رث له تكون ملكية 

تلك �حل�ش�س وقفا خرييا وفق �لت�شريعات �ل�شارية.
ل�شنة   5 رق��م  �لقانون  م��ن   25 �مل���ادة  ن�س  ��شتبد�ل  و مت 
1996 حيث �أتاح �لقانون �إمكانية تد�ول �حل�ش�س �ملوزعة 
على �ملو�طنني �ملنتفعني من خدمات �ل�شوؤون �لجتماعية 

وفقا لل�شو�بط �ل�شادرة من جمل�س �لإد�رة.

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لرئي�شة  فخامة  �إىل  تهنئة  برقية  �هلل   حفظه  �ل��دول��ة  
�ليونانية  �جلمهورية  رئي�شة  �شاكيالروبولو  �إيكاترييني 

وذلك مبنا�شبة ذكرى ��شتقالل بالدها.
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي  رعاه 

نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و���ش��اح��ب  �هلل  
�مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل 
�إيكاترييني  برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�شة 

�شاكيالروبولو.
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وبعث 
�آل نهيان برقيتي  �ل�شيخ حممد بن ز�يد  �ل�شمو  و�شاحب 
ميت�شوتاكي�س  ك��ريي��اك��و���س  م��ع��ايل  �إىل  مماثلتني  تهنئة 

رئي�س وزر�ء �جلمهورية �ليونانية.

خليفة ي�صدر قانونا بتعديل بع�ض 
اأحكام قانون مزارع العني

رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�صة اليونان بذكرى ا�صتقالل بالدها

الإمارات توؤكد التزامها دعم اجلهود العاملية 
ملكافحة كورونا امل�صتجد يف اجتماع ال�صريبا 

الفرتا�صي ملجموعة الع�صرين
•• اأبوظبي -وام:

�شارك معايل �أحمد علي �ل�شايغ، وزير �لدولة و�ل�شريبا 
�لعادي  �لفرت��شي غري  �لجتماع  �أم�س يف  �لإمار�تي، 
�لعاملية  �ملبادرة  ملناق�شة  عقد  �لذي  �لع�شرين  ملجموعة 
كوفيد19-  �مل�شتجد  كورونا  فريو�س  ملكافحة  �ملن�شقة 
و�ل�شتعد�د�ت لجتماع قمة زعماء جمموعة �لع�شرين 
 26 بتاريخ  عقدها  �مل��زم��ع  �ل��ع��ادي��ة  غ��ري  �لفرت��شية 

مار�س.
����ش��ت��ع��د�د دولة  و�أك����د معاليه ع��ل��ى ه��ام�����س �لج��ت��م��اع، 
و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  م�شاهماتها  ملو��شلة  �لإم��ار�ت 
ملكافحة  �لعاملية  �مل��ب��ادرة  يف  و�لإن�شانية  و�للوج�شتية 

�لفريو�س.
و�شدد معاليه على �لتز�م دولة �لإمار�ت باحلفاظ على 
�لتدفق �ل�شل�س للتجارة عرب �حلدود للحد من عرقلة 

�شل�شلة �لإمد�د�ت و�شمان توزيع �لغذ�ء و�لدو�ء.
و�أ�شار معاليه �إىل �أن �حلاجة �إىل تعزيز �لتعاون متعدد 
�نت�شار  �إىل �حل���د م��ن  �ل��ر�م��ي��ة  �لأط�����ر�ف يف �جل��ه��ود 
فريو�س كوفيد19- �أ�شبحت و��شحة ب�شكل متز�يد، يف 
�لدول حتديات غري م�شبوقة  �لذي تو�جه فيه  �لوقت 

للحفاظ على رفاهية �شعوبها وجمتمعاتها.
و�ختتم حديثه قائاًل:”تتيح من�شة جمموعة �لع�شرين 
فر�شة جلميع �لدول �ملعنية لتوحيد جهودها للتخفيف 
�إجر�ء�ت  وتنفيذ  �لفريو�س  لتف�شي  �لعاملي  �لأث��ر  من 
�نتعا�س  حت��ق��ي��ق  �إىل  ���ش��ع��ي��اً  وم��ن�����ش��ق��ة،  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

�قت�شادي طويل �لأجل.
ملجل�س  �حل��ايل  �لرئي�س  �لإم����ار�ت،  دول��ة  �شاركت  وق��د 
�لتعاون �خلليجي يف قمة جمموعة �لع�شرين، ب�شفتها 
نوفمرب  يف  �شتعقد  و�لتي  �لعام،  لهذ�  �لقمة  يف  �شيفة 

�ل�شعودية. �لعربية  �ململكة  �لريا�س-  يف   2020
وتناول �لجتماع �جلهود �لتي تبذلها بلد�ن جمموعة 
�مل�شتجد  ك��ورون��ا  فريو�س  �نت�شار  من  للحد  �لع�شرين 
�لعامة  �ل�شحة  �آث��اره على  كوفيد19- و�لتخفيف من 
و�لنمو �لقت�شادي و�لتجارة �لدولية و�لتعاون �لدويل. 
�أعقاب �لجتماع �لثاين  وجاء �لجتماع �لفرت��شي يف 
ملجموعة �لع�شرين �لذي عقد يف �خلرب باململكة �لعربية 
�لبلد�ن  ممثلو  ناق�س  حيث  م��ار���س،   12 يف  �ل�شعودية 
�شري عمل جمموعة �لع�شرين و�آخر �لتطور�ت �ملتعلقة 
بكوفيد19-، و�ل�شحة، و�لتجارة و�ل�شتثمار، و�لطاقة 

وتغري �ملناخ.
وت��ع��د ق��م��ة جم��م��وع��ة �ل��ع�����ش��ري��ن، �ل��ت��ي ع��ق��دت لأول 
�لقوى  �أه��م  ملمثلي  �شنويا  1999، جتمعا  عام  مرة يف 
�لتعاون  تعزيز  على  تعمل  �لعامل حيث  يف  �لقت�شادية 
�لق��ت�����ش��ادي �ل����دويل. وق��د مت �لإع����الن ع��ن مو��شيع 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  تويل  بعد  �لعام  لهذ�  �لقمة 
�حلادي  �ل��ق��رن  فر�س  حتقيق  وه��ي  �ملجموعة،  رئا�شة 

و�لع�شرين للجميع.

•• اأبوظبي-وام:

وجه جمل�س �لوزر�ء .. وز�رة �لعدل و�ملجل�س �لأعلى للق�شاء بتفعيل �شو�بط 
موؤقتة لتنظيم �لعمل باملحاكم ونظر �جلل�شات و�لق�شايا �لتنفيذية، وذلك 
ملدة �شهر قابلة للتمديد ملو�جهة �لظروف �لطارئة وذلك يف �إطار �لإجر�ء�ت 
�أف��ر�ده يف مو�جهة فريو�س  �لوقائية للحفاظ على �شحة �ملجتمع و�شالمة 
�أجل  من  و�ملقيمني  �ملو�طنني  على  وت�شهياًل   19 كوفيد  �مل�شتجد  ك��ورون��ا 

�إمتام معامالتهم �لق�شائية يف ظل �لأو�شاع �حلالية.
ياأتي توجيه جمل�س �لوزر�ء يف �إطار �حلفاظ على �شحة و�شالمة �ملر�جعني 

�أمام  �ملتد�ولة  و�لطعون  �لدعاوى  تاأجيل  خالل  ومن  �لق�شائية،  للجهات 
�لق�شاء وغري �ل�شاحلة للف�شل فيها ملدة �شهر، و�لف�شل يف كافة �لدعاوى 
وفقاً  فيها  �لأح��ك��ام  و�إي���د�ع  للحكم  �ملحجوزة  �لتنفيذ  و�إ�شكالت  و�لطعون 
�لنفقات  ق�شايا  نظر  ��شتمر�ر  �إىل  بالإ�شافة  �ملتبعة،  �لقانونية  لالإجر�ء�ت 
و�لأمور �لوقتية و�مل�شتعجلة و�لطلبات �لذكية و�لدعاوى و�لطعون �جلز�ئية 
�لتقا�شي  تقنيات  �آليات  مبر�عاة  وذلك  و�ملحبو�شني  �ملوقوفني  ت�شمل  �لتي 

و�لعمل عن بعد.
فيها  �لأط���ر�ف  ح�شور  �لقانون  ي�شتلزم  ل  �لتي  �لق�شايا  ��شتثناء  و�شيتم 
�أمام �ملحكمة �لحتادية �لعليا وق�شايا �لنفقات و�لأمور �لوقتية و�مل�شتعجلة 

�ملوقوفني  ت�شمل  �لتي  �جل��ز�ئ��ي��ة  و�ل��ط��ع��ون  و�ل��دع��اوى  �لذكية  و�لطلبات 
و�ملحبو�شني وق�شايا �لتنفيذ �ملتعلقة بدعاوى �لنفقات و�لدعاوى �لعمالية.

ووجه �ملجل�س بقيد �لدعاوى و�لطعون و�لتظلمات و�لأو�م��ر على عر�ئ�س 
عدم  قيدها  مو�عيد  ف��و�ت  على  يرتتب  و�ل��ت��ي  �لأخ���رى  �لتظلمات  وك��اف��ة 

قبولها �أو �شقوط �حلق فيها.
وي�شمل �لتوجيه ق�شاة �لتنفيذ عند نظرهم يف �لطلبات، و�تخاذ جمموعة 
�إ�شد�ر ق��ر�ر�ت �شبط و�إح�شار �ملدينني، ووقف  �إرج��اء  من �لإج��ر�ء�ت مثل 
�لبنكية  و�حل�شابات  و�لعقار�ت  �ملنقولت  على  �لتنفيذي  �حلجز  �إج���ر�ء�ت 
و�ل�شيار�ت و�لأ�شهم و�ل�شند�ت و�لرخ�س �لتجارية و �إرجاء �لتنفيذ و�لإخالء 

يف �لق�شايا �لإيجارية و�تخاذ �إجر�ء منع �ملدين من �ل�شفر بدًل من حب�شه 
و �إخالء �شبيل �ملحبو�شني على ذمة ديون مدنية و��شتبد�له بقر�ر �ملنع من 
�ملن�شو�س عليها  �ل�شفر وغريها من كافة �لإج��ر�ء�ت �لحرت�زية �لأخ��رى 
قانوًنا، وذلك يف ق�شايا �لتنفيذ �لتي ل جتاوز قيمتها مليون درهم مع منح 
�ملدين فرتة ل تقل عن ثالثة �أ�شهر لل�شد�د �أو �لت�شوية.. و�إذ� جاوزت قيمة 
مدة  �ملحبو�س  �ملدين  وق�شى  دره��م  مليون  �لتنفيذية  �لق�شية  يف  �ملطالبة 
�شتة �أ�شهر يخلى �شبيله وي�شتبدل بقر�ر �ملنع من �ل�شفر وغريها من كافة 
�لإجر�ء�ت �لحرت�زية �لأخرى �ملن�شو�س عليها قانونا، مع منح �ملدين فرتة 

لل�شد�د �أو �لت�شوية ل تقل عن ثالثة �أ�شهر.

• تخفي�ض فواتري ا�صتهالك الكهرباء واملاء بن�صبة 20 % ملراكز الت�صوق واملحالت التجارية والفنادق وال�صقق الفندقية وامل�صانع ملدة 3 اأ�صهر
• تاأجيل حت�صيل اأق�صاط ر�صوم التو�صيل ملراكز الت�صوق واملحالت التجارية والفنادق وال�صقق الفندقية وامل�صانع ملدة 6 اأ�صهر
• اإلغاء الر�صوم الإدارية والبالغة 20 % من طلبات تو�صيل الكهرباء واملاء.. وجتميد غرامات اإعادة اخلدمة ملدة 3 اأ�صهر

تت�صمن تاأجيل الدعاوى والطعون املتداولة اأمام الق�صاء وغري ال�صاحلة للف�صل فيها 

جمل�ض الوزراء يوجه بتفعيل �صوابط موؤقتة لتنظيم العمل باملحاكم ونظر اجلل�صات والق�صايا التنفيذية 

معاملة الكرتونية تلقتها تخطيط   505
ال�صارقة يف اأول يوم عمل عن بعد

•• ال�صارقة-وام:

505 معاملة  �ل�����ش��ارق��ة  و�مل�����ش��اح��ة يف  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  د�ئ�����رة  ت��ل��ق��ت 
�لكرتونية يف �أول يوم عمل عن ُبعد نفذته طبقا لتوجيهات حكومة 
با�شتثناء  �ملوظفني  لكافة  ُبعد  عن  �لعمل  نظام  بتطبيق  �ل�شارقة 

�لذين تتطلب مهامهم تو�جدهم يف مقر عملهم.
و �أكد �شعادة �ملهند�س خالد بن بطي �ملهريي رئي�س د�ئرة �لتخطيط 
تقريبا  مياثل  �ملعامالت  من  �لرقم  ه��ذ�  �أن  �ل�شارقة  يف  و�مل�شاحة 
�لعادية..  �لظروف  يف  �لد�ئرة  تتلقاها  كانت  �لتي  �ملعامالت  عدد 
م�شيد� بتعاون �ملر�جعني من �لفئات جميعا يف ��شتخد�م �خلدمات 

�للكرتونية و�لذكية لتقدمي �ملعامالت ومتابعتها.
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اأخبـار الإمـارات

خالل الإحاطة الإعالمية الدورية حلكومة الإمارات حول تطورات كورونا امل�صتجد

الإمارات تعلن ت�صجيل 85 حالة اإ�صابة جديدة بفريو�ض كورونا و �صفاء 7 حالت اإ�صافية
- اإجمايل عدد احلالت امل�صجلة يف الإمارات 333 حالة وجمموع حالت ال�صفاء 52 حالة

- كافة احلالت املكت�صفة يقدم لها الدعم والرعاية ال�صحية وفقًا لالإجراءات املعتمدة
•• اأبوظبي -وام:

�أع���ل���ن���ت ح��ك��وم��ة �لإم���������ار�ت عن 
ت���ف���ا����ش���ي���ل وحت�����دي�����ث �حل������الت 
بفريو�س  �مل���رت���ب���ط���ة  �ل�����ش��ح��ي��ة 
كوفيد19   �مل�����ش��ت��ج��د   ك����ورون����ا 
وت�شجيل  �أن��ه مت ر�شد  و�أو�شحت 
ج��دي��دة م��ن خالل  �إ���ش��اب��ة   85
�لن�شط  و�لتق�شي  �ملبكر  �لإب���الغ 
جلن�شيات  وت�����ع�����ود  و�مل�������ش���ت���م���ر 
خمتلفة منها 7 حالت ملو�طنني 

�إمار�تيني.
ج��������اء ذل��������ك خ��������الل �لإح������اط������ة 
�لتي عقدتها  �لدورية  �لإعالمية 
حكومة �لإمار�ت �أم�س �لأربعاء يف 
�إمارة �أبوظبي، للوقوف على �آخر 
�ملرتبطة  و�حل����الت  �مل�����ش��ت��ج��د�ت 

دولة  يف  �مل�شجلة  �ل�شفاء  ح���الت 
�لآن. حتى  حالة  �لمار�ت 52 

و�أكدت �لدكتورة فريدة �حلو�شني 
خالل �لإحاطة �لإعالمية �أهمية 
بقاء كافة مو�طني  �ل�شتمر�ر يف 
�لدولة و مقيميها يف �ملنازل وعدم 
�لق�شوى،  لل�شرورة  �إل  �خل��روج 
بالر�شاد�ت  �لل��ت��ز�م  ���ش��رورة  مع 

�ل�شحية و�لوقائية �ملعلنة.
�إن �كت�شاف حالة و�حدة  وقالت   
�ل�شحية  �جل��ه��ات  ي��دف��ع  م�شابة 
للبحث و�لتحري يف نطاق حميط 
�حلالة للتعرف على م�شدر هذه 
ل��ه��ا �لعدوى  ن��ق��ل  �ل��ت��ي  �حل���ال���ة 
�لبحث  ع���ن  ي��ن��ت��ج  م���ا  وغ���ال���ب���ا   ،
�ك��ت�����ش��اف ح�����الت �إ���ش��اف��ي��ة .. و 
�أ�شافت :   قد تكون بد�ية �لعدوى 

�لدولة  م�شت�شفيات  يف  �ل��الزم��ة 
�لإج����م����ايل  �ل����ع����دد  �أن  ذك������رت  و 
�لدولة  يف  �مل�����ش��ج��ل��ة  ل��الإ���ش��اب��ات 

حتى �لآن بلغ 333 حالة.
�ل�شابة �جلديدة  تعود ح��الت  و 
�شملت  و  خم��ت��ل��ف��ة  جل��ن�����ش��ي��ات 
جيبوتي،  م���ن  ك���ل  م���ن  ���ش��خ�����ش��ا 
ك��ن��د�، ه��ن��غ��اري��ا، رو���ش��ي��ا، بلجيكا، 
�شربيا،  ت��ون�����س،  م��وري�����ش��ي��و���س، 
ف���ن���زوي���ال، �ل�����ش��وي��د، �ل���رب�زي���ل، 
روم����ان����ي����ا و ����ش���ل���ط���ن���ة ع����م����ان و 
فل�شطني،  م��ن  ك��ل  م��ن  �شخ�شني 
�ليابان،  كولومبيا،  �إندوني�شيا، 
�أ�شبانيا  و  �مل��غ��رب  م�شر،  �أمل��ان��ي��ا، 
وث���الث���ة �أ���ش��خ��ا���س م���ن ك���ل من 
جنوب  �أ������ش�����رت�ل�����ي�����ا،  ه����ول����ن����د�، 
�لهند،  فرن�شا،  �لفلبني،  �أفريقيا، 

ب���ف���ريو����س ك����ورون����ا �مل�����ش��ت��ج��د يف 
�لدكتورة  فيها  وحتدثت  �لدولة، 
�ملتحدث  �حل����و�����ش����ن����ي،  ف�����ري�����دة 
يف  �ل�شحي  �لقطاع  عن  �لر�شمي 
م�شتجد�ت  ع��ن  �لإم������ار�ت،  دول���ة 
�ملتخذة  �لح���رت�زي���ة  �لإج�����ر�ء�ت 

للوقاية من �لفريو�س.

م�صجلة  اإ�صابة  حالة   333
يف الدولة.

فريدة  �ل����دك����ت����ورة  و�أو�����ش����ح����ت 
�حلو�شني �أنه مت ر�شد 85 حالة 
كوفيد  بفريو�س  م�شابة  جديدة 
دولة  مو�طني  من   7 منها   19
جلن�شيات  ب��الإ���ش��اف��ة  �لإم�������ار�ت 
تخ�شع  ف��ي��م��ا  خم��ت��ل��ف��ة  �أخ�������رى 
�ل�شحية  للرعاية  �حل��الت  كافة 

�أمريكا و �ل�شني، و�أربعة �أ�شخا�س 
و�إيطاليا، وخم�شة  �ل�شعودية  من 
وباك�شتان  �إي�����ر�ن  م��ن  �أ���ش��خ��ا���س 
و���ش��ب��ع��ة �أ����ش���خ���ا����س م���ن ك���ل من 

�لإمار�ت وبريطانيا.

يف  جــديــدة  ــالت  ح  7 �صفاء 
الدولة.

كما �أعلنت �لدكتورة فريدة خالل 
�لإح����اط����ة ع���ن ���ش��ف��اء 7 ح���الت 
جديدة، غادرت جميعها �مل�شت�شفى 
�ل��ت��ام م��ن �مل��ر���س ،  ب��ع��د تعافيها 
وح�شولها على �لرعاية �ل�شحية 
�لتي  �حل����الت  و�شملت  �ل��الزم��ة 
من  �أ����ش���خ���ا����س   5 ����ش���ف���اوؤه���ا  مت 
ب���ن���غ���الدي�������س، و����ش���خ�������ش���ني من 
ب��اك�����ش��ت��ان، ف��ي��م��ا و���ش��ل جمموع 

على  و�ملحافظة  �ملجتمع  وحماية 
�لقر�ر�ت  �أن  و�أ���ش��اف��ت  �شحته. 
���ش��ام��ل��ة و ت�����ش��ري �أح��ك��ام��ه��ا على 
مو�طنني  من  �لإمار�تي  �ملجتمع 
�لقانون  و�أن  وزو�ر  وم��ق��ي��م��ني 
�مل���خ���ال���ف���ني فقط  ي�������ش���ري ع���ل���ى 
تطبيقا  �ل�����ش��ح��ي��ة،  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م��ات 
حيث  �ل�شارية  �لأم��ر����س  لقانون 
�ل�شري  و  �لغر�مات  ت�شديد  �شيتم 
�لتي  و  �لقانونية  �لج�����ر�ء�ت  يف 

لكن  �ل�����ش��ف��ر  م��ن  ق��ادم��ا  �شخ�شا 
تبد�أ �شل�شلة �نتقال �لفريو�س من 
�شخ�س لآخر  . و �أكدت �ملتحدث 
يف  �ل�شحي  �لقطاع  عن  �لر�شمي 
�أن دول���ة �لإم����ار�ت كانت  �ل��دول��ة 
ت��ز�ل دول��ة �لت�شامح و وطنا  و ل 
مت�شاوون  �جل��م��ي��ع  و  ل��ل��ج��م��ي��ع 
يف �ل��و�ج��ب��ات و�مل�����ش��وؤول��ي��ات، وقد 
جاءت �لقر�ر�ت �لأخرية �خلا�شة 
ب��الج��ر�ء�ت �لح��رت�زي��ة لوقاية 

�لغر�مات  و  �حل��ب�����س  �إىل  ت�����ش��ل 
�ل����ق����ر�ر�ت و  �إىل ج���ان���ب  �مل��ال��ي��ة 
�لج��ر�ء�ت �لأخ��رى، �لتي �أعلنت 

عنها �جلهات �ملعنية يف �لدولة.
ختام  يف  فريدة  �لدكتورة  وثمنت 
�لإحاطة تعاون ودعم و ��شتجابة 
�لأف��ر�د و�ملوؤ�ش�شات حلملة  خلك 
يف �لبيت  موؤكدة �أهمية �ل�شتمر�ر 
وب�شاأن  ب�شاأنها  �لوعي  ون�شر  بها 

�لإر�شاد�ت �ل�شحية �لوقائية.

الإمارات.. منوذج ا�صتثنائي يف التكاتف الوطني مبواجهة كورونا
•• اأبوظبي-وام:

ج�شد تعاون و تكاتف رجال �لأعمال و �لأ�شر �لإمار�تية يف دعم �جلهود 
نهج  كوفيد19-  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  مل��و�ج��ه��ة  �ل��ك��ب��رية  �لوطنية 
ز�يد  د�ر  عليه  تقوم  ما  و  �لإم���ار�ت  جمتمع  يف  �ملتجذر  �لبذل  و  �لعطاء 

�خلري من قيم �إن�شانية وح�شارية ��شتثنائية.
�لأ�شيلة  �لتالحم  قيم  �أبهى  �ملخل�شة  �لوطنية  �جلهود  ت�شافر  �أظهر  و 
و�لرت�حم �لذي ميالأ قلوب �أبناء �لإمار�ت �لذين قدمو� للعامل منوذجا 
�لتي  �ل��رت�ب��ط  وق��وة  للقيادة  و�ل���ولء  �لوطنية  �لثو�بت  ر�شوخ  يف  فريد� 

جتمع كل من يعي�س على �أر�س �لإمار�ت.
و ت�شتعر�س وكالة �أنباء �لإمار�ت و�م يف �لتقرير �لتايل .. �أمثلة م�شرفة 
لأبناء �لإمار�ت �لذين قدمو� �شورة م�شيئة عنو�نها �لتكاتف و�لت�شامن 
و�لل��ت��ف��اف ح��ول �ل��وط��ن و�ل��ق��ي��ادة �لر�شيدة يف ك��ل �لأوق����ات م��ن خالل 
تقدمي جميع �أ�شكال �لدعم و�مل�شاهمة �ملجتمعية يف خطوة تعك�س �حل�س 

�لوطني �لرفيع.
وتف�شيال فقد خ�ش�شت جمموعة �لفطيم دعما ماليا بقيمة 100 مليون 
 3 ملدة  �لإيجار  لها من  �لتابعة  �لت�شوق  م�شتاأجري مر�كز  لإعفاء  درهم 
ف�شتيفال  دبي  �مل�شتاأجرين يف مركزي  �لتجزئة من  مل�شاعدة جتار  �أ�شهر 
�شيتي مول و ف�شتيفال بالز� مول �لتجاريني ممن تاأثرت �أعمالهم موؤخر� 

به  ت�شطلع  �ل��ذي  �مل��ح��وري  �ل���دور  يعك�س  م��ا  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
�ملوؤ�ش�شات �لوطنية يف دعم �لقت�شاد �لوطني.

يف حني �أعلنت �ملوؤ�ش�شة �لوطنية لل�شياحة و�لفنادق دعمها جلهود �لدولة 
ملكافحة فريو�س كورونا �مل�شتجد و�إعفاء جميع موؤجري �ملحال �لتجارية 
و�ملطاعم �ملوؤجرة بالفنادق �لتي متلكها �ملوؤ�ش�شة من �لقيمة �لإيجاري ملدة 

ثالثة �أ�شهر.
وقالت �ملوؤ�ش�شة �إنها تدعم كل ما ي�شب يف �شالح خدمة �لوطن و�شعبه و 
�ملقيمني على �أر�شه و�ملحافظة على �شحة �ملجتمع و�شالمته و�أنها ت�شع 

جميع غرف فنادقها �لتي متلكها يف خدمة �لند�ء.
باأف�شل  م���زودة  متطورة  �إ�شعاف  �شيارة   50 �حلبتور  خلف  ق��دم  ب���دوره 
�لتجهيز�ت مع توفري مبنى جمهز وموؤ�ش�س بجميع �مل�شتلزمات للحجر 
�لفريو�شات  لعلم  متكامل  خمترب  ب��اإن�����ش��اء  تكفله  ج��ان��ب  �إىل  �ل�شحي 
و�لإن�شانية  �خلريية  لالإ�شهامات  �م��ت��د�د�  وذل��ك  �ل�شلة  ذ�ت  و�لأب��ح��اث 
و�ملجتمعية �لتي طاملا حر�س على تقدميها ل�شيما يف هذه �ملرحلة �ملهمة 
تاأكيد على تكاتف �جلهود كافة يف دولة  �لإم��ار�ت و�لعامل يف  تاريخ  من 

�لإمار�ت ملو�جهة كورونا .
رجل  �أعلن  فقد   - �لإم���ار�ت  �أبناء  من  �ملجتمعية  �مل�شاهمات  تو�لت  فيما 
�إد�رة جمموعة  �لأعمال �لإمار�تي عبد�لرحيم �لزرعوين رئي�س جمل�س 
�ل����زرع����وين ع���ن ت��خ�����ش��ي�����س م��ب��ل��غ 10 م���الي���ني دره�����م ل���دع���م توفري 

�مل�شتلزمات �لطبية �لتي قد حتتاج �إليها �ملر�فق �لطبية و�ملر�كز �ل�شحية 
يف هذه �ملرحلة موؤكد� �أن م�شاركة جميع �أبناء �لإمار�ت يف �لت�شدي بقوة 
لكل �ملو�قف �ل�شعبة و�جب وطني ل ميكن �إغفال �لقيام به على �لوجه 
�لنا�س  و�لأم��ان و�شعادة  رم��ز� لالأمن  �ل��دو�م  لتبقى دولتنا على  �لأكمل، 

و�شحتهم.
ويف هذ� �ل�شياق �أعلنت جمعية د�ر �لرب تقدمي جمموعة عائلية �إمار�تية 
�إ�شعاف بقيمة �شبعة  من دبي دعما �شخيا عبارة عن �إحدى ع�شرة �شيارة 
ماليني درهم بالإ�شافة �إىل 50 جهاز �شدمات �لقلب �لكهربائية بقيمة 
�لقلبي  لالإنعا�س  50 جهاز�  على  ع��الوة  دره��م  �ملليون  ون�شف  مليونني 
�ملجموع  لي�شل  درهم  �ملليون  ون�شف  مليونني  بقيمة  �مليكانيكي  �لرئوي 
12 مليون درهم لتقدميها �إىل موؤ�ش�شة دبي لالإ�شعاف دعما  �إىل  �لكلي 
للجهود �لوقائية و�لتد�بري �لحرت�زية �لتي تعكف عليها �لدولة حاليا 

حفاظا على �ل�شحة و�ل�شالمة �لعامة.
�لب�شرية  �إمكاناتها  ت�شخري  �لإم���ار�ت  ق�شر  فندق  �شركة  �إد�رة  �أعلنت  و 
و�لأعمال �للوج�شتية كافة كالنقل و�لتنظيف و�خلدمات لدعم �لإجر�ء�ت 
لإد�رة  �لوطنية  �لهيئة  مع  بالتعاون  �ل��دول��ة  تتخذها  �لتي  �لح��رت�زي��ة 
�لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث.. وتاأتي هذه �ملبادرة �ن�شجاما مع �مل�شوؤولية 
�ملجتمعية لل�شركة وحر�شها �ملتو��شل على دعم وم�شاندة �جلهود �لوطنية 

كافة لكل ما فيه �شالح �ملجتمع وخدمته.

و يف �ل�شياق ذ�ته – قدم بيت �ل�شارقة �خلريي 10 ماليني درهم لدعم 
�ملجهود �لوطني لوز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع يف �حتو�ء فريو�س كورونا 
�إىل فاعل  بال�شكر  �ملجتمع  �ل�شحة ووقاية  بينما توجهت وز�رة  �مل�شتجد 
10 ماليني درهم فيما قدمت عائلة  �أبناء �لإم��ار�ت لتقدميه  خري من 
�إمار�تية م�شاهمة بقيمة 5 ماليني درهم كما �شاهمت جمموعة قرقا�س 
مليون   13 �لقرق  �شركات  دره��م وقدمت جمموعة  10 ماليني  بقيمة 

درهم دعما للجهود �لوطنية.
�شكنية حتت ت�شرف وز�رة  30 وحدة  �إمار�تي  �أعمال  ب��دوره و�شع رجل 
بينما  �ل�شحي  للحجر  ت�شتخدم  لتكون وحد�ت  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة 
�لإم��ار�ت جممع فلل جاهزة حتت ت�شرف  �أبناء  �أعمال من  عر�س رجل 
هيئة �ل�شحة يف دبي وذلك ل�شتخد�مها كعياد�ت موؤقتة �أو مر�فق �شحية 

مبا يف ذلك �أغر��س �حلجر �ل�شحي.
وتعك�س هذه �مل�شاهمات �ملجتمعية م�شتوى �لوعي �لعايل و �لقيم و�ملفاهيم 
�لنبيلة �لتي يت�شم بها �ملجتمع و�لتي جعلت من �لإمار�ت منوذجا يحتذى 
كل  جانب  �إىل  بقوة  و�ل��وق��وف  �ملجتمعي  و�لوعي  و�لتالحم  �لتكاتف  يف 
�جلهود �لر�مية �إىل �شمان �شالمة و�أمن و�شحة جميع �أفر�د �ملجتمع يف 
�لوقت �لذي تو��شل فيه دولة �لإمار�ت تطبيق �أعلى م�شتويات �لتد�بري 
�مل�شاهمات  وت��ت��و�ىل   . �مل�شتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  مل��و�ج��ه��ة  �لح���رت�زي���ة 

�ملجتمعية يف وطن �لإن�شانية تباعا.

يف اإطار التدابري الوقائية املكثفة املُتخذة يف الإمارة
طرق دبي تتخذ اإجراءات اإ�صافية ل�صمان اأعلى م�صتويات احلماية ل�صحة 

م�صتخدمي املرتو واحلافالت ومركبات الأجرة
•• دبي -وام:

يف �إط���ار �لإج�����ر�ء�ت �لح���رت�زي���ة و�ل��وق��ائ��ي��ة �ل�شحية 
و�ملو��شالت  �لطرق  هيئة  تتخذها  �لتي  و�ل�شتباقية 
كوفيد  �ملُ�شتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  م��ع  للتعامل  دب��ي  يف 
عن  ب��دب��ي  �مل��و����ش��الت  و  �ل��ط��رق  هيئة  �أع��ل��ن��ت   ،19
و�شالمة  �شحة  بحماية  �ملتعلقة  �لإج����ر�ء�ت  م��ن  ع��دد 
م�شتخدمي و�شائل �ملو��شالت �لعامة يف �لإمارة، �شملت 
�ملو��شالت  دبي وحافالت  رك��اب مرتو  �لتحكم يف عدد 
�آم��ن��ة بني  ع��ل��ى م�شافة  للحفاظ  رح��ل��ة  ك��ل  �ل��ع��ام��ة يف 
�لركاب، مع �إغالق �ملحطات �ملكيفة �ملخ�ش�شة لنتظار 
من  �حلافالت  �أب��و�ب  بفتح  �لتحكم  و�شيتم  �حلافالت. 
و�لو�شطى  �لمامية  �لأب��و�ب  تفتح  �ل�شائق، بحيث  قبل 
مغلقاً،  للحافلة  �خللفي  �لباب  يبقى  �أن  على  للحافلة، 
مع حتديد عدد ركاب مركبات �لأجرة ب�شخ�شني فقط 
يف كل مركبة �ملقعد �خللفي ، كما �أعلنت عن زيادة عدد 
�لرحالت وزمن �لتقاطر يف مرتو دبي لتقدمي م�شتوى 
لأعلى  �لركاب وفقاً  �لتباعد بني  و�آم��ن و�شمان  �شحي 
و�شائل  م�شتخدمي  �لهيئة  ودعت  عاملياً.  �ملتبعة  �ملعاير 
�ملو��شالت �لعامة �إىل عدم ��شتخد�م و�شائل �لنقل �لعام 
�ليومية  لرحالتهم  �مل�شبق  و�لتخطيط  لل�شرورة،  �إل 
رك���اب و�شائل  ع���دد  للتحكم يف  ن��ظ��ر�ً  �ل��ت��اأخ��ري  وت��وق��ع 
�ل��ن��ق��ل، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل ���ش��رورة �ل��ت��ع��اون م��ع موظفي 
حمطات وعربات مرتو وتر�م دبي وحافالت �ملو��شالت 
�لعامة، كما دعتهم ل�شتخد�م �أدو�ت �حلماية �ل�شخ�شية 
�ثناء �لتو�جد يف �لأماكن �لعامة. و�أكدت �لهيئة �أن هذه 
�لإج��ر�ء�ت هدفها �لوحيد �حلفاظ على �شالمة جميع 
�لركاب من م�شتخدمي و�شائل �لنقل �جلماعي �ملختلفة 
حما�شرة  جهود  تعزيز  يف  ي�شاهم  ومب��ا  دب��ي  �إم���ارة  يف 
�أدنى  �إىل  �ل��ع��دوى  �نت�شار  فر�س  وتقلي�س  �ل��ف��ريو���س 
�لق�شاء عليه نهائياً، مبا يتطلبه ذلك من  درجة حتى 

تعاون كافة �أفر�د �ملجتمع.

بني عقاقري العالج ولقاحات الوقاية.. العامل يدخل 
�صباقا لقهر كورونا

•• اأبوظبي-وام:

دخ��ل��ت دول �ل��ع��امل يف ���ش��ب��اق مع 
�لزمن من �أجل �لتو�شل �إىل لقاح 
فعال �شد فريو�س كورونا  كوفيد 
19 �لذي حتول �إىل جائحة عاملية 
حت�شد يوميا ع�شر�ت �لآلف من 
عن  ف�شال  و�مل�شابني،  �ل�شحايا 
�حلياة  مظاهر  ملختلف  تعطيله 

�لطبيعية يف �لكثري من �لدول.
وو�شط حالة �لرتقب �لتي يعي�شها 
�لأنباء  ت��ت�����ش��ارع  �ل���ي���وم،  �ل���ع���امل 
�لدول  من  �لعديد  ��شتخد�م  عن 
لأدوية وعقاقري طبية معروفة يف 
�إل  �مل�شابة لديها،  عالج �حلالت 
�ن هذه �لأدوية تبقى للتعامل مع 
يت�شبب  �لتي  �ملر�شية  �لأع��ر����س 
ب��ه��ا �ل��ف��ريو���س وع��الج��ه��ا، لكنها 
منع  �إىل  �لأن-  -ح��ت��ى  ت����وؤدي  ل 
�لإ�شابة بالفريو�س و�لوقاية منه 
لقاح  �إن��ت��اج  �لأم����ر  يتطلب  ح��ي��ث 

خا�س بهذ� �لفريو�س.
ووفقا ملنظمة �ل�شحة �لعاملية، فاإن 
فريو�س  �شد  فعلي  لقاح  �إ���ش��د�ر 
قد  �مل�شتجد   19 كوفيد  ك��ورون��ا 
ترت�وح  �لزمن  من  فرتة  يتطلب 

ما بني 12 �إىل 18 �شهر�.
�لعامل  �ل��ع��دي��د م��ن دول  وجل���اأت 
يف ظل ت�شارع تف�شي وباء كورونا 
طبية  ب��ع��ق��اق��ري  �ل���ش��ت��ع��ان��ة  �إىل 
لعالج  م�شتخدمة  �أو  م�شتحدثة 
�شادقت  حيث  �شابقة،  فريو�شات 
على  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات 

وذل����ك حل���ث ج��ه��از �مل��ن��اع��ة على 
�نتاج �ملو�د �ملقاومة ذ�تًيا.

�لعاملية  �جل���ه���ود  �إىل  وب���ال���ع���ودة 
فاإن   ، ك��ورون��ا  �شد  لقاح  لتطوير 
�إىل  ت�شري  �لإع��الم��ي��ة  �ل��ت��ق��اري��ر 
30 جتربة قيد  �أك��رث من  وج��ود 
�لتطوير حاليا من �أجل �لتو�شل 
�لفريو�س،  ���ش��د  ف��ع��ال  ل��ق��اح  �إىل 
�لتجارب  ه���ذه  بع�س  دخ���ل  وق���د 
�لإن�شان  ع��ل��ى  �لخ��ت��ب��ار  م��رح��ل��ة 
ح��ي��ث ك��ان��ت �لأم��ري��ك��ي��ة جينيفر 
�لعامل  يف  ���ش��خ�����س  �أول   ، ه���ال���ر 
ل��ق��اح ق��ي��د �لتطوير  ي��ت��م جت��رب��ة 

لفريو�س كورونا عليه.
عمليات  ����ش��ت��غ��رق��ت  وت���اري���خ���ي���ا، 
�إىل  �للقاحات من �شنتني  تطوير 
جهد  ب��ذل  مع  ولكن  �شنو�ت،   5
ع��امل��ي، و�ل���ش��ت��ف��ادة م��ن �جلهود 
�ل�شابقة لتطوير لقاحات فريو�س 
تطوير  للباحثني  ميكن  ك��ورون��ا، 

لقاح يف وقت �أق�شر من ذلك.
لقاح  �ىل  �لتو�شل  عملية  ومت��ر 
�أي فريو�س بكثري من  فعال �شد 
�ل��ت��ي تتطلب  �ل��ت��ط��وي��ر  م��ر�ح��ل 
وقتا �أطول مما يقدره �لكثري من 
�لنا�س، حيث يجب بالبد�ية فهم 
خ�شائ�س �لفريو�س و�شلوكه لدى 
�مل�شيف  -�لب�شر-، وللقيام بذلك، 

يجب تطوير منوذج حيو�ين.
ب���د من  �ل��ث��ان��ي��ة ل  �مل��رح��ل��ة  ويف 
�ملحتملة  �ل��ل��ق��اح��ات  �أن  �إث����ب����ات 
�لأجز�ء  ت�شيب  �أن  وميكن  �آم��ن��ة 
�جل�شم،  م��ن��اع��ة  م��ن  �ل�شحيحة 

لعالج  �مل���الري���ا  دو�ء  ����ش��ت��خ��د�م 
ك�����ورون�����ا، ف���ي���م���ا ي��ع��ت��ق��د خ����رب�ء 
�ل�شحة �لرو�س �أن فريو�س كورونا 
�جلديد ميكن حماربته بو��شطة 
بع�س �أنو�ع �لأدوية �لتي ت�شتخدم 
عادة لعالج �للتهاب �لكبدي �شي  
ونق�س �ملناعة �لب�شرية و�لت�شلب 
�ملتعدد وللتفريق بني �للقاح وبني 
�لطبية  �لأم�����ش��ال  �و  �ل��ع��ق��اق��ري 
بع�شها  �إىل  �ل��ل��ج��وء  ي��ت��م  �ل����ذي 
�مل�شابني  م����ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  ح���ال���ي���ا 
بفريو�س كورونا، �أو�شح �لتحالف 
و�لتح�شني  ل���ل���ق���اح���ات  �ل���ع���امل���ي 
كٍل  ب���ني  �لأ����ش���ا����ش���ي  �ل����ف����ارق  �أن 
�أن  يكمن يف  و�ل��ل��ق��اح،  �مل�شل  م��ن 
منقول  ن��وع��ي  م��ف��ع��ول  ل��ه  �لأول 
�شهور�،  �أو  �أ���ش��اب��ي��ع  ي����دوم  ف����ور� 
�أما   ، �ل��ع��الج  ب���  ي�شمى  م��ا  وه���ذ� 
يك�شب  نوعي  مفعوله  فله  �للقاح 
ببطء  مكت�شبة  ن�شيطة  م��ن��اع��ة 
وت��دوم ل�شنو�ت، وهو ما ي�شمى ب� 
�لذ�كرة �ملناعية ، وهو �أحد �أ�شكال 

�لوقاية.
�آخر  ف���رق  �إىل  �ل��ت��ح��ال��ف  و�أ����ش���ار 
�جل�شم  ح��ق��ن  ط��ري��ق��ة  يف  يتمثل 
بكٍل منهما، ففي حالة �مل�شل يتم 
م�شاد�ت  �أو  �ل��ل��ي��م��ف��اوي��ات  ح��ق��ن 
�لعالج  ق�شد  �ل���دم  يف  �لأج�����ش��ام 
م��ن �مل��ر���س ب�شكل ف���وري، �أم���ا يف 
حالة �للقاح فيتم حقن �لفريو�س 
ج�شم  يف  خم���ف���ف  �جل����رث����وم  �أو 
�جلهاز  ت��ع��رف  بق�شد  �لإن�����ش��ان؛ 
عليه،  و�ل��ق�����ش��اء  ع��ل��ي��ه  �مل��ن��اع��ي 

�أ�����ش����ر�ر  �أي������ة  يف  �ل��ت�����ش��ب��ب  دون 
�إج��ر�ء �ختبار�ت  تذكر، ثم ميكن 
قبل  ح��ي��و�ين،  من��وذج  با�شتخد�م 

تطبيق �لختبار�ت �ل�شريرية.
��شتخد�م  مي���ك���ن  ذل�������ك،  وب����ع����د 
�للقاحات �لتي جتتاز �لختبار�ت 
�إجر�ء  يف  بنجاح  �ل�شريرية  قبل 
جتارب ب�شرية و�إذ� ثبت �أن �للقاح 
�جتياز  �إىل  �شيحتاج  وفعال،  �آم��ن 
�مل���و�ف���ق���ات �ل��ر���ش��م��ي��ة �ل���الزم���ة، 
�لتمويل  توفري  �أي�شا  �شيلزم  كما 
ي�شبح  �أن  ق��ب��ل  �ل���ل���ق���اح،  ل�����ش��ن��ع 

جاهز� للتد�ول �لر�شمي.
ويرى �لتحالف �لدويل لبتكار�ت 
�لتاأهب للوباء، �ن �لتحدي �لأبرز 
لقاح  تطوير  جهود  يو�جه  �ل��ذي 
�ملرحلة  يف  ك�����ورون�����ا  ل���ف���ريو����س 
كميات  �إن�شاء  يف  يتمثل  �حلالية، 
ك���ب���رية م���ن���ه، ح���ت���ى ي���ك���ون لدى 
�لعينات  م���ن  ي��ك��ف��ي  م���ا  �ل��ع��ل��م��اء 
ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ي��ه��ا، وي��ت�����ش��م��ن ذلك 
�إمن�����اء �ل���ف���ريو����س يف �مل��خ��ت��رب يف 
ب�شكل  وم��ع��ق��م��ة،  �آم���ن���ة  ظ�����روف 

خا�س.
حتديني  �إىل  �ل��ت��ح��ال��ف  وي�����ش��ري 
�لنموذج  �شحة  تاأكيد  يف  �أخ��ري��ن 
للفريو�س  �مل��ن��ا���ش��ب  �ل��ب��ي��ول��وج��ي 
حيو�نيا  من��وذج��ا  �شيكون  �ل���ذي 
ت�شرف  كيفية  ع��ل��ى  �أدل����ة  ي��ق��دم 
�لب�شر، ويف  فريو�س كورونا لدى 
ت�شنيع �لربوتينات من �لفريو�س 
�ل������الزم������ة ل���ت���ط���وي���ر ل���ق���اح���ات 

حمتملة.

با�صتثناء نفقّي املطار وال�صندغة وج�صرّي اآل مكتوم والعائم

الطرق واملوا�صالت و�صرطة دبي ترفعان موؤقتًا حظر حركة ال�صاحنات على �صوارع دبي
•• دبي -وام: 

�لعامة  و�ل��ق��ي��ادة  دب��ي  و�مل��و����ش��الت يف  �ل��ط��رق  �أعلنت هيئة 
ل�شرطة دبي، عن رفع �حلظر على حركة �ل�شاحنات �لتي يزيد 
وزنها �لفارغ على 2.5 طن، ل�شتخد�م جميع �ل�شو�رع �لتي 
كان يطبق عليها حظر مرور �ل�شاحنات يف �لإمارة، با�شتثناء 
نفقيرّ �ملطار و�ل�شندغة، وج�شريرّ �آل مكتوم و�لعائم، على �أن 
يبقى �حلظر �ملُطبرّق �شابقاً �شارياً على حركة �ل�شاحنات �لتي 

تنقل �ملو�د �خلطرة.

�لتد�بري  ف���رتة  �ن��ت��ه��اء  ح��ت��ى  �ل��ق��ر�ر  ه���ذ�  تطبيق  وي�شتمر 
كورونا  فريو�س  ملكافحة  �لدولة  تتخذها  �لتي  �لح��رت�زي��ة 
�ل�����ش��اح��ن��ات مب��ا ي�شمن  ت�شهياًل حل��رك��ة  وي��اأت��ي  �ملُ�����ش��ت��ج��د، 
�ل�شلع  خمتلف  م��ن  �لأ����ش���و�ق  و�ح��ت��ي��اج��ات  متطلبات  تلبية 

�لتموينية.
�لعامة ل�شرطة  و�ل��ق��ي��ادة  و�مل��و����ش��الت  �ل��ط��رق  ودع��ت هيئة 
و�ملرور،  �ل�شري  باأنظمة  �للتز�م  �إىل  �ل�شاحنات  �شائقي  دبي، 
و��شتخد�م �مل�شار�ت �ملخ�ش�شة لل�شاحنات يف �لطرق �لرئي�شة 

يف كافة �لأوقات.

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي 
ا�صتهدف جنودا �صمال �صرقي نيجرييا

•• اأبوظبي-وام:

�شرقي  �شمال  ��شتهدف جنود�  �لذي  �لإرهابي  �لهجوم  ب�شدة  �لإم��ار�ت  دولة  �أد�ن��ت 
نيجرييا و �أدى �إىل �شقوط عدد من �لقتلى و�جلرحى �لأبرياء.

و�أك��دت وز�رة �خلارجية و�لتعاون �ل��دويل يف بيان لها �أن دولة �لإم��ار�ت تعرب عن 
��شتنكارها �ل�شديد لهذه �لأعمال �لإجر�مية و رف�شها �لد�ئم جلميع �أ�شكال �لعنف 
�لدينية  و�مل��ب��ادئ  �لقيم  م��ع  ويتنافى  و�ل���ش��ت��ق��ر�ر  �لأم���ن  زع��زع��ة  ي�شتهدف  �ل��ذي 

و�لإن�شانية.
و�أعربت �لوز�رة عن خال�س تعازيها و مو��شاتها لأهايل وذوي �ل�شحايا جر�ء هذه 

�جلرمية �لنكر�ء ومتنياتها بال�شفاء �لعاجل جلميع �مل�شابني.

الإمارات تدين ب�صدة الهجوم الإرهابي 
على معبد هندو�صي يف كابول

•• اأبوظبي-وام:

��شتهدف معبد� هندو�شيا و�شط  �ل��ذي  �لإرهابي  �لهجوم  ب�شدة  �لإم��ار�ت  دول��ة  �أد�ن��ت 
�لعا�شمة �لأفغانية كابول، و�أدى �إىل مقتل عدد من �لأبرياء وجرح �آخرين.

�لإم����ار�ت تعرب عن  �أن دول��ة  بيان لها  �ل���دويل يف  و�ل��ت��ع��اون  و�أك���دت وز�رة �خلارجية 
�لعنف  �أ�شكال  جلميع  �لد�ئم  ورف�شها  �لإجر�مية،  �لأعمال  لهذه  �ل�شديد  ��شتنكارها 
و�لإرهاب �لذي ي�شتهدف زعزعة �لأمن و�ل�شتقر�ر ويتنافى مع �لقيم و�ملبادئ �لدينية 

و�لإن�شانية.
كما �أعربت �لوز�رة عن خال�س تعازيها ومو��شاتها لأهايل وذوي �ل�شحايا جر�ء هذه 

�جلرمية �لنكر�ء، ومتنياتها بال�شفاء �لعاجل جلميع �مل�شابني.
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اأخبـار الإمـارات

برئا�صة عمار النعيمي 

تنفيذي عجمان ي�صتعر�ض اأهم امل�صتجدات وي�صدر عددا من القرارات واملبادرات مبواجهة كورونا

و�لأث����ر �لق��ت�����ش��ادي �مل��رتت��ب على 
قطاع �مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة 
يف �لإمارة وقطاع �ل�شيافة و�لنقل 
����ش��ت��ع��ر���ش��ت هيئة  ف��ي��م��ا   .. �ل���ع���ام 
�ل���ن���ق���ل �ل����ت����د�ب����ري �لح�����رت�زي�����ة 
حلماية  �تخذتها  �لتي  و�لوقائية 
�ل��رك��اب و�حل��ف��اظ ع��ل��ى �شحتهم 

و�شالمتهم.
و �ت���خ���ذ ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع���م���ار بن 
حميد �لنعيمي بناًء على معطيات 
�لقر�ر�ت  م��ن  جم��م��وع��ة  �جلل�شة 
د�ئرة  تكليف  �أه��م��ه��ا  و�لتو�شيات 

�لأع����م����ال يف �حل��ك��وم��ة و�لآل���ي���ات 
�جل���ه���ات  يف  �ت���ب���اع���ه���ا  مت  �ل����ت����ي 
��شتمر�رية  ل�����ش��م��ان  �حل��ك��وم��ي��ة 
توقف  دون  و�خل���دم���ات  �لأع���م���ال 
�ملمار�شات  �أف�����ش��ل  وف��ق  ق�شور  �أو 
معايري  م����ع  ب���ال���ت���و�ف���ق  �ل���ع���امل���ي���ة 
�حلكومة  يف  �ملتخ�ش�شة  �لأج��ه��زة 

�لحتادية.
�لإج����ر�ء�ت  �جلل�شة  و��شتعر�شت 
�لبلدية  د�ئ�������رة  �ت���خ���ذت���ه���ا  �ل���ت���ي 
�ملبذولة  و�جل���ه���ود  و�ل��ت��خ��ط��ي��ط 
ملو�جهة كورونا على م�شتوى �إمارة 

ب�����اإج�����ر�ء �ل���ف���ح���و����ش���ات �ل����دوري����ة 
�ل������الزم������ة ل���ل���م���وظ���ف���ني �ل����ذي����ن 
�مليد�ين  �لنزول  �أعمالهم  تتطلب 
بت�شكيل  وج��ه  كما  �مل��خ��ال��ط��ة..  �أو 
�ملجل�س  رئي�س  �إ�شر�ف  جلنة حتت 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي وع�������ش���وي���ة ك�����ل من 
�ملالية  ود�ئ�������رة  �ل���ع���ام���ة  �لأم����ان����ة 
�ملو�زنة  �أول���وي���ات  ت��رت��ي��ب  لإع�����ادة 
و�مل�������ش���روع���ات �حل��ك��وم��ي��ة يف ظل 

�لظروف �حلالية.
و�شمن �شل�شلة �لقر�ر�ت و�ملبادر�ت 
�لقت�شادية  لالأن�شطة  �ل��د�ع��م��ة 

��شتمر�رية  ب�������ش���رورة  ع���ج���م���ان 
وبال�شرعة  عالية  مبهنية  �لعمل 
�مل���ط���ل���وب���ة ل��ل��ت�����ش��دي ل���ت���اأث���ري�ت 
�لأزمة على �مل�شتويات كافة و �لتي 
تنعك�س ب�شكل مبا�شر على �ملجتمع 
وقطاع �لأعمال و �ملر�جعة �لدورية 
�لتو��شل  و�آل��ي��ات  �لعمل  خلطط 
�لحتادية  �جل��ه��ات  م��ع  و�لتن�شيق 
�شري  ي�شمن  مب��ا  �ملعنية  و�ملحلية 

�لعمل بكفاءة وفاعلية .
�جلل�شة  خ�����الل  ����ش���م���وه  و�ط����ل����ع 
��شتمر�رية  جلنة  عمل  �شري  على 

�لقر�ر�ت  باإ�شد�ر  �لب�شرية  �مل��و�رد 
�لتنظيمية ل�شمان ممار�شة �لعمل 
عن �لبعد مبا ل يقل عن 50? من 
�ملوظفني �حلكوميني ورفع �لرقم 
ت�شدره  م��ا  ح�����ش��ب   100% �إىل 
تعاميم  م���ن  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل���ه���ات 
وتخفي�س �لعمل �لإد�ري يف بع�س 
�لدو�ئر �حلكومية وحتويل بع�س 
�لرقابةعلى  لأع���م���ال  �مل��وظ��ف��ني 
تطبيق �لقر�ر�ت و�للو�ئح �ل�شادرة 

يف هذه �لفرتة .
�حلكومة  ب��ت��ك��ف��ل  ����ش���م���وه  ووج������ه 

وفق  تطبيقها  مت  و�ل��ت��ي  عجمان 
و�ل�شحة  �ل�شالمة  معايري  �أع��ل��ى 
�ملر�فق  تعقيم  مت  ح��ي��ث  �ل��ع��امل��ي��ة 
للبيئة  ���ش��دي��ق��ة  مب�����و�د  �ل���ع���ام���ة 
حديثة  م���رك���ب���ات  وب���ا����ش���ت���خ���د�م 
توعية  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  وم��ت��ط��ورة 
و�لتعليمات  بالتوجيهات  �جلمهور 
�لو�جب �تباعها خالل هذه �لفرتة 

عرب خمتلف و�شائل �لتو��شل.
�إىل  �شموه خالل �جلل�شة  و��شتمع 
تقرير عن �لقطاعات �لقت�شادية 
�لعاملية  ب���الأزم���ة  ت��اأث��ره��ا  وم����دى 

•• عجمان-وام: 

حميد  ب��ن  عمار  �ل�شيخ  �شمو  �أك��د 
رئي�س  عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي 
حكومة  �أن  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��ج��ل�����س 
�لأو�شاع  ظل  يف  حري�شة  عجمان 
�ل���ر�ه���ن���ة ع���ل���ى �ت����خ����اذ �ج�������ر�ء�ت 
�����ش���ت���ث���ن���ائ���ي���ة وت�����ق�����دمي خ���دم���ات 
حكومية ��شتباقية ل�شمان �شالمة 
�لتد�عيات  و�ح�����ت�����و�ء  �مل���ج���ت���م���ع 
دعم  و  و�لجتماعية  �لقت�شادية 

�لأن�شطة و�لقطاعات �ملتاأثرة.
ت����روؤ�����س �شموه  ج����اء ذل����ك خ����الل 
�لثانية  �لتنفيذي  �ملجل�س  جل�شة 
لعام 2020 و�لتي عقدت عن بعد 
ب��و����ش��ط��ة �لت�����ش��ال �مل��رئ��ي و�لتي 
ب��ح��دي��ث وجهه  ���ش��م��وه  �ف��ت��ت��ح��ه��ا 
جهودهم  ف���ي���ه  ث���م���ن  ل���الأع�������ش���اء 
�لفرتة  ه�����ذه  خ�����الل  �مل�������ش���اع���ف���ة 

�ل�شعبة �لتي ي�شهدها �لعامل.
مل�����ش��ت يف عملكم     : ���ش��م��وه  وق����ال 
و�حدة  ب���روح  تناغما  و  �ن�شجاما 
�حلفاظ  و  �لأرو�ح  �شالمة  هدفها 
جهودكم  بوركت  �ملكت�شبات..  على 
خلدمة  �هلل  ووف���ق���ك���م  �مل��خ��ل�����ش��ة 

�لوطن و�ل�شعب   .
ووجه �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد 
حكومة  يف  عمله  ف��ري��ق  �لنعيمي 

بن حميد  عمار  �ل�شيخ  �شمو  وج��ه 
�لنعيمي بت�شكيل جلنة موؤقتة من 
وتن�شيق  ل��در����ش��ة  �ملعنية  �ل��دو�ئ��ر 
�لطبيعة  ذ�ت  �مل���ب���ادر�ت  م��ن  ع���دد 
�ملتو�شطة وطويلة �لأجل للتحفيز 

�لقت�شادي.
من  جديدة  حزمة  �شموه  و�عتمد 
�ملجتمع  �شتدعم  �ل��ت��ي  �ل���ق���ر�ر�ت 
وحتفز  �لق���ت�������ش���ادي  و�ل���ن�������ش���اط 
ت���و�ج���ده و����ش��ت��م��ر�ره م��ت��م��ث��ل��ة يف 
�لنظافة  ر���ش��وم  30? م��ن  �إع��ف��اء 
من   ?20 و�إع���ف���اء  �ل�شنة  لنهاية 
�ليجارية  �لعقود  ت�شديق  ر�شوم 
ملدة 3 �أ�شهر قابلة للتمديد و�إعفاء 
100? من ر�شوم ت�شاريح مز�ولة 
�لن�شاط �لقت�شادي �لذي يتو��شل 
لأن�شطة  ���ش��اع��ة   24 م�����د�ر  ع��ل��ى 
خم���ت���ارة و�إع���ف���اء ب��ن�����ش��ب��ة 100? 
لنهاية  �ل��ف��ن��ادق  ت�شنيف  ل��ر���ش��وم 
100? على  �ل�شنة و�إعفاء بن�شبة 
�لفعاليات  �إل��غ��اء  �أو  تاأجيل  ر���ش��وم 
 ?50 �ل�������ش���ن���ة و�إع�����ف�����اء  ل���ن���ه���اي���ة 
�لتنزيالت  ت�����ش��اري��ح  ر����ش���وم  م���ن 
�أ�شهر   3 ملدة  �لتجارية  و�لعرو�س 
�ملن�شاآت  و�إع���ف���اء  للتمديد  ق��اب��ل��ة 
�ل�شياحية من ر�شوم �شنة ترخي�س 
مل��دة �شهر  �مل��و�ق��ف  و تعليق ر���ش��وم 

قابلة للتمديد.

بهدف تعزيز املهارات التقنية ل�صباب اأبوظبي

اإط��الق ال�ربنام�ج ال�رقمي جي��ل اأب��وظبي الق�ادم
•• اأبوظبي-الفجر: 

�أكادميية  �أعلنت  �أبوظبي،  �ل�شهر �لرقمي يف حكومة  �إطالق  بالتز�من مع 
�أبوظبي  وجمل�س  �حلكومي،  �لإ�شناد  لد�ئرة  �لتابعة  �حلكومية  �أبوظبي 
�لرقمي   �لربنامج  �إط��الق  لل�شباب،  �لحت��ادي��ة  للموؤ�ش�شة  �لتابع  لل�شباب 
�لعاملية  �لإلكرتونية  �لتعليم  من�شات  مع  بالتعاون  �لقادم   �أبوظبي  جيل 
بناء  �إىل  ي��ه��دف  و�ل���ذي   ، �ل�شبابية  �مل��ه��ار�ت  م�����ش��روع  من�شة  م��ن  ك��ج��زء 
وتعزيز  �ل��رق��م��ي،  �ل��ع��امل  �أب��وظ��ب��ي يف  ل�شباب  �ملطلوبة  و�مل��ع��ارف  �مل��ه��ار�ت 
مفهوم ��شتمر�رية �لتعلرّم لديهم للتاأقلم مع �لتغري�ت �مل�شتمرة يف م�شتقبل 
�شوق �لعمل ومو�كبة �آخر �مل�شتجد�ت مبا ي�شمن �لتفوق و�لتميز يف �أد�ئهم 

�لوظيفي.
�شيوفر  برنامج جيل �أبوظبي �لقادم  �شهاد�ت مهنية �لتي �شتقدم حمتوى 
و�ملهارة  باملعرفة  �مل�شاركني  ميد  �لتقنية  عامل  يف  �لأح��دث  هو  تكنولوجي 
�ملهار�ت  �لأ�شا�شي يف تطوير  �لربنامج  �لالزمتني. ويتمثل هدف  �لعملية 
�لتقنية لل�شباب �لإمار�تي و�ملقيم يف �أبوظبي، و�لر�غب يف حتقيق �لتقدم 

�شمن �ملجال ذ�ته يف �لمارة. 
وك����ان  ب��رن��ام��ج ج��ي��ل �أب��وظ��ب��ي �ل���ق���ادم  ق��د ُو���ش��ع ب��ال��ت�����ش��ارك م��ع �أف�شل 
�لعاملية،  و�ل�شركات  �ملوؤ�ش�شات  �أب��رز  من  �لتكنولوجي  �لقطاع  يف  �خل��رب�ء 
بولدر  ك��ول��ور�دو  منهاجامعة  عاملية مرموقة  و جامعات    )IBM( منها 
)CU Boulder( وغريها. و�شيقدم فر�شة �لتعلرّم �لعملي عن طريق 
�ملن�شات  من  خ��رب�ء  �شخ�شياً  بتقييمها  يقوم  و�قعية  م�شاريع  على  �لعمل 
�لإلكرتونية �لعاملية، كما �شيوفر �لربنامج كذلك �إر�شاد�ً ودعماً فردياً على 
بالتعلم  �لربنامج  يف  للملتحقني  �لفر�شة  �أي�شاً  و�شتتاح  عاملي،  م�شتوى 
�تعلم  من�شات  خ�شائ�س  يف  �لتحكم  خ��الل  من  �ل�شخ�شي  جدولهم  وف��ق 

�لإلكرتوين �ملتاحة.
و�شيوفر �لربنامج بد�ية �شهر �أبريل �لقادم بالتعاون مع من�شة كور�شري� 
بحيث   ،  Data Science �لبيانات   علوم  �أك��ادمي��ي��ة   Coursera
�ل�شباب  مهار�ت  لتطوير  م�شار�ت  عدة  على  �لرقمية  �لأكادميية  حتتوي 
�شيكت�شب  �ل�شطناعي   �ل��ذك��اء  و   �لبيانات   علوم  و  �لبيانات   يف  حتليل 
و�لتي  بالبيانات  �ملتعلقة  �لأ�شا�شية  �مل��ه��ار�ت  على  بالربنامج  �مللتحقون 

�مل�شاركون على  ف  �شيتعررّ كما  و�لقطاعات.  �لوظائف  ميكن تطبيقها عرب 
 ، )Excel(كيفية حتليل �لبيانات و�إن�شاء مناذج با�شتخد�م برنامج �ك�شل
ولغة ��شتعالم قو�عد �لبيانات )SQL(، وعر�س �لبيانات با�شتخد�م لغة 

 .)Python(لربجمة بايثون�
�أبوظبي،  يف  و�ملقيمني  �لإم��ار�ت��ي��ني  �ل�شباب  جميع  �لربنامج  وي�شتهدف 
وب��دون خربة م�شبقة. فيما  18-35 عاماً  �ل�  �أعمارهم بني  تبلغ  و�لذين 
�شاعات  و10  �ملقررة  �مل�شاريع  ت�شليم  مبو�عيد  �للتز�م  �لربنامج  يتطلب 

در��شة عن بعد �أ�شبوعياً.
��شار معايل علي ر��شد �لكتبي رئي�س د�ئرة �لإ�شناد �حلكومي  قائاًل:  نثق يف 
قدر�ت �شبابنا وحر�شهم على مو�كبة �لتغري�ت �لعاملية يف كافة �لقطاعات، 
و�أنه مبقدورهم �ل�شتفادة من �لربنامج مبا يتو�فق مع �أهد�فهم �لر�مية 
لالرتقاء مب�شرية �لبناء و�لتنمية �مل�شتد�مة يف �لإمارة، وحتقيق تطلعات 
�لقيادة �لر�شيدة وخدمة �لوطن يف �شبيل بناء م�شتقبل م�شرق، وليكون يف 
م�شاف �لأمم �ملتقدمة بف�شل جهود قادته و�أبنائه �ل�شباب �لذين �شيحملون 
على عاتقهم �شعلة �لتحدي للخم�شني عاما �ملقبلة باإذن �هلل تعاىل. ومن 

�أبوظبي  �أكادميية  جانبها، قالت �شعادة علياء عبد�هلل �ملزروعي مدير عام 
�حلكومية بالإنابة:  �شتدعم �لأكادميية برنامج ’جيل �أبوظبي �لقادم‘ من 
�شيمكنهم  و�ل��ذي  �ل�شباب،  مهار�ت  لتطوير  مهنية  �شهاد�ت  توفري  خالل 
من مو�كبة �ملتغري�ت �لعاملية يف �شوق �لعمل و�لناجتة عن �لتطور �ملت�شارع 
�ملهار�ت  وتطوير  لتجديد  �ملثالية  �لفر�شة  و�شيمنحهم  للتكنولوجيا، 

�مل�شتقبلية ب�شورة فعالة تتما�شى مع متطلبات �لعمل �ملتغرية. 
لل�شباب:   �أبوظبي  جمل�س  رئي�س  �ملحيا�س،  عبد�هلل  مرمي  �ل�شيدة  وقالت 
�لقيادة  ل��روؤي��ة  �لقادم‘ جت�����ش��ي��د�ً  �أب��وظ��ب��ي  ’جيل  ب��رن��ام��ج  �إط����الق  ي��اأت��ي 
�ل�شباب وتاأهيلهم وتطوير مهار�تهم مبا يتما�شى مع  �لر�شيدة يف متكني 
روؤية و��شرت�تيجية حكومة �أبوظبي، ومبا يتطلرّبه �شوق �لعمل من مهار�ت 

متنامية يف �مل�شتقبل .
هذ� و�شيتم �لإعالن عن �لرب�مج و�لدور�ت �خلا�شة عن طريق  �أكادميية 
�إذ  �لر�شمية،  �لقنو�ت  يف  �ل�شبابية   �ملهار�ت  من�شة  و  �حلكومية   �أبوظبي 
�مل�شاركني  �آر�ء  على  بناء  م�شتمر  ب�شكل  وحت�شينها  �لرب�مج  تطوير  �شيتم 

و�لأطر�ف ذ�ت �ل�شلة وجتاربهم.

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

حكومة  موظفي  كافة  بتثقيف  بال�شارقة  �لب�شرية  �مل���و�رد  د�ئ���رة  ت�شتمر 
بعد  �لعمل عن  ب�شبل تطبيق خطط  �لوظيفية  �ل�شارقة مبختلف فئاتهم 
باأعلى  �لعمل  �أد�ء  ��شتمر�رية  ل�شمان  منها  �شعياً  وذل��ك   . وج��ودة  بنجاح 
معايري �جل��ودة و�لتميز مع �حلفاظ على �شالمة موظفي �حلكومة عرب 

�ل�شتفادة من �لبيئة �لرقمية  يف ظل �لظروف �لر�هنة .
�لجتماعي  �لتو��شل  م��و�ق��ع  ع��رب  فتقوم  �مل�شوؤولية  ه��ذه  م��ن  و�ن��ط��الق��اً 
�خلا�شة بها ، وكافة من�شاتها �للكرتونية بن�شر ر�شائل تثقيفية تت�شمن 
؛ وفق ت�شاميم بقو�لب  �لعمل عن بعد  �ملوظفني بخطط تطبيق  تعريف 

تو�شيحية مب�شطة ت�شهم يف �إي�شال �ملعلومة باأن�شب �لطرق.
�لهامة  �جل��و�ن��ب  من  �لعديد  بعد  عن  �لعمل  تطبيق  خطة  تناولت  حيث 
وهي: حتديد �خلدمات و�لعمليات �حليوية ، وتخ�شي�س فرق �إد�رة �لأزمات، 
�أبرز  �لد�ئرة من خاللها  لتو�شح   . �ملعرفية  �لإر���ش��اد�ت، و�خلطة  وتعميم 
�ملهام �لتي يتعني على �مل�شوؤولني و�ملوظفني باجلهات �حلكومية معرفتها 
عرب  �لأعمال  ��شتمر�رية  �شرورة  تو�شيح  �خلطة  وتقت�شي    . ومز�ولتها 

و�لتو��شل  �لت�����ش��ال  ق��ن��و�ت  وحت��دي��د   ، �ملقدمة  �خل��دم��ات  قائمة  حتديد 
مد�ر  على  �ل��ع��م��الء  خل��دم��ة  مبا�شر  رق��م  ت��وف��ري  خ��الل  م��ن  للمتعاملني 

�شاعات �لعمل و�لربيد �لإلكرتوين ل�شتقبال �لطلبات .
كما تبني �خلطة م�شوؤوليات �إد�ر�ت �جلهات بت�شكيل فرق للقيادة للوقوف 
على �لتحديات و�ملخاطر و�حلد منها ، و�لعمل على و�شع �حللول و�لأفكار 
و�لآليات للتعامل مع حتديات �لعمل عن بعد، ومتابعة �لأد�ء و��شتمر�رية 
ل�شمان  للموظفني  �لإلكرتونية  و�لنظم  �لتقني  �لدعم  وتوفري  �لأعمال، 
�شري �لعمل . وتو�شح �خلطة �أهمية دور �جلهة يف تعميم �لأدلة و�لإر�شاد�ت 
�خلا�شة بالعمل عن بعد، وتعميم �لتعليمات �لد�خلية و�خلارجية �خلا�شة 
�شاملة  �إعالمية  خطة  و�شع  ���ش��رورة  بينت  كما  و�ملتعاملني.   باملوظفني 
�لو�شع  باأحد�ث وجمريات  و�ملتعاملني  �ملوظفني  تت�شمن تعريف وتوعية 

�لر�هن وم�شتجد�ته.
وحتر�س �لد�ئرة على ��شتخد�م من�شاتها �لإلكرتونية عرب مو�قع �لتو��شل 
�لجتماعي لت�شل �إىل �شريحة موظفي �حلكومة كافة . كما تتو��شل يف ذ�ت 
�لوقت معهم عرب خمتلف �لو�شائل �لتقنية �لأخرى كالربيد �لإلكرتوين، 

و�لر�شائل �لن�شية �لق�شرية. 

و�شالمة  �لعمل  �أد�ء  ����ش��ت��م��ر�ري��ة  حتقق  �شمان  يف  جل��ه��وده��ا  و����ش��ت��ك��م��اًل 
�ملوظفني ، فقد خ�ش�شت �لد�ئرة غرفة لإد�رة �لعمليات �لرقمية مبقرها 
يف �ل��دف��ني ، ت��ه��دف �إىل ت��ق��دمي �ل��دع��م �ل��ف��ن��ي �مل��ت��ك��ام��ل و�ل�����الزم لكافة 
�ملوظفني بالد�ئرة.  وبدوره �أو�شح �شعادة �لدكتور طارق �شلطان بن خادم 
�أن  �لب�شرية  �مل��و�رد  د�ئ��رة  رئي�س  �ل�شارقة  �لتنفيذي لإم��ارة  �ملجل�س  ع�شو 
�لد�ئرة تتابع �إجناز�ت تطبيق نظام �لعمل عن بعد و��شتمر�رية �لأعمال ؛ 
دعماً للجهود �ملوحدة لدولة �لإمار�ت يف �حلفاظ على �شحة و�شالمة �أفر�د 
�ل�شارقة  باإمارة  �حلكومية  باجلهات  و�ملعنيني  �مل�شوؤولني  ودع��ا  �ملجتمع.  
و�حلر�س   ، �لد�ئرة  �ل�شادر عن  بعد  للعمل عن  �لإر���ش��ادي  �لدليل  باتباع 
على توفري �لتطبيقات �لذكية �لتي متكن �ملوظفني من تاأدية مهامهم عن 

بعد ، و�إجناز �خلدمات �لإلكرتونية �ملقدمة للمتعاملني .
ولفت �إىل �أن غرفة �لعمليات بد�ئرة �ملو�رد �لب�شرية تعمل بتن�شيق تام مع 
جاهزية  من  وتتاأكد  �لد�ئرة  تعتمدها  �لتي  �لذكية  �لإلكرتونية  �لأنظمة 
و�لآليات  . كما توجد �حللول  بعد  للعمل عن  و�ل�شبكات  و�لرب�مج  �لنظم 
 ، ب��ع��د  ع��ن  للموظفني  �ل��ف��ن��ي  �ل��دع��م  وت��ق��دمي  �ل��ن��ظ��ام  تطبيق  ل�شال�شة 

و�لإ�شر�ف على تطبيق و�شائل �أمن �ملعلومات.

العدد 12893 بتاريخ 2020/3/26   
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 3063/2019/16 جتاري جزئي   
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ 159.693.65 درهم )مائة ت�شعة وخم�شون �لف �شتمائة 

ثالثة وت�شعون درهم وخم�شة و�شتون فل�س( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع %12 
من تاريخ �قامة �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل وبدون كفالة.  

طالب �لإعالن : مو�رد للتمويل - �شفته بالق�شية : مدعي  
وميثله : عي�شى �شامل �حمد �حلر�شي �ملهري - �شفته بالق�شية : وكيل 

بالق�شية :  �ملن�شوري - �شفتهما  ر��شد  �شامل  �لعامة  2-حممد دروي�س  للنقليات  �لنهار  ملع   -1 : �إعالنه  �ملطلوب 
مدعي عليهما - جمهويل حمل �لإقامة 

�أعاله  مو�شوع �لإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2019/10/29 يف �لدعوى �ملذكورة 
مبلغا  �ملدعية  لل�شركة  ي��وؤدي��ا  ب��ان  بالت�شامن  و�ل��ث��اين  �لأوىل  عليهما  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م   - للتمويل  ل�شالح/مو�رد 
وقدره )159.693.65 درهم( )مائة وت�شعة وخم�شون �لف و�شتمائة وثالثة وت�شعون درهما وخم�شة و�شتون فل�شا( 
مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذلك  عد�  ما  ورف�شت   ، حماماة  �تعاب  مقابل  دره��م  وخم�شمائة  بامل�شاريف  و�لزمتهما 
�حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد 12893 بتاريخ 2020/3/26   

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 4572/2019/16 جتاري جزئي   

مو�شوع �لدعوى : تلتم�س �ملدعية من عد�لة �ملحكمة �ملوقرة �لق�شاء لها بالآتي : 
- �لت�شريح بالدعوى وحتديد �قرب موعد لنظرها و�إعالن �ملتنازع �شده ب�شورة عنها.

- �حلكم بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 111.869.98 درهم )مائة و�حدى ع�شر �لف وثمامنائة وت�شعة و�شتون 
درهما وثمانية وت�شعون فل�س( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�شد�د 

- �لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
طالب �لإعالن : مو�رد للتمويل - �شفته بالق�شية : مدعي   وميثله : عي�شى �شامل �حمد �حلر�شي �ملهري - �شفته بالق�شية : 

وكيل - �ملطلوب �إعالنه : 1- يعقوب حممد �شليمان ح�شن �ملازمي - �شفته  بالق�شية : مدعي عليه جمهول حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2020/2/9 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله ل�شالح/ مو�رد 
للتمويل بالز�م �ملدعي عليه بان ي�شدد لل�شركة �ملدعية مبلغا وقدره 111.869.98 درهم )مائة و�حدى ع�شر �لف وثمامنائة 
وت�شعة و�شتون درهما وثمانية وت�شعون فل�شا( م�شافا �ليه غر�مة تاأخري قدرها 9% �شنويا �عتبار� من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية 
�حلا�شل يف 2019/11/19 وحتى متام �ل�شد�د و�لزمت �ملدعي عليه بامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 
حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد 12893 بتاريخ 2020/3/26   

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2471/2019/11 مدين جزئي   

مو�شوع �لدعوى : �لز�م �جلهة �ملدعية بالتكافل و�لت�شامن باعادة ت�شليم �ملدعية مبلغ وقدره 115.000 درهم و�ية 
مبالغ �خرى يتبني ملقام �ملحكمة �ن �جلهة �ملدعية قد تقا�شتها بالنيابة عن �جلهة �ملدعية وفائدة قانونية 12% من 

�إقامة �لدعوى بالإ�شافة �لر�شوم و�مل�شاريف.  
طالب �لإعالن : خليل حممود بهاريان خو�شخو - �شفته بالق�شية : مدعي  

�ملطلوب �إعالنهما : 2- حممد عبد�حلميد مع�شوم �لعو�شي ب�شفته �ل�شخ�شية وب�شفته مدير� ل�شركة �ريان هوم 
للتجارة �لعامة - �س ذ م م  1- �ريان هوم للتجارة �لعامة - �س ذ م م �شفتهما بالق�شية : مدعي عليهما - جمهويل 

حمل �لإقامة 
�أعاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف   2020/1/21 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم   : �لإع��الن  مو�شوع 
ل�شالح/خليل حممود بهاريان خو�شخو بحكمت �ملحكمة �لز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن بينهما بان يوؤدي للمدعيان 
مبلغ 115.000 درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى متام �ل�شد�د و�لز�م �ملدعي 
لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة.   �تعاب  مقابل  درهم   300 ومبلغ  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليهما 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 

بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

املحكمة  االإبتدائية   املدنية 
العدد 12893 بتاريخ 2020/3/26   

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 1958/2019/11 مدين جزئي   

مو�شوع �لدعوى : �لز�م �ملدعي عليه بانفاذ عقد بيع �ل�شيارة لكز�س رقم G8555 وفك رهنها و�حلكم بالز�م �ملدعي 
عليه ، بان يوؤدي �ىل �ملدعي �ملبلغ �ملرت�شد و�ملن�شغلة به ذمته ، و�لبالغ قدره قيمة 158.000 درهم بالإ�شافة �ىل �لفائدة 
�لقانونية �مل�شتحقة بو�قع 12% من تاريخ �لإ�شتحقاق وحتى تاريخ �ل�شد�د �لتام و�لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شاريف 

، ومقابل �تعاب �ملحاماة.  
طالب �لإعالن :  �شامل علي �شعيد �شميل �لر��شدي - �شفته بالق�شية : مدعي  

وميثله : فهد عبد�هلل قمرب حممد - �شفته بالق�شية : وكيل 
�ملطلوب �إعالنه  1- لورن�س هري�لد برييرت جورج برييرت - �شفته   بالق�شية : مدعي عليه  - جمهول حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2020/2/11 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله ل�شالح/ 
�شامل علي �شعيد �شميل �لر��شدي مبثابة �حل�شوري : ب�شحة ونفاذ عقد بيع �ملركبة بني �ملدعي و�ملدعي عليه لل�شيارة 
�أك�س 570 موديل 2014 بالرقم 8555 و�لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ 200 درهم مقابل �تعاب  لكز�س ل 
�ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن 

�شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

املحكمة  االإبتدائية   املدنية 
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اأخبـار الإمـارات
املجل�ض العاملي للت�صامح وال�صالم ي�صيد بتدابري الدولة الحرتازية مبواجهة كورونا

•• اأبوظبي -وام:

�أ�شاد �أحمد بن حممد �جلرو�ن رئي�س �ملجل�س �لعاملي للت�شامح و �ل�شالم 
�لإمار�ت  دول��ة  �تخذتها  �لتي  �لحرت�زية  �لتد�بري  و  �لوقاية  ب��اإج��ر�ء�ت 
�لعربية �ملتحدة يف مو�جهة فريو�س كورونا �مل�شتجد كوفيد - 19 وذلك 

حر�شا على �شحة و�شالمة مو�طنيها وجميع �ملوجودين على �أر�شها.
و قال �جلرو�ن يف ت�شريح له �إن �ملجل�س يقدر عاليا �لعمل �لذي تقوم به 
�لعاملية  �ل�شحة  له منظمة  �شهدت  ما  كورونا وهو  �لم��ار�ت يف مو�جهة 
�ملختلفة  �لدولة  �أجهزة  �أ�شدرتها  �لتي  �لتوجيهات  و  بالتعليمات  م�شيد� 
يف �إطار حر�شها على �شحة و �شالمة �ملو�طنني و�ملقيمني و�ل��زو�ر ومن 
بينها �شرورة �لتز�م �ملنازل �إل يف حالت حمددة �إ�شافة �إىل وقف �لرحالت 

�جلوية كافة ملدة �أ�شبوعني و عودة �ملو�طنني و �ملبتعثني من �خلارج..و �أكد 
�أن ما تقوم به �لدولة من �جر�ء�ت و��شتعد�د�ت طبية و�شحية يبعث على 

�لر�شا و �لإطمئنان لدى �شعب �لمار�ت و �ملقيمني و �لزو�ر .
�شعب  ��شتجابة  �إن  و�ل�����ش��الم  للت�شامح  �لعاملي  �ملجل�س  رئي�س  �أ���ش��اف  و 
�لمار�ت و �ملقيمني و �لزو�ر لدعوة �حلكومة و�جر�ء�تها �لحرت�زية خري 
�لإ�شتثنائي  �لظرف  ه��ذ�  على تخطي  �لدولة  ق��درة  يف  ثقتهم  على  دليل 
�ملنازل و  �لبقاء يف  �إىل �للتز�م بتعليمات  �أق��رب وق��ت.. د�عيا �جلميع  يف 
للمجتمع  و�لعامة  �ل�شخ�شية  �ل�شحة  على  حفاظا  �لجتماعي  �لتباعد 
و  �حلكيمة  بقيادتها  �لم�����ار�ت  دول���ة  ب���اأن  ثقته  ع��ن  م��ع��رب��ا   .. و�أف�����ر�ده 
هذه  قريبا  �شتتخطى  �أر�شها  على  �ملوجودين  جميع  و  �شعبها  ��شتجابة 

�لأزمة �ل�شحية �لعاملية.

زايد اخلريية تطبق نظام العمل 
عن بعد 

•• اأبوظبي-وام:

عن  �لعمل  نظام  تطبيق  و�لإن�شانية  �خلريية  لالأعمال  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  ق��ررت 
�ملوظفني  و�شالمة  �شحة  على  حر�شا  وذل��ك  و�لأق�����ش��ام..  �لإد�ر�ت  جميع  يف  موظفيها  جلميع  بعد 

و�ملتعاملني.
جاء ذلك خالل �لجتماع �لذي عقدته جلنة ت�شيري �لأعمال يف �ملوؤ�ش�شة عن بعد برئا�شة �شعادة حمد 

�شامل بن كردو�س �لعامري مديرها �لعام.
و�أكدت �للجنة خالل �لجتماع �أنه �شيتم تقدمي خدماتها جلميع متعامليها عن بعد و�شتو��شل دورها 

�لإن�شاين و�خلريي.

قيادات الرتبية تتابع تنفيذ التطبيق من خالل غرفة عمليات 

معلمون ي�صاركون يف التعليم عن بعد من خارج الدولة بعد تعذر عودتهم لتعليق رحالت الطريان
•• دبي – حم�صن را�صد 

�ن  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  ك�شفت 
حكومية  مب��د�ر���س  معلمني  هناك 
ي�شاركون بربنامج �لتعلم عن بعد 
من خارج �لدولة ، �إذ تبني �أن هناك 
بع�س �مل��ع��ل��م��ني ك��ان��و� ق��د غ���ادرو� 
وقبل  �ل��ع��ط��ل��ة  يف  ب���ل���د�ن���ه���م  �إىل 
مار�س   22 يف  �ل��ربن��ام��ج  تطبيق 
�جل��اري ، وعندما مت تعليق حركة 
�ل��ط��ري�ن وت��وق��ف��ت �ل��رح��الت من 
و�إىل �لدولة ، و��شت�شعب و�شولهم 
عند بدء �لدر��شة وتطبيق برنامج 
�لدولة  مبد�ر�س  بعد  عن  �لتعليم 
�لثاين  وحتى  �جلاري  مار�س   22
�إ�شعار  حل���ني  �مل��ق��ب��ل  �أب����ري����ل  م���ن 
�أن  �ملعلمون  ه���وؤلء  ��شطر   ، �آخ���ر 
مد�ر�شهم  �إد�ر�ت  م��ع  ي��ت��و����ش��ل��و� 
�إد�ر�ت  وب���ني  ب��ي��ن��ه��م  وب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
م��د�ر���ش��ه��م وف��ري��ق �ل�����وز�رة �ملعني 
متكنو�   ، بعد  ع��ن  �لتعليم  بتنفيذ 
م��ن �ل���دخ���ول ع��ل��ى �ل��ربن��ام��ج من 
خ��������الل ب�����ري�����ده�����م �لل������ك������رتوين 

 ،   Admin   مل�شبق مع �لدمن�
�ملدر�شية  �لد�رة  قبل  من  و�ملكلف 
�ل�شفوف  ب��ت��وزي��ع  م��در���ش��ة  ك��ل  يف 
ع���ل���ى �مل���ع���ل���م���ني وف������ق �جل��������دول ، 
�لف�شول  ب��اإ���ش��اف��ة  ب����دوره  وي��ق��وم 
�أكان  ���ش��و�ء  معلم  ك��ل  ح�شاب  على 
هذ� �ملعلم د�خل �لدولة �أو خارجها 
فال يهم �ملكان ، لفتا �ىل �ن هناك 
لي  تتيح  ب��ال��وز�رة  عمليات  غرفة 
م�شوؤول �أو قبادي بالوز�رة �لدخول 
�ل��ن��ظ��ام وم�����ش��اه��دة �حل�شة  ع��ل��ى 
وك��اأن��ه ح��ا���ش��ر د�خ���ل �ل�����ش��ف ، ول 
�شو�ء  يهم بعد ذلك مكان تو�جده 

د�خل �لدولة �و خارجها.
�مل����و�رد  �د�رة  ر�أي  ي��خ�����س  وف��ي��م��ا 
مد�وم  باإعتباره  بالوز�رة  �لب�شرية 
م���ن ع���دم���ه ، ف���اأ����ش���ار �مل�������ش���در �ن 
�لمر هنا يرجع للعمليات و�ملو�رد 
�د�رة  على  ينبغي  حيث   ، �لب�شرية 
�ملدر�شة �بالغ �د�رة قطاع �لعمليات 
بو�شع �ملعلم و�ي�شاح �ل�شورة كاملة 
�إل  �ن��ه رغ��م تو�جده خ��ارج �لدولة 
ب����اأد�ء م��ه��ام��ه ون�شابه  �ن���ه م��ل��ت��زم 

على �لربنامج من من خالل بريده 
�لل����ك����رتوين �خل���ا����س ب����ال����وز�رة ، 
�خلا�س  و�لبا�شورد  نيم  وب��ال��ي��وزر 
 Username م����ع����ل����م    ب���ك���ل 
�أو   ،    and Password
�ل��ت��ع��ل��م �لذكي  ب���و�ب���ة  م���ن خ����الل 
�مل����رب����وط ب���ربي���ده �لل����ك����رتوين ، 
بالتن�شيق  وذل���ك  �ل��دخ��ول  ميكنه 

من  بالتدري�س  يقوم  و�خر  �لدولة 
خ���ارج �ل��دول��ة ؟ �أف����اد �مل�����ش��در باأن 
ت��ع��ذرت بعد  ع��ودة ه���وؤلء �ملعلمني 
�مل�شتجد  ك��ورون��ا   تف�شي ف��ريو���س  
�لعامل  دول  مبختلف  كوفيد19 
رحالت  تعليق  عليه  ت��رت��ب  مم��ا   ،
 ، �ل���ع���امل  �ل����ط����ري�ن مب��ع��ظ��م دول 
وب���ن���اء ع��ل��ي��ه ف���ك���ون �مل��ع��ل��م د�خ���ل 

تدري�س  يف  م��ه��ام��ه��م  ومم���ار����ش���ة 
م���ن �حل�ش�س  �ل��ي��وم��ي  ن�����ش��اب��ه��م 

لطالبهم .
وب�������ش���وؤ�ل م�����ش��در ق���ي���ادي ب�����وز�رة 
و��شتف�شار   ، و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��رتب��ي��ة 
موقفهم  حول  وزمالئهم  �ملعلمني 
ل��ك��ون معلم  �لأم���ر  ، وه��ل يختلف 
يقوم بالتدري�س عن بعد من د�خل 

�أو خارجها ل يعيق دخوله  �لدولة 
ن�شابه  ت��دري�����س  يف  مهامه  وت���ويل 
من �حل�ش�س.  و�أ�شاف ذ�ت �مل�شدر 
 Microsoft برنامج  هناك  �أن 
�أجهزة  ع��ل��ى  م��وج��ود   Teams
جلميع  �إدخ���ال���ه  ومت   ، �حل��ا���ش��وب 
�ملد�ر�س وخ�ش�س لكل مدر�شة كود   
kood   خا�س بها ، فيدخل �ملعلم 

ث���م تقوم  ، وم����ن  م���ن �حل�����ش�����س 
�ل��ع��م��ل��ي��ات ب���دوره���ا ب���اإب���الغ �مل���و�رد 
�لب�شرية لتقول كلمتها ، موؤكد�ً �نه 
ويف �لغالب ويف ظل تلك �لظروف 
فاأعتقد  ي��وؤدي مهامه  و�ن��ه  خا�شة 
�لم��ر طبيعي ج��د�ً حتى تعود  ��ن 

باإذن  ق��ري��ب��اً  طبيعتها  �ىل  �لم���ور 
�إفادة  �ن��ه يفرت�س  �ىل  ، لفتاً  �هلل 
�لمر  ب����اأن  �مل���د�ر����س  ت��ل��ك  �د�ر�ت 
طبيعي طاملة �ن هناك �لتز�م منهم 
بتدري�س ح�ش�شهم يومياً ، على �ن 

يتم �بالغهم بذلك 

تعكف وز�رة �لرتبية و�لتعليم على تقييم جتربة �لتعلم عن بعد، خالل 
�لأيام �لقليلة �ملا�شية، من خالل �إجر�ء ��شتبانة ��شتهدفت �ولياء �لمور 
و�لثاين  �ملنزل،  جاهزية  يحاكي  �لأول،  �شقني  على  �رتكزت  �إذ  و�لطلبة، 

يركز على حتديات �لتعلم.
وت�شم �ل�شق �خلا�س بجاهزية �ملنزل على �شبعة �أ�شئلة، حول عدد �لطلبة 
يف كل منزل، ونوعية �ملد�ر�س �لتي يدر�س فيها �لبناء حكومية �و خا�شة 
، ونوعية �ملناهج وز�رية �أو �أخرى ، ف�شال عن عدد �أجهزه �لطلبة �ملتوفرة 
بعد، وهل  للتعلم عن  �ملنزل  �لبيئة منا�شبة يف  �أي درجة  و�إىل  �ملنزل،  يف 

هناك مكان م�شتقل لكل طالب للدر��شة؟ بال�شافة �إىل من هم مزودي 
خدمه �لنرتنت، و�شرعه �خلدمات �ملقدمة.

وركزت �أ�شئلة �ل�شق �لثاين  حتديات �لتعلم ‘ على �لجابة عن �شتة �أ�شئلة، 
�لدخول لالأنظمة، وهل هناك  كلمات  �لتحدي يف �حل�شول على  ت�شم  
�شعف يف �شبكة �لنرتنت يف �ملنزل، وهل هناك م�شكلة يف و�شوح �ل�شوت 
�أو �ل�شورة للبث �حلي؟، ومدى كفاية �ملحتويات �لتعليميه �ملتوفرة، وهل 
�ملدر�شة توفر بث حي للح�شه؟، وهل يوجد �أي حتدي يف متابعة جميع 

�أبناءك للتعلم عن بعد؟ ل�شيما طلبة �حللقة �لوىل.

الرتبية تعمم ا�صتبانة ت�صتهدف اأولياء الأمور لتقييم 
جتربة التعليم عن بعد

الإ�صعاف الوطني يوا�صل جهوزيته يف نقل املر�صى وي�صدد اإجراءات الوقاية من فريو�ض كورونا
•• اأبوظبي-الفجر: 

����د �لإ���ش��ع��اف �ل��وط��ن��ي، يف ظل  �أكرّ
كورونا  لفريو�س  �لعامل  مو�جهة 
 ،)COVID-19( �مل�شتجد 
ويف �إطار كونه جزء من منظومة 
لالأزمات  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل���ش��ت��ج��اب��ة 
و�ل����ط����و�رئ يف دول�����ة �لإم�������ار�ت، 
مو��شلة تعامله مع �لو�شع �لعام 
ب��ج��ه��وزي��ة ت��ام��ة و�ت����خ����اذه كافة 
�ل��ت��د�ب��ري �ل��وق��ائ��ي��ة و�لإج�����ر�ء�ت 
وذلك  و�ل�شتباقية،  �لح��رت�زي��ة 
�لقيادة  ت��وج��ي��ه��ات  م���ع  مت��ا���ش��ي��ا 
�ل�شركاء  مع  وبالتعاون  �لر�شيدة 
�لأ������ش�����رت�ت�����ي�����ج�����ي�����ني مل����و�ج����ه����ة 
و�شمان  ب��ف��ع��ال��ي��ة  �لأزم������ة  ه����ذه 
�لإ�شعاف  خ���دم���ات  ����ش��ت��م��ر�ري��ة 
و�شرعة  �ل������ط������و�رئ  ح�������الت  يف 
�لتعامل  يف  و�مل��رون��ة  �لإ�شتجابة 
ت���ط���ور�ت �لأو����ش���اع، وكذلك  م��ع 
و�شالمة  ���ش��ح��ة  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ 

م��وظ��ف��ي��ه و�أف�������ر�د �مل��ج��ت��م��ع من 
مو�طنني ومقيمني.

�لإ�شعاف  �ت��خ��ذ  �لإط����ار  ه��ذ�  ويف 
�ل��وط��ن��ي ع�����دد� م���ن �لإج�������ر�ء�ت 
و�ل�����ت�����د�ب�����ري مب�����ا ي����ت����و�ف����ق مع 
�لتوجيهات و�ملعايري �لتي و�شعتها 
ووقاية  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة  م���ن  ك���ل 
لإد�رة  �لوطنية  و�لهيئة  �ملجتمع 
�ل���ط���و�رئ و�لأزم�������ات و�ل���ك���و�رث 
وت�������ش���م���ن���ت ت��ن�����ش��ي��ق �لإ����ش���ع���اف 
�ل�شحة  وز�رة  م�����ع  �ل����وط����ن����ي 
عملياتها  ودع��م  �ملجتمع  ووق��اي��ة 
�مل�شتبه  للحالت  �لطبي  بالنقل 
�ملعايري  �أع��ل��ى  بها و�مل��وؤك��دة وف��ق 
�لطبية.  ويلتزم �لإ�شعاف �لوطني 
بالتوجيهات  ع��م��ل��ي��ات��ه  ك��اف��ة  يف 
يتعلق  فيما  �لطبية  و�لإج����ر�ء�ت 
ملر�شى  �لإ����ش���ع���اف���ي���ة  ب���ال���رع���اي���ة 
مرحلة  يف   COVID-19
بها  و�مل��و���ش��ى  �مل�شت�شفى  قبل  م��ا 
ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  ق��ب��ل  م��ن 

�مل��ج��ت��م��ع و�مل��ع��ت��م��دة م��ن منظمة 
ا  �ل�شحة �لعاملية. كما يطبق �أي�شً
من  �لوقاية  و�إج����ر�ء�ت  �شيا�شات 
وكذلك  وم��ك��اف��ح��ت��ه��ا  �ل����ع����دوى 
�إر�شاد�ت مكافحة �لعدوى �ملتعلقة 
COVID- ك��ورون��ا  بفريو�س 

معد�ت  ��شتخد�م  ي�شمل  مبا   19
 )PPE( �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة  �حل��م��اي��ة 
�لتعقيم  م��ع��اي��ري  �أع���ل���ى  و�ت���ب���اع 
�لعميق  و�ل��ت��ن��ظ��ي��ف  و�ل��ت��ط��ه��ري 
ل�����ش��ي��ار�ت �لإ����ش���ع���اف. ك��م��ا و�شع 
طو�رئ  خطة  �لوطني  �لإ���ش��ع��اف 
��شتباقية للتعامل مع �أية ظروف 
كافة  م��ع  بالتن�شيق  ����ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
ل  �مل��ع��ن��ي��ة، وك���ذل���ك فعرّ �جل���ه���ات 
�لأعمال  ��شتمر�رية  �إد�رة  خطة 
��شرت�تيجية  م���ع  ي��ت��م��ا���ش��ى  مب���ا 
�لتي  و�ملعايري  �لوطني  �لإ�شعاف 
لإد�رة  �لوطنية  �لهيئة  و�شعتها 
و�لكو�رث،  و�لأزم������ات  �ل���ط���و�رئ 
للمر�جعة  �خلطة  تخ�شع  حيث 

�لدوري ليتم تطويرها  و�لتقييم 
ح�شب تطور�ت �لأزمة، وت�شمنت 
تكنولوجية  �أنظمة  يف  �ل�شتثمار 
متطورة و�تخاذ تد�بري �حرت�زية 
بعد  عن  �لعمل  مو��شلة  ل�شمان 
�لبالغات  ��شتقبال  و��شتمر�رية 
وتوفري خدمات �لإ�شعاف وتنفيذ 
�لظروف  ظ���ل  �مل��ع��ت��ادة يف  �مل���ه���ام 
نظام  بتطبيق  ب��د�أ  كما  �حلالية. 
�ل��ع��م��ل ع���ن ب��ع��د مل��ج��م��وع��ات من 
�خلدمات  يف  �لعاملني  �ملوظفني 
تتيح  تقنية  �أنظمة  عرب  �مل�شاندة 
لهم �متام مهامهم بكفاءة و�لقدرة 
عن  �مليد�نية  �لطو�قم  دع��م  على 
�لعزل  تد�بري  �أي�شا  و�تخذ  بعد. 
و�لتعقيم �مل�شتمر لغرفة عملياته 
من  و�حل��د  �لجتماعي  و�لإب��ع��اد 
�لدعم  موظفي  بني  �لجتماعات 
رئي�شية  وظ��ائ��ف  ل��دي��ه��م  �ل��ذي��ن 
�لتعامل  �إىل  ب��ح��اج��ة  ز�ل����و�  وم���ا 
�أو �حل�شور  �ملبا�شر مع �جلمهور 

�شخ�شًيا �ىل �لعمل منعا لنت�شار 
�لفريو�س.

يقدم  �لوطني  �لإ�شعاف  �أن  يذكر 
خ��دم��ات��ه �لإ���ش��ع��اف��ي��ة ع��ل��ى مد�ر 

�ل�شمالية  �مل���ن���اط���ق  يف  �ل�����ش��اع��ة 
)�ل�شارقة وعجمان ور�أ�س �خليمة 
و�أم �لقيوين و�لفجرية( عرب كو�در 
ومزودة  م��وؤه��ل��ة  �إ�شعافية  وف���رق 

مركبات  م���ن  ح���دي���ث  ب��اأ���ش��ط��ول 
وفق  �ملتطورة،  و�ملعد�ت  �لإ�شعاف 
ما  ملرحلة  �لتميز  معايري  �أع��ل��ى 
ق��ب��ل �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى. وي���ت���اح جلميع 

ومقيمني  مو�طنني  من  �ل�شكان 
ط��ل��ب �خل���دم���ة م���ن خ����الل رقم 
طو�رئ �لإ�شعاف 998 و�لتطبيق 

.NA998 لإلكرتوين�

حفاظًا على �صالمة الطلبة والوقاية من كوفيد19 

جامعة حممد بن را�صد 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 ر��شد 
مركز�ً  �ل�شحية  و�ل��ع��ل��وم  للطب 
للتعلم �لذكي حر�شاً على ��شتمر�ر 
لطالبها،  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ة 
�ل�شحية،  �لرعاية  م�شتقبل  ق��ادة 
كورونا  ف���ريو����س  �ن��ت�����ش��ار  ظ���ل  يف 
و�لإعالن  )كوفيد19-(  �مل�شتجد 
عن �شرورة عدم تو�جد �لطلبة يف 
لغاية  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  مبنى 
ت برناجماً  وطبقرّ �ملقبل،  �أبريل   4

�شاماًل للتعليم �لرقمي.
وي���ع���ت���رب م����رك����ز �ل���ت���ع���ل���م �ل���ذك���ي 
ح������اًل ����ش���ام���اًل مل�������ش���اع���دة �ل����ك����ادر 
للتعليم  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط  �لأك����ادمي����ي 
�ل��رق��م��ي وت���ط���وي���ره وت��ن��ف��ي��ذه يف 
خالل  من  وذل��ك  �ملنا�شب،  �لوقت 
متقدمة  ب���رجم���ي���ات  �����ش���ت���خ���د�م 
مركز  �ع��ت��م��اد  ومت  ومتخ�ش�شة. 
�ل��ت��ع��ل��م �ل���ذك���ي ب��ع��د ���ش��ل�����ش��ل��ة من 
�جل��ل�����ش��ات �ل��ت��ج��ري��ب��ي��ة �لأول���ي���ة 
من  ك��ب��ري�ً  ��شتح�شاناً  لق��ت  �لتي 
�لأكادميي،  و�ل��ك��ادر  �لطالب  قبل 
مركز  �أن  �إىل  �لأغلبية  �أ�شار  حيث 

�ل��ر�ه��ن��ة م���ع جم��ل�����س �ل���ط���الب و 
حيث  �جل���ام���ع���ة،  و�إد�رة  �ل��ع��م��ي��د 
لديهم  �ل��ط��ل��ب��ة  م���ن  �ل��ع��دي��د  �أن 
�مل�شاألة  ه��ذه  ب�شاأن  وخم���اوف  �آر�ء 
�إد�رة  �إىل  ت��وج��ي��ه��ه��ا  ي�����ري�����دون 
خ�����الل جمل�س  وم�����ن  �جل���ام���ع���ة. 
ت�شليط  م�����ن  مت���ك���ن���ا  �ل�����ط�����الب، 
�ملخاوف.  ه���ذه  ك���ل  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء 
مع  بعد  ع��ن  �جتماًعا  عقدنا  كما 
ذلك  �لأم��ر، عقب  ملناق�شة  �لعميد 
�آر�ئنا،  عك�شت  �إج�������ر�ء�ت   �ت��خ��اذ 
باأن  ك��ث��رًي� كطلبة  لنا  يعني  وه��ذ� 
�أ�شو�تنا و�آر�ئنا حمط �هتمام من 

قبل �جلامعة. 
وم�������ن ج����ان����ب����ه����ا، ق�����ال�����ت ك���ول���ني 

����ش��ت��ح�����ش��ان �ل���ط���الب ع��ل��ى نطاق 
و��شع. وتلتزم �جلامعة بالإجر�ء�ت 
�لفاعلة و�لتعليمات �لتي �أ�شدرتها 
�ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة وح��ك��وم��ة دولة 
على  ونحن  �ل�شتباقية،  �لإم���ار�ت 
�لدر��شية  �ل��رب�م��ج  ب��اأن  تامة  ثقة 
�ملهمة �شت�شتمر دون �أي �نقطاع يف 

ظل �لظروف �لر�هنة .
يف  �لتحتية  �لبنية  �إن�شاء  مت  وق��د 
ج��ام��ع��ة حم��م��د ب���ن ر�����ش���د للطب 
حلول  لتوفري  �ل�شحية  و�ل��ع��ل��وم 
مبتكرة، قبل �إعالن وز�رة �لرتبية 
جميع  �ل��ت��ز�م  ب�����ش��رورة  و�لتعليم 
�لتعليم  وم���وؤ����ش�������ش���ات  �مل�����د�ر������س 
حيث  ب��ع��د،  ع��ن  بالتعليم  �ل��ع��ايل 

�لتعلم �لذكي يحاكي بيئة �لف�شل 
بكفاءة  ي�شاعد  و���ش��وف  �ل��در����ش��ي، 
بني  �لتفاعل  تعزيز  على  وفعالية 
�لأكادميي خالل  و�لكادر  �لطالب 

هذه �لفرتة.
�لدكتور  ق����ال  �ل�����ش��ي��اق،  ه����ذ�  ويف 
�ل����زرع����وين، نائب  ع���ام���ر حم��م��د 
�لإد�رية  لل�شوؤون  �جلامعة  مدير 
تلتزم  �مل����ه����ن����ي����ة،:   و�خل������دم������ات 
ج��ام��ع��ة حم��م��د ب���ن ر�����ش���د للطب 
و�ل��ع��ل��وم �ل�����ش��ح��ي��ة ب��ت��وف��ري بيئة 
ومرنة،  و�آم���ن���ة  م��ب��ت��ك��رة  تعليمية 
وق��د جنحت يف ظ��ل ه��ذه �لأوقات 
و�شهلة  مبتكرة  من�شة  �إن�����ش��اء  يف 
�ل�شتخد�م للتعليم �لرقمي وذلك 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ  �شبيل  يف 
�لتي  �لتعليمية  للمعايري  �لرفيع 
وجتلرّى  ب���ه���ا.  ون��ف��خ��ر  ن��ع��ت��م��ده��ا 
�شاملة  ح��ل��ول  ت�شميم  يف  ه��دف��ن��ا 
للتعلرّم عن ُبعد قادرة على مو�كبة 
�لتي  �ل��ر�ه��ن��ة  �ل��ت��ح��دي��ات  طبيعة 
كانت  لذ�  باأ�شره،  �لعامل  يو�جهها 
م���الح���ظ���ات �ل����ط����الب و�أع�������ش���اء 
�ل���ه���ي���ئ���ة �ل���ت���دري�������ش���ي���ة حم���وري���ة 
لقت  �ل��ت��ي  �ملن�شة  ه���ذه  لتطوير 

يف  �لر�بعة  �ل�شنة  طالبة  ماكويل، 
�لتعليم  م��ب��ادرة  �إن  �ل��ط��ب:  كلية 
�أجو�ء  حماكاة  يف  جنحت  �لرقمي 
ميكنني  حيث  �ل��در����ش��ي،  �لف�شل 
روؤي�������ة و����ش���م���اع �مل���ح���ا����ش���ر وط����رح 
ت�شاوؤلتي ب�شكل مبا�شر و�لإطالع 
قبل  م��ن  �مل��ط��روح��ة  �لأ�شئلة  على 
وي�شعدين  �لآخ�����ري�����ن.  �ل���ط���الب 
تعليم  ملنظومة  �جل��ام��ع��ة  �ع��ت��م��اد 
قوية متكننا من مو��شلة بر�جمنا 
و�أتطلع  �نقطاع،  دون  �لأك��ادمي��ي��ة 
ق����دم����اً مل���ح���ا����ش���ر�ت���ي �ل����ق����ادم����ة. 
على  ت�شري  �ل��در����ش��ي��ة  فالف�شول 
بطريقة  م��ن��ظ��م��ة  وه����ي  م����اي����ر�م، 
�أف�شل بديل ملو��شلة  ممتازة وهي 

درو�شنا دون �نقطاع. 
ويف �ل�����ش��ي��اق ذ�ت����ه، و�ن��ط��الق��ا من 
معاجلة  ع��ل��ى  �جل���ام���ع���ة  ح���ر����س 
�ل�����ش��ع��وب��ات �ل��ن��اج��م��ة ع��ن تد�بري 
مثل  ب�كوفيد19-  م���ن   �ل��وق��اي��ة 
وتطبيق  �جلامعي،  �حل��رم  �إغ��الق 
و�لتعليم  ُب��ع��د،  ع��ن  �ل��ع��م��ل  ن��ظ��ام 
�جلامعة  �أن�شاأت  وغريها،  �لرقمي 
فريق عمل برئا�شة �لدكتور عامر 
�ل���زرع���وين، ي��ت��األ��ف م��ن ع���دد من 

�لالزمة  �لأدو�ت  �جلامعة  متتلك 
عن  �ل��در����ش��ي��ة  �لف�شول  لت�شغيل 
بعد، ومبجرد �أن تطورت �لأو�شاع 
باختبار  �جلامعة  قامت  �لر�هنة، 
�لرقمي،  �لتعليم  لتوفري  �أدو�ت��ه��ا 
�لطالب  �آر�ء  �لعتبار  بعني  �آخ��ذة 
وم�����ش��ارك��ات��ه��م م���ن خ���الل �إج����ر�ء 
�لو�شائل  ل���ت���ح���دي���د  �����ش���ت���ط���الع 
ي�شتخدمونها  �ل���ت���ي  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
�أجهزة  �أو  �لنقالة  �لهو�تف  ���ش��و�ًء 
�ملكتبية  �أو  �مل��ح��م��ول��ة  �حل��ا���ش��وب 
�لإنرتنت  ���ش��ب��ك��ات  ك��ف��اءة  وم����دى 
منحهم  ي�شمن  مبا  بهم  �خلا�شة 

�أف�شل جتربة تعليم �إلكرتوين.
م�شطفى  د.  قال  �ل�شياق  هذ�  ويف 
عبد�هلل، �لطالب يف �ل�شنة �لثالثة 
من ماج�شتري طب �أ�شنان �لأطفال 
ب��ن حممد لطب  ح��م��د�ن  كلية  يف 
�لأ�شنان �لتابعة للجامعة:   �ملميز 
�آر�ءن���ا كطالب  �أن  يف �جلامعة هو 
ت��وؤخ��ذ بعني �لع��ت��ب��ار، فعندما مت 
�ملوؤ�ش�شات  �ل���ت���ز�م  ع���ن  �لإع������الن 
يف  �لطلبة  تو�جد  بعدم  �لتعليمية 
ملناق�شة  �جتمعنا  �حلرم �جلامعي، 
ج���دول���ن���ا �ل����در������ش����ي و�مل���ت���غ���ري�ت 

�أع�شاء �لكادر �لأكادميي من كلية 
�ل��ط��ب وك��ل��ي��ة ح��م��د�ن ب��ن حممد 
لطب �لأ���ش��ن��ان، و�إد�ري���ني وخرب�ء 
�شمان  ب���ه���دف  �مل����ج����ال،  ه�����ذ�  يف 
�ملنظومة  ���ش��ري  و���ش��ال���ش��ة  ���ش��الم��ة 

�لتعليمية و�ملهنية باجلامعة.
ونظًر� لوجود �لكثري مما لنعرفه 
ف��اإن �جلامعة  ه��ذه �جلائحة،  ع��ن 
ت��ع��م��ل ب�����ش��ك��ل م�����ش��ت��م��ر ع��ل��ى عدد 

من  �ملجتمعي  �لتثقيف  ط��رق  من 
خالل �لور�س �لتوعوية �ملجتمعية 
و�مل�����ق�����اب�����الت �ل���ت���ل���ف���زي���ون���ي���ة مع 
ون�شر  و�لطبي  �لأك��ادمي��ي  �ل��ك��ادر 
على  �لتعليمية  �لفيديو  مقاطع 
على  �لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل 
للجامعة  �ل��ر���ش��م��ي��ة  �حل�����ش��اب��ات 
�لإعالمي  �مل��ك��ت��ب  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 

حلكومة دبي.

العدد 12893 بتاريخ 2020/3/26   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 266/2020/11 مدين جزئي  
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )225750 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 

و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  
طالب �لإعالن :  نون فريديريكو �نطوني�س دو نا�شكيمينتو - �شفته بالق�شية : مدعي  

وميثله : بدر عبد�هلل خمي�س عبد�هلل - �شفته بالق�شية : وكيل 
�ملطلوب �إعالنه  : 1- �شلمان �أف�شل ��شغر جهاجنري �أ�شغر - �شفته بالق�شية : مدعي عليه 

جمهول حمل �لإقامة 
عليه مببلغ وقدره  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها   �أق��ام عليك  قد   : �لإع��الن  مو�شوع 
�لتام  �ل�شد�د  وحتى  تاريخ  من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   225750(
و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم �لحد  �ملو�فق  2020/4/19  �ل�شاعة 
8.30 �س بالقاعة Ch1.B.10 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

املحكمة  االإبتدائية   املدنية 
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اأخبـار الإمـارات
متحف راأ�ض اخليمة الوطني مغلق موؤقتا يف مواجهة كورونا 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

متا�شيا  موؤقتا  �لوطني  �خليمة  ر�أ����س  متحف  �إغ���الق  مت 
كورونا  فريو�س  وب��اء  ملو�جهة  �لهادفة  �لدولة  جهود  مع 
�ملو�طنني  ���ش��ح��ة  ���ش��الم��ة  ي�����ش��م��ن  (مب���ا   19 ك��وف��ي��د   (

و�ملقيمني .
وذك��رت د�ئ��رة �لث��ار و�ملتاحف �نه عو�شا عن ذلك ميكن 
للجمهور �لتجول يف  �شريط �لفيديو �ملوجود على موقع 
�لقدمية  �لذي يحتفظ مبكوناته  �ملتحف  �لد�ئرة وي�شم 
وق��د �أن�����ش��يء م��ن حجر �مل��رج��ان �ل��ذي يجلب م��ن �لبحر 
ومن مز�ياه �ملحافظة على �لربودة  �شيفا و�لد�فء �شتاء 

ويعد �لربج �مل�شتطيل �جلزء �لأقدم يف �ملبنى وقد �أن�شيء 
يومذ�ك �أ�شال لالأغر��س �لدفاعية   .

وقد مت �ن�شاء �لقلعة �لأوىل د�خل �ملدينة �لقدمية يف ر��س 
�خليمة بالقرب من م�شجد حممد بن �شامل و��شتخدمت 
كم�شكن لالأ�شرة �حلاكمة �ىل �ن مت �لتخلى عنها  يف �لعام 
1920 وذلك من �أجل �لنتقال �ىل قلعة �أكرب على بعد 

. �جلنوب  �ىل  مرت   700
 ووفقا للوثائق فقد مت �ن�شاء هذه �لقلعة �لقدمية �أ�شا�شا 
يف �لفرتة �لو�قعة بني �لهجمات �لربيطانية عام 1809 
و1819 خارج جد�ر �لبلدة �لقدمية يف ر�أ�س �خليمة وقد 
كانت �شمن �خلر�ئط �لربيطانية �لقدمية كبنية للدفاع 

معززة بثالثة �أبر�ج م�شتديرة وبرج و�حد كبري .
�شابق عمليات  وق��ت  �شهد يف  �لوطني  �ملتحف  لكن مبنى  
�قامة  مقر  مبثابة  ��شتخدم  جممعا  منه  جعلت  تطوير 
لأ���ش��رة �ل��ق��و����ش��م �حل��اك��م��ة و����ش��ت��م��رت ك��ذل��ك حتى �لعام 
�ل�شيخ  له  �ملغفور  �ل�شابق  �حلاكم  �نتقل  عندما   1964
�ملعمورة  دي��و�ن حديث يف  �ىل  �لقا�شمي  �شقر بن حممد 
و�ل�شجن  لل�شرطة  كمقر  وق��ت لح��ق  يتحول يف   �أن  قبل 
ثم يف نهاية �لأمر ليكون �ملتحف �لوطني يف �لعام 1987 
تقليدية  باأ�شاليب  �لزمن  م��رور  مع  تو�شعة  �شهد   �ل��ذي 
خمتلفة يف �لبناء �ثناء �أعمال �لرتميم تن�شجم  مع �لزمن 

�ملا�س .

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

ب���ن عبد�هلل  �أك�����د م���ع���ايل حم��م��د 
�ل��ق��رق��اوي وزي����ر ����ش���وؤون جمل�س 
�شمان  �أن  و�مل�����ش��ت��ق��ب��ل  �ل��������وزر�ء 
�����ش���ت���م���ر�ري���ة ت���ق���دمي �خل���دم���ات 
ملجتمع  عالية  بكفاءة  �حلكومية 
دولة �لإم��ار�ت، يف كافة �لظروف، 
مي��ث��ل �أول���وي���ة ل��ق��ي��ادة �لإم������ار�ت، 
ل��ك��اف��ة �جلهات  �أ���ش��ا���ش��ي��ة  وم��ه��م��ة 
تعزيز  خ�����الل  م����ن  �لحت������ادي������ة، 
ج�����اه�����زي�����ة �خل�������دم�������ات �ل���ذك���ي���ة 
من  �ملتعاملني  لتمكني  �حلكومية 
ب��ع��د، مبا  ع��ن  معامالتهم  �إجن���از 

�حل���ك���وم���ي���ة، وو����ش���ع خ��ط��ة عمل 
�ملتعاملني  م���ع  ل��ل��ت��و����ش��ل  ف��ع��ال��ة 
وتوعيتهم بالتغيري�ت و�لإجر�ء�ت 
�خلدمات  تقدمي  على  تطر�أ  �لتي 
ورفع  تنفيذها،  ع��ل��ى  و�لإ����ش���ر�ف 
للتطور�ت  وف����ق����اً  �ل���ت���و����ش���ي���ات 
وتطوير  �ل��وط��ن��ي،  �مل�شتوى  على 
�حللول لل�شيناريوهات �مل�شتقبلية، 
�لأخ���رى  �جل��ه��ات  م��ع  و�لتن�شيق 

ذ�ت �لعالقة.
وت�شم �للجنة �لتي ير�أ�شها حممد 
�لعام  �مل��دي��ر  م�����ش��اع��د  طليعة  ب��ن 
مكتب  يف  �حل��ك��وم��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
رئ��ا���ش��ة جم��ل�����س �ل�������وزر�ء ب�����وز�رة 

�ملجتمع، وقدرتها على  �شموه من 
�ل�شتجابة �ل�شتباقية للمتغري�ت 
و�ل���ت���ع���ام���ل م���ع ك���اف���ة �ل���ظ���روف، 
�ل�شيناريوهات  ر�شم  يف  ومرونتها 

�مل�شتقبلية ملو�جهة �لتحديات.
وك���ان جمل�س �ل�����وزر�ء �ع��ت��م��د يف 
�شاحب  برئا�شة  �لأخ���رية  جل�شته 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
�ل���وزر�ء حاكم دب��ي  رعاه  جمل�س 
��شتمر�رية  جل��ن��ة  ت�شكيل   ، �هلل 
�لحتادية،  �حلكومية  �خل��دم��ات 
تقدمي  ��شتمر�رية  �شمان  بهدف 
عالية،  ب��ك��ف��اءة  حكومية  خ��دم��ات 

�مل�شاعد للخدمات �مل�شاندة يف وز�رة 
�خلاجة  يو�شف  ت�شم  كما  �لعدل. 
�لتجزئة  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير 
ب���ري���د �لإم����������ار�ت،  يف جم���م���وع���ة 
�ملدير  ���ش��ال��ح  ن�����ش��ي��ب  وع����دن����ان 
يف  �مل�شرتكة  للخدمات  �لتنفيذي 
و�ملاء،  للكهرباء  �لحتادية  �لهيئة 
و�لعميد نا�شر خادم �لكعبي مدير 
�لد�خلية،  وز�رة  يف  �ل�شعادة  �إد�رة 
ونا�شر �لعبدويل مدير �إد�رة دعم 
مر�كز �شعادة �ملتعاملني يف �لهيئة 
و�جلن�شية،  ل��ل��ه��وي��ة  �لحت����ادي����ة 
�إد�رة  م��دي��ر  �ل���زرع���وين  وحم��م��د 
�لهيئة  يف  و�ل���رب�م���ج  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات 

على  ويحافظ  �شالمتهم  ي�شمن 
عموماً،  �ملجتمع  و�شحة  �شحتهم 
حتديات  ملو�جهة  �جلهود  ويدعم 
�مل�شتجد   ك��ورون��ا  ف��ريو���س  �نت�شار 
كوفيد 19 ، و�حلد من �آثاره على 

كافة �لقطاعات.
�إن  �لقرقاوي  وقال معايل حممد 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات 
نائب  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�ل���������وزر�ء ح���اك���م دب������ي  رع������اه �هلل  
بت�شكيل جلنة ��شتمر�رية �خلدمات 
�حل���ك���وم���ي���ة �لحت������ادي������ة، ي���وؤك���د 
برئا�شة  �لإم������ار�ت  ح��ك��وم��ة  ق���رب 

و�مل�شتقبل،  �لوزر�ء  �شوؤون جمل�س 
�ملزروعي  �لدكتور خالد  كال من: 
للخدمات  �مل���������ش����اع����د  �ل����وك����ي����ل 
�خلارجية  وز�رة  يف  �ل��ق��ن�����ش��ل��ي��ة 
�لكتبي  �لدويل، وعو�س  و�لتعاون 
�خلدمات  لقطاع  �مل�شاعد  �لوكيل 
ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  يف  �مل�شاندة 
باحلرفية  وع���ائ�������ش���ة  �مل���ج���ت���م���ع، 
�لعمالة  ل�����ش��وؤون  �مل�شاعد  �لوكيل 
�لب�شرية  �ملو�رد  وز�رة  �مل�شاعدة يف 
�إ�شماعيل  ون���ا����ش���ر  و�ل���ت���وط���ني، 
�لرعاية  ل�شوؤون  �مل�شاعد  �لوكيل 
تنمية  وز�رة  يف  �لج���ت���م���اع���ي���ة 
�لوكيل  �ملاجد  وعبد�هلل  �ملجتمع، 

جاهزية  ع��ل��ى  �لإ�����ش����ر�ف  ت���ت���وىل 
�حلكومية  و�جل����ه����ات  �ل���������وز�ر�ت 
ظل  يف  �ل����ع����م����ل  ل�����ش����ت����م����ر�ري����ة 
�لتحديات �لطارئة �ملتعلقة باحلد 
من �ثار فريو�س كورونا �مل�شتجد، 
ت��ط��ب��ي��ق مبادئ  و�لإ�����ش����ر�ف ع��ل��ى 
�ل�شتمر�رية و�ملرونة يف �خلدمات 
�حلكومية، و�لرد على ��شتف�شار�ت 
�جل�������ه�������ات ح���������ول �لإج������������������ر�ء�ت 
ي�شهم يف توحيد  �لحرت�زية، مبا 
لال�شتجابة  �ل��وط��ن��ي��ة  �جل���ه���ود 

و�لت�شدي للفريو�س.
كما تتوىل �للجنة �عتماد �إجر�ء�ت 
�����ش���ت���م���ر�ري���ة ت��ق��ي��ي��م �خل���دم���ات 

�لت�شالت،  لتنظيم قطاع  �لعامة 
�لظاهري  جمعة  �شيف  و�لدكتور 
يف  و�لوقاية  �ل�شالمة  �إد�رة  مدير 
�لطو�رئ  لإد�رة  �لوطنية  �لهيئة 

و�لأزمات و�لكو�رث.

مكان  كل  يف  توعية  دورية   72

�صرطة راأ�ض اخليمة تكثف جهودها يف مواجهة »كوفيد 19«
•• راأ�س اخليمة - الفجر 

�ل����ل����و�ء ع���ل���ي ع���ب���د �هلل بن  �أك������د 
�شرطة  ع��ام  قائد  �لنعيمي  علو�ن 
�لإجر�ء�ت  ج��دوى  �خليمة،  ر�أ���س 
و�لوقائية  �لإحرت�زية  و�لتد�بري 
�ملتبعة يف �لدولة للحد من �نت�شار 
 )  19 ك��ورون��ا ) كوفيد  ف��ريو���س 
�لد�خلية  وز�رة  ح��ر���س  وم����دى 
كافة  مع  و�لتكاتف  �لتعاون  على 
�جلهات للتوعية باأعر��شه و�حلد 
م��ن �ن��ت�����ش��اره، ف�����ش��اًل ع��ن دورها 
�لبناء يف ت�شحيح بع�س �ملعلومات 

�ملغلوطة �ملنت�شرة ب�شاأنه.
ب����اأن �شرطة  ���ش��ع��ادت��ه،  و�أ�����ش����اف   

�خل����ي����م����ة، ن����ف����ذت ���ش��ل�����ش��ل��ة من 
�لتعريفية  �خلطو�ت و�لإج��ر�ء�ت 
على  من�شاتها  ع��رب  و�لتثقيفية 
�لجتماعي،  �ل��ت��و����ش��ل  م���و�ق���ع 
وذلك  �مل��ع��رف��ة  ملنهجية  تطبيقاً 
ب��ن�����ش��ر وت���ع���زي���ز �ل���ت���وع���ي���ة حول 
ت�شمنت  ح����ي����ث   19 ك����وف����ي����د 
�إجر�ء�تها توجيه عبار�ت توعوية 
�إىل كافة �شر�ئح �ملجتمع، حتتوي 
�لن�شائح  من  منوعة  حزمة  على 
و�لإر�شاد�ت �لتوعوية، بعدة لغات 
ب���غ���ر����س ت���ق���دمي جم���م���وع���ة من 
و�لوقائية  �لح��رت�زي��ة  �ل��ت��د�ب��ري 
�جلمهور  ع���ل���ى  ي���ت���وج���ب  �ل����ت����ي 

�تباعها.

�أطلقت  ق�����د   ، �خل����ي����م����ة،  ر�أ����������س 
�لنت�شار  و����ش��ع��ة  ت��وع��وي��ة  حملة 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ع���دد م���ن �جلهات 
وذل������ك حلث   ، �لإ����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�جلمهور على �للتز�م بالتعليمات 
ت�شدرها  �ل����ت����ي  و�ل���ت���وج���ي���ه���ات 
ويف  و�لأمنية  �ل�شحية  �ل�شلطات 
م��ق��دم��ت��ه��ا ) م��ن��ع �ل��ت��ج��م��ع��ات ( 
و�للتز�م بعدم �خلروج من �ملنازل 
�إل لل�شرورة �أو لدو�عي �لعمل، �أو 
ل�شر�ء �لغذ�ء �أو �لدو�ء، مع تاأكيد 
و�لقو�عد  ب���الر����ش���اد�ت  �لل���ت���ز�م 

�ل�شحية �ملتبعة �أثناء ذلك.
ب���ن علو�ن  �ل����ل����و�ء ع��ل��ي  ح  و�����ش����ررّ
�ل���ن���ع���ي���م���ي، ب�������اأن ����ش���رط���ة ر�أ�������س 

ر�أ�س  �شرطة  �أطلقت  ومن جانبها 
مرورية  دوري���ة   )  72  ( �خليمة، 
توعوية جتوب جميع طرق �لإمارة 
�خل����ارج����ي����ة و�ل����د�خ����ل����ي����ة، وب���ني 
باطالق  تقوم  �ل�شكنية،  �لأح��ي��اء 
�لتوعوية  �لند�ء�ت  جمموعة من 
لتوجيه �جلمهور بتعزيز �إجر�ء�ت 
للوقاية  �جل��ه��ود  ودع��م  �ل�شالمة 
م��ن ف��ريو���س ك��ورون��ا، ف�شاًل عن 
�لدوريات ت�شع مل�شقات  �أن هذه 
�جلمهور  على  ت��وؤك��د  لغات  ب��اأرب��ع 
�أهمية �لبقاء يف �ملنازل و�لُبعد عن 
#خلك_يف_ مثل  �لتجمعات، 
�ل�شالمة  ت��ع��زي��ز�ً جل��ه��ود  �ل��ب��ي��ت 

و�ل�شحة �لعامة.

بلدية مدينة اأبوظبي تطور 226 مطبًا يف مدينة الريا�ض باأبوظبي
•• اأبوظبي-الفجر:

نفذت بلدية مدينة �أبوظبي م�شروعاً ��شتهدف 
ت��ط��وي��ر وت��اأه��ي��ل م��ط��ب��ات �ل�����ش��و�رع يف مدينة 
�لريا�س باأبوظبي ، وقد �شملت �لأعمال �ملطبات 

�لو�قعة بالقرب من 40 تقاطعاً.
وياأتي هذ� �مل�شروع �شمن �إطار حر�س �لبلدية 
�لبنية  مكونات  وت��اأه��ي��ل  ومتكني  تطوير  على 
قدرتها  وتعزيز  �لنا�شئة،  �ملناطق  يف  �لتحتية 
على �لنمو و�لإيفاء مبتطلبات �ل�شكان، وحركة 
�ل��ت��ن��م��ي��ة مب��ا ي��ت��و�ف��ق م��ع �ل��ت��وج��ي��ه��ات �لعليا 
للقيادة �حلكيمة وروؤية �أبوظبي �ل�شت�شر�فية.

و��شتملت �أعمال �مل�شروع على �إن�شاء 97 مطباً 
جديد�ً ، و��شتكمال 100 مطب موجود �شابقاً 
عائقا  ت�شكل  كونها  قدمياً  مطباً   16 و�إز�ل���ة   ،
�مل�شروع  ت�شمن  كما  �مل��رك��ب��ات،  حركة  وج��ه  يف 

جتديد دهان 113 مطباً .
وق��د �أجن���زت �ل��ف��رق �ملخت�شة ه��ذ� �مل�����ش��روع يف 

وقت قيا�شي مل يتجاوز �شتة �أيام عمل .
ومتت خالل �شري �مل�شروع �إ�شافة مو�قع �أخرى 
لعدد من �ملطبات لتتو��شل �لأعمال ويتم �إجناز 

فقط،  ي��وم��ا   13 يف  �مل�����ش��روع  عنا�شر  ج��ميع 
حيث و�شل جمموع �ملطبات �ملنجزة �إىل 226 

مطباً .

بالتعاون مع هيئة تنمية املجتمع

املوؤ�ص�صات العقابية يف دبي تنظم حما�صرات تدريبية للنزلء عن بعد
•• دبي-الفجر:

قال �لعميد علي حممد �ل�شمايل، 
للموؤ�ش�شات  �لعامة  �لإد�رة  مدير 
�لعقابية و �لإ�شالحية يف �شرطة 
دبي، �إن �ملوؤ�ش�شات �لعقابية تلعب 
دور� حيويا يف تاأهيل �لنزيل من 
تعليمية  ب���ر�م���ج  ت���وف���ري  خ����الل 
وريا�شية،  وت��دري��ب��ي��ة  وث��ق��اف��ي��ة 
ت���������ش����اع����ده ع����ل����ى �لن�������دم�������اج يف 
�مل��ج��ت��م��ع، مم��ا ي���دل ع��ل��ى �لإر�دة 
و�ل���ع���زمي���ة �لأك�����ي�����دة يف �لأخ�����ذ 
�لرجعة  دون  �لإ����ش���الح  مب�شعل 

فيه.
ج����������اء ذل����������ك خ����������الل �ف�����ت�����ت�����اح 
بعد  ع��ن  �لتدريبية  �مل��ح��ا���ش��ر�ت 
للنزلء  خ��ط��وة(   12( لربنامج 
تنمية  هيئة  عليه  ُت�����ش��رف  �ل���ذي 
�مل��ج��ت��م��ع ب���دب���ي ب���ال���ت���ع���اون مع 
وذلك  للموؤ�ش�شات  �لعامة  �لإد�رة 
ع�����ن ط����ري����ق �لت���������ش����ال �مل���رئ���ي 
تنمية  هيئة  م��درب��ي  م��ع  �ملبا�شر 
�ل�شيخ  ق��اع��ة  يف  وذل���ك  �ملجتمع، 
مكتوم  �آل  ر������ش����د  ب����ن  ح����م����د�ن 

لالبتكار و�لتميز.
و�أك����د �ل��ع��م��ي��د �ل�����ش��م��ايل حر�س 
�لعامة ل�شرطة دبي على  �لقيادة 
تاأهيل وتدريب �لنزلء من خالل 
�ملكان"  قبل  �لإن�����ش��ان   " �شعارها 

وذل��ك من خ��الل �إع��د�د �خلطط 
و�لدور�ت  �لتطويرية  و�ل��رب�م��ج 
�لتي تدعم عملية تاأهيل و�إ�شالح 
�شركائها  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �ل��ن��زلء 
�إىل  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني، م�������ش���ري�ً 
ل  �ل��ع��ق��اب��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  دور  �أن 
�جلاين  ع��زل  على  فقط  يقت�شر 
ع��ن �مل��ج��ت��م��ع، ب��ل �أ���ش��ب��ح دوره���ا 
يتمثل يف �إ�شالحه وتاأهيله حلياة 
عمدت  لذلك  �شريفة،  �جتماعية 
كافة  توفري  على  �لعامة  �لإد�رة 
ل�شتغالل  ل��ل��ن��زي��ل  �لإم���ك���ان���ات 
طاقته من خالل تنفيذ �لرب�مج 
�لعديد  يف  و�لتدريبية  �لتعليمية 
تاأهيله  لإع��������ادة  �مل����ج����الت  م����ن 
و�لبتكار  �لعمل  على  وت�شجيعه 
ي�شاعده  مم��ا  �مل��ج��الت،  �شتى  يف 
يف �لنخر�ط يف �ملجتمع وتعليمه 
�لعي�س  ع���ل���ى  ت�������ش���اع���ده  م���ه���ن���ة 
�لكرمي يف �مل�شتقبل، حتى يعتمد 
على نف�شه وعدم �لعودة �إىل حياة 

�لإجر�م مرة �أخرى.
�ل��ر�ئ��د حممد  ق��ال  وم��ن جانبه 
�إد�رة  مدير  �لعبيديل،  �هلل  عبد 
�إن  �ل�����ن�����زلء،  ت��ع��ل��ي��م وت�����دري�����ب 
للنزلء  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  �مل��ح��ا���ش��رة 
�ملرئي  �لذكي  �لنظام  طريق  عن 
�أل��ق��اه��ا م��درب��ي م��ن هيئة تنمية 
للنزلء  مبا�شر  ب��ث  يف  �ملجتمع، 

ت��اأه��ي��ل يف  ف��ي��ه��ا عملية  ت��ن��اول��و� 
وت�شمل  �ل�������ذ�ت  ر�ع����ي����ة  جم�����ال 
مبختلف  �ل���ع���الج���ي���ة  �ل����رب�م����ج 
�ملهار�ت  تنمية  وب��ر�م��ج  �أن��و�ع��ه��ا 
و�ل�����رب�م�����ج �لأ�����ش����ري����ة وب���ر�م���ج 
تقليل  بهدف  �لجتماعي  �لدمج 
�لنتكا�شة  وتقليل  �ل��ع��ود  ن�شبة 
ن�شبة  وزي���������ادة  ل��ل��م�����ش��ت��ف��ي��دي��ن 
�ملدجمني يف �ملجتمع وزيادة ن�شبة 
مبن  عنهم  �مل��ف��رج  م��ن  �ملمكنني 

فيهم �ملتعافني من �لإدمان.
و�أ�شاف �لر�ئد �لعبيديل �أن قاعة 
�ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم 
تد�شينها  مت  و�ل��ت��م��ي��ز  ل��الب��ت��ك��ار 
�لعامة  �لإد�رة  م����ن  مب�����ب�����ادرة 
للموؤ�ش�شات �لعقابية بالتعاون مع 
جائزة �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل 
وتعترب  �لعلمي،  للتفوق  مكتوم 
ت�شتخدم  ب��ال��ك��ام��ل  ذك��ي��ة  ق��اع��ة 
يف �ل��ع��دي��د م��ن �لأغ���ر�����س مثل 
ونقل  ل��ل��ن��زلء،  بعد  ع��ن  �لتعليم 
�لتثقيفية  للمحا�شر�ت  مبا�شر 
و�ل��ت��وع��وي��ة وعمل  و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
�ملقارنات �ملرجعية و�لتو��شل مع 
�لأغر��س  �ل�شركاء، وغريها من 
ل�نحوي  ت��ت�����ش��ع  وه����ي  �لأخ�������رى، 
30 نزيال، كما يوجد بها �أنظمة 
�لتو��شل �لجتماعي بعدة لغات.

�إد�رة  �أن  �لعبيديل  �لر�ئد  وتابع 

�ل����ن����زلء تقوم  ت��ع��ل��ي��م وت����دري����ب 
�لرب�مج  م��ن  جم��م��وع��ة  بتنفيذ 
�ل���ن���زلء  ت��ث��ق��ي��ف  �إىل  �ل���ه���ادف���ة 
و�لنزيالت علمياً وعملياً وثقافياً، 
وذل��������ك م�����ن خ������الل �لإ�������ش������ر�ف 
�لنزلء  وم�����ش��اع��دة  متابعة  ع��ل��ى 
تعليمهم  ��شتكمال  يف  �لر�غبني 
ب��ال��ت��ع��اون مع  �مل��ر�ح��ل  يف جميع 
وتاأمني  �لتعليمية  دب��ي  منطقة 
تزويد �ملكتبة باأحدث �لإ�شد�ر�ت 
وذل����ك ب��ال��ت��ع��اون م���ع ه��ي��ئ��ة دبي 
جانب  �إىل  و�ل���ف���ن���ون،  ل��ل��ث��ق��اف��ة 
تخ�ش�شية  علمية  دور�ت  تنظيم 
م�شري�ً  �مل��ع��اه��د،  م��ع  بالتن�شيق 
نزيال   36 �ل��ت��ح��ق  ق���د  �أن����ه  �إىل 
بالدر��شات بنظام �ملنازل يف �لعام 
��شتفادة  �إىل  بالإ�شافة  �مل��ا���ش��ي، 
460 نزيال من �لدور�ت �لعلمية 

�لتي بلغت 22 دورة .
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

�ملبادرة   ���� �ل��وط��ن  �أع��ل��ن ���ش��ن��دوق 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة مل��ج��م��وع��ة م���ن رج���ال 
�لأع��م��ال �لإم��ار�ت��ي��ني بهدف دعم 
لالأجيال  �أف�شل  م�شتقبل  �شناعة 
م�شاهمة  ت��ل��ق��ي��ه  ع���ن   ����� �ل���ق���ادم���ة 
ج����دي����دة ب��ق��ي��م��ة م���ل���ي���وين دره����م 
�لإمار�تي  �لأع��م��ال  رج��ل  قدمها 
�ل���دك���ت���ور م���ب���ارك ح��م��د م����رزوق 
�ل��ع��ام��ري و�إخ���و�ن���ه وذل���ك بهدف 
دع�����م �ل�������ش���ن���دوق ومت���ك���ي���ن���ه من 
�ل�شرت�تيجية  �أه����د�ف����ه  حت��ق��ي��ق 
وتنفيذ  �ل��ت��ن��م��ي��ة  م�����ش��رية  ب���دف���ع 
ببناء  �لر�شيدة  �لقيادة  توجيهات 
لالأجيال  م�شتد�م  معريف  �قت�شاد 

�لقادمة.
�ل��دك��ت��ور م��ب��ارك �لعامري  و�أث��ن��ى 
�ملهم وتوفريه  �ل�شندوق  على دور 
م��ن�����ش��ة ر�ئ������دة ل���رج���ال �لأع���م���ال 

�مل�شاهمة  �أج����ل  م��ن  �لإم���ار�ت���ي���ني 
..م�شيفا   وط���ن���ه���م  خ����دم����ة  يف 
و�أبناء  �لإم���ار�ت  دول��ة  �شعب  نحن 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
ث�����ر�ه  تقع  ن��ه��ي��ان  ط��ي��ب �هلل  �آل 
�مل�شاهمة  م�شوؤولية  �ل��ي��وم  علينا 
ل�شيما  �ل��غ��ايل  وطننا  م�شرية  يف 
ت��ب��ذل جل  �ل��ر���ش��ي��دة  �أن ق��ي��ادت��ن��ا 
على  �ملحافظة  �أج��ل  م��ن  جهودها 

�أمننا و�شالمتنا .
�شندوق  �إد�رة  جم��ل�����س  و�أع�������رب 
�لذي  بالدعم  �عتز�زه  �لوطن عن 
ي��ق��دم��ه رج����ال �لأع���م���ال يف دولة 
..م�شري�  ل��ل�����ش��ن��دوق  �لإم���������ار�ت 
قيم  تعك�س  �مل�شاهمة  ه��ذه  �أن  �إىل 
�لر��شخة  �مل��ج��ت��م��ع��ي  �ل���ت���الح���م 
�أب��ن��اء �لوطن  يف �ل��دول��ة وت��ك��ات��ف 
ملو�جهة كافة �لتحديات و�مل�شاهمة 
�مل�شتد�مة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق  يف 

لالأجيال �ملقبلة.
�ل����وط����ن على  وي���ع���م���ل ����ش���ن���دوق 
د�عمة  مبتكرة  ومبادر�ت  م�شاريع 
مل���ن���ظ���وم���ة �ل���ت���ع���ل���م ع�����ن ب���ع���د يف 
�ملنظومة �لتعليمية بالدولة حيث 
يوفر تطبيق  �شكول فوي�س  و�لذي 
للمد�ر�س  جم���ان���ا  ت��ق��دمي��ه  ي��ت��م 
برناجمي   �إط���الق  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
موهبتنا  و �ملربمج �لإمار�تي  عرب 
منظومة �إلكرتونية متطورة تقوم 

على  �لتعليم عن بعد  وتقوم هذه 
�لرب�مج باإتاحة �لفر�س للكفاء�ت 
�ل����ظ����روف  �ل���وط���ن���ي���ة يف ج���م���ي���ع 
�قت�شاد  ب����ن����اء  يف  ل���ل���م�������ش���اه���م���ة 
�ملعرفة  ع��ل��ى  �ل���ق���ائ���م  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل 
بتوفري  وذلك  و�لتطوير  و�لبحث 
مل�شاعدتهم  ل��ل��م��ب��ت��ك��ري��ن  �ل���دع���م 
وحتويل  طموحاتهم  حتقيق  على 
بالنفع  ت��ع��ود  مل�شاريع  �بتكار�تهم 
�لإمار�تي وت�شهم يف  �ملجتمع  على 

دفع عجلة �لتنمية.
�ل��وط��ن مبادرة  وي��ع��ت��رب ���ش��ن��دوق 
تتج�شد فيها �أ�شمى معاين �لوحدة 
�ل���وط���ن  و�ل����ت����الح����م يف خ����دم����ة 
و�حل���ف���اظ ع��ل��ى م��ن��ج��ز�ت��ه ودفع 
موجها  و�زده����اره  تقدمه  م�شرية 
للتحديات  حلول  لإي��ج��اد  م���و�رده 
�لتي تو�جه جمتمعاتنا متا�شيا مع 
ملرحلة  �ل�شتعد�د  يف  قيادتنا  روؤى 

ما بعد �لنفط.

•• ال�صارقة-الفجر: 

�لكبري،  �ل���ق���ل���ب  م��وؤ���ش�����ش��ة  �أع���ل���ن���ت 
�ملعنية  �لعاملية  �لإن�شانية  �ملوؤ�ش�شة 
و�ملحتاجني  �ل���الج���ئ���ني  مب�����ش��اع��دة 
�إمارة  �ل��ت��ي تتخذ م��ن  �ل��ع��امل،  ح��ول 
�أبو�ب  ل��ه��ا، ع��ن فتح  �ل�����ش��ارق��ة م��ق��ر�ً 
مبنى مدر�شة �لقلب �لكبري �لثانوية 
قلقيلية  م��دي��ن��ة  يف  و�ل��ب��ك��م  ل��ل�����ش��م 
ل�شتخد�مه  �مل��ح��ت��ل��ة،  فل�شطني  يف 
للحالت  �ل�����ش��ح��ي  للحجر  ك��م��رف��ق 
�شكان  من  ك��ورون��ا  بفريو�س  �مل�شابة 

قلقيلية و�لقرى �ملجاورة لها.
�حلكومة  �إع��������الن  ب���ع���د  ذل�����ك  ج�����اء 
�إثر  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ح��ال��ة �ل����ط����و�رئ 
�لإ�شابة  ح���الت  م��ن  ب��ع��دد  �ل�شتباه 
بالفريو�س و�لتي ثبت منها نحو 60 
�لقلب  موؤ�ش�شة  تعاونت  حيث  حالة، 

لتعقيم  قلقيلية  ب��ل��دي��ة  م��ع  �ل��ك��ب��ري 
�لغرف �ل�شفية، وجتهيزها ل�شتقبال 

�ملر�شى و�ملحجورين �شحياً. 
مدير  �حل������م������ادي،  م������رمي  وق�����ال�����ت 

م��وؤ���ش�����ش��ة �ل��ق��ل��ب �ل���ك���ب���ري:   هناك 
�لكثري من �لبلد�ن ل حتتمل بنيتها 
للتعامل  �لتجهيز�ت  توفري  �لتحتية 
لالإ�شابة  �مل��ح��ت��م��ل��ة  �حل�������الت  م����ع 

�لأماكن  �شو�ء من حيث  بالفريو�س، 
م���ن حيث  �أو  و�خل����دم����ات  و�مل����ع����د�ت 
�ل��ت��وزي��ع �جل���غ���ر�يف لأم���اك���ن �حلجر 
ت�شتكمل  �أن  ي�شتوجب  م��ا  و�ل��ع��الج 

�ملوؤ�ش�شات و�جبها �لذي قامت لأجله 
وهو خدمة �ملجتمع عرب �مل�شاهمة يف 
�لدول  ق���در�ت  وت��ع��زي��ز  �لنق�س  �شد 

لعبور هذه �ملرحلة باأمن و�شالم . 

وتابعت:   ما قامت به مدر�شة �لقلب 
�ملحتلة  �لكبري يف قلقيلية بفل�شطني 
يعرب عن �لت�شامن �ملجتمعي �لر�قي، 
ويقدم بادرة �أمل وثقة يف وقت يحتاج 

و�مل�شاندة  بالت�شامن  لل�شعور  �لنا�س 
من بع�شهم �لبع�س . 

م�شروع  ب���د�أت  �لكبري  �لقلب  وك��ان��ت 
�ل�شلطات  مع  بالتعاون  �ملدر�شة  بناء 

 ،2018 �ل�����ع�����ام  يف  �ل���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ة 
تعليم  جم���ال  يف  متخ�ش�شة  ل��ت��ك��ون 
و�لرب�مج  �لأدو�ت  ب���اأح���دث  �ل�����ش��م 
خ�شو�شياتهم  م���ع  ت��ت��م��ا���ش��ى  �ل���ت���ي 

و�حتياجاتهم �لتعليمية.
�لقلب  مولتها  �لتي  �ملدر�شة،  وت�شم 
دولر  م���ل���ي���ون   2.5 مب��ب��ل��غ  �ل���ك���ب���ري 
طو�بق،  خم�شة  م��ن  م��ب��ن��ًى  �أم��ري��ك��ي 
ومكتبة،  در����ش��ي��اً،  ���ش��ف��اً   18 ي�شمل 
وق���اع���ات ل��ل��ح��ا���ش��وب، وق�����ش��م��اً لعالج 
�لنطق وفح�س �ل�شمع، و�شكناً د�خلياً 
ل��ل��ط��الب و�ل��ط��ال��ب��ات، م��ق��ام��ة على 

م�شاحة 2000 مرت مربع.
و�أعلنت �جلهات �لر�شمية �لفل�شطينية 
�حلالت  با�شتقبال  ب��د�أت  �ملدر�شة  �أن 
باملعد�ت  ت��زوي��ده��ا  ب��ع��د  ب��ه��ا  �مل�شتبه 
�ل�����الزم�����ة ل��ل��ح��ج��ر و�ل�����ع�����الج حتت 

�إ�شر�ف فرق طبية خمت�شة. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلنت  �شكاي نيوز عربية  عن �إطالق برنامج يومي تفاعلي مبا�شر على �شا�شتها 
ي�شت�شيف نخبة من �ل�شيوف لالإجابة على ��شتف�شار�ت �ملتابعني على من�شتي  
كورونا  ف��ريو���س  ح��ول  �لعلمية  �حلقائق  وي�شتعر�س   ، �إن�شتغر�م  و  في�شبوك  

�مل�شتجد، و�آثاره �لناجمة بعد �نت�شاره يف كل دول �لعامل.
، وميكن  في�شبوك  و   عربية   نيوز  �شكاي  ب��ني   ما  بال�شر�كة  �لربنامج،  وي��اأت��ي 
�لذين  و�ملخت�شني  للخرب�ء  �ملبا�شرة  لالأ�شئلة  �ملتابعني  توجيه  خ��الل��ه   م��ن 
�شي�شت�شيفهم �لربنامج للحديث حول تد�عيات فريو�س كورونا، وتقدمي �إجابات 

موثوقة ودقيقة.
ومت بث �حللقة �لأوىل من �لربنامج �لذي يحمل ��شم  كورونا ... �شوؤ�ل وجو�ب  

بتوقيت  م�شاًء،   7:00 �ل�شاعة  عند  يومياً  عر�شه  يتم  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن  �أم�����س، 
�لإمار�ت )�ل�شاعة �لثالثة م�شاًء بتوقيت غرينت�س(.

وق����ال م��دي��ر �لأخ���ب���ار يف ���ش��ك��اي ن��ي��وز ع��رب��ي��ة ي��و���ش��ف ت�����ش��وري �إن����ه  م��ع تز�يد 
باأهمية  نيوز عربية  �شكاي  �ملتد�ولة، �شعرت  �ملزيفة  �مل�شللة و�لأخبار  �ل�شائعات 
يعد  �ل��ذي  �مل�شتجد،  ك��ورون��ا  فريو�س  ح��ول  وموثوقة  دقيقة،  معلومات  توفري 
��شرت�تيجية مع  �شر�كة  �ليوم. لقد دخلنا يف  �ل�شاحة  و�أب��رز مو�شوع على  �أه��م 
�لتي ميلكها من خالل تقدمي  �لعمالقة  في�شبوك ل�شتخد�م تقنيات �لت�شال 
�أ�شئلة متابعينا  �لإجابة من خاللها على  يتم  �شاعة  وملدة  عر�س مبا�شر يومياً 
على  مبا�شرة  وج����و�ب   ���ش��وؤ�ل   ... ك��ورون��ا  ب��رن��ام��ج   ب��ث  �شيتم   . و�هتماماتهم 
في�شبوك، وهذ� هو ثاين برنامج ل�  �شكاي �شكاي عربية  على  في�شبوك  وُيظهر 
�ملوؤ�ش�شتني؛ حيث طاملا حر�شت  �شكاي نيوز عربية   �لقوية بني  �ل�شر�كة  حجم 

على �أن ت�شل �آخر �لأخبار و�حلقائق و�ملعلومات �لدقيقة �إىل جمهورها يف �شتى 
من�شة  ويوفر  �لأ�شخا�س،  ربط  على  في�شبوك   ي�شاعد   حني  يف  �لعامل،  �أنحاء 

للم�شتخدمني مبا ميكنهم من �لتعبري عن �أ�شئلتهم و��شتف�شار�تهم.
�أفريقيا  من جهته، قال حممد عمر، مدير �لأخبار يف �ل�شرق �لأو�شط و�شمال 
ب�  في�شبوك  �إنه :  مع تز�يد تف�شي فايرو�س كورونا �مل�شتجد، �أردنا يف في�شبوك 
خالل  من  ودقيقة  موثوقة  معلومات  �إىل  �جلميع  و�شول  �إمكانية  من  �لتاأكد 
�ل�شرق  �أنحاء منطقة  ب�شكل وثيق مع �شركائنا يف جميع  من�شاتنا. نحن نعمل 
�لأو�شط ، كجزء من جهودنا �لعاملية، للتاأكد من �أنهم ي�شتخدمون قوة من�شاتنا 
وم�شاركتهم  خم��اوف��ه��م،  معرفة  وحم��اول��ة  �ل��ن��ا���س،  م��ع  للتو��شل  �لجتماعية 

�ملعلومات �لدقيقة حول كورونا من �أجل �مل�شاعدة يف منع تف�شي هذ� �لوباء .
وخالل �حللقات �ملبا�شرة �لتي تبلغ مدتها �شاعة و�حدة، �شيتم �لبث من خالل

�لتي  �لإجر�ء�ت  �شيو�شح  و�لذي   ،  CrowdTangle Live Display
�أنحاء �ملنطقة و�لعامل ب�شاأن فريو�س كورونا �مل�شتجد،  يتم تنفيذها يف خمتلف 
ا للخرب�ء باإن�شاء لوحة حتكم خم�ش�شة ميكن فح�شها  كما �شت�شمح �ملن�شة �أي�شً
يف CrowdTangle Live Display Hub للتاأكد من �أن  �شكاي نيوز 
عربية  جتيب على �أكرب عدد من �لأ�شئلة �لتي ميكن للمتابعني ن�شرها من على 
 Facebook ��شم   �لتي حتمل  �إن�شتغر�م  و  جمموعات في�شبوك   من�شات  
بفريو�س  �خلا�شة  �ملجموعة  �إىل  بالإ�شافة   ،   COVID-19 Group

.)SNACovid19(  كورونا ل�شكاي نيوز عربية على  م�شتجد�ت كورونا
كما مت تطوير جمموعة بعنو�ن  The Hope Feed ، يعر�س ب�شكل مبا�شر 
�أنحاء  �شتى  �مل�شتجد من  كورونا  بفريو�س  �أ�شيبو�  لأ�شخا�س  �إيجابية  لق�ش�س 

�لعامل. 

•• دبي-الفجر:

 ق��ام��ت م��و����ش��الت �لإم�����ار�ت بتوفري 
ودر�ج����ة  وم��رك��ب��ة  ���ش��اح��ن��ة   3800
�لأغذية  لتو�شيل  خم�ش�شة  ن��اري��ة 
�إمارتي  يف  )�ل��دي��ل��ي��ف��ري(  و�ل���ط���رود 
�لعام  م��ن��ذ م��ط��ل��ع  و�ل�������ش���ارق���ة  دب����ي 
�جل��������اري خل����دم����ة م��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا من 
قطاعات �لأغذية وغريها من �شركات 

�لتجزئة.
وقال طارق �ل�شيد�وي رئي�س �ملبيعات 

�لإم����ار�ت  م��و����ش��الت  �إن  �ملنطقة،  يف 
�لنقل  �خت�شا�شاتها يف قطاع  و�شمن 
ملتعامليها خدمات  و�ملو��شالت، تقدم 
�مل��رك��ب��ات و�ل���در�ج���ات �لنارية  ت��اأج��ري 
�مل��خ�����ش�����ش��ة خل���دم���ة م��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا يف 
�ملطاعم،  قبيل  من  �لأغذية  قطاعات 
وم�شتودعات �لتخزين، وجتار �جلملة 
و�شركات  و�ل�����ش��ي��دل��ي��ات،  و�مل����ف����رق، 
 3000 خ��الل  من  وذل��ك  �لتو�شيل، 
م��رك��ب��ة ودر�ج�����ة ن���اري���ة، �إ���ش��اف��ة �إىل 
لنقل  خم�����ش�����ش��ة  ����ش���اح���ن���ة   800

�ملجمدة،  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �مل�����و�د  وت��و���ش��ي��ل 
�لطازجة،  و�مل�������ش���روب���ات  و�لأط���ع���م���ة 
وغريها  �مل��ث��ل��ج��ات  ن��ق��ل  �إىل  �إ���ش��اف��ة 

�لكثري من �ملو�د و�ملنتجات. 
م��رك��ب��ات نقل  �أن  �ل�����ش��ي��د�وي  �����د  و�أكرّ
مو��شالت  ت��وف��ره��ا  �ل��ت��ي  �لأغ����ذي����ة 
�ل�شروط  �أف�����ش��ل  ��ق  ت��ط��برّ �لإم��������ار�ت 
و�مل�����ع�����اي�����ري �مل���ط���ب���ق���ة م�����ن �جل����ه����ات 
�ل��رق��اب��ي��ة �مل��ح��ل��ي��ة و�ل���ع���امل���ي���ة، حيث 
�ل��ن��اري��ة ومركبات  �ل���در�ج���ات  حت���وي 
توفرها  �لتي  �لأغذية  نقل  و�شاحنات 

منا�شبة  �أح���ج���ام  ذ�ت  ���ش��ن��ادي��ق  ع��ل��ى 
م���ت���و�ف���ق���ة م����ع م��ت��ط��ل��ب��ات �جل���ه���ات 
للتحكم  �أنظمة  بها  وتعمل  �لرقابية، 
ومر�قبة درجة �حلر�رة وفقاً لأنظمة 
�ملعتمدة  �ل��غ��ذ�ء  �شالمة  ومم��ار���ش��ات 
مب���ا ي�����ش��م��ن �إب���ق���اء درج�����ات �حل����ر�رة 
�ملادة  لطبيعة  مالئمة  �ل�شندوق  يف 
جميع  �أن  م�شيفاً  �ملنقولة،  �لغذ�ئية 
�أي�شاً  �لأغ��ذي��ة حت��وي  نقل  م��رك��ب��ات 
و�لتي   GPS �لذكية  �لتتبع  �أنظمة 
وبيانات  م��ع��ل��وم��ات  ل��ل�����ش��ائ��ق  ت���وف���ر 

زمن  يف  �ملحددة  �ملو�قع  �إىل  �لو�شول 
ق��ي��ا���ش��ي، ك��م��ا ت��ت��وف��ر يف �ل����در�ج����ات 
وبطاقات  ���ش��ال��ك،  ب��ط��اق��ات  �ل��ن��اري��ة 
ب����اأن����ه يف �إط�����ار  �ل�����وق�����ود. م���و����ش���ح���اً 
فاإن  �ل�شالمة،  �أق�شى معايري  حتقيق 

ت��ع��م��ل وب�شكل  �لإم������ار�ت  م��و����ش��الت 
�ل�شيانة  عمليات  تنفيذ  على  دوري 
ملركبات �لنقل �ملربد، عالوة على ذلك 
بتعقيم  عمالئها  مع  بالتن�شيق  تقوم 
�لأغذية  ل��ن��ق��ل  �ملخ�ش�شة  �مل��رك��ب��ات 

�ملربدة مبا حتويها من �شناديق حفظ 
�لأغذية وفقاً لال�شرت�طات و�ملعايري 
�ل�����ش��ح��ي��ة �مل��ع��ت��م��دة يف �ل����دول����ة، مبا 
يوؤكد �لتز�مها بتقدمي خدمات تفوق 

توقعات �ملتعاملني.

•• عجمان-الفجر:

عجمان  يف  �ل���ن���ق���ل  ه��ي��ئ��ة  ت���و�����ش���ل 
�ت��ب��اع��ه��ا ل����الج����ر�ء�ت �لح����رت�زي����ة 
ل�شمان  �ت��خ��ذت��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل����دوري����ة 
�شالمة �لركاب و�ل�شائقني للت�شدي 
لفريو�س كورونا �مل�شتجد حيث �أكدت 
ملركبات  �لتعقيم  عمليات  �ن  �لهيئة 
وفق  م�شتمره  ت���ز�ل  ل  �ل��ع��ام  �لنقل 
�شحة  ل�شمان  �ملتبعه  �ملعايري  �أعلى 

و�شالمة �لركاب.
�لتنفيذي  �ملدير  لوتاه  عمر  و�أو�شح 
ل��ق��ط��اع �ل��ع��م��ل��ي��ات ب��ال��ه��ي��ئ��ة �ن����ه مت 
متخ�ش�شه  ����ش���رك���ات  م���ع  �ل���ت���ع���اون 
ومت  دوري  ب�شكل  �مل��رك��ب��ات  لتعقيم 
�أف�����ش��ل مو�د  �ل��ت��وج��ي��ه ب��اإ���ش��ت��خ��د�م 
�ل��ت��ط��ه��ري �مل���و����ش���ى ب��ه��ا و�لج���ه���زة 
�ملعتمدة و تقنية �لوزون �لتي ت�شمن 
�لفريو�شات  �أنو�ع  كافة  �لق�شاء على 
حتر�س  �لهيئة  �ن  و�أك��د  و�لبكترييا 

�آمنه  و���ش��ائ��ل نقل  ت��وف��ري  دوم���ا على 
للركاب و�ل�شائقني.

و�أ�شار �ىل �ن �أن �لهيئة ت�شرع بتعقيم 
���ش��ي��ار�ت �لأج����رة ب��ع��د ك��ل ر�ك���ب من 
ب��ي��ئ��ة �شحية  ع���ل���ى  �حل����ف����اظ  �أج������ل 
�لنقل  حافالت  تعقيم  ويتم  للركاب 

عمل  ويتم  ،كما  رحله  كل  بعد  �لعام 
ت��ع��ق��ي��م ���ش��ام��ل ل��ل��ح��اف��الت يف فرتة 

�مل�شاء.
و�أ�شاف �نه  مت تثقيف �ل�شائقني باأخذ 
�حتياطات  �ت��ب��اع  و  و�حل���ذر  �حليطة 
عليهم  يجب  و�ن��ه  �لعامة،  �ل�شالمة 

�لإب����الغ ع��ن �أي ح���الت م��ري��ب��ة بني 
�لعدوى  �ن���ت���ق���ال  ل��ت��ج��ن��ب  �ل����رك����اب 
بال�شافة �ىل �نه مت �إجر�ء فحو�شات 
طبية �شاملة جلميع قائدي �ملركبات 
لل�شائقني  ي��وم��ي��ا  �إج����ر�وؤه����ا  وت��ق��رر 

للتاأكد من �شالمتهم �ل�شحيه.

مدر�صة القلب الكبري يف قلقيلية تفتح اأبوابها حلجر احلالت امل�صابة بكورونا 

�صكاي نيوز عربية تطلق برناجمًا اإخباريًا تفاعليًا حول م�صتجدات فريو�ض كورونا امل�صتجد بالتعاون مع في�صبوك

تطّبق اأف�صل ال�صروط واملعايري ال�صحية املطبقة من اجلهات الرقابية

ودراجة  ومركبة  �صاحنة  موا�صالت الإمارات توفر 3800 
نارية لتو�صيل الأغذية والطرود منذ مطلع العام

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

�صندوق الوطن يتلقى م�صاهمة 
جديدة بقيمة مليوين درهم
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شكاي لند لل�شفريات

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب   رخ�شة رقم:2740985 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة طيب حممد خليل فولذى �خلوري %51

تعديل مدير/��شافة عبد�لغفار عبد�لهادي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�لغفار عبد�لهادي %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف لطيفه حبيب حمد حمود �لعامري
تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة null* null �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية  �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة 

تعديل ��شم جتاري من/�شكاي لند لل�شفريات  
SKY LAND TRAVEL

�ىل/�شكاي لند لل�شفريات  ذ.م.م
SKY LAND TRAVEL LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12893 بتاريخ 2020/3/26 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/نور �لبيان للتجارة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب   رخ�شة رقم:1018694 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة جمعه �شيف جمعه حمد �مل�شغوين %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حافظ حممد �لفرو�ن %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف بخيت عبد�هلل ن�شيب مر �ملن�شوري

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية  �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة 
تعديل ��شم جتاري من/نور �لبيان للتجارة  

NOOR ALBAYAN TRADING

�ىل/نور �لبيان للتجارة  ذ.م.م
NOOR ALBAYAN TRADING LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12893 بتاريخ 2020/3/26 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم �شو�ية �لبحر

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2285176 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �رز�ق عبد�لغني عبد�لقادر %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف دعاء �حمد �شامي حممد �لعطار

تعديل وكيل خدمات/حذف فاطمه �شامل عبد�لرحمن �ل�شقاف �لها�شمي

�لتنمية  د�ئرة  �لعالن مر�جعة  هذ�  على  �عرت��س  �و  له حق  كل من  فعلى   

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12893 بتاريخ 2020/3/26 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/روك �شتار �ليكرتوميكانيك 

- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1194433 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ر��شد مطر ر��شد مطر �لقبي�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل �شعيد �شامل حممد �لكثريي

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى   
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 
و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه 

�ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12893 بتاريخ 2020/3/26 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة �لرجل �حلديد للمقاولت 

�لن�شاء�ت �ملعدنية ذ.م.م
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1058990 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ركيب �حمد جاهاجنري عالم %4

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة  حممد ديد�ر لت فريد �لعامل %5

تعديل ن�شب �ل�شركاء
حممد عامل جري �شودري من 49% �ىل %40

�لتنمية  د�ئرة  �لعالن مر�جعة  هذ�  على  �عرت��س  �و  له حق  كل من  فعلى   
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12893 بتاريخ 2020/3/26 

اإعــــــــــالن
للخدمات  �خلليج  خط  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لغذ�ئية ذ.م.م  رخ�شة رقم:1018636 
تعديل ن�شب �ل�شركاء

حممد عبد�هلل �ل�شيد �لها�شمي من 30% �ىل %33
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة خالد علي �ل�شيدعبد�هلل حممد �لها�شمي %33
تعديل ن�شب �ل�شركاء/موؤ�ش�شة خط �خلليج �لتجارية - جلف لين

Gulf Line Trading Establishment - Gulfline من 70% �ىل %34

�لتنمية  د�ئرة  �لعالن مر�جعة  هذ�  على  �عرت��س  �و  له حق  كل من  فعلى   
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12893 بتاريخ 2020/3/26 

اإعــــــــــالن
و�لت�شعون  �لتا�شعة  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN لال�شتثمار ذ.م.م  رخ�شة رقم:2736071 
تعديل مدير/��شافة ق�شي حممد عادل خالد �حلجريي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شركة �ملعمورة د�يفري �شيفايد جلوبال هولدنغ �س.م.ع 

MAMOURA DIVERSIFIED GLOBAL HOLDING P.J.S.C

تعديل مدير/حذف ق�شي حممد عادل خالد �حلجريي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شركة �ملبادلة للتنمية )�شركة م�شاهمة عامة(
MUBADALA DEVELOPMENT COMPANY - P.J.S.C

�لتنمية  د�ئرة  �لعالن مر�جعة  هذ�  على  �عرت��س  �و  له حق  كل من  فعلى   
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12893 بتاريخ 2020/3/26 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/بيت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لكرو�شيه للمالب�س �جلاهزة
رخ�شة رقم:CN 2213670  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12893 بتاريخ 2020/3/26 

واحة الفيوم لل�صيانة العامة- ذ م م
مبوجب قر�ر �جتماع �جلمعية �لعمومية غري �لعادية بتاريخ 
حل  عن  �حل�شابات-  لتدقيق  دلتا  مكتب  يعلن   2020/03/19

وت�شفية �شركة
واحة الفيوم لل�صيانة العامة- ذ م م

�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية-�بوظبي بالرقم
 CN-1185105 فعلى من لدية �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم 
فاك�س    037378999 رقم  هاتف   �ملعني  �مل�شفى  مكتب  �إىل 
�شناعية   – �لعني  مدينة   –  202075 �س.ب    037378989

رقم  و�خرون مكتب  �ل�شحي  علي  بناء عبد �هلل حممد  هيلي 
�أق�شاها  مدة  خالل  وذلك  �لثبوتيه،  �مل�شتند�ت  و�إح�شار   )3(

45 يوما من تاريخ هذ� �لعالن

اإعالن ت�صفية �صركة
دولة االإمارات العربية املتحدة

وزارة االقت�شاد
اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  26  مار�س  2020 العدد 12893 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  26  مار�س  2020 العدد 12893 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  26  مار�س  2020 العدد 12893 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  26  مار�س  2020 العدد 12893 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  26  مار�س  2020 العدد 12893 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  26  مار�س  2020 العدد 12893 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  26  مار�س  2020 العدد 12893 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  26  مار�س  2020 العدد 12893 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  26  مار�س  2020 العدد 12893 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  26  مار�س  2020 العدد 12893 

العدد 12893 بتاريخ 2020/3/26 
اإعـــالن

تعلن مكتب تنمية �ل�شناعة باأن: �ل�شادة/�شركة �ميريت�س بيتون ردي مك�س �س.ذ.م.م
رقم �لرخ�شة �ل�شناعية:IN1002016  قد �أبدو� رغبتهم يف �لتعديل �لتايل:

1-  بيانات �ل�شركاء قبل �لتعديل:

 -2
3- بيانات �ل�شركاء بعد �لتعديل:

وعلى كل من لديه �عرت��س على �لجر�ء �ملذكور �عاله مر�جعة مكتب تنمية �ل�شناعه  خالل 
�أ�شبوع من تاريخ ن�شر �لإعالن ، و�إل فلن يقبل �ملكتب �أية �عرت��س بعد �نق�شاء مدة �لإعالن .
مكتب تنمية ال�صناعة

ن�شبة �ل�شركاء�جلن�شية��شماء �ل�شركاءم
%  67

%  21

%  12

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة
م�شر

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة

حممد �شيف حممد بن �شعفار

�حمد حممد �شيف بن �شعفار
عماد عزمي جندي وهبة

1

2

3

ن�شبة �ل�شركاء�جلن�شية��شماء �ل�شركاءم
%  51

%  19

%  16

%  9

%  9

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة
�لهند
م�شر

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة

حممد �شيف حممد بن �شعفار

عماد عزمي جندي وهبة
�حمد حممد �شيف بن �شعفار

�بر�هيم حممد عبد�هلل �ملزروعي

�د��شرييل ر�مان مينون ر�ما�شندر�ن
1

2

3

4

5
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•• دبي-وام:

تطلق هيئة �ل�شحة بدبي غد� حملة توعوية هي �لأوىل 
من نوعها على م�شتوى �ملنطقة بالتعاون مع تويرت وعرب 
�شر�كة ��شرت�تيجية تهدف �إىل �لتعريف بفريو�س كورونا 
�مل�شتجد كوفيد - 19 و�لرد على �ل�شتف�شار�ت و�لت�شاوؤلت 
وتقدمي �ملعلومات �ملوثوقة و�ملعتمدة حول هذه �جلائحة 
�لعاملية وذلك عرب و�شم #AskDXBdoctor ومن 

خالل �ملحادثة �ملفتوحة مع �جلمهور.
و�شتنطلق �حلملة �عتبار� من �ليوم �خلمي�س عرب ح�شاب 
“@DHA_Dubai من خالل  �لهيئة على تويرت 
 AskDXBdoctor# و���ش��م  على  حت��ت��وي  ت��غ��ري��دة 
�مل�شجلني  �لأطباء  �إىل  �لأ�شئلة  لتوجيه  �جلمهور  لدعوة 
�أو  ���ش��وؤ�ل  وط��رح  و�لإجن��ل��ي��زي��ة  �لعربية  باللغتني  دب��ي  يف 
بعد  ب��ال��رد  �لهيئة  لتقوم  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ع��ن  ��شتف�شار 

ذلك.
وقال عبد �هلل جمعة مدير �إد�رة �لت�شال يف هيئة �ل�شحة 
وقت  ج��اءت يف  وت��وي��رت،  �لهيئة  ب��ني  �ل�شر�كة  �إن   : بدبي 
 - كوفيد  كورونا  ح��دة جائحة  ت��زد�د  �لأهمية، حيث  بالغ 
�ملعلومات �ملغلوطة  تزد�د  فيما  �لعامل  م�شتوى  على   19
و�ل�شائعات حول فريو�س كورونا  �ملوثوقة  و�لبيانات غري 
قوة  ب�شكل عام حيث تظهر هنا  و�لعدوى  �نتقاله  وط��رق 
�أطباء  بني  �ملفتوح  للحو�ر  تويرت  على  �لتفاعلية  �ملن�شة 
هيئة �ل�شحة بدبي و�جلمهور حول �لفريو�س وما ي�شغل 

�ل��ن��ا���س م��ن ت�����ش��اوؤلت. و�أ���ش��اف �أن �ل��ت��ع��اون ب��ني �لهيئة 
وتويرت ميثل فر�شة مهمة لتنمية �لوعي �ملجتمعي جتاه 
�لتعاون  �أن �شحة دبي تقدر هذ�  فريو�س كورونا، موؤكد� 
�لتو��شل  �شبكات  �أهم  �ل��دور �حليوي لو�حدة من  وتثمن 
�لجتماعي دوليا يف مثل هذه �لظروف �ل�شعبة �لتي مير 
بها �لعامل . بدوره �أعرب جورج �شالمة رئي�س �ل�شيا�شات 
�ل�شرق  ملنطقة  ت��وي��رت  يف  �حلكومية  و�ل��ع��الق��ات  �لعامة 
�لأو�شط و�شمال �أفريقيا عن �لفخر بالدخول يف �شر�كة مع 
هيئة �ل�شحة بدبي لإطالق حملة هادفة يف هذه �ملرحلة 
يف  �ل�شحيحة  �ملعلومات  ن�شر  تعزيز  يف  ت�شاهم  �ل�شعبة 
�ملحادثات �لعامة حول فريو�س كورونا �مل�شتجد “كوفيد- 
�ل��ع��دي��د من  �لأزم����ة  ب��د�ي��ة  منذ  �ت��خ��ذن��ا   : وق���ال   .19
�لإجر�ء�ت و�خلطو�ت ل�شمان و�شول �لأ�شخا�س ملحتوى 
موثوق وح�شولهم على معلومات دقيقة حول �لوباء مبا 
�إىل  �لنا�س  �لتي توجه  �ملتخ�ش�س  �لبحث  يف ذلك خدمة 
�ملتو�شط  ل�شرق  �لإقليمي  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة  مكتب 
�لعربية عن  باللغة  �إط��الق �شفحة خا�شة  �إىل  بالإ�شافة 
فريو�س كورونا على تويرت تت�شمن ح�شاب هيئة �ل�شحة 
بدبي @DHA_Dubai، كما قمنا موؤخر� بتحديث 
قو�عد �ل�شالمة �خلا�شة بنا فيما يتعلق بالفريو�س حيث 
عنا نطاق تعريفنا للمحادثات �ل�شارة لت�شمل �ملحتوى  و�شرّ
عن  �ل�شادرة  �لتوجيهات  مع  مبا�شر  ب�شكل  يتنافى  �ل��ذي 
ل��ت��وف��ري �ملعلومات  �مل��وث��وق��ة  �مل��ح��ل��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة  �جل��ه��ات 

�ل�شحيرّة.

•• اأبوظبي - وام:

للتقاعد،  �أب���وظ���ب���ي  ���ش��ن��دوق  �أط���ل���ق 
�ل�شرت�كات  ل�����ش��د�د  ج���دي���د�ً  ن��ظ��ام��اً 
�ل�����ش��ه��ري��ة ع����ن �مل����وؤم����ن ع��ل��ي��ه��م من 
نظام   با�شم  ُيعرف  �لعمل  جهات  قبل 
�إطار  ، وذل��ك يف  �لذكية  �ل���ش��رت�ك��ات 
���ش��ع��ي��ه ل���ش��ت��ك��م��ال خ��ط��ت��ه يف تقدمي 
خ����دم����ات ذك���ي���ة ت����و�ك����ب �ل���ت���ط���ور�ت 
نقلة  �إح����د�ث  ي�شهم يف  �ل��ع��امل��ي��ة، مب��ا 
ن���وع���ي���ة يف ط���ري���ق���ة حت��م��ي��ل و����ش���د�د 
�ل�شهرية من قبل جهات  �ل�شرت�كات 
�لوقت  ويف  و�جل���ودة،  بالدقة  �لعمل، 

�ملحدد.
�شمن  �جلديد  �لنظام  �إط��الق  وياأتي 
�لرقمي   �ل�����ش��ه��ر  م����ب����ادرة   ف��ع��ال��ي��ات 
�أبوظبي بهدف  �أطلقتها حكومة  �لتي 
و�ل�شتفادة  �ملتعاملني  جت��رب��ة  �إث���ر�ء 
تقدمها  �لتي  �لرقمية  �خلدمات  من 

�جلهات �حلكومية يف �لإمارة.
وي��ه��دف ن��ظ��ام  �ل���ش��رت�ك��ات �لذكية   
على  و�جل���ه���د  �ل���وق���ت  �خ��ت�����ش��ار  �إىل 
بقانون  �متثالها  ورف��ع  �لعمل،  جهات 
مبا�شر  ب�شكل  ي�شهم  مم��ا  �مل��ع��ا���ش��ات، 
�لتاأمينية  �حل��ق��وق  على  �حل��ف��اظ  يف 
للمو�طنني �مل�شجلني يف نظام �لتقاعد 
�أب���وظ���ب���ي، وك���ذل���ك تقدمي  �إم������ارة  يف 
تاأخري  دون  ل��ه��م  �ل��ت��ق��اع��دي��ة  �مل��ن��اف��ع 
وتفادي  �ل��ع��امل��ي��ة،  �مل��ع��اي��ري  وب��ح�����ش��ب 
�ح��ت�����ش��اب �أي�����ة م��ب��ال��غ �إ���ش��اف��ي��ة على 
جهات �لعمل نتيجة �لتاأخر عن �شد�د 

�ل�شرت�كات.
دقة  رف�����ع  �إىل  �ل���ن���ظ���ام  ي���ه���دف  ك���م���ا 
�شندوق  ي��ق��دم��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل���ب���ي���ان���ات 
�أبوظبي للتقاعد ل�شركائه عن طريق 
�لبيانات  خا�شة  �لإل��ك��رتوين،  �لربط 
وتوفري  ع��ل��ي��ه��م،  ب���امل���وؤم���ن  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
�ل��وق��ت و�جل��ه��د �ل���ذي ك��ان��ت تتطلبه 

عملية حت�شيل �ل�شرت�كات �ل�شهرية، 
مبا ي�شهم يف حفظ �حلقوق �لتاأمينية 
�جلديد  للنظام  ووف��ق��اً  للمو�طنني. 
يتم �عتماد قاعدة �أ�شا�شية لكل بيانات 
و�ل��ع��ام��ل��ني وجهات  ع��ل��ي��ه��م  �مل���وؤم���ن 
�لعمل يف �لنظام ب�شكل م�شبق ومينح 
لتقدمي  �لفر�شة  �لعمل  جهة  �لنظام 
وجدت  �إن  و�مل���ت���غ���ري�ت  �ل��ت��ح��دي��ث��ات 
خالل �ل�شهر، ويقوم �لنظام بناًء على 
هذه �لبيانات، باإعد�د �لفاتورة �ملبدئية 
�مل�شتحقة على  �ل�شهرية  لال�شرت�كات 
جهة �لعمل دون �حلاجة لقيام �جلهة 
بتحميل �لبيانات يف كل �شهر، على �أن 
على  تلقائياً  �لتحديثات  هذه  تنعك�س 

قيمة �لفاتورة �لنهائية.
جلهات  �جل�����دي�����د  �ل����ن����ظ����ام  وي�����وف�����ر 
متكاملة  ب���ي���ان���ات  م��ن�����ش��ة  �ل���ع���م���ل، 
ت�شمن  �ل�������ش���ن���دوق  م����ع  م�������ش���رتك���ة 
�لقر�ر  �ت��خ��اذ  وت��دع��م  �لعالية  �ل��دق��ة 

ملتخذي  تتيح  �إذ  �ل��در����ش��ات،  و�إج����ر�ء 
�إىل  �ل��دخ��ول  �لعمل  �ل��ق��ر�ر يف جهات 
�لبو�بة  ع��ل��ى  خ��ا���ش��ة  ب��ي��ان��ات  ل��وح��ة 
على  حتتوي  لل�شندوق،  �لإلكرتونية 
با�شرت�كات  �ملتعلقة  �لتفا�شيل  جميع 
جهات �لعمل، و�أهم �لتغيري�ت �لتي مت 
وتاأثريها  �جلهة  قبل  من  بها  �لقيام 

على قيمة �ل�شرت�كات �ل�شهرية.
�أن تطبيق نظام   �إىل  �ل�شندوق  و�أ�شار 
ي�شهم يف حل  �ل��ذك��ي��ة   �ل����ش���رت�ك���ات 
�ملتعلقة  �لإد�ري������ة  �ل��ت��ح��دي��ات  ج��م��ي��ع 
�لتقاعدية،  �ل�شرت�كات  دف��ع  بعملية 
ت���و�ج���ه ج���ه���ات �لعمل  ك���ان���ت  و�ل���ت���ي 
�لعمل  دور جهات  �شيقت�شر  �إذ  �شابقاً، 
�أو حتديثات  �أية تغيري�ت  �إدخ��ال  على 
�لطلبات  وت�����ق�����دمي  �ل����ب����ي����ان����ات،  يف 
م��ث��ل ط��ل��ب��ات �ل��ت�����ش��ج��ي��ل �جل���دي���د �أو 
�مل��وؤم��ن عليه،  نقل  �أو  �إن��ه��اء �خل��دم��ة 

و�لرتقيات.

�جلديد  �مل�شروع  �أن  �ل�شندوق  وذك��ر 
�أ�شهر  �شتة  مر مبرحلة جتريبية ملدة 
تطبيقه  مت  �إذ  ر�شمياً،  �إط��الق��ه  قبل 
�أوىل،  كمرحلة  ع��م��ل  ج��ه��ة   18 ع��ل��ى 
على  �جلهات  باقي  �إدر�ج  يتم  �أن  على 
�أربع مر�حل، لفتاً �إىل �أن عدد �جلهات 
�مل�����ش��روع �جلديد  �مل���درج���ة ح��ال��ي��اً يف 
و�شل �إىل �أكرث من 160 جهة، ت�شم 

من �ملوؤمن عليهم. �ألفا   35
�إدر�ج  من  �لنتهاء  �ل�شندوق  ��ع  وت��وقرّ
ج���ه���ات �ل��ع��م��ل ك���اف���ة �مل�����ش��ج��ل��ة لديه 
�لذكي  خالل  على نظام  �ل�شتقطاع 
يقوم  �أنه  �ملقبل، مو�شحاً  يوليو  �شهر 
�لعمل  ور���س  من  �شل�شلة  بعقد  حاليا 
لتعريف  �لتو�شيحية  و�لج��ت��م��اع��ات 
�آلية  �ل��ع��م��ل وت��دري��ب��ه��ا ع��ل��ى  ج��ه��ات 
�لتقنيات  ع��رب  �جل��دي��د  �ل��ن��ظ��ام  عمل 

�حلديثة مثل   �لفيديو كول  .
و�أفاد باأنه قام بتدريب جميع �جلهات 

�لتعامل  �آليات  على  �إدر�ج��ه��ا  �لتي مت 
�لذكية  �ل������ش�����رت�ك�����ات  ن�����ظ�����ام   م�����ع 
مب����و�د  ت���زوي���ده���ا  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة   ،
�آلية  كافةل�شرح  بالو�شائط  تعليمية 
جميع  �شيغطي  �ل����ذي  �ل��ن��ظ��ام  ع��م��ل 
عددها  �لبالغ  �مل�شجلة،  �لعمل  جهات 
خلف  ���ش��ع��ادة  و�أك�����د  ج��ه��ة.   1397

مدير  �حل�����م�����ادي،  رح���م���ه  �هلل  ع���ب���د 
على  للتقاعد،  �أبوظبي  �شندوق  ع��ام 
تقدمي  �إىل  �لر�مية  �جلهود  مو��شلة 
�لرقمية عرب خمتلف  �أف�شل �حللول 
�ملقدمة  �خلدمات  لتح�شني  �لقنو�ت، 
�ملتعاملني،  �أو  �ل��ع��م��ل  جل��ه��ات  ���ش��و�ء 
وتطلعاتهم  �حتياجاتهم  دع��م  بهدف 

ورفع ن�شبة ر�شاهم.
ولفت �حلمادي �إىل �أن �لنظام �جلديد 
�م���ت���ث���ال جهات  ���ش��ريت��ق��ي مب�����ش��ت��وى 
لإمارة  �ملدين  �لتقاعد  بقانون  �لعمل 
كفاءة  رف���ع  يف  ي�شهم  مم��ا  �أب��وظ��ب��ي، 
�لتقاعدية  �ملنافع  �أد�ء  يف  �ل�شندوق 

للمو�طنني ودون �نقطاع يف دخلهم.

•• اأبوظبي-وام:

�لعليا لأ�شحاب  �أجنزت موؤ�ش�شة ز�يد 
�لهمم بال�شر�كة و�لتعاون مع جامعة 
�مل��ت��ح��دة م�شروع  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت 
�لتكيفي  �ل�������ش���ل���وك  م���ق���ي���ا����س  ب����ن����اء 
م�شتوى  ع��ل��ى  ن���وع���ه  م���ن  �لأول  ه���و 
يتنا�شب  مبا  �لهمم  لأ�شحاب  �لدولة 
�لأ�ش�س  وف���ق  �لإم���ار�ت���ي���ة  �لبيئة  م��ع 
و�لإج��ر�ء�ت �لعلمية لتطوير وتقنني 
على  و�ل��رتب��وي��ة  �لنف�شية  �مل��ق��اي��ي�����س 
جاهز�ً  ل��ي�����ش��ب��ح  �لإم���ار�ت���ي���ة  �ل��ب��ي��ئ��ة 

للتطبيق و�ل�شتخد�م.
وعمل  جهد  عقب   - �جلانبان  و�أن��ه��ى 
قبل  م����ن  ع����ام����ني  �����ش���ت���غ���رق  دوؤوب 
�ملوؤ�ش�شة  يف  و�خل�������رب�ء  �مل��خ��ت�����ش��ني 
وق�شم �لرتبية �خلا�شة بكلية �لرتبية 
يف جامعة �لإمار�ت - مرحلة �لتطبيق 
�مليد�ين على عينة بلغت 920 طالبا 
�شملت  �ل����دول����ة،  �إم��������ار�ت  ج��م��ي��ع  يف 
�أط����ف����اًل �إم����ار�ت����ي����ني وم��ق��ي��م��ني من 
�لعرب ذكور و�إناث من خمتلف �لفئات 
�لعمرية من عمر عام حتى 18عاما، 
�لتطبيق  عملية  م��ن  �لن��ت��ه��اء  وب��ع��د 
ل��ل��م��ق��ي��ا���س، ج����رى حتليل  �مل����ي����د�ين 
�لح�شائية  بالطرق  �لتطبيق  بيانات 
�ل�شدق  دللت  ل���ش��ت��خ��ر�ج  �ل��الزم��ة 
و�لثبات و�لدرجات �ملوزونة للمقيا�س، 
و����ش��ت��خ��ال���س م��ع��اي��ري �مل��ق��ي��ا���س وفق 
لي�شبح  �ل�شليمة،  �لعلمية  �لأ���ش�����س 

�ملقيا�س جاهز�ً لال�شتخد�م.
عاملياً  �لأول  ب���اأن���ه  �مل��ق��ي��ا���س  ومي���ت���از 
�ملبا�شر  �ل��ف��ح�����س  ب���ني  ي��ج��م��ع  �ل����ذي 

�ل����ذي ي��ج��ري��ه �مل��خ��ت�����س م���ع �لطفل 
�لأم����ر جلو�نب  ت��ق��دي��ر�ت ويل  وب���ني 
وي��ت��ك��ون من  �ل��ط��ف��ل،  معينة يف من��و 
فئة عمرية متتد من �شنة وحتى   22
�لفئة �لعمرية  ويبلغ مدى  �شنة،   18
�لو�حد لالأعمار �ل�شغرية 6 �أ�شهر .. 
فيما يبلغ �ملدى �شنة و�حدة بعد ذلك، 
ويقي�س ع�شرة جمالت منائية فرعية 
�لأكادميية،  و�مل��ه��ار�ت  �لتو��شل،  هي 
وم������ه������ار�ت �ل����ش���ت���م���ت���اع، و�مل�����ه�����ار�ت 
بالذ�ت،  �ملعنية  �لجتماعية، ومهار�ت 
و�ملهار�ت  �ل��ذ�ت��ي،  �لتوجيه  وم��ه��ار�ت 
�ملجتمعية،  و�مل������ه������ار�ت  �حل����رك����ي����ة، 
وم���ه���ار�ت �حل��ي��اة، وم���ه���ار�ت �ل�شحة 

و�ل�شالمة.
�لعايل  ع��ب��د  ع��ب��د �هلل  ���ش��ع��ادة  و�أك�����د 
�حلميد�ن �لأمني �لعام ملوؤ�ش�شة ز�يد �أن 
�ملوؤ�ش�شة كونها �جلهة �لر�شمية �ملعنية 
على  �لهمم  �أ�شحاب  وتاأهيل  برعاية 

على  وتعمل  �أب��وظ��ب��ي  �إم���ارة  م�شتوى 
و�لرب�مج  و�ملقايي�س  �لأدو�ت  تطوير 
لوجود  �حلاجة  �رت���اأت  بهم،  �خلا�شة 
�لمار�تية  �ل��ب��ي��ئ��ة  ي��ن��ا���ش��ب  م��ق��ي��ا���س 
ح�شب  �لت�شخي�شية  �ل�شروط  ويلبي 
�لعاملية  �ل�����ش��ح��ة  منظمة  م��ت��ط��ل��ب��ات 
تعاونت  ل��ذ�  ب��ه��ا،  �ملرتبطة  و�جل��ه��ات 
�ل���رتب���ي���ة �خل���ا����ش���ة بكلية  ق�����ش��م  م���ع 
لإجناز  �لإم����ار�ت  جامعة  يف  �لرتبية 
ه���ذ� �مل�����ش��روع �حل��ي��وي و�ل���ه���ام �لذي 
ي�شهم يف ت�شخي�س �لإعاقة ب�شكل عام 
و�لإعاقة �لذهنية ب�شكل خا�س، ويعد 
�أف�����ش��ل م��وؤ���ش��ر ع��ل��ى م�����ش��ت��وى تكيف 
�لطالب من �أ�شحاب �لهمم، وبالتايل 
فهو موؤ�شر قوي على مدى ��شتفادته 

من �خلدمات �ملقدمة.
�لعليا  ز�ي�����د  م��وؤ���ش�����ش��ة  �أن  و�أ�����ش����اف 
�شمورّ  ر�أ���ش��ه��ا  وعلى  �لهمم،  لأ���ش��ح��اب 
�ل�شيخ خالد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 

�ل���دور  ع��ال��ي��اً  ت��ق��در  �لإد�رة،  جم��ل�����س 
�لتعليمية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ت��ل��ع��ب��ه  �ل����ذي 
�أن  وي�شعدنا  �لهمم،  �أ�شحاب  خلدمة 
ننجز هذ� �مل�شروع بالتعاون و�ل�شر�كة 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  مع جامعة 
�جل��ام��ع��ة �ل��ع��ري��ق��ة �ل��ت��ي ت��ق��وم بهذ� 

�لدور �لوطني.
لتوجيهات  وتنفيذ�  �ملوؤ�ش�شة  �أن  وذكر 
ربط  �إىل  ت�����ش��ع��ى  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة 
�لبحث �لعلمي �جلامعي بالحتياجات 
و�أن  للمجتمع،  و�ل��و�ق��ع��ي��ة  �لعملية 
متثل  �لإم����ار�ت  جامعة  م��ع  �ل�شر�كة 
�أدو�ت  وت���ط���وي���ر  ب���ن���اء  ن���ح���و  خ���ط���وة 
�لإعاقة  ت�شخي�س  جم��ال  يف  وطنية 
�أ�شحاب  ق������در�ت  م�����ش��ت��وى  وق���ي���ا����س 
�ملنا�شبة  �خل���دم���ات  ل��ت��ق��دمي  �ل��ه��م��م 
�لفردية  �ح��ت��ي��اج��ات��ه��م  وت��ل��ب��ي��ة  ل��ه��م 
ون��ح��ن يف ع�شر  �مل��ج��الت  يف خمتلف 

�لبتكار و�لقت�شاد �ملعريف.

بق�شم  ل��ل��م�����ش��وؤول��ني  �ل�����ش��ك��ر  ووج�����ه 
�ل��رتب��ي��ة يف  �ل��رتب��ي��ة �خل��ا���ش��ة بكلية 
�لعمل  ول���ف���ري���ق  �لإم���������ار�ت  ج��ام��ع��ة 
موؤ�ش�شة  مع  و�ملتميز  �ملثمر  لتعاونهم 
�لهمم  �أ���ش��ح��اب  خل��دم��ة  �لعليا  ز�ي���د 
و�لتعليم  �ل���رتب���ي���ة  ل�������وز�رة  و�أي�������ش���ا 
لت�شهيل  و�مل���ع���رف���ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ود�ئ������رة 

�إجر�ء�ت �لتطبيق �مليد�نى.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت �ل��دك��ت��ورة جنوى 
ب���اأع���م���ال عميد  �ل���ق���ائ���م  �حل���و����ش���ن���ي، 
ك��ل��ي��ة �ل��رتب��ي��ة يف ج��ام��ع��ة �لإم������ار�ت 
ز�يد  م��وؤ���ش�����ش��ة  �إن  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�شريكا  تعترب  �لهمم  لأ�شحاب  �لعليا 
�لتعاون  لتفعيل  ه��ام��ا  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ا 
و  �لتو��شل بني �جلامعة  ومد ج�شور 

موؤ�ش�شات �لدولة كافة.
و�أكدت �أن كلية �لرتبية ت�شخر كو�درها 
وخ��رب�ت��ه��ا �ل��ع��ل��م��ي��ة و�مل��ع��رف��ي��ة كافة 
لإحد�ث قفزة نوعية يف جمال خدمة 

�أج����ل متكينهم  �ل��ه��م��م م��ن  �أ���ش��ح��اب 
لالندماج �لكامل يف جمتمعاتهم.

هالة  �لدكتورة  �أو�شحت  ناحيتها  من 
�لرتبية  ق�����ش��م  رئ��ي�����س  �حل���وي���ر����س، 
�خلا�شة يف كلية �لرتبية، �أن �ل�شلوك 
و�ملحكات  �ملعايري  من  يعترب  �لتكيفي 
ت�شخي�س  يف  ت�شتخدم  �ل��ت��ي  �ل��ه��ام��ة 
�لنمائية  و�مل��ه��ار�ت  �ل��ق��در�ت  وتقييم 
�لنمو  ل�شنو�ت  �ملختلفة  مبظاهرها 
جمموعة  حتديد  وميكن  �لأ�شا�شية، 
ي�����ش��اع��د قيا�س  �ل���ت���ي  �مل���م���ي���ز�ت  م���ن 
منها  حتقيقها  على  �لتكيفي  �ل�شلوك 

�لتمييز  توفري معلومات ت�شاعد على 
�مل�شتويات  ع��ل��ى  �لأف��������ر�د  �أد�ء  ب���ني 
�لجتماعي،  �لنمو  ملظاهر  �ملختلفة 
و�شادقة  و�ق���ع���ي���ة  دللت  وت����وف����ري 
ل���ل���ع���ي���ن���ات، م�����ن خ�������الل �����ش���ت���خ���د�م 
�ل�شليمة،  �لعلمي  �لبحث  منهجيات 
حتديد  على  �مل�شاعدة  يف  ي�شاهم  كما 
ويقي�س  نف�شها،  �لإعاقة  و�شدة  درج��ة 
�لتطور �لنمائي منذ �شنة ولغاية 18 

�شنة.
عو�شة  �ل��دك��ت��ورة  �أك����دت  جهتها  م��ن 
ل�شوؤون  �ل��ع��م��ي��د  م�����ش��اع��د  �مل���ه���ريي، 

قيا�س  �أن  �ل��رتب��ي��ة،  كلية  يف  �لطلبة 
يعمل  ع���ام  ب�شكل  �لتكيفي  �ل�����ش��ل��وك 
�ل��ق��وة و�جلو�نب  ن��ق��اط  على حت��دي��د 
�لتي حتتاج �إىل تنمية وتطوير، وذلك 
مع  م�شتوياتهم  م��ق��ارن��ة  خ���الل  م��ن 
�لعمر  يف  مياثلونهم  م��ن  م�شتويات 
ميتاز  كما  �لثقافية.  و�لبيئة  �لزمني 
وفائدة  �أهمية  ذ�ت  ملعلومات  بتوفريه 
�لكلينكي،  �ل���ت���دري���ب  ع��م��ل��ي��ات  يف 
يوؤديه  �ل����ذي  �ل�����دور  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
��شتخد�م �ملقيا�س يف تخطيط وتقييم 

��شرت�تيجيات �لعالج و�لتدخل.

اأبوظبي للتقاعد يطلق نظاما ذكيا لتح�صيل ال�صرتاكات من جهات العمل

اإجناز م�صروع ال�صلوك التكيفي الأول من نوعه على م�صتوى الدولة لأَ�صحاب الهمم

•• دبي-الفجر
دع���وة  �أن  �ل����رب  د�ر  ج��م��ع��ي��ة  �أك������دت 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة، 
دبي،  ح��اك��م  �ل����وزر�ء،  جمل�س  رئي�س 
�لإم�����ار�ت�����ي  �مل��ج��ت��م��ع  �هلل-  -رع�������اه 
و�لثناء  و�ل��ت��ق��دي��ر  �ل�����ش��ك��ر  ل��ت��وج��ي��ه 
و�مل�شعفني،  و�مل��م��ر���ش��ني  ل���الأط���ب���اء 
�ل��ع��ام��ل��ني يف دول�����ة �لإم���������ار�ت، عن 
ط���ري���ق �ل���ر����ش���ائ���ل و�ل���ف���ي���دي���و، عرب 
#�شكر�ً_خط_دفاعنا_ �ل��و���ش��م 

�حلق  لإع���ط���اء  ن��ق��ي��ة  ���ش��ورة  �لأول، 
لأهله،  �لف�شل  و�إرج����اع  لأ���ش��ح��اب��ه، 
يف وطن تاأ�ش�س على �لقيم �ل�شادقة 
بليغ  وتعبري  و�لر��شخة،  و�لأ�شيلة 
عن فل�شفة دولتنا و�شيا�شتها �لوطنية 

و�لإن�شانية �لثابتة.
وقال خلفان خليفة �ملزروعي، رئي�س 
�إن كلمات  “د�ر �لرب”:  �إد�رة  جمل�س 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�لطو�قم  جت����اه  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د 
يف  �ل�شحي،  قطاعنا  وبحق  �لطبية 

�ل��ظ��روف �ل��ر�ه��ن��ة، و�إط���الق���ه و�شم 
ل  و لأ � _ عنا فا د _ خط _ً� �شكر #
�ملتجذرة، يف  �لإمار�تيني  يعك�س قيم 
�ل�شعادة ودولة  �ل��وف��اء ووط��ن  وط��ن 
قيادتنا  بحر�س  م�شيد�  �لإن�شانية، 
�لر�شيدة على �لحتفاء بكل من يقدم 
�لوطن  ل��ه��ذ�  دوؤوًب�����ا  خمل�شا  ع��ط��اء 
�لطيب �ملعطاء، يف �شبيل ��شتمر�رية 
و��شتد�مة م�شريتنا �لوطنية �ملباركة، 
�لوطنية  �إجن��از�ت��ن��ا  على  و�ملحافظة 

�حل�شارية ومكت�شباتنا �لتنموية.

»دار الرب«: اإرجاع 
الف�صل لأهله

�صحة دبي تطلق حملة توعوية 
عن كورونا بالتعاون مع تويرت

هالة احلوير�سعبداهلل عبد العايل احلميدانجنوى احلو�صني عو�صة املهريي

•• الفجرية-الفجر: 

�أطلق مقهى �لفجرية �لثقايف �لتابع 
�لجتماعية  �ل���ف���ج���رية  جل��م��ع��ي��ة 
مو�قع  على  �أدبية  مبادرة  �لثقافية 
�لتو��شل �لجتماعي بعنو�ن  �شذر�ت 
، وذل�����ك مت��ا���ش��ي��اً م���ع �لإج��������ر�ء�ت 
�لحرت�زية و�لوقائية �لتي �تخذتها 
دولة �لإمار�ت وخمتلف دول �لعامل 

للحد من �نت�شار فريو�س كورونا.
�لتعريف  �إىل  �مل�����ب�����ادرة  وت����ه����دف 
�أوقات  و��شتثمار  �لكترّاب،  مبوؤلفات 
ف������ر�غ �أف���������ر�د �مل���ج���ت���م���ع ب���ال���ق���ر�ءة 
�أث�����ن�����اء فرتة  و�ل���ب���ح���ث و�لإب�����������د�ع 
�مل�����ن�����ازل، وذل������ك من  م���ك���وث���ه���م يف 
خ���الل �ن��ت��اج م��ق��اط��ع ف��ي��دي��و يقوم 
��اب و�مل��وه��وب��ني وحم��ب��ي �لأدب  �ل��ك��ترّ
ب���ت�������ش���ج���ي���ل���ه���ا م�����ن م���ن���ازل���ه���م،����س 
من  متنوعة  ق���ر�ء�ت  على  وحتتوي 
و�لعاملي،  و�لعربي  �لإم��ار�ت��ي  �لأدب 
�لتو��شل  م��ن�����ش��ات  ع��ل��ى  تن�شر  ث��م 

�لجتماعي.
رئي�س  �ل���ظ���ن���ح���اين  خ����ال����د  و�أك��������د 
�جل����م����ع����ي����ة، ح������ر�������س  �ل����ف����ج����رية 
�لجتماعية �لثقافية  يف هذ� �لوقت 
�ل�����ش��ع��ب �ل����ذي مي���ر ب���ه �ل���ع���امل يف 
كورونا،  ف��ريو���س  جائحة  م��و�ج��ه��ة 
و�ملوهوبني  �ملبدعني  ت�شجيع  على 
�ل���ك���ت���اب���ة  يف  �ل������ش�����ت�����م�����ر�ر  ع����ل����ى 
�مل���ب���ادرة  �أن  م�����ش��ري�ً  �لإب����د�ع����ي����ة.. 
�لعربي  �مل���ح���ت���وى  دع����م  يف  ت�����ش��ه��م 

�لجتماعي  �لتو��شل  من�شات  على 
�أ�شا�شياً من  ل ج��زء�ً  ت�شكرّ باتت  �لتي 
لأغلب  �ليومية  �حل��ي��اة  مم��ار���ش��ات 

طبقات �ملجتمع.
�حلفيتي  ���ش��ل��م��ى  ق���ال���ت  ب����دوره����ا، 
مديرة مقهى �لفجرية �لثقايف:  �إن 
�لتعريف  يف  ت�شهم  ���ش��ذر�ت  م��ب��ادرة 
دورها  �لكترّاب، ف�شاًل عن  مبوؤلفات 
�مل�شاركني يف فن  �إب��د�ع��ات  يف جتلي 
�لإل���ق���اء و���ش��ن��اع��ة �مل��ح��ت��وى �لأدب���ي 
�ملرئي و�مل�شموع، وذلك من منطلق 

�أن �لعزلة هي بذرة �لإبد�ع .
قد  �لأب���و�ب  �إن  �حلفيتي،  و�أ�شافت 
ة �أمام  تغلق لكن �لعقول تبقى م�شرعرّ
�لأدب على �ختالف مقا�شده وتنوع 
�أجنا�شه وتعدد ر�شائله لأنه �لرفيق 
�لأمثل لهذه �لعزلة.. لفتًة �إىل �أن 
�لقر�ءة و�لبحث  �لوقت يف  ��شتثمار 
عن مو�طن �جلمال يف بطون �لكتب 
وم�����ش��ارك��ت��ه��ا م��ع �ل��ن��ا���س ه��و �أجنح 

��شتثمار يف �لوقت �لر�هن.

مقهى الفجرية الثقايف يطلق 
�صذرات على التوا�صل الجتماعي

ق�صاء اأبوظبي توجه مديريات ال�صرطة باإيقاف اإجراءات التنفيذ اخلا�صة 
ب�صبط  واإح�صار وحب�ض الأفراد ملدة �صهرين

•• اأبوظبي -وام:

وج��ه��ت د�ئ����رة �ل��ق�����ش��اء يف �أب��وظ��ب��ي، م��دي��ري��ات �شرطة 
�أب��وظ��ب��ي و�مل��ن��اط��ق �خل��ارج��ي��ة و�ل���ع���ني و�ل��ظ��ف��رة كافة 
و�إح�شار  ب�شبط  �خل��ا���ش��ة  �لتنفيذ  �إج������ر�ء�ت  ب��اإي��ق��اف 
 24 وحب�س �لأف��ر�د ملدة �شهرين   لغاية �نتهاء �ملهلة يف 
2020   با�شتثناء ق�شايا �لنفقة وق�شايا �لتنفيذ  مايو 
�ل��ن��ظ��ام منعا  �ل��ع��م��ايل م��ع �لإب���ق���اء ع��ل��ى �لتعاميم ع��ل��ى 
تنفيذ�  �ل���دول���ة..وذل���ك  خ���ارج  �ل�����ش��ف��ر  م��ن  للمطلوبني 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ع��ن  �ل�����ش��ادر  �ل�����ش��ام��ي  للتوجيه 

حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
يو�شف  �مل�شت�شار  �شعادة  و�أك���د  �مل�شلحة.  للقو�ت  �لأع��ل��ى 
�أن تلك  �أبوظبي،  �لق�شاء يف  د�ئ��رة  �شعيد �لعربي، وكيل 
�لإجر�ء�ت �لتي حتظى مبتابعة مبا�شرة من �شمو �ل�شيخ 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور 
�شاأنها  �لق�شاء، من  د�ئ��رة  رئي�س   ، �لرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر 
حتقيق �لغاية من �لتوجيه �ل�شامي بدعم �أفر�د �ملجتمع 
وتخفيف �لأعباء �ملرتتبة عليهم نتيجة �لأو�شاع �لر�هنة، 
مع �حلفاظ يف �لوقت نف�شه على حقوق �لد�ئنني، مبنع 
�أو�شاعهم  ت�شوية  حل��ني  �ل��دول��ة  م��غ��ادرة  م��ن  �ملطلوبني 

وفق �لقانون. و�أو�شح �مل�شت�شار �لعربي، �أن �إد�رة �لتنفيذ 
بد�ئرة �لق�شاء �تخذت جميع �خلطو�ت �لإجر�ئية بعدم 
يف  �حلب�س  �أو  �لإح�شار  �أو  بال�شبط  ق���ر�ر�ت  �أي  �إ���ش��د�ر 
ق�شايا �لتنفيذ �ملدين و�لتجاري و�لإيجار�ت حلني �نتهاء 
�لق�شايا  يف  �إخ���الء  �أي  تنفيذ  و�إي��ق��اف  �ل�شهرين،  مهلة 
�لإيجارية، مع �إيقاف قيد �أي ق�شية تنفيذ يف هذ� �لإطار، 
�إج��ر�ء تنفيذي يف �لق�شايا �ملدنية من  �أي  �إ�شد�ر  ووقف 
�شبط و�إح�شار وحب�س وحجوز�ت على �حل�شابات �لبنكية 
�لنفقة  ق�شايا  با�شتثناء  و�لعقار�ت،  و�لأ�شهم  و�ل�شيار�ت 

و�لتنفيذ �لعمايل.

زايد اخلري من�صة اإن�صانية متجددة للعطاء 
•• دبي –الفجر:

يو��شل برنامج "ز�يد �خلري" على قناة �لأوىل دعمه للمر�شى �ملع�شرين و�حلالت �لطارئة يف �إطار �لتعاون �مل�شرتك 
�لقائم بني "بيت �خلري" و"دبي �خلريية"، حيث تتناوب �جلمعيتان على ��شتثمار هذه �ملن�شة �لإعالمية �أ�شبوعياً، 
و�لتربع  �لعون،  لتقدمي  و�ملح�شنات  �ملح�شنني  ودع��وة  �لطارئة،  �لإن�شانية  و�حل��الت  �خلريية،  �مل�شاريع   بعر�س 
�لالزمة  �جلر�حية  �لعمليات  ب��اإج��ر�ء  لها  وي�شمح  عجزها،  من  يخرجها  م��ال  من  حتتاجه  ما  بتوفري  لنجدتها، 
و��شتكمال �أ�شباب �لعالج �ملطلوب. ويبث �لربنامج يف متام �ل�شاعة �لر�بعة، من م�شاء كل خمي�س على قناة �لأوىل 
على �لرتدد 107.4 وميتد حتى �ل�شاعة �لر�بعة حتى �ل�شاد�شة على مد�ر �لعام، ما عد� �شهر رم�شان، حيث �شيبث 

�لربنامج يومياً، وملدة �شاعة، من �ل�شاعة �خلام�شة حتى �ل�شاد�شة قبيل �ملغرب.
وبلغت حلقات "بيت �خلري" حتى �لآن 4 حلقات، جمعت فيها 508 �ألف درهم، لنجدة 13 مري�شاً م�شطر�ً للعالج، 
ويدخل هذ� �لعطاء �شمن م�شروع عالج، �لذي �أطلقته "بيت �خلري" لنجدة �ملر�شى �ملقيمني و�لأقل دخاًل، و�لذي 

بلغ �إنفاقه عام 2019 مبلغ 6،481،313 درهما.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

رئي�س  �لب�شتكي  عي�شى  �لدكتور  دعا 
�ملد�ر�س  �ل���ي���وم ط��ل��ب��ة  دب���ي  ج��ام��ع��ة 
و�جل���ام���ع���ات ك��اف��ة ل��ال���ش��ت��ف��ادة من 
فر�شة �لتعلم عن بعد خدمة لدولة 
�لإم�����ار�ت و�أه��د�ف��ه��ا. وج���اء ذل��ك يف 
ك��ل��م��ة ع��رب ف��ي��دي��و ط��ل��ب م��ن��ه��م من 
مو�شوع  يف  بجدية  �لتعاطي  خالله 
�لتعلم عن بعد كونه فر�شة تاريخية 
للم�شاهمة يف �لطفرة �لتعليمية �لتي 
�إن �لتعلم  جتتاح �لعامل �ليوم. وقال 
�شخ�س  لأي  ممكنا  �أ���ش��ب��ح  بعد  ع��ن 
من �أي مكان وعرب �أي جهاز وخا�شة 
وبنيتها  �لذكية  دولتنا وخدماتها  يف 

وتقنية  �لتعليم  جم��ايل  يف  �لتحتية 
لال�شتجابة  �لطلبة  ودعا  �ملعلومات. 
لتوجيهات �لدولة يف جمال �حلفاظ 
�شعار   م���ردد�ً  �لعامة  �ل�شالمة  على 

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 �ل��ت��ع��ل��ي��م ع���ن بعد 
�لأعمال،  )�إد�رة  كلياتها  جميع  يف 
وكلية  �مل��ع��ل��وم��ات  وتقنية  �لهند�شة 
مركز  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة  �ل����ق����ان����ون( 
�لتطوير �لتنفيذي لديها و�لذي بد�أ 
بتقدمي ع��دد م��ن �ل����دور�ت ع��ن بعد 
تعليمات  مع  متا�شياً  مكثف  وب�شكل 
و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وزر�ة  و�إر����ش���اد�ت 

للوقاية من فريو�س كورونا.  

�لدكتورعي�شى  قال  �ل�شدد،  ويف هذ� 
�ل���ب�������ش���ت���ك���ي رئ����ي���������س ج����ام����ع����ة دب����ي 
بطاقمها  م�����ش��ت��ع��دة  �جل���ام���ع���ة  �إن 

لتقدمي  و�لتقني  و�لإد�ري  �لتعليمي 
وباأ�شلوب  مب��و�ع��ي��ده��ا  �مل��ح��ا���ش��ر�ت 
�لغاية  �أن  و�أ���ش��اف  ومتطور.  جديد 
م���ن �ل��ت��ع��ل��ي��م ع���ن ب��ع��د ل��ي�����س فقط 
ومبتكرة  متطورة  �أ�شاليب  ��شتخد�م 
تعزيز�لتعليم �حلقيقي  �أجل  بل من 
و�ل��ف��ع��ال. ك��م��ا �أك���د �أن �مل��ط��ل��وب هو 
جودة �لتعليم و�لرتكيز على �لطلبة 
و�ل��ت��ف��اع��ل معهم م��ن خ��الل تقدمي 

من�شات تفاعلية ومتطورة. 
كما قام �لدكتور نا�شر �ملرقب نائب 
تقنية  ق�شم  ومدير  �جلامعة  رئي�س 
م���ع جميع  ب��ال��ت��و����ش��ل  �مل���ع���ل���وم���ات 
�جلامعة  �أن  ل��ه��م  ل��ي��وؤك��د  �ل��ط��ل��ب��ة 
 21 م��ن  ب��ع��د  ع��ن  بالتعليم  ���ش��ت��ب��د�أ 

وباملو�عيد  �ب��ري��ل   2 وح��ت��ى  م��ار���س 
�لعادية للمحا�شر�ت. ور�فق �لر�شالة 
بر�بط خا�س لفيديو ي�شاعدهم على 
بعد  ع��ن  �مل��ح��ا���ش��ر�ت  يف  �لت�شجيل 
عن  �لتعليم  ��شلوب  على  و�لتمرين 

بعد.
رو�شة  �لطالبة  �أر�شلت  ومن جهتها، 
�لطلبة  �حت��اد  رئي�شة  نائبة  �خلياط 
تعلن  زمالئها  �ىل  فيديو  للجامعة 
لتعليم  �جل��ام��ع��ة  ����ش��ت��ع��د�د  ع��ن  فيه 

�لطلبة عن بعد. 
و�أ�شارت �لطالبة ميثاء �أحمد رئي�شة 
ياأخذ  �لحت������اد  �أن  �ل��ط��ل��ب��ة  �حت�����اد 
م��و���ش��وع �ل��ت��ع��ل��ي��م ع���ن ب��ع��د بجدية 
كبرية وقد �أر�شلت �إىل جميع �لطلبة 

على  فيها  حثتهم  حتفيزية،  ر�شالة 
�لتقيد مبو�عيد �لدر��شة و�ل�شتفادة 
�ل��ف��ر���ش��ة للتعلم ع��ن بعد  م��ن ه���ذه 

�لأكادميي  �مل�شتوى  على  و�حل��ف��اظ 
�لعال جلامعة دبي وخريجيها.

دبي  �لت�شجيل يف جامعة  ق�شم  وكان 

�ت�شالت  ��شتقبال  على  ح��ر���س  ق��د 
�ل���ر�ب���ط  �إىل  و�ر�����ش����اده����م  �ل��ط��ل��ب��ة 

�خلا�س بالتعلم عن بعد.

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  يف  �لطاقة  د�ئ���رة  رئي�س  �مل���رر  مر�شد  عوي�شة  �ملهند�س  م��ع��ايل  �أ���ش��اد 
باجلهود �مل�شرتكة لل�شركات �لعاملة يف قطاع �لطاقة يف �أبوظبي وثمن �لتعاون 
�لر�شيدة  �لقيادة  توجيهات  مظلة  حت��ت  كافة  �حلكومية  �جل��ه��ات  ب��ني  �ل��ر�ئ��د 
ر�أ�س  على  ومقيمني   �لنا�س  مو�طنني  ورفاهية  و�شالمة  و�شع �شحة  ل�شمان 
�لأولويات يف كل �لظروف و�ل�شتمر�ر يف تزويد �ملجتمع و�ل�شركات يف �لقطاعني 

�حلكومي و�خلا�س باملو�رد �ملائية و�لطاقة �لأ�شا�شية �لتي يحتاجون �إليها.
�أن توفري �خلدمات �حليوية ويف مقدمتها �ملياه و�لكهرباء يجب  �أكد معاليه  و 
و�لتجارية  �ل�شحية  �لقطاعات  جميع  لتمكني  وم�شتد�مة  موثوقة  تظل  �أن 
و�لجتماعية و�شل�شلة �لإمد�د و�لتوريد�ت �لأخرى من مو��شلة �أعمالها يف ظل 

�لو�شع �لر�هن.
و�شمان  للطاقة،  �لتحتية  بنيتها  حماية  على  ق���ادرة  �أب��وظ��ب��ي  �إم���ارة  �إن  وق��ال 
����ش��ت��م��ر�ري��ة �لإم�����د�د�ت �لآم��ن��ة و�مل��وث��وق��ة ب��امل��ي��اه وخ��دم��ات �ل�����ش��رف �ل�شحي 

و�لكهرباء يف �لعام 2020 و�لأعو�م �ملقبلة.
و�أ����ش���اف م��ع��ال��ي��ه..   ل��ط��امل��ا ك��ان��ت �ل��ط��اق��ة رك��ي��زة رئي�شة م��ن رك��ائ��ز �لتنمية 
�لجتماعية و�لقت�شادية يف �أبوظبي وم�شاهما يف حتقيق جودة �حلياة و�ل�شحة 
�ل�شابقة  �لعقود  �أبوظبي وعلى مدى  �إمارة  و�لرفاهية ل�شكان �لإم��ارة.. متكنت 
�لبنى  �أك��رب  و�ح��دة من  ي�شم  �لكفاءة وم�شتد�ما  نظام طاقة عايل  من تطوير 
و�لنقل  �لتوليد  على  عالية  ق��درة  مع  �ملنطقة  م�شتوى  على  لل�شبكات  �لتحتية 

و�لتوزيع .
و�أو�شح معاليه �أن �أبوظبي لديها طاقة �إنتاج كهربائي ت�شل �إىل 75 كيلو و�ط 
�شاعيا مع �أكرث من ت�شعة �آلف كيلومرت من خطوط �لنقل �لعلوية و�جلوفية 
و�أكرث من 70 �ألف كيلومرت من خطوط �لتوزيع، و�أما بالن�شبة لقطاع �ملياه فاإن 
لدى �لإمارة قدرة كبرية وبنية حتتية ل�شمان �أمن �لإمد�د. حيث تبلغ �لقدرة 
مبتو�شط  يومياً  بريطاين  جالون  مليون   960 للمياه  �لإجمالية  �لإنتاجية 
�إنتاج يومي يبلغ 732 مليون جالون بريطاين، و�شبكة نقل بطول 3601 كم 
مع 52 حمطة �شخ و126 خز�نا، و�شبكة توزيع بطول 13952 كم مع 43 
حمطة �شخ و99 خز�نا.. كما �أن �أبوظبي لديها �أكرب �حتياطي يف �لعامل ي�شل 
�إىل 26 مليون مرت مكعب من �ملياه �ملحالة عالية �جلودة وقدرة تخزين ت�شل 

�إىل 5.6 مليار جالون من �ملياه.

39 حمطة ملعاجلة مياه �ل�شرف  �أبوظبي متتلك كذلك  �أن  �إىل  و�أ�شار معاليه 
لل�شحة  �لعاملية  �ملعايري  باأعلى  تعمل  و�لتي  ميغاو�ط،   1298 ب�شعة  �ل�شحي 
�إن برنامج تعزيز �لنفق �ل�شرت�تيجي  و�ل�شالمة و�حلفاظ على �لبيئة.. وقال 
�جلديد يف �أبوظبي  STEP  �مل�شمم جلمع ومعاجلة �ملياه �لتي يتم ت�شريفها 
حو�يل  معاجلة  على  �لقدرة  لديه  و�ل�شناعية  و�لتجارية  �ل�شكنية  �ملباين  من 
441000 مرت مكعب من تدفق مياه �ل�شرف �ل�شحي �خلام يوميا.  و�أ�شاف 
�ن �لبنية �لتحتية للطاقة يف �أبوظبي قوية ومرنة، و�لإمد�د�ت �آمنة على �ملديني 

�لقريب و�لبعيد، ومن �ملهم �لإ�شارة �إىل جاهزيتنا �لق�شوى، فنحن لدينا نظاما 
�لت�شغيلية  عملياتنا  ��شتمر�ر  ي�شمن  للطو�رئ  �لتخطيط  يف  وموثوقا  فعال 
�ل�شكنية  �لقطاعات  �ل�شحي جلميع  �ل�شرف  �ملياه و�لكهرباء وخدمات  وتوفري 

و�لتجارية و�ل�شناعية.
د�ئرة  فاإننا يف  �لإم��ارة،  �لطاقة يف  �ملنظمة لقطاع  وقال معاليه ب�شفتنا �جلهة 
و�شبكات  �لكهربائية  �ل�شبكة  �أن  من  �لتاأكد  �أولوياتنا  �شد�رة  يف  ن�شع  �لطاقة 
�ل��ت��ك��ي��ف �لالزمة  ب��امل��رون��ة و���ش��رع��ة  �ل�����ش��ح��ي تتمتع  �ل�����ش��رف  �مل��ي��اه و���ش��ب��ك��ات 

وتعمل باأعلى كفاءة. وخالل �لو�شع �لعاملي �لر�هن، نحن نو��شل �تخاذ جميع 
يف  �ملخت�شة  �جلهات  توجيهات  مع  يتما�شى  مبا  �لالزمة  �ل�شتباقية  �خلطو�ت 
�مل�شلحة  و�أ�شحاب  �لطاقة  قطاع  يف  موظفينا  و�شالمة  �شحة  حلماية  �لدولة 
�إىل جاهزية د�ئرة �لطاقة  �أف��ر�د جمتمعنا.  و�أ�شار معاليه  و�مل�شتهلكني وكامل 
�حلاجة،  ح�شب  بعد،  عن  للعمل  �لقطاع  يف  و�لعاملة  �مل�شغلة  �ل�شركات  وجميع 
�لت�شغيلية  �لعمليات  ��شتمر�رية  و�شمان  �لأع��م��ال  ��شتمر�رية  على  للحفاظ 
�لظروف  �أن  مو�شحا  �لإم������د�د�ت،  و�أم���ن  �ل��ط��اق��ة  ق��ط��اع  منظومة  وم��وث��وق��ي��ة 
�حلالية �لتي تطلبت توفري �لعمل عن بعد �أثبتت �لقدر�ت �لرقمية للقطاع يف 

�إد�رة �لتطبيقات �لت�شغيلية وخدمات �لعمالء عن بعد.
�لطلب  يف  �ملحتمل  �لتغيري  ودر����ش��ة  م��ر�ق��ب��ة  على  حاليا  نعمل  معاليه  وق���ال 
من  �لكثري  توجه  م��ع  ول�شيما  �لتجارية  �لقطاعات  م��ن  و�مل��ي��اه  �لطاقة  على 
�ل�شتهالك من  بزيادة  �لتوقعات  �إىل  بالإ�شافة  هذ�  بعد،  للعمل عن  �ل�شركات 
عن  �لتعليم  نظام  و�عتماد  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  �إغ��الق  نتيجة  �ل�شكني  �لقطاع 
�أحمال  و نر�قب  �مل��ن��ازل..  د�خ��ل  �لأ�شر لأوق��ات طويلة  ي��وؤدي لتو�جد  بعد مما 
�لت�شغيلية  �ل�شركات  ق��درة  م��ن  و�ث��ق��ون  ونحن  �ل�شتهالك  وم��ع��دلت  �لطاقة 
تختلف  ل  و�لتي  و�لكهرباء  �ملياه  على  �لطلب  يف  �لتحولت  مع  �لتعامل  على 
�أيام �لأ�شبوع وعطالت  كثري� عن �لتحولت �ملعتادة يف �لطلب على �حلمل بني 
نهاية �لأ�شبوع، كما �أننا على �أمت �ل�شتعد�د ملو�كبة حتولت �لطلب مع �حلفاظ 
تاأثري�ت  د�ئ��م  ب�شكل  كذلك  نر�قب  و  �لطاقة..  قطاع  منظومة  موثوقية  على 
�لنفط  كانت  �شو�ء  �لطاقة  و�أ�شعار  �لعاملية،  �لقت�شاد�ت  على  �لر�هن  �لو�شع 
�ل�شرورية  �مل�شتوردة  و�مل��ع��د�ت  �ملنتجات  وت��و�ف��ر  �ملتجددة،  �لطاقة  م�شادر  �أو 
�أنه متا�شياً  و�أ�شاف  �أبوظبي.    �ل�شم�شية و�لنووية يف  �لطاقة  ملو��شلة م�شاريع 
مع �لإجر�ء�ت �لوقائية �ملتبعة يف �أغلب دول �لعامل ب�شاأن عقد �لجتماعات �لتي 
تتطلب ح�شور�ً كبري�ً، مت تاأجيل �لجتماع �ملقرر يوم 18 مار�س 2020 لفتح 
�لعطاء�ت �لنهائية لتطوير حمطة �لطاقة �ل�شم�شية �لكهرو�شوئية بقدرة 1.5 
جيجاو�ت يف منطقة �لظفرة، فيما �شيتم �إبالغ �ملقدمني على �لعطاء�ت يف �ملوعد 

�جلديد لحقا.
بف�شل  �لتحديات  وج��ه  يف  لل�شمود  يوؤهلنا  جيد  و�شع  يف  نحن  معاليه  وق��ال 
�إىل  بالإ�شافة  بتنفيذها  �لر�شيدة  �لقيادة  وجهت  �لتي  �ل�شتباقية  �لإج���ر�ء�ت 
�لقدر�ت و�لإمكانات �لرقمية �ملتاحة لكل �جلهات �حلكومية مما ي�شمن قدرتها 

على مو��شلة �لأعمال وتوفري �خلدمات �حليوية للجميع.

•• اأبوظبي-وام:

مت �أم�س �لإعالن عن  �شندوق �لإمار�ت وطن �لإن�شانية  يف �لدولة ملو�جهة فريو�س كورونا 
�مل�شتجد  كوفيد 19  وذلك بالتن�شيق بني �لهيئة �لوطنية لإد�رة �لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث 

وهيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي، و�جلمعيات و�ملنظمات �لإن�شانية يف �لدولة.
�مل�شاهمات  �إىل  �إ�شافة  و�لعينية،  �ملادية  �ملوؤ�ش�شات  و  �لأف��ر�د  م�شاهمات  �ل�شندوق  ي�شتقبل  و 
�لآخرى �ملتمثلة يف �ملباين و�ملر�فق �حليوية و�ل�شيار�ت وو�شائل �لدعم �للوج�شتي عرب مر�كز 
لإد�رة  �آلية  و�شع  ومت  �لأخ��رى  �خلريية  و�جلمعيات  �ل��دول��ة،  م�شتوى  على  �لأحمر  �لهالل 
وتنظيم و�إد�مة �مل�شاهمات  �لعينية و�ملادية  بهدف توحيد �جلهود �لوطنية للت�شدي لفريو�س 

كورونا.

و  �ل�شحية  �لفريو�س  تد�عيات  من  �حل��د  يف  �ل��دول��ة  جلهود  تعزيز�  �ل�شندوق  �إن�شاء  ياأتي 
ي�شود  �ل��ذي  �ملجتمعي  �لتالحم  م�شامني  يج�شد  و  �لجتماعية  و  �لقت�شادية  و  �لإن�شانية 

جمتمع �لإمار�ت �لذي ي�شد بع�شه بع�شا.
كانت  �لهيئة �لوطنية لإد�رة �لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث  قد ��شت�شافت مبقرها يف �أبوظبي 
�لحمر  �لهالل  ممثل  بح�شور  �لإن�شانية  وطن  �لإم��ارت  �شندوق  لتاأ�شي�س  �لأول  �لجتماع 
يف  �خل��ريي��ة  و�جلمعيات  �لإن�شانية  و�لهيئات  �ملنظمات  ع��ن  ممثلني  جانب  �إىل  �لإم��ار�ت��ي 

�لدولة.
�لأف���ر�د  مب�شاهمات  �لأخ����رى،  �جلمعيات  و  �ملنظمات  و  �لأح��م��ر   �ل��ه��الل  هيئة  �أ����ش���ادت   و 
و�ملوؤ�ش�شات و�لهيئات، و�لتي جاءت مببادر�ت ذ�تية من تلك �جلهات ما يوؤكد ح�شها �لوطني 

�لعايل، و��شت�شعار� منها مل�شوؤوليتها �ملجتمعية يف هذه �لظروف �ل�شحية �لطارئة.

للت�صدي لفريو�ض كورونا..الإعالن عن �صندوق الإمارات وطن الإن�صانية

رئي�ض جامعة دبي يدعو الطلبة لال�صتفادة من التعلم عن بعد

عوي�صة املرر: البنية التحتية للطاقة يف اأبوظبي قوية ومرنة واأمن الإمدادات موثوق

•• اأبوظبي-الفجر: 

كورونا  بفريو�س  �خلا�شة  �لوقائية  �لتد�بري  مع  متا�شياً 
�لزو�ر  و���ش��الم��ة  �شحة  على  وح��ر���ش��اً   ،)19 – )ك��وف��ي��د 
و�جل��م��ه��ور م���ن �مل��ج��ت��م��ع �مل��ح��ل��ي، ق����ررت د�ئ�����رة �لثقافة 
�لثقافية  �مل���و�ق���ع  جميع  �إغ����الق  – �أب��وظ��ب��ي  و�ل�����ش��ي��اح��ة 
�لتابعة لها يف �لإمارة ب�شكل موؤقت، بدء�ً من �م�س وحتى 
�ل��ع��ود، بريكلي  �مل��و�ق��ع بيت  �آخ����ر.  تت�شمن ه��ذه  �إ���ش��ع��ار 
�أبوظبي، مركز �لقطارة للفنون، و�لتي كانت تقدم درو�شاً 

حمدودة يف �لفنون، مع �تباع �لتعليمات �ل�شارمة لل�شحة 
ل��د�ئ��رة �لثقافة  ���ه �شبق  �أنرّ ب��ال��ذك��ر،  و�ل�����ش��الم��ة. �جل��دي��ر 
و�ل�����ش��ي��اح��ة – �أب��وظ��ب��ي �إغ����الق ك��ل �مل���و�ق���ع �ل��ث��ق��اف��ي��ة يف 
�لإمارة، مبا فيها؛ �للوفر �أبوظبي، منارة �ل�شعديات، ق�شر 
ع �لثقايف، متحف ق�شر �لعني، و�حة �لعني،  �حل�شن، �ملجمرّ
قلعة �جلاهلي، وق�شر �ملويجعي، حيث تويل د�ئرة �لثقافة 
�لزو�ر  ل�شحة  �ل��ك��ربى  �لأه��م��ي��ة  �أب��وظ��ب��ي   – و�ل�شياحة 
عند  لحقاً  �إعالمكم  يتم  �أنرّ  على  و�شالمتهم،  و�ملوظفني 

مبا�شرة �ملو�قع �لثقافية ��شتقبال زو�رها جمدد�ً.

دائرة الثقافة وال�صياحة – اأبوظبي تغلق موؤقتًا 
جميع املواقع واملراكز الثقافية يف الإمارة 

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

�لنعيمي  ع��ل��و�ن  ب��ن  �ل��ل��و�ء علي عبد �هلل  عقد 
جلنة  �جتماع  �خليمة  ر�أ����س  �شرطة  ع��ام  ق��ائ��د 
�لتز�ماً   ، ُب��ع��د  ع��ن  ب��الت�����ش��ال  �لعليا  �ل��ق��ي��ادة 
�ملخت�شة،  �جلهات  �أ�شدرتها  �لتي  بالتوجيهات 
يف �إجر�ء�ت �حتز�رية لل�شحة و�ل�شالمة ب�شبب 

فريو�س كورونا ) كوفيد 19( .
وك����ان ���ش��م��ن ح�����ش��ور �لج��ت��م��اع ع��ن ب��ع��د عرب 
�حلديدي  خمي�س  �هلل  ع��ب��د  �لعميد  �ل��ف��ي��دي��و 
و�ملدر�ء  �خليمة  ر�أ����س  �شرطة  ع��ام  قائد  نائب 

�لعامون .
:عقدنا  �خليمة  ر�أ����س  �شرطة  ع��ام  ق��ائ��د  وق���ال 
�ل��ي��وم �ج��ت��م��اع جل��ن��ة �ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ل��ي��ا ع��ن ُبعد 

�جلهات  �أ���ش��درت��ه��ا  �ل��ت��ي  بالتوجيهات  �ل��ت��ز�م��اً 
�ملجتمع  و�شالمة  �شحة  على  حفاظاً  �ملخت�شة 
و�عتماد�ً على تقنيات �لثورة �ل�شناعية �لر�بعة 
�لل��ت��ز�م بتلك  م�����ش��وؤول��ون ع��ن  �ل��ي��وم  ... كلنا 

�لتعليمات.
و�أو�����ش����ح ���ش��ع��ادت��ه : ن��اق�����س �لج���ت���م���اع خطة 
و�لأد�ء  و�جن����از�ت����ه����ا  �لأع����م����ال  �����ش���ت���م���ر�ري���ة 

ر�أ���س �خليمة  �شرطة  تقدمها  �لتي  و�خل��دم��ات 
لعمالئها و�لتاأكيد على �أن كل �لإجر�ء�ت �لتي 
�ل�شرطية  �مل��ر�ك��ز  م�شتوى  على  �ت��خ��اذه��ا  يتم 
�ملجتمع ون�شع  �لأوىل حماية  بالدرجة  هدفها 
هذ� �لهدف فوق كل �عتبار... �لو�جب �لوطني 
يحتم علينا �للتز�م بالتوجيهات و�لن�شائح من 

�جلهات �ملخت�شة وقادتنا قدوتنا يف ذلك.

يف اجتماع جرى عن بعد 

اللجنة العليا ل�صرطة راأ�ض اخليمة تناق�ض 
خطة خدمات العمالء 

العدد 12893 بتاريخ 2020/3/26   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم  2018/310 بيع عقار مرهون     
طالب �لتنفيذ: بنك ر��س �خليمة �لوطني - �س م ع  - عنو�نه : �إمارة دبي - �لق�شي�س - �شارع دم�شق - بناية نهال - مقابل 

�شان ر�يز �شوبرماركت - وخلف فندق جر�ند بالز� - مكاين 3779397176 
�ملنفذ �شده : �ف�شني ��شماعيل عبد�لكرمي  عنو�نه :  �إمارة دبي - منطقة �حلبيبه �خلام�شة - رقم �لر�س 43 - رقم �لعقار 

: 403 - �لطابق 4 - �شقة �شكنية - �ملبنى رقم 41 - ��شم �ملبنى �لرمث 26 - مكاين 2391266547 
�نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2020/4/8 �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع 
�للكرتوين  موقعها  وعلى  للمز�د�ت  �لم��ار�ت  �لبيع)�شركة  بها  �نيط  �لتى  �جلهة  لدى  �دن��اه  �و�شافه  �ملو�شحة  �لعقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�شر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من 
�لثمن �لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت 
قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 

كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع. وفيما يلي بيان �و�شاف �ملمتلكات  : 
�شقة �شكنية - �ملنطقة : �حلبية �خلام�شة - رقم �لر�س : 43 - رقم �ملبنى : 41 - ��شم �ملبنى : �لرمث 26 - رقم �لعقار : 

فور�. �ملبلغ  يدفع   : مالحظة    . درهم   )534.739( ب���  �ملقدرة   - مربع  مرت   70.97  : �مل�شاحة   -  403
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العدد 12893 بتاريخ 2020/3/26   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2018/318 بيع عقار مرهون   

طالب �لتنفيذ: بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع عنو�نه : �إمارة دبي - �لق�شي�س - �شارع دم�شق - بناية نهال - مقابل �شان ر�يز 
�شوبرماركت - وخلف فندق جر�ند بالز� - مكاين 3779397176 

�ملنفذ �شده : وحيد ر�شا قا�شمي طاري
عنو�نه :  �إمارة دبي - منطقة �حلبيبة �خلام�شة - رقم �لر�س 43 رقم �لبلدية 683 - 847 رقم �ملبنى 42 - ��شم �ملبنى �لرمث 

 2380666542 مكاين   - �ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت   - �شكنية  �شقة   7 �لطابق   -  703 �لعقار  رقم   -  28
�نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2020/4/8 �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار 
www.( �لل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��ز�د�ت  �لم����ار�ت  �لبيع)�شركة  بها  �نيط  �لتى  �جلهة  ل��دى  �دن���اه  �و���ش��اف��ه  �ملو�شحة 
emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل 
من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة 
باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة 
�لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�شرة �يام �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �ل تقل هذه �لزيادة  

عن ع�شر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �و�شاف �ملمتلكات : 
نوع �لعقار : �شقة �شكنية - �ملنطقة : �حلبية �خلام�شة - رقم �لر�س : 43 - رقم �ملبنى :  42 - ��شم �ملبنى : �لرمث 28 - رقم 

�لوحدة : 703 - �مل�شاحة : 92.60 مرت مربع - �لقيمة �لتقديرية )697715( درهم - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
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حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12893 بتاريخ 2020/3/26   

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

مو�شوع �لدعوى :�ملطالبة با�شد�ر �لأمر بالز�م �ملدعي ب�شد�د مبلغ )14.906( درهم )�ربعة ع�شر �لف وت�شعمائة 
و�شتة درهم �إمار�تي( مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% �شنويا من تاريخ �مر �لأد�ء �حلا�شر وحتى �ل�شد�د �لتام 

و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.   
طالب �لإعالن : �حمد ح�شن �ملازمي حمامون وم�شت�شارون قانونيون - �شفته بالق�شية : مدعي  وميثله : �حمد 

ح�شن حممد عبد�هلل �ملازمي - �شفته بالق�شية : وكيل
�ل�شركة �ملطلوب �شدها �لأوىل  �ل�شخ�شية وب�شفته مدير  ، ب�شفته  �ل�شائغ  �إعالنه : 1- �نطونيو �شربل  �ملطلوب 

و�ملوقع على �ل�شيكات - �شفته بالق�شية : مدعي عليه - جمهول حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعالن : قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2020/1/5 بالز�م �ملدعى عليهما تربيل ��س )�س ذ م م( و 
�نطونيو �شربل �ل�شائغ بان يوؤديا بالت�شامن للمدعية �حمد ح�شن �ملازمي حمامون وم�شت�شارون قانونيون مبلغ 
)14.906( درهم )�ربعة ع�شر �لف وت�شعمائة و�شتة درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �ملطالبة 
�لق�شائية يف 2019/12/31 وحتى �ل�شد�د �لتام ، و�لر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 

ولكم �حلق يف �إ�شتئناف �لأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد 12893 بتاريخ 2020/3/26   

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

مو�شوع �لدعوى :�ملطالبة با�شد�ر �لأمر بالز�م �ملدعي ب�شد�د مبلغ )10.989.68 درهم( ع�شرة �لف 
وت�شعمائة وت�شعة وثمانون درهم وثمانية و�شتون فل�شا ، مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% �شنويا من تاريخ 

�أمر �لأد�ء �حلا�شر وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   
طالب �لإعالن : فري�س �ك�شرب�س - �س ذ م م - �شفته بالق�شية : مدعي 
وميثله : �حمد ح�شن حممد عبد�هلل �ملازمي -  �شفته بالق�شية : وكيل

�ملطلوب �إعالنه : 1- مطعم ومقهى �شان�شي�شن لوجن )�س ذ م م(  - �شفته بالق�شية : مدعي عليه - جمهويل 
�لعقد  �نفاذ   : �أول   2020/2/27 بتاريخ  �لبتد�ئية  دب��ي  ق��ررت حمكمة   : �لإع���الن  �لإق��ام��ة.  مو�شوع  حمل 
�لتجاري �ملربم بني �لطرفني : ثانيا : �ل��ز�م �ملدعي عليها مطعم ومقهى �شان�شي�شن لوجن )�س ذ م م(  بان 
توؤدي للمدعية فري�س �ك�شرب�س - �س ذ م م مبلغ وقدره )10.989.68( درهم )ع�شرة �لف وت�شعمائة وت�شعة 
وثمانون درهم وثمانية و�شتون فل�شا( مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية 
�حلا�شل يف 2020/2/25 وحتى �ل�شد�د �لتام ، و�لر�شوم و�مل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  

ولكم �حلق يف �إ�شتئناف �لأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
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عربي ودويل

�ل�شعودية، من  �إنتاج �شور  �لعربية  �ململكة  �لعامة يف  �لنيابة  حذرت 
على  �لتحري�س  �أو  �لتجول،  منع  �أم��ر  ملخالفات  فيديو  مقاطع  �أو 

خمالفته، ون�شرها عرب و�شائل �لتو��شل �لجتماعي.
�لعامة عرب  �لنيابة  �أك��دت   ، و����س  �ل�شعودية  �لأن��ب��اء  لوكالة  ووف��ق��اً 
كبرية  جرمية  ُيعد  ذل��ك  �أن  ت��وي��رت،  من�شة  على  �لر�شمي  ح�شابها 
موجبة للتوقيف وُيعاقب مرتكبها طبقاً للمادة �ل�شاد�شة من نظام 
مكافحة جر�ئم �ملعلوماتية بال�شجن �إىل 5 �شنو�ت وغر�مة ت�شل �إىل 
3 ماليني ريال. و�أو�شحت �أن �لعقوبة �شتطبق على �ملخالفني دون 

�أن تطال �ملُ�شاءلة �ملُبلغني. 

�أعلنت حالة  �مل�شرية،  �لد�خلية  �أن  بالقاهرة،  �أمنية  ك�شفت م�شادر 
جمل�س  ق��ر�ر  لتطبيق  ��شتعد�د�  �شفوفها؛  بني  �لق�شوى  �لطو�رئ 

�لوزر�ء بحظر �لتجو�ل، بدء� من �أم�س �لأربعاء وملدة 15 يوما.
و�لأف����ر�د، ويجري حاليا  �لإج���از�ت لل�شباط  �إل��غ��اء جميع  و�أن��ه مت 
قر�ر  �شدور  عقب  �ملناطق،  د�خ��ل  �لنت�شار  خلريطة  وفقا  توزيعهم 

�حلظر لتطبيقه يف �ل�شارع، و�شبط �ملخالفني.
�لطو�رئ  حالة  �أعلنت  �مل�شرية،  �لد�خلية  �أن  �مل�����ش��ادر،  و�أو���ش��ح��ت 
و�حليوية،  �لهامة،  �ملن�شاأت  لتاأمني  وذل��ك  �لقطاعات،  خمتلف  يف 

و�شركات �لكهرباء، و�ملياه، ومباين �ل�شركات وغريها.

�إ�شابة بفريو�س كورونا �مل�شتجدرّ كوفيد- �أول  �أعلنت ليبيا، ت�شجيل 
19 ، وفقا للمركز �لوطني ملكافحة �لأمر��س، �لذي يقوم بن�شاطاته 

�لطبية يف خمتلف �لأر��شي �لليبية.
وذكر �ملركز �لوطني �أنه مت �لتاأكد من �لإ�شابة بعد �إجر�ء �لفحو�شات 

يف خمترب �ل�شحة �لعامة باملركز �لوطني ملكافحة �لأمر��س .
تون�س  ر�ً عن طريق  �ل�شعودية موؤخرّ ليبي عاد من  و�مل�شاب �شخ�س 
�أ�شبوع من عودته �إىل �لبالد،  ظهرت عليه �لأعر��س بعد �أكرث من 
وفقا مل�شادر ليبية. كانت �لأمم �ملتحدة ودول غربية دعت �لأ�شبوع 
�ملا�شي طريف �لنز�ع يف ليبيا �إىل �لوقف �لفوري لالأعمال �لقتالية 

ملو�جهة خطر �لوباء.
�إىل وقف  �لليبي ترحيبه بدعوة  �لوطني  �أبدى �جلي�س  من جانبه، 
فريو�س  مو�جهة  على  �لرتكيز  لأج���ل  �إن�شانية،  لأغ��ر����س  �لقتال 

كورونا )كوفيد 19(. 

ط��ل��ب �ل��رئ��ي�����س �لأم���ريك���ي دون��ال��د ت��ر�م��ب م��ع��د�ت �خ��ت��ب��ار خا�شة 
�أفاد نظريه  بفريو�س كورونا �مل�شتجد من كوريا �جلنوبية، وفق ما 
�لكوري �جلنوبي مون جاي-�ن �لأربعاء، يف وقت ت�شعى و��شنطن �إىل 

�إعادة �لن�شاط �شريعاً �إىل �قت�شادها �لأكرب يف �لعامل.
و�نت�شر �لفريو�س ب�شكل كبري يف كوريا �جلنوبية �لتي كانت �لأكرث 
لكنها متكنت من  �نت�شاره،  بد�ية فرتة  �ل�شني يف  بعد  منه  ت�شرر�ً 
وتتبع  �ل�شكان  لفح�س  و��شعة  تد�بري  خ��الل  من  عليها  �ل�شيطرة 
م�شادر �لإ�شابات. وبحلول منت�شف ليل �لثالثاء، يكون 367 �ألف 
�شخ�س يف كوريا �جلنوبية قد خ�شعو� للفح�س �ملجاين لكل �شخ�س 
يحيله طبيب �أو كان له تو��شل مع حالت �إ�شابة موؤكدة ومن جاءت 
نتيجة �ختباره �إيجابية. وت�شجل �لوليات �ملتحدة �أكرب عدد �إ�شابات 
يف �لعامل )55 �ألف حالة( بعد �ل�شني و�إيطاليا، علماً �أنها يف �لبد�ية 

مل جتر عمليات فح�س كثرية.
وياأتي طلب تر�مب ملعد�ت �لختبار يف وقت دعا فيه �إىل و�شع حدرّ 
باأ�شرع وقت للتباعد �لجتماعي و�أعلن بد�ية نهاية �لأزمة �ل�شحية 
�ملتحدة. وقال مون خالل زيارته ملركز ت�شنيع معد�ت  �لوليات  يف 
�ختبار يف �شيول  قدم �لرئي�س تر�مب من �لوليات �ملتحدة ... طلباً 

�إلينا للتزود ب�شكل طارئ باأدو�ت حجر مثل معد�ت �لختبار .
وخالل �ت�شال هاتفي، قال مون لرت�مب �إن �إر�شال �ملعد�ت يتطلب 
مو�فقة م�شبقة من �إد�رة �لغذ�ء و�لدو�ء �لأمريكية �لتي �أكد �لرئي�س 
�لأمريكي �أنه �شي�شعى لتاأمينها  خالل �ليوم ، وفق ما �أعلنت �لرئا�شة 

�لكورية �جلنوبية يف بيان منف�شل يف وقت �شابق.

عوا�صم

الريا�ض

طرابل�ض

�سيول

القاهرة

ا�صتقالة رئي�ض الربملان الإ�صرائيلي يويل اإدل�صتاين 
•• القد�س-اأ ف ب

�أعلن رئي�س �لربملان �لإ�شر�ئيلي )�لكني�شت( يويل �إدل�شتاين �أم�س ��شتقالته 
له،  �نتخاب خلف  للخ�شوع لأم��ر ق�شائي يجربه على  من من�شبه جتنبا 
و�شتمهد ��شتقالة حليف رئي�س �لوزر�ء �ل�شابق بنيامني نتانياهو، �لطريق 

للمعار�شة لال�شتحو�ذ على �ملن�شب.
وقال �إدل�شتاين، حليف رئي�س �لوزر�ء �ملنتهية وليته يف بيان �شحايف  �أعلن 

�أ�شتقالتي من من�شب رئي�س �لكني�شت .
�لعليا  �ملحكمة  �أمر  �ليميني،  �لليكود  �لربملان وع�شو حزب  رئي�س  ورف�س 
حتديد موعد لختيار خلف له. و�عترب �إدل�شتاين �أن لي�س من حق �ملحكمة 
�لتي �أعطته مهلة حتى �لأربعاء لختيار خليفته، فر�س �لإمالء�ت، معترب�ً 

تدخلها يف �شوؤون �لهيئة �لت�شريعية �ملنتخبة  فظا ومتعجرفا .
عملية  على  لل�شيطرة  للمعار�شة  �لطريق  �إدل�شتاين  ��شتقالة  و�شتمهد 
تنظيم جدول �أعمال �لربملان �لإ�شر�ئيلي يف �لوقت �لذي تكافح فيه �لدولة 

للق�شاء على تف�شي فريو�س كورونا �مل�شتجد.
و�شجلت �إ�شر�ئيل 2030 �إ�شابة بالفريو�س �لذي �أودى بحياة 5 �أ�شخا�س، 

وفق �آخر ح�شيلة لوز�رة �ل�شحة.
لن  �لفو�شى،  نحو  تنجر  �أن  لإ�شر�ئيل  �أ�شمح  لن  �لكني�شت   رئي�س  وق��ال 
�أمد يد �مل�شاعدة حلرب �أهلية . وياأتي هذ� �خلالف بعد �أن �أجرت �إ�شر�ئيل 

ثالثة �نتخابات خالل �أقل من عام، مل تثمر عن نتيجة حا�شمة.
و�شهدت �لنتخابات �لتي جرت يف وقت �شابق من هذ� �ل�شهر فوز �لأحز�ب 
�ملناه�شة لنتانياهو ب�62 مقعد�ً يف �لكني�شت �ملوؤلف من 120 مقعد�ً بينما 

فاز �ملع�شكر �ليميني باملقاعد �ل�58 �ملتبقية.
هيئة  رئي�س  نتانياهو،  خ�شم  ريفلني  روؤوف��ني  �لإ�شر�ئيلي  �لرئي�س  وكلف 

�لأركان �ل�شابق بيني غانت�س ت�شكيل �حلكومة �ملقبلة.

الأردنيون يخرجون للت�صوق بعد تخفيف منع التجول 

يتحدث املهاجرون عن قلقهم امل�صاعف يف زمن كورونا

توتر وفو�صى يف خميم جزيرة لي�صبو�ض اليونانية 
•• جزيرة لي�صبو�س-اأ ف ب

يف خم����ي����م م�����وري�����ا ع����ل����ى ج����زي����رة 
�لأك���رب  وه���و  �ل��ي��ون��ان��ي��ة،  لي�شبو�س 
�مل��ه��اج��رون عن  �أوروب�����ا، يتحدث  يف 
كورونا   زم���ن  يف   �مل�����ش��اع��ف  قلقهم 

�مل�����ش��ت��ج��درّ �ل����ذي �أ����ش���اب ث��الث��ة م��ن ���ش��ك��ان �جلزيرة. 
ويقول �أحد قاطني �ملخيم  �لفريو�س ت�شبب بفو�شى، 
�لتوتر هائل . و�شف �ملتحدث با�شم �حلكومة �ليونانية 
حو�ىل  ي��اأوي  �ل��ذي  موريا  خميم  بيت�شا�س  �شتيليو�س 
وق���د خ�شع   . قنبلة �شحية  ب��اأن��ه   م��ه��اج��ر  �أل���ف   19
�ملخيم لجر�ء�ت �شارمة يف �لأيام �لأخرية ملنع دخول 

فريو�س �إليه.
ي��ق��ول �مل��ه��اج��ر �ل�����ش��وم��ايل �ب��ر�ه��ي��م حم��م��د ح�شني 
م��غ��ادرة خيمنا  ع��دم  منا  ُطلب  ب��ر���س   فر�ن�س  لوكالة 

ع، لكن هذ� �لأمر م�شتحيل يف موريا . وعدم �لتجمرّ
منذ  �ملخيم  يف  يعي�س  �ل���ذي  �للجوء  ط��ال��ب  وي�شيف 
�شتة �أ�شهر �أن �لو�شع  يتفاقم يومياً، مل يعد بامكاننا 
�لذهاب لنق�شي حاجاتنا يف �ملدينة كما كنا نفعل من 

قبل، �أطفالنا ياأكلون �أقلرّ يوماً بعد يوم .
وُمنعت �لزيار�ت �إىل �ملخيم وُقلرّ�شت ت�شاريح �خلروج 
�لنقل  و�شائل  �ملهاجرين يف  ل  تنقرّ بط  و�شُ ب�شكل كبري 
�لعامة: ُفر�شت كل هذه �لجر�ء�ت لتفادي �حتكاك �أي 

مهاجر مع �شكان �جلزيرة.
يف  �شخ�شاً   743 �مل�شتجدرّ  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  و�أ���ش��اب 
لي�شبو�س  ج��زي��رة  ���ش��ك��ان  م��ن  ث��الث��ة  بينهم  �ل��ي��ون��ان 

و�أودى بحياة ع�شرين �شخ�شاً.
�ملخيم  يف  �لكتظاظ  ج��ر�ء  �لقلقة  �حلكومة  وفر�شت 
حيث يعي�س 38 �ألف مهاجر رغم �أن �شعته ل تتجاوز 
�أيام  �أربعة  قبل  �ملهاجرين  على  �لتام  �لعزل   ،6200

من فر�شها �لعزل على �ليونانيني �لثنني.
وك��ت��ب حممد �أم��ي��د، وه��و ط��ال��ب جل��وء �أف��غ��اين، على 
في�شبوك  نحن يف زمن �لكورونا و�أكرب م�شكلة )هنا( 

•• عمان-اأ ف ب

�أم�س  ���ش��ب��اح  �لأردن����ي����ني  �آلف  ب����د�أ 
للت�شوق من  م��ن��ازل��ه��م  م��ن  �خل����روج 
و�ل�شيدليات  �خلبز  و�أف���ر�ن  �ملتاجر 
�ل�شلطات تخفيف  قر�ر  بعد  �لقريبة 
لثماين  �ل���ت���ج���ول  ح���ظ���ر  �إج����������ر�ء�ت 

�شاعات يوميا.
فر�شت �حلكومة حظر جتول �عتبار�ً 
�إجر�ء�ت  �إط��ار  �ملا�شي يف  �ل�شبت  من 
مل��و�ج��ه��ة ج��ائ��ح��ة فريو�س  ��خ��ذت��ه��ا  �ترّ
 153 �ُشجلت  �ل��ذي  �مل�شتجد  كورونا 

�إ�شابة به يف �لأردن.
�ملحلية  �لخ��ب��اري��ة  �مل���و�ق���ع  ون�����ش��رت 
�لأ�شخا�س  ع�����ش��ر�ت  ت��ظ��ه��ر  ����ش���ور� 
�ملحال  �أم����ام  ي�����ش��ط��ف��ون يف ط��و�ب��ري 
ف��ي��م��ا بينهم  ت���ارك���ني م�����ش��اف��ة م���رت 
�لكمامات  منهم  �لعديد  �رت��دى  وقد 
و�ل��ق��ف��از�ت �ل��و�ق��ي��ة، يف ح��ني ينظم 

�شخ�س عملية �لدخول.
وف��ت��ح��ت حم����ال �ل��ب��ق��ال��ة و�لأف������ر�ن 
�ل�شكنية  �لأح���ي���اء  يف  و�ل�����ش��ي��دل��ي��ات 
عند �لعا�شرة �شباحا على �أن تغلق يف 

�ل�شاد�شة م�شاء وب�شكل يومي.
و�أعلنت مديرية �لمن �لعام يف بيان �إنه  �شيتم يف متام 
�شافر�ت  �ط��الق  ي��وم  ك��ل  م��ن  م�شاء  �ل�شاد�شة  �ل�شاعة 
�لنذ�ر، �يذ�نا بانتهاء �لوقت �مل�شموح للتزود باملوؤن، حيث 
�شيتم �شبط كل من يتو�جد بال�شارع �لعام بعد �إطالق 

ب��اخل��روج و�ل�����ش��ر�ء م��ن �ل��ب��ق��الت يف �لأح��ي��اء �ل�شكنية 
من 16 �إىل 60 عاما ومن خالل �ل�شري على �لأقد�م، 

بدون �شيار�ت.
وق��ال رئي�س �ل��وزر�ء عمر �ل��رز�ز يف ر�شالة للمو�طنني 
كاف  �ل���غ���ذ�ء  م��ن  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي  �لأردن  �إن  خم����زون 
ومطمئن ول يوجد د�ع للتهافت و�لكتظاظ عند �شر�ء 

خليل  �لغذ�ئية  �مل��و�د  جت��ار  نقيب  ونا�شد   . �ل�شافر�ت 
�حلاج توفيق، �أ�شحاب �لبقالت وحمال �ل�شوبرماركت  
�ل��وق��اي��ة؛ وذلك  ب�����ش��روط وتعليمات  �لل��ت��ز�م  ���ش��رورة 
�لتعقيم،  م��و�د  وتوفري  و�ل��ق��ف��از�ت،  �لكمامات  ب��ارت��د�ء 

و�شمان عدم وجود �كتظاظ د�خل �ملحالت .
وح����ددت �ل�����ش��ل��ط��ات �أع���م���ار �لأ���ش��خ��ا���س �مل�����ش��م��وح لهم 

�أد�ل����ربت  ب��ا���ش��م �ملفو�شية �لأوروب���ي���ة  �مل��ت��ح��دث  وق���ال 
�إن �لحت��اد �لأوروب��ي ي�شاعد �ليونان يف  يانز �لثالثاء 
�إعد�د  خطة طو�رئ  ملو�جهة تف�شي �لوباء يف خميمات 

�ملهاجرين.
للحريات  �لأوروب��ي��ة  �لربملانية  �للجنة  رئي�س  ر  وح���ذرّ
فرناندو  خ���و�ن  �لد�خلية  و�ل�����ش��وؤون  و�ل��ع��دل  �مل��دن��ي��ة 
لوبيز �أغيالر من �أن  لي�س هناك �أي �حتمال للتباعد 

�لجتماعي  و �ملعد�ت �لطبية �لالزمة غري متوفرة .

�أكرث  حالياً  �ملخيم  وي�شتقبل   . �ملخيمات  �كتظاظ  هي 
ب�شترّ مر�ت من �شعته �لأ�شلية بالإ�شافة �إىل �أن ظروف 
�لنظافة �ل�شحية فيه مزرية �إىل درجة �أن �لكثري من 
�ملنظمات غري �حلكومية و�شفته باأنه  معيب لأوروبا ، 

قبل تف�شي �لوباء.
�إىل   �ليونانية  �حلكومة  �لثنني  �أوروبيون  نو�ب  ودعا 
�إجالء �ملهاجرين �لأكرث �شعفاً من �ملخيمات �ليونانية  

رين من  خطر وقوع �لكثري من �لوفيات . حمذرّ

ف��رق جهاز  ن�شبت  ل��الأم��ن،  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ل��ق��ر�ر�ت 
تفتي�س  نقاط  �ل��دف��اع،  ل���وز�رة  �لتابع  �لوطني  �ل��درك 

متفرقة على م�شتوى مد�خل وخمارج �ملدينة.
وُمنع مرور كل �ملركبات و�ل�شيار�ت با�شتثناء �ملرخ�شة 
من جهاز �لدرك. وتعترب مدينة �لبليدة،40 كيلومرت�ً 
جنوب �لعا�شمة، بوؤرة كورونا يف �جلز�ئر بعدما �شجلت 
8 وفيات  23، منها  125 �إ�شابة موؤكدة من �إجمايل 
ويف د�خل �ملدينة، بد� وك��اأن �لنا�س مل   .17 �أ�شل  من 

تلتزم باحلجر �ل�شامل يف �لبيوت.

•• اجلزائر-وكاالت

ك��ورون��ا �جلز�ئريني بالذعر و�ل��ف��زع مثل  �أ���ش��اب وب��اء 
باقي �شكان �لعامل، و�أرغمهم على �لتخلي عن عاد�تهم 
�لجتماعية، يف �لوقت �لذي خ�شر فيه بع�شهم م�شدر 
�لتي �تخذتها  �لتد�بري �لحرت�زية  �ليومي بعد  قوته 
�ل�شاعات  يف  تف�شيه.  لح��ت��و�ء  حم��اول��ة  يف  �حل��ك��وم��ة 
�إقليم  �لأوىل لدخول قر�ر �حلجر �ل�شامل على �شكان 
تنفيذ�ً  للتجديد،  قابلة  �أي���ام   10 مل��دة  �لبليدة  ولي��ة 

�ملو�د �لأ�شا�شية  حتت طائلة  �إغالق  
�ملتاجر.

�إىل  ترك  �مل���و�ط���ن���ني  �ل������رز�ز  ودع����ا 
�إن   على  و���ش��دد  بينهم   �آم��ن��ة  م�شافة 
��شتخد�م �ل�شيار�ت ممنوع �إل حلملة 

�لت�شاريح .
�لبدء يوم غد  �شيتم  �أن��ه   �إىل  و�أ�شار 
�لتو�شيل  خدمة  بت�شهيل  �خلمي�س 
م���ن �لأ������ش�����و�ق �ل���ت���ج���اري���ة و�مل���ح���ال 

�لكربى .
بالت�شوق  للمو�طنني  �ل�شماح  وياأتي 
�خلرب  توزيع  عملية  تعرثت  �أن  بعد 
�لثالثاء  ع���م���ان  �أم�����ان�����ة  ق���ب���ل  م����ن 
وح�شلت �زدحامات �شديدة عليها يف 

بع�س �ملناطق.
وبد�أت �شركات بتو�شيل مياه �ل�شرب 

و�لأدوية للمو�طنني �إىل منازلهم.
و�وق��ف��ت �لأج��ه��زة �لأم��ن��ي��ة 1657 
�أو�م��ر حظر �لتجول  �شخ�شا خرقو� 

يف عموم حمافظات �ململكة.
�لأ�شبوع  م��ن��ذ  �ل�����ش��ل��ط��ات  وف��ر���ش��ت 
�مل���ا����ش���ي ح���ج���ر� ���ش��ح��ي��ا ع���ل���ى نحو 
خارج  من  قدمو�  �شخ�س  �آلف  �شتة 

�ململكة.
�جلوية  �لرحالت  وقف  �ملا�شي  �ل�شبوع  عمان  وق��ررت 
وغ��ل��ق �مل���د�ر����س وت��اأج��ي��ل �ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��ري��ا���ش��ي��ة ومنع 
وجمال�س  و�لتجمعات  و�لكنائ�س  �مل�شاجد  يف  �ل�شالة 

�لعز�ء وغلق �شالت �ل�شينما و�ملطاعم.

يف م��وري��ا، ب��ات ن���ادر�ً ظهور عنا�شر 
�ملنظمات  يف  و�ل��ع��ام��ل��ني  �ل�����ش��رط��ة 

منذ �لعزل.
�بر�هيم  �ل���ل���ج���وء  ط���ال���ب  وي���ق���ول 
�لأم���ن  م�شكلة  �إن   ح�����ش��ني  حم��م��د 
���ش��يء توقف  ك���ل  لأن  �أ����ش���و�أ ح��ال��ي��اً 

ونحن خائفون .
�لفريو�س  ف��اإن   �شيد حيدري،  �لأف��غ��اين  �إىل  بالن�شبة 
ت�شبب بفو�شى يف �ملخيم، �لتوتر هائل، �خلوف �شيوؤدي 

�إىل م�شاكل �أكرث بكثري من �لفريو�س .
ويروي لفر�ن�س بر�س  مل يعد هناك �شرطة و�ملوظفون 
لكن  )�حلكومة(  قيود  يتبعون  م،  �أتفهرّ  )...( ياأتون  ل 
�س �أمامه  و�حلافلة  �ملخيم يعمل ببطء، �لنفايات تتكدرّ

�إىل ميتيليني مل تاأِت كما جرت �لعادة.
�مل��خ��ي��م دمي��رتي�����س فافيا�س  ي��و���ش��ح م�����ش��اع��د م��دي��ر 
�أن  يدركون  �للجوء  طالبي  معظم  �أن   بر�س  لفر�ن�س 
من  عنه  ي�شمعون   )...( �مل�شتجدرّ  ك��ورون��ا  وب��اء  هناك 
�أقربائهم �لذين يعي�شون يف دول �أخرى وهم خائفون 
يفح�شون  �لأط��ب��اء ل  �أن   �إىل  �شيد حيدري  وي�شري   .
بينما  يعط�شون  �أو  ي�شعلون  �ل��ذي��ن  �أول��ئ��ك  �إل  حالياً 
هناك �أ�شخا�س م�شابون باأمر��س مزمنة، يعانون من 

�أمر��س قلبية �أو غريها .
وي�شيف  زوجتي بحاجة �إىل حتاليل لكن حتى منظمة 

�أطباء بال حدود قالت لنا �إن ذلك م�شتحيل حالياً .
ودع����ت ح����و�ىل ع�����ش��ري��ن م��ن��ظ��م��ة غ���ري ح��ك��وم��ي��ة من 
�إىل   �حلكومة  �لثالثاء  ووت�����س  ر�يت�س  هيومن  بينها 
�ملخيمات  �ملقيمني يف  ع��دد  تقلي�س   على  ف��ور�ً  �لعمل 
كورونا  وب��اء  �نت�شار  و�شط  �شحية  �أزم��ة  ح�شول   ملنع 

�مل�شتجدرّ .
و�عتربت �ملنظمات �أن  �آلف �لأ�شخا�س بينهم م�شنرّون 
و�آخرون يعانون من �أمر��س مزمنة و�أطفال �شغار جد�ً 
ر مبفردهم حما�شرون  قون وق�َشرّ ون�شاء حو�مل ومعورّ

. يف ظروف مزرية و�شط تف�شي وباء كوفيد-19 

معار�ض تركي :اأردوغان ي�صتخدم ال�صومال لإدارة عملياته ال�صرية يف اأفريقيا 
•• اأنقرة-وكاالت:

�أن ي�شتغل مو�ردها  دول��ة، يريد  �أي م�شاعد�ت لأي  �أردوغ��ان حني يقدم  �لرتكي رجب  �لرئي�س  �إن  �ملعار�س �لرتكي عبد �هلل بوزكورت  قال 
�إن  ل�24  �لآن. وق��ال بوزكورت يف حديث خا�س  �ل�شومال وليبيا  �ملنطقة وه��ذ� ما يفعله يف  �إط��الق لالأعمال �لرتكية يف  ويحولها لنقطة 
�أردوغان يتطلع �إىل فر�س جتارية يف �ل�شومال ويبحث عن �آفاق �لنفط و�لذهب هناك، وك�شفت �لوثائق �مل�شربة ل�شهر �أردوغان وهو بري�ت 
�لبريق يف عام 2016 و�لذي كان ينقل خاللها تفا�شيل �ملو�رد �ملعدنية يف �ل�شومال وكيفية ��شتغاللها. وك�شف �ملعار�س �لرتكي بوزكورت �أن 
�ل�شفري �لرتكي �ل�شابق يف مقد�شيو كاين تور�ن حول ماليني �لدولر�ت �إىل �شركاء �أردوغان �لتجاريني �أثناء وجوده يف مقد�شيو، حيث �لتقى 

�ل�شفري قادة حركة �ل�شباب �لإرهابية �شر� وباع لهم �لأ�شلحة.
و�أكد بوزكورت �أن �أردوغان يخطط لإد�رة �لعمليات �ل�شرية يف �أفريقيا جنوب �ل�شحر�ء �لكربى با�شتخد�م �ل�شومال كمن�شة �إنطالق، ولهذ� 

�لأمر مت بناء �أكرب جممع لل�شفارة �لرتكية يف مقد�شيو �أثناء بناء مركز تدريب ع�شكري �أخر.
كما ك�شف �ملعار�س �لرتكي �أن �أردوغان يقوم بكل هذه �لأن�شطة يف �ل�شومال دون �لنخر�ط مع �أ�شحاب �مل�شلحة �لرئي�شيني يف �أفريقيا مثل 

كينيا و�إثيوبيا وجنوب �أفريقيا، لأنه يعلم �أن خططه �ل�شرية �شتحبط �إذ� �شارك هوؤلء يف م�شروعاته.

�ل�شلطات  ت�شمح  ومل  �ل��ث��اين/ي��ن��اي��ر.  ك��ان��ون 
�ملحلية لفريق من وكالة فر�ن�س بر�س باخلروج 

من حمطة �لقطار�ت للتحدث �إىل �مل�شافرين.
�أن  �لثالثاء  �أعلنت  �ل�شينية  �حلكومة  وك��ان��ت 
�ل�شروط  �لتنقالت �شرتفع ببع�س  �لقيود على 
مقاطعة  ل��ك��ام��ل  �ل��ل��ي��ل  منت�شف  م��ن  �ع��ت��ب��ار� 
هوباي با�شتثناء كربى مدنها ووهان حيث ظهر 
يف  ينت�شر  �أن  قبل   2019 نهاية  يف  �لفريو�س 

جميع �أنحاء �لعامل.
11 مليون  ول��ن ي��رف��ع �حل��ج��ر �مل��ف��رو���س على 

ن�شمة قبل �لثامن من ني�شان/�بريل.

•• ما�صينغ -اأ ف ب
�أبو�بها �لأربعاء بعد �شهرين من  �إعادة فتح  مع 
�حلجر ب�شبب �نت�شار فريو�س كورونا �مل�شتجد، 
ت�شهد مقاطعة هوباي �ل�شينية �زدحاما �شديد� 
حركة  يف  و�ختناقات  و�حل��اف��الت  �لقطار�ت  يف 

�ل�شري.
 800 و�أمام حمطة ما�شينغ �ملدينة �لتي ت�شم 
حتت  �أطفال  ير�فقه  ح�شد  ��شطف  ن�شمة  �أل��ف 
ومغادرة  �شفر  بطاقة  �شر�ء  من  ليتمكن  �ملطر 
نهاية  �لبالد منذ  �أنحاء  �ملنقطعة عن  �ملقاطعة 

يبلغ عدد �شكان �ملقاطعة خم�شني مليون ن�شمة 
�إىل  �أدى  �ل��ذي  للوباء  �لأك��رب  �لنت�شار  و�شهدت 
وفاة حو�ىل 3300 �شخ�س يف �ل�شني من �أ�شل 

�أكرث من ثمانني �ألف �أ�شيبو� بالفريو�س.
ومت فر�س �إغالق �ملقاطعة قبل �لعطلة �لطويلة 
ماليني  فيها  ع��اد  �لتي  �ل�شينية  �ل�شنة  ل��ر�أ���س 
�لبالد  ����ش���رق  م����دن  �مل��ه��اج��ري��ن يف  �ل��ع��ام��ل��ني 

وجنوبها �إىل مناطقهم �لأ�شلية.
ينتظرون  �مل��ه��اج��ري��ن  �آلف  �أن  ه���ي  �ل��ن��ت��ي��ج��ة 
بقلق �إمكانية عودتهم �إىل �أماكن �أعمالهم �لتي 

يعيلون منها عائالتهم.

ازدحام بعد فتح مقاطعة هوباي اأبوابها  

دول البلقان ت�صتعد لالأ�صواأ مع نق�ض الأطباء

كورونا يقلب حياة اجلزائريني ويهددهم باملجهول 

 •• �صكوبيي-اأ ف ب

�لفقرية  �ل��ب��ل��ق��ان  م��ن��ط��ق��ة  ت�����ش��ه��د 
�أوروب������ا �رت��ف��اع��ا ���ش��ري��ع��ا يف عدد  يف 
�مل�شتجد  �لإ�شابات بفريو�س كورونا 
�شحية  ب��اأن��ظ��م��ة  ل��الأ���ش��و�أ  وت�شتعد 
�أ���ش��ع��ف��ت��ه��ا ه��ج��رة �لأط���ب���اء ونق�س 

�لتجهيز�ت.
هري�شتوف�شكي  زور�ن  وت�������ش���اءل 
�لأربعيني �لذي يعي�س يف جمهورية 
�أكرب  دول  كانت  �إذ�  مقدونيا  �شمال 
ت�شتطيع  ل  ب��ك��ث��ري  و�أغ���ن���ى  ب��ك��ث��ري 
�إد�رة �لقفزة يف عدد �لإ�شابات، فماذ� 

�شيحل بنا؟ .
�إ�شابة   2200 ح����و�ىل  و�أح�����ش��ي��ت 
ح�شب  �ملنطقة  يف  وف���اة   25 ون��ح��و 
من  �ق��ل  �أن��ه��ا  يعتقد  ر�شمية  �أرق����ام 
�لعدد �لفعلي لكنها ت�شري �إىل ت�شارع 

كبري.
�لأوىل  �لإ�شابة  عن  �لإع��الن  ومنذ 
�شباط/فرب�ير،   25 يف  كرو�تيا  يف 
�تخذت خمتلف �حلكومات �إجر�ء�ت 
ت������زد�د ت�������ش���دد� ل���وق���ف �ل����وب����اء، من 
�إعالن  �إىل  �ل��ط��و�رىء  حالة  فر�س 
ح���ال���ة �ل���ك���ارث���ة و�إغ�������الق �مل���د�ر����س 
�لتجول  ح��ظ��ر  وف���ر����س  و�حل�������دود 

وتاأجيل �نتخابات.
�أ�شبح  �إذ�  �أن���ه  م��ن  �لأط���ب���اء  وح���ذر 

فرن�شا  يف  ي��ح��دث  م��ا  ي�شبه  �لو�شع 
و�إيطاليا �أو ��شبانيا فيمكن لالأنظمة 

�ل�شحية �أن تنهار.
و�لأطباء  �مل��و�رد  نق�س  هو  و�ل�شبب 
و�ملمر�شني �لذين �نتقلو� �إىل �أوروبا 
�لغربية. وذلك لأن منطقة �لبلقان 
�شكانها  �شيخوخة  م��ن  ت��ع��اين  �ل��ت��ي 
وخ�شو�شا  ك���ب���رية  ه���ج���رة  ت�����ش��ه��د 
ب���درج���ة عالية  �مل���وؤه���ل���ني  ل�����ش��ب��ان��ه��ا 
�لذين يهربون من �لف�شاد و�لبطالة 

و�لأجور �ل�شئيلة.
�إنه  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة  وتقول 
�أطباء   4،1 �إيطاليا  يتوفر يف  بينما 
�ألبانيا  يف  ل��ي�����س  ن�����ش��م��ة،  �أل����ف  ل��ك��ل 
معدل  �أدن���ى   -- طبيب   1،2 ���ش��وى 
طبيبان  --و�ل���ب���و����ش���ن���ة  �أوروب��������ا  يف 

ورومانيا 2،2.
يف كو�شوفو يجرب نق�س �لأطباء يف 
�لأوقات �لعادية �ل�شكان غلى �لتوجه 
�مل���ج���اورة وه���ذ� مل يعد  �ل����دول  �إىل 

ممكنا منذ �إغالق �حلدود.
رئي�س  �شيال  بلريمي  �لطبيب  ي��رى 
�ل�شربي  �لإقليم  �أن  �ل�شحة  نقابات 
�آلف  �ل�شابق ينق�شه حو�ىل خم�شة 
مهني. وقال �إن �لو�شع ينذر بال�شوء 

وعلينا �أل نخفي ذلك .
يف �شمال مقدونيا يغادر نحو خم�شني 
باملئة من خريجي كلية �لطب �لبالد 

قول  ح��د  على  �أمل��ان��ي��ا  مثل  دول  �إىل 
بطب  �ملتخ�ش�س  ب��رز�ن��وف  نيكول 
�ل��ط��و�رئ يف ن��ادي �لأط��ب��اء �ل�شباب 
�إ�شالح  غلى  ت�شعى  �ل��ت��ي  �ل��ر�ب��ط��ة 
�لأنظمة �ل�شحية. و��شاف يف �أغلب 
�لذين  �لأط��ب��اء هم  �أف�شل  �ألأح��ي��ان 

يذهبون �إىل �خلارج .
�أملانية  �أ����ش���ت���اذة  ت��و���ش��ح  ب��ل��غ��ر�د  يف 
ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س ب��ر���س ط��ال��ب��ة عدم 
ع�شرة  ل���دي���ه���ا  �أن  ه��وي��ت��ه��ا  ك�����ش��ف 
طالب طب لإعد�دهم على ممار�شة 

�أعمالهم يف �أملانيا.
يف مو�جهة فريو�س كورونا �مل�شتجد 
�لهجرة  من  �لأط��ب��اء  منع  وملحاولة 
�إىل �خلارج، �أعلنت �شربيا عن زيادة 
يف �أجور �لعاملني يف �لقطاع �ل�شحي 

بن�شبة ع�شرة باملئة.
�ملمر�شات  ت���ظ���اه���رت  ب���ل���غ���اري���ا،  يف 
مبقد�ر  ع��دده��ن  �نخف�س  �ل��ل��و�ت��ي 
يف  �ل�شيوعية،  �نتهاء  منذ  �لن�شف 
�لأ�شهر �لأخرية ب�شبب �لعمل �لذي 
�ملتدنية  و�لأج������ور  ق��درت��ه��ن  ي��ف��وق 

)450 يورو(.
يف �ملقابل، ل ي�شتطيع عدد كبري من 
عددهم  يبلغ  �ل��ذي��ن  �ملنطقة  �شكان 
ن�����ش��م��ة �حل�����ش��ول على  48 م��ل��ي��ون 
معد�ت للوقاية مبا يف ذلك �لأطباء 

�لذين يعاجلون �ملر�شى.
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يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك

ماجينتا )�س.ذ.م.م(
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 319589           بتاريخ :2019/10/30   م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: ماجينتا )�س.ذ.م.م(.
وعنو�نة: �لرمول، �س.ب 6515، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�أخ��رى، �حليو�نات �حلية،  �ل��و�ردة يف فئات  �لغابات و �لغالل غري  �لب�شاتني و  �لزر�عية ومنتجات  �ملنتجات 
�لفو�كه و �خل�شرو�ت �لطازجة، �لبذور و �لنباتات و �لزهور �لطبيعية،�ملو�د �لغذ �ئية �خلا�شة باحليو �نات، 

�ل�شعري �ملنبت،�أ�شماك حية يف �لفئة  31.
�لو�ق�عة بالفئة: 31

و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمة �لالتينية DELSEA كتبت ب�شكل مميز باللون �لأبي�س د�خل �شريط 
 Delsea Food مائل باللون �لأحمر وحتته �شريط رقيق باللون �لأ�شفر، و�أ�شفلهم �لكلمات �لالتينية

�ملرفق. بال�شكل  مو�شح  هو  كما  �لأحمر  باللون  مميز  ب�شكل  كتبت   Delicious Food
�ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لعالن  

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  مار�س  2020 العدد 12893 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
�شركة نذير با�شا �شيد لتجارة �ملعد�ت �مليكانيكيه و�لهند�شيه ذ.م.م

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 322547           بتاريخ :2019/12/18    م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: �شركة نذير با�شا �شيد لتجارة �ملعد�ت �مليكانيكيه و�لهند�شيه ذ.م.م.
وعنو�نة: �س.ب 379670، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
حمولت  �شم�شية،  بطاريات  �لبطاريات،  �شحن  للمركبات،�أجهزة  كهربائية  بطاريات  لالإ�شاءة،  بطاريات 

)كهربائية(،كبالت كهربائية يف �لفئة  9.
�لو�ق�عة بالفئة: 09

�لالتينية  �لكلمة  و�أ�شفلها  كبري  ب�شكل  كتبت   Sumak �لالتينية  �لكلمة  ع��ن  ع��ب��ارة   : �لعالمة  و�شف 
SOLAR كتبت بحجم �أقل ب�شكل مميز و�لعالمة باللون �لزرق �لد�كن كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.

�ل�شرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ�  �لعالن
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  مار�س  2020 العدد 12893 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
غالم نبي للتجارة �لعامة �س.ذ م. م

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 323370           بتاريخ :2019/12/31 م   
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: غالم نبي للتجارة �لعامة �س.ذ م. م.
وعنو�نة: �س.ب 172071، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�أجهزة حا�شوب، �أجهزة ملحقة باحلا�شوب، يف �لفئة 9.

�لو�ق�عة بالفئة: 09
�لعبارة  و�أ�شفلها  كبري  ب�شكل  كتبت   SANE YOO �لالتينية  �لكلمات  ع��ن  ع��ب��ارة   : �لعالمة  و�شف 
�لالتينية The Power of Real Life كتبت ب�شكل �شغري و�لعالمة باللون �لأخ�شر كما هو مو�شح 

بال�شكل �ملرفق.
�ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لعالن 

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  مار�س  2020 العدد 12893 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
�لقهوة �لوروبيه �س.ذ.م.م

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 323929           بتاريخ :2020/1/14   م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م
با�ش��م: �لقهوة �لوروبيه �س.ذ.م.م.

وعنو�نة: �س.ب 71535، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

و�إ�شت�شار�ت  لالآخرين  �ملبيعات  ترويج  �ملكتبي،  �لن�شاط  وتفعيل  �لأعمال  وتوجيه  و�إد�رة  و�لإع��الن  �لدعاية 
�لأعمال �ملهنية يف �لفئة  35.

�لو�ق�عة بالفئة: 35
و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمات �لالتينية EUROCOFFEE كتبت ب�شكل مميز باللون �لأبي�س 
�لأزرق كما هو  باللون  لكاأ�س قهوة مائل  �لأزرق وفوقها ر�شم تخيلي  باللون  �إطار م�شتطيل  �لأبي�س د�خل 

مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ�  �لعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  مار�س  2020 العدد 12893 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
�شفاري �شتار للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 325372           بتاريخ :2020/2/6م  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: �شفاري �شتار للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م.
وعنو�نة: �س.ب 24184، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
لالآخرين،�لإعالن  �ملبيعات  �ملكتبي.،ترويج  �لن�شاط  وتفعيل  �لأع��م��ال  وتوجيه  و�إد�رة  و�لإع���الن  �لدعاية 

و�لدعاية �ملبا�شرة على �شبكات �حلا�شوب يف �لفئة  35.
�لو�ق�عة بالفئة: 35

و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمة �لالتينية Safaristar كتبت ب�شكل مميز باللون �لأ�شود وحتتها خط 
�أفقي رقيق وفوق �حلرف �لالتيني i خط مائل يبد�أ بر�شم جنمة باللون �لربتقايل كما هو مو�شح بال�شكل 

�ملرفق.
�ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لعالن 

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  مار�س  2020 العدد 12893 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
يونيجلوبيك�س �س.م.ح/ذ.م.م

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 325374           بتاريخ :2020/2/8م  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: يونيجلوبيك�س �س.م.ح/ذ.م.م.
وعنو�نة: عنو�ن �أ62-01-01-09 فيالت فالمنغو، عجمان، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
رقائق فو�كه، رقائق بطاطا،خ�شرو�ت جمففة يف �لفئة  29.

�لو�ق�عة بالفئة: 29
و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمة �لالتينية KONA وتعلوها �لكلمة �لالتينية BareFood  و�أ�شفلها 
�لكلمات �لالتينية  COCONUT CHIPS كتبت جميعها ب�شكل مميز باللون �لأبي�س على خلفية 

�شبه م�شتطيلة باللون �لبني ويف �أ�شفلها جزء باللون �لأزرق كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ�  �لعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  مار�س  2020 العدد 12893 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
فرونت رو فيلمد �نرتتيمنت )�س ذ م م(

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 325620           بتاريخ :2020/2/12م  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: فرونت رو فيلمد �نرتتيمنت )�س ذ م م(.
وعنو�نة: برن�س بي، �س.ب 49714، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لتعليم و�لتهذيب ، �لتدريب ، �لرتفيه ، �لأن�شطة �لريا�شية و�لثقافية . �إنتاج بر�مج �لر�ديو و�لتلفزيون، 

�إنتاج �لأفالم ،تنظيم �ملعار�س لغايات ثقافية �أو تعليمية يف �لفئة 41.
�لو�ق�عة بالفئة: 41

Front Row كتبت ب�شكل مميز باللون �لأزرق كما هو  �لكلمات �لالتينية  و�شف �لعالمة : عبارة عن 
مو�شح بال�شكل �ملرفق.

�ل�شرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ�  �لعالن
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  مار�س  2020 العدد 12893 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
زمتوبل ليتينغ جي �إم بي �أ�س )فرع(
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 325703           بتاريخ :2020/2/16م  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: زمتوبل ليتينغ جي �إم بي �أ�س )فرع(.
وعنو�نة: �س.ب 54302، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لدعاية و�لإعالن و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�شاط �ملكتبي.،ترويج �ملبيعات لالآخرين يف �لفئة  35.

�لو�ق�عة بالفئة: 35
و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمة �لالتينية ZUMTOBEL كتبت ب�شكل مميز باللون �لأ�شود وعلى 

ي�شارها ر�شم مربع متدرج يف �لألو�ن من �لأ�شود حتى �لأبي�س كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ�  �لعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  مار�س  2020 العدد 12893 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
�شيمبلك�س هامي�س للحا�شب �ليل

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 324256           بتاريخ :2020/1/20 م  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: �شيمبلك�س هامي�س للحا�شب �ليل.
وعنو�نة: دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�أجهزة حا�شوب، �أجهزة ملحقة باحلا�شوب، برجميات حا�شوب م�شجلة،  �شا�شات عر�س �أجز�ء حا�شوب، ذ�كر�ت 

حا�شوب يف �لفئة  9.
�لو�ق�عة بالفئة: 09

�فقي رقيق كتبت  SIMPLEXHIMES وحتتها خط  �لالتينية  �لكلمة  : عبارة عن  �لعالمة  و�شف 
ب�شكل مميز وعلى ي�شارها �شكل هند�شي ي�شبه �حلرف S و�لعالمة باللون �لرمادي كما هو مو�شح بال�شكل 

�ملرفق.
�ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ�  �لعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  مار�س  2020 العدد 12893 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
كيب�شون�س �لعاملية �س.ذ.م.م

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 324416           بتاريخ :2020/1/22 م  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م
با�ش��م: كيب�شون�س �لعاملية �س.ذ.م.م.

وعنو�نة: �س.ب 294218، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لدعاية و�لإعالن و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�شاط �ملكتبي.،ترويج �ملبيعات لالآخرين يف �لفئة  35.
�لو�ق�عة بالفئة: 35

�لأزرق  باللون  مميز  و  كبري  ب�شكل  كتبت   KIBSONS �لالتينية  �لكلمة  عن  عبارة   : �لعالمة  و�شف 
�لأحمر  باللون  مميز  ب�شكل  �أقل  بحجم  كتبت   INTERNATIONAL �لالتينية  �لكلمة  و�أ�شفلها 

ويليهم من �لي�شار ر�شم حبات كرز باللون �لأحمر مع �أور�ق باللون �لأخ�شر كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ�  �لعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  مار�س  2020 العدد 12893 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
�أر�نر غلوبال م. د. م. �س

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية: 

 
�ملودعة حتت رقم: 325340           بتاريخ :2020/1/25 م  

تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م
با�ش��م: �أر�نر غلوبال م. د. م. �س.

وعنو�نة: وحدة رقم 27 ،مركز�لأعمال م. د. م. �س، مبنى جويالري & جيمبلك�س 2، �س.ب 37527 ، دبي، 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�ملياه ولالأغر��س  و�لتهوية وتوريد  و�لتجفيف  و�لتربيد  �لبخار و�لطهي  و�لتدفئة وتوليد  �أجهزة لالإنارة 
�لغاز، مولد�ت غاز، مو�قد غاز، لو�زم تنظيم  �لهو�ء، لو�زم تنظيم و�مان ملو��شري  �ل�شحية. �جهزة تكييف 
و�شالمة �نابيب �لغاز، جممد�ت، �شمامات ثرمو�شتاتية (، �جز�ء من من�شات ت�شخني ) حنفيات للمو��شري 

يف �لفئة  11.
�لو�ق�عة بالفئة: 11

و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمة �لالتينية ARANER كتبت ب�شكل مميز باللون �لأ�شود ويعلوها ر�شم 
ي�شبه �ل�شهم باللون �لأخ�شر كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.

�ل�شرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ�  �لعالن
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  مار�س  2020 العدد 12893 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
كامال كانت & كومباين �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 325144           بتاريخ :2020/2/3   م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: كامال كانت & كومباين �ل �ل بي.
وعنو�نة: 144/28 ، فيل كانا، كانبور 208001 ، �وتار بر�دي�س، �لهند

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لتبغ و�أدو�ت �ملدخنني، �شجائر،�أكيا�س تبغ، علب ثقاب يف �لفئة  34.

�لو�ق�عة بالفئة: 34
�لأ�شود  وباللون  �لالتينية  وباللغة  DOSE مكتوبة بطريقة مبتكرة  �لكلمة  : عبارة عن  �لعالمة  و�شف 

كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ�  �لعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  مار�س  2020 العدد 12893 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
رويال ربر للمعد�ت �لكهربائية �س.ذ.م.م

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 326021           بتاريخ :2020/2/19م  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: رويال ربر للمعد�ت �لكهربائية �س.ذ.م.م.
وعنو�نة: �س.ب 231560، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
قيا�س  �أجهزة  كهربائية،  �أ�شالك  مو��شري  كهربائية،  طنانات،كبالت  �لكهربائي،  �لتيار  �شدة  قيا�س  �أجهزة 

�لرتدد،م�شاهر،�أزر�ر كبرّا�شة لالأجر��س، لوحات مفاتيح كهربائية،مو�شالت كهربائية يف �لفئة  9.
�لو�ق�عة بالفئة: 09

ي�شبه  مميز  ر�شم  ي�شارها  وعلى  مميز  ب�شكل  كتبت   RRE �لالتينية  �لكلمة  عن  عبارة   : �لعالمة  و�شف 
�لقو�شني و�لعالمة باللون �لأحمر د�خل �إطار بي�شاوي �ل�شكل كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.

�ل�شرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ�  �لعالن
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  مار�س  2020 العدد 12893 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
رويال ربر للمعد�ت �لكهربائية �س.ذ.م.م

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 326024           بتاريخ :2020/2/19 م  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: رويال ربر للمعد�ت �لكهربائية �س.ذ.م.م.
وعنو�نة: �س.ب 231560، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�ملياه ولالأغر��س  و�لتهوية وتوريد  و�لتجفيف  و�لتربيد  �لبخار و�لطهي  و�لتدفئة وتوليد  �أجهزة لالإنارة 
�ل�شحية.، مر�وح كهربائية لالإ�شتخد�م �ل�شخ�شي، مر�وح )لتكييف �لهو�ء(مر�شحات )فالتر( )�أجز�ء من 

من�شاآت منزلية �أو �شناعية(، م�شابيح قيا�شية، من�شاآت و�أجهزة تهوية )تكييف �لهو�ء(، يف �لفئة  11.
�لو�ق�عة بالفئة: 11

ي�شبه  مميز  ر�شم  ي�شارها  وعلى  مميز  ب�شكل  كتبت   RRE �لالتينية  �لكلمة  عن  عبارة   : �لعالمة  و�شف 
�لقو�شني و�لعالمة باللون �لأحمر د�خل �إطار بي�شاوي �ل�شكل كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.

�ل�شرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لعالن  
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  مار�س  2020 العدد 12893 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
�شركة حقانيت للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 326153           بتاريخ :2020/2/22م  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: �شركة حقانيت للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م.
وعنو�نة: �س.ب 64643 ، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�ملنتجات �لزر�عية ومنتجات �لب�شاتني و�لغابات و�لغالل غري �لو�ردة يف فئات �أخرى، �لفو�كه و�خل�شرو�ت 

�لطازجة، ثمار �جلوز )فو�كه(،فول �شود�ين )ثمر(،لوز )ثمر(،ك�شتنة طازجة، عد�س طازج يف �لفئة  31.
�لو�ق�عة بالفئة: 31

و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمة �لالتينية babajons كتبت ب�شكل مميز باللون �لأ�شفر �ملحدد بالأ�شود 
وعلى ي�شارها ر�شم تعبريي لوجه �شاحك بي�شاوي �ل�شكل باللون �لأ�شفر له يدين باللون �لأخ�شر و�لعالمة 

على خلفية �شبه م�شتطيلة باللون �لربتقايل كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ�  �لعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  مار�س  2020 العدد 12893 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
غالم نبي للتجارة �لعامة �س.ذ م. م

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 327063           بتاريخ :2020/3/9م  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: غالم نبي للتجارة �لعامة �س.ذ م. م.
وعنو�نة: �س.ب 172071، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لتيار،  �ملنزلية، مكان�س كهربائية، مولد�ت  لغايات  �آلية، حمركات ومكائن، خالطات كهربائية  �آلت وعدد 

م�شخات )�آلت( يف �لفئة  7.
�لو�ق�عة بالفئة: 07

�لأزرق  باللون  مميز  ب�شكل  كتبت   GNKINGMAX �لالتينية  �لكلمة  عن  عبارة  �لعالمة:  و�شف 
�لد�كن حيث كتب �حلرف �لالتيني G باللون �لأحمر ويتخلله خط مائل باللون �لأخ�شر كما هو مو�شح 

بال�شكل �ملرفق.
�ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لعالن 

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  مار�س  2020 العدد 12893 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
كازميري مات�شكالو

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 327389           بتاريخ :2020/3/14م  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: كازميري مات�شكالو.
وعنو�نة: مركز �أعمال ر�كز، ر�أ�س �خليمة، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة .

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�ملعادن �لنفي�شة وكل خليط منها و�ملنتجات �مل�شنوعة من معادن نفي�شة �أو مطلية بها، غري �لو�ردة يف فئات 

�أخرى، �ملجوهر�ت و�لأحجار �لكرمية، �أدو�ت قيا�س �لوقت و�أدو�ت قيا�س �لوقت �لدقيقة يف �لفئة 14.
�لو�ق�عة بالفئة: 14

و�شف �لعالمة : عبارة عن ر�شمة ب�شكل زخريف مميز باللون �لذهبي ويليها من �لي�شار نف�س �لر�شمة مكررة 
�لأ�شود كما هو  باللون  �ل�شكل  �لذهبي و�لعالمة على خلفية م�شتطيلة  باللون  عدة مر�ت على �شكل د�ئرة 

مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ�  �لعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  مار�س  2020 العدد 12893 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
كازميري مات�شكالو

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 327390           بتاريخ :2020/3/14م  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: كازميري مات�شكالو.
وعنو�نة: مركز �أعمال ر�كز، ر�أ�س �خليمة، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة .

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�ملالب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س.،مالب�س جاهزة ،يف �لفئة 25 .

�لو�ق�عة بالفئة: 25
و�شف �لعالمة : عبارة عن ر�شمة ب�شكل زخريف مميز باللون �لذهبي ويليها من �لي�شار نف�س �لر�شمة مكررة 
�لأ�شود كما هو  باللون  �ل�شكل  �لذهبي و�لعالمة على خلفية م�شتطيلة  باللون  عدة مر�ت على �شكل د�ئرة 

مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ�  �لعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  مار�س  2020 العدد 12893 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
كازميري مات�شكالو

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 327391           بتاريخ :2020/3/14م  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: كازميري مات�شكالو.
وعنو�نة: مركز �أعمال ر�كز، ر�أ�س �خليمة، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة .

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لتاأمني، �ل�شوؤون �لتمويلية، �ل�شوؤون �ملالية و�ل�شوؤون �لعقارية يف �لفئة 36.

�لو�ق�عة بالفئة: 36
و�شف �لعالمة : عبارة عن ر�شمة ب�شكل زخريف مميز باللون �لذهبي ويليها من �لي�شار نف�س �لر�شمة مكررة 
�لأ�شود كما هو  باللون  �ل�شكل  �لذهبي و�لعالمة على خلفية م�شتطيلة  باللون  عدة مر�ت على �شكل د�ئرة 

مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ�  �لعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  مار�س  2020 العدد 12893 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
كازميري مات�شكالو

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 327392           بتاريخ :2020/3/14م  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: كازميري مات�شكالو.
وعنو�نة: مركز �أعمال ر�كز، ر�أ�س �خليمة، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة .

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لنقل وتغليف وتخزين �ل�شلع وتنظيم �لرحالت و�ل�شفر. تنظيم �لرحالت ،يف �لفئة 39 .

�لو�ق�عة بالفئة: 39
و�شف �لعالمة : عبارة عن ر�شمة ب�شكل زخريف مميز باللون �لذهبي ويليها من �لي�شار نف�س �لر�شمة مكررة 
�لأ�شود كما هو  باللون  �ل�شكل  �لذهبي و�لعالمة على خلفية م�شتطيلة  باللون  عدة مر�ت على �شكل د�ئرة 

مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لعالن 

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  مار�س  2020 العدد 12893 
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عربي ودويل

ترامب يتهم الدميقراطيني بت�صيي�س ظاهرة فريو�س كورونا 

ا�صطر اىل تغيري اأقواله وجلده:

عدم تنا�صق ترامب اخلطري ب�صاأن فريو�ض كورونا...!
•• الفجر -كلري ليفن�صون 

ترجمة خرية ال�صيباين
عدد  انفجار  مع  املا�صية،  الثالثة  الأ�صابيع  يف 
كـــان  املتحدة،  الــوليــات  يف   19 كوفيد  ــالت  ح
فو�صوًيا  الوباء  ب�صاأن  ترامب  دونالـــد  خطــــاب 

وغيــر مت�صـــق ومتناق�س ب�صـــكل خا�س.
وبعد اأن اأم�صى �صهر فرباير يف و�صف كورونا فريو�س 
باأنه  خدعة ، بداأ الرئي�س ياأخذ الوباء على حممل 

اجلد يف حوايل 11 مار�س. 
الوطنية،  الطوارئ  حالة  اإعالن  من  اأيام  بعد  لكن 
بدا ترامب ي�صّج وينزعج من ال�صتماع اإىل ن�صيحة 

علماء الأوبئة يف اإدارته.
يف 22 مار�س، انتقد على تويرت اإجراءات التباعد 
الجتماعي املطبقة يف العديد من وليات البالد:  

ل ميكننا اأن ندع العالج يكون اأ�صواأ من العلة...
 يف نهاية الأ�صبوعني، �صنتخذ قراًرا ب�صاأن الجتاه 

الذي نريد اختياره!  

يف  عقـــــد  طويـــــل  �صحفـــــي  موؤمتــــر  ويف 
وا�صنطن الثنـــني 23 مـــــــار�س، وا�صـــــل الرئي�س 
التي  ال�صحي  احلجــــــر  تدابيـــــر  يف  الت�صـــكيك 
اإىل  ا�صــــتمعنا  اإذا  فريقــــــه:   خبــراء  بها  اأو�صى 
حالة  يف  كلــــه  العالــــم  و�صــــع  ف�صــــيتم  الأطباء، 

حجر �صحي .

م���ع ب����دء ال��ب��ي��ت 
الأب���ي�������ض ال���رد 
ب�����ط�����ري�����ق�����ة 
ج����دي����ة اأك������ر، 
ال�صخ�صيات  قامت 
اجلمهوري�ة املحافظة 
لهجته����ا بتغيي����ر 

التي  الأ���ص��اب��ي��ع  يف 
���ص��ب��ق��ت ان��ف��ج��ار 
احل������الت، و���ص��ف 
ت���رام���ب ف��ريو���ض 
ك�����ورون�����ا ب���اأن���ه 
خ���دع���ة، وق��ّل��ل��ت 
خطره  من  اإدارت���ه 

مناه�شة  قا�شية  نقد  موجة  وبعد 
لت�شريحاته، عاد نون�س �إىل فوك�س 
�لتد�رك:   وح��اول  �لتايل  �ليوم  يف 
ما قلته هو �أن �لعديد من �ملطاعم 
خ���ال���ي���ة... مي��ك��ن��ك��م �ل���ذه���اب �إىل 
در�يف، وميكنكم ت�شلرّم �لطلبية يف 

�لبيت... هذ� جيد. 
�لعديد  تناق�س  �لقناة،  نف�س  على 
م���ن �ل�����ش��ح��ف��ي��ني و�ل�������ش���ي���وف يف 
مر��شل  قال  ق�شري.  زمني  فا�شل 
�لدكتور  �لطبي،  نيوز  قناة فوك�س 
�أن���ه ل  6 م��ار���س  م���ارك �شيغل، يف 
�أ�شو�أ  يف  لأن���ه   ك��ث��رًي�  �لقلق  يجب 
�حل�����الت، م��ث��ل �لإن��ف��ل��ون��ز� . ويف 
�لدكتور  نف�س  مار�س، حتدث   17
�شيغل، عن جائحة خطرية  نحن 

ل�شنا حم�شنني �شدها .
�أما �ملذيعة تري�س ريغان، �لتي قالت 
�ل���وب���اء  حماولة  �إن  م��ار���س   8 يف 
�ل��رئ��ي�����س ، دعت  �أخ�����رى لإز�ح������ة 
فح�س  حملة  �إىل  م��ار���س   13 يف 
من  تعليقها  مت  ومنذئذ  جماعي، 
ق��ام��ت �شحيفة  �ل��ق��ن��اة. وق��د  قبل 
و��شنطن بو�شت بتجميع ر�ئع لكل 

هذه �لنقالبات يف �ملو�قف.

الناخب اجلمهوري 
يف ذيل الرتتيب

متاأخرة،  �ل��ت��ح��ولت  ه���ذه  و���ش��ل��ت 
�ل�شلبية.  �آث�����اره  للت�شليل  وك����ان 
��شتطالعات  م��ن  �لعديد  وتظهر 
�لناخبني  �أن  �لأخ��������رية،  �ل�������ر�أي 
�لدميقر�طيني �تخذو� ب�شكل عام 
�جلمهوريني  من  �أك��رب  �حتياطات 
�لفريو�س.  م��ن  �أنف�شهم  حلماية 
�أج��ر�ه��ا معهد  ر�أي  ووف���ق در����ش��ة 
�تخذ  م��ار���س،  و12   11 يف  كايزر 
�لدميقر�طيني  م���ن  ب��امل��ائ��ة   80
تد�بري للتباعد �لجتماعي، مقابل 

53 باملائة من �جلمهوريني.
نرى  عندما  مفاجئة،  غ��ري  �أرق���ام 
على �شبيل �ملثال �أنه يف 14 مار�س، 
قام �حلاكم �جلمهوري لأوكالهوما 
مطعم،  يف  لعائلته  �شورة  بتغريد 
�خلروج...  على  �لنا�س  �شجع  مما 
ومنذ ذلك �حلني، حذف تغريد�ته 

و�أعلن حالة �لطو�رئ يف وليته.

ت�صحيات مطلوبة
ومع مقتل �أكرث من 500 �شخ�س 
�لوليات  يف   19 ك��وف��ي��د  ب�����ش��ب��ب 
من  و�لعديد  تر�مب  ب��د�أ  �ملتحدة، 
�لإيحاء  يف  �ملحافظة  �ل�شخ�شيات 
�ل�شن  ك��ب��ار  ب���اأن وف���اة �لآلف م��ن 
�لك�شاد  م����ن  �أف�������ش���ل  ت���ك���ون  ق����د 

�لقت�شادي �لطويل.
�ملثال، قال نائب حاكم  على �شبيل 
يوم  باتريك،  د�ن  تك�شا�س،  ولي��ة 
23 مار�س على �شبكة فوك�س نيوز، 
�مل�شوؤولني،  كبار  �أح��د  ب�شفته  �إن��ه 
بنف�شه  للت�شحية  ����ش��ت��ع��د�د  ع��ل��ى 
حتى تتمكن �أمريكا من �ل�شتمر�ر 
يف �لعمل كما كانت من قبل:  لنعد 
�إىل �لعمل، ولنبد�أ �حلياة جمدد�، 
لنكن �أذكياء... ليهتمرّ �لذين تزيد 
باأنف�شهم،  عاًما   70 عن  �أعمارهم 

لكن ل ت�شحو� بالبالد  . 
�لإبعاد  تد�بري  �نتقاد  جانب  و�إىل 
ا  �أي�شً تر�مب  ي�شتمر  �لجتماعي، 
�لكلوروكني  م����ز�ي����ا  مت��ج��ي��د  يف 
ن�شيحة  �شد   ،19 كوفيد  ل��ع��الج 
�أنتوين فو�شي، عامل �لأوبئة �ملكلف 
�شد  �حل��ك��وم��ة  �إج�����ر�ء�ت  بتن�شيق 

�لفريو�س.
وب��ع��د ���ش��م��اع �ل��رئ��ي�����س ي��ث��ن��ي على 
�لآث��ار �لو�عدة لهذ� �ل��دو�ء، �بتلع 
رج����ل ي��ع��ي�����س يف ولي�����ة �أري����زون����ا، 
فو�شفات �لكلوروكني وتويف يف 23 

مار�س.

رّد غري كاف
�لأبي�س  �لبيت  ردرّ  ب�شكل عام، كان 
على وباء كوفيد 19 متاأخر� وغري 
ك���اف وغ���ري م��ن��ظ��م.  ووف���ق مقال 
ل��ن��ي��وي��ورك ت��امي��ز، مل ي��ت��م تعبئة 
�مل�شتخدمة ع��ادة يف حالت  �مل��و�رد 
قدر�ت  خا�شة  �لوطنية،  �لطو�رئ 
�لإيبول،  وباء  فخالل  �لبنتاغون. 
على �شبيل �ملثال، قام �آلف �جلنود 
ببناء م�شت�شفيات يف ليبرييا، غري 
�مل�شتلزمات  م��ن  �لأن�����و�ع  ه���ذه  �ن 
هذه  ��شتخد�مها  يف  �لن��ط��ل��ق  مت 

�ليام.
�أن  ت���ر�م���ب  �أك�����د  م���ار����س،   23 يف 
�لتابعة  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  �ل�������ش���ف���ن 

يف  نيويورك  �إىل  �شت�شل  للبحرية 
�أن��ه��ا لن  �أ���ش��ب��وع، و�ت�����ش��ح  غ�شون 
ب��ع��د عدة  �ل  فعليا  ج��اه��زة  ت��ك��ون 
�أ�شابيع. كما �أخرب �لرئي�س �لعديد 
�لبلديات  وروؤ���ش��اء  �ملحافظني  من 
�لأمر  �أن  �ل��ب��الد،  �أن��ح��اء  يف جميع 
�لأقنعة  على  للعثور  لهم  م��رتوك 
يفتقرون  �ل��ت��ي  �لتنف�س  و�أج��ه��زة 

�إليها.
تفاقم  �شبقت  �ل��ت��ي  �لأ���ش��اب��ي��ع  ويف 
�إد�رة تر�مب  ن�شبة �حلالت، قللت 
من خطر �لفريو�س و�أجلت تنفيذ 
 28 ف���ع���ال���ة. ويف  ف��ح�����س  ح��م��ل��ة 
ف���رب�ي���ر، ق��ب��ل ي����وم م���ن �لإع�����الن 
كوفيد  ب�شبب  �لأوىل  �ل��وف��اة  ع��ن 
�مل��ت��ح��دة، و�شف  �ل��ولي��ات  19 يف 

لهجتهم،  وتغيري  ت��ر�م��ب  بتقليد 
و�شحاها،  ع�����ش��ي��ة  ب����ني  �أح����ي����اًن����ا 
تعد  مل  �أك���اذي���ب���ه���م  �أن  م���درك���ني 
حالة  هي  تلك  لال�شتمر�ر.  قابلة 
ديفني نوني�س، نائب جمهوري من 
 100 لت  �شجرّ )حيث  كاليفورنيا 
بالفريو�س(،  مرتبطة  وف��اة  حالة 
نيوز  قناة فوك�س  �أعلن على  �لذي 
ب�شحة  ك��ن��ت  �إذ�  م���ار����س:    15 يف 
وقت  ح��ان  وعائلتك،  فاأنت  جيدة، 
�خلروج و�لذهاب �إىل �أقرب مطعم، 

�شتعرثون على طاولة ب�شهولة. 
�لعديد  �أع��ل��ن��ت  نف�شه،  �ل��وق��ت  يف 
ن��ي��وي��ورك ولو�س  �مل���دن، منها  م��ن 
�أجنلو�س، �إغالق �حلانات و�ملطاعم 

)با�شتثناء �لطلبات �خلارجية(.

�لطو�رئ  حالة  �إع���الن  بعد  ولكن 
�لرئي�س يف حماولة  بد�أ  �لوطنية، 
�أنه  م��وؤك��د�  �ل��ت��اري��خ،  كتابة  �إع����ادة 
ل، ومل يقلرّل �بد� من �شاأن تهديد 
�أدركت  جائحة...  �إن��ه  �لفريو�س:  
�أنه جائحة قبل �أن يطلق عليه هذ� 

�لو�شف بوقت طويل .

ا�صتبدلوا جلودهم
�أن بد�أ �لبيت �لأبي�س يف  ومبجرد 
�لرد بطريقة �أكرث جدية، قام عدد 
�ملحافظة  �ل�شخ�شيات  م��ن  كبري 

ك���ورون���ا فريو�س  ت���ر�م���ب  دون���ال���د 
باأنه  خدعة .

�أن�شاره  م���ن  ح�����ش��د  �أم������ام  وق�����ال 
كارولينا  ولي�������ة  يف  وم����وؤي����دي����ه 
�جلنوبية:  لقد قام �لدميقر�طيون 
�أحد  ف��ريو���س...  ك��ورون��ا  بت�شيي�س 
م�شت�شاري قال يل، ‘�شيد �لرئي�س، 
برو�شيا  ب��ك  �لإي��ق��اع  ح��اول��و�  لقد 
ينجحو�...  ومل  ورو�شيا’  ورو�شيا 
�لإق��ال��ة... حاولو�  وح��اول��و� حيلة 
ه���ي خدعتهم  وه�����ذه  ����ش���يء،  ك���ل 

�جلديدة  .

�ل������ذي ك�����ان دون���ال���د  �ل����وق����ت  ويف 
ت���ر�م���ب ي��خ��ط��ب، ك����ان �أك�����رث من 
ب�شبب  م��ات��و�  ق��د  �شخ�س   1500
كوفيد 19 يف �ل�شني، وكان �شمال 
تد�بري  �ت��خ��اذ  ب��د�أ يف  ق��د  �إيطاليا 

�حلجر �ل�شحي.
��ا، يف  �أي�����شً �أع��ل��ن  وع�شية خ��ط��اب��ه، 
�لأبي�س،  �لبيت  يف  ��شتقبال  حفل 
يوم  يف  �شيختفي:   �ل��ف��ريو���س  �أن 
�لأم���ر مبثابة  �شيكون  �لأي���ام،  م��ن 

معجزة، �شيختفي .

الواقع والبديل
�أحد  ����ش���األ  ع��ن��دم��ا  م���ار����س،   7 يف 
�ملر��شلني �لرئي�س عما �إذ� كان قلقا 
ب�شاأن تقدم كورونا فريو�س، �أجاب:  
ل، ل�شت قلقا على �لإط���الق... ل 
بعمل  قمنا  لقد  �لإط����الق...  على 
ر�ئ������ع  . و����ش���رع���ان م���ا مت جت���اوز  
�لو�قع �لبديل  �لذي حاول تر�مب 
ف��ر���ش��ه ح��ت��ى ب��د�ي��ة م���ار����س، عرب 
بد�أ  �لبالد، حيث  �لوباء يف  �نت�شار 
وبو�در  �مل�شت�شفيات،  يف  �لزدح����ام 

خطر نق�س يف �أجهزة �لتنف�س.

تظهر ا�صتطالعات الراأي اأن الناخبني الدميقراطيني احتاطوا اأكر من اجلمهوريني حلماية اأنف�صهم 

 الإيحاء باأن وفاة الآلف من كبار ال�صن قد تكون اأف�صل من الك�صاد القت�صادي الطويل

�جلمهوري د�ن باتريك على ��شتعد�د للت�شحية بنف�شه

�شو�رع مانهاتن خلت من رو�دها

�أنتوين فو�شي عامل �لأوبئة �لذي ين�شق �إجر�ء�ت �حلكومة �شد �لفريو�س

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

بعد اإعالن حالة الطوارئ الوطنية، �صرع الرئي�س يف حماولة لإعادة كتابة التاريخ موؤكدا اأنه مل يقّلل من تهديد الفريو�س

ندوة �شحفية حول كورونا فريو�س يف �لبيت �لأبي�س
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                         يف الدعوى رقم 975/2020/60 امر اداء    
مو�شوع �لدعوى :�ملطالبة با�شد�ر �لأمر بالز�م �ملدعي ب�شد�د مبلغ 57863.35 درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف   

طالب �لإعالن : �يفكو د�شرتبيو�شن �شرف�شيز �س م ح فرع دبي - �شفته بالق�شية : مدعي 
وميثله : ب�شار عبد�هلل علي �بر�هيم �مل�شايبة - �شفته بالق�شية : وكيل

�ملطلوب �إعالنه : 1- م�شرت فري�س هايرب ماركت - �س ذ م م - �شفته بالق�شية : مدعي عليه  
جمهويل حمل �لإقامة 

�أول :  �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2020/2/27  �أمر  مو�شوع �لإع��الن : طلب ��شت�شد�ر 
بانفاذ �لعقد �لتجاري �ملربم بني �لطرفني. ثانيا : بالز�م �ملدعي عليها / م�شرت فري�س هايرب ماركت - �س ذ م 
م بان توؤدي للمدعية / �يفكو د�شرتبيو�شن �شرف�شيز �س م ح فرع دبي مبلغ 57863.35 درهم )�شبعة وخم�شون 
�لفا وثمامنائة وثالثة و�شتون درهما وخم�شة وثالثون فل�شا( و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ 
�ملطالبة �لق�شائية يف 2019/10/10 وحتى متام �ل�شد�د و�لر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل 
�تعاب �ملحاماة و�شملت �لأمر بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. ولكم �حلق يف �إ�شتئناف �لأمر خالل 15 يوم من �ليوم 

�لتايل لن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12893 بتاريخ 2020/3/26   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 3440/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2017/1718 جتاري كلي ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ 

به وقدره )1744862.89 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 
طالب �لإعالن : �وريت لل�شقق �لفندقية - �س ذ م م - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 

وميثله : نا�شر حمد �شليمان جابر �ل�شام�شي -  �شفته بالق�شية : وكيل
 - �شده   منفذ   : بالق�شية  �شفته    - ث��اين  �آل  علي  عبد�لرحمن  �شيف  �ل�شيخ   -1  : �إعالنه  �ملطلوب 

جمهول حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعالن : قررت حمكمة دبي �لإبتد�ئية بتاريخ )2020/3/19( �خطاركم ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )1744862.89( درهم خالل 15 يوم من تاريخ �لتبليغ و�إل بيع �لعقار رقم )169( رقم �لر�س 
173 ملك مبنطقة فالح �شكنية - �إمارة �ل�شارقة �لعائدة لكم بطريق �ملز�يدة وفقا ملقت�شيات ن�س �ملادة 
295 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12893 بتاريخ 2020/3/26   
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 2137/2019/16 جتاري جزئي   
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم مببلغ وقدره )130330.47 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 

و�لفائدة 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  
طالب �لإعالن :  مو�رد للتمويل  - �شفته بالق�شية : مدعي  

وميثله : عي�شى �شامل �حمد �حلر�شي �ملهري - �شفته بالق�شية : وكيل 
�ملطلوب �إعالنهم : 1- �شماء جمري� ل�شيانة �ل�شفن )�س ذ م م(  2- حممد علي يار حممد �بوبكر 3-�شينتيل كومار �شوبر�مانيان 

- �شفته بالق�شية : مدعي عليه - جمهول حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2019/7/29 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله ل�شالح/مو�رد 
�شوبر�مانيان(  �شينتيل كومار   ، بكر  �بو  يار حممد  ، حممد علي  �ل�شفن  �ملدعي عليهم )�شماء جمري� ل�شيانة  بالز�م  للتمويل 
وثالثمائة  �ل��ف  وثالثني  )مائة  دره��م   130.330.47 مبلغ  للتمويل(  م��و�رد  )�شركة  للمدعية  ي��وؤدو�  ب��ان  و�لتكافل  بالت�شامن 
وثالثني درهم و�شبعة و�ربعني فل�شا( و�لفائدة �لقانونية 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية يف 2019/5/9 و�لزمت �ملدعي عليهم 
بالت�شامن يف �مل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ، ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12893 بتاريخ 2020/3/26   
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 810/2019/20 جتاري كلي   
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )8620207 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 

�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى �ل�شد�د �لتام و�شم ملف �لنز�ع رقم 475/2018 
تعيني خربة جتاري  

طالب �لإعالن :  م�شنع ر�شا�شي للعطور - �س ذ م م  - �شفته بالق�شية : مدعي  
�ملطلوب �إعالنه : 1- �نتجريتي ملقاولت �لبناء - �س ذ م م - حاليا - هبة ملقاولت �لبناء - �س ذ م م - �شابقا - 

�شفته بالق�شية : مدعي عليه  - جمهول حمل �لإقامة 
�ملذكورة  �ل��دع��وى  يف   2019/9/24 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم   : �لإع���الن  مو�شوع 
�أعاله ل�شالح/ م�شنع ر�شا�شي للعطور - �س ذ م م بالز�م �ملدعي عليها )�نتجريتي ملقاولت �لبناء( بان توؤدي 
للمدعي )م�شنع ر�شا�شي للعطور( مبلغ 8.620.207 درهم )ثمانية ماليني و�شتمائة وع�شرين �لف ومائتني 
و�شبعة درهم( و�لفائدة �لقانونية 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية يف 2019/4/29 وحتى متام �ل�شد�د و�لزمتها 
بامل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد 

�آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12893 بتاريخ 2020/3/26   
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 575/2020/60 امر اداء    
مو�شوع �لدعوى :�ملطالبة با�شد�ر �لأمر بالز�م �ملدعي ب�شد�د مبلغ 222.500 درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف   
طالب �لإعالن : يونيبك�س ملنتوجات �لألبان �ملحدودة وميثلها مديرها/ �إقبال عثمان حممد لطيف - �شفته 

بالق�شية : مدعي - وميثله : ب�شار عبد�هلل علي �بر�هيم �مل�شايبة - �شفته بالق�شية : وكيل
�ملطلوب �إعالنهما : 1- بونام ج��ورو�ر� جايديف غ��ارو�ر�  2-فايف �إيلمنت �نترييرز )�س ذ م م( - �شفتهما 

بالق�شية : مدعي عليهما - جمهويل حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعالن : طلب ��شت�شد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2020/2/5 

يوؤديا  ب��ان  م(  م  ذ  )���س  �نترييرز  �إيلمنت  و فايف  غ���ارو�ر�  بونام ج���ورو�ر� جايديف   / �ملدعي عليهما  بالز�م 
بالت�شامن للمدعية / يونيبك�س ملنتوجات �لألبان �ملحدودة مبلغ 222.500 درهم )مائتني و�ثنني  وع�شرون 
�لفا وخم�شمائة درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �لإ�شتحقاق يف 2019/4/11 وحتى متام 
�لأمر  �إ�شتئناف  ولكم �حلق يف  �ملحاماة.  �تعاب  درهم مقابل  ومبلغ خم�شمائة  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �ل�شد�د 

خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12893 بتاريخ 2020/3/26   
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 2002/2019/16 جتاري جزئي   
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما مببلغ وقدره )104178.85 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 

�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  
طالب �لإعالن : مو�رد للتمويل - �س م خ - �شفته بالق�شية : مدعي  

وميثله : عي�شى �شامل �حمد �حلر�شي �ملهري - �شفته بالق�شية : وكيل 
�ملطلوب �إعالنهما : 1- �شلها حممد �شيد لنقل �لركاب باحلافالت �ملوؤجرة )�س ذ م م( 

2-�شلها ليو�ه حممد �شيد - �شفتهما  بالق�شية : مدعي عليهما  - جمهويل حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2019/6/24 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله ل�شالح/ 
مو�رد للتمويل - �س م خ بالز�م �ملدعي عليهما )�شلها حممد �شيد لنقل �لركاب باحلافالت �ملوؤجرة و �شلها ليو�ه حممد 
�شيد بالت�شامن و�لتكافل بان يوؤديا للمدعية )�شركة مو�رد للتمويل( مبلغ 104.178.85 درهم )مائة و�ربعة �لف ومائة 
وثمانية و�شبعني درهم وخم�شة وثمانني فل�س( و�لفائدة �لقانونية 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية 2019/4/28 و�لزمت 
�ملدعي عليهما بالت�شامن يف �مل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات. 
حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12893 بتاريخ 2020/3/26   
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 4419/2018/16 جتاري جزئي   
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لتكافل مببلغ وقدره )398414.36 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 

و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �قامة �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  
طالب �لإعالن :  مو�رد للتمويل )�س م خ(  - �شفته بالق�شية : مدعي  
وميثله : عي�شى �شامل �حمد �حلر�شي �ملهري - �شفته بالق�شية : وكيل 

�ل�شيار�ت   �لثامر لتاأجري  �مللز لتجارة �ملالب�س و�لعبايات - ذ م م - �شفته  بالق�شية : مدعي عليه  2-  �إعالنهم : 1-  �ملطلوب 
3-حممد لطيف جميل - �شفته  بالق�شية : مدعي عليه 4-حممد �حمد حممد عبد�هلل �آل علي - �شفته بالق�شية : �خل�شم 

�ملدخل -  جمهويل حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2019/3/26 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله ل�شالح/مو�رد 
للتمويل �س م خ - بحكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري : بالز�م �ل�شركة �ملدعي عليها �لأوىل بالت�شامن مع �خل�شم �ملدخل / حممد 
�حمد حممد عبد�هلل �آل علي )مالك موؤ�ش�شة �لثامر لتاأجري �ل�شيار�ت( و�ملدعي عليه �لثالث )حممد لطيف جميل( بان ي�شددو� 
لل�شركة �ملدعية مبلغا وقدره )398.414.36 درهم( )ثالثمائة وثمانية وت�شعون �لفا و�ربعمائة و�ربعة ع�شر درهم و�شتة وثالثون 
فل�شا( و�لزمتهم بامل�شاريف وخم�شمائة دهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12893 بتاريخ 2020/3/26   
�شركة/ �يه يف �أي نتورك�س ميدل �إي�شت منطقة حرة-ذ.م.م، �شركة منطقة حرة ذ�ت م�شوؤولية 
حمدودة، رخ�شة رقم 94972 و�لكائنة ب� �س.ب 500188، مكتب رقم: 222 ، �لطابق 2، 
�ملبني ببلي�شنج بافيليون، مدينة دبي لالنرتنت  دبي، دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�ملرخ�شة 

لدى �شلطة دبي للتطوير، ترغب هذه �ل�شركة �ملذكورة مبوجب قر�ر �ل�شريك �لوحيد �ل�شادر من 
�أع�شاء جمل�س �لإد�رة بتاريخ 4 مار�س 2020 ب�شاأن �إغالق وحل �ل�شركة.

وفقاً لذلك، تهيب �ل�شركة باأي طرف معني بالأمر ولديه �أى مطالبات فى مو�جهتها عليه تقدمي 
هذه �ملطالبات خالل 45 يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن عن طريق �لربيد �مل�شجل �أو �لإت�شال ب� :

�ل�شيرّد/ كريج دوجال�س نوري�س
�إ�شم �ل�شركة: �يه يف �أي نتورك�س ميدل �إي�شت منطقة حرة-ذ.م.م 

�س.ب : 500188 ،  دبي ، دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
هاتف رقم: 97143912440 +

 e.morocs@tamimi.com :لربيد �لإلكرتوين�
 لن يتم �لنظر فى �ملطالبات �لتى ترد بعد �إنتهاء فرتة �لإ�شعار و�ملحددة ب�  45 يوماً. 

ا�شعار ت�شفية العدد 12893 بتاريخ 2020/3/26   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  3180/2018/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2017/762 جتاري كلي ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ 

به وقدره )15418151.40 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 
طالب �لإعالن : �لبنك �لتجاري �لدويل - �س م ع - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 

وميثله : حممد عي�شى �شلطان �ل�شويدي -  �شفته بالق�شية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه : 1- �شارو�ن �شينغ لل �شينغ بهوجال )�ل�شم ح�شب �لقامة بجو�ز �ل�شفر( �شرو�ن 
�شينغ بن لل �شينغ بهوجال )�ل�شم ح�شب �إفادة �لتحرى �جلن�شية و�لإقامة( ب�شفته حمرر �ل�شيك 

وكفيل �شامن ملديونية برولوجيك�س �س ذ م م - �شفته بالق�شية : منفذ �شده
جمهويل حمل �لإقامة 

عقارية -  وح��دة  عبارة عن  وه��ي  �خلا�شة  �مو�لكم  على  بانه مت �حلجز  نعلنكم   : �لإع���الن  مو�شوع 
�ملنطقة : و�دي �ل�شفا 2 - رقم �لر�س 1407 - ��شم �ملبنى : مز�يا 24 - �لطابق 5 - رقم �لوحد�ت : 510 

+ 410 + 109  - �مل�شاحة : 86.39 وفاء للمبلغ �ملطالب به ، وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

فقدان جواز �شفر
فقد �ملدعو / زين ويرب ، �ملانيا �جلن�شية 
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عربي ودويل
ت�صارع وترية الإ�صابات بفريو�ض كورونا يف نيويورك وامل�صابون يتجاوزون 25 األفا

جاءت ت�شريحات كومو خالل تفقده مركز  جافيت�س  
ل��ل��م��ع��ار���س �ل��دول��ي��ة، �ل����ذي مت حت��وي��ل��ة �ع��ت��ب��ار� من 
تقدم  �لتي  �مليد�نية  �مل�شت�شفيات  كاأحد  �لأ�شبوع  ه��ذ� 
1000 �شرير للمر�شى يف �شاحية  مانهاتن  يف مدينة 
�لولية  و  تت�شاعف  �لإ���ش��اب��ات  �إن  وق���ال  ن��ي��وي��ورك. 
و40  م�شت�شفى  �شرير  �أل��ف   140 من  لأك��رث  بحاجة 
�ألف �شرير يف وحدة �لعناية �ملركزة و�أكرث من 30 �ألف 
يف  �ملتوفر  �لأج��ه��زة  �أن  مو�شحا  �شناعي  تنف�س  جهاز 

�ملدينة �لآن ل تتعدى 7000 جهاز.
من جانبه �أعلن بيل دي بال�شيو عمدة مدينة نيويورك 
�لإ�شابة  ج����ر�ء  �مل��دي��ن��ة  يف  �شخ�شا   131 وف����اة  ع���ن 

•• نيويورك-وام: 

وترية  ت�شارع  نيويورك  ولي��ة  كومو حاكم  �أن���درو  �أك��د 
�أن  �إىل  م�شري�  �لولية  يف  كورونا  بفريو�س  �لإ�شابات 
�لثالثاء   �لول  �أم�����س  ظهر  حتى  بلغ  �لإ���ش��اب��ات  ع��دد 
14904  يف مدينة  بينها   �إ���ش��اب��ة  ح��ال��ة    25665

نيويورك.
بالقطار  �لولية  يف  �لوباء  �نت�شار  حالة  كومو  �شبه  و 
�ل�شريع �لذي ي�شرب بال ه��و�دة و ميكن �أن ي�شل �إىل 
�أن �لفريو�س  �ل�14 يوما �لقادمة موؤكد�  ذروته خالل 

يتحرك ب�شكل �أ�شرع مما كنا نتوقعه.

�إ�شابة  ح��ال��ة   4790 �إىل  م�����ش��ري�  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س 
منها  �ل��ولي��ة  �أن��ح��اء  جميع  يف  �لثالثاء  �أم�س  جديدة 

2599 حالة يف مدينة نيويورك.
300 جم���رم من  و ك�شف ع��ن خ��ط��ة لإط����الق ���ش��ر�ح 
�ل�شجون لديهم جميعا �أقل من عام و�حد لإمتام مدة 
�أو  عنيفة  غ��ري  جنايات  �رت��ك��ب��و�  ق��د  وك��ان��و�  عقوبتهم 

جنحا.
م���ن ج��ه��ت��ه ط���ال���ب �ل��ب��ي��ت �لأب���ي�������س يف ب���ي���ان جميع 
�لأ�شخا�س �لذين غادرو� نيويورك موؤخر�، باخل�شوع 
للحجر �ل�شحي ملدة �أ�شبوعني وذلك ب�شبب �رتفاع عدد 

�لإ�شابات ومعدلت �لعدوى يف نيويورك.

الأمم املتحدة تطلق خطة ا�صتجابة عاملية مبلياري دولر ملكافحة كورونا
•• جنيف- وام: 

�أعلنت �لأمم �ملتحدة �م�س عن �إطالق خطة لال�شتجابة �لعاملية مبلياري دولر 
ملكافحة فريو�س كورونا �مل�شتجد كوفيد 19 وحثت حكومات �لدول على �للتز�م 
�لإن�شانية  �ل�شتجابة  ن��د�ء�ت  و�ل�شتمر�ر يف متويل  لها  �لكامل  �لدعم  بتقدمي 
�لقائمة. وحذرت �ملنظمة �لدولية من �ن �لتخلي عن م�شاعدة �لبلد�ن �ل�شعيفة 
ميكن �ن يعر�س �ملاليني من �لأ�شخا�س للخطر وقد يت�شبب يف جعل �لفريو�س 
�لقاتل حر� يف �لدور�ن حول �لعامل. و دعت �ملنظمة �إىل �تخاذ نهج عاملى ولي�س 
مكافحة �لوباء من خالل �لدول منفردة ..منوهة �ن وكالتها و�حتاد �ملنظمات 
غري �حلكومية �شيلعبون دور� مبا�شر� فى تنفيذ خطة �ل�شتجابة تلك ..م�شرية 
�إىل �نها �شتنفذ عرب �مريكا �جلنوبية و�فريقيا و�آ�شيا و�ل�شرق �لو�شط ،حمذرة 
من �ن عدم م�شاعدة �أفقر �لبلد�ن على حماية �نف�شها �شيوؤدي �إىل ف�شل �لدول 

�لأخرى فى حماية �شعوبها.

حتدًيا  ت��و�ج��ه  �لفر�شية  ه��ذه  �أن  �إل 
�ل�شينية  �حل���ك���وم���ة  ق��ب��ل  م���ن  �لآن 
نف�شها، �لتي تنقل عدة �أ�شئلة ور�شائل 
وو�شائل  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل�شبكات  ع��ل��ى 
�لعامل: ماذ�  �أنحاء  �لإع��الم يف جميع 
ل���و ج���اء ك��وف��ي��د 19 يف �ل��ن��ه��اي��ة من 

�لوليات �ملتحدة؟
ليرب��شيون  �شحيفة  �أ����ش���ارت  وك��م��ا    
�لتهام  ه��ذ�  ف���اإن  �لح���د،  �لفرن�شية، 
ي�شتند �إىل جل�شة ��شتماع متت يف 12 
لروبرت  �لنو�ب،  جمل�س  �أم��ام  مار�س، 
ريدفيلد، مدير مر�كز �ل�شيطرة على 
�لأم����ر������س و�ل���وق���اي���ة م��ن��ه��ا. يف ذ�ك 
�لوكالة  رئ��ي�����س ه���ذه  �ع����رتف  �ل���ي���وم، 
�لنظام  على  ت�شرف  �لتي  �لفيدر�لية 
غياب  ب�شبب  �أن��ه  �لأم��ري��ك��ي،  �ل�شحي 
عدد كاف من �ختبار�ت �لفح�س، فان 
�ل��ذي��ن م��ات��و� من  بع�س �لأ���ش��خ��ا���س 
على  ت�شنيفهم  ي��ت��م  مل   19 ك��وف��ي��د 
�ل��ن��ح��و، وق��د ُن�شبت وف��ات��ه��م �إىل  ه��ذ� 
�لإنفلونز� �ملو�شمية. وقد نقل �ملتحدث 
�ل�شينية،  �خل���ارج���ي���ة  وز�رة  ب��ا���ش��م 
ليجيان ت�شاو، هذ� �لبيان ب�شكل خا�س 
على ح�شابه على تويرت، مثري� حما�س 
�ل�شيني،   �لدبلوما�شي  و�أك��د  �جلميع. 
�ل�شيطرة  م�����رك�����ز  م�����دي�����ر  ي���ع���ت���ق���د 
ع��ل��ى �لأم����ر������س و�ل���وق���اي���ة م��ن��ه��ا، �ن 
وفاتهم  عن  �أعلن  �لذين  �لأمريكيني 
�لفحو�س  �أث��ب��ت��ت  �لإن��ف��ل��ون��ز�،  ب�شبب 

••بكني-رويرتز:

ز�د وزير �خلارجية �لأمريكي مايك 
�نتقاد�ته لتعامل  بومبيو من حدة 
�ل�شني مع تف�شي فريو�س كورونا، 
قائاًل �إن �حلزب �ل�شيوعي �ل�شيني 
�حل��اك��م ل ي��ز�ل يحرم �ل��ع��امل من 
�ملعلومات �لتي يحتاجها للحيلولة 

دون حدوث �إ�شابات �أخرى.
وكرر بومبيو، يف مقابلة مع برنامج 
�أم�س  �لإذ�ع�������ي  ووت�������س  و����ش��ن��ط��ن 
�لثالثاء، �تهامات �شابقة باأن تاأخر 
ب��ك��ني يف م�����ش��ارك��ة �مل��ع��ل��وم��ات حول 
يف  للنا�س  خماطر  �شبرّب  �لفريو�س 
�س  �أنحاء �لعامل وق��ال �إن ه��ذ�  عررّ

حقاً حياة �لألوف للخطر .
وتابع  ما يقلقني هو �أن هذ� �لتعتيم 
فيه  ي�شارك  �ل��ذي  �لت�شليل  وه��ذ� 
�حلزب �ل�شيوعي �ل�شيني، ل يز�ل 
ي��ح��رم �ل��ع��امل م��ن �مل��ع��ل��وم��ات �لتي 
يحتاجها كي يت�شنى لنا منع حدوث 
�إ�شابات جديدة �أو تكر�ر �شيء كهذ� 
�أخ��رى . و�تهم بومبيو كذلك  مرة 
�إير�ن ورو�شيا ب�شن حمالت ت�شليل 
بخ�شو�س �لفريو�س، وقال  ل تز�ل 
حمالت �لت�شليل م�شتمرة من قبل 
�ل�شني،  �إىل  �إ�شافة  و�إي��ر�ن  رو�شيا 
م����ن �جلي�س  ج�����اء  �إن������ه  ي���ق���ول���ون 
�لأم��ري��ك��ي وي��ق��ول��ون �إن���ه رمب��ا بد�أ 
من  للتن�شل  �شيء  كل  �إيطاليا،  يف 

�مل�شوؤولية .
لل�شني  �لقوي  �نتقاده  رغم  ولكنه 
�أحجم عن �لإ�شارة للفريو�س با�شم  
�أو  فريو�س  �ل�����ش��ي��ن��ي   �ل��ف��ريو���س 
ووه���ان ، وه��و م��ا ح��دث م���ر�ر�ً من 
ق��ب��ل و�أث�����ار غ�����ش��ب �ل�����ش��ني، وقال  
 ، �لت��ه��ام��ات  توجيه  وق��ت  �شيحني 
�أن يعرف  �ملهم  �أن من  �أ�شاف  لكنه 

�مل�شتجد  ف��ريو���س  ب��ك��ورون��ا  �إ�شابتهم 
هذه   19 كوفيد  ح���الت  �أن  معترب�   ،
ميكن �أن تكون �شبقت �حلالت �لأوىل 
�ملري�س  ت���اري���خ  ه���و  م���ا  �ل�������ش���ني.   يف 
�شفر يف �ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة؟، ك��م عدد 
حتلو�  �مل�شابني؟…  �لأ����ش���خ���ا����س 
مدينة  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  بال�شفافية! 

لنا بتف�شري ، قال يف �ر�شاليته.
23 م��ار���س �جلاري،  �مل��و�ف��ق  �لث��ن��ني 
فرن�شا  يف  �ل�شينية  �ل�شفارة  �شاهمت 
و�لتلميح  �ل�شكوك  موجة  يف  ب��دوره��ا 
حول هذ� �ملو�شوع، مت�شائلة على وجه 
�خل�����ش��و���س:  ك��م ع��دد ح���الت كوفيد 
19 �لتي كانت من بني 20 �ألف حالة 
يف  ب��د�أت  �لتي  �لإنفلونز�  ب�شبب  وف��اة 
�تهامها،  ول��دع��م   . �مل��ا���ش��ي؟  �شبتمرب 

بيان  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل�����ش��ني،  ت�شتند 
مدير مركز �ل�شيطرة على �لأمر��س، 
�إىل  �ملن�شوبة  �لوفيات  �أن  حقيقة  �ىل 
تكون  �أن  ميكن  �ملو�شمية  �لأن��ف��ل��ون��ز� 
ناجمة عن كوفيد 19 )حتى من دون 
ا، على معطى  معرفة متى(. ولكن �أي�شً
�إح�شار  �لأمريكيني  باإمكان  ك��ان  �أن��ه 
19 معهم مبا�شرًة �إىل ووهان  كوفيد 
يف  �لعاملية،  �لع�شكرية  �لأل��ع��اب  خ��الل 

نهاية �أكتوبر 2019.
�لإغالق  عن  �أي�شا  �ل�شني  وتت�شاءل   
�مل���وؤق���ت حل�����ش��ن دي���رتي���ك، �أح����د �أهم 
يف  �لع�شكرية  �لطبية  �لبحوث  مر�كز 
�ملا�شي.  يوليو  يف  �مل��ت��ح��دة،  �ل��ولي��ات 
تتعلق  خم���اوف  �لم��ري��ك��ي��ني؟  تف�شري 
�أنظمة  وج��ود   ع��دم  ب�شبب  بال�شالمة 

كافية لتطهري مياه �ل�شرف �ل�شحي ، 
كما �أو�شحت �شحيفة نيويورك تاميز. 
من  �ل�شينية،  �لنظرية  ت��رى  حني  يف 
جهتها، �أن  �شل�شلة من حالت �للتهاب 
�أو حالت مماثلة  ظهرت �إثر  �لرئوي 
�لو�قعتني دون  �لإغ��الق، وربطت بني 
�بو�ب  �أع��ي��د فتح  وم��ن��ذئ��ذ،  دل��ي��ل.  �أي 
�مل��رك��ز وه��و متفرغ لإي��ج��اد ل��ق��اح �شد 
19، كما هو مو�شح يف تقرير  كوفيد 

�أي بي �شي.
�لأخ��رية، عن�شر مربك  �ل�شني  حجة 
) �حلدث  ح����دث  �إق���ام���ة  ن��ظ��ره��ا:  يف 
هوبكنز  ج���ون  م��رك��ز  ن��ظ��م��ه   )  201
لالأمن �ل�شحي، بال�شر�كة مع �ملنتدى 
�لق��ت�����ش��ادي �ل��ع��امل��ي وم��وؤ���ش�����ش��ة بيل 
 18 يف  نفذت  فقد  غيت�س.  وميليند� 

�ل��ع��امل م��ا ي��ح��دث ب��ال��ف��ع��ل. وتابع 
�أزم���ة عاملية م�شتمرة  ه��ذه  ق��ائ��اًل  
ن��ح��ت��اج ل��ل��ت��اأك��د م���ن �أن ك���ل دول���ة 
وتت�شارك  ب�شفافية  �ل��ي��وم  تتعامل 
كي  بالفعل،  يحدث  عما  �ملعلومات 
وللرعاية  �لعاملي  للمجتمع  يت�شنى 
�ل�����ش��ح��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة ول��ل��ع��ام��ل��ني يف 
يبد�أو�  �أن  �ملعدية  �لأمر��س  جمال 

معاجلة هذ� ب�شكل �شامل .
و�أ�شاف بومبيو �أنه  ل بد من �تخاذ 
ق��ر�ر�ت يف غاية �لأهمية م�شتقباًل 
�لأمريكية  �ل��ع��الق��ات  هيكل  ح��ول 
حتديات  �أن  �إىل  م�شري�ً   ، �ل�شينية 
تو�جهها  �ل��ت��ي  �لإم������د�د  ���ش��ال���ش��ل 
ب�شبب  ك���ان���ت  �مل���ت���ح���دة  �ل����ولي����ات 
لالإمد�د  �شال�شلها  ت��دي��ر  ���ش��رك��ات 
من �ل�شني ولي�س هنا يف �لوليات 

�ملتحدة.
�لتفا�شيل  يف  بومبيو  يخ�س  ومل 
لكن م�شوؤولني يف �لإد�رة �لأمريكية 
�إن �لبيت  �مل��ا���ش��ي،  ق��ال��و� �لأ���ش��ب��وع 
�لأبي�س يعد �أمر�ً تنفيذياً ي�شاعده 
على نقل �شركات �لإمد�د�ت �لطبية 
من �ل�شني و�أماكن �أخرى يف �لعامل 
تف�شي  و�شط  �ملتحدة  �لوليات  �إىل 

فريو�س كورونا.
�مل�����ش��ع��ى �لأم���ري���ك���ي �ملقرتح  و�أث�����ار 
قلقاً يف �ل�شني و�أماكن �أخرى، رغم 
�أنه من غري �لو��شح متى قد يبد�أ 

تر�مب يف تنفيذ هذ�.
�ل�شيوخ  جم���ل�������س  وت���و����ش���ل  ه�����ذ� 
�لأم���ري���ك���ي و�ل��ب��ي��ت �لأب��ي�����س �إىل 
�ت���ف���اق ح���ول خ��ط��ة حت��ف��ي��ز بقيمة 

ح�شت �ل�شلطات يف �إير�ن حتى �لآن 
�ل�شكان على �لبقاء يف �ملنازل  قدر 
�لإم��ك��ان ، خ��الل ف��رتة عطلة ر�أ�س 
عادة  ت�شهد  �لتي  �لإي��ر�ن��ي��ة  �ل�شنة 
حركة نقل كبرية للقاء�ت �لعائلية 

و�ل�شياحة �لد�خلية.
�مل�شروع  �أن  �إىل  روح�����اين  و�أ�����ش����ار 
�ملرتقب قد يوؤدي �إىل خلق م�شاكل 
وقد  لل�شكان  بالن�شبة  �ل�����ش��ف��ر  يف 
وقت  يف  �ل��ع��ودة  �لنا�س  م��ن  يطلب 
يتحدرون  �ل��ت��ي  �مل��ن��اط��ق  �إىل  �أب��ك��ر 

منها.
وذك���ر �أن  ذل���ك ق��د ي��ع��رق��ل موجة 
�ل�����ش��ف��ر �ل��ت��ال��ي��ة، ع��ل��ى �ل��ن��ا���س �أن 
يعلمو� �أن هذه قر�ر�ت �شعبة يجب 

�تخاذها من �أجل حماية حياتهم .
ولكن ل خيار �آخر بح�شب روحاين 
متحدثاً  تهمنا،  �ل��ن��ا���س  ح��ي��اة  لأن 
عن م�شروع  ملدة 15 يوماً يفرت�س 
 4 �ل�شبت  بحلول  بعناية  تطبيقه 
�أي خالل  �مل��ق��ب��ل،  �أب��ري��ل)ن��ي�����ش��ان( 
10 �أيام، ويتز�من هذ� �لتاريخ مع 
عودة �لتعليم يف �ملد�ر�س بعد عطلة 

عيد �لنوروز.
و�أعلن روحاين كذلك  �أو�شح وزير 
�ل�شحة �ليومية �أننا قطعنا �ملوجة 
�لأوىل من �ملر�س، لكن موجة ثانية 
�مل��ق��ب��ل وعلينا  �لأي�����ام  ق��د حت���لرّ يف 
�ل�شكان  ت��ع��اون  م�شيفاً    ، �إد�رت���ه���ا 
�ل�شلطات  )م���ع  ج����د�ً  ج��ي��د  ب�شكل 
كافة  ك��ورون��ا( يف  ف��ريو���س  ملكافحة 
�ل�شتمر�ر  وي��ج��ب  �ل��ب��الد  �أن���ح���اء 

بذلك .

كورونا يزيد اإقبال الأمريكيني 
على �ص�����راء الأ�ص���لحة  

•• لو�س اجنلي�س-اأ ف ب

�رتفعت مبيعات �لأ�شلحة �لنارية يف 
�لوليات �ملتحدة خالل �لأ�شبوعني 
�لأخريين يف ظل تف�شي وباء كورونا 
�أ�شلحة  ك��رث  ���س  ي��ك��درّ �إذ  �مل�����ش��ت��ج��د، 
و�شط  �لح����ت����م����اء  ب��غ��ي��ة  وذخ�����ائ�����ر 

فر�شيات حدوث فو�شى و�شغب.
ويقول ديفيد �شتون، �شاحب متجر 
�أ�شلحة يف تول�شا بولية �أوكالهوما، 
يف  �رت��ف��اع��اً  لنا  �شجرّ ب��ر���س   لفر�ن�س 
 ،  800% ت��ن��اه��ز  بن�شبة  �مل��ب��ي��ع��ات 
م�شيفاً  ل تز�ل لدي قطعا من كل 
�لنماذج، ولكنني �أعتقد باأنها �شتنفد 

قريباً .
ويو�شح �شتون �أنرّ غالبية �مل�شرتين 
من  م���ت���ج���ره  �إىل  ه����رع����و�  �ل����ذي����ن 
غ���ري �مل��ح��رتف��ني و�مل��ت��ق��ن��ني حلمل 
جعلهم  م������ا  وه���������ذ�  �لأ������ش�����ل�����ح�����ة، 

م�شتعدين لأخذ �أي قطعة.
�ل���ذي  �إىل  �خل�����وف  ذل����ك  وي��ع��ي��د 
�إنني  حتى  �مل�شتجد،  ك��ورون��ا  يثريه 
���ه غري  ل �أف��ه��م م��ا ي��ج��ري و�أج���د �أنرّ
عقالين . وي�شري عدة باعة �أ�شلحة 
وتتوزع  بهم،  بر�س  فر�ن�س  �ت�شلت 
�أمريكية  م���ن���اط���ق  يف  م���ت���اج���ره���م 
تدفقا  ���ش��ه��دو�  ��ه��م  �أنرّ �إىل  خمتلفة، 
ل��ل��زب��ائ��ن �ل���ذي���ن ي��خ�����ش��ون م���ن �أن 
�أزمة  �إىل  �ل�شحية  �لأزم���ة  ل  تتحورّ

�جتماعية.
ت��ي�����ش��د�ل، مالكة   ت��ي��ف��اين  وت�����روي 
و��شنطن  ولي����ة  غ����ان  يف  ل��ي��ن��وود 
ت��ع��درّ �إحدى  �ل��ت��ي  )���ش��م��ال-���ش��رق( 
�أب��������رز ب������وؤر ت��ف�����ش��ي �ل����ف����ريو�����س يف 
�أنرّها �شهدت  �ملتحدة، كيف  �لوليات 
طو�بري  ����ش��ط��ف��اف  �لأوىل  ل��ل��م��رة 
�نتظار �أمام متجرها قبل �شاعة من 

فتح �لأبو�ب.

حماكاة  نيويورك،  يف   2019 �أكتوبر 
�أج��ل تو�شيح  وب��اء خطري من  و�شول 
�لح��ت��ي��اج��ات �ل���الزم���ة ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
و�لجتماعية  �لق��ت�����ش��ادي��ة  ع��و�ق��ب��ه 

و��شعة �لنطاق.
ب��ك��ني، تثبت  ه���ذه كلها ع��و�م��ل، وف���ق 
ور�ء  يكونو�  �أن  ميكن  �لأمريكيني  �أن 
�لتلميحات  ه��ذه  وت��اأت��ي   .19 كوفيد 
����ش���ي���اق م���ت���وت���ر بني  و�لت����ه����ام����ات يف 
�ملعارك  يف  خا�شة  يتج�شد  �ل��ب��ل��دي��ن، 
�لتجارية. كما ي�شعر �ملجتمع �ل�شيني 
ما ور�ء �لطل�شي ، با�شتياء �شديد جتاه 
�ل��رئ��ي�����س دون��ال��د ت��ر�م��ب وغ���ريه من 
يو��شلون  �ل��ذي��ن  �ل�شيا�شيني  �ل��ق��ادة 
ت�شنيف كوفيد 19 على �أنه  فريو�س 

�شيني .                   عن لوباري�صيان

�لقت�شاد  ل��دع��م  دولر  تريليوين 
�ملو�طنني  وم����الي����ني  �لأم����ري����ك����ي 
فريو�س  �أزم�������ة  م����ن  �مل���ت�������ش���رري���ن 
�أع�����ل�����ن زعيم  م�����ا  وف������ق  ك������ورون������ا، 
يف  �ملجل�س  يف  �جلمهورية  �لغالبية 
وقال  �لأرب��ع��اء.  �أم�س  �شاعة مبكرة 
�أخ������ري�ً لدينا  م��ي��ت�����س م��اك��ون��ي��ل،  
ب� م�شتوى �ل�شتثمار  �تفاق  منوهاً 
�حلرب  زم��ن  يف  �أمتنا  يف  )�لكبري( 
جمل�س  ع��ل��ى  ي��ت��ع��ني  ي�����ز�ل  ول   .
�مل�شادقة  �لنو�ب  وجمل�س  �ل�شيوخ 
للرئي�س  �إر�شاله  قبل  �لقانون  على 
عليه.  ل��ل��ت��وق��ي��ع  ت���ر�م���ب  دون����ال����د 

وف���ي���ات فريو�س  ح�����ش��ي��ل��ة  وب��ل��غ��ت 
كورونا �جلديد يف �لوليات �ملتحدة 
600 وفاة، و�رتفع عدد �لإ�شابات 
49768، وف��ق تعد�د  �إىل  �مل��وؤك��دة 

جلامعة جونز هوبكنز.
وب���ات���ت �ل����ولي����ات �مل���ت���ح���دة حتتل 
�مل��رت��ب��ة �ل��ث��ال��ث��ة يف ق��ائ��م��ة �ل���دول 
�ملوؤكدة  �لأكرث ت�شجياًل لالإ�شابات 
بالفريو�س، بعد �ل�شني و�إيطاليا. 

و��شتناد�ً �إىل عدد �لإ�شابات �ملوؤكدة 
 ،1.2% �ل����وف����ي����ات  ن�����ش��ب��ة  ت��ب��ل��غ 
�لفعلي  �لرقم  �أن  يعتقد  �أن��ه  علماً 
ل����الإ�����ش����اب����ات �أع�����ل�����ى ب���ك���ث���ري من 

بثت عرب �لتلفزيون، �أعلن روحاين 
عن جمموعة جديدة من �لتد�بري  
�ل�شعبة على �لنا�س  دون �أن يحدد 
ما �إذ� كانت �شت�شمل �لعزل، و�أ�شاف  
�للجنة  د�خ��ل  طويل  نقا�س  ح�شل 
كورونا  ف��ريو���س  ملكافحة  �لوطنية 

حول تعزيز �لإجر�ء�ت .
�ل�����ش��ح��ة قدم  وزي�����ر  �أن   و�أو�����ش����ح 
خطة على �أ�شا�س �عتقاده باأن علينا 
�أن   �إىل  م�شري�ً   ، �ل��ت��د�ب��ري  ت�شديد 
و�شتتم  حت�شريه  يجري  م�شروعاً  
�ملو�فقة عليه و�إعالنه خالل �ليوم. 
ومع رف�شها �تخاذ تد�بري �إلز�مية، 

�شاأنه  م���ن  م���ا  �مل��ع��ل��ن��ة،  �حل�����ش��ي��ل��ة 
خف�س ن�شبة �لوفيات.

�لإي��������ر�ين ح�شن  �ل��رئ��ي�����س  و�أمل������ح 
�إمكانية  �إىل  �لأرب�����ع�����اء،  روح�����اين 
تف�شي  م��ع  ط��ه��ر�ن  تعامل  ت�شديد 
19، معلناً عن فر�س  وب��اء كوفيد 
تد�بري جديدة و�شعبة على �ل�شكان 

يف �لأيام �ملقبلة.
 ورف�شت �إير�ن �لأكرث ت�شرر�ً من 
فريو�س كورونا �مل�شتجد بعد �إيطاليا 
و�ل�شني و�إ�شبانيا، حتى �لآن فر�س 
تد�بري حجر �أو عزل على �ل�شكان. 
�لوزر�ء  �أم��ام جمل�س  وخ��الل كلمة 

كورونا فريو�س على ل�صان دبلوما�صيتها:

ال�صني تتهم الأمريكان بالوقوف وراء الوباء...!

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

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر الآخر

•• جاك اتايل

�ل��ع��دي��د من  �ل��ت��ي يعي�شها  �ل��ره��ي��ب��ة  �لأوق�����ات  يف 
�لأزمة  دفعتنا  و�ل��ت��ي  طويلة،  ف��رتة  منذ  �لب�شر 
�أربعة  ��شتعادة  علينا  يجب  �در�ك��ه��ا،  �ىل  �حلالية 
�خلط  يف  ه��م  للذين  �لم��ت��ن��ان،  من�شية:  م�شاعر 
و�لإعجاب  يعانون؛  من  مع  �لتعاطف  �لأم��ام��ي؛ 
بالذين يوفرون �لأجوبة و�ردود؛ و�لإيثار، بالعمل 

على دعم بع�شنا �لبع�س.
و�ل�شلل  �خل�����وف  ن����دع  �أل  ي��ج��ب  ن��ع��م��ل،  ول���ك���ي 
ي�شيطر�ن علينا، ولكن �ن من�شي قدًما، ب�شجاعة 
و�شفاء، وب�شكل �إيجابي، مت�شلحني بقناعات نادرة 

يجعلنا كل هذ� نكت�شفها، �أو نعيد �كت�شافها.
ه��ذ� �ل��ف��ريو���س، ه��و و�ح���د فقط م��ن جم��م��وع ما 
�ملعركة،  ه��ذه  وك�شب  هزمه  �ج��ل  وم��ن  يتهددنا، 
ع�شرة  يلي  فيما  منها،  �لقادم  لك�شب  و�ل�شتعد�د 

درو�س موؤقتة و�إيجابية:
1 -�إن �لب�شرية مهددة، جمدد�، ب�شبب �شررّ ظهر 
يف �لطبيعة وز�ده �لن�شان �شوء. �شر، مرة �أخرى، 
كان منتظر�، ومل تفعل �لأجيال �ل�شابقة ما يكفي 

حلماية �لأجيال �حلالية.
-يف مو�جهة هذ� �لتهديد، كما هو �حل��ال مع   2
�ل��ع��دي��د م��ن �ل��ت��ه��دي��د�ت �لأخ�����رى، ت��ب��دو رغبات 

�ملا�شي و�شهو�ته تافهة.
�لتهديد، كما هو �لم��ر مع  -يف مو�جهة ه��ذ�   3
�أن���ه ل �شيء  �ل��ن��ا���س  �أدرك ع��دد كبري م��ن  غ���ريه، 
�لذين  مع  نق�شيه  �ل��ذي  �لوقت  وروع��ة  قيمة  يف 

نحبهم، و�ملعنى �لذي نعطيه حلياتنا.
�آخ�������رون، تهدد  �أع�������د�ء  �أخ�������رى،  -ف���ريو����ش���ات   4
و�شتهدد �لب�شرية: �ل�شطر�بات �ملناخية و�لبوؤ�س 
و�ل��ف��و���ش��ى... ويتفاعل ه���وؤلء �لأع����د�ء م��ع عدو 

�ليوم جلعله �أ�شو�أ.
-يف م��و�ج��ه��ة ه���ذه �ل��ف��ريو���ش��ات �ل��ت��ي ل تعد   5
نهائي  ب�شكل  �أنف�شنا  ن�شع  �أن  يجب  حت�شى،  ول 
لالأ�شا�شيات  �أنف�شنا  ر  ن�شخرّ و�أن  �قت�شاد حرب،  يف 

و�ل�شروريات فقط.

مرئيني  ك��ان��و�  ���ش��و�ء  �ل��ي��وم،  معركة  -مقاتلو   6
)�ملهن �ل�شحية، �ل�شرطة، رجال �لتعليم، �ل�شا�شة، 
مرئيني،  غ��ري  �أو  غ��ريه��م(  وك��ث��ري  �ل�شحفيون، 
)ج��ام��ع��ي �ل��ق��م��ام��ة، �ل�����ش��ر�ف��ني، وب��اع��ة �لفو�كه 
و�ق  و�خل�شرو�ت و�خلبز و�ل�شحف و�للحوم و�ل�شرّ
�ملجتمع  لبقاء  �أهمية  �أك���رث  ه��م  غ��ريه��م(  وك��ث��ري 
من �خرين تبنيرّ فجاأة �أن منتجاتهم �أقل �شرورة 

حلرفاء �لأم�س.
�ملقاتلني،  ه���وؤلء  بف�شل  �ل��ن��ج��اة  و�شلت  -�إذ�   7
�مل�شتعاد،  �ل��رب��ي��ع  ن�شوة  يف  نن�شى،  �أن  يجب  ف��ال 
نن�شى  �أن  ينبغي  ول  �ل��ف��ائ��ت...  �لربيع  خم���اوف 
�أن هذ� �لفريو�س ميكن �أن يعود، و�أن �لعديد من 

�لتهديد�ت �لأخرى ل تز�ل موجودة.
بخلق ظروف  �أخ���رى،  م��رة  نكتفي،  �أل  -يجب   8
�ملجرم  �مل��ج��ت��م��ع��ي  �ل���ن���م���وذج  ن��ف�����س  �إىل  �ل����ع����ودة 
ماز�لت  �ل���ت���ي  �حل������رب،  ه����ذه  �إىل  ق���ادن���ا  �ل�����ذي 
�إم��ك��ان��ي��ة خ�����ش��ارت��ه��ا ق��ائ��م��ة، ب��ل ن��ح��ن ع��ل��ى يقني 
�لعرب  منها  ن�شتخل�س  مل  �إذ�  �شنخ�شرها  ب��اأن��ن��ا 

و�لدرو�س.
ولإبعاد  �مل�شائب،  ه��ذه  ع��ودة  نتفادى  –وحتى   9
ه�����ذ� �ل���ف���ريو����س وم�����ا ق����د ي��ت��ب��ع��ه، ���ش��ي��ك��ون من 
�ل�شروري، يف �لخري، �لقر�ر باأن �ملجتمع ميكن 
�شعيًد�،  يكون  و�أن  �لك��م��ل،  �لوجه  على  يعمل  �أن 
�أن�شطته  ن�شف  ع��ن  يزيد  م��ا  تكري�س  خ��الل  م��ن 
خللق �لرثوة، ل�شناعات وخدمات �ل�شحة و�لغذ�ء 
و�لتقنيات  و�لثقافة  و�لبيئة  و�لتعليم  و�لنظافة 

�لتي حتتاجها.
و�لعامل  ب��ل��د  ك��ل  �إد�رة  �شيتعني  -و�أخ������رًي�،   10
حري�شة  طريقة  ومر�عاة،  تعاطًفا  �أكرث  بطريقة 
على �لقرب و�لعد�لة و�لدفء �لن�شاين، كما نفعل 
�أحيانا، �ليوم، يف حالة ذعر، وحتت �شغط �ملكروه.

ف��ق��ط، م��ن خ���الل ت��ع��ل��م ه���ذه �ل���درو����س، وب�شكل 
�ل��ع��دو، وحماربة  ه��ذ�  ه��زم  ل رجعة فيه، ميكننا 
�لالحقني، وب�شكل �أعم، �ل�شماح لالأجيال �لقادمة 

بالعي�س؛ و�إذ� �أمكن، بالعي�س �أف�شل منا.
ترجمة خرية �ل�شيباين

فكروا يف العي�ض باإيجابية...!

ة منا�شب، منها من�شب م�شت�شار �لرئي�س  *مفكر و�قت�شادي فرن�شي، ورجل �شيا�شة، توىَلرّ عَدرّ
�لفرن�شي فر�ن�شو� ميرت�ن طيلة ع�شر �شنو�ت، ومدير �لبنك �لأوروبي لالإعمار و�لتنمية، له 

 �لعديد من �ملوؤلفات 67 كتاًبا بيعت �إىل 7 ماليني ن�شخة وترجمت �إىل 22 لغة. 

الأزمــة  بــدايــة  منذ 
الناجمة  ال�صحية 
فريو�س  كــورونــا  عــن 
)كوفيد  املــ�ــصــتــجــد 
منظمة  كانت   ،)19
ــحــة الــعــاملــيــة  الــ�ــص
الوباء  بداأ  متاأكدة: 
للحيوانات  �صوق  يف 
و�ــصــط  ووهـــــــان،  يف 
ــني، بني  ــ�ــص ــرق ال ــص �
مــنــتــ�ــصــف نــوفــمــرب 

واأوائل دي�صمرب.

•• الفجر – خرية ال�صيباين

كان باإمكان الأمريكيني اإح�صار كوفيد 19 معهم مبا�صرًة اإىل 
ووهان خالل الألعاب الع�صكرية العاملية، يف نهاية اأكتوبر 2019

نفذت يف 18 اأكتوبر 2019 يف نيويورك، حماكاة و�صول وباء 
خطري من اأجل تو�صيح الحتياجات الالزمة للتعامل مع عواقبه 

اأمريكا تر�صد تريليوين دولر للت�صدي لنعكا�صات الفريو�س

وا�صنطن: بكني ل تزال حتجب معلومات خا�صة بكورونا
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الفجر الريا�ضي

••  اأبوظبي-الفجر

ملجل�س  �لأول  �لج���ت���م���اع  خ����الل 
�لإمار�تية  �ملحرتفني  ر�بطة  �إد�رة 
ف����رق عمل  ت�����ش��ك��ي��ل  �جل����دي����د، مت 
يف ع���دة ق��ط��اع��ات، �إح���د�ه���ا فريق 
�لتجارية  �ل�����ش��وؤون  م��ب��ادر�ت  عمل 
�لدعم  بتقدمي  �ملكلف  و�لت�شويق، 
ل��ف��ر���س رع��اي��ات ج��دي��دة، �قرت�ح 
و�لت�شويقية  �ل��ت��ج��اري��ة  �خل��ط��ط 
�لتنفيذية  �لإد�رة  م��ع  بالتن�شيق 
تتعلق  م���ه���ام  �أي  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
و�لت�شويقي  �ل���ت���ج���اري  ب��ال��ع��م��ل 

يخ�س  ف���ي���م���ا  �����ش����و�ء  وت����ط����وي����ره 
�لر�بطة �أو �لأندية �ملحرتفة.

و�أ�شندت رئا�شة فريق عمل مبادر�ت 
و�لت�شويق  �ل���ت���ج���اري���ة  �ل�������ش���وؤون 
ل�شعيد عبيد �لكعبي، ع�شو جمل�س 
وتولت  �مل��ح��رتف��ني،  ر�ب��ط��ة  �إد�رة 
جو�هر عبد�لعزيز �ل�شويدي ع�شو 
من�شب  �ل���ر�ب���ط���ة  �إد�رة  جم��ل�����س 
نائب �لرئي�س. �أما �أع�شاء �لفريق 
�إبر�هيم  �شعود  �أهلي،  مرمي  فهم: 
كرم�شتجي، ح�شن �ل�شحي ومالك 

دوغان.
ويف هذ� �ل�شدد، عقد فريق �لعمل 

�لأول  �أم�س  ظهر  �لأول  �جتماعه 
�جل�����اري  م����ار�����س   24 �ل����ث����الث����اء 
عبد�هلل  مب�������ش���ارك���ة  �إل���ك���رتون���ي���ا، 
نا�شر �جلنيبي رئي�س جمل�س �إد�رة 
�لر�بطة وبح�شور وليد �حلو�شني 
�مل���دي���ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ر�ب��ط��ة، ود. 
م�شت�شار  ع���ب���د�هلل  حم��م��د  خ���ال���د 
وذل����ك متا�شيا  �لأع���م���ال،  ت��ط��وي��ر 
�ملحرتفني  ر�ب����ط����ة  ت��ط��ب��ي��ق  م����ع 
�لإمار�تية لنظام “�لعمل عن بعد” 
با�شتخد�م �أحدث �لتقنيات ل�شمان 
�ل�����ش��الم��ة جل��م��ي��ع ���ش��رك��ائ��ه��ا وفق 
و�لوقائية  �لحرت�زية  �لإج���ر�ء�ت 

فايرو�س كورونا  �نت�شار  للحد من 
�مل�شتجد.

ورح����ب �جل��ن��ي��ب��ي ب��اأع�����ش��اء فريق 
ت�شخري  �إىل  ودع�����اه�����م  �ل���ع���م���ل، 
و�لتجارية  �لت�شويقية  خ��رب�ت��ه��م 
يف دعم وتطوير قطاع كرة �لقدم. 
ك��ل��م��ة وجهها  �جل��ن��ي��ب��ي يف  و�أك�����د 
كثرية،  �ل���ت���ح���دي���ات  �أن  ل��ل��ف��ري��ق 
�لر�بطة  ح���ر����س  ظ���ل  يف  خ��ا���ش��ة 
�مل�شابقات،  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  �مل�شتمر 
لكن �لآمال كبرية، و�شقف �لطموح 
ل حدود له، وباب �لر�بطة مفتوح 
لأية مقرتحات مبتكرة من �شاأنها 

�لنهو�س بكرة �لقدم �لإمار�تية. 
بعد”  “عن  �لج���ت���م���اع  ت���و�����ش���ل 
ب��اط��الع ف��ري��ق �ل��ع��م��ل ع��ل��ى هيكل 
�لتجارية  و�ل�شوؤون  �لت�شويق  �إد�رة 
�لتي  �أهد�فها  ثم  �أق�شامها،  ومهام 
تركز على رفع �لتوعية بامل�شابقات 
�حل�شور  �ل��ر�ب��ط��ة،  تنظمها  �لتي 
�جل����م����اه����ريي ون�����ظ�����ام �ل���ت���ذ�ك���ر 
�لإل���ك���رتون���ي���ة، ت��ط��وي��ر �مل���ر�ف���ق، 
حت�����ش��ني جت��رب��ة ح�����ش��ور �مل���ب���ار�ة، 
�جلماهري  ب����ني  �ل�������ولء  وت���ع���زي���ز 
و�لأن���دي���ة و�ل��ت��ف��اع��ل م��ع مكونات 
�جلن�شيات  خم��ت��ل��ف  م��ن  �مل��ج��ت��م��ع 

و�ل����ف����ئ����ات �ل���ع���م���ري���ة م����ن خ���الل 
�لت�شويقية  �مل��ب��ادر�ت  م��ن  �لعديد 

و�لرتويجية.

�ملبادر�ت،  نتائج  على  تعرفو�  كما 
�لر�بطة  و�جهت  �لتي  و�لتحديات 
�لجتماع  و�ختتم  تنفيذها.  �أثناء 

�لتجارية  �ل�شرت�تيجية  مب��ح��ور 
�ل�������ذي ت�����ش��م��ن ف����ئ����ات �ل���رع���اي���ة 

ومز�ياها.

•• دبي -الفجر 

 نظم �حتاد �لإم��ار�ت لكرة �لقدم 
�ل��ي��وم ور���ش��ة ع��م��ل �لإد�رة  ظ��ه��ر 
�لتدريب  وم���ت���ط���ل���ب���ات  �ل���ف���ن���ي���ة 
�ملرئي  �لت�شال  بنظام  �لآ�شيوي 
عن  “�لجتماعات  م��ب��ادرة  �شمن 
�ل�شيخ  ت��وج��ي��ه��ات  “ ح�����ش��ب  ُب��ع��د 
رئي�س  �لنعيمي  حميد  ب��ن  ر����ش��د 
�لحت����اد ب��ا���ش��ت��غ��الل ف���رتة توقف 
�ل��ن�����ش��اط �ل��ري��ا���ش��ي ب��ع��ق��د  ور�س 
خمتلفة لالأندية �شو�ء �لقانونية 
تطوير  بهدف  و�لإد�ري���ة  و�لفنية 
منظومة �لعمل �لكروية بالدولة 

.
حممد  �ل��ور���ش��ة  فعاليات  و�فتتح 
ع��ب��د�هلل ه���ز�م �ل��ظ��اه��ري �لأمني 
�ل��ذي رحب   ، �لكرة  �لعام لحت��اد 
ل��ه��م حتيات  ب��امل�����ش��ارك��ني ون���ق���ل 
�إد�رة  جم��ل�����س  و�أع�������ش���اء  رئ��ي�����س 
حر�س  م�����وؤك�����د�ً   ، �ل����ك����رة  �حت������اد 
باأجهزة  �ل�شتعانة  على  �لحت���اد 
مع  للتو��شل  �حل��دي��ث��ة  �ل��ع��ر���س 
�لتعليم  و����ش��ت��م��ر�ري��ة  �لأن����دي����ة 

�لفنية  �ل���ع���م���ل  ور�������س  ب��ت��ن��ظ��ي��م 
�مل��ط��ل��وب��ة ل��ت��ط��وي��ر ن�����ش��اط كرة 
جلميع  متمنياً   ، ب��ال��دول��ة  �ل��ق��دم 
حماور  من  �ل�شتفادة  �مل�شاركني 

ور�شة �لعمل .

�ل���ور����ش���ة عبد�هلل  وق����دم حم����اور 
�إد�رة  م����دي����ر  ع�����ب�����د�هلل  ح�������ش���ن 
�لفنية  �للجنة  ع�شو   ، �ل��ت��دري��ب 
ب��الحت��اد �لآ���ش��ي��وي لكرة �ل��ق��دم ، 
�لدويل  ب��الحت��اد  �لفني  �خل��ب��ري 

 54 مب�شاركة  وذل��ك  �لقدم  لكرة 
�أندية  و�إد�ري��اً من خمتلف  مدرباً 

�لدولة .
وت�����ش��م��ن��ت �ل��ور���ش��ة ع���دة حماور 
�لتدريب  و�أه����د�ف  ميثاق  �أهمها 

�لآ�����ش����ي����وي و�ل����ت����ي جن����ح �حت����اد 
�ل���ق���دم يف �شهر  ل��ك��رة  �لإم��������ار�ت 
��شتقاللية  بنيل  �ملا�شي  �أك��ت��وب��ر 
للمعايري  وف��ق��اً  �ل��ذ�ت��ي  �لتعليم 
�لحتاد  م��ن  �مل��ح��ددة  و�ملتطلبات 

، ومعايري  �ل��ق��دم  �لآ���ش��ي��وي لكرة 
 ، �لتدريبية  بالكفاءة  �لع���رت�ف 
بهدف  �مل�شتمر  �لتعليم  �أهمية  و 
�مل�شتجد�ت  باآخر  �ملدربني  تزويد 
بالإ�شافة  �ل���ت���دري���ب  جم����ال  يف 

ملدته وحمتو�ه ومعايري �لقبول ، 
كما تناولت معايري جتديد رخ�س 
�ل�����ش��ادرة م��ن �لحتاد  �ل��ت��دري��ب 
�ملحلي و �لعيار �لفني لرت�خي�س 

�لأندية .

�لعمل  ور����ش���ة  حم����اور  خ��ت��ام  ويف 
وب���ه���دف ت��ن�����ش��ي��ط �ل��ت��ف��اع��ل بني 
باب  فتح  مت  و�ملحا�شر  �مل�شاركني 
�لرد  مت  و�لتي  و�لأ�شئلة  �لنقا�س 

عليها كاملة وب�شورة و�فية .

•• اأبوظبي-وام:

دفاع  خ��ط  �لريا�شة  ممار�شة  تعد 
لدى  �ملناعة  جهاز  لتقوية  رئي�شي 
فريو�شات  �أي  مو�جهة  يف  �لإن�شان 
�أوبئة، فهي متنحه �لقدرة على  �أو 
بال�شغوط  و�ل��ت��ح��ك��م  �لن�����ش��ب��اط 

وتقلل �لتوتر، وتعالج �لأرق.
باأنها  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ون  وي�����ش��ف��ه��ا 
حيث  لالإن�شان  �لنف�شي  �لطبيب 
حتقق له �لتز�ن �لد�خلي ومتنحه 

�لر�حة �لنف�شية، وتزيد من ن�شاط 
�ل�شهية  وت��ف��ت��ح  �ل��دم��وي��ة  �ل����دورة 
�لإ�شابة  ف��ر���س  وت��ق��ل��ل  ل��ل��ط��ع��ام، 
بالأمر��س �ملزمنة وحتارب �لبد�نة 

و�ل�شمنة .
يعاين  �ل���ت���ي  �لأزم��������ة  و����ش���ط  ويف 
وت�شاعد  �ل����ي����وم،  �ل����ع����امل  م��ن��ه��ا 
كورونا  بفريو�س  �مل�شابني  �أع���د�د 
 ”19 ب�” كوفيد  �مل�شتجد �ملعروف 
ز�د �حلديث عن �لريا�شة، و�أهمية 
ممار�شتها ل�شتثمار �لوقت �ملنزيل 

ب�شكل مفيد، وتقوية جهاز �ملناعة، 
و�حل�شول على �لطاقة �لإيجابية، 
و�ل�شعر�ت  �لدهون  من  و�لتخل�س 
على  للحفاظ  �ل���ز�ئ���دة  �حل���ر�ري���ة 
ج�شم �شليم من خالل ن�شف �شاعة 

يوميا مع �لتمارين �لب�شيطة .
بالن�شبة  �ل��ري��ا���ش��ة  �أه��م��ي��ة  وع���ن 
فر��س  �لدكتور  يقول   .. لالإن�شان 
�لعظام  ج��ر�ح��ة  ��شت�شاري  يعي�س 
يف  خ��ل��ي��ف��ة  مب�شت�شفى  و�مل��ف��ا���ش��ل 
�أبوظبي : “ �لريا�شة �خلفيفة �لتي 

ترت�وح بني 20 و30 دقيقة تقوي 
جهاز �ملناعة لالإن�شان، لأنها تن�شط 
تيقظ  ح��ال��ة  خ��الي��اه، وجتعلها يف 
وحتفز، من خالل �إر�شال كر�ت دم 
ومركبات مناعية �أكرث للدم، تقاوم 
يف  ولكن  و�ل��ف��ريو���ش��ات،  �لبكترييا 
بتمرينات  �لإن�شان  ق��ام  �إذ�  �ملقابل 
�لنتيجة  جت���ع���ل  ف���اإن���ه���ا  م��ن��ه��ك��ة 
وتقلل  �ملناعة،  تقلل  حيث  عك�شية 

كر�ت �لدم �لبي�شاء«.
�حلالية  �ل����ظ����روف  يف   “ وت����اب����ع: 

�لتي يت�شدر فيها فريو�س كورونا 
 19 كوفيد  ب�”  �مل��ع��روف  �مل�شتجد 
�لإن�شان  مت��ن��ح  و�ل��ت��ي  �مل�شهد   “
فر�شا �أكرب للبقاء يف �ملنزل ميكن 
��شتثمار هذه �لأزمة بتحويلها �إىل 
فيها  يعدل  لالإن�شان  جناح  فر�شة 
�لريا�شة  ويجعل  �ليومي،  �شلوكه 
�أ���ش��ل��وب ح���ي���اة، ومي��ار���ش��ه��ا ب�شكل 
لأن  �لب�شيطة،  بالطريقة  منهجي 
�جللو�س و�خلمول لفرت�ت طويلة 
�جلهاز  على  �شلبا  ت��وؤث��ر  �مل��ن��زل  يف 

�ملناعي«.
�لريا�شة  مم���ار����ش���ة   ”: و�أو�����ش����ح 
معني،  ب�شن  ترتبط  ل  �لب�شيطة 
ف��ك��ل �لأع���م���ار ل��ه��ا �ل��ري��ا���ش��ة �لتي 
تنا�شبها، وعلى كل �شن �أن يختار ما 
حتى   ، مترينات  من  معه  يتنا�شب 
و�شالمته  ل��ي��اق��ت��ه  ع��ل��ى  ي��ح��اف��ظ 
و�شحة بدنه، و على جهازه �ملناعي 
تقول  و�حلكمة  �لنف�شية،  و�شحته 
�أن �لعقل �ل�شليم يف �جل�شم �ل�شليم 
�لظروف  ظ���ل  يف  �أن����ه  م�����ش��ي��ف��ا   ..

�لريا�شة  مبمار�شة  �أن�شح  �حلالية 
يف �مل���ن���زل ����ش��ت��ج��اب��ة ل����الإج����ر�ء�ت 
�لح����رت�زي����ة �مل��ت��ب��ع��ة يف �ل���دول���ة، 
 .“ و�ملجتمع  �ل��ف��رد  على  وحفاظا 
�لدكتور  ق����ال  ن��ف�����ش��ه  �ل�����ش��ي��اق  يف 
عزيز علي خليفة �أخ�شائي جر�حة 
�ملفا�شل و�لعظام مب�شت�شفى خليفة 
و�خلفيفة  �ملتو�شطة  �لتمارين  �إن 

تعزز كفاءة جهاز �ملناعة ب�شكل عام 
مبا فيها �ملناعة �لقلبية و�لرئوية، 
�لهرمونات  �رت��ف��اع  ف��ر���س  وتقلل 
و�أن  �ل��������وزن،  وت���خ���ف���ف  �ل���������ش����ارة، 
�ملنزلية ميكن ممار�شتها  �لريا�شة 
من خالل �لتمارين �حلرة .. لفتا 
يزيد  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل��ن�����ش��اط  �أن  �إىل 

�إفر�ز�ت �ملو�د �ملناعية .

�ألبيون، �ملنتمي للدوري �لإجنليزي  �آند هوف  �شيتربع بر�يتون 
هيئة  يف  للعاملني  �لأق��ل  على  تذكرة  باألف  �لقدم،  لكرة  �ملمتاز 
�شكرهم  عن  تعبري�ً  �لربيطانية  �لوطنية  �ل�شحية  �خل��دم��ات 

على مكافحة فريو�س كورونا.
�أبريل -ني�شان   30 �لإجنليزي حتى  �ل��دوري  وتوقفت م�شابقة 
�لآلف حول  قتل  �ل���ذي  �ل��وب��اء  تف�شي  بعد  �لأق���ل  على  �ل��ق��ادم 

�لعامل. وقال �لرئي�س �لتنفيذي لرب�يتون ونائب رئي�س �لنادي 
للعاملني يف  �لتقدير  للتعبري عن  �لإج��ر�ء  هذ�  �إن  باربر،  بول 

هيئة �خلدمات �ل�شحية.
ب�شيطة  ه��ذه طريقة  �أن  “ن�شعر  �لأرب���ع���اء:  �أم�����س  ب��ارب��ر  وق���ال 
يف  �لعاملني  لهوؤلء  �لمتنان  عن  �لتعبري  خاللها  من  ميكننا 
�لقتال  �ل�شفوف  ت�شدر  يف  �لوطنية  �ل�شحية  �خلدمات  هيئة 

بالنيابة عنا«.
و�أ�شاف: “بكل تاأكيد �أكرب دعم لأبطال هيئة �خلدمات �ل�شحية 
�ملهمة  �لتعليمات �حلكومية  تنفيذ  �شيكون عن طريق  �لوطنية 
ونظافة  �لذ�تي  و�لعزل  �لأف��ر�د  بني  م�شاحات  ترك  بخ�شو�س 
�لأمر  للم�شاركة يف هذ�  �أخ��رى  �أندية  بر�يتون  ودع��ا  �لأي���دي«. 

وتعهد بورمنوث بالتربع باألف تذكرة على �لأقل �أي�شاً. 

مب�صاركة ممثلي كافة الأندية

احتاد الكرة ُينظم ور�صة عمل فنية بنظام الت�صال املرئي

الريا�صة خط دفاع رئي�صي ملواجهة الأمرا�ض 
وتقوية جهاز املناعة لالإن�صان

رابطة املحرتفني ت�صكل فريق عمل 
ال�صوؤون التجارية والت�صويق

تتجه كرة �لقدم �ل�شينية �إىل �لعودة �إىل �حلياة، مع بدء تدريبات 
��شتفهام  ت��ز�ل هناك عالمات  �أن��ه ل  �لأن��دي��ة ه��ذ� �لأ�شبوع، رغ��م 
تاأجل ب�شبب  �لذي  �ملمتاز،  �ملنتظر لنطالق �لدوري  �ملوعد  حول 

فريو�س كورونا.
بد�أت �لأندية �ل�شينية �لعودة �إىل �لتدريب، �لثنني �ملا�شي، بعد 

يف   ،2020 بد�ية مو�شم  �شي�شهد  كان  �ل��ذي  �ملوعد  �شهرين من 
حاجة لبع�س  هناك  يز�ل  ل  لكن  �ملا�شي،  -�شباط  فرب�ير   22

�لوقت قبل �نطالق �ملو�شم �جلديد.
ورغم �لتفكري �شابقاً يف �نطالق �مل�شابقة يف منت�شف �أبريل -ني�شان، 
فاإن �لنتيجة �لإيجابية لختبار مرو�ن فياليني، لفريو�س كورونا 

رمبا توؤخر �ملوعد.
كما  �ل��وب��اء،  ب�شبب  باأكملها  �ملنطقة  يف  �ل��ك��روي  �لن�شاط  وتوقف 
قررت �ليابان تاأجيل �لدوري �ملمتاز حتى �خلام�س من مايو -�أيار 
�لقادم. لكن بغ�س �لنظر عن �ملوعد، فقد عاد �لالعبون و�ملدربون 

�إىل �ملالعب يف �ل�شني لال�شتعد�د ل�شربة �لبد�ية. 

زيادة اآمال انطالق الدوري ال�صيني مع 
بدء تدريبات الأندية

ناد اإجنليزي يهدي تذاكر مباريات »لأبطال« اخلدمات ال�صحية



اخلميس   26   مارس   2020  م  -   العـدد  12893  
Thursday   26   March   2020  -  Issue No   12893الفجر الريا�ضي

1818

بقر�ر  �أمريكيون  ريا�شيون  رح��ب 
�لأوملبية  �لأل����ع����اب  دورة  ت��اأج��ي��ل 
�ل�شيفية طوكيو 2020 �ىل �شنة 
فريو�س  تف�شي  ب�شبب   2021
خيبة  رغ��م  على  �مل�شتجد،  ك��ورون��ا 
�إرجاء  �شببها  بع�شهم  �أبد�ها  �أم��ل 
�حل������دث �ل������ذي �أم�������ش���و� �أع����و�م����ا 

ي�شتعدون له.
“كوفيد19-”  وب�������اء  و�����ش����رب 
 19 �أك��رث من  بوفاة  ت�شبب  �ل��ذي 
�أل�����ف ���ش��خ�����س ح����ول �ل����ع����امل، كل 
�خلم�شني،  �لأم��ريك��ي��ة  �ل���ولي���ات 
م������ن خطط  ������ش�����ن�����و�ت  وع������رق������ل 
�لتدريب �لأوملبية �مل�شممة بعناية 
ظل  يف  �لأم��ريك��ي��ني،  للريا�شيني 
�ل��ق��ي��ود �ل��و����ش��ع��ة �مل��ف��رو���ش��ة على 
من  للحد  و�ل�شفر  �لتنقل  حركة 

تف�شيه.
ليديكي،  كايتي  �ل�شباحة  ووج��دت 
تكون من  �أن  لها  يتوقع  ك��ان  �لتي 
جنوم �أوملبياد طوكيو، نف�شها بدون 
ل��ل��ت��دري��ب، ح��ي��ث فر�شت  م�����ش��ب��ح 
كاليفورنيا  ولي�������ة  يف  �ل���ق���ي���ود 
�لريا�شية يف  �ملر�فق  �قفال جميع 

جامعة �شتانفورد حيث كانت تقوم 
با�شتعد�د�تها.

�شباق  �ل��ع��امل يف  ُمنع بطل  ب���دوره 
200 مرت نو�ه ليلز من �لو�شول 
�جل�����ري،  م�����ش��م��ار  �إىل  ب���ان���ت���ظ���ام 
يف  �ل��ت��دري��ب  �إىل  للجوء  لي�شطر 
فلوريد�،  ولي��ة  يف  �ملتنزهات  �أح��د 
�حل�شا�شية  م��ن  ي��ع��اين  ب��اأن��ه  علما 

و�لربو.
وليديكي  لي��ل��ز  م�شكالت  وب��ات��ت 
�شائعة لدى �لريا�شيني يف �لوليات 
�أنف�شهم  وج����دو�  �ل��ذي��ن  �مل��ت��ح��دة، 
�شائعني بني �حلاجة �إىل �لمتثال 
تقيد  �ل���ت���ي  �مل���ح���ل���ي���ة  ل���الأن���ظ���م���ة 
�حلركة غري �ل�شرورية، و�حلاجة 
باأنظمة  لاللتز�م  عينه  �لوقت  يف 
�لتدريب �مل�شممة مل�شاعدتهم على 

�ل�شتعد�د لطوكيو.
على  حتفظات  �أي  لي��ل��ز  ي��ب��ِد  ومل 
�لأوملبية،  �لأل���ع���اب  ت��اأج��ي��ل  ق����ر�ر 
وتعهد بال�شتعد�د لطوكيو يف عام 

.2021
على  �لر�شمي  ح�شابه  ع��رب  وغ���رد 
موقع تويرت “�شر�حة لقد �شئمت 

�آ���ش��ف )�لتي  �أن���ا  ���ش��م��اع كلمة  م��ن 
�شماعهم  بعد  معارفه  ل��ه  يقولها 
“�شوف  م�شيفا  �لتاأجيل(”،  بنباأ 
كل  مثل  �ملو�شوع  هذ�  على  نتغلب 
�شيء �آخر ثم نذهب للفوز بالذهب 

يف عام 2021!«.
وق�����ال�����ت �ل�������ع�������د�ءة �لأ������ش�����ط�����ورة 
�لعد�ء�ت  �أك��رث  فيليك�س،  �ألي�شون 
�أوملبية،  ذهبيات  �شت  م��ع  تتويجا 
�شعيها  ي���وق���ف  ل���ن  �ل���ت���اأخ���ري  �إن 
من  �أخ���رية  ح�شة  على  للح�شول 
جم���د �لأل����ع����اب. وك��ت��ب��ت يف مقال 
ن�شر على �ملوقع �لإلكرتوين ملجلة 
“تامي” �لأمريكية “ل�شت متاأكدة 
�أهد�يف  لكن  �مل�شتقبل،  يخبئه  مما 

مل تتغري«.
و�أ����ش���اف���ت �ل����ع����د�ءة �ل��ب��ال��غ��ة من 
�آمل  زل���ت  “ما  ع��ام��ا   34 �ل��ع��م��ر 
�ملن�شة  تلك  �لوقوف على  باختبار 
�أن تلهمكم  و�آم��ل   ،2021 يف ع��ام 
هناك  �إىل  �ل��ع��ودة  ملحاولة  رحلتي 

باحلفاظ على مو��شلة �مل�شرية«.
ويف مقابلة مع �شبكة “�ن بي �شي” 
ل�شالمة  �ن  ليلز  �أكد  �لأمريكية، 

�لق�شوى.  �لأه��م��ي��ة  �ل��ري��ا���ش��ي��ني 
�أن  ن��ري��ده ه��و  م��ا  “�آخر  و�أو����ش���ح 
ميكنني  للمر�س.  ك��ان  �أي  ي�شاب 
لكن  �آخ��ر،  لعام  �لتدريب  مو��شلة 
ومر�س  ب��اأزم��ة  كله  �لعامل  مر  �إذ� 
�أوملبياد  لدينا  يكون  فلن  �جلميع، 

على �لإطالق«.
تاأهله  ���ش��م��ن  �ن  ل��الي��ل��ز  و���ش��ب��ق 
�لعد�ء  لكن  طوكيو.  �أومل��ب��ي��اد  �ىل 
�لبالغ من �لعمر 22 عاما يعتقد 
كانو�  �لريا�شيني  م��ن  �لعديد  �أن 
���ش��ي��ف��وت��ون ف��ر���ش��ة �ل��ت��اأه��ل بحال 
�إبقاء �لألعاب على موعدها، لعدم 
بال�شكل  �ل����ت����درب  ع��ل��ى  ق���درت���ه���م 

�ملطلوب يف �لوقت �لر�هن.
“كان من �ل�شعب جد� على  وقال 
�ل���ع���دي���د م����ن �ل���ري���ا����ش���ي���ني حتى 

�حل�شول على وقت يوؤهلهم«.
�إغالق  بعد  �نه  ليديكي  و�أو�شحت 
�شتانفورد،  يف  �ل���ت���دري���ب  م�����ش��ب��ح 
��شطرت لإج��ر�ء بحث م�شٍن عن 
م�شبح تتدرب فيه، و�أم�شت �شبعة 
�ملياه،  �أي مترين يف  دون  �أي��ام من 
�لأ�شبوع  ن��ه��اي��ة  يف  ب�����د�أت  �ن  �ىل 

���ش��ب��اح��ة خا�شة  ب��رك��ة  �ل���ت���درب يف 
يف �ل���ف���ن���اء �خل���ل���ف���ي مل���ن���زل �أح����د 

�لأ�شخا�س.
وقالت ليديكي ل�شحيفة و��شنطن 
نعرف  مل  �أوق������ات  “مرت  ب��و���ش��ت 
خ���الل���ه���ا م����ا �ذ� ك�����ان �لإل�����غ�����اء ل 
يز�ل مطروحا �أو ما �إذ� كانت ثمة 
�لعام  نهاية  حتى  تاأجيل  �إمكانية 
�حلايل �أو لوقت �آخر من �جليد �ن 

�ل�شورة باتت و��شحة �لآن«.
زميل  �أدري�����������ان  ن����اث����ان  وحت�������دث 
�ملختلطة  �مل�����ش��اع��ر  ع���ن  ل��ي��دي��ك��ي 
بعد علمه بالتاأجيل. وقال “خيبة 
�أم���ل، و����ش��ح��ة، لأن��ن��ا ن��ت��درب منذ 
�أرب����ع ���ش��ن��و�ت... ول��ك��ن ب��ع��د ذلك، 
�لوجه �لآخر لالأمر هو �لرتياح” 

ل�شدور قر�ر �لتاأجيل.
و�أ�شاف �دريان )31 عاما( �ملتحدر 
�أكرث  �إح��دى  و��شنطن،  ولي��ة  من 
�مل��ن��اط��ق �لأم���ريك���ي���ة ت�����ش��رر� من 
و�لذي  “كوفيد19-”،  ف��ريو���س 
�لأوملبياد  يف  ر�بعة  مب�شاركة  ياأمل 
)يف  ه��ن��اك  ي�����ز�لن  ل  “و�لد�ي 
وهما  و�أختي.  �أخ��ي  مع  و��شنطن( 

من �لفئة �لأكرث تعر�شا ملخاطره 
)فريو�س كورونا(«.

“�ن  ل�شبكة  ت�شريحات  يف  وت��اب��ع 
�إذ�  ب���ال���ذن���ب  “�أ�شعر  �شي”،  ب���ي 
و�لتدريب،  �خل����روج  �أح����اول  ك��ن��ت 
على  للعثور  حم��اول��ة  يف  و�لت�شلل 
للو�شول  يل  ت�شمح  �آم��ن��ة  منطقة 

�ىل م�شبح �أو رفع بع�س �لأوز�ن«.
عملية  �أج�����رى  �دري������ان  �ن  ي���ذك���ر 
�لعام  �خل�شية  ل�شرطان  جر�حية 

�ملا�شي.

و�ت��خ��ذ ري��ا���ش��ي��ون �آخ����رون موقفا 
حت�����ٍد، وح����ول����و� �ه��ت��م��ام��ه��م على 
�لفور �إىل دورة �لألعاب �لأوملبية يف 

طوكيو عام 2021.
بطلة  كبورن،  �إميا  �لعد�ءة  وقالت 
3000 م  �لعامل لل�شيد�ت ل�شباق 
بجد.  نتدرب  “نحن   2017 ع��ام 
يف  ودموعنا  وعرقنا  دمنا  و�شعنا 
�إنها  تلَغ،  �أحالمنا مل  �لأم��ر،  ه��ذ� 

موؤجلة فقط«.
و�أقر ر�ي بنجامني، �حلا�شل على 

حو�جز  مرت   400 �شباق  ف�شية 
4 مر�ت  �ل��ت��ت��اب��ع  ���ش��ب��اق  وذه��ب��ي��ة 
ب�����الده يف  م��ن��ت��خ��ب  م���ع  م   400
�لعام  �ل���دوح���ة  �ل��ع��امل يف  ب��ط��ول��ة 
من�شور  يف  �لأم���ل  بخيبة  �مل��ا���ش��ي، 
�لتو��شل �لجتماعي،  على و�شائل 
�لعام  ه����و  ه�����ذ�  “كان  ف���ي���ه  ج�����اء 
�لت�شحية،  �ل����ع����م����ل،  �مل���ن���ت���ظ���ر. 
�ل��ت�����ش��م��ي��م، ل��ك��ن��ن��ي �أف����ه����م. على 
�آم���ن���ا.. وطوكيو  �ل��ب��ق��اء  �جل��م��ي��ع 

�شوف نر�ِك قريبا«.

 �أك������د رئ���ي�������س �ل��ل��ج��ن��ة �لأومل���ب���ي���ة 
�ل��دول��ي��ة �لأمل�����اين ت��وم��ا���س ب���اخ �ن 
مطروحة”  �خل����ي����ار�ت  “جميع 
لأوملبياد  �جل��دي��دة  �ملو�عيد  ب�شاأن 
ت���اأج���ي���ل���ه �ىل  �ل�������ذي مت  ط���وك���ي���و 
�إمكان  ي�����ش��م��ل  �مل��ق��ب��ل، مب���ا  �ل���ع���ام 
د�عيا   ،2021 �شيف  قبل  �إقامته 
لتقدمي  �مل��ع��ن��ي��ني  �لأط��������ر�ف  ك���ل 
لإجناح  و�لتنازلت”  “�لت�شحيات 

هذه �خلطوة غري �مل�شبوقة.
و�أعلنت �للجنة و�حلكومة �ليابانية 
�ل��ث��الث��اء ت��اأج��ي��ل �لأومل��ب��ي��اد �لذي 
24 متوز-يوليو  ب��ني  م��ق��رر�  ك��ان 
و�لتا�شع من �آب-�أغ�شط�س 2020، 
�ىل �لعام �ملقبل، على �ن يكون حده 
�لأق�شى �شيف 2021. وهي �ملرة 
�لأوىل يتم فيها تاأجيل موعد دورة 
�أوملبية يف �لتاريخ �حلديث لالألعاب 

.)1896(
ومل يحدد �لطرفان موعد� جديد� 
ل�����ل�����دورة �ل���ت���ي ت���ع���د �أك������رب حدث 
وي�شارك  �لإط�����الق،  ع��ل��ى  ري��ا���ش��ي 
على  ريا�شي،  �أل��ف   11 نحو  فيها 
�ن ي���ك���ون �لأم�������ر م������د�ر ب���ح���ث يف 
�لفرتة �ملقبلة بني �للجنة �لدولية 

و�للجنة �ملحلية �ملنظمة.

وق���ال ب��اخ يف م��وؤمت��ر �شحايف عرب 
فقط  يقت�شر  ل  “�لأمر  �ل��ه��ات��ف 
جميع  �ل�شيف.  ف�شل  �أ�شهر  على 
�خليار�ت مطروحة على �لطاولة، 
�ل�شيف  ف�������ش���ل  خ������الل  �أو  ق���ب���ل 

.»2021
�جلديدة  �ل���ربجم���ة  �أن  و�أ�����ش����اف 
باتت  طوكيو  يف  �لأوملبية  لالألعاب 
�شيوؤدي  �لتاأجيل  �ن  �ذ  “حتديا”، 
�لروزنامة  يف  كبري  ��شطر�ب  �ىل 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة �ل��دول��ي��ة ل��ل��ع��ام �ملقبل 

و�ملزدحمة بالأحد�ث �لريا�شية.
ور�شخت �للجنة �لأوملبية �لدولية 
لل�شغوط  �ل����ث����الث����اء  و�ل����ي����اب����ان 
�مل�������ت�������ز�ي�������دة م�������ن �ل����ري����ا�����ش����ي����ني 
و�لحت��اد�ت �لدولية يف ظل تف�شي 
وباء “كوفيد19-” �لذي �أدى �ىل 
�أكرث من 19 �ألف وفاة معلنة حول 
و��شعة على  قيود  وف��ر���ِس  �ل��ع��امل، 

حركة �لتنقل و�ل�شفر.
ومل ي�شبق �ن مت تعديل �أي موعد 
غري  ل�شبب  �شيفية  �أوملبية  ل��دورة 
دور�ت  �إل��غ��اء  ومت  �لعاملية.  �حل��رب 
�لأوىل(،  �حل��رب  )ب�شبب   1916
و1940 و1944 )ب�شبب �حلرب 
�لأوملبية  �ل���دور�ت  وتعد  �لثانية(. 

�ل�شيفية �أكرب حدث ريا�شي عاملي 
لدى  وت�شتقطب  �لإط�����الق،  ع��ل��ى 
�إقامتها مرة كل �أربعة �أع��و�م، نحو 
�لآلف  ومئات  ريا�شي،  �أل��ف   11

من �مل�شجعني على �لأقل.
و�أو�شح باخ �أنه مت ت�شكيل جمموعة 
منذ  “عملها  ع��ل��ى  �ن��ك��ب��ت  ع��م��ل 
�لثالثاء”، م�شري� �ىل �ن �ملجموعة 
ب�”لننطلق”،  ت�شميتها  متت  �لتي 
�شتكون  م��ه��م��ات��ه��ا  �أوىل  ���ش��ت��ك��ون 

�لت�شال بالحتاد�ت �لدولية �ل�33 
�لألعاب  دورة  يف  ���ش��ت�����ش��ارك  �ل��ت��ي 
يف  د�ئ��م��ا  ت�����ش��ارك  �لأومل��ب��ي��ة )28 
جديدة  ري���ا����ش���ات  و5  �لومل���ب���ي���اد 
�أ�شيف �ىل برنامج �أوملبياد طوكيو 
ه���ي �ل��ك��ار�ت��ي��ه و�ل��ت�����ش��ل��ق ورك����وب 
و�ل�شوفتبول(،  و�لبي�شبول  �لألو�ح 

يف موؤمتر عرب �لهاتف �خلمي�س.
�لدولية  �ل����ر�ب����ط����ة  و����ش���ت�������ش���ارك 
كو�شيط،  �ل�����ش��ي��ف��ي��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 

بح�شب �أحد م�شوؤوليها.
“�ملرحلة  �لأمل����اين  �لرئي�س  وت��اب��ع 
�لأوىل هي �أن نرى معها )�لحتاد�ت 
�ملطروحة.  �خل���ي���ار�ت  �ل���دول���ي���ة( 
�أي�شا  �لع��ت��ب��ار  يف  ن��اأخ��ذ  �أن  يجب 
دورة  ح��ول  �لريا�شية  �ل��روزن��ام��ة 

�لألعاب �لأوملبية«.
بتاأجيل  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  وت�شبب 
�لريا�شية  �لأح�����د�ث  م��ن  �ل��ع��دي��د 
�لتي كانت مقررة هذ� �ل�شيف �إىل 

نهائيات  مقدمتها  يف  �ملقبل،  �لعام 
كرة  يف  �أمريكا  وكوبا  �أوروب���ا  كاأ�س 

�لقدم.
كبريتان  عامليتان  بطولتان  وتقام 
�شيف 2021، �لأوىل يف �ل�شباحة 
متوز-يوليو   16 ب��ني  �ل��ف��رتة  يف 
يف  -�أغ�������ش���ط�������س  �آب  م����ن  و�لأول 
مدينة فوكووكا �ليابانية، و�لثانية 
�أل���ع���اب �ل���ق���وى يف �ل���ف���رتة بني  يف 
�ل�������ش���اد����س و�خل���ام�������س ع�����ش��ر من 
م��دي��ن��ة يوجني  �آب-�أغ�����ش��ط�����س يف 
علما  �لأمريكية،  �أوري��غ��ون  بولية 
ب���اأن �لحت��ادي��ن �ل��دول��ي��ني لهاتني 
��شتعد�دهما  �أب���دي���ا  �ل��ري��ا���ش��ت��ني 
�حتاد  �أك��د  حيث  �ملو�عيد،  لتعديل 
مع  ي��ت�����ش��اور  �ن����ه  �لألعاب”  “�أم 
يف  للبحث  �لمريكيني  �مل�شوؤولني 

�حتمال تغيري موعد �لبطولة.
و�عترب م�شدر مقرب من �لحتاد 
�لدويل لل�شباحة �ن تعديل تو�ريخ 
يكون  �ن  ي��ف��رت���س  ل  �ل��ب��ط��ول��ة 

معقد�.
“هذه �لأل��ع��اب �لأوملبية  ب��اخ  وق��ال 
ت�شحيات،  �إىل  �شتحتاج  �مل��وؤج��ل��ة 
جميع  م��ن  ت��ن��ازلت  �إىل  و�شتحتاج 
�إن  م�����ش��ي��ف��ا  �ملعنية”،  �لأط�������ر�ف 

�لدولية  �لأومل���ب���ي���ة  �ل��ل��ج��ن��ة  دور 
�لأوملبية  �لأح������الم  “حتقيق  ه���و 

للريا�شيني«.
و�أق���ر ب��اخ �ل���ذي يعي مت��ام��ا معنى 
�مل�شاركة يف �لألعاب بحكم تتويجه 
ب��ال��ل��ق��ب �لومل���ب���ي يف �مل����ب����ارزة مع 
مونرتيال  دورة  يف  ب��الده  منتخب 
طوكيو  دورة  �إل��غ��اء  ب��اأن   ،1976
لكن  ودر��شته”،  مناق�شته  “متت 
“كان و��شحا جد� منذ �لبد�ية �أن 
�للجنة  تف�شله  �شيئا  لي�س  �لإلغاء 
ب���اأي �شكل من  �ل��دول��ي��ة  �لأومل��ب��ي��ة 

�لأ�شكال«.
ريا�شي  حدث  تاأجيل  “لكن  وتابع 
هو �لأكرث تعقيد� يف �لعامل ناحية 
كبرية  م�شكلة  �شي�شكل  �لتنظيم، 
��شطر�ب  يف  و�شيت�شبب  وحت��دي��ا 
�ملزدحمة  �لدولية  �لروزنامة  على 
بالحد�ث �لريا�شية �لعام �ملقبل«.

�لألعاب  دورة  رع����اة  وب��خ�����ش��و���س 
�لأوملبية، قال باخ �أنه “من �ملنطقي 
�لأوملبية  �لألعاب  رعاة  يحتفظ  �أن 
حتى  بحقوقهم   2020 ط��وك��ي��و 
ل���و �أن ه����ذه �لأل����ع����اب ���ش��ت��ن��ظ��م يف 
�شوؤ�ل  ع��ل��ى  ورد�   .»2021 ع����ام 
بخ�شو�س �لقرية �لأوملبية، �أو�شح 

باخ �إنها “و�حدة من �آلف �لأ�شئلة 
 )...( عليها  �لإج���اب���ة  ي��ج��ب  �ل��ت��ي 
ج��م��ي��ع م��ن ���ش��ب��ق ل��ه��م �لق���ام���ة يف 
�لقرية �لوملبية يعرفون ما متثله 
هذه �لتجربة، نعي�شها مرة و�حدة 
فقط«. وتابع “�لعي�س حتت �شقف 
و�ح�������د، و����ش���ط �ل���ري���ا����ش���ي���ني من 
�لعامل باأ�شره، مع تقا�شم �لوجبات 
�لغد�ئية و�لحتفال و�حلديث معا، 
قبل  �لأوملبية”،  �ل��وح��دة  هي  ه��ذه 
�ن يختم موؤمتره بالقول “نحن يف 
حتد  و�أم���ام  م�شبوقة  غري  و�شعية 

غري م�شبوق«.
�لقرية  ت�شتقبل  �أن  �مل���ق���رر  وم���ن 
ري���ا����ش���ي  �أل���������ف   11 �لأومل�����ب�����ي�����ة 
�أ�شهر  ل���ع���دة  وي���ج���ب  وري���ا����ش���ي���ة. 
�لتي  جتهيز�تها  ��شتخد�م  تاأجيل 
ي��ج��ب ع��ل��ى �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة �ن 
تخليها فيما بعد مثل �ل�شقق �لتي 
بيعها.  قبل  �لريا�شيون  �شيقطنها 
للقرية  �ل��ع��ق��اري  �مل��ط��ور  وبح�شب 
�شقة.   4145 بيع  �شيتم  �لأوملبية 
و�أو�شحت و�شائل �لعالم �ليابانية 
يف  للبيع  ع��ر���ش��ت  �شقة   940 �ن 
 2019 ���ش��ي��ف  �لأوىل  �مل���رح���ل���ة 

و�أغلبها مت �شر�وؤه.

•• اأبوظبي-وام:

بعد �أن �شارك جنوم �لكرة �لعامليون 
�ملبار�ة �شنخو�شها  يف حملة” تلك 
على  �جلماهري  من �ملنزل” حلث 
بالبيوت وعدم �خلروج من  �لبقاء 
ف���ريو����س كورونا  �أج����ل �حل���د م���ن 
19”.. يو��شل  “ كوفيد  �مل�شتجد 
ه�������وؤلء �ل���ن���ج���وم ح��ر���ش��ه��م على 
�لتو�جد يف قلب �لأزمة من خالل 
ي��ك��ون��و� يف  ج��ه��وده��م حتى  تكثيف 
�ملو�جهة  خطوط  �شمن  �لطليعة 
�مل��ر���س يف  ه���ذ�  م��ن  للحد  �لأوىل 
بالدهم خ�شو�شا �إ�شبانيا و�إيطاليا 

.
و يت�شابق �لنجوم للتربع بالأمو�ل 
مع دخول �لأزمة مرحلة متقدمة 
ت��ه��دد ح��ي��اة �ل��ن��ا���س م��ن �أج���ل دعم 

�ملوؤ�ش�شات �ل�شحية لعالج �ملر�شى، 
�لعالجية  �خل�����دم�����ات  وت�����وف�����ري 
�أرو�ح  لإن���ق���اذ  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  ب���اجل���ودة 

�لأبرياء.
و حتت �شعار” هذه �ملبار�ة �شنفوز 
�شريجيو  ق�����ام   .. جميعا”  ب���ه���ا 
ر�م���و����س ق��ائ��د وق��ل��ب دف����اع فريق 
ت��غ��ري��دة على  بن�شر  م��دري��د  ري���ال 
“تويرت”  �ل�����ش��خ�����ش��ي  ح�������ش���اب���ه 
�أطلقتها  �ل���ت���ي  �حل���م���ل���ة  ل���دع���م 
للطفولة  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  منظمة 
�لكمامات  “ لتوفري  “ يوني�شيف 
�لقطاع  يف  للعاملني  و�ل���ق���ف���از�ت 

�ل�شحي.
�شنفوز  �مل����ب����ار�ة  “ ه����ذه   : ق����ال  و 
حملة  �إىل  �ن�����ش��م  ج��م��ي��ع��ا..  ب��ه��ا 
على  ل���ل���ح�������ش���ول  �ل���ي���ون���ي�������ش���ي���ف 
و�لقفاز�ت  �لخ��ت��ب��ار�ت  م��ن  مزيد 

ل��ل��ع��ام��ل��ني يف جمال  و�ل��ك��م��ام��ات 
�أث����م����رت توفري  �ل�����ش��ح��ة، و�ل���ت���ي 
�ألف  و100  ك��م��ام��ة  �أل����ف   400
جهاز ك�شف، و1000 جهاز حماية 

لدعم جهود �حلكومة ».
و ك�شفت تقارير �شحفية �إ�شبانية، 
عن قيام �لنجم �لأرجنتيني ليونيل 
بر�شلونة،  ف���ري���ق  لع����ب  م��ي�����ش��ي 
ب����ال����ت����ربع مب���ب���ل���غ م���ل���ي���ون ي�����ورو 
 »Cl?nic« م�شت�شفى  ل�����ش��ال��ح 
من  ج��زء  و�شيذهب  بر�شلونة،  يف 
�آخر  طبي  مركز  �إىل  �لتربع  مبلغ 

يف �لأرجنتني.
ك���م���ا ق�����ام �مل��������درب �ل�������ش���ه���ري بيب 
جو�رديول �ملدير �لفني ملان�شي�شرت 
�شيتي بالتربع مبليون يورو خالل 
تو�جده مبنزله يف مدينة بر�شلونة 
�لأي����ام �لأخ����رية حيث ت��و����ش��ل مع 

�أف�شل  �ختيار  �أج��ل  م��ن  �ملحامني 
لهيئة  ووف����ق����ا  ل���ل���ت���ربع،  ط���ري���ق���ة 
�لإذ�ع�����ة �ل��ربي��ط��ان��ي��ة ف���اإن �أم���و�ل 
كلية  حلملة  �شتذهب  ج���و�ردي���ول 
وموؤ�ش�شة  ب��ر���ش��ل��ون��ة،  يف  �ل���ط���ب 
ل�شر�ء  د�ن��ي��ي��ل  ���ش��ول��ي��ري  �ن��خ��ي��ل 
لالأطقم  وق��ائ��ي��ة  و�أدو�ت  م��ع��د�ت 

�لطبية يف �مل�شت�شفيات.
و �أو����ش���ح���ت �ل��ك��ل��ي��ة �ل��ط��ب��ي��ة يف 
�أن  جانبها  م��ن  بر�شلونة  ج��ام��ع��ة 
ي�شتغل  ����ش���وف  ج����و�ردي����ول  ت����ربع 
طبية  م�����ع�����د�ت  ل���������ش����ر�ء  �أي���������ش����ا 
ت��ف��ت��ق��د �إل��ي��ه��ا �مل���ر�ك���ز �ل��ط��ب��ي��ة يف 
�ملبلغ  �أن  �إىل  م�����ش��رية  ك��ت��ال��ون��ي��ا.. 
لتوفري  �أي�����ش��ا  ����ش��ت��خ��د�م��ه  �شيتم 
ب�  �مل�شابني  ملعاجلة  تنف�س  �أج��ه��زة 
حماية  وو���ش��ائ��ل  “كوفيد19-”، 
و�لأقنعة  �خل��ا���ش��ة  �مل��الب�����س  م��ث��ل 

�لطبية �لو�قية للعاملني يف �ملجال 
�ل�شحي.

من جهته، ك�شف م�شت�شفى �لعيادة 
تلقى  �أن�����ه  ب��ر���ش��ل��ون��ة  �ل��ط��ب��ي��ة يف 
بر�شلونة  م��ن جن��م  م��ال��ي��ا  ت��ربع��ا 
م��ي�����ش��ي لدعم  ل��ي��ون��ي��ل  �ل�����ش��ه��ري 
وكتبت  �ل����وب����اء،  م��ك��اف��ح��ة  ج���ه���ود 
على  ح�شابه  عرب  �مل�شت�شفى  �إد�رة 
“تويرت” “�شكر� ليو.. على دعمك 

و�لتز�مك«.
�أيو�شو عمدة  دياز  �إيز�بيل  �أكدت  و 
ري����ال  ن������ادي  �أن  م����دري����د  م���دي���ن���ة 
م��دري��د، ق���دم ت��ربع��ا م��ال��ي��ا كبري� 
وكتبت  �مل��ر���س  مكافحة  �أج���ل  م��ن 
ل�  “�شكر�  �ل�شخ�شي  ح�شابها  على 
ريال مدريد على م�شاهمته �ملهمة 

مل�شاعدتنا على �إنقاذ �لأرو�ح«.
مدريد  ري���ال  رئ��ي�����س  و�أ�شافت:” 

فلورنتينو برييز قدم تربعا كبري� 
يتم  مل  و  �ل�شحية..  �ل�����ش��وؤون  يف 
�خلا�شة  �لتفا�شيل  ع��ن  �لك�شف 
ملدينة  ق��دم��ه��ا  �ل��ت��ي  ب��ال��ت��ربع��ات 
/ماركا/  �شحيفة  لكن   .. م��دري��د 
مدريد  ري��ال  �أن  ذك��رت  �لإ�شبانية 
�شر�ء  �أج��ل  م��ن  ت��ربع مببلغ كبري 

�إمد�د�ت طبية �إ�شافية.
 “ �أر�شنال �لإجنليزي  “ نادي  كان 
�شيتربع  �أن��ه  �أي�شا  �أم�س  �أعلن  قد 
للجمعيات  ك���ب���ري  م�����ايل  مب���ب���ل���غ 
�أعلن  ك��م��ا   .. ل���ن���دن  يف  �خل���ريي���ة 
�أم�س �لأول “�لثالثاء” عن تربعه 
للجمعيات  ك����ب����ري،  م�����ايل  م���ب���ل���غ 

ناحيته  م���ن  ل���ن���دن.  يف  �خل���ريي���ة 
ق����رر ���ش��ي��ل��ف��و ب��ريل�����ش��ك��وين مالك 
نادي ميالن �ل�شابق �لتربع ب 10 
ماليني يورو لبناء �أجنحة للعناية 
ميالنو  مب�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  �مل�����رك�����زة 
مبنطقة ل��وم��ب��اردي، وغ��ريه��ا من 

�مل�شت�شفيات �ملحتاجة.
لعب  �ي�شكو  فر�ن�شي�شكو  �أطلق  و 
خ���ط و����ش���ط ري�����ال م���دري���د حملة 
�أخ���رى و ذك���رت �شحيفة  ت��ربع��ات 
�لإ�شباين  �أن  �لإ�شبانية،  “ماركا” 
�شارة  �مل��م��ث��ل��ة  وزوج����ت����ه  �إي�������ش���ك���و 
ح��م��ل��ة تربعات  �أط��ل��ق��ا  ����ش���الم���و، 
�لتي  �لطبية  �مل�شتلزمات  ل�����ش��ر�ء 

ملو�جهة  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  حت��ت��اج��ه��ا 
�لفريو�س. و�أو�شحت �ل�شحيفة �أن 
طبية  �أدو�ت  �شر�ء  هدفها  �حلملة 
بقيمة 500 �ألف يورو، يتم تزويد 
�مل�شت�شفيات و�ملر�كز �ل�شحية بها.

ح�شابه  ع����ل����ى  �ي�������ش���ك���و  غ�������رد  و 
:” نحن  وق���ال  ت��وي��رت  �ل�شخ�شي 
للم�شاعدة  دع��م��ك��م  �إىل  ب��ح��اج��ة 
و�لإ���ش��ه��ام مب��ا ميكن م��ن قبل كل 
�ملر�شى  م�شاعدة  نريد  منا  و�ح��د 
�إنهم  �لتمري�س،  وك��ادر  و�لأط��ب��اء، 
�أجلنا،  م��ن  ب��ح��ي��ات��ه��م  ي��خ��اط��رون 
����ش���اع���دون���ا ع��ل��ى ت���ق���دمي �ل���دع���م، 

باإمكاننا �إنقاذ �لأرو�ح«.

باخ يبقي خيارات املوعد مفتوحة لأوملبياد طوكيو

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

ريا�صيون اأمريكيون يرحبون بقرار تاأجيل الأوملبياد 

لعب  �أول  �إ���ش��اب��ة  ع��ن  �ل�����ش��ع��ودي��ة،  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �شحيفة  ك�شفت 
حتاليله  عينة  ج��اءت  �أن  بعد  �مل�شتجد،  كورونا  بفريو�س  �شعودي 

�لأوىل و�لثانية “�إيجابية«.
ذكرت �ل�شحيفة �أن �لالعب هو جنم فريق �ل�شباب بنادي �لهدى، 
 19 �لعمر  من  و�لبالغ  �لقطيف،  حمافظة  من  �لها�شم،  ها�شم 

�لثاين  �لفح�س  بعد  كورونا،  بفريو�س  �إ�شابته  تاأكد  فقط،  عاماً 
�لقطيف  م�شت�شفى  يف  �لعينة  �إي��ج��اب��ي��ة  �أظ��ه��ر  �ل���ذي  و�ل��ن��ه��ائ��ي 
�إىل  �ل�شحيفة  و�أ���ش��ارت  �ل��ع��الج.  حالياً  �شيتلقى  حيث  �مل��رك��زي، 
و�لدته  خالط  م�شاب،  طريق  عن  بالفريو�س  �أ�شيب  �لها�شم  �أن 
�ل�شحة قبل ثالثة  ت��اروت، وتو��شلت معه وز�رة  �مل�شابة يف بلدة 

�أيام، بناًء على �لأ�شماء �لتي �أدىل بها �مل�شابون، دون �أن تظهر عليه 
�أي �أعر��س للفريو�س. وبد�أ �لها�شم �لعالج حتت رعاية كاملة من 
وز�رة �ل�شحة، وجاء �لالعب �ل�شاب �شمن �مل�شابني �لأربعة يف بلد 
�لقطيف، �لذين ك�شفت عنهم وز�رة �ل�شحة �ل�شعودية، فيما يعد 

�أول ريا�شي ي�شاب بفريو�س كورونا يف �ل�شعودية.

اإ�صابة اأول لعب �صعودي
 بفريو�ض كورونا
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الفجر الريا�ضي

ت�����ف�����اع�����ل�����ت و�������ش������ائ������ل �لإع������������الم 
با�شتياء  �ليابانيون  و�لريا�شيون 
�لأوملبية  �لأل��ع��اب  دورة  تاأجيل  مع 
ت�شت�شيفها  �ن  م��ق��رر�  ك���ان  �ل��ت��ي 
بالدهم هذ� �ل�شيف، لكنهم �أعربو� 
�أي�شا عن �رتياحهم لأن �لألعاب مل 
ملو�جهة  تاأجيلها  ب��ل  �إل��غ��اوؤه��ا  يتم 

فريو�س كورونا �مل�شتجد.
�مل�شبوق  غري  �لتاأجيل  ه��ذ�  وتقرر 
�لثالثاء من قبل �للجنة �لأوملبية 
�ل�شلطات  م��ع  بالت�شاور  �ل��دول��ي��ة 
�ليابانية، بعد �شغوط �شديدة من 
�لريا�شية  و�لهيئات  �لريا�شيني 

من جميع �أنحاء �لعامل.
كانت �ل�شدمة و�ل�شتياء ملمو�شني 
ك��ان��ت �حلكومة  �ل��ي��اب��ان ح��ي��ث  يف 
مبثابة  �لأل�������ع�������اب  ه�������ذه  ت���ع���ت���رب 
زلز�ل  �لبناء” بعد  �إع��ادة  “�ألعاب 
ت�شونامي  وك��ارث��ت��ي   2011 ع���ام 

وفوكو�شيما �لنووية.
�ل�شيناريو  جتنب  �ليابان  �أن  �أكيد 
لكن �شحيفة  �لإلغاء.  �لأ�شو�أ وهو 
�أن  كتبت  �لق��ت�����ش��ادي��ة  “نيكاي” 
نقطة  �إىل  ع��دن��ا  وك��اأن��ن��ا  “�لأمر 
�لبد�ية بعد كل �جلهود �ملبذولة يف 
�ل�شنو�ت �ل�شبع �لأخرية”، م�شرية 
“�لنفقات �لإ�شافية �لكبرية”  �ىل 

�لتي يبدو �لآن “ل مفر منه«.
من جهتها، كتبت �شحيفة “طوكيو 
و�حلرج”،  “�ملفاجاأة  �شيمبون”: 
م��ع��رتف��ة ب����اأن �ل�����ش��ي��اق �ل��ع��امل��ي مل 

يرتك �أي خيار �أمام �ملنظمني.
هذ�  �حل��دث  “تنظيم  �أن  و�أ�شافت 
باملخاطر  حمفوفا  �شيكون  �ل��ع��ام 
عام  ح���ت���ى  ط���وي���ال  ت���اأج���ي���ال  و�أن 
ج���د�  م��ك��ل��ف��ا  ����ش���ي���ك���ون   2022

بالتاأكيد«.

�أ�شفها  عن  �ل�شحيفة  �أع��رب��ت  كما 
للطريقة �لتي عاجلت بها �للجنة 
�لأوملبية �لدولية �لأزمة، بتكر�رها 
�أن تبد�أ  �أن �لألعاب ميكن  لأ�شابيع 
كما هو خمطط لها يف 24 متوز-

يوليو، قبل �أن تعود يف قر�رها.
�ل�شلطات  ُت���ظ���ه���ر  “مل  وت���اب���ع���ت 
�لقوية  �لقيادية  �ل�شفات  �لأوملبية 

�لتي كنا ناأملها«.
�ليابانيون  �ل���ري���ا����ش���ي���ون  وق�����ال 
ب�شبب  �أم���ل  بخيبة  �أ���ش��ي��ب��و�  �أن��ه��م 
ت�شميمهم  �أك��دو�  لكنهم  �لتاأجيل، 
على �لتدريب و�ل�شتعد�د للموعد 

�لنهائي �جلديد.
�أكييو  �ل���ت�������ش���ل���ق  ب���ط���ل���ة  وك���ت���ب���ت 
 30 �لعمر  من  �لبالغة  نوغوت�شي 
�إن�شتغر�م  يف  ح�شابها  ع��ل��ى  ع��ام��ا 
حالة  يف  زل�����ت  م����ا  “ب�شر�حة، 

�شدمة«.

�وملبياد  �لتي كان  �لبطلة  و�أ�شافت 
ل��ه��ا يف م�شريتها  �لخ���ري  ط��وك��ي��و 
�لأم���ور  �أرى  “لكني  �لح��رت�ف��ي��ة 
لدي  �شيكون  لأن���ه  �إي��ج��اب��ي  ب�شكل 
�ملزيد من �لوقت ملمار�شة �لريا�شة 

�لتي �أحبها«.
�لوقت  ه����ذ�  “�شاأ�شتغل  وت��اب��ع��ت 
�أق�����وى ج�شديا  لأ���ش��ب��ح  �لإ����ش���ايف 
“يف  �أن���ه���ا  �إىل  م�����ش��رية  وذهنيا”، 
يتغلب  �أن  �آم��ل  �لقريب،  �مل�شتقبل 
باأ�شرع  �ل��و���ش��ع  �ل��ع��امل ع��ل��ى ه���ذ� 
�لألعاب  ت���ق���ام  و�أن  مم���ك���ن،  وق����ت 

�لأوملبية يف طوكيو«.
وغرد لعب كرة �لطاولة �لياباين 
جون ميزوتاين )30 عاما( �لذي 
ولندن  بكني  �ومل��ب��ي��اد�ت  ���ش��ارك يف 
وري��و دي ج��ان��ريو، على ح�شابه يف 
“باإمكاين فعلها” يف  تويرت قائال 
�لر�بعة  للمرة  �مل�شاركة  �إىل  �إ�شارة 

تو�ليا يف �لعر�س �لأوملبي.
وط����ال����ب ري���ا����ش���ي���ون و�حت��������اد�ت 
�لعامل  �أن��ح��اء  جميع  م��ن  ريا�شية 
 ،2020 طوكيو  �أومل��ب��ي��اد  بتاأجيل 
�ملذهل  �لن���ت�������ش���ار  �إىل  ب���ال���ن���ظ���ر 
لفريو�س كورونا �مل�شتجد وتاأثريه 
ع����ل����ى �ل�����ع�����دي�����د م������ن �لأح�����������د�ث 
�ملوؤهلة  و�ل��ت�����ش��ف��ي��ات  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 

لالألعاب �لأوملبية و�لتدريبات.
على  �ملفرو�شة  �لقيود  دت  عقرّ كما 
ح��رك��ة �ل��ن��ق��ل و�ل�����ش��ف��ر و�إج�����ر�ء�ت 
�ل��ع��زل �مل��ن��زيل �ل��ت��ي ت��ط��ال حاليا 
قدرة  �شخ�س،  م��ل��ي��اري  م��ن  �أك���رث 
ب�شكل  �ل�شتعد�د  على  �لريا�شيني 
�ملحطة  تعد  �لتي  لالألعاب  مالئم 

�لأهم يف م�شرية �أغلبهم.
�ل�شابق  �مل�شرب  ك��رة  لع��ب  وق���ال 
و�مل�����������ش�����وؤول �حل�������ايل يف �لحت������اد 
تو�شيهي�شا  ل���ل���ع���ب���ة  �ل�����ي�����اب�����اين 

ت�شوت�شيها�شي يف ت�شريح ل�شحيفة 
“كنا  �ليومية  �شبورت�س”  “نيكان 
�أجل  من  �لتحرك  لأن  م�شتعدين 
�ل��ت��اأج��ي��ل ك���ان ي��ت��ز�ي��د ي��وم��ا بعد 

يوم«.
ق��ر�ر حكيم.  �أن��ه  “�أعتقد  و�أ���ش��اف 
م�شاعر  لالعبني  �شيكون  بالتاأكيد 
متناق�شة ولكن يف ر�أيي �شيبدوؤون 
�أف�شل  و�شيقدمون  جديد  بنف�س 

ما لديهم. �شاأدعمهم«.
من جهته، قال م�شوؤول يف �لحتاد 
�إت�شيهريو  �لطاولة  لكرة  �لياباين 
لل�شحيفة  ت�����ش��ري��ح  يف  ه��و���ش��ي��ن��و 
ذ�تها “�أعتقد �أي�شا �أنه من �جليد 
عدم �إلغاء )دورة �لألعاب �لأوملبية( 

نظر� خلطورة �ملوقف«.
و�أ�شاف “�إنه قر�ر جيد للريا�شيني 
�أكرث  �أ�شبحت  �لأم����ور  لأن  �أي�����ش��ا 

توقعا بع�س �ل�شيء«.

�ملقبل،  -ني�شان  �أب��ري��ل   30 حتى  �لإجنليزي  �ل���دوري  فعاليات  �إي��ق��اف  مع 
ب�شبب �ملخاوف من تف�شي فريو�س كورونا �مل�شتجد ، وجد �لالعبون و�شائل 
مبتكرة للحفاظ على لياقتهم �لبدنية حلني ��شتئناف فعاليات �مل�شابقة.

ما بني �للعب مع �لأطفال �إىل �لتقاط كر�ت �لتن�س ، جلاأ جنوم �لدوري 
�لإجنليزي �إىل طرق عدة للحفاظ على لياقتهم يف زمن �ل�”كورونا«.

�ملمتازة  �لدرجة  دوري  يف  �مل�شاركة   20 �لأن��دي��ة  جميع  وو�شعت 
فرتة  يف  لالعبيها  وف��ردي��ة  خا�شة  تدريبية  ب��ر�م��ج  باإجنلرت� 
�لتوقف �حلالية، للحفاظ على لياقتهم �لبدنية قدر �لإمكان، 

��شتعد�د�ً ل�شتئناف �مل�شابقة يف �أي وقت.
ووجه ت�شيل�شي لعبيه �إىل �لتدريب باأجهزة �لدر�جات �ملنزلية، 
�لفردية لكل  �إ�شافة لو�شع نظام تغذية معني بخالف �خلطط 

لعب ب�شاأن تدريباته يف منزله.
وق�����ال م���د�ف���ع ت�����ش��ي��ل�����ش��ي ت����وين رودي���غ���ر ع��ل��ى م���وق���ع �لنادي 
�ل���ن���ادي خا�شة  م��ن  م��و���ش��وع��ة  خ��ط��ة  “لدينا  �لإل����ك����رتوين: 
بتدريباتنا، ولهذ� هناك بع�س �لأمور �لتي ميكن �أن نقوم 

بها يف منزلنا، ونحن نتبع هذه �خلطة فح�شب«.
و�أ���ش��اف: “يف �ل��وق��ت �حل���ايل ي��ب��دو �لأم���ر على م��ا ير�م 
ن��اأم��ل ف��ق��ط يف  بالن�شبة يل، يف ه���ذ� �ل��ن��وع م��ن �لأح�����د�ث 
�أف�شل �شيء ممكن، ونتمنى �أل ي�شاب �أي �أحد يف �لعامل بهذ� 

�لفريو�س«.
ماتا،  يونايتد، خو�ن  و�شط فريق مان�ش�شرت  وقال لعب خط 
و�أن��ه يحاول  بيته،  �مل��ن��زل، ويف حديقة  ي��وؤدي تدريباته يف  �إن��ه 

�حلفاظ على هدوئه و�لبتعاد عن �أي توتر.
و�أو�شح: “نحاول فقط �حلفاظ على لياقتنا، نتحلى بال�شرب 
و�لهدوء، هذ� هو �ل�شيء �لوحيد �لذي ميكننا �لقيام به �لآن، 
حتى  �لنتظار  علينا  ينبغي  كما  خرب�ئنا،  يف  نثق  �أن  علينا 

ن�شتاأنف لعب كرة �لقدم«.
ومع �إغالق �ملد�ر�س يف �ململكة �ملتحدة حالياً، با�شتثناء �ملد�ر�س 
مثل  �حليوية  �لقطاعات  يف  �لعاملني  �أب��ن��اء  فيها  يتو�جد  �لتي 

�خلدمات �ل�شحية، تلعب �لأ�شرة دور�ً.
وقال قائد فريق ت�شيل�شي، �شيز�ر �أزبيليكويتا: “بوجود ثالثة �أطفال 

يف �ملنزل ملدة 24 �شاعة، فاإنها و�شيلة جيدة للحفاظ على �للياقة«.
“�شاأ�شرك  ق���ال:  غ��ر�ن��ت حيث  �ل��الع��ب يل  �ل�شعور  ه��ذ�  معه يف  وي�����ش��رتك 
�لفرت�ت  يف  عائلية  لياقية  ت��دري��ب��ات  �شتكون  وب��ه��ذ�  �لأط���ف���ال،  م��ع��ي 

�ل�شباحية«.

جنوم »الربميري ليغ« يلجاأون 
للتدريبات املنزلية 

�أع��ل��ن �أ���ش��ط��ورة ك���رة �مل�����ش��رب �ل�����ش��وي�����ش��ري روجيه 
فرنك  مليون  مببلغ  مريكا  وزوج��ت��ه  تربعه  ف��ي��درر 
�لفقرية  �أمريكي” لالأ�شر  دولر  “مليون  �شوي�شري 
يف بالده �لتي تعاين من تبعات تف�شي فريو�س كورونا 

�مل�شتجد.
يف  �لقيا�شي  �لرقم  حامل  عاما(   38( فيدرر  وق��ال 
عدد �ألقاب بطولت �لغر�ند �شالم )20(، “�إنه وقت 

جميعا  لنا  بالن�شبة  ع�شيب 
نرتك  �أن  ي��ن��ب��غ��ي  ول 
قررنا  مب���ف���رده.  �أح����د� 
م����ريك����ا و�أن���������ا �ل���ت���ربع 

مبليون فرنك �شوي�شري 
لالأ�شر �لأكرث حرمانا يف 

�شوي�شر�”، وذلك يف ر�شالة 
�لفرن�شية  باللغات  ن�شرها 

و�لإنكليزية و�لأملانية عرب 
تطبيق  ع��ل��ى  ح�����ش��اب��ه 

�ن�شتغر�م.
و���������ش��������ج��������ل��������ت يف 
حتى  �����ش����وي���������ش����ر� 
�لأرب��ع��اء �أك��رث من 

�إ�شابة  �آلف  ع�شرة 
ب����ف����ريو�����س ك����ورون����ا 
�أدى  �ل��ذي  �مل�شتجد 
نحو  وف�����������اة  �ىل 

�شخ�شا.  150
فيدرر  و�أ����ش���اف 

همتنا  م�شا “

�آخرون  �إلينا  ين�شم  �أن  ناأمل  �لبد�ية.  �شوى  لي�شت 
�ملحتاجة. معا، ميكننا  �لأ�شر  �ملزيد من  م�شاعدة  يف 

�لتغلب على هذه �لأزمة! حافظو� على �شحتكم!«.
ومل يحدد �مل�شنف �لأول عامليا �شابقا و�لر�بع حاليا، 
�لعامل،  �أج���ر� يف  �لريا�شيني  �أع��ل��ى  م��ن  يعد  و�ل���ذي 
�إير�د�ته  “فورب�س” �لأم��ريك��ي��ة  جملة  ق��درت  حيث 
�ل�شكل   ،2019 ع��ام  يف  دولر  مليون   93،4 بنحو 

�لذي �شتتخذه هذه �لهبة.
و�شددت �حلكومة �ل�شوي�شرية منذ �جلمعة �إجر�ء�تها 
�لتي  �لتجمعات  وحظرت  �ل��وب��اء،  تف�شي  من  للحد 
يو�جه  بينما  �أ���ش��خ��ا���س،  خم�شة  م��ن  �أك����رث  ت�����ش��م 
من  مرتين  عن  تقل  م�شافة  على  يقف  �شخ�س  �أي 

�لآخرين، خطر �لغر�مة.
�ملد�ر�س وجميع  باإغالق  �أمرت  وكانت �حلكومة قد 
�أماكن �لرتفيه، مبا يف ذلك �ملطاعم 
�لتجارية  و�ملحالت  و�حلانات 

غري �لغذ�ئية.

فيدرر وزوجته يتربعان 
مبليون دولر ملواجهة كورونا 

ارتباك يف اليابان ب�صبب تاأجيل الألعاب 

مهاجم  مع  بالتعاقد  �لإ�شباين،  بر�شلونة  نادي  يتم�شك 
�إنرت ميالن، �لأرجنتيني لأوتارو مارتينيز، خالل فرتة 

�لنتقالت �ل�شيفية �ملقبلة.
بر�شلونة  لنادى  رئي�شياً  هدفاً  �لأرجنتيني  �ل��دويل  يعد 

�ل�شيف �ملقبل، من �أجل تدعيم هجوم “�لبلوغر�نا«.
و�أ�شارت �شحيفة كوريريي ديللو �شبورت �لإيطالية، �إىل 
�أن بر�شلونة على ��شتعد�د ل�شتخد�م 5 لعبني، وهم �آرثر 
ميلو وجان كلري توديبو و�آرتورو فيد�ل وكارلي�س �ألينيا 
ونيل�شون �شيميدو، وو�شعهم على طاولة �إنرت ميالن من 

�أجل تخفي�س قيمة �شفقة لأوتارو مارتينيز.
�شرطاً  يورو  111 مليون  �لأرجنتيني مارتينيز  وميلك 

جز�ئياً يف عقده مع �إنرت ميالن.
من  مبلغ  دفع  هي  �لإ�شباين  بر�شلونة  خطة  �أن  وتابعت 

�ملال، بالإ�شافة لالعب �أو �ثنني مقابل �شم لأوتارو.
�شيعود  �ل��ذي  كوتينيو  فيليب  بر�شلونة  �إد�رة  وجتاهلت 
ل��ل��ب��ار���ش��ا ب��ع��د ف���رتة �إع���ارت���ه يف ب��اي��رن م��ي��ون��خ، وكذلك 
�إنرت  يفكر  ول  �لإ���ش��اب��ة،  ك��رثة  ب�شبب  دميبلي  عثمان 

ميالن فيهما.
عن  �إ�شبانية  �شحفية  ت��ق��اري��ر  ك�شفت  �آخ���ر،  ج��ان��ب  م��ن 
حم��اول��ة ن����ادي ب��ر���ش��ل��ون��ة يف �ل��ت��ع��اق��د م��ع م��ه��اج��م من 
�لدوري �لأملاين يف يناير -كانون �لثاين �ملا�شي، من �أجل 

تعوي�س �إ�شابة لوي�س �شو�ريز لكنه ف�شل.

بر�صلونة يغري اإنرت ميالن 
ل�صم لأوتارو

احتجاز حار�ض اأرجنتيني مبدريد 
لإ�صابته بكورونا

يف  عاماً،   75 غاتي،  هوغو  �ل�شابق،  �لأرجنتيني  �ملرمى  حار�س  �حتجز 
�إحدى م�شت�شفيات �لعا�شمة �لإ�شبانية مدريد، بعدما �أكدت �لختبار�ت 
دول  بالعديد من  يع�شف  �ل��ذي  �مل�شتجد،  كورونا  معاناته من فريو�س 

�لعامل، وفقاً ملا �أفاده جنله لوكا�س لو�شائل �إعالم حملية �أرجنتينية.
لكنه  ج��ي��دة،  بحالة  �أن��ه  “�أبلغنا  �إن��ف��و�ب��ي:  ل�شبكة  غاتي  لوكا�س  �شرح 
م�شتاء من �إ�شابته باملر�س، ننتظر تعافيه قريباً، و�أن يو��شل �لتح�شن، 

وناأمل �أن ينتهي هذ� �جلنان«.
و�حرتف غاتي يف �شفوف كربى �أندية �لأرجنتني من �ل�شتينيات وحتى 
�ملا�شي، مثل ريفر بليت، وخيمنا�شيا ل بالتا، و�ختتم  ثمانينات �لقرن 

م�شو�ره يف �شفوف بوكا جونيورز.

ت�شرف  حتت  مر�فقه  و�شع  عن  �لقدم  لكرة  �لإ�شباين  بر�شلونة  ن��ادي  �أعلن 
�ل�شلطات �ل�شحية يف �إقليم كاتالونيا ل�شتخد�مها يف مكافحة وباء كورونا.

�إىل  م�شري�ً  �شرورية،  م�شاعدة  كل  لتقدمي  ��شتعد�د  على  �إن��ه  �ل��ن��ادي  وذك��ر 
يجري  �لتي  �لكهربائية  �ل�شيارة  بر�شلونة  يف  ب��او  �شانت  م�شت�شفى  �شلم  �أن��ه 

��شتخد�مها يف نقل �لالعبني �مل�شابني من �لإ�شتاد.

و�أ�شاف �لنادي �أنه نظر�ً لتعذر �لدخول يف مناف�شة ب�شبب تعليق كل �مل�شابقات، 
�ملجتمع  عليها  يتناف�س  مو�جهة  بكل  و�لفوز  “خو�س  على  عزماً  هناك  ف��اإن 

برمته يف �لوقت �لر�هن«.
وو�شف �لنادي �ملر�س �لذي يت�شبب فيه فريو�س )كوفيد-19( باأنه “خ�شمنا 

جميعاً«. 

نادي بر�صلونة حتت ت�صرف 
ال�صلطات ال�صحية



وفاة م�صاب كوروناب� »عالج معجزة«
لقي �شخ�س م�شاب بفريو�س كورونا يف �إير�ن حتفه بعدما منحه 

رجل دين ما و�شفه باأنه "عالج معجزة" لعالجه من �لفريو�س.
�لدين  رجل  �أن  )�إرن��ا(  �لإير�نية  �جلمهورية  �أنباء  وكالة  وذك��رت 
دخل بطريقة غري م�شروعة �إىل م�شت�شفى به�شتي مبدينة �أنزيل 

�ل�شاحلية مطلع �لأ�شبوع وز�ر �ملري�س يف وحدة �لعناية �ملركزة.
�لأطباء  ب��اأن  ن�شبياً  �ل�شاب  �ملري�س  �أخ��رب  �لدين  رج��ل  �أن  وت��ردد 
�إ�شالمياً  "عالجاً  لديه  و�أن  م�شاعدته  على  ق��ادري��ن  ي��ع��ودو�  مل 
معجزة" قادر�ً على عالجه. ومبو�فقة �ملري�س، �أز�ل �لرجل قناع 
�ملري�س  ب�شائل معطر. وتويف  �ملري�س وفرك وجهه  �حلماية عن 
�أن��زيل مذكرة لتوقيف  �أي��ام. و�أ�شدر �لدع��اء يف  بعد ذلك بثالثة 
�لرجل. وحتى �لآن، �شجلت �إير�ن �أكرث من 23 �ألف حالة �إ�شابة 

بالفريو�س و�أكرث من 1800 وفاة.

ت�صمم 3 نيجرييني بدواء اأو�صى به ترامب 
ن�شرت �شلطات نيجرييا حتذير�ً من مادة كلوروكني �لكيماوية بعد 
�إع��الن ت�شمم 3 نيجرييني بجرعة ز�ئ��دة من �ل��دو�ء، �لذي د�فع 
عنه �لرئي�س �لأمريكي يف �لأيام �لقليلة �ملا�شية، معترب�ً �أنه �أف�شل 

عالج �شد فريو�س كورونا.
وقال تر�مب عرب تويرت �إن "تناول مادتي هيدروك�شي كلوروكني 
منهما  �أح��د  ليكون  حقيقية  فر�شة  يعطي  معاً،  و�أزيرثومي�شني 
�أكرب مغريي قو�عد �للعبة يف تاريخ �لطب"، د�عياً �إىل طرح �لدو�ء 

يف �لأ�شو�ق فور�ً لعالج �لنا�س. 
�إ�شر�ف  حت��ت  لكن  �مل��الري��ا،  لعالج  دو�ء  كلوروكني  وهيدروك�شي 

طبي متخ�ش�س. 
�إن  �إن  ���ش��ي  ق��ن��اة  م��وق��ع  وف���ق  �ل�شحة يف لغ��و���س،  وز�رة  و�أك����دت 
كلوروكني  م��ادة  �أن  يوؤكد  ما  �لآن  حتى  يوجد  ل  �أن��ه  �لأمريكية، 

قادرة على عالج فريو�س كورونا. 
من  �ل��ع��دي��د  ُت�شبب  �أن  �ملتخ�ش�شني،  ح�شب  �مل���ادة  ل��ه��ذه  ومي��ك��ن 
�لآثار �جلانبية، مثل �ل�شد�ع، وفقد�ن �ل�شهية، و�لغثيان، و�لتقيوؤ، 

و�لطفح �جللدي، و�شوًل �إىل �لعمى.

وفاة اأول فنان عاملي بكورونا 
�أعلن يف فرن�شا عن وفاة عازف مو�شيقي م�شهور متاأثر� باإ�شابته 

بفريو�س كورونا �جلديد.
�ل�شاك�شوفون  ع�����ازف  �أع����م����ال  ن��ا���ش��ر  دوروب��������ري،  ت���ي���ريي  وق�����ال 
�لكامريوين �ل�شهري مانو ديبانغو، �إن �لفنان تويف يف فرن�شا جر�ء 

�إ�شابته مبر�س كوفيد19- عن عمر ناهز 86 عاما.
ووفقا لوكالة فر�ن�س بر�س، �أ�شبح ديبانغو �أ�شطورة "�لأفرو-جاز"، 

�أول جنم عاملي يق�شي جر�ء �إ�شابته بفريو�س كورونا �جلديد.
�إن �لفنان  �مل��و���ش��ي��ق��ي��ة دوروب�����ري  �ل��ف��ن��ان  �أع���م���ال  ن��ا���ش��ر  و�أو����ش���ح 

�لكامريوين "تويف �شباحا يف �أحد م�شت�شفيات منطقة باري�س".
وجاء على �شفحة �لفنان على في�شبوك �أن "مر��شم �لدفن �شتتم 
�أق��رب فر�شة  �إط��ار عائلي حم�س و�شيقام له تكرمي لح��ق يف  يف 

ممكنة".
ومانو ديبانغو هو موؤلف �إحدى �أ�شهر �لأغاين يف جمال مو�شيقى 

�لعامل "�شول ماكو�شا" يف �لعام 1972.
وكان هذ� �لعمل �أغنية ثانوية يف �أ�شطو�نة مكر�شة لن�شيد ملنتخب 
�لأف��ري��ق��ي��ة، وقد  ك��اأ���س �لأمم  �ل��ق��دم مبنا�شبة  ل��ك��رة  �ل��ك��ام��ريون 

ر�شدها من�شقو �لأ�شطو�نات يف نيويورك فعرفت جناحا كبري�.
وقد �تهم مانو ديبانغو مايكل جاك�شون بال�شرقة �لفنية يف �أغنية 

من �أ�شطو�نته "ثريلر"، وتو�شل �لفنانان �إىل ت�شوية مالية.
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كيف يهرب اأثرياء العامل من فريو�ض كورونا؟
يلتزم  وبينما  �مل�شتجد،  �لإ�شابة بفريو�س كورونا  لتفادي  �لعاملية  �ل�شحة  تعليمات منظمة  تنفيذ  يحاول �جلميع 
�أثرياء �لعامل �لنجاة من �ملر�س على طريقتهم  �لعاديون بتعليمات دولهم بالبقاء يف منازلهم، يحاول  �ملو�طنون 

�خلا�شة.
و�أ�شار تقرير ن�شرته �شحيفة "تلغر�ف" �لربيطانية �إىل �أنه بالنظر �إىل �إجر�ء�ت �إغالق �حلدود �لتي طبقتها دول 
عدة ملنع �نت�شار �لفريو�س، قام عدد من �مللياردير�ت برحالت �إىل مالذ�ت �آمنة، با�شتخد�م طائر�ت خا�شة ويخوت 

فارهة.
ونقلت �ل�شحيفة عن جوناثان بيكيت �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة برج�س لليخوت يف بريطانيا قوله �إن �ليخت يف 

مناخ جميل لي�س مكانا �شيئا للعزل �لذ�تي من فريو�س كورونا.
ووفقا لبيكيت، فاإن �لهتمام باملو�قع �لنائية للرحالت �لبحرية، مثل �أل�شكا وجزر جنوب �ملحيط �لهادئ، يتز�يد.
وعن مدة �حلجوز�ت، قال �إن عائلة و�حدة ��شتاأجرت يختا لت�شعة �أ�شابيع، وهناك حجوز�ت �أخرى لفرت�ت �أطول.

و�أ�شارت "تلغر�ف" �إىل �أنه من �ملتوقع �أن يدفع م�شتاأجرو �ليخوت 100 �ألف جنيه �إ�شرتليني يف �لأ�شبوع بالإ�شافة 
�إىل تكاليف �لطاقم، وقد ترتفع �لتكلفة �إىل 500 �ألف جنيه �إ�شرتليني لليخوت �لكبرية �لتي ميكنها تخزين ما 

يكفي من �إمد�د�ت لعدة �أ�شهر.

اخلميس   26   مارس   2020  م  -   العـدد  12893  
Thursday   26   March   2020  -  Issue No   12893

تويف بعقار م�صاد للمالريا كعالج لكورونا
�لأمريكية ودخلت زوجته يف حالة حرجة،  �أري��زون��ا  ت��ويف رج��ل من ولي��ة 
كورونا  للمالريا، يف حماولة لعالج فريو�س  م�شاد�ً  تعاطيهما عقار�ً  بعد 

�جلديد، وفًقا لبيان �شحفي �شادر عن �ملركز �لطبي بجامعة بانر.
وحاول �لزوجان وكالهما يف �ل�شتينيات من �لعمر عالج فريو�س كورونا، 
�لتي  �لأدوي��ة  باأحد  يرتبط  و�ل��ذي  �لكلوروكني،  فو�شفات  عقار  با�شتخد�م 
جتري  �لتي  �ل�شريرية  �لتجارب  يف  �ختباره  يتم  �إن��ه  تر�مب  �لرئي�س  قال 

حالياً لإيجاد عالج فعال للمر�س، بح�شب ما ذكر موقع ديلي بي�شت.
وكان تر�مب قد قال خالل موؤمتر �شحفي يف �لبيت �لأبي�س يوم �جلمعة، 
ب���اأن �ث��ن��ني م��ن �لأدوي����ة �مل�����ش��ادة للمالريا وهما:  �إن ل��دي��ه ���ش��ع��ور�ً ج��ي��د�ً 
عالج  على  �ل��ق��درة  لديهما  و�لأزي��رثوم��ي�����ش��ني  �لكلوروكوين  هيدروك�شي 
�أن �لدكتور  �إل  "�شرتون �لنتائج قريباً جد�أً".  �لفريو�س.  و�أ�شاف تر�مب 
�أنتوين فو�شي، مدير �ملعهد �لوطني للح�شا�شية و�لأمر��س �ملعدية، �أكد �أنه 
�أدلة كافية حتى �لآن على �إمكانية ��شتخد�م هذه �لأدوي��ة لعالج  ل يوجد 
�مل��دي��ر �لطبي  ب��روك�����س،  COVID-19. وق���ال �ل��دك��ت��ور د�ن��ي��ال  ف��ريو���س 
كورونا، نحن  ب�شاأن فريو�س  �ليقني  "نظر�ً حلالة عدم   Banner ل�شركة 
�لفريو�س  لعالج  ج��دي��دة  ط��رق  �إي��ج��اد  �لأ�شخا�س  بع�س  حم��اول��ة  نتفهم 

و�لوقاية منه، لكن �لعالج �لذ�تي لي�س �ل�شبيل �لأمثل لفعل ذلك".
و�أ�شاف �لدكتور بروك�س "�آخر �شيء نريده �لآن هو تكد�س �أق�شام �لطو�رئ 
ل��دي��ن��ا ب��امل��ر���ش��ى �ل��ذي��ن ي��ع��ت��ق��دون �أن��ه��م وج����دو� ح���اًل غ��ام�����ش��اً وحمفوفاً 

باملخاطر، ميكن �أن يعر�س �شحتهم للخطر".

ما هو فريو�ض هانتا؟ وهل هو خطر قادم؟
�أول  �أول  تناقلت بع�س و�شائل �لإع��الم خرب وف��اة رجل �شيني د�خ��ل حافلة 
�أم�س �لثنني �أثناء �شفره د�خل مقاطعة �شاندونغ، و�أظهر �لفح�س �أن �ملتويف 
م�شاب بفريو�س "هانتا". وقد مت فح�س من هم على منت �لبا�س، وعددهم 
ومن  �لقو�ر�س،  ينتقل من  �لفريو�س  هذ�  �أن  �لرغم من  على  �شخ�شاً،   32
�لنادر �أن ينتقل من �إن�شان لإن�شان. وبح�شب موقع "نيوزيك" مل تظهر نتائج 

�لفح�س، ومل يتم تاأكيد �أن �شبب �لوفاة هو فريو�س "هانتا".
وبح�شب مركز �لوقاية من �لأمر��س و�ل�شيطرة عليها يف �لوليات �ملتحدة 
مثاًل(  )�لفئر�ن  �لقو�ر�س  من  �جلو  طريق  عن  هانتا  فريو�شات  "تنتقل 
�لهو�ء  لعابه يف  م��ن  �أو  �حل��ي��و�ن  ب��ر�ز  م��ن  �أو جزيئات  ب��ول  يتطاير  عندما 
"هانتا" �إذ�  �إن�شان بفريو�س  ن��ادرة، قد ي�شاب  �إن�شاناً". ويف حالت  فت�شيب 
ع�شه حيو�ن م�شاب، وُيعتقد �أن مل�س �حليو�ن �مل�شاب لالإن�شان ينقل �لعدوى 
بع�س مناطق يف  �أ�شاب  �أن  �شبق  �لذي  �لفريو�س،  وللوقاية من هذ�  �أي�شاً. 
�لعام يف �شنو�ت �شابقة من �لقرن �لع�شرين و�لقرون �ل�شابقة، ينبغي تنظيف 
وتطهري �ل�شطح �مللوث ببول �أو روث �حليو�ن �لقار�س مثل �لفاأر و�ل�شنجاب، 

و�لتخل�س من �أي طعام رمبا يكون قد تلوث بوجود هذ� �حليو�ن �مل�شاب.

�صمرية �صعيد اخت�صرت واقع 
جمنون يف عمل اإبداعي

�ملغربية  �شمرية  �لفنانة  �ختزلت 
نعي�شه  �ل���ذي  �حل��ي��اة  و�ق���ع  �شعيد  
حالياً من حزن وخوف وقلق على 
�مل�شتقبل، يف ظلرّ �مل�شاكل و�لأزمات 
�لتي حتدث ول �شيما �ل�شحية، يف 
�أغنية و�حدة، طرحت من خاللها 
�إ�شكالية هذ� �لو�قع �ملجنون �لذي 

نتخبط فيه.
ك���ل���م���ات �لأغ���ن���ي���ة ب��ع��م��ق��ه��ا، �أت����ت 
�أ�شئلة  ت��ط��رح  وو�ق��ع��ي��ة،  حقيقية 
�ليوم، وكل  عديدة عن ما يح�شل 
لي�شل  ن�شهدها،  �ل��ت��ي  �ل��ت��غ��ري�ت 
�لإن�شان �إىل مرحلة ي�شك فيها �إن 
�أنه  �أم  كانت هذه هي �حلياة فعاًل 
باإخت�شار  �إن��ه  جم��رد حلم، لكن ل 
"و�قع جمنون" كما ت�شفه، موؤكدًة 
على �أن �حلياة �شت�شتمر ول بدرّ من 

�لنت�شار.
كل هذه �ل�شور �حلياتية، �شاغتها 
���ش��ع��ي��د ب��ل�����ش��ان �أ���ش��خ��ا���س م���ن كل 
�لأعمار و�لفئات، ومن كل �لأ�شكال 
و�لأج�����ن�����ا������س، ه����م ط����رح����و� هذه 
كليب  فيديو  يف  بل�شانهم  �لأ�شئلة 

و�قعي.
و�ل�������الف�������ت وج���������ود ب������ني ه�������وؤلء 
�لأ�شخا�س، �ل�شابة �لتي تعاين من 
و�ل�شابة  �مل�شنة،  و�مل��ر�أة  �ل�شرطان، 
�لب�شرة  ذ�ت  و�ل�����ش��اب��ة  �مل��ح��ج��ب��ة، 
�ل�شمر�ء، ومل تن�َس �شعيد �أن تكفل 

حقوق �ل�شمرّ و�لبكم.
متكامل  كامل  عمل  هو  باخت�شار 
من حيث �لكالم و�للحن و�ل�شورة، 
يحمل �لكثري من �ملعاين و�ل�شور 
�لتي نعي�شها �ليوم، يف عمل قمة يف 

�لإبد�ع.

هل تكون ميغان ماركل بطلة 
فيلم توم كروز اجلديد؟

يوؤكد  تقرير�ً   "Life & Style" ن�شر موقع 
فيه  �لنجم  توم كروز  طلب من �ملمثلة  ميغان 
م���ارك���ل  م�����ش��ارك��ت��ه يف ف��ي��ل��م��ه �جل���دي���د، وهو 
ح��ري�����س ج����د�ً ع��ل��ى �ل��ع��م��ل م��ع م��ي��غ��ان، �لتي 
�شمن  دخولها  مبجرد  �لأ���ش��و�ء  ع��ن  �بتعدت 
�لأمري  زو�جها من  بعد  �ملالكة،  �لعائلة  �أف��ر�د 
هاري. وقال م�شدر للموقع �أن توم يعلم جيد�َ 
بحب  حمظوظة  حقاً  وه��ي  ميغان،  �إمكانيات 
�شخ�س  �أي  ب��اإم��ك��ان  ك���ان  و�إذ�  ل��ه��ا،  �ل��ك��ام��ري� 
��شتعادة ميغان لالأ�شو�ء من جديد وتقدميها 
توم  �شيكون  فبالتاأكيد  �أف����الم،  جم��م��وع��ة  يف 
�ل�شا�شة  على  �ل��ع��ودة  م��ن  �أف�شل  يوجد  ول   ،
من جديد، مع �أح��د �أك��رب و�أه��م و�أ�شهر جنوم 
كوب" نفى  "جو�شيب  م��وق��ع  لكن  ه��ول��ي��وود. 
ب  مقررّ م�شدر  مع  تو��شله  بعد  �ملو�شوع،  هذ� 
من توم، �لذي �أكد �أنه مل يتو��شل ميغان ب�شاأن 

�لعمل معها، يف �أي م�شروع �شينمائي.

حتديًا لكورونا.. زواج على الإنرتنت 
�أ�شبيتيا  دي��ي��غ��و  ك���ان زو�ج  ���ش��ن��ة،  ����ش��ت��م��رت  ب��ع��د خ��ط��وب��ة 
حفلة  م��ع  -�آذ�ر  م��ار���س   26 يف  م��ق��رر�ً  كوجينو  و�شوفيا 
ت�شم 400 مدعو بعد يومني على ذلك، �إل �أن �إجر�ء�ت 
�لحتفال  �إىل  ��شطرتهما  �لأرجنتني  يف  �لتام  �لغ��الق 

بقر�نهما عرب �لإنرتنت.
م��وظ��ف يف �شيدلية يف  ع���ام���اً( وه���و  دي��ي��غ��و )42  وق���ال 
بوينو�س  �شرق  �شمال  كيلومرت   700 بعد  على  ك��وردوب��ا 
�أيري�س لوكالة فر�ن�س بر�س "�لزو�ج من �أهم �ملحطات يف 
حياة �لإن�شان. ومل يكن من �ل�شهل علينا �أن نقرر �لتخلي 
ذلك  يف  مل��ا   )..( جانباً  حلمنا  و�شعنا  لكن  زو�ج��ن��ا.  ع��ن 
م�شلحة �جلماعة". ودخلت �إج��ر�ء�ت �حلجر �لعام حيز 
�لتنفيذ �جلمعة يف كل �أرجاء �لأرجنتني. وجرت مر��شم 

�لزفاف يف �ليوم �لتايل عرب �لنرتنت.
ووفر �جلري�ن و�شلة "و�ي فاي" للزوجني �للذين �نتقال 
قبل فرتة ق�شرية �إىل منزلهما �جلديد ومل يكن لديهما 
خ��دم��ة �لن��رتن��ت ب��ع��د. و�ح��ت��ف��ل ع�����ش��و�ن م��ن �لكني�شة 
�لإجنيلية �لتي ينتميان �إليها مبر��شم �لزو�ج من خالل 
تقنية �لفيديو و�شارك �ملدعون �لأربعمئة عرب في�س بوك 
يف  �أ�شتاذة  وه��ي  ع��ام��اً(   32( �شوفيا  وقالت  و�إن�شتغر�م. 
على  نح�شل  "مل  كوردوبا  جامعة  يف  �لزر�عية  �لهند�شة 
عر�س  ف�شتان  على  ول  �مللونة  و�لق�شا�شات  طعام  ماأدبة 
لأننا  "�حلفلة �شتقام لحقاً  و�أو�شحت  �ل��زو�ج مت".  لكن 
و�أن ن�شحك ون�شرب  �لقبل مع �جلميع  �أن نتبادل  نريد 

�ملتة"، وهو �شر�ب تقليدي �أرجنتيني.

حلبة تزلج تتحول اإىل م�صرحة
�إن���ه مت حت��وي��ل حلبة للتزلج  ق���ال م�����ش��وؤول��ون حم��ل��ي��ون 
�إىل م�شرحة  على �جلليد د�خل مركز جتاري يف مدريد 
�لعا�شمة  يف  �لوفيات  ع��دد  �رت��ف��اع  م��ع  للتعامل  موقتة، 

�لإ�شبانية ب�شبب فريو�س كورونا.
لوكالة  مدريد  مدينة  جمل�س  با�شم  متحدثة  و�شرحت 
�لت�شوق بال�شيو  �لتزلج يف مركز  �إن حلبة  فر�ن�س بر�س 
دي هييلو )ق�شر �لثلج( �لتي تت�شع لنحو 1800 متزلج، 

�شت�شتخدم "حلفظ �جلثث".
و�رتفع  عدد �لوفيات ب�شبب فريو�س كورونا يف �إ�شبانيا، 
وه��ي و�ح���دة م��ن �ل���دول �لأك���رث ت�شرر� يف �ل��ع��امل، �إىل 
�شاعة.   24 يف  �شخ�شا   462 وف���اة  ب��ع��د  �لث��ن��ني   2182

و�شجلت �أكرث من ن�شف �لوفيات يف مدريد.
�لعامة  �ملقابر  �إن  م��دري��د  بلدية  ذك���رت  �شابق  وق��ت  ويف 
�ل�14 يف �ملدينة �شتتوقف عن قبول مزيد من �جلثث لأن 

�ملوظفني هناك لي�س لديهم معد�ت منا�شبة للوقاية.
"بد�أت  ب���ي���ان  �لق��ل��ي��م��ي��ة يف  م���دري���د  ح��ك��وم��ة  وق���ال���ت 
ق�شر  وفرها  �لتي  للمن�شاآت  يت�شنى  حتى  �ل�شتعد�د�ت 
�جلليد ��شتقبال �جلثث وت�شهيل عمل خدمات �جلناز�ت 

يف مو�جهة هذ� �لو�شع �ل�شتثنائي". 
"يف  �ملوؤقتة  �مل�شرحة  هذه  ��شتخد�م  �شيبد�أ  �أن��ه  و�أ�شافت 
�ل�شاعات �ملقبلة". و�أ�شافت "هذ� �إجر�ء موؤقت و��شتثنائي 
و�لو�شع  �ل�شحايا  �أ���ش��ر  �أف���ر�د  �آلم  تخفيف  �إىل  يهدف 

�لذي تو�جهه �مل�شت�شفيات يف مدريد".

اإ�صابة الأمري ت�صارلز 
بفريو�ض كورونا

بريطانية  �إع����الم  و���ش��ائ��ل  �أف�����ادت 
�أم�������س �لأرب����ع����اء ب��اإ���ش��اب��ة  �لأم����ري 
م�شرية  كورونا،  بفريو�س  ت�شارلز  
�إىل �أنه خ�شع لالختبار وقد جاءت 

�لنتيجة �إيجابية.
ع���ن متحدث  �ل�����ش��ح��اف��ة  ون��ق��ل��ت 
با�شم "كالرن�س هاو�س" ت�شريحه 
�أع���ر�����س  ي���ع���اين م���ن  �إن �لأم������ري 
خفيفة، لكنه بخالف ذلك ل يز�ل 
يف ���ش��ح��ة ج��ي��دة وك����ان ي��ع��م��ل من 
�ملنزل طو�ل �لأيام �لقليلة �ملا�شية 

كاملعتاد".
و�أو���ش��ح��ت �أن �لأم���ري وزوج��ت��ه يف 
�حل���ج���ر �ل����ذ�ت����ي يف م��ن��زل��ه��م��ا يف 

��شكتلند�.
دوقة  �أن  �إىل  �مل��ت��ح��دث  �أ���ش��ار  ك��م��ا 
لالختبار  خ�������ش���ع���ت  ك������ورن������و�ل 
�إ�شابتها  ع���دم  م��ن  ل��ل��ت��اأك��د  �أي�����ش��اً 
بالفريو�س �مل�شتجد، �لذي و�شفته 
�شابقاً  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�����ش��ح��ة  منظمة 
�أزم������ة �شحية  وب���اأ����ش���و�أ  ب���ال���وب���اء، 

تو�جه �لعامل.

القامو�ض ال�صعبي الإجنليزي ي�صيف كلمة جديدة
�لعامل،  يف  ك����ورونا  في����رو�س  �نت�����شار  رغ����م 
�ل�شحية  بالتعليمات  يلتزم  ل  �ل����بع�س  لي��ز�ل 
جلاأ  بينما  �ملعنية،  �ل�شلطات  ت�ش����درها  �ل��ت��ي 
�ل�شلع، مما  �لكثري من  تخزين  �إىل  �آخ��ر  بع�س 
�لذي  �لأم����ر  م��ن��ه��ا،  �مل��ع��رو���س  نق�س  �إىل  �أدى 
�لقامو�س  دخل  �إىل ظهور م�شطلح جديد  دفع 

�لإجنليزي.
 urban dictionary و�أ�شاف �لقامو�س �ل�شعبي
يهملون  �لذين  لالأ�شخا�س  ت�شري  كلمة جديدة 
�ل�شحية  �ل�شلطات  ت�شدرها  �لتي  �لتحذير�ت 
على  �لغذ�ئية  �لب�شائع  يخزنون  من  �أو  �لعامة 

ح�شاب جري�نهم. 
وعلى مو�قع �لتو��شل �لجتماعي ت�شارك �لآلف 
�لكلمة Covidiot �لتي ن�شرها موقع �لقامو�س 
�ل�شعبي، بينما طالب مغردون عرب بالتفكري يف 

كلمة عربية مر�دفة لهذه �لإجنليزية. 
�جلديد  �مل�شطلح  �أن  �ل�شعبي  �لقامو�س  وذك��ر 
 COVID19 )كوفيد19-(  �ل�شم  من  م�شتق 

�ل��ع��امل��ي��ة على  �ل�����ش��ح��ة  �أط��ل��ق��ت��ه منظمة  �ل����ذي 
فريو�س كورونا.

تعني  �لأوىل  دلل��ت��ني،  ذ�ت  �لكلمة  �أن  و�أ���ش��اف 
بروتوكول  ب��ع��ن��اد  ي��ت��ج��اه��ل  �ل�����ذي  �ل�����ش��خ�����س 
زيادة  ع��ل��ى  ي�شاعد  مم��ا  �لج��ت��م��اع��ي،  �ل��ت��ب��اع��د 
ين�شر  �ل��ذي  �ل�شخ�س  و�لثانية  ك��ورون��ا،  �نت�شار 
�لب�شائع  و����ش��ت��ن��ز�ف  بالت�شوق  تتعلق  خم���اوف 
�شحيفة  ذك��رت  ح�شبما  منها،  �لنا�س  وح��رم��ان 

ميل" �لربيطانية. "ديلي 
�لقيود على حترك  �ل��دول  �لكثري من  وفر�شت 
�لأفر�د منعا لتف�شي فريو�س كورونا، و��شطرت 
�لتز�م  لعدم  �لتجول  حظر  فر�س  �إىل  بع�شها 

�لأ�شخا�س بالتعليمات.
ك��م��ا ���ش��ه��دت بع�س �ل����دول �زدح���ام���ا ���ش��دي��د� يف 
على  للح�شول  �لغذ�ئية  �ملنتجات  بيع  متاجر 
لأيام  تكفي  �ل��ت��و�ل��ي��ت،  ورق  ول�شيما  ب�شائع، 
�لتز�مها  على  �حل��ك��وم��ات  تاأكيد  رغ��م  �حل��ظ��ر، 

بتوفري �ل�شلع �لغذ�ئية و�لأدوية.

ليدي غاغا حت�صم اأمر 
األبومها اجلديد

بعد تف�شي فايرو�س كورونا ب�شكل خميف يف جميع �أنحاء �لعامل و�أوقف جميع 
غاغا   �لعاملية  ليدي  �لنجمة  �أعلنت  وت�شوير.  ت�شجيل  من  �لفنية  �لأع��م��ال 
ر�شمًيا عن تاأجيل موعد �شدور �ألبومها �جلديد ب�شبب ڤريو�س كورونا قائلة: 
"نحن نعي�س �أوقاتا ع�شيبة وخميفة جًد�. عندما �أ�شدر �لبومي، �أريد �أن �أرى 

�لنا�س يرق�شون مًعا، يتعرقون مًعا، يعانقون ويقبلون بع�شهم �لبع�س".
بولن�شكي يف �حلجر  مايكل  �إىل جانب حبيبها  ن�شرت غاغا �شورة  �أن  و�شبق 
نحن  �ل�شحي!  �حلجر  من  �ل�شاد�س  :"�ليوم  فيه  جاء  تعليقاً  وكتبت  �ملنزيل 
�أقوياء ، ونلعب �ألعاب �لفيديو و�ل�شدة ، ونعتني باأنف�شنا. تذكري هام: حافظ 

على عقلك خالًيا من �لتوتر قدر �لإمكان وحافظ على حتريك ج�شمك".

مطاعم تقيم اأك�صاًكا وفقا للتباعد الجتماعي ب�صبب تف�صي فريو�س كورونا، يف متجر متعدد الأق�صام يف بانكوك. رويرتز


