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اختتام التمرين الع�شكري امل�شرتك 
»ناتي فيوري 20«  بني القوات الإماراتية والأمريكية

•• اأبوظبي-وام:

اختتمت فعاليات التمرين الع�شكري امل�شرتك FURY NATIVE 20 الذي 
اأقيم على اأر�ض الدولة بني القوات امل�شلحة الإماراتية والقوات الأمريكية 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  �شفري  راكولتا جونيور  �شعادة جون  بح�شور 

لدى الدولة وعدد من كبار �شباط القوات امل�شلحة.
نفذت  حيث  م�شبقا،  لها  التخطيط  مت  التي  الأه����داف  التمرين  وحقق 
قواتنا  منت�شبو  واأظ��ه��ر  بنجاح،  دوره���ا  والأم��ري��ك��ي��ة  الإم��ارات��ي��ة  ال��ق��وات 
القيادة  والأ�شلحة يف  التقنيات  اأحدث  التعامل مع  امل�شلحة قدرتهم على 
الع�شكرية  امل��ف��اه��ي��م  وت��وح��ي��د  القتالية  ال��ع��ق��ائ��د  وتطبيق  وال�����ش��ي��ط��رة، 
امل�شرتكة. ومت تنفيذ كافة مراحل التمرين باحرتافية بني جميع وحدات 
القوات امل�شلحة، مما اأعطى الثقة الكاملة للقوات امل�شاركة فيه لتنفيذ اأية 
مهام م�شرتكة ت�شند اإليها م�شتقبال للدفاع عن ركائز الأمن وال�شتقرار 

يف املنطقة.                                                                     )التفا�شيل �ض3(

املوؤ�ش�شة الحتادية لل�شباب تطلق 9 مبادرات لرفع 
جاهزية ال�شباب الإماراتي للتعامل مع الأوبئة

•• دبي-وام:

اأطلقت املوؤ�ش�شة الحتادية لل�شباب 9 مبادرات وطنية بهدف رفع جاهزية 
واحلد  الأوب��ئ��ة  م��ع  التعامل  يف  الفعال  دوره  وتعزيز  الإم��ارات��ي  ال�شباب 
من تاأثرياتها املجتمعية وكافة مناحي احلياة يف دولة الإم��ارات.. وذلك 
والتعليم،  الرتبية  ووزارة  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  مع  بال�شراكة 

ووزراة الثقافة وتنمية املعرفة ووزارة تنمية املجتمع. )التفا�شيل �ض5(
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اأجرى ات�صاال هاتفيا مبركز الطوارئ الرئي�صي يف دبي ملتابعة اإجراءات الت�صدي لكورونا 

حممد بن را�شد للكادر الطبي: اأنتم اخلط الأمامي
 للدفاع عن الوطن .. ومهمتكم كبرية وعظيمة

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

باحثون يف جامعة كوبنهاغن ي�شابقون الزمن ليجاد لقاح لفريو�ض كورونا

مايكل غوف... �شئم النا�ض اخلرباء

لتخفيف ال�صغوط عن فئات املجتمع كافة خالل هذه الظروف 

حممد بن زايد يوجه دائرة ق�شاء اأبوظبي باإيقاف تنفيذ الإخالءات 
يف الق�شايا الإيجارية والإجراءات التنفيذية لها ملدة �شهرين

•• اأبوظبي-وام:

ال��ق��ي��ادة احلكيمة  اإط���ار حر�ض  يف 
ع��ل��ى ت��ق��دمي اأ���ش��ك��ال ال��دع��م كافة 
الأعباء  وتخفيف  املجتمع  لأف���راد 
الأو�شاع  خ���الل  عليهم  امل��رتت��ب��ة 
ال�شمو  �شاحب  وج��ه   ... ال��راه��ن��ة 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
الأعلى للقوات امل�شلحة اأم�ض دائرة 
اأبوظبي باإيقاف تنفيذ  الق�شاء يف 
اليجارية  الق�شايا  يف  اإخ���الء  اأي 
وكل قيد جديد اأو اإ�شدار اإجراءات 
واإح�شار  ���ش��ب��ط  م����ن  ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
احل�شابات  على  وحجوزات  وحب�ض 
والأ�شهم  وال�������ش���ي���ارات  ال��ب��ن��ك��ي��ة 
والعقارات ملدة �شهرين من تاريخه 
وق�شايا  النفقة  ق�شايا  با�شتثناء   ،

التنفيذ العمايل.
وتهدف مبادرة �شموه اإىل تخفيف 
كافة  املجتمع  فئات  عن  ال�شغوط 
ميرون  التي  الظروف  هذه  خالل 

بها.           

اإيطاليا تتم�صك باأمل تراجع عدد وفيات كورونا
ا�شتنفار عاملي ومليار �شخ�ص يف احلجر املنزيل

اأعاد االعتبار للعلماء واملحللني

�شيك�شف فريو�ص كورونا، معادن الدول والأ�شخا�ص!

�شراح  باإطالق  تطالب  العربية  اجلامعة 
الأ�شرى الفل�شطينيني حلمايتهم من كورونا 

•• القاهرة-وكاالت

العربية  ال�����دول  ج��ام��ع��ة  ط��ال��ب��ت 
املعنية  ال��دويل  املجتمع  موؤ�ش�شات 
املزيد  مبمار�شة  الن�����ش��ان  بحقوق 
�شلطات  ع����ل����ى  ال���������ش����غ����وط  م�����ن 
الإح���ت���الل الإ���ش��رائ��ي��ل��ي لإط���الق 
الفل�شطينيني  الأ������ش�����رى  �����ش����راح 
وت���وف���ري احل���م���اي���ة ال����الزم����ة لهم 
والوا�شع  ال�شريع  النت�شار  ج���راء 

لفريو�ض كورونا.
رئي�ض  امل�شاعد  العام  واأ�شار المني 
قطاع فل�شطني والأرا�شي العربية 
�شعيد  العربية  باجلامعة  املحتلة 
اأم�ض  ت�شريح �شحفي  علي يف  اأب��و 
الأ�شرى  ي��ع��ان��ي��ه  م��ا  اإىل  الأث���ن���ني 
الفل�شطينيون يف �شجون الحتالل 
م�����ن اك����ت����ظ����اظ واف����ت����ق����ار لأدن������ى 
جانب  اإىل  ال�����ش��ح��ي��ة،  ال�������ش���روط 
لأب�شط   = اجل�����ش��ي��م��ة  الن��ت��ه��اك��ات 

حقوقهم الإن�شانية والقانونية.
واأكد اأبو علي اأن ال�شرورة الإن�شانية 
ب��ات��ت ت��ل��زم ب���اإحل���اح اأك����ر م���ن اأي 
عاجاًل  دول��ي��اً  وق��ت م�شى حت��رك��اً 
الحتالل  �شلطات  على  و�شاغطاً 

لنقاذ حياة هوؤلء الأ�شرى.

اأنقرة تن�صئ نقاطًا ع�صكرية جديدة يف اإدلب
فيلق م�شاند لرتكيا ينهب اأموال ال�شوريني

•• بريوت-وكاالت

املجد  اإن عنا�شر من ف�شيل فيلق  الإن�شان،  ال�شوري حلقوق  املر�شد  قال 
امل����وايل ل��رتك��ي��ا، ���ش��رق��وا م��ن��ازل ومم��ت��ل��ك��ات ع��ام��ة م��ن ب��ل��دات ري���ف حلب 
من  عن�شراً  يظهر  م�شور  �شريط  على  ال�شوري  املر�شد  وح�شل  الغربي. 

فيلق املجد ينقل م�شروقات من بلدة الأبزمو بريف حلب الغربي
ويقود فيلق املجد الرائد املن�شق عن اجلي�ض ال�شوري يا�شر عبد الرحيم 

منذ اأكتوبر )ت�شرين الأول( 2018، وكان اأحد اأع�شاء وفد اأ�شتانة.
ا�شتباكات بالأ�شلحة  6 مار�ض )اآذار( اجل��اري،  ال�شوري يف  ور�شد املر�شد 
اأب��ي�����ض ال��غ��رب��ي اخل��ا���ش��ع��ة لنفوذ  ال��ر���ش��ا���ش��ة، يف ق��ري��ة كفيفة ب��ري��ف ت��ل 

الف�شائل املوالية لرتكيا.
القوات  قيام  الثنني،  اأم�ض  الإن�شان  حلقوق  ال�شوري  املر�شد  واأك��د  ه��ذا 
اإدل��ب، وذلك يف كل من  الرتكية باإن�شاء ثالثة نقاط ع�شكرية جديدة يف 
بداما والناجية والزعينية غرب مدينة ج�شر ال�شغور جنوب طريق حلب 

الالذقية ال�شريع املعروف با�شم اإم 4.
وكانت القوات الرتكية قد اأن�شاأت نقطتني ع�شكريتني يف قريتي امل�شريفة 
وتل خطاب قرب احلدود الإدارية مع حمافظة حماة جنوب ج�شر ال�شغور. 
اإىل  الت�شعيد  خف�ض  منطقة  يف  الرتكية  النقاط  ع��دد  يرتفع  وب��ذل��ك، 

.49
من جهتها، اأعلنت وزارة الدفاع الرو�شية يف بيان اأن رو�شيا وتركيا ا�شطرتا 
اأم�ض  ال�شورية  اإدل��ب  منطقة  يف  الثانية  امل�شرتكة  دوريتهما  تقلي�ض  اإىل 
الثنني، ب�شبب خماوف اأمنية. وكان من املقرر اأن تغطي الدورية الطريق 

ال�شريع اإم 4.
هذا  �شابق  وق��ت  يف  الأوىل  امل�شرتكة  دوريتهما  تقلي�ض  ج��رى  ق��د  وك���ان 
رو�شيا  امل�شلحني..وحتاول  ب�ا�شتفزازات  مو�شكو  و�شفته  ما  ب�شبب  ال�شهر 

•• عوا�صم-وكاالت

متم�شكة  اأنفا�شها  اإيطاليا  حتب�ض 
اأن يكون الرتاجع  باأمل �شئيل يف 
عدد  يف  الأح���د  امل�شجل  الطفيف 
فريو�ض  ج��راء  اجلديدة  الوفيات 
كورونا امل�شتجّد موؤ�شرا اإىل تباطوؤ 

انت�شار وباء اأنهكها.
واأع�����ل�����ن رئ���ي�������ض ال�����دف�����اع امل����دين 
احل�شيلة  عار�شا  بوريلي  اأجنيلو 
فادحة  ت�����زال  ل  ال���ت���ي  ال��ي��وم��ي��ة 
الأرق��ام املعلنة )الأح��د( اأدن��ى من 
اآمل  ال��ب��ارح��ة.  �شجلت  ال��ت��ي  تلك 
الأي����ام  ت�شمح  اأن  جميعا  ون���اأم���ل 
باإثبات هذه الأرق��ام. لكن  التالية 

علينا األ نرتاخى يف تدابرينا.
ه���ذا ودع����ت ال�����ش��ل��ط��ات اأك����ر من 
مليار �شخ�ض يف ما يربو على 50 
بلداً، اأم�ض الإثنني، اإىل البقاء يف 
النت�شار  ملكافحة  �شعياً  منازلهم 
وفق  كوفيد19-،  لوباء  ال�شريع 
فران�ض  وك����ال����ة  ب���ي���ان���ات  ق����اع����دة 
ومنطقة  بلداً   34 بر�ض. وفر�ض 
على الأقل حجراً منزلياً لل�شكان، 
وي�����ش��م��ل ه���ذا الإج�����راء اأك����ر من 

�شخ�ض. مليون   659
الأم��ر خا�شة على فرن�شا  ينطبق 
واإي���ط���ال���ي���ا والأرج���ن���ت���ني وولي����ة 
والعراق  الأم��ري��ك��ي��ة  كاليفورنيا 

•• الفجر -موي�صي�س نعيم – ترجمة خرية ال�صيباين

هي  ال�شحية،  ال��ك��وارث  وك��ذل��ك  الطبيعية،  ال��ك��وارث 
ف��اإن��ه��ا تك�شف  ال����زلزل م��دم��رة،  ت��ك��ون  ول��ئ��ن  نف�شها. 
ا عن معلومات قّيمة حول الطبقات اجليولوجية  اأي�شً
يف  الأوب��ئ��ة  تت�شبب  بينما  وب��امل��ث��ل،  ل��الأر���ض.  العميقة 
لأنها ُتري  للغاية،  �شديدة، فهي تظل مفيدة  معاناة 
ولكنها  والطب،  الأوبئة  وعلم  الأحياء  بعلم  معرفتنا 
���ا، ع���ن خ�����ش��ائ�����ش��ن��ا اجل��وه��ري��ة كاأفراد  اأي�������شً ت��ك�����ش��ف 
وجمتمعات. كاأنا�ض، هل نحن اأكر مياًل نحو الإيثار 
اأف�شل  العامل  بلدا منفتحا على  ان  الفردية؟ وهل  اأو 
من دولة تغلق حدودها؟ وهل نثق يف قادتنا ال�شيا�شيني 
وخربائنا؟ وهل يجب اأن نبني �شلوكنا على عواطفنا اأم 

على الوقائع واحلقائق؟              )التفا�شيل �ض13(

اجلي�ص اليمني يطالب ال�شليب 
الأحمر بانت�شال جثث احلوثيني

•• اليمن-وكاالت

قواته  اأن  ال��ي��م��ن��ي،  اجل��ي�����ض  اأع��ل��ن 
م�����ش��ن��ودة مب��ق��ات��الت حت��ال��ف دعم 
ال�شرعية، ورجال القبائل يوا�شلون 
اأك���ر م��ن جبهة و�شط  ال��ت��ق��دم يف 
امليلي�شيات  عنا�شر  وف���رار  تقهقر 

احلوثية املدعومة من ايران.
با�شم  ال���ر����ش���م���ي  ال���ن���اط���ق  وق������ال 
ال��ع��م��ي��د عبده  ال��ي��م��ن��ي،  اجل��ي�����ض 
الوطني  اجلي�ض  اأف���راد  اإن  جملي، 
متكنوا من حترير عدد من املواقع 
قانية  جبهة  يف  احلاكمة  واجل��ب��ال 
اأهمها  ال��ب��ي�����ش��اء،  ���ش��رق حم��اف��ظ��ة 
ال��ق��ط��ور وال��ت��ب��اب ال�����ش��ود، ب��ع��د اأن 
امليلي�شيات  ف��ي��ه��ا  ت��ت��م��رك��ز  ك���ان���ت 
كبرية  كميات  وا�شتعادة  احلوثية، 

من الأ�شلحة والذخائر املتنوعة.
واأو�شح، اأن الع�شرات من امليلي�شيات 
واأ�شرى  وجرحى  قتلى  بني  وقعوا 

فيما لذ البقية بالفرار.
ويف جبهة �شرواح، غربي ماأرب، مت 
حت��ري��ر ع��دد م��ن اجل��ب��ال واملواقع 
جبهات  ام������ت������داد  ع���ل���ى  ال����ه����ام����ة 

�شرواح.
الدويل  الأح��م��ر  ال�شليب  ون��ا���ش��د 
املنت�شرة  احلوثيني  جثث  بانت�شال 
اأن  ب���ع���د  وال�������ودي�������ان،  اجل����ب����ال  يف 
هاربة  وف���رت  امليلي�شيات  خلفتها 
���ش��رواح، وف��ق ما  م��ن مواقعها يف 

نقله عنه املوقع الر�شمي للجي�ض.

اليونان  وال���ت���ح���ق���ت  وروان�����������دا. 
ت.غ   04،00 ال�شاعة  بالقائمة 
اإليها  تن�شاف  اأن  ع��ل��ى  الإث���ن���ني، 
يومي  ون���ي���وزي���ل���ن���دا  ك��ول��وم��ب��ي��ا 

الثالثاء والأربعاء.
املناطق  ه����ذه  اأغ���ل���ب  يف  ومي���ك���ن 
املواد  املنزل للعمل و�شراء  مغادرة 
وتلقي  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  ال���ش��ت��ه��الك��ي��ة 

العالج.
ودعت اأربع دول على الأقل )اأكر 
بينها  ن�شمة(،  مليون   228 م��ن 
املتحدة،  وامل��م��ل��ك��ة  واأمل��ان��ي��ا  اإي����ران 
منازلهم  يف  ل���ل���ب���ق���اء  ����ش���ك���ان���ه���ا 
وتقلي�ض تنقالتهم اإىل اأدنى حد، 

دون اأن تتبنى تدابري ق�شرية.
ومل يكن لهذه الدعوات �شوى اأثر 
حمدود، خا�شة يف اململكة املتحدة 
ح��ي��ث ���ش��ّع��دت احل��ك��وم��ة نربتها 
�شهدت  اأ�شبوع  نهاية  عقب  الأح��د 

اكتظاظ املنتزهات وال�شواطئ.
واأقرت 10 دول على الأقل )اأكر 
حظراً  ن�شمة(  مليون   117 م��ن 
للتجول، ومنعت التنقالت الليلية. 
وي�شمل ذلك خا�شة بوركينا فا�شو 
الفيليبينية  والعا�شمة  وت�شيلي 
وموريتانيا.  و���ش��رب��ي��ا  م��ان��ي��ال 
ويدخل حظر التجول حيز النفاذ 

م�شاء الإثنني يف ال�شعودية.

اأخريا، فر�شت بع�ض الدول حجراً 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة. و�شمل  ع��ل��ى م��دن��ه��ا 
بلغاريا،  27 مدينة يف  اأكرب  ذلك 
يف  �شلطان  ون��ور  اأمل��ات��ي  ومدينتي 
اأذربيجان.  يف  وباكو  كازاخ�شتان، 
 10 ويقطن هذه املدن ما يقارب 

ماليني ن�شمة.
ق�����ال  م�����ف�����اج�����ئ  اع�������������رتاف  ويف 
ن��ائ��ب وزي����ر ال�����ش��ح��ة الإي������راين، 
األف   26 اإن  ب��اب��ائ��ي،  ج��ان  قا�شم 
����ش���خ�������ض م�������ش���اب���ني ب���ف���ريو����ض 
للعالج  حاليا  يخ�شعون  ك��ورون��ا 
واإن  الإي���ران���ي���ة،  امل�شت�شفيات  يف 
امل�شابني  م��ن  اآخ��ري��ن  األ��ف��ا   26
وغادروا  لل�شفاء  متاثلوا  اأغلبهم 
ت��ب��ق��ى منهم  امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات، وم����ا 

توفوا ب�شبب املر�ض.
الرقم  ���ش��ع��ف  م����ن  اأك������ر  وه������ذا 
الر�شمي املعلن، حيث قالت وزارة 
اإن  الث��ن��ني،  الإي���ران���ي���ة،  ال�شحة 
ب��ف��ريو���ض كورونا  ال��وف��ي��ات  ع���دد 
�شخ�شا،   1812 اإىل  ارت����ف����ع 
والإ�شابات بلغت 23049 حالة.

الإذاعة  هيئة  اأنباء  لوكالة  ووفقا 
 ،"IRIB" الإي�����راين  وال��ت��ل��ف��زي��ون 
اأغلب  اأن  ب��اب��ائ��ي  اأك����د ج���ان  ف��ق��د 
بني  اأع��م��اره��م  ت���رتاوح  ال�شحايا 
وهو اأكر بكثري  عاًما،  و60   40

مما توقعته ال�شلطات الإيرانية.

•• دبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  اأج�������رى 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������ض جمل�ض  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������ض 
ال���������وزراء ح���اك���م دب�����ي رع������اه اهلل، 
الطوارئ  ه��ات��ف��ي��ا مب��رك��ز  ات�����ش��ال 
يف  ال�شحة  لهيئة  التابع  الرئي�شي 
دب��ي، وذل��ك يف اإط��ار متابعة �شموه 
ال��ي��وم��ي��ة ل��ل��ت��داب��ري الح����رتازي����ة 
للت�شدي  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��ت��خ��ذه��ا  ال��ت��ي 
كوفيد  امل�شتجد  ك��ورون��ا  لفريو�ض 
اط��م��اأن �شموه على  حيث   ،19 –
يعمل  ال��ذي  امل��رك��ز  العمل يف  �شري 
ال�شاعة يف ر�شد  فريقه على مدار 
والتن�شيق  احل�����الت  وا���ش��ت��ق�����ش��اء 
واملراكز  امل�شت�شفيات  خمتلف  بني 
ال�شحية، والتاأكد من تطبيق كافة 
يتما�شى  مبا  الوقائية  الإج����راءات 
التي  وامل����ع����اي����ري  ال���������ش����روط  م�����ع 
العاملية،  ال�شحة  منظمة  حددتها 
م���ع رف����ع ت���ق���اري���ر ي��وم��ي��ة يف هذا 

اخل�شو�ض.

دعوة اجلميع للبقاء يف املنازل اإال يف حاالت ال�صرورة الق�صوى

اإغالق مراكز الت�شوق ملدة اأ�شبوعني وتعليق جميع الرحالت اجلوية 
خالل اإحاطة اإعالمية اإلكرتونية حول م�صتجدات االإجراءات املتعلقة بكورونا

امل�شجلة يف الدولة 198 حالة احلالت  واإجمايل  جديدة  اإ�شابة   45
•• اأبوظبي-وام:

�شحة  ع��ل��ى  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م���ن  ��ا  ح��ر���شً
والزائرين،  واملقيمني  املواطنني  و�شالمة 
العربية  الإم��������ارات  دول�����ة  يف  امل���ت���واج���دي���ن 
ال���ت���داب���ري  ت��ط��ب��ي��ق  اإط��������ار  امل����ت����ح����دة، ويف 
الحرتازية والإجراءات الوقائية للحد من 
Covid-19 تهيب  انت�شار فريو�ض كورونا 
ال�����وزارة ب��اجل��م��ي��ع، ���ش��رورة الل���ت���زام بعدم 

اإل يف ح��الت ال�شرورة  اخل��روج من املنازل 
�شراء  ولغر�ض  العمل،  ولدواعي  الق�شوى، 
ال����دواء والغذاء،  احل��اج��ات الأ���ش��ا���ش��ي��ة م��ن 
ال�شخ�شية  بال�شيارات  اخل��ا���ض  وال��ت��ج��وال 
للعائلة من البيت الواحد ولثالثة اأ�شخا�ض 
النزول  �شيارة، من دون  اأق�شى يف كل  كحد 
م�شافات  على  واحل��ف��اظ  العامة،  لالأماكن 
ال��ع��ائ��ل��ي، واللتزام  اآم��ن��ة ع��ن��د الخ��ت��الط 

بالإجراءات الوقائية.   )التفا�شيل �ض3(

•• اأبوظبي -وام: 

تفا�شيل  ع���ن  الإم���������ارات  ح��ك��وم��ة  اأع���ل���ن���ت 
املرتبطة  ال�����ش��ح��ي��ة  احل�������الت  وحت����دي����ث 
حيث  بفريو�ض كورونا امل�شتجد كوفيد19، 
جديدة  اإ����ش���اب���ة   45 وت�����ش��ج��ي��ل  ر����ش���د  مت 
الن�شط  املبكر والتق�شي  الإب��الغ  من خالل 

وامل�شتمر تعود جلن�شيات خمتلفة. 
جاء ذلك خالل الإحاطة الإعالمية الدورية 

ام�����ض يف  الإم�����ارات  وال��ت��ي عقدتها حكومة 
اإمارة اأبوظبي، للوقوف على اآخر امل�شتجدات 
واحلالت املرتبطة بفريو�ض كورونا امل�شتجد 
فريدة  الدكتورة  فيها  وحتدثت  الدولة،  يف 
القطاع  ع��ن  الر�شمي  املتحدث  احلو�شني، 
ال�شحي يف دول��ة الإم���ارات، عن م�شتجدات 
الإجراءات الحرتازية املتخذة للوقاية من 

الفريو�ض.
)التفا�شيل �ض2(

حفاظا على �صالمتهم مبواجهة كورونا
الإمارات تقرر عودة جميع طلبتها 

الدار�شني يف اخلارج خالل 48 �شاعة 
•• اأبوظبي-وام:

قررت دولة الإمارات العربية املتحدة عودة جميع الطلبة الدار�شني خارج الدولة �شواء 
بلد  يف  حاليا  املتواجدين  و  اخل��ا���ض  ح�شابهم  على  اأو  ابتعاث  جهة  اأي  م��ن  املبتعثني 
بالتن�شيق مع جهات البتعاث وامللحقيات  �شاعة وذلك   48 البالد خالل  اإىل  الدرا�شة 

و ال�شفارات يف بلد الدرا�شة.
اأ�شدرته وزارة الرتبية والتعليم والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ  جاء ذلك يف تعميم 
خارج  الدار�شني  بالطلبة  املتعلقة  الح��رتازي��ة  الإج����راءات  ب�شاأن  وال��ك��وارث  والأزم���ات 
اإطار اخلطوات الوقائية و الحرتازية ل�شمان احلفاظ على �شالمة  الدولة وذلك يف 
طلبتنا الدار�شني باخلارج ومبا يتما�شى مع اجلهود والإج��راءات املتخذة على امل�شتوى 

الوطني والرامية اإىل مواجهة فريو�ض كورونا امل�شتجد )كوفيد19-(.
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اأخبـار الإمـارات
رئي�ص الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 

رئي�ص باك�شتان باليوم الوطني لبالده
•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل  برقية تهنئة اإىل فخامة 
الدكتور عارف علوي رئي�ض جمهورية باك�شتان الإ�شالمية مبنا�شبة اليوم الوطني لبالده.

كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل  و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
وبعث  علوي.  عارف  الدكتور  الرئي�ض  فخامة  اإىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  امل�شلحة  للقوات  الأعلى 
اآل نهيان  زايد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  اآل مكتوم و�شاحب  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  �شاحب 

برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل دولة عمران خان رئي�ض وزراء جمهورية باك�شتان الإ�شالمية.

مواعيد عمل مراكز خدمة اإ�شعاد املتعاملني والفح�ص الفني للمركبات يف اأبوظبي
•• اأبوظبي - وام:

اإ�شعاد  خدمة  مبراكز  العمل  مواعد  عن  اأبوظبي  �شرطة  اأعلنت 
امل��ت��ع��ام��ل��ني يف م��دي��ري��ة امل����رور وال���دوري���ات وم��دي��ري��ة ترخي�ض 
ال�شائقني والآليات بقطاع العمليات املركزية ب�شرطة اأبوظبي من 
اإجناز  اإىل  اجلمهور  داعية  م�شاء،   4 لغاية  �شباحا   8 ال�شاعة 
ل�شرطة  الل��ك��رتوين  وامل��وق��ع  ال��ذك��ي  التطبيق  ع��رب  خدماتهم 
اأب��وظ��ب��ي. ك��م��ا اأع��ل��ن��ت م��دي��ري��ة ت��رخ��ي�����ض ال�����ش��ائ��ق��ني والآليات 
ب�شرطة اأبوظبي مواعيد �شاعات العمل يف مراكز الفح�ض الفني 
اأبوظبي  اإم��ارة  مناطق  جميع  يف  والثقيل" للمركبات  "اخلفيف 

اعتباراً من اأم�ض الثنني وحتى اإ�شعار اآخر .
اأبوظبي على  اإىل اخلمي�ض يف  الأح��د  العمل من  وتكون مواعيد 

من  اأبوظبي  يف  الرئي�شي  ال�شالمة  مباين  " يف   : التايل  النحو 
ال�شابعة �شباحا ولغاية احلادية ع�شر م�شاء، و م�شفح من الثامنة 
من  والقلعة  لل�شيارات  ع��امل  ويف  م�شاء،  الرابعة  ولغاية  �شباحا 
وبني  ال�شمحة  ولغاية احلادية ع�شر م�شاء، ويف  ال�شابعة �شباحا 
يا�ض ويا�ض مول وال�شتقالل، ومدينة خليفة من الثامنة �شباحا 

ولغاية الرابعة م�شاء .
ع�شر  احلادية  ولغاية  �شباحا  ال�شابعة  من  خليفة  منتزه  يف  اأم��ا 
م�شاء، ويف ق�شر البحر من الثامنة �شباحا ولغاية الثانية ع�شر 
�شباحا، ويف امل�شعود لل�شيارات من الثامنة �شباحا ولغاية ال�شاد�شة 
م�شاء. ويف مباين ال�شالمة الرئي�شي بالعني والبطني من ال�شابعة 
�شباحاً ولغاية احلادية ع�شر م�شاء، ويف مزيد وم�شاكن والوجن 

والفقع ورماح من الثامنة �شباحاً ولغاية الرابعة م�شاًء.

اأما يف الظفرة يف مباين ال�شالمة مبدينة زايد من ال�شابعة �شباحاً 
ولغاية ال�شابعة م�شاًء، والروي�ض مول وغياثي وليوا ودملا واملرفاأ 
". كما حددت  الرابعة م�شاًء  ولغاية  الثامنة �شباحاً  وال�شلع من 
للمركبات  الفني  الفح�ض  م��راك��ز  يف  العمل  مواعيد  امل��دي��ري��ة، 
مركز  يف  العمل  ي��ك��ون   "  : ال��ت��ايل  النحو  على  "اأمان"  الثقيلة 
م�شفح باأبوظبي من ال�شابعة �شباحاً ولغاية التا�شعة م�شاًء، من 
الثالثة م�شاًء  ولغاية  ال�شابعة �شباحاً  اإىل اخلمي�ض، ومن  الأحد 
يوم ال�شبت. ويف مراكز ال�شاد والهري والقوع بالعني، من ال�شابعة 
�شباحاً ولغاية الثالثة م�شاء من الأحد اإىل اخلمي�ض اأما يف مزيد 

من ال�شابعة �شباحاً ولغاية الثالثة م�شاًء يوم ال�شبت.
اأما يف مدينة زايد يف منطقة الظفرًة من ال�شابعة �شباحاً لغاية 

الثالثة م�شاًء من الأحد اإىل اخلمي�ض".

اأجرى ات�صاال هاتفيا مبركز الطوارئ الرئي�صي التابع لهيئة ال�صحة يف دبي لتفقد �صري العمل ومتابعة اإجراءات الت�صدي لفريو�س كورونا 

حممد بن را�شد للكادر الطبي: اأنتم اخلط الأمامي للدفاع عن الوطن .. ومهمتكم كبرية وعظيمة

•• دبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأج������رى 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������ض جمل�ض  ال����دول����ة  رئ���ي�������ض 
ال��������وزراء ح���اك���م دب����ي رع�����اه اهلل ، 
الطوارئ  مب��رك��ز  هاتفيا  ات�����ش��ال 
يف  ال�شحة  لهيئة  التابع  الرئي�شي 
اإط��ار متابعة �شموه  دبي، وذلك يف 
ال��ي��وم��ي��ة ل��ل��ت��داب��ري الح���رتازي���ة 
للت�شدي  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��ت��خ��ذه��ا  ال��ت��ي 
كوفيد  امل�شتجد  ك��ورون��ا  لفريو�ض 
على  �شموه  اطماأن  حيث   ،  19 –
يعمل  ال��ذي  املركز  يف  العمل  �شري 
فريقه على مدار ال�شاعة يف ر�شد 
والتن�شيق  احل�����الت  وا���ش��ت��ق�����ش��اء 
واملراكز  امل�شت�شفيات  خمتلف  بني 
ال�شحية، والتاأكد من تطبيق كافة 

حتت اأي ظرف.
اأن هناك  ل�شموه  كاظم  د.  واأك��دت 
جتاوبا كبريا من النا�ض اإزاء التقيد 
ال�شادرة  والإر���ش��ادات  بالتعليمات 
ال��دول��ة، عرب  املخت�شة يف  اجلهات 
املنزيل وتقلي�ض  اللتزام باحلجر 
الذهاب اإىل العيادات وامل�شت�شفيات 
اإل يف احلالت ال�شرورية وامللحة، 
فعالية  تعزيز  ي�شمن  الذي  الأمر 

وكفاءة اجلهاز الطبي يف الدولة.
للطوارئ  الرئي�شي  املركز  ويتوىل 
املر�شى  ا�شتقبال  ال�شحة  بهيئة 
امل�شتجد  كورنا  بفريو�ض  امل�شابني 
خمتلف  م���ن   /19 – ك��وف��ي��د   /
حالتهم  ومتابعة  ال��دول��ة  اإم���ارات 
احلجر  يف  وو�شعهم  امل�شت�شفى  يف 
احل���الت  ي�شتقبل  ك��م��ا  ال�����ش��ح��ي، 
لكافة  وي��خ�����ش��ع��ه��ا  ب��ه��ا  امل�����ش��ت��ب��ه 

ت��ق��ف خ��ل��ف ك���ل ال���ف���رق وال���ك���وادر 
تت�شدى  التي  وال�شحية  الطبية 
لتوفري كل  ا�شتعداد  للوباء، وعلى 
م��ا ي��ل��زم ل�����ش��م��ان ���ش��الم��ة النا�ض 

والوطن  .
عن  ك����اظ����م  ������ش�����ارة  د.  واأع������رب������ت 
ال�شمو  �شاحب  بات�شال  اعتزازها 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
وحر�شه على تفقد �شري الأو�شاع، 
م�شرية اإىل اأن الفريق يقوم بعمله 
وي�����وؤدي ر���ش��ال��ت��ه ع��ل��ى اأك��م��ل وجه 
بف�شل جهود القيادة وتوجيهاتها.

تقريرا  ل�����ش��م��وه  ك���اظ���م  وق���دم���ت 
اآلية عمل املركز الذي  موجزا عن 
اليوم،  ف��ري��ق��ه ع��ل��ى م����دار  ي��ع��م��ل 
مكثفة  اجتماعات  عقد  يتم  حيث 
تطور  ومتابعة  العليا،  الإدارة  مع 
انت�شار  جل��ه��ة  ال��ع��امل��ي��ة  الأو�����ش����اع 

يتما�شى  مبا  الوقائية  الإج���راءات 
التي  وامل����ع����اي����ري  ال���������ش����روط  م����ع 
العاملية،  ال�شحة  منظمة  حددتها 
م���ع رف����ع ت��ق��اري��ر ي��وم��ي��ة يف هذا 

اخل�شو�ض.
الت�شال  خ�����الل  ����ش���م���وه  واأث����ن����ى 
ك���اظ���م، مدير  ����ش���ارة  ب���ال���دك���ت���ورة 
ال�شحة،  هيئة  يف  ال��ط��وارئ  مركز 
على جهود الكادر الطبي والإداري 
فخورون  نحن    : بقوله  املركز  يف 
ب���ك���م .. ف����خ����ورون ب���ك���ل الأط����ب����اء 
وامل�شعفني  واملمر�شات  واملمر�شني 
والإداري�������ني يف قطاع  وامل�����ش��ع��ف��ات 
اأنتم  ���ش��م��وه:   ، م���وؤك���دا  ال�����ش��ح��ة 
اخلط الأمامي للدفاع عن الوطن 
.. واملهمة التي تقومون بها كبرية 
وعظيمة ، لفتا �شموه اإىل اأن هذه 
القيادة  واأن  ب��ع��د،  تنته  مل  املهمة 

ويتابعها،  ال���الزم���ة  ال��ف��ح��و���ش��ات 
املخالطني  معاينة  اإىل  بالإ�شافة 
ل��ل��م�����ش��اب��ني وم��ت��اب��ع��ة الأع���را����ض 
والتطورات التي قد تطراأ على اأي 
حالة، بالإ�شافة اإىل الإ�شراف على 
العزل وتوزيع املر�شى على املراكز 
احلجر  ح��الت  يف  لهم  املخ�ش�شة 

ال�شحي اأو العزل الطبي.
الإم���ارات قد اتخذت  وكانت دول��ة 
�شل�شلة  الأخ��������رية  الأ����ش���اب���ي���ع  يف 
ال��وق��ائ��ي��ة لحتواء  ال��ت��داب��ري  م��ن 
/كوفيد  امل�شتجد  كورونا  فريو�ض 
– 19/ من بينها فر�ض تعليمات 
كافة  باتخاذ  يتعلق  فيما  م�شددة 
تدابري الوقاية ال�شخ�شية وحماية 
اإقرار  خ��الل  من  والنا�ض  املجتمع 
بعد  عن  التعلم  منظومة  واعتماد 
يف كافة مدرا�ض الدولة واملوؤ�ش�شات 

جغرافيا  امل�شتجد  كورونا  فريو�ض 
وو�شع  ا�شتباقية  خطوات  واتخاذ 
ك���ل ال�����ش��ي��ن��اري��وه��ات امل��ح��ت��م��ل��ة يف 
ه�����ذا اخل�������ش���و����ض، م�����وؤك�����دة ب����اأن 
يتمتع  الدولة  يف  ال�شحي  القطاع 
باجلاهزية التامة للتعامل مع كل 

امل�شتجدات على الأر�ض.
واأ�شافت د. كاظم اأن الفرق الطبية 
والإداري������������ة يف م���رك���ز ال����ط����وارئ 
الحتياجات  كافة  لتلبية  م�شتعدة 
الطبية  واخل��دم��ات  وامل�شتلزمات 
الطلب عليها، م�شرية  زاد  يف حال 
الطاقة  يف  زي�����ادة  ه���ن���اك  اأن  اإىل 
من  للم�شت�شفيات  ال���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة 
الأ������ش�����رة امل����ع����دة ل����ش���ت���ق���ب���ال كل 
احل���الت، احل��رج��ة وال��ع��ادي��ة، واأن 
للتعامل  مهياأة  ال�شحية  ال��ك��وادر 
وا�شتيعابه  ال�����ش��ح��ي  ال��و���ش��ع  م��ع 

منظومة  وت��ط��ب��ي��ق  الأك����ادمي����ي����ة 
الرحالت  وتعليق  بعد،  عن  العمل 
اجل��وي��ة وح��رك��ة ال��رتان��زي��ت. كما 
ووق���اي���ة  ال�������ش���ح���ة  وزارة  ق������ررت 
امل����ج����ت����م����ع وال����ه����ي����ئ����ة ال���وط���ن���ي���ة 
ل��ل��ط��وارئ والأزم�����ات اإغ���الق كافة 
الت�شوق  ومراكز  التجارية  املراكز 
والأ�شواق املفتوحة، مع ا�شتثناءات 
الغذائية  امل��واد  بيع  مبنافذ  تتعلق 
وحمالت  ال��ت��ع��اون��ي��ة  كاجلمعيات 
البقالة وال�شيدليات وذلك لفرتة 
وتقرر   .. للمراجعة  قابلة  حمددة 
اأي�شا تقيد املطاعم بعدم ا�شتقبال 
والك��ت��ف��اء فقط بخدمة  ال��زب��ائ��ن 

والتو�شيل  ال���ط���ل���ب���ات  ت�����ش��ل��ي��م 
املنزيل. كما نا�شدت وزارة الداخلية 
الطوارئ  لإدارة  الوطنية  والهيئة 
واملقيمني  امل���واط���ن���ني  والأزم��������ات 
والزائرين املوجودين على اأرا�شي 
بعدم اخلروج من  اللتزام  الدولة 
لدواعي  اأو  ل��ل�����ش��رورة  اإل  امل��ن��ازل 
بال�شيارات  ال���ت���ج���ول  اأو  ال��ع��م��ل 
بكمامة  الل���ت���زام  م��ع  ال�شخ�شية 
اإىل  ال�شحية،  والر���ش��ادات  الوجه 
جانب احلفاظ على م�شافات اآمنة 
واللتزام  العائلي  الختالط  عند 
ومراعاة  ال��وق��ائ��ي��ة  ب����الإج����راءات 

التباعد الجتماعي.

بكل الأطباء واملمر�شني واملمر�شات وامل�شعفني وامل�شعفات والإداريني يف قطاع ال�شحة فخورون   .. بكم  فخورون  • نحن 
اأي حالة واتخاذ كافة التدابري الوقائية حلماية النا�ص وا�شتق�شاء  لر�شد  ال�شاعة  مدار  على  يعمل  الطوارئ  مركز  • فريق 

خلف كل الفرق والكوادر الطبية وال�شحية التي تت�شدى للوباء، وعلى ا�شتعداد لتوفري كل ما يلزم ل�شمان �شالمة النا�ص والوطن تقف  • القيادة 
الحتياجات كافة  لتلبية  م�شتعدة  والإدارية  الطبية  والفرق   .. الأر�ص  على  امل�شتجدات  كل  مع  للتعامل  التامة  باجلاهزية  يتمتع  ال�شحي  القطاع   : كاظم  �شارة  • د. 

عائدة من ال�شفر مل تلتزم باحلجر املنزيل وانتظار ظهور الفح�ص الطبي، ت�شببت يف نقل العدوى اإىل 17 حالة  كانت  املعلنة  احلالت  من  •  حالة 

عن �شفاء 3 حالت جديدة مل�شابني تعود جلن�شيات خمتلفة �شملت �شخ�شني من النيبال، و�شخ�شا من اإيران • الإعالن 

يف الدولة 41 حالة ال�شفاء  حالت  • جمموع 

يف احلجر ويقدم لها الدعم والرعاية ال�شحية وفق الإجراءات املعتمدة كليًا  معزولة  املكت�شفة  احلالت  • كافة 

هذا التحدي  جتاوزنا  يف  مبا�شر  ب�شكل  ي�شاهم  ال�شحية  بالتعليمات  التقيد  يف  • جناحنا 

و�شحة اأهلنا وجمتمعنا  �شحتنا  ح�شاب  على  للمجاملة  وقت  ل  • اليوم 

خالل اإحاطة اإعالمية اإلكرتونية حلكومة االإمارات حول م�صتجدات االإجراءات املتعلقة بكورونا

حالة  198 الدولة  يف  امل�شجلة  احلالت  عدد  واإجمايل  جديدة  اإ�شابة  حالة   45

الالزمة.

�شفاء يف الإمارات. حالة   41
مت خ��الل الإح��اط��ة الإع����الن عن 
مل�شابني  ج��دي��دة  ح���الت   3 �شفاء 
بفريو�ض كورونا امل�شتجد كوفيد-
اأعرا�ض  من  التام  وتعافيها   19
امل����ر�����ض ب���ع���د ت��ل��ق��ي��ه��ا ال���رع���اي���ة 
دخولها  م��ن��ذ  ال���الزم���ة  ال�شحية 

امل�شت�شفى.
اأن احلالت  ف��ري��دة  د.  واأو���ش��ح��ت 
جلن�شيات  ت���ع���ود  ت�����ش��اف��ت  ال���ت���ي 
من  �شخ�شني  و���ش��م��ل��ت  خم��ت��ل��ف��ة 
ال���ن���ي���ب���ال، و���ش��خ�����ش��ا م����ن اإي������ران 
وب����ذل����ك ي���ك���ون جم���م���وع ح����الت 
41 ح���ال���ة م�����ش��ج��ل��ة يف  ال�����ش��ف��اء 

احلالت التي مت ت�شخي�شها 198 
حالة حتى الآن.

الإ�����ش����اب����ة  ح��������الت  اأن  وذك���������رت 
�شملت  خمتلفة  جلن�شيات  ت��ع��ود 
���ش��خ�����ش��ا م���ن ال��ف��ل��ب��ني، ال���ع���راق، 
اإيطاليا،  الكويت،  �شوريا،  تون�ض، 
ال�شومال،  لبنان،  اأثيوبيا،  ب��ريو، 
م�شر،  ال�����������ش�����ودان،  ب���ري���ط���ان���ي���ا، 
الأ�شود،  اي��رل��ن��دا، رو���ش��ي��ا، اجل��ب��ل 
من  و�شخ�شني  ب��ول��ن��دا،  ف��رن�����ش��ا، 
كندا، 3 اأ�شخا�ض من بنغالدي�ض، 
و4 اأ�شخا�ض من كل من باك�شتان 
 7 الأمريكية،  املتحدة  وال��ولي��ات 
اأ���ش��خ��ا���ض م��ن ك��ل م��ن الإم�����ارات 
م�شتقرة  احل��الت  وجميع  والهند 
ال�شحية  ل���ل���رع���اي���ة  وت���خ�������ش���ع 

الدولة.
ا�شتعر�شت  اآخ��������ر  ج����ان����ب  م�����ن 
الإح���اط���ة ع�����دداً م���ن الإج������راءات 
الدولة  ال��وق��ائ��ي��ة يف  الح���رتازي���ة 
خ���الل ال�����ش��اع��ات امل��ا���ش��ي��ة، منها 
التجارية  امل����راك����ز  ك���اف���ة  اإغ������الق 
ومراكز الت�شوق والأ�شواق املفتوحة 
با�شتثناء منافذ بيع املواد الغذائية 
اأ�شبوعني  وال�شيدليات وذلك ملدة 

قابلة للمراجعة والتقييم.
اأو������ش�����ح�����ت ال�����دك�����ت�����ورة ف����ري����دة 
املتعلق  ال�����ق�����رار  اأن  احل���و����ش���ن���ي 
ملدة  ال��ت�����ش��وق  "مراكز  ب����اإغ����الق 
ي�شتثني   " وملحقاته  اأ���ش��ب��وع��ني 
"البقالت  م��ن  ك��ال  التطبيق  م��ن 
واجلمعيات  م����ارك����ت  وال�������ش���وب���ر 

•• اأبوظبــــــي -وام: 

اأع���ل���ن���ت ح���ك���وم���ة الإم�����������ارات عن 
ت���ف���ا����ش���ي���ل وحت�����دي�����ث احل�������الت 
بفريو�ض  امل���رت���ب���ط���ة  ال�����ش��ح��ي��ة 
"كوفيد19"،  امل�����ش��ت��ج��د  ك���ورون���ا 
 45 ح���ي���ث مت ر����ش���د وت�����ش��ج��ي��ل 
الإبالغ  خالل  من  جديدة  اإ�شابة 
وامل�شتمر  الن�شط  والتق�شي  املبكر 
ت���ع���ود جل��ن�����ش��ي��ات خم��ت��ل��ف��ة. جاء 
الإعالمية  الإح��اط��ة  ذل��ك خ��الل 
حكومة  عقدتها  وال��ت��ي  ال���دوري���ة 
اأبوظبي،  اإم��ارة  اأم�ض يف  الإم���ارات 
امل�شتجدات  اآخ����ر  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف 
بفريو�ض  امل���رت���ب���ط���ة  واحل��������الت 
ال����دول����ة،  امل�������ش���ت���ج���د يف  ك�����ورون�����ا 
فريدة  ال��دك��ت��ورة  فيها  وحت��دث��ت 
عن  الر�شمي  املتحدث  احلو�شني، 
القطاع ال�شحي يف دولة الإمارات، 
ع�����ن م�������ش���ت���ج���دات الإج�������������راءات 
من  للوقاية  املتخذة  الح��رتازي��ة 

الفريو�ض.

الدولة. يف  م�صجلة  حالة   198
اأو������ش�����ح�����ت ال�����دك�����ت�����ورة ف����ري����دة 
احل����الت  اإح������دى  اأن  احل��و���ش��ن��ي، 
ال�شفر،  م��ن  ع��ائ��دة  ك��ان��ت  املعلنة 
مل تلتزم باحلجر املنزيل وانتظار 
ت�شببت  ال��ط��ب��ي،  الفح�ض  ظ��ه��ور 
 17 اإىل  العدوى  نقل  يف  لالأ�شف 
حالة خالطهم من الأهل والأقارب 
يبلغ عدد  العمل، وبذلك  وزم��الء 

ال��ت��ع��اون��ي��ة وال�����ش��ي��دل��ي��ات ك��اف��ة " 
الت�شوق  والتي تعمل داخل مراكز 

وخارجها.
املطاعم  تقييد  ا�شتعرا�ض  مت  كما 
والكتفاء  الزبائن،  ا�شتقبال  بعدم 
الطلبات  ت�����ش��ل��ي��م  ب��خ��دم��ة  ف��ق��ط 
وتعليق  امل�����ن�����زيل،  وال���ت���و����ش���ي���ل 
للركاب  اجل��وي��ة  ال��رح��الت  جميع 
الدولة  واإىل  م���ن  وال���رتان���زي���ت 
للمراجعة  ق��اب��ل��ة  اأ���ش��ب��وع��ني  مل���دة 
والتقييم با�شتثناء رحالت ال�شحن 

ورحالت الإجالء ال�شرورية.
ك���م���ا اأك��������دت ال����دك����ت����ورة ف���ري���دة 
احل���و����ش���ن���ي ع���ل���ى اأه���م���ي���ة ال���ت���زام 
املوجودين  وامل��ق��ي��م��ني  امل��واط��ن��ني 
اأرا�شي الدولة بعدم اخلروج  على 
من املنازل اإل للعمل اأو لل�شرورة 
الق�شوى، مع اللتزام بالإر�شادات 
باأنه  والوقائية، م�شيفًة  ال�شحية 
املقررة  ال��ع��ق��وب��ات  ف��ر���ض  ���ش��ي��ت��م 
امل��خ��ال��ف��ني بح�شب  ع��ل��ى  ق���ان���ون���اً 
و�شيتم  ال�شارية  الأم��را���ض  قانون 
ت�����ش��دي��د ال����غ����رام����ات وال�������ش���ري يف 
القانونية والتي ت�شل  الإج��راءات 

اإىل احلب�ض والغرامات املالية.
جتنب  على  املتحدثة  ���ش��ددت  كما 
ال���ت���ج���م���ع���ات، م����ع احل����ف����اظ على 
م�شافات اآمنة، وحثت اجلميع على 
يف  اإل  للم�شت�شفيات  التوجه  ع��دم 
ال�شرورية  اأو  احل��رج��ة  احل����الت 
وال��ت��ق��ي��د ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات والل���ت���زام 
�شماناً  الج���ت���م���اع���ي  ب��ال��ت��ب��اع��د 

ل�شحة و�شالمة اجلميع.
ودع�����ت د.ف����ري����دة اجل���م���ه���ور اإىل 
ال����ف����رتة  وال������رتي������ث يف  ال������ت������اأين 
ن�شر  يف  امل�شاهمة  وع��دم  احلالية، 
ال�شائعات والأخبار املغلوطة، وفق 
من  م�شبقاً  ع��ن��ه  الإع�����الن  مت  م��ا 
للقانون  تطبيق  من  العام  النائب 
اآخر  ج��ان��ب  م��ن   . املخالفني  على 
ن�شحت الدكتورة فريدة احلو�شني 
الأ���ش��خ��ا���ض ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون من 
يف  ومتواجدين  تنف�شية  اأع��را���ض 
املبا�شر  الختالط  تقليل  امل��ن��ازل، 
القاطنني  وم��ع  اأ�شرهم  اأف��راد  مع 
معهم، للحد من انتقال الأمرا�ض 
الدكتورة  اأك����دت  ك��م��ا  التنف�شية. 
ع���ل���ى اأه���م���ي���ة جت���ن���ب ال�����زي�����ارات 
الج��ت��م��اع��ي��ة ل���الأه���ل واجل�����ريان، 
خ�����ش��و���ش��اً يف ح���ال رج��وع��ه��م من 
اجلميع  ل�شالمة  �شماناً  ال�شفر، 
ع��ن م��ث��ل ه���ذه ال��ت��ج��م��ع��ات، حيث 

اأنهم يخ�شعون للحجر ال�شحي.
ختام  يف  امل���ت���ح���دث���ة  وت����وج����ه����ت 
الإح�����اط�����ة ب���ر����ش���ال���ة م��ه��م��ة لكل 
�شخ�ض يعي�ض على اأر�ض الإمارات 
بقولها "دارنا واأهلنا و�شعبنا اأمانة 
وقيادتنا حملتنا جميعاً م�شوؤولية 
للحفاظ على هذه الأمانة، جناحنا 
ال�شحية  بالتعليمات  التقيد  يف 
جتاوزنا  يف  مبا�شر  ب�شكل  ي�شاهم 
وقت  ل  ال����ي����وم   ، ال���ت���ح���دي  ه�����ذا 
�شحتنا  ح�����ش��اب  ع��ل��ى  للمجاملة 

و�شحة اأهلنا وجمتمعنا".

الإمارات للمزادات تطلق مبادرة 
�شحب املركبات املتعطلة جمانا

•• دبي-الفجر:

لتعزيز  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة  م��ع  ين�شجم  ومب��ا  املجتمعية،  م�شوؤوليتها  اإط���ار  يف 
التالحم الجتماعي يف ظل التحديات التي فر�شها فريو�ض كورونا كوفيد 
املركبات  �شحب  مبادرة  اإطالق  عن  للمزادات  الإمارات  �شركة  اأعلنت   ،19
دولة  ت�شهدها  التي  اجلوية  للظروف  نتيجة  جمانا  الطرق  من  املتعطلة 
اإمكانياتها لدعم قدرات  الإم��ارات، وذلك تاأكيدا منها على ت�شخري جميع 

املجتمع حتى تتجاوز الإمارات ظروف املرحلة الراهنة

قطاع �شوؤون الإدارة يف �شرطة 
دبي يعقد اجتماعه عن بعد

•• دبي-وام:

�شعادة  برئا�شة  بعد  اجتماعا عن  دبي  �شرطة  الإدارة يف  �شوؤون  عقد قطاع 
العام  القائد  الفال�شي، م�شاعد  بن هويدي  �شعيد  ال�شالل  الدكتور  اللواء 

ل�شوؤون الإدارة وذلك يف اإطار اإجراءات الأمن وال�شالمة وال�شحة العامة.
القطاع ونوابهم  العامة يف  الإدارات  م��دراء  الذي �شم   - وناق�ض الجتماع 
ومدراء ال�شوؤون الإدارية ومكتب التطوير املوؤ�ش�شي - العديد من املوا�شيع 
ذات ال�شلة ب�شري العمل يف كل من الإدارة العامة لل�شوؤون الإدارية والإدارة 
والإدارة  ال�شطناعي  للذكاء  العامة  والإدارة  الب�شرية  للموارد  العامة 

العامة للمالية، ومكتب التطوير املوؤ�ش�شي يف القطاع.
تطوير  على  م�شبقا  عملت  دب��ي  �شرطة  اأن  ال�شالل،  الدكتور  اللواء  واأك��د 
احلديثة،  التقنية  الأنظمة  اأف�شل  توفري  ع��رب  بعد  ع��ن  العمل  منظومة 
ب�شكل  �شاهم  ما  املجال  هذا  يف  الرائدة  العاملية  املمار�شات  اأف�شل  وتطبيق 
ال�شرطية،  القطاعات  كافة  يف  وج��ه  اأك��م��ل  على  العمل  ا�شتمرار  يف  كبري 
مثمنا دعم معايل الفريق عبداهلل خليفة املري، القائد العام ل�شرطة دبي، 

واإ�شرافه على كافة الأمور املتعلقة بتطوير اأنظمة العمل الذكية.
امل�شاركني يف الجتماع م�شتوى �شري العمل يف الربع  وا�شتعر�ض ال�شباط 
ل�شوؤون  العام  القائد  م�شاعد  �شعادة  واأطلعوا  2020م،  العام  من  الأول 
وكافة  للقطاع  التابعة  العامة  الإدارات  بني  التن�شيق  م�شتوى  على  الإدارة 

القطاعات الأخرى ومراكز ال�شرطة واملجال�ض واللجان.
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اأخبـار الإمـارات

ا من وزارة الداخلية على �صحة و�صالمة املواطنني واملقيمني والزائرين وملواجهة كورونا حر�صً

دعوة اجلميع للبقاء يف املنازل اإل يف حالت ال�شرورة الق�شوى
•• اأبوظبي-وام:

واملقيمني  امل��واط��ن��ني  و���ش��الم��ة  ع��ل��ى �شحة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م��ن  ��ا  ح��ر���شً
والزائرين، املتواجدين يف دولة الإمارات العربية املتحدة، 
ويف اإط�����ار ت��ط��ب��ي��ق ال��ت��داب��ري الح����رتازي����ة والإج�������راءات 
Covid-/ انت�شار فريو�ض كورونا الوقائية للحد من 
بعدم  اللتزام  �شرورة  باجلميع،  ال��وزارة  تهيب   ../19
ال�����ش��رورة الق�شوى،  اإل يف ح���الت  امل��ن��ازل  اخل���روج م��ن 
الأ�شا�شية من  �شراء احلاجات  العمل، ولغر�ض  ولدواعي 
الدواء والغذاء، والتجوال اخلا�ض بال�شيارات ال�شخ�شية 
كحد  اأ�شخا�ض  ولثالثة  ال��واح��د/  البيت  م��ن  /للعائلة 
العامة،  لالأماكن  النزول  دون  من  �شيارة،  كل  يف  اأق�شى 
العائلي،  الخ��ت��الط  عند  اآم��ن��ة  م�شافات  على  واحل��ف��اظ 
التباعد  وم����راع����اة  ال��وق��ائ��ي��ة  ب�����الإج�����راءات  والل����ت����زام 

الجتماعي، وي�شرتط لكل ذلك، اللتزام بارتداء الكمامات، وعدم التوجه 
جلهود  تعزيًزا  وذل��ك  وال�شرورية،  احلرجة  احل��الت  يف  اإل  للم�شت�شفيات 

ال�شالمة وال�شحة العامة.
العقوبات  ف���ر����ض  ���ش��ي��ت��م  ب���اأن���ه  ع��ل��ًم��ا 
بح�شب  املخالفني  على  ق��ان��وًن��ا  امل��ق��ررة 
�شيتم  و   ، ال�����ش��اري��ة  الأم���را����ض  ق��ان��ون 
الإجراءات  يف  وال�شري  الغرامة  ت�شديد 
احلب�ض  اإىل  ت�����ش��ل  وال���ت���ي  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
والغرامة املالية.وت�شدد وزارة الداخلية 
بال�شرتاطات  الل����ت����زام  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
الأخبار  وم��ت��اب��ع��ة  وال��وق��ائ��ي��ة،  ال��ع��ام��ة 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ال���ت���ط���ورات ال�����ش��ح��ي��ة من 
واجلهات  املعتمدة،  احلكومية  امل�شادر 
الجن���راف  وع���دم  املخت�شة،  الر�شمية 

وراء ال�شائعات وتداولها واإعادة ن�شرها، ومن يخالف ذلك �شيعّر�ض نف�شه 
للم�شاءلة القانونية. قررت وزارة ال�شحة و وقاية املجتمع و الهيئة الوطنية 
للطوارئ والأزمات اإغالق كافة املراكز التجارية ومراكز الت�شوق والأ�شواق 

الأ�شماك  ب��ي��ع  ت�����ش��م��ل  ال��ت��ي  امل��ف��ت��وح��ة 
واخل�شار واللحوم و ي�شتثني" يف اأ�شواق 
الأ�شماك و اخل�شار و اللحوم "التعامل 
باجلملة  البيع  و  ال��ت��وري��د  �شركات  م��ع 
. ك��م��ا ي��ت��م ا���ش��ت��ث��ن��اء م��ن��اف��ذ ب��ي��ع امل���واد 
الغذائية "اجلمعيات التعاونية والبقالة 
وذلك  وال�شيدليات  وال�شوبرماركت" 
ملدة اأ�شبوعني قابلة للمراجعة والتقييم 
�شاعة.   48 بعد  ���ش��اري��اً  ي��ك��ون  اأن  على 
ا�شتقبال  بعدم  املطاعم  تقيد  تقرر  كما 
الزبائن والكتفاء فقط بخدمة ت�شليم 

الطلبات والتو�شيل املنزيل. من جهة اأخرى تقرر تعليق جميع الرحالت 
اأن يكون  اأ�شبوعني على  اجلوية للركاب والرتانزيت من واإىل الدولة ملدة 
وذلك  والتقييم  للمراجعة  قابلة  ال�شاعة  ه��ذه  من  �شاعة   48 بعد  �شارياً 
انت�شار  ملنع  والوقائية  الحرتازية  لالإجراءات  ا�شتجابة 

فريو�ض كورونا امل�شتجد "كوفيد – 19 ".
وقالت الهيئة العامة للطريان املدين يف بيان �شدر الليلة 
ورحالت  ال�شحن  رح���الت  ي�شمل  ل  ال��ق��رار  اإن  املا�شية 
اأخ���ذ الإج������راءات الحرتازية  الإج����الء ال�����ش��روري��ة م��ع 
ووقاية  ال�شحة  وزارة  ت��و���ش��ي��ات  وف���ق  ك��اف��ة  وال��وق��ائ��ي��ة 
اأن�����ه �شيتم  امل��ج��ت��م��ع. و ذك�����رت ه��ي��ئ��ة ال���ط���ريان امل�����دين 
حالة  يف  والعزل  للفح�ض  جديدة  ا�شرتاطات  ا�شتحداث 
امل�شي قدما لحقا ل�شتئناف الرحالت تهدف اإىل وقاية 
الركاب و طاقم الطريان وموظفي املطارات من خماطر 

التعر�ض للعدوى.

اإغالق مراكز الت�صوق 
قابلة  اأ�صبوعني  ملدة 
واإل����زام  للمراجعة 
باالقت�صار  املطاعم 
ا�صتالم  خدمة  على 
والتو�صيل  الطلبات 

ت���ع���ل���ي���ق ج��م��ي��ع 
اجلوية  ال��رح��الت 
للركاب والرتانزيت 
ال��دول��ة  واإىل  م��ن 
مل������دة اأ����ص���ب���وع���ني 
للمراجعة  ق��اب��ل��ة 

فر�س  الداخلية: 
املقررة  العقوبات 
ع���ل���ى امل��خ��ال��ف��ني 
وغ�����ري امل��ل��ت��زم��ني 
ب��������االإج��������راءات 
ال������وق������ائ������ي������ة 

اختتام التمرين الع�شكري امل�شرتك  ناتي فيوري20-  بني القوات الإماراتية واأمريكية

ات���������ش����م����ت مب��������دى الح�����رتاف�����ي�����ة 
ي���ت���م���ت���ع بها  ال����ت����ي  واجل�����اه�����زي�����ة 
املختلفة.  املهام  اجلانبان يف تنفيذ 
جونيور  راكولتا  جون  �شعادة  وق��ام 
�شفري الوليات املتحدة الأمريكية 

يف  الح��رتايف  بامل�شتوى  امل�شاركون 
تنفيذ كافة مراحل التمرين الذي 
تطبيق  على  اجلانبان  فيه  حر�ض 
ال��ع��ق��ائ��د ال��ق��ت��ال��ي��ة وال��ت��ك��ام��ل يف 

القيادة وال�شيطرة.

ع���دد م��ن امل���راح���ل ال��رئ��ي�����ش��ة التي 
تواكب الأهداف املخطط لها، مثل 
والتخطيط  ال�شرتاتيجي  النقل 
ل���ه وال��ت��ن��ف��ي��ذ، ث���م ال��ت��دري��ب على 
م�شتوى جمموعات القتال يف بيئة 

الثقة  اأعطى  مما  امل�شلحة،  القوات 
الكاملة للقوات امل�شاركة فيه لتنفيذ 
اإليها  ت�����ش��ن��د  اأي����ة م��ه��ام م�����ش��رتك��ة 
الأمن  م�شتقبال للدفاع عن ركائز 
وال�شتقرار يف املنطقة، حيث متيز 

ميدانية  ب���ج���ول���ة  ال����دول����ة  ل�����دى 
التقى خاللها بعنا�شر من القوات 
العميد  واأك��د  الأمريكية.  امل�شلحة 
الركن بحري طارق الزعابي مدير 
اأن التمرين ا�شتمل على  التمرين، 

وكان التمرين قد بداأ بتقدمي �شرح 
احتوى  العملي  للتطبيق  م��وج��ز 
على ال�شيناريو العام للتمرين الذي 
ا�شتمل على العديد من الفعاليات 
اجلانبني  بني  امل�شرتكة  الع�شكرية 

•• اأبوظبي-وام:

التمرين  ف����ع����ال����ي����ات  اخ���ت���ت���م���ت 
 FURY20 " الع�شكري امل�شرتك
على  اأقيم  " الذي   NATIVE
امل�شلحة  القوات  بني  الدولة  اأر���ض 
الأمريكية  وال���ق���وات  الإم���ارات���ي���ة 
راكولتا  ج�����ون  ����ش���ع���ادة  ب��ح�����ش��ور 
املتحدة  ال��ولي��ات  �شفري  ج��ون��ي��ور 
من  وعدد  الدولة  لدى  الأمريكية 

كبار �شباط القوات امل�شلحة.
وح��ق��ق ال��ت��م��ري��ن الأه�������داف التي 
م�شبقا،  ل����ه����ا  ال���ت���خ���ط���ي���ط  مت 
الإماراتية  ال���ق���وات  ن��ف��ذت  ح��ي��ث 
واأظهر  بنجاح،  دوره��ا  والأمريكية 
قدرتهم  امل�شلحة  قواتنا  منت�شبو 
التقنيات  اأح��دث  مع  التعامل  على 
وال�شيطرة،  القيادة  يف  والأ�شلحة 
وتطبيق العقائد القتالية وتوحيد 

املفاهيم الع�شكرية امل�شرتكة.
التمرين  مراحل  كافة  تنفيذ  ومت 
ب���اح���رتاف���ي���ة ب���ني ج��م��ي��ع وح����دات 

البيئة  �شواء  املفرت�شة،  العمليات 
املناطق  يف  ال��ق��ت��ال  اأو  ال�����ش��اح��ل��ي��ة 
التدريبات  م��ن  وال��ع��دي��د  امل��ب��ن��ي��ة، 
با�شتخدام  امل�����ش��رتك��ة  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 

الذخرية احلية.
وقال " لقد اأثبت التمرين القدرة 
تفعيل  يف  والح��رتاف��ي��ة  القتالية 
وتعزيز مفهوم القيادة وال�شيطرة، 
عالية  ب���دق���ة  الأه�������داف  واإ����ش���اب���ة 
وم��ت��ن��اه��ي��ة ب�����ش��ك��ل م�����ش��رتك لدى 
التمرين  اأن  مو�شحا  ال��ط��رف��ني، 
 FURY20 " الع�شكري امل�شرتك
�شمن  ي���ع���د   "  NATIVE
امل�شرتكة  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال��ت��م��اري��ن 
امل�شلحة  ال����ق����وات  جت��ري��ه��ا  ال���ت���ي 
على م���دار ال��ع��ام م��ع ق���وات الدول 
رفع  ب��ه��دف  وال�شديقة  ال�شقيقة 
املزيد  واكت�شاب  القتالية  الكفاءة 
والعمل  امل��ي��دان��ي��ة  اخل�����ربات  م���ن 
على توحيد املفاهيم وامل�شطلحات 
امل�شاركة  الأط���راف  بني  الع�شكرية 

يف التمارين " .
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العدد 12891 بتاريخ 2020/3/24 

اإع����������الن
للمحاماه  املن�شوري  مربوك  ال�ش�����ادة/مطلق  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب وال�شت�شارات القانونية رخ�شة رقم:2436621 

تعديل ا�شم جتاري من/مطلق مربوك املن�شوري للمحاماه وال�شت�شارات القانونية

MUTLEQ MABROUK ALMANSOORI ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

  اىل/اكادميية الطفل لتنمية املواهب والقدرات

ACADEMYAT AL TEFL FOR TALENTS AND PERSONAL COMPETENCIES DEVELOPMENT

تعديل ن�شاط/ا�شافة التدريب على تنمية الكفاءات ال�شخ�شية )8549042(

تعديل ن�شاط/ا�شافة مركز تنمية مواهب الطفال )8549009(

تعديل ن�شاط/حذف مكاتب املحاماة )6910001(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12891 بتاريخ 2020/3/24 

اإع����������الن
الثقيلة ذ.م.م  املعدات  ال�ش�����ادة/حومانة لتاأجري  التنمية القت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1175238 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة دياموند دون�ض جيرنال تريدينغ ليمتد

DIAMOND DUNES GENERAL TRADING LTD 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف امل قدمي امني باد �شاه

تعديل ا�شم جتاري من/حومانة لتاأجري املعدات الثقيلة ذ.م.م  

HOMANA HEAVY EQUIPMENT RENTING LLC

اىل/زينيو لتاجري ال�شاحنات واملعدات الثقيلة ذ.م.م

XINIU TRUCKS AND HEAVY EQUIPMENT RENTING LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12891 بتاريخ 2020/3/24 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون جنريي�شن للرجال

CN  قد تقدموا الينا بطلب   رخ�شة رقم:2038159 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد جبري احمد �شيخ كرم علي %14

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة زاكر ح�شني عزت علي %35
تعديل مدير/ ا�شافة علي ح�شني جهور الدين

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد �شلطان عبداهلل �شلطان الكعبي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شامل علي عبداهلل علي الزعابي

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية  اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة 
تعديل ا�شم جتاري من/�شالون جنريي�شن للرجال  

GENERATION GENTS SALON
اىل/األيف �شطيل الملنيوم ذ.م.م

ALIFA STEEL AND ALUMINIM LLC
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال تركيبات الملنيوم )4330013(

تعديل ن�شاط/حذف ق�ض وت�شفيف ال�شعر واحلالقة للرجال فئة ثالثة )9602101.3(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12891 بتاريخ 2020/3/24 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ديوريبل لعمال 

CN التبليط ذ.م.م رخ�شة رقم:2181611 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة جاجوانت �شينغ بريت موهيندر �شينغ جيدي %24

تعديل ن�شب ال�شركاء
بريت موهندر �شينغ جيدي نا�شيب من 49% اىل %25

مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى   
دائرة التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر 
هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12891 بتاريخ 2020/3/24 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بيور هاند لل�شيانة 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�شة رقم:2210665 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة فاطمة علي را�شد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ح�شني علي �شالح املن�شوري
مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى   
دائرة التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر 
هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12891 بتاريخ 2020/3/24 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شوبرماركت ال�شيف 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:1103321 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبداهلل مطر هالل حميد الدرعي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف خليفه يو�شف مظفر الدرعي
 فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12891 بتاريخ 2020/3/24 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اجني خلدمات التنظيف 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:2939119 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة جاني�شامورثي بالنيفل بالنيفل %15
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ميدين حممد رحيم

او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة   فعلى كل من له حق 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12891 بتاريخ 2020/3/24 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ت�شابق الزمن لت�شليح 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�شيارات رخ�شة رقم:2362241 
تعديل وكيل خدمات

ا�شافة خليل ابراهيم �شاهني غريب احلو�شني
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة زو الفقار احمد غالم ح�شني %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف خليل ابراهيم �شاهني غريب
او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة   فعلى كل من له حق 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12891 بتاريخ 2020/3/24 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم الختيار

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1023844 
تعديل وكيل خدمات

ا�شافة خالد يون�ض حممد عبدالكرمي ال�شام�شي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة بادينهارايل عبدالرحمن %100
تعديل وكيل خدمات

ا�شافة خالد يون�ض حممد عبدالكرمي ال�شام�شي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف بادينهارايل عبدالرحمن
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى   
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن 
او دعوى بعد انق�شاء هذه  وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق 

املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12891 بتاريخ 2020/3/24 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املوؤ�ش�شة 
  CN 1022999:العربية الدولية لل�شحن رخ�شة رقم

تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12891 بتاريخ 2020/3/24 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/يونيك 

ديزاين للم�شغولت اليدويه
 رخ�شة رقم:CN 2427534  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  24  مار�س  2020 العدد 12891 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  24  مار�س  2020 العدد 12891 

العدد 12891 بتاريخ 2020/3/24 

 اإعـــالن �شطب قيد
تعلن وزارة القت�شاد باأن ال�شادة/�شركة اأتو�ض اوريجن منطقة 
تقدمت  قد  احلرة(  العالمية  )اجلن�شية:املنطقة  ذ.م.م  حرة 
)العنوان:  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�شركة  فرع  قيد  �شطب  بطلب 
�شرق 8- جزيرة ابوظبي- ابوظبي- مكتب ام 04- بناية بي 2623 
ال�شركات  �شجل  رقم )3764( يف  واملقيدة حتت   )33763 �ض.ب: 
رقم  الحتادي  القانون  لحكام  وتنفيذا  الوزارة.  يف  الجنبية 
)2( ل�شنة 2015 يف �شاأن ال�شركات التجارية وتعديالتة و القرار 
الوزاري رقم )377( ل�شنة 2010م يف �شاأن اعتماد دليل اجراءات 
واملناطق  باخلارج  املوؤ�ش�شة  املن�شاآت  ومكاتب  لفروع  الرتخي�ض 
احلرة بالدولة . يرجى من ال�شادة ا�شحاب احلق يف العرتا�ض 
ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من 
تاريخ الن�شر على العنوان التايل: وزارة القت�شاد اإدارة الت�شجيل 

التجاري �ض.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

العدد 12891 بتاريخ 2020/3/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12891 بتاريخ 2020/3/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12891 بتاريخ 2020/3/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12891 بتاريخ 2020/3/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12891 بتاريخ 2020/3/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12891 بتاريخ 2020/3/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية
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اأخبـار الإمـارات
ي�صمل الطلبة املر�صحني واملر�صحات وطلبة الدرا�صات امل�صائية

اأكادميية �شرطة دبي تطبق منظومة التعلم عن ُبعد بكفاءة عالية واإتقان
•• دبي-الفجر:

اأكد العميد الدكتور غيث غامن ال�شويدي مدير اأكادميية �شرطة 
احلديثة  والتقنيات  الأنظمة  يف  دب��ي  �شرطة  ا�شتثمار  اأن  دب��ي، 
والذكية وا�شتخدام اأف�شل املمار�شات التطويرية لأنظمة العمل 
منذ وقت مبكر، اأ�شهم ب�شكل كبري يف دعم عملية تطبيق التعليم 
للتخطيط  ونتيجة  ب��ن��ج��اح،  دب��ي  �شرطة  اأك��ادمي��ي��ة  يف  بعد  ع��ن 
ال�شادة  وتكاتف  وتعاون  الأكادميية،  قبل  من  واملدرو�ض  ال�شليم 
امل��ر���ش��ح��ني وامل��ر���ش��ح��ات وط��ل��ب��ة الدرا�شات  ال��دك��ات��رة وال��ط��ل��ب��ة 

ومهارة،  حرفية  بكل  الربنامج  ه��ذا  تنفيذ  خ��الل  من  امل�شائية، 
وتهيئة املعلم واملتعلم اإىل مزايا هذا النوع من التعليم.

ال�شخ�شية  متابعته  خ��الل  ال�����ش��وي��دي،  ال��دك��ت��ور  العميد  وق���ال 
للمحا�شرات، وم�شاركته الطالب والطالبات والأ�شاتذة الدكاترة، 
عملية  جن��اح  م��دى  ح��ول  ومناق�شتهم  للربنامج،  ال��دخ��ول  عرب 
ي�شادفونها،  قد  معوقات  اأية  عن  وال�شتف�شار  بعد،  عن  التعليم 
بعد  التعليم عن  نظام  اإن  ق��ال  امل��رج��وة،  الفائدة  على  للح�شول 
موؤ�ش�شة  اأي  جن��اح  واإن  ال�شامل،  التعليم  منظومة  من  ج��زء  هو 
اأوًل مبقدرة الإدارة على ح�شن ا�شتخدام املوارد  تعليمية، يقا�ض 

والتميز  كبري،  واإت��ق��ان  عالية  بكفاءة  الأه���داف  لتحقيق  املتاحة 
اجلامعات  اإل��ي��ه  ت�شعى  م��ا  ه��و  التعليمي  امل��خ��رج  يف  الأك���ادمي���ي 
ال�شويدي  العميد  واأ�شاف  مكان.  كل  يف  الأكادميية  واملوؤ�ش�شات 
واإمن��ا تنطلق من  العدم،  تبداأ من  التخطيط ل  اأن عملية  على 
واقع يتمثل يف مناهج تطبق، وتعليم قائم، ومن ال�شروري درا�شة 
هذا الواقع درا�شة علمية متاأنية، وهذا ما قدمناه مبكراً �شمن 
ت�شت�شرف  طموحة  بروؤية  للخم�شني،  ال�شتعداد  لعام  خططنا 
اأن  الأكادميية يف  ملتابعة م�شرية  التميز،  امل�شتقبل، تر�شخ ثقافة 
تكون يف مقدمة الأكادمييات العاملية يف التناف�شية، وقد و�شعنا 

هذه اخلطة يف �شورة مراحل متعاقبة، على اأن يحدد لكل مرحلة 
لتحقيقها،  ال��الزم��ة  والأ���ش��ال��ي��ب  والو�شائل  وال��ط��رق  اأه��داف��ه��ا، 
العميد  ي�شتجد. وتقدم  لها، واجلاهزية لكل ما  املحدد  والزمن 
ال�شويدي بال�شكر، جلميع القائمني على تنفيذ منظومة العملية 
التعليمية، والن�شباط الذاتي الذي مل�شه لدى اجلميع، وال�شعور 
بامل�شوؤولية، منوها اإىل اأن هذا ياأتي ا�شتكمال لنهج القيادة العامة 
والأنظمة  وال���ق���درات  املمكنات  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة  يف  دب��ي  ل�شرطة 
الداعمة للعمل يف خمتلف الظروف والأحوال، ويف اإطار اإجراءات 

الأمن وال�شالمة وال�شحة العامة.

بالتعاون مع وزارات ال�صحة والثقافة والتعليم وتنمية املجمتع واملجل�س الوطني لالإعالم واالأوقاف وهيئة املوارد الب�صرية

املوؤ�ش�شة الحتادية لل�شباب تطلق 9 مبادرات لرفع جاهزية ال�شباب الإماراتي للتعامل مع الأوبئة

•• دبي-وام:

جاهزية  رفع  بهدف  وطنية  مبادرات   9 لل�شباب  الحتادية  املوؤ�ش�شة  اأطلقت 
الأوب��ئ��ة واحل��د من  التعامل مع  الفعال يف  الإم��ارات��ي وتعزيز دوره  ال�شباب 
تاأثرياتها املجتمعية وكافة مناحي احلياة يف دولة الإمارات.. وذلك بال�شراكة 
الثقافة  ال�شحة ووقاية املجتمع ووزارة الرتبية والتعليم، ووزراة  مع وزارة 
الإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة  والهيئة  املجتمع  تنمية  ووزارة  املعرفة  وتنمية 
الب�شرية  للموارد  الحت��ادي��ة  والهيئة  ل��الإع��الم  الوطني  واملجل�ض  والأق���اف 
العامل  ي�شهده  م��ا  ظ��ل  يف  الت�شع،  احلكومية  امل��ب��ادرات  وت��اأت��ي  احلكومية. 
لل�شباب  املجتمعي  للدور  الكربى  الأهمية  على  توؤكد  ك��ربى  متغريات  من 
خالل  من  وطاقاتهم  قدراتهم  يف  وال�شتثمار  الأوط��ان  حلماية  الوقاية  يف 
واملهارات  املعارف  خمتلف  واإك�شابهم  متخ�ش�ض  ب�شكل  وتثقيفهم  تدريبهم 
من اأجل امل�شاهمة الفاعلة يف الوقاية من الأوبئة، وامل�شاركة يف اإدارة الأزمات 
وقاية  ي�شهم يف حتقيق  والبعيد مبا  الق�شري  املديني  على  اآثارها  ومعاجلة 
املجتمع الإماراتي، والبدء بتنفيذ خطط ا�شرتاتيجية للتعامل مع خمتلف 

الأزمات يف امل�شتقبل.
وحتتفي املبادرات بالكوادر الإماراتية ال�شابة يف ال�شفوف الأوىل يف مواجهة 
الأزمات يف عدد من اجلهات داخل الدولة، كما �شتعمل على تدريب ال�شباب 
على طرق الوقاية من الأوبئة وامل�شاركة يف العتناء بكبار املواطنني، وكذلك 
تدريبهم حول كيفية �شناعة املحتوى التوعوي ال�شحيح و�شياغة الر�شائل 
املوؤثرة للمجتمع خالل انت�شار الأوبئة، بالإ�شافة اإىل تر�شيخ العادات والقيم 
الإماراتية يف التعامل مع الأوبئة يف خميلة وثقافة ال�شباب، وا�شتثمار روح 
امل�شاركة للحد من اآثار تلك الأوبئة، واإطالعهم على كيفية ال�شتثمار الأمثل 

للوقت اأثناء العمل من املنزل وغريها.
ويف هذا الإطار اأكدت معايل �شما بنت �شهيل بن فار�ض املزروعي وزيرة دولة 
�شباب  لل�شباب:"اإن  الحتادية  املوؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ال�شباب  ل�شوؤون 
ا�شتعدادت  لدعم  وقيادته  وطنه  ح��ول  وملتف  زاي��د  بقيم  مت�شلح  الإم���ارات 
الركيزة  الأوب���ئ���ة وه���و  ان��ت�����ش��ار  ال���ط���وارى والأزم������ات وم��ن��ع  ال���دول���ة لإدارة 
درجات  اأق�شى  لتحقيق  الر�شيدة  القيادة  وتوجيهات  روؤى  لتنفيذ  الرئي�شية 
الوقاية والوعي؛ وهم املكون الأكرب للمنظومة الوطنية للتعامل مع الأوبئة، 
ال�شرورية  وامل��ه��ارات  والتدريب  املعرفة  تدعمها  التي  املجتمعية  والقاعدة 

للتعامل مع خمتلف التحديات".
الآباء  اإرث  م��ن  امل�شتمدة  بهمتهم  ق���ادرون  ال�شباب  اإن  معاليها:  واأ���ش��اف��ت 
تطوير  نحو  وال�شعي  واملخل�ض  اجل��اد  العمل  يف  ال�شتمرار  على  املوؤ�ش�شني 
ال��دول��ة، والتعاون مع خمتلف الأط���راف يف نهج  اآل��ي��ات مواجهة الأوب��ئ��ة يف 
التزام  مدى  يعك�ض  نهج  وهو   .. للوطن  العليا  امل�شلحة  ي�شتهدف  ت�شاركي 
ال�شباب بروؤية احلكومة الر�شيدة التي ت�شع �شحة املواطنني ووقايتهم على 

راأ�ض الأولويات".
املوؤ�ش�شة  ع��م��ل  اإط����ار  يف  الت�شعة  امل���ب���ادرات  اإط����الق  ي��اأت��ي  معاليها:  وق��ال��ت 
الإ�شراك  م��ن  م�شتوى  اأع��ل��ى  حتقيق  يف  وم�شوؤوليتها  لل�شباب  الحت��ادي��ة 
من  العامل  ي�شهده  ما  ظل  يف  �شميا  ل  دوره��م  وتعزيز  ال�شبابي؛  والتمكني 
تغريات مت�شارعة؛ فالظروف الراهنة حتتم على ال�شباب وهم املكون الأكرب 
ليكون  اأك��رب  دور  ولعب  الوطنية  م�شوؤوليتهم  حتمل  الإم��ارات��ي  للمجتمع 
مب�شتوى دعم وثقة القيادة الر�شيدة يف قدراتهم وموؤهالتهم وطاقاتهم التي 
ل تن�شب من اأجل احلفاظ على مكت�شبات الوطن و�شون مقدراته . واأ�شارت 
لل�شباب  الحتادية  املوؤ�ش�شة  عمل  جت�شد  اجلديدة  املبادرات  اأن  اإىل  معاليها 
ال�شباب  اأكرب عدد من  اإ�شراك  اإىل  الرامية  اإطار خطتها وا�شرتاتيجيتها  يف 
الإماراتي يف الرتقاء مبختلف القطاعات القت�شادية واخلدمية التي تلم�ض 
اأبعاد  اإ�شافة  على  ال�شباب  ق��درة  ثقتها يف  على  موؤكدة  املجتمع،  اأف��راد  حياة 
جديدة اإيجابية يف اإدارة ملفات الدولة احليوية، خا�شة التي تتعلق بالأوبئة، 

وتقدمي خرباتهم خلدمة جمتمعهم ووطنهم.
خمتلف  اإىل  بال�شكر  امل��زروع��ي  فار�ض  بن  �شهيل  بنت  �شما  معايل  وتوجهت 
اجلهات احلكومية ال�شريكة على امل�شتويني الحتادي واملحلي على امل�شاركة 
يف تفعيل اأهداف املبادرات ال�شبابية الت�شعة، واأثنت على جهودهم احلثيثة يف 
اأن  املقبلة، موؤكدة على  الفرتة  للتعامل مع متطلبات  ال�شباب  رفع جاهزية 
تلك اجلهات هي �شركاء النجاح الذين ل يدخرون جهداً من اأجل النهو�ض 

بال�شباب واإعدادهم من اأجل امل�شتقبل.
اأجل وقاية  تت�شاعف من  الإم��ارات  �شباب  العوي�ض: م�شوؤولية  عبدالرحمن 

املجتمع وحمايته من الأمرا�ض.
اإطار املبادرات اجلديدة قال معايل عبدالرحمن العوي�ض وزير ال�شحة  ويف 
ب�شكل  الأوبئة  وانت�شار  الراهنة  العاملية  التحديات  ظل  يف  املجتمع:  ووقاية 
غري م�شبوق وعلى نحو مت�شارع فاإن م�شوؤولية �شباب الإمارات تت�شاعف من 

اأجل وقاية املجتمع وحمايته من الأمرا�ض، ونراهن على طاقاتهم للتغلب 
على تلك الأزمات واإيجاد حلول عملية لها لن�شهم معاً يف بناء جمتمع اإماراتي 

�شحي و�شليم وفقاً لتوجيهات وروؤى القيادة الر�شيدة".
خالل  من  الهادفة  الوطنية  امل��ب��ادرات  تفعيل  اإىل  ن�شعى  معاليه:  واأ���ش��اف 
جمل�ض �شباب وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع بالتعاون مع الوزرات واملوؤ�ش�شات 
وحتقيق  الوطن  خلدمة  الرامية  اجلهود  توحيد  اإط��ار  يف  وذل��ك  امل�شاركة، 
ب��ه على  الإجن�����ازات وال��ن��ج��اح��ات لت�شبح دول���ة الإم�����ارات من��وذج��اً يحتذى 

م�شتوى العامل.
ق��ادرون على تقدمي الرعاية ال�شحي�ة  اأن �شباب الإم��ارات  اإىل  ونوه معاليه 
والإ�شهام  املجتمع بطرق مبتكرة وم�شتدامة،  اأفراد  واملتكاملة لكل  ال�شاملة 
ب�شكل مبا�شر يف تقدمي اأعلى م�شتويات الرعاية ال�شحية وفقاً لأعلى معايري 

اجلودة العاملية.
التنمية  م�شرية  ملوا�شلة  الإم����ارات  �شباب  على  ن��راه��ن  اجل��اب��ر:  �شلطان  د. 

وتعزيز مكانة الدولة .
ومن جهته قال معايل الدكتور �شلطان بن اأحمد اجلابر، وزير دولة رئي�ض 
تفانيهم يف ميادين  الإم��ارات  �شباب  اأثبت  الوطني لالإعالم: لطاملا  املجل�ض 
العلم والعمل املختلفة، وحر�شهم على م�شالح الوطن، فهم بناة امل�شتقبل، 
الذين نراهن عليهم ملوا�شلة تعزيز مكانة الإمارات الرائدة وم�شرية نه�شتها 

التنموية".
وتعظيم  ال�شباب  اإ���ش��راك  على  الر�شيدة  القيادة  حتر�ض  معاليه:  واأ���ش��اف 
ال�شتفادة من طاقاتهم يف خمتلف ميادين العمل، ومتا�شياً مع هذا التوجه 
فاإن تعزيز جاهزية ال�شباب للتعامل مع الأزمات والأوبئة يعترب اأمراً حيوياً 
تاأهيلهم  على  ع��الوة  املجتمع،  اأف���راد  بني  الوعي  ن�شر  يف  الكبري  لتاأثريهم 
مهاراتهم  و�شقل  تدريبهم  خ��الل  من  م�شتقبلية  حتديات  اأي  مع  للتعامل 
اعلى  �شمن  التحديات  اإدارة  على  وقدراتهم  خرباتهم  يراكم  الذي  بال�شكل 
املمار�شات العاملية". واأكد معايل �شلطان اجلابر على �شرورة توحيد جهود 
باأفكار  للخروج  �شوياً  العمل  من  متكنهم  التي  املن�شات  خ��الل  من  ال�شباب 
واآليات عمل ت�شب يف م�شلحة جمتمعهم وتعزز من م�شاهمتهم يف حتقيق 

الأهداف الوطنية، وتر�شيخ القيم والثوابت الإماراتية.
نورة الكعبي: العادات والتقاليد الأ�شيلة ل�شباب الإمارات من اأهم مقومات 

التعامل مع الأزمات .
من جهتها قالت معايل نورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة: اإن العادات 
والتقاليد الأ�شيلة التي يرتكز عليها �شباب الإمارات تعد من اأهم مقومات 
التعامل مع الأوبئة واحلد من انت�شار اآثارها ال�شلبية وذلك بهدف احلفاظ 

على �شحة و�شالمة املجتمع الإماراتي خالل الفرتة الراهنة وامل�شتقبل".
الآخرين  وم�����ش��اع��دة  وال��ت��ع��اون  امل�����ش��رتك  ال��ع��م��ل  ق��ي��م  واأ���ش��اف��ت معاليها: 
والتطوع املبنية على املوروث الثقايف الإماراتي والتي زرعها يف نفو�شنا الوالد 
هي  ث���راه،  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  املوؤ�ش�ض 
الركيزة الأ�شا�شية حلماية وطننا اأثناء الأزمات ويف اأوقات الطوارئ، م�شرية 
الوعي  الإم��ارات��ي  ال�شباب  وخا�شة  اجلميع  من  تتطلب  الراهنة  املرحلة  اأن 
التحديات، وحتمل م�شوؤولياتهم ورفع م�شتوى جاهزيتهم  الكامل ب�شعوبة 

من اأجل حماية املجتمع ووقايته من الأخطار ال�شحية".
ح�شة بوحميد: دور ال�شباب حموري يف التعامل مع الأزمات واإيجاد احللول 

املبتكرة.
واأكدت معايل ح�شة بنت عي�شى بوحميد وزيرة تنمية املجتمع اأن ال�شباب من 
التحديات، ودوره��م حموري  املعنية مبواجهة الأزم��ات وجت��اوز  الفئات  اأهم 
دائماً، لذا فاإن القيادة تظهر على الدوام حر�شاً ل�شتثمار الأف�شل يف �شباب 
الوطن وو�شعتهم اأولوية وطنية باعتبارهم عنا�شر فاعلة يف حتقيق الروؤى 

والتطلعات التي ت�شعى اإىل الرتقاء مبكانة دولة الإمارات.
وقالت معاليها: اإن مثل هذه الظروف التي متر علينا تتطلب تكاتف جميع 
تف�شي  ملنع  وامل�شوؤولية  الوعي  من  متقدمة  مراحل  واإظهار  املجتمع،  اأف��راد 
التنمية  وت��رية  ال��وق��اي��ة، واحل��ف��اظ على  اأع��ل��ى م�شتويات  الأوب��ئ��ة، وحتقيق 
امل�شتدامة التي ت�شعى الدولة اإىل حتقيقها، والتي من �شاأنها اأن تعود بالنفع 

على كافة فئات املجتمع".
واأ�شافت معاليها: اإن لل�شباب الدور الأكرب يف التعامل مع مثل هذه الزمات، 
مع  تتما�شى  ت�شغيلية  اأط��ر  وو�شع  املبتكرة،  احللول  اإيجاد  يف  عليهم  ونعول 
الأحداث احلالية. فنحن ن�شجع �شباب الوطن على امل�شاركة يف املبادرات التي 
يحتاجونها  التي  واخل��ربات  باملهارات  وت�شليحهم  لتمكينهم  لهم  و�شعناها 
ال��ت��ي قد  ال��ت��ح��دي��ات  ل��ق��ي��ادة جمتمعاتهم وت��خ��ط��ي ه���ذه الأزم�����ة وج��م��ي��ع 
يواجهونها يف امل�شتقبل. واأكدت معاليها اأن الدليل الإر�شادي لالعتناء بكبار 
خدمة  يف  اأهمية  واأك��ر  اأك��رب  دور  لأداء  الفر�شة  ال�شباب  �شيمنح  املواطنني 

وتنمية املجتمع".

ال�شمو  �شاحب  وو�شية  بقيمهم  بالتم�شك  ال�شباب  اأو�شي  النيادي:  حممد 
ال�شيخ حممد بن زايد :اأو�شيكم على اأهلكم. 

وقال حممد �شعيد النيادي، املدير العام ل� الهيئة العامة لل�شوؤون الإ�شالمية 
والأوقاف: اإن التعاون الذي �شهدناه منذ بداية الأزمة وروح الوحدة الوطنية 
يبعث الطماأنينة يف قلوب اجلميع. فهذه هي القيم التي زرعها فينا الوالد 
املوؤ�ش�ض ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، وا�شتكملت القيادة 
الأزمة  ه��ذه  تخطي  على  �شي�شاعدنا  م��ا  وه��و  اخل��ط��ى  ه��ذه  على  الر�شيدة 
ال��دور الأ�شا�شي الذي يوؤدونه يف احلد من  ب��اإذن اهلل. وعلى ال�شباب معرفة 
اإنني على ثقة  ال�شلوكيات غري املقبولة والتي ل تعك�ض هويتنا الماراتية . 
بقدرة تاأثري عيال زايد على جمتمعاتهم ب�شكل اإيجابي ل�شمان وقاية املجتمع 
واأفراده ،وموؤمن باإمكانية كل �شاب و�شابه على تعزيز روح اللتزام الوطني يف 
هذه الفرتة احلرجة". واأ�شاف النيادي: اأنا�شد �شبابنا بالتحلي بامل�شوؤولية 
وامل�شاهمة ب�شكل فاعل يف هذه الفرتة من اأجل جتاوز هذه الأزمة، وامل�شاركة 
بروح اإيجابية لداء الواجب الوطني، وهنا اأ�شكر املوؤ�ش�شة الحتادية لل�شباب 
اإ�شراكهم يف  اإىل  دائماً  ال�شباب والتي ت�شعى  التي تخ�ض  املبادرات  على هذه 
ت�شريع  يف  ت�شاهم  التي  امل�شتقبلية  روؤاه���م  واإ�شافة  ال��ق��رار  اتخاذ  منظومة 

عجلة التنمية امل�شتدامة وتخدم كافة القطاعات احليوية يف الدولة". 
د. عبد الرحمن العور: الإمارات ت�شتثمر يف قدرات ال�شباب ل�شناعة امل�شتقبل 
واأكد �شعادة الدكتور عبدالرحمن العور، مدير عام الهيئة الحتادية للموارد 
الب�شرية احلكومية، اأن �شباب الإمارات هم ثروة ب�شرية وطنية واأ�شا�ض راأ�ض 
لالإمارات،  امل�شتدام  امل�شتقبل  �شناع  وهم  للدولة،  والإبداعي  الفكري  املايل 
ال�شاملة، ولعب رئي�شي يف مواجهة التحديات،  التنمية  والداعمون مل�شرية 

وابتكار احللول غري التقليدية.
وقال �شعادته: اإن الإمارات تت�شلح بالكوادر الإماراتية ال�شابة ملواجهة الأزمات، 
فال�شباب ميثلون الركيزة الأ�شا�شية يف مواجهة كل حتد اأو اأزمة، لأن اأهم ما 
يتميز به �شباب الإمارات من طاقات واإمكانيات وعزمية كفيل بدفعهم حل�شد 
املجتمع،  اأف��راد  ينعك�ض على جميع  وامل��ب��ادرة لإح��داث فرق حقيقي  اجلهود 

وي�شهم بالرتقاء يف م�شتوى الأمن والأمان وال�شحة والرفاه".
كما اأكد �شعادته اأن هذه املبادرات تعك�ض اجلهود احلثيثة التي تبذلها املوؤ�ش�شة 
الحتادية لل�شباب، وخمتلف اجلهات احلكومية ال�شريكة، لإ�شراك ال�شباب يف 
دعم م�شاعي الدولة لتحقيق م�شتقبل يعمه الأمن والأمان وينعم فيه اأفراد 

املجتمع بال�شحة والعافية.
�شعيد النظري: مبادرات لرفع جاهزية وخربات ال�شباب و�شقل مهاراتهم يف 

التعامل مع خمتلف اأنواع الأوبئة والأزمات.
ومن جهته توجه �شعادة �شعيد النظري مدير عام املوؤ�ش�شة الحتادية لل�شباب 
اجلديدة  امل��ب��ادرات  يف  للم�شاركة  الإم��ارات��ي  ال�شباب  لكافة  مفتوحة  بدعوة 
والتفاعل معها لرد جزء ب�شيط من اجلميل للوطن، وقال �شعادته: حتر�ض 
ال�شباب وال�شتفادة من  اإىل ال�شتثمار يف طاقة  لل�شباب  املوؤ�ش�شة الحتادية 
احلا�شر  متغريات  مع  للتعامل  اخل��ربات  من  املزيد  واإك�شابهم  موؤهالتهم 
وامل�شتقبل.. نراهن على مرجعية القيم وال�شخ�شية واحل�ض الوطني العايل 
التي  والقدرات  املهارات  اإىل  بالإ�شافة  الإم��ارات��ي،  ال�شباب  بها  يتمتع  ال��ذي 

�شتمنح هذه املبادرات اأبعادا جديدة وتعظم من اأثرها يف املجتمع".
امل���ب���ادرات م��ن واقع  ���ش��ع��ادت��ه: ق��ام �شباب الإم�����ارات بت�شميم ه��ذه  واأ���ش��اف 
جتاربهم ومتابعتهم اليومية ومبا يالئم احتياجاتهم؛ وقد مت اعتمادها وفق 
روؤية تراعي تفعيل براجمنا ومبادراتنا ال�شبابية الوطنية وتوظيف اأهدافها 
اجلوانب  كافة  تغطية  اإىل  بالإ�شافة  الأوب��ئ��ة،  جتاه  ال�شباب  جاهزية  لرفع 
املتعلقة باإدارة هذا النوع من الأزمات و�شمان تفعيل دور ال�شباب يف املجتمع. 
ال�شباب يف م�شرية تنمية الوطن،  واأ�شاد �شعادته بالدور الكبري الذي يلعبه 
اأهمية التعاون بني املوؤ�ش�شة الحتادية لل�شباب وخمتلف اجلهات  واأكد على 

داخل الدولة كنموذج موؤثر .

املبادرة االأوىل: دورة اأ�صا�صيات الوقاية من االأوبئة.
وت�شم املبادرات اأي�شاً تنظيم دورة اأ�شا�شيات الوقاية من الأوبئة، والتي تاأتي 
�شمن مبادرة اأ�شا�شيات ال�شباب وبالتعاون مع وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع 
احلكومية.  الب�شرية  للموارد  الحت��ادي��ة  والهيئة  والتعليم  الرتبية  ووزارة 
وت�شمل اأ�شا�شيات الوقاية من الأوبئة تنظيم اأكرب دورة رقيمة على م�شتوى 
باملعرفة  ال�شباب  تزويد  اإىل  والهادفة  الأوبئة،  من  للوقاية  العربي  الوطن 
كافة  على  ال����دورة  جتيب  كما  املخت�شني.  قبل  م��ن  وامل��م��ار���ش��ات  والأدوات 
وتفعيل  الراهنة  املرحلة  م��ع  التعامل  ح��ول  املختلفة  ال�شباب  ا�شتف�شارات 

دورهم مب�شاهمتهم بجانب احلكومة يف وقاية املجتمع من الأوبئة.
 املبادرة الثانية: حملة فخر.

وت�شم املبادرات الت�شع حملة جمتمعية لالحتفاء بالكوادر ال�شابة يف الهيئة 

الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ويف اجلهات ال�شحية والأمنية 
وتاأتي  الدولة.  داخل  القت�شادية وغريها من اجلهات  والدوائر  والبلديات 
احلملة املجتمعية حتت مظلة حمالت برنامج فخر والرامية اإىل الحتفاء 
بال�شباب الإماراتي يف كافة ميادين العمل واإبرازهم مناذج اإماراتية م�شرفة، 
وت�شجيعهم على امل�شي يف تقدمي كل غاٍل ونفي�ض خلدمة الوطن وامل�شاهمة 
املقبلة،  الأج��ي��ال  اأم��ام  الطريق  ومتهيد  م�شتقبله  مالمح  ر�شم  يف  الفاعلة 

وتوثيق جتربتهم يف خدمة الوطن للتعلم منها الأجيال القادمة.

المبادرة الثالثة: قيم لالأجيال
تاأتي مبادرة قيم لالأجيال �شمن الربنامج الوطني لقيم ال�شباب الإماراتي 
الذي اأطلقته �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام 
رئي�شة املجل�ض الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية 
الأ�شرية /اأم الإمارات/ بهدف تر�شيخ قيم املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، يف ال�شباب الإماراتي والأجيال املقبلة. وت�شعى اإىل 
م�شاركة كبار املواطنني يف ن�شائح قيمة لل�شباب حول طرق الوقاية، وكذلك 

ت�شليط ال�شوء على القيم الإماراتية يف خمتلف الظروف.

املبادرة الرابعة: دليل االعتناء بكبار املواطنني
تهدف املبادرة اإىل اإ�شراك ال�شباب الإماراتي يف العتناء بكبار املواطنني؛ واإىل 
اإر�شادي لالعتناء بهم ووقايتهم من الأوبئة بالتعاون مع وزارة  اإعداد دليل 
تنمية املجتمع حول كيفية ا�شتخدام اأحدث الو�شائل والآليات للعناية بكبار 

املواطنني يف املجتمع من اأجل وقايتهم من خمتلف الأمرا�ض والأوبئة.

 املبادرة اخلام�صة: �صناعة املحتوى.
�شناعة  يف  للم�شاركة  الإم���ارات  يف  ال�شباب  اأم��ام  الفر�شة  املبادرة  هذه  تتيح 
حم��ت��وى ت��وع��وي ب��ال��ل��غ��ت��ني ال��ع��رب��ي��ة والإجن��ل��ي��زي��ة ل��ل��وق��اي��ة م��ن الأوبئة 
والفريو�شات، وكيفية �شياغة ر�شائل موؤثرة للمجتمع للم�شاهمة يف اإك�شاب 
الأوبئة  انت�شار  من  للحد  الوقاية  واأ�شاليب  وط��رق  املعرفة  املجتمع  اأف���راد 
بني اأفراد املجتمع. و�شتعمل على توفري معدات متخ�ش�شة وبرامج تدريب 
بالتعاون  ال�شباب  قبل  ه��ادف من  اإعالمي  املحتوى  اإنتاج  جمانية يف جمال 
مقالت  واإع����داد  توعوية  فيديوهات  لإن��ت��اج  ل��الإع��الم  الوطني  املجل�ض  م��ع 

متخ�ش�شة لطرق الوقاية وخدمة املجتمع.

املبادرة ال�صاد�صة: العادات االإماراتية يف التعامل مع االأوبئة
والتقاليد  العادات  لل�شباب حول  اإر�شادي  دليل  تطوير  على  املبادرة  تنطوي 
الإماراتية يف التعامل مع الأوبئة، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية 
الإماراتية  والتقاليد  ال��ع��ادات  ب��دور  الرت��ق��اء  اإىل  امل��ب��ادرة  وتهدف  املعرفة. 
وتر�شيخ اإرثها اخلالد يف نفو�ض كل �شباب الإمارات وتطوير �شبلها وممار�شاتها 

وتوظيف قيمها النبيلة مبا يتواءم مع متطلبات املرحلة الراهنة.

املبادرة ال�صابعة: من�صة فر�س
وهي من�شة اإلكرتونية تتيح الفر�شة لل�شباب الإماراتي للو�شول اإىل جميع 
فر�ض امل�شاركة يف اخلدمة املتاحة للتعامل مع املرحلة احلالية للوقاية من 
الأوبئة، وذلك بالتعاون مع خمتلف اجلهات ذات ال�شلة يف الدولة. وتهدف 
املن�شة اإىل ت�شجيع ال�شباب على تبني ثقافة التطوع للم�شاهمة يف خمتلف 
اأوقات الطوارئ التي تتطلب من اجلميع  اجلهود داخل الدولة، بخا�شة يف 

التكاتف وامل�شاهمة يف جهود الدولة حلماية املجتمع.

املبادرة الثامنة: دليل ا�صتثمار الوقت يف املنزل
اأجل  م��ن  واآل��ي��ات  حلول  ابتكار  على  ال�شباب  م�شاعدة  اإىل  الدليل  وي��ه��دف 
حال  يف  خا�شة  الأع��م��ال،  من  العديد  تنفيذ  يف  واأوقاتهم  طاقتهم  توظيف 
اأوقاتهم  ا�شتغالل  على  ال�شباب  الدليل  وي�شجع  امل��ن��زل.  داخ��ل  م��ن  العمل 
املثمرة  والأن�شطة  الهوايات  تفعيل  خالل  من  الأمثل  النحو  على  املنزل  يف 
احلياة  جم��الت  وكل  تخ�ش�شهم  يف  قدراتهم  وتعزز  مهاراتهم  ت�شقل  التي 

املتنوعة.

املبادرة التا�صعة: وقف ال�صباب للوقاية
اإىل   ، والأوق��اف  الإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة  بالتعاون  املبادرة  تهدف 
م�شاركة ال�شباب واملوؤ�ش�شات يف تخ�شي�ض اأوقاف حلماية املجتمع من الأوبئة 
لهذا  املهمة  وامل��ع��دات  الأدوات  م��ن  وغ��ريه��ا  املعقمات  مثل  وال��ف��ريو���ش��ات، 
من  الوقاية  جم��ال  يف  الوقفي  العمل  با�شتدامة  ي�شمهم  وب�شكل  الغر�ض، 

الأوبئة والأمرا�ض.
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اأخبـار الإمـارات
لتقليل التواجد يف مقرها

بيئة راأ�ص اخليمة تعلن جاهزيتها لتقدمي اخلدمات الكرتونيا  
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

اأعلنت هيئة حماية البيئة والتنمية براأ�ض اخليمة جاهزيتها لتقدمي 
املتعاملني  من  وطلبت  الذكية  اللكرتونية  الأنظمة  عرب  اخلدمات 
معها انهاء خدماتهم اعتمادا على ذلك من غري احلاجة للتواجد يف 

مقر الهيئة اأو مركز احل�شباة لإ�شعاد املتعاملني . 
من  وان��ط��الق��اً  ال��دول��ة واحلكومة  توجهات  م��ع  ذل��ك متا�شياً  وي��اأت��ي 
احلر�ض على مراعاة احتياجات جميع فئات املجتمع من خالل تقدمي 

اأق�شى درجات ر�شا  الت�شهيالت لهم لتحقيق  خدماتها وتوفري كافة 
املتعاملني وراحتهم . 

الإلكرتونية  اخل��دم��ات  ا�شتخدام  اإىل  عمالئها  الهيئة  وج��ه��ت  كما 
والذكية التي تقوم الهيئة بتوفريها، حيث ميكن للمتعاملني تقدمي 
اللكرتوين  املوقع  خ��الل  من  البيئية  والت�شاريح  الرخ�ض  خدمات 
اخلا�ض بالهيئة www.epda.rak.ae، اأما خدمات �شهادات عدم 
الكيميائية  للمواد  والت�شدير  ال�شترياد  و�شهادات  املختلفة  املمانعة 
والدرا�شات البيئية اإ�شافة اإىل خدمات ال�شيادين فيمكن للمتعاملني 

تقدمي الطلب عليها من خالل اإر�شال الطلب اإىل الربيد الإلكرتوين 
info@epda.rak.ae الر�شمي للهيئة

احلديثة  التقنيات  ا�شتخدام  بتفعيل  الهيئة  قامت  ذل��ك  اإىل  اإ�شافة 
توفرياً  املوظفني،  اأو  املتعاملني  اأو  ال�شركاء  م��ع  الجتماعات  لعقد 

للوقت واجلهد جلميع الأطراف.
اأن  الهيئة:  عام  مدير  الغي�ض  حممد  �شيف  الدكتور  قال  جانبه  من 
الهيئة حتر�ض على تقدمي اأعلى م�شتويات اخلدمة للجميع وت�شعى 
لت�شهيل الإجراءات وتقليل عدد املتعاملني الذين يتوجب عليهم زيارة 

مقر الهيئة اأو مركز احل�شباة، اإ�شافة اإىل �شعي الهيئة جاهدة لتوفري 
خدماتها  يف  وال��ت��ط��وي��ر  لعمالئها  والح��ت��ي��اج��ات  الت�شهيالت  ك��اف��ة 
كافة  تلبية  و  وب�شيطة،  �شهلة  وبخطوات  مكلفة  وغري  ذكية  لت�شبح 
النتهاء  دون  تعوق  حتديات  اأي  مواجهة  دون  من  عمالئها  توقعات 
من اخلدمات، كما ندعو ون�شجع اجلميع ل�شتخدام الو�شائل التقنية 
الهيئة  اأن  اإىل  اإ�شافة  احلديثة ملا فيها من �شهولة واخت�شار للوقت، 
يخ�ض  فيما  والق��رتاح��ات  املالحظات  ل�شتقبال  ا�شتعداد  اأمت  على 

اخلدمات 

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

�شهدت راأ�ض اخليمة اأمطارا غزيرة م�شاء اأول اأم�ض اأ�شفرت عن جريان الأودية 
على  املركبات  حركة  لتعطل  واأدت  باملياه  �شا�شعة  م�شاحات  وام��ت��الء  وال�شعاب 

بع�ض بع�ض طرق النخيل وجلفار .
واملناطق  اجلبلية  الفحلني  منطقة  وغمر  اأم�ض  اأول  ليلة  نقب  وادي  فا�ض  و 
بع�ض  واقتحم  منازلهم،  الأه���ايل يف  ع��ددا من  ، وحا�شر  لها  امل��ج��اورة  املناطق 
امل�شاكن،واأدى لنقطاع الكهرباء عن املنطقة، فيما بذلت اجلهات املخت�شة جهوًدا 

حثيثة ومتوا�شلة لتاأمني الأهايل املت�شررين ونقلهم وتاأمني ممتلكاتهم. 
وقدر ح�شن  النقبي، م�شوؤول الفحلني، امل�شاكن املت�شررة بحوايل اأكر من 40 

منزًل، فيما ت�شم املنطقة نحو 250 منزًل تقريبا، ويقطنها 1500 مواطن . 
و�شارية علم وهدم  الأ�شجار  املتدفق جمموعة من  ال��وادي  واأ�شقط كثافة مياه 

جزء من �شور. 
وو�شفت م�شادر واأهايل املنطقة تدفق الوادي، اأم�ض، بالكبري، ونا�شد عدد من 
الفحلني  اأه��ايل  وفي�شانه،  ال���وادي  تدفق  بعد  خمت�شة،  وجهات  املنطقة  اأب��ن��اء 
واأبنائهم،  اأ�شرهم  �شالمة  على  حفاًظا  املنطقة،  وم��غ��ادرة  م�شاكنهم  اإىلاإخ���الء 

ل�شيما ال�شغار.
التي ل  التخزينية اجلديدة،  ال��وادي غمر احلفرة  اأن  املنطقة  اأه��ايل   وبح�شب 
واملنطقة  ال�شعبية  نحو  طريقها  امل��ي��اه  وتوا�شل  لتفي�ض  الإن�����ش��اء،  حت��ت  ت��زال 
لنقل  حافالت  بتوفري  عليا  توجيهات  اإىل  الفحلني  م�شوؤول  واأ���ش��ار  ال�شكنية.  

اأهايل املنطقة اإىل  خارجها، حفاًظا على      �شالمتهم، �شواء اإىل منازل اأقاربهم، 
اأو نقل من يرغب منهم اإىل الفنادق، لالإقامة فيها حتى انح�شار مياه الوادي 

ومعاجلة الأ�شرار وعودة الأمور اإىل طبيعتها. يف املنطقة.
وقال اأحد اأرباب الأ�شر، من اأبناء الفحلني: اإن الوادي حا�شرهم داخل منازلهم، 
دون اأن يتمكنوا من اخلروج ومغادرتها، قبل تدخل اجلهات املخت�شة لنت�شالهم  

واإنقاذهم، لفًتا اإىل اأنهم مل ي�شاهدوا الوادي بهذه القوة 
والكثافة يف حياتهم. 

وتداول الأهايل حتذيًرا ودعوة بعد في�شان الوادي لتوخي احليطة عند املرور 
قطع  ب�شبب  الفحلني،  منطقة  مب���وازاة  اخليمة  ب��راأ���ض   ال��دائ��ري  الطريق  يف 

مياهالوادي للطريق.

•• ال�صارقة-الفجر:

يف طرح اإعالمّي يتناول ال�شعر العربي وق�شاياه، ويفتح الباب وا�شعاً على 
والتلفزيون،  لالإذاعة  ال�شارقة  لهيئة  التابعة  ال�شارقة  قناة  تبّث  كنوزه، 
، الذي ي�شت�شيف نخبة من  برناجمها الأ�شبوعي اجلديد ديوان العرب 
الأدبية،  اجلوائز  اأرف��ع  على  احلا�شلني  العربي، من  الوطن  �شعراء  اأه��م 
ُتعنى  التي  والأدب��ي��ة  النقدية  الق�شايا  من  جمموعة  يف  معهم  ليتحاور 

باإبراز دور ال�شعر ومكانه وجمالياته. 
ويناق�ض الربنامج الذي يقدمه الأ�شتاذ الدكتور ماهر املبي�شني، رئي�ض 
�شعراء  اأه��م  من  نخبة  ال�شارقة،  جامعة  يف  واآداب��ه��ا  العربية  اللغة  ق�شم 
واإياهم  الوطن العربي يوم ال�شبت يف متام ال�شاعة 10 م�شاًء، م�شتعر�شاً 
خ�شو�شية ال�شعر العربي منذ ع�شر ما قبل الإ�شالم و�شوًل اإىل ع�شرنا 

احلديث، وعالقة الق�شيدة وجتلياتها على م�شرية املبدع. 
الأ�شماء  م��ن  جمموعة  ال��ربن��ام��ج  ي�شت�شيف  حلقة،   16 ام��ت��داد  وعلى 
فيه  واأّث��رت  العربي،  الثقايف  باملنجز  التعريف  يف  اأ�شهمت  التي  ال�شعرية 
باإنتاجاتها الإبداعية اأبرزهم معايل الدكتور �شالح جرار، وزير الثقافة 
والناقد  عي�شى،  را���ش��د  الأردين  وال�����ش��اع��ر  والأ���ش��ت��اذ  الأ���ش��ب��ق،  الأردين 
والأكادميي املغربي عبد الرحمن بوعلي، وال�شاعر املوريتاين �شيدي ولد 

الأجماد، والناقد املغربي يحيى عمارة.
الربيكي، مدير  ال�شاعر حممد  الإم��ارات  الربنامج من  كما وي�شت�شيف 
بيت ال�شعر يف ال�شارقة، وال�شاعر عبداهلل الهدية، وال�شاعر ح�شن النجار، 
�شيقدمون  واآخ��ري��ن  ال��ظ��اه��ري،  امل��ط��ريي، وجن���اة  وال�����ش��اع��رت��ان �شيخة 
قرب  عن  امل�شاهد  ليتعّرف  احللقات  خالل  ق�شائدهم  ويلقون  جتاربهم 

اأكر على جتاربهم وامل�شروع الإبداعي الذي يخو�شونه. 

وحول هذا الربنامج، اأكد املنتج جنم الدين ها�شم على اأن ديوان العرب  
ي��ت��واف��ق م��ع روؤي����ة وت��وج��ه��ات الإم�����ارة يف ال��ت��ع��ري��ف مب��ن��ج��زات املبدعني 
والأدباء من خمتلف اأنحاء الوطن العربي ورعاية جتاربهم واإبداعاتهم، 
منذ  جهودها  كّر�شت  والتلفزيون  ل��الإذاع��ة  ال�شارقة  هيئة  اأن  مو�شحاً 
ال�شارقة  م�شروع  جانب  اإىل  والوقوف  ال��روؤى  هذه  لرتجمة  انطالقتها 

الثقايف املتكامل الذي يزدهر يوماً بعد يوم.
وتابع منتج للربنامج:  لطاملا كان ال�شعر العربي حموراً للِحراك الثقايف 
وال�شعوب،  الأمم  وج��دان  عن  يعرب  يجمع  ال��ذي  فهو  اأ�شكاله،  مبختلف 
امل�شاهدين  اأم���ام  ن��اف��ذة  نفتح  اأن  على  حر�شنا  ل��ه��ذا  �شريتهم،  وي��وث��ق 
اأك��ر على من��اذج عربية ممن قدموا منجزاً  للتعّرف عن قرب  تقودهم 
�شعرياً كبرياً و�شكلت جتاربهم اإ�شافة اإىل امل�شهد الثقايف العربي، لنقدم 

منوذجاً اإعالمياً يخدم ق�شايا الأدب والثقافة ويحتفي باأ�شحابه . 

•• ال�صارقة-الفجر:

الإح�شائية  واملوؤ�شرات  الأولية  النتائج  من  عدد  عن  ال�شارقة  جامعة  اأعلنت 
بدء  اأ�شبوعني من  م��رور  بعد  وذل��ك  ُبعد،  عن  التعلم  نظام  بتطبيق  املتعلقة 
التعليمية  من�شاتها  تفعيل  يف  اجل��ام��ع��ة  ب����داأت  ح��ي��ث  ل��ل��ن��ظ��ام.  تطبيقها 
جميع  يف  كامل  ب�شكل  ُبعد”.  عن  “التعليم  ب�  حاليا  واملعروفة  الفرتا�شية 
كليات اجلامعة، ولكافة براجمها الأكادميية وم�شاقاتها التدري�شية، بداية من 
يوم ال�شبت املوافق ال�شابع من مار�ض احلايل، وذلك حر�شاً من اإدارة اجلامعة 
ومبا  اجل��ودة  م�شتويات  باأعلى  اجلامعة  يف  التعليمية  العملية  ا�شتمرار  على 
ي�شمن حتقيق املخرجات التعليمية وتطبيق اأعلى معدلت الأمان وال�شالمة 
بالقرارات  اجلامعة  من  والتزاماً  فيها،  العاملني  ولكافة  لطلبتها  ال�شحية 
بداأت اجلامعة  بهذا اخل�شو�ض. حيث  بالدولة  املعنية  ال�شادرة من اجلهات 
لالإ�شراف  العمل  فرق  من  عدد  بت�شكيل  الفعلي  التطبيق  عن  الإع��الن  فور 
على تنفيذ التعلم عن ُبعد مبا يف ذلك التدريب الكلينيكي والتدريب العملي 
باجلامعة  املعلومات  تقنية  ق�شم  ت��وىل  كما  العليا.  ال��درا���ش��ات  وحم��ا���ش��رات 
الدعم  وتقدمي  ومتابعة  التقنيات  على  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  تدريب 

الفني الالزم.

اأنه  اأي�شاً  اجلامعة  اأعلنتها  التي  والإح�شائيات  النتائج  تلك  اأظ��ه��رت  كما 
تفاعلية  افرتا�شية  حما�شرة   )8064( ع��دد  بث  مت  قد  امل��دة  تلك  وخ��الل 
نف�شه  الأ�شلية  املحا�شرات  توقيت  يف  متزامن  ب�شكل  تتم  وال��ت��ي  مبا�شرة، 
اإدارة امل�شاقات، حيث يلتقي خاللها كافة الطلبة امل�شجلني يف  على منظومة 
امل�شاق كل يف مكان تواجده مع اأ�شتاذ املادة املتواجد يف مكتبه بالتوقيت نف�شه 
لل�شرح والتفاعل التام، كما مت ت�شجيل هذه املحا�شرات ليتمكن الطالب من 
الطالع عليها ومتابعتها يف اأي وقت ينا�شبه، حيث بلغ اإجمايل الوقت الزمني 
اأكر  تلقاها  �شاعة  األ��ف   25 من  اأك��ر  املبا�شرة  التفاعلية  املحا�شرات  لتلك 
اأماكن تواجدهم �شواء  األف طالب وطالبة باجلامعة على اختالف   15 من 
املقيمني داخل دولة الإمارات العربية املتحدة وخارجها، با�شتخدام الأجهزة 
الإلكرتونية املتاحة لديهم. هذا بال�شافة اإىل عدد 10500 �شاعة تدريب 
خمربية.  درو����ض   3600 و  م��ي��داين  ت��دري��ب  �شاعة   16800 و  اكلينيكي 
با�شتديوهات  و�شورة  �شوتاً  امل�شجلة  العلمية  املحا�شرات  اإىل  بالإ�شافة  هذا 
ويتم  امل�شاقات”  اإدارة  “منظومة  على  حالياً  و�شعها  مت  وال��ت��ي  اجل��ام��ع��ة، 
م�شاهدتها ب�شكل يومي وم�شتمر من الطلبة والتي بلغ عددها 72 حما�شرة. 
كما ا�شتخدمت اجلامعة اأي�شاً جمموعة متنوعة من احللول التقنية املقدمة 

بالتعاون مع كربيات ال�شركات العاملية املتخ�ش�شة يف هذا املجال. 

مت�صررا  منزال   40

وادي نقب يتدفق ويهدد الفحلني ويت�شبب يف اأ�شرار للم�شاكن 

جماليات وق�شايا ال�شعر العربي على �شا�شة 
قناة ال�شارقة يف ديوان العرب

بعد مرور 15 يومًا من تفعيل من�صاتها التعليمية االفرتا�صية

جامعة ال�شارقة ُتعلن عن نتائج واإح�شائيات تطبيقها للتعلم عن ُبعد

كورونا بني الإميان والوعي 
 

�شفحات  يف  �شي�شطر  اأن����ه  ب��ي��ق��ني  ن��ع��ل��م  وق��ت��اً  ال��ف��رتة  ه���ذه  يف  ن�شهد 
يف عقول  ك��ب��رياً  اأث���راً  و�شيرتك  ال��ق��ادم��ة،  الدرا�شية  ال��ت��اري��خ،وامل��ن��اه��ج 
اأنه ل �شيء م�شتحيل، ول  و�شدور جيل جديد موؤمن ول يزال يوؤمن 
تعانق  ال��ت��ي  والأح����الم  ال�شاخمة  الأم����اين  اأ���ش��ح��اب  على  ي�شعب  اأم���ر 

ال�شماء !

كورونا
هذا املر�ض الذي اأتى من حيث ل نحت�شب، وفجاأًة، بني ليلٍة و�شحاها 
اأُغلقت مدار�شنا، وُحذرنا من خمالطة اجلميع، وبعدها باأياٍم قليلة جداً 
اأُغلقت م�شاجدنا ..  ُطلب منا ال�شتقرار واأ�شبح واجباً وطنياً اأن جتل�ض 

يف بيتك  ! 
ال�شيني حني بداأ  ال�شعب  املر�ض يف  راأى ما فعله  ا�شتثناء  جميعنا بال 
الوفيات يف  ن�شبة  اأن  دم حني علم  ا�شتثناء �شُ يف ووه��ان، وجميعنا بال 
اإ�شتهانوا به! وجميعنا بال  اإيطاليا قد فاقت ن�شبتها يف ال�شني لأنهم 
ا�شتثناء كان يتوقع اأن يتحول هذا املر�ض اإىل وباء عاملي، وي�شبح كارثه 

�شحية واإقت�شادية ت�شيب العامل باأ�شره، 
ال��ع��امل يجمعه م�شري م�شرتك  ال��ع��امل ولأول م��ره يف ه��ذا  ال��ي��وم ك��ل 
ويحمل م�شوؤولية م�شرتكه! لأول مره يف العامل منلك نف�ض املعلومات 
التي ميلكها العامل كله ونح�شى بنف�ض الفر�ض للم�شاركة مهما كانت 

م�شاحة دولتنا ومهما كان عمرنا القت�شادي! 

كورونا!
ق�ّشم العقليات بطريقة وا�شحة واأرانا الفرق الوا�شح بني اأربعة مفاهيم 

اأ�شا�شية وهي الوعي، و اخلوف، و الذعر، والميان! 
فاأ�شبح جمتمعنا ي�شخ ر�شائله عرب مواقع التوا�شل الجتماعي بتلك 
الأربع مفاهيم ال�شا�شية ، ر�شائل ذات وعي حقيقي بطبيعة المر تتكلم 
احليطة  اأخ��ذ  اجلميع  م��ن  وتطلب  املفيدة  الن�شائح  وتن�شر  ب��الرق��ام 
اأنف�شهم خوفاً  امل�شوؤولية من  اأ�شخا�ض يبداأون بتحمل  واحلذر، تراهم 
على جمتمعهم واأفراده ليتقوا �شر املر�ض، تراهم و�شطني ل يتملكهم 
خوف ولكنهم حمتاطني وماأمنني ومنظمني وم�شتعدين لفعل اأي �شيء 
تطلبه منهم دولتهم! م�شاملني يف حديثهم مع الغري ويعي�ض ال�شالم يف 

�شدورهم. 
مو�شوع  م��ع  ويتعامل  النا�ض  ب��ني  ال�شلبي  اخل��وف  ين�شر  اآخ��ر  وف��ري��ق 
كورونا على اأنه قدر ما جاء باأمر اهلل )والعياذ باهلل( بل جاء بتخطيط 
�شعيد  اأ�شابها هّي! فرتاه  املر�ض  اأ�شاب  من قبل دول خمتلفة،اأول ما 
يت�شمت  اإميانه،  من  ومتجرد  اإن�شانيته  من  متجرد  الب�شر،  اأ�شاب  مبا 
بهذا، ويفرح لأ�شابة هوؤلء! وبعدها ين�شر ف�شاعة هذا املر�ض وكيفية 
فتكه مبن ي�شيبه ! ثم يبداأ باحلديث عن غ�شب اهلل وين�شى اأن الأمر 

لو كان بيد الب�شر لتجرد من الرحمة
ال��ظ��روف �شعبة، ذا رحمة  ك��ان��ت  ت���راه مهما  ولأن���ه ج��اء م��ن عند اهلل 
�شحياً،  عليه  الزم���ة  م���ردود  ك��ان  مهما  ف��رد  ك��ل  ي�شت�شعرها  مبطنة، 

نف�شياً، اإقت�شادياً، �شيا�شياً، �شخ�شياً اأو فكرياً. 
ت��ع��دى خوفه  م��ن معنى،  الكلمة  م��ا حتمله  بكل  م��ذع��ور  اآخ���ر  وف��ري��ق 
املعقول، بداأ بر�ض اأطفالة باملنظفات، ويداه قد ت�شققت من ال�شنتايزر  
نهاية  ين�شر عن  ي�شتت من حوله دون عقل!  و  �شبب  يعزل نف�شه دون 
العامل ويجعل اأطفاله يغ�شبون مما اأ�شاب الب�شرية ب�شبب كبته وذعره. 

فال ي�شتطيعون ا�شت�شعار رحمة اهلل اأو نعمته يف هذه الوقات. 
تعلم  الزم���ة  بعد  لكنه  ال�شابق،  يف  ج��داً  ملتزماً  يكن  مل  اآخ��ر  وف��ري��ق 
بع�ض الحاديث اخلا�شة بالتوحيد فاأتي لي�شطر لك اأحاديث التوحيد 
والتوكل على اهلل ويطلب منك اأن ُترقي نف�شك واأن ل تاأخذ باحليطة 
واحلذر! .. فرتاه يقراأ املعوذات ويخرج من املنزل ليعود له يف اآخر اليوم 
بعد اأن خالط مئات الب�شر! و�شرب بكل حتذيرات امل�شوؤولني واأ�شحاب 
القرار باحلائط،، ومن اأكون اأنا كي اأُقلل من قيمة التوحيد اأو مفعول 
الرقيا ولكن هو نف�شه ربنا الذي اأمرنا بالتوكل عليه يف جميع الأمور 
قال يف �شورة البقرة ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة  ما دام بيد الإن�شان 
اأن يجل�ض يف منزله واأن ل يخالط من ميكن اأن يكونوا �شبباً يف هالكه 
حاجة  ل  تهلكه  اإىل  بنف�شه  يلقي  اأن  عليه  يجب  فال  اأ�شرته!  وه��الك 

لها! 
الوعي احلقيقي هو اأن نفهم الدين بكل جوانبه واأن ل ناأخذ من الدين 
املوت  ب��اأن  اأن نوؤمن  التوحيد احلق هو  ما ن�شاء ون��رتك منه ما ن�شاء! 
حق وال�شاعة حق واأننا نحن اليوم نعي�ض اختباراً دنيونياً قد يكون �شبباً 

لرفعنا درجات يف الأخرة، 
باإ�شمك  النوم  قبل  تويرت  يكتب يف  ك��ان  لكل من  كفر�شة  ج��اء  كورونا 
اللهم اأموت واأحيا  ول ي�شت�شعر معنى املوت ول النوم ول احلياة، لكل 
من كان يغرد بال�شتغفار، لأن اخلط العربي جميل ولي�ض لال�شتغفار 
احلقيقي وجتديد التوبة! لكل من كان يعتقد اأن هناك فر�شة اأخرى 
– �شلوا يف  اإع��الن �شلو يف رحالكم!   دم حني مت  الفجر! و�شُ ل�شالة 
بيوتكم  ، لكل من كانت اجتماعات العمل �شبباً يف جعل �شالة الظهر 
والع�شر )جمعاً( روتينياً ل يد له فيها! – لكل من كان يكره جتمعات 
اأهله وينعتها على اأنها اإزعاج، لكل رجل كان قد �شّيع من حقوق اأ�شرته 

الكثري جاء كفر�شة كي يرى مدى روعتهم وي�شت�شعر لطفهم! 
ب�شدر رحب موؤمنني بحديث  الأزم��ات  نعي�ض  اأن  هو  الوعي احلقيقي 
الر�شول �شلى اهلل عله و�شلم حني قال:»عجًبا لأمر املوؤمن اإن اأمره له 
كله خري اإن اأ�شابته �شراء �شكر فكان خرًيا له، واإن اأ�شابته �شراء �شرب 

فكان خرًيا له«، ! 
وفعاًل فاإنه لأمر عجيب اأن يكون هناك دولة كدولة المارات العربية 
اأ�شاب العامل، يثني  املتحدة، تعمل بجهد، �شاكرًة هلل و�شابرًة  على ما 
عليها القا�شي والداين، وت�شهد لها اأف�شل الدول اأنها الأف�شل تفاعاًل 
مماً اأننا اأنتهجنا  واإح�شاناً مع الأزمة لنثبت للجميع،اأفراداً وجماعاٍت واأُ
الن�شانية نهجاً والت�شامح �شعاراً واأننا حمظوظون ب�شيوخ همهم ال�شالم 

وحتيتهم ال�شالم ومنهجهم �شالم ... 
ولكل من يعتقد اأن كورونا خطري، نعم كورونا خطري ولكن الأخطر هو 
اأن تكون �شبباً يف اأن ي�شتهني الآخرون بهذا املر�ض دون اأدنى علم منهم 
�شخ�ض  ياأتي  ثم  اأف��راده��ا  على  احلفاظ  �شبيل  يف  الدولة  جتاهده  مبا 
يكَفر  و  بالأزمة  وي�شتهني  الالإ�شاعات  لين�شر  املتابعني  ماليني  ميلك 

هذا ويثني على ذاك دون اأن يتحمل وزر  من �شدقه وا�شتهان معه. 
كونوا على قدر امل�شوؤولية فهذا وقتنا الآن اأن نثبت للجميع اأننا قادرون 

على حتمل امل�شوؤولية، واإحداث الفارق.
ملتزمون يا وطن ، ملتزمون بوعي .. 

���ش��خ��اء رخ����اًء .. و���ش��ائ��ر بالد  اأم��ن��اً مطمئناً  اأج��ع��ل ه���ذا ال��ب��ل��د  ال��ل��ه��م 
امل�شلمني. 

بقلم الكاتبة: 
اأ�صماء غيث غيث العبيديل
Alobaidli.asma@gmail.com
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•• العني-الفجر:

ق���ال ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ن��ه��ي��ان بن 
ركا�ض ان قيادتنا العظيمة �شّخرت 
ع��ل��ى ال�����دوام ك��ل الإم���ك���ان���ات خلري 
، حتى جعلت من  واأب��ن��ائ��ه  ال��وط��ن 
الإم�������ارات دول����ة ق��وي��ة ق�����ادرة على 
جتاوز كل التحديات ، كما اأ�شبحت 
دولة الإم��ارات منوذجاً متميزاً بني 
فريو�ض  م��ك��اف��ح��ة  يف  ال���ع���امل  دول 
اليوم  جميعاً  وم�شوؤوليتنا  ك��ورون��ا 
وال��ت��زام حتى  بحر�ض  نقف معاً  اأن 
ي��ب��ق��ى ه����ذا ال���وط���ن وك����ل م���ن فيه 
ي��ن��ع��م ب���اخل���ري وال�������ش���الم والأم������ان 
وان م��ا قدمته دول��ة الإم����ارات من 
وال�شعوب  للدول  اإن�شانية  خدمات 
الأخ������رى يف م��ك��اف��ح��ة ال���وب���اء بات 
من��وذج��اً ي�����ش��رب ب��ه امل��ث��ل يف مدى 
وقيادتها  ال���دول���ة  ه����ذه  اإن�����ش��ان��ي��ة 
ب�شهادات  ح��ظ��ي��ت  ال��ت��ي  احل��ك��ي��م��ة 

يف  وفاعليتها  اإن�شانيتها  على  عاملية 
ت��ق��دمي امل�����ش��اع��دات وم��د ي��د العون 

لالآخرين.
اأط��ل��ق��وه��ا حتت  ال���ت���ي  اإن احل��م��ل��ة 
ع���ن���وان »م��ل��ت��زم��ون ي���ا وط�����ن« هي 
ح���ق���اً م����دع����اة ل��ل��ت��ق��دي��ر وال���ث���ن���اء، 
م�شتوى  اإىل  ع��ربه��ا  ي��رت��ق��ون  فهم 
القيم  بث  يف  الأخالقية  امل�شوؤولية 
لدور  راف����د  دور  ول��ع��ب  الإي��ج��اب��ي��ة 

احلكومات يف مواجهة الأزمات
اإن���ن���ا ن��ح��ي��ي ج��ه��وده��م ون���دع���و كل 
مواطن ومقيم على اأر�ض الإمارات 
ن�شر  يف  وي�شهم  ح��ذوه��م  ي��ح��ذو  اأن 
ال�شحية  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات  الإر�����ش����ادات 
ال�����ش��ادرة م��ن اجلهات  وال��وق��ائ��ي��ة 
جميعاً  لنكون  ال��دول��ة  يف  املخت�شة 
ج�����ن�����وداً ل���ل���وط���ن وح�����م�����اًة ل����ه من 
كلنا  الفريو�ض..  هذا  انت�شار  خطر 

»ملتزمون يا وطن.
بالتوجيهات  الل��ت��زام  فيها  ون��اأك��د 
الكرمية من قيادتنا الر�شيدة حتى 
حولنا،  م��ن  وال��ع��امل  جميعاً  ن��ع��رب 
الظروف احلالية، متمنياً من جميع 
ومقيمني،  مواطنني  ال��وط��ن  اأب��ن��اء 
موا�شلة التزامهم والت�شرع هلل عز 
وجل اأن يزيل هذه املحنة عن العامل 
اأج��م��ع وح��ف��ظ اهلل ال��وط��ن وحفظ 
�شعبه من  اهلل  وح��ف��ظ  ق��ي��ادت��ه  اهلل 

كل �شوء ومكروه..

•• الفجرية -وام:

وق��ع��ت م��وؤ���ش�����ش��ة ح��م��د ب��ن حم��م��د ال�����ش��رق��ي لالأعمال 
الإن�شانية وجامعة العلوم والتقنية يف الفجرية مذكرة 
دعم  ت�شهم يف  ومتطورة  دائمة  �شراكة  لتاأ�شي�ض  تفاهم 
العملية التعليمية وال�شحية وخدمة املجتمع، وحتقيق 

الأهداف ال�شرتاتيجية للطرفني.
وق���ع م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م ع��ن م��وؤ���ش�����ش��ة ح��م��د ب��ن حممد 
ال�شرقي لالأعمال الإن�شانية �شهيل را�شد القا�شي مدير 
الفجرية  يف  والتقنية  ال��ع��ل��وم  جامعة  وع��ن  امل��وؤ���ش�����ش��ة، 

الدكتور علي اأبو النور مدير اجلامعة.
وتن�ض املذكرة على تعزيز التعاون البناء بني الطرفني، 
فعال،  ب�شكل  بينهما  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ع��الق��ات  واإق���ام���ة 
العالقة  ه��ذه  ا�شتمرار  يكفل  مبا  موؤ�ش�شي،  نظام  وف��ق 
وتطويرها ب�شكل م�شتمر ومبا يخدم كل �شرائح املجتمع 
امل�شتهدفة، ل �شيما ال�شتفادة من الكوادر املهنية لدى 
وامل�شاريع  وال���ربام���ج  ال���درا����ش���ات  اإع�����داد  ك��ل ط���رف يف 
امل�شرتكة  ال����زي����ارات والج��ت��م��اع��ات  وت���ب���ادل  ال���الزم���ة 
التعليمية وم�شاعدة طلبة  العملية  التي ت�شب يف دعم 
اجلامعة املع�شرين ماليا، �شمن ال�شروط والقواعد التي 

توقيع  اإن  القا�شي  �شهيل  وق��ال  الطرفان.  عليها  يتفق 
ال�شمو  �شاحب  توجيهات  �شمن  تاأتي  التفاهم  مذكرة 
الأعلى  املجل�ض  ال�شرقي ع�شو  بن حممد  ال�شيخ حمد 
حاكم الفجرية ومتابعة �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن 
حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية رئي�ض جمل�ض اأمناء 
ج�شور  ومد  ال�شرتاتيجية  اخلطط  تنفيذ  يف  املوؤ�ش�شة 
التعاون مع موؤ�ش�شات املجتمع يف خمتلف املجالت ذات 
وال�شحية  التعليمية  العملية  امل�شرتك، ودعم  الهتمام 
والتقنية  العلوم  بالتعاون مع جامعة  الإم��ارة وذلك  يف 

يف الفجرية.
اأهمية مذكرة  النور  اأب��و  علي  الدكتور  اأك��د  من جانبه، 
اإدارة اجلامعة  امل�شرتك بني  التعاون  التفاهم يف تعزيز 
واملوؤ�ش�شة، خا�شة يف جمال دعم الطلبة املع�شرين ماليا 
وم�شاعدات بع�ض احلالت يف �شداد ر�شومهم الدرا�شية 
للفئات  امل�����ش��ت��دام��ة  التنمية  ي��ح��ق��ق  مب��ا  دوري  ب�شكل 
امل�شتهدفة، م�شريا اإىل تو�شيع نطاق التعاون، م�شتقباًل 
مع املوؤ�ش�شة ، مبا يتوافق مع ر�شالة اجلامعة وحماورها 
ال��ت��ع��ل��ي��م وال�����ش��ح��ة والتميز  ت��رت��ك��ز ع��ل��ى دع����م  ال���ت���ي 
التنمية  عملية  يخدم  مبا  ال�شرتاتيجية،  وال�شراكات 

امل�شتدامة يف الدولة.

•• دبي -الفجر:

خدمة  الإم�����������ارات  يف  ان���ط���ل���ق���ت 
لتقدمي  ب�����ع�����د(،  ع�����ن  )ال�����ط�����ب 
للملتزمني  ال��ط��ب��ي��ة  اخل����دم����ات 
تنفيذا  امل������ن������زل،  يف  ب����ال����ب����ق����اء 
من  للوقاية  ال��دول��ة  لتوجيهات 

فريو�ض كورونا امل�شتجد.
الطبية  ب���رامي  جمموعة  وق��ال��ت 
للمواطنني  مقدمة  اخل��دم��ة  اإن 
وامل���ق���ي���م���ني يف دول������ة الإم���������ارات 
ال�شت�شارات  ع���ل���ى  ل��ل��ح�����ش��ول 
ال��ط��ب��ي��ة ع���رب ال���ه���وات���ف وه����م يف 
م��ن��ازل��ه��م، ع���رب م��ن�����ش��ة )ب����رامي 
ل��ل��ت��ط��ب��ب ع����ن ب����ع����د( اجل����دي����دة 
واملرخ�شة من قبل هيئة ال�شحة 

بدبي.
من�شة  ال��ط��ب��ي��ب  و���ش��ي�����ش��ت��خ��دم 
اخل���دم���ات ال�����ش��ح��ي��ة ع��ن ب��ع��د يف 

بعد  ي��ق��وم  ث��م  امل��ر���ش��ى  ت�شخي�ض 
ذلك باإعداد و�شفة طبية واإر�شالها 
التي  ب��رامي  ميدي  �شيدلية  اإىل 
�شتقوم بتو�شيل الدواء اإىل املنزل 
اإ�شافية،  تكلفة  اأي  ب��دون  جم��ان��اً 
وهي خدمة معتمدة لدى �شركات 
الإ�شت�شارة  وت�����ش��م��ل  ال���ت���اأم���ني 
الطبية وخطط العالج والأدوية.

وقال الدكتور جميل اأحمد املدير 
التنفيذي ملجموعة برامي للرعاية 
ال�������ش���ح���ي���ة: ي���ح���ت���اج امل���واط���ن���ون 
بالبقاء  امل���ل���ت���زم���ون  وامل���ق���ي���م���ون 
الظروف  ه����ذه  خ����الل  امل���ن���زل  يف 
تداعيات  ن��ت��ي��ج��ة  ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، 
رع���اي���ة  اىل  ك������ورون������ا،  ف����ريو�����ض 
ل���ذل���ك اط��ل��ق��ن��ا خدمة  ���ش��ح��ي��ة، 
الطب عن بعد،  حتت �شعار )ابقى 
يف املنزل وكن باأمان(، و)ابقى على 

توا�شل مع طبيبك اخلا�ض(.
 وت���اب���ع: اخل���دم���ة امل��ت��وف��ره عرب 
هي   047070777 ه����ات����ف 
تلبي  ال���ت���ي  ن��وع��ه��ا  م���ن  الأوىل 
الدولة من  احتياجات مر�شى يف 
خالل اإ�شت�شارة اطبائهم املف�شلني 
واملتابعني حلالتهم ال�شحية منذ 
���ش��ن��وات، ولي�ض م��ن خ��الل فريق 

م�شتقل من الأطباء. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

املجتمع،  ت��ن��م��ي��ة  دائ��������رة  اأع����ل����ن����ت 
األف   11 اأك����ر م���ن  ا���ش��ت��ق��ب��ال  ع���ن 
ا�شتطالع  يف  الآن  ح��ت��ى  م�����ش��ارك��ة 
اإىل قيا�ض  ي��ه��دف  وال����ذي  الأ����ش���رة، 
الجتماعية،  ب��امل��و���ش��وع��ات  ال��وع��ي 
ودرا�شة العوامل التي توؤثر يف اتخاذ 
ف على  القرارات لدى الأ�شر، والتعرُّ
اإمارة  يف  تعي�ض  التي  الأُ�شر  حاجات 
برامج  �شياغة  اأج���ل  م��ن  اأب��وظ��ب��ي، 
و���ش��ي��ا���ش��ات اج��ت��م��اع��ي��ة، ُت��ل��ب��ي هذه 

الحتياجات واملتطلبات.
ا�شتقبال  يف  ال������دائ������رة  وت�������ش���ت���م���ر 
لتحقيق  اجل��م��ه��ور  م��ن  امل�����ش��ارك��ات 
اأك�����رب م�����ش��ارك��ة مم��ك��ن��ة، واأظ���ه���رت 
من  النتائج الأولية م�شاركة 64% 
اأب��وظ��ب��ي، و%26 م��ن العني،  اأُ���ش��ر 
ال���ظ���ف���رة،  م��ن��ط��ق��ة  م����ن  و10% 
�شارك فيها %65 من الإماراتيني، 

و%35 من غري الإماراتيني.
الأ�شرية  امل�������ش���ارك���ني  ح���ال���ة  وع�����ن 
 72% اأن  الأرق����������������ام،  اأظ�������ه�������رت 

مرتبطني،  غري   19% متزوجني، 
متزوجني   2% م��ط��ل��ق��ني،   6%
منف�شلني، و%1 من الأرام��ل، ويف 
حم��ور من��ط الأ���ش��رة، اأخ��ت��ار 58% 
اأختار  بينما  النووية،  الأ���ش��رة  منط 

املمتدة. ال�شرة  منط   42%
اأكد  الوظيفة،  بنوعية  يتعلق  ومب��ا 
القطاع  يف  ي��ع��م��ل��ون  اأن��ه��م   53%
قطاع  موظفي  م��ن  و15%  ال��ع��ام، 
يعملون،  ل  و11%  اخل�����ا������ض، 

املنازل، و%3 من  رب��ات  و%4 من 
اأعمال  ل��دي��ه��م  و1%  امل��ت��ق��اع��دي��ن، 

جتارية �شخ�شية.
وياأتي ال�شتطالع تنفيذاً لتوجيهات 
الدائرة  وح��ر���ض  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة 
على معرفة الواقع احلايل الأ�شري 
اأب���وظ���ب���ي، ل��ل��و���ش��ول اإىل  اإم������ارة  يف 
احل�شول  ج��ان��ب  اإىل  دقيقة،  نتائج 
منط  ح��ول  مف�شلة  معلومات  على 
ل���الأف���راد، ونوؤمن  ال��ي��وم��ي��ة  احل��ي��اة 

باأن املجتمع �شريك رئي�شي يف اإعداد 
التوجهات الجتماعية امل�شتقبلية.

ويعد الهدف الرئي�شي من امل�شروع، 
التفاعل الإيجابي من قبل الأ�شر يف 
اأبوظبي يف الإجابة على ال�شتطالع 
ثقافتهم  رق��������ي  ي���ع���ك�������ض  ال����������ذي 
وم�شوؤوليتهم جتاه املجتمع، ويجعلنا 
على  وي�شاعدنا  امل�شتقبل،  ن�شت�شرف 
الأ�شر  داخ��ل  اأمن���اط احل��ي��اة  حتليل 
موا�شفات  اأع���ل���ى  ت���وف���ري  ل�����ش��م��ان 

احلياة الكرمية.
ويركز ا�شتطالع درا�شة الأ�شرة، على 
�شمان بناء اأ�شر م�شتقرة ومتما�شكة 
الجتماعية  امل����ت����غ����ريات  ظ�����ل  يف 
ويتطلب  املت�شارعة،  والق��ت�����ش��ادي��ة 
ذل���ك ال��ت��ع��اون ب��ني ك��اف��ة الأط����راف 
الأ���ش��رة نف�شها، من خالل  ب��دًء من 
املجتمع  اأف�������راد  وق������درة  وع����ي  رف����ع 
للتعامل مع العوامل التي توؤثر على 

ال�شتقرار الأ�شري بطرق اإيجابية.
املجتمع،  ت��ن��م��ي��ة  ال����دائ����رة  وع��م��ل��ت 
م����ع م��وؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ن��م��ي��ة الأ����ش���ري���ة 
ع��ل��ى اإر����ش���اء الأ���ش�����ض ال��الزم��ة نحو 
مع  والت�شريعات،  ال�شيا�شات  �شنع 
القطاع  م�شتقبل  ا�شت�شراف  �شرورة 
يف  ي�شاهم  �شوف  ال��ذي  الجتماعي 
اإيجاد احللول اخلالقة التي ت�شمن 
لأفراد  الكرمي  العي�ض  �شبل  توفري 
امل��ج��ت��م��ع. وت���دع���وا ال���دائ���رة جميع 
للم�شاركة  اأبوظبي  اإمارة  الأ�شر من 
التايل:  الرابط  ال�شتطالع عرب  يف 
http ://addcd .l ink /

family

•• عجمان-الفجر:

الحرتازية  الج�������راءات  اإط�����ار  يف 
الهادفه  ع��ج��م��ان  يف  ال��ن��ق��ل  لهيئة 
العامه  ال�����ش��الم��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
وموظفيها  ع���م���الئ���ه���ا  و����ش���ح���ة 
ال��وق��ائ��ي��ة و  ال��ت��داب��ري  متا�شيا م��ع 
الهيئة  تبا�شرها   التي  ال�شتباقية 
الوطنية لإدارة الطوارئ والزمات 
انت�شار  م�����ن  ل���ل���ح���د  وال�������ك�������وارث 
)كوفيد19(  ك���ورون���ا   ف��اي��رو���ض 
متعامليها  الهيئة  دع��ت  امل�شتجد، 
الكرتونيا  معامالتهم  اجن��از  اىل 
العدوى بني  انتقال  وذلك لتجنب 

املتعاملني
املدير  ل��وت��اه   ع��م��ر  ال�شيد  واأ����ش���ار 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع ال��ع��م��ل��ي��ات اأن 
اأمور  ت�شهيل  على  حتر�ض  الهيئة 
اإجناز  يف  وم�شاعدتهم  املتعاملني 
امل��ع��ام��الت الل��ك��رتون��ي��ة ح��ي��ث اأن 
ان  ميكن  الهيئة  معامالت  جميع 

تقدم من خالل املوقع اللكرتوين 
�شخ�شيا  للح�شور  احل��اج��ة  دون 
ملقر الهيئة و�شدد ان الهيئة تتخذ 
كافة الج��راءات تنفيًذا ملا اتخذته 
الدولة من تدابري وقائية ملواجهه  

الوباء  يف الآونه الخريه.
واأكدت �شارة احمد احلو�شني مديرة 
اأن  النقل   ادارة المتياز وت�شاريح 
اولوياتها �شالمة  الهيئة  ت�شع يف 
متعامليها وموظفيها و مبقدروها 

احل��ف��اظ ع��ل��ى ا���ش��ت��م��راري��ة العمل 
ب�شكل منتظم يف ظل هذه الظروف 
املتعاملني،  و�شعادة  ر�شا  لتحقيق 
امل��ت��ع��ام��ل��ني يف ح���ال وجود  وح��ث��ت 
الهيئة  مع  التوا�شل  ا�شتف�شار  اي 

املوقع  مثل   املتاحة  القنوات  ع��رب 
 www.ta.gov.ae الر�شمي  
اأو  ال��ه��ي��ئ��ة    WhatsApp اأو 
م��رك��ز الت�����ش��ال ع��ل��ى م���دار اليوم 

600599997

ف على حاجات االأُ�صر التي تعي�س يف اإمارة اأبوظبي للتعرُّ

 ا�شتطالع درا�شة الأ�شرة يتجاوز 11 األف م�شارك

هيئة النقل تدعو مراجعيها لإجناز 
معامالتهم الكرتونيا

•• دبي-الفجر:

األقت �شرطة دبي القب�ض على �شاب من اجلن�شية الأوروبية قام بن�شر مقطع 
فيديو يظهر فيه خالل ارتياده لأحد �شواطئ الإمارة غري مكرتث بالتعليمات 
ال�شادرة من دورية ال�شرطة وكذلك الإر�شادات التي تبثها با�شتمرار اجلهات 
املخت�شة عرب و�شائل التوا�شل الجتماعي.  وحتذر �شرطة دبي كل من يقدم 
على خرق القوانني، �شواء الحتادية اأو املحلية، اأو ينتهك التعليمات ال�شادرة 
من اجلهات الأمنية من اأنه �شيكون عر�شة للم�شاءلة مع اتخاذ كافة الإجراءات 
القانونية الالزمة بحقهم. وتدعو �شرطة دبي اجلمهور اإىل التقيد بالتعليمات 
ال�شادرة من اجلهات الر�شمية، منوهتاً اإىل اأن التعليمات والقوانني والر�شادات 
ال�شادرة من اجلهات الر�شمية يف هذه املرحلة وا�شحة، حيث اأن خمالفة هذه 
التعليمات ت�شع �شاحبها حتت طائلة القانون بن�شو�ض وا�شحة، حيث ل جهل 

يقف  لذلك  بامل�شوؤولية،  ال�شعور  درج��ات  باأدنى  يتمتع  ل  و�شاحبها  بالقانون 
القانون بعينه ال�شاهرة لكل من يحاول العبث ب�شفو الأمن والأمان وال�شكينة 

والطماأنينة التي يعي�شها اأفراد املجتمع يف وطننا العزيز الإمارات. 
مواقع  ا�شتخدام  اأثناء  بوعيهم  بالرتقاء  املجتمع  اأف��راد  دب��ي  �شرطة  وتهيب 
الإ�شاعات  وت��داول  التعليمات  خمالفة  خطورة  واإدراك  الجتماعي،  التوا�شل 
التي يقوم بن�شرها املخالفني دون ا�شت�شعار الت�شرفات التي من �شاأنها اأن تثري 
البلبلة واخلوف والهلع والنزعاج يف املجتمع، وتوؤكد على اأهمية اأمن و�شالمة 
ومقاطع  الإ���ش��اع��ات  مثل  ن�شر  ع��دم  اإىل  اجل��م��ه��ور  وت��دع��و  وت�����ش��دد  املجتمع، 
الفيديو التي توؤدي اإىل اإثارة خماوف النا�ض، حيث تعترب مثل تلك الر�شائل 
مبثابة اإ�شاعة يعاقب عليها القانون، بل عليهم اإبالغ اجلهات املخت�شة يف حال 
م�شاهدة اأي جتاوزات غري قانونية، عرب الت�شال ب� 901 اأو عرب خدمة من�شة 
اللكرتونية.  باجلرائم  اخلا�شة  ال�شكوى  ت�شجيل  تتيح  والتي    eCrime

•• ال�صارقة-وام:

للتعليم  ال�����ش��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  اأ�����ش����ادت 
املدار�ض  اإدارات  ب��ج��ه��ود  اخل��ا���ض 
التعليمية  وك�����وادره�����ا  اخل���ا����ش���ة 
والإداري�����ة وت��ع��اون اأول��ي��اء الأم���ور 
التعليم  نظام   تطبيق  يف  والطلبة 
اأم�ض الول  ال��ذي انطلق  عن بعد  
اخلا�شة  امل����دار�����ض  ط��ل��ب��ة  جل��م��ي��ع 

بالإمارة .
واأكدت الهيئة اأن احلر�ض واحل�ض 
اأدت  الوطنية  بامل�شوؤولية  ال��ع��ايل 
يف  التعليمية  التجربة  جن��اح  اإىل 
يومها الأول على الرغم من ظهور 
بع�ض املعوقات التقنية وال�شعوبات 
اأدى التعاون واجلهود  الفنية التي 
كبري  ج����زء  ت��خ��ط��ي  اإىل  ال��ك��ب��رية 
دون  اجل��م��ي��ع  دور  م��ث��م��ن��ة  م��ن��ه��ا، 

ا�شتثناء.
وق����ال ع��ل��ي احل��و���ش��ن��ي م��دي��ر عام 
اخلا�ض  للتعليم  ال�����ش��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة 
الراهنة  وال��ظ��روف  ال��ت��ط��ورات  اإن 
التحلي  اجل��م��ي��ع  م���ن  ت�����ش��ت��دع��ي 
بال�شرب ل �شيما اأن جتربة  التعليم 

عن بعد  تعد جتربة جديدة حتى 
ت��ن�����ش��ج مت���ام���اً ون��ت��م��ك��ن م���ن مل�ض 

نتائجها وتطويرها.
الأم���ث���ل  اأن����ه����ا احل�����ل  اإىل  واأ������ش�����ار 
يلبي  ال������ذي  الأف���������ش����ل  واخل�����ي�����ار 
ومتطلباتهم  ال��ط��ل��ب��ة  ح����اج����ات 
�شالمتهم  وي�����ش��م��ن  الأك���ادمي���ي���ة 
الذي  الراهن  الو�شع  مع  واأمنهم 
ا�شتدعى اتخاذ املوؤ�ش�شات التعليمة 
الحرتازية  التدابري  من  للعديد 
خطر  ودرء  ال���ط���ل���ب���ة  حل����م����اي����ة 
امل�شتجد   الإ�شابة بفريو�ض كورونا 
ا�شتمرارية  و���ش��م��ان    19 كوفيد 

التعليم بحلول مبتكرة .
ولفت اإىل اأن الهيئة و�شعت خطط 
ت�شمنت  م�����ش��ب��ق��ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
املدر�شية  للقيادات  املهني  التدريب 
املدار�ض  وت���زوي���د  امل�����واد  وم��ع��ل��م��ي 
بالحتياجات املطلوبة بالتعاون مع 
اإ�شافة  الأخ���رى  ع��دد من اجلهات 
عمليات  غ���رف���ة  ت��خ�����ش��ي�����ض  اإىل 
وال�شتف�شارات  املالحظات  لتلقي 
وال��ت��غ��ذي��ة ال��راج��ع��ة وال��ع��م��ل على 
تطويرية،  اإج����راءات  اإىل  حتويلها 

وطرح حلول ا�شتباقية .
اأن ���ش��م��ان جناح  واأك����د احل��و���ش��ن��ي 
منظومة التعليم عن ُبعد يف 116 
 200 اأك��ر من  ت�ش�شيف  مدر�شة 
اجلميع  و�شع  وطالبة  طالب  األ��ف 
اإطالق  وا�شتدعى  كبري  اأم��ام حت��ٍد 
ح��زم��ة م��ن امل��ب��ادرات ال��رام��ي��ة اإىل 
تبديد كافة التحديات التي قد توؤثر 
على ا�شتمرارية العملية التعليمية 
ت�شمنت تدريب الكوادر التعليمية 
حزمة  وتنظيم  مهاراتهم  وتعزيز 
اإدارات  ا�شتهدفت  تفاعلية  ور����ض 
ومعلمي  والأك���ادمي���ي���ني  امل���دار����ض 
وامل�شاعدين  ال���درا����ش���ي���ة  امل���ن���اه���ج 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ج��ام��ع��ة ح��م��دان بن 
هل�شنكي  وج��ام��ع��ة  ال��ذك��ي��ة  حممد 
وموؤ�ش�شة مبادارت حممد بن را�شد 

اآل مكتوم العاملية.
تقييم  اأنه يجري حالياً  اإىل  واأ�شار 
فريق  خ��الل  من  للمدار�ض  معمق 
جانب  اإىل  ال��ه��ي��ئ��ة  يف  اخل�������رباء 
ملختلف  ال�������ش���ام���ل���ة  الخ����ت����ب����ارات 
من�شات التعليم عن ُبعد و�شوًل اإىل 
اأدق التفا�شيل التي ت�شمن توفري 

على  واحل�شول  الو�شول  اإمكانية 
اإىل  اإ�شافة  وي�شر  ب�شهولة  التعليم 
ذلك فاإن الهيئة م�شتمرة يف عملية 
الإداري  ل��ل��ك��ادر  امل��ه��ن��ي  ال��ت��ط��وي��ر 
تدريبهم  خ���الل  م���ن  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
واأ�شاليب  اأدوات  ع��ل��ى  ب��ع��د  ع���ن 
تطبيق التعليم عن بعد اإىل جانب 
للمدار�ض  اخل���رباء  ف��ري��ق  متابعة 
بهدف تقييم اأدائهم خالل الفرتة 
اأن  اإىل  ون����وه احل��و���ش��ن��ي  امل��ق��ب��ل��ة. 
حتديات  �شت�شهد  احلالية  ال��ف��رتة 
ت��ق��ن��ي��ة ن��ت��ي��ج��ة ع���دة ع���وام���ل منها 
تتبعها  ال���ت���ي  امل���ن���اه���ج  اخ����ت����الف 
والبنية  امل�شتويات  املدار�ض وتباين 
اإىل  اإ�شافة  مدر�شة  لكل  التحتية 
م��دى ق��درة الأه��ايل على التعامل 
خا�شة  بعد  عن  التعلم  اأنظمة  مع 
فرتة  خ�����الل  ج�����اء  ت��ط��ب��ي��ق��ه  واأن 
الطارئة،  ال��ظ��روف  بحكم  ق�شرية 
الأولياء  وح��ر���ض  ج��اه��زي��ة  مثمنا 
والتوا�شل  اأبنائهم  مل�شاندة  الأم��ور 
م��ع امل��در���ش��ة لإجن���اح ه��ذه املبادرة 
وحتقيق اأهدافها وخمرجاتها مما 
والواعي  امل�����ش��وؤول  احل�����ض  يعك�ض 

الر�شيدة.  ال��ق��ي��ادة  غر�شته  ال���ذي 
الهيئة  اأن  ع��ل��ى  احل��و���ش��ن��ي  و���ش��دد 
تعمل يداً بيد مع املدار�ض وخمتلف 
لال�شتفادة  التعليمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
ال��ت��ي ت�شهم يف  ال��ت��ج��ارب  وت���ب���ادل 
بعد  عن  التعليم  منظومة  توحيد 
وتقدم احللول والأدوات للتحديات 
الهيئة  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  ال��ط��ارئ��ة، 
�شتقدم الدعم الالزم ل�شمان �شري 
منظومة العملية التعليمية ملا فيه 
م�شلحة العملية التعليمية واأبنائنا 

الطلبة ب�شكل عام”.

•• اأبوظبي - وام:

ل�شوؤون  الدولة  وزي��ر  ال��ب��واردي  اأحمد  بن  حممد  معايل  تلقى 
اأم�ض ات�شال هاتفيا من مريت�شي جيوانا نائب الأمني  الدفاع 
عالقات  بحث  خالله  جرى  ناتو  الأطل�شي  �شمال  حللف  العام 
الدفاعية  وال�������ش���وؤون  امل����ج����الت  يف  ال���ط���رف���ني  ب���ني  ال���ت���ع���اون 
واملبادرات  اجلهود  خمتلف  ودعم  تطويرها،  و�شبل  والع�شكرية 

الهادفة اإىل حتقيق ال�شتقرار والأمن الإقليمي والدويل.
وجهات   - الهاتفي  الت�شال  خ��الل   - اجلانبان  ا�شتعر�ض  كما 
النظر جتاه عدد من الق�شايا الإقليمية والدولية ذات الهتمام 

امل�شرتك.

�شرطة دبي تقب�ص على اأوروبي خالف التعليمات وارتاد ال�شاطئالبواردي يبحث هاتفيا مع نائب الأمني العام حللف )ناتو( التعاون امل�شرتك

الطب عن بعد .. خدمة للمر�شى 
امللتزمني بالبقاء يف املنزل بالإمارات

ال�شارقة للتعليم اخلا�ص ت�شيد بطواقم العمل التعليمي وتعاون اأولياء الأمور

حممد بن نهيان بن ركا�ص : ملتزمون يا وطن

تفاهم بني ال�شرقي لالأعمال الإن�شانية وجامعة العلوم والتقنية بالفجرية

ف��ق��د امل����دع����و/ ف��ي�����ض اهلل 
حاجي عزت اهلل ، بنغالدي�ض   
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )3502571AF( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0555594921

فقدان جواز �شفر
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

ديوا  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  حتتفي 
الأر�ض  �شاعة  البيئي  العاملي  باحلدث 
للطاقة  الأع��ل��ى  املجل�ض  مظلة  حت��ت 
الإم����ارات  ب��دب��ي، ومب�����ش��ارك��ة جمعية 
ال�شندوق  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ل��ل��ط��ب��ي��ع��ة 

العاملي للطبيعة.
ودعت الهيئة املتعاملني وجميع اأفراد 
لكوكب  دع��م��ه��م  اإظ��ه��ار  اإىل  املجتمع 
الأ�شواء  اإط���ف���اء  م��ن خ���الل  الأر������ض 
والأجهزة الكهربائية غري ال�شرورية 
من ال�شاعة 8:30 اإىل 9:30 م�شاء 
يوم ال�شبت املوافق 28 مار�ض اجلاري، 

وعدد  دب��ي  معامل  اأب���رز  ت�شارك  حيث 
كبري من املباين احلكومية واخلا�شة 
عرب  العاملية  البيئية  امل��ب��ادرة  ه��ذه  يف 
ال�شاعة  تلك  الأ���ش��واء خ��الل  اإط��ف��اء 
التي تنظم هذا العام حتت �شعار عرب 

ب�شوتك من اأجل الطبيعة”.
الطاير،  حم��م��د  �شعيد  م��ع��ايل  وق���ال 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  امل��ن��ت��دب  الع�شو 
بف�شل   : دب���ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة 
الروؤية الثاقبة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض 
ال���وزراء حاكم  رئي�ض جمل�ض  ال��دول��ة 
�شمو  وت��وج��ي��ه��ات  اهلل”،  رع�����اه  دب����ي 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل 

املجل�ض  رئي�ض  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم 
التنفيذي، باتت دبي منوذجاً ُيحتذى 

يف الهتمام مبختلف الق�شايا البيئية 
ودعم اجلهود العاملية للحد من ظاهرة 
اأن  اإىل  م�شريا  احل����راري،  الحتبا�ض 
ت�شارك  عربية  مدينة  اأول  كانت  دب��ي 
2008، مبا  يف �شاعة الأر���ض يف عام 
يوؤكد دورها ال�شّباق يف دعم واحت�شان 
املبادرات والفعاليات التي تعزز الوعي 

العام بالق�شايا البيئية.
وجميع  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ال���ط���اي���ر  ودع������ا 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف �شاعة  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد 
التوعية  اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي  الأر��������ض 
احلراري  الحتبا�ض  ظاهرتي  بخطر 
تر�شيد  ثقافة  وتر�شيخ  امل��ن��اخ،  وتغري 
ال���ش��ت��ه��الك وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى امل���وارد 

الطبيعية، وجعلها جزًءا ل يتجزاأ من 
منط احلياة اليومية.

ال���ه���دف م���ن �شاعة  ي��ت��ج��اوز  وق����ال : 
والأجهزة  الأ����ش���واء  اإط���ف���اء  الأر������ض 
دقيقة،   60 مل����دة  ال�������ش���روري���ة  غ���ري 
ح���ي���ث ي��ت��م��ث��ل ال����ه����دف الأ�����ش����م����ى يف 
اأفراد  ل��دى  البيئية  امل�شوؤولية  تعزيز 
بحماية  والتعّهد  واملوؤ�ش�شات  املجتمع 
املوارد  واملحافظة على  الأر���ض  كوكب 
اتباع  خ��الل  م��ن  امل��ح��دودة  الطبيعية 
من��ط ح��ي��اة م�����ش��ت��دام وال��ت��اأك��ي��د على 
اأهمية توحيد اجلهود و�شرورة العمل 
البيئية  الأخ���ط���ار  مل��واج��ه��ة  امل�����ش��رتك 
وم�شتدام  م�����ش��رق  م�شتقبل  ل�شمان 

لأجيالنا القادمة.
نتائج  دب��ي حققت  اإم��ارة  اأن  اإىل  ي�شار 
الكهرباء  ا�شتهالك  تقليل  يف  مهمة 
حيث   2019 الأر�����ض  ���ش��اع��ة  خ���الل 
���ش��ج��ل��ت ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم����ي����اه دبي 

يف  ال��ك��ه��رب��اء  ا�شتهالك  يف  انخفا�شاً 
الإم�����ارة ق���دره 267 م��ي��ج��اوات، مبا 
طناً   114 ق����دره  ان��خ��ف��ا���ش��اً  ي���ع���ادل 
وميكن   .. الكربونية  النبعاثات  من 
بحماية  ال��ت��ع��ه��د  امل��ج��ت��م��ع  لأف��������راد 

الكربونية  النبعاثات  وتقليل  الأر�ض 
الحتبا�ض  ب��ظ��اه��رت��ي  تت�شبب  ال��ت��ي 
احل����������راري وال����ت����غ����ري امل����ن����اخ����ي عرب 
www. الإل��ك��رتوين  الهيئة  م��وق��ع 

.  dewa.gov.ae

•• اأبوظبي-وام:

الذي  اجلوية  لالأر�شاد  العاملي  باليوم  لالأر�شاد  الوطني  املركز  احتفى 
لنحافظ  �شعار  العام حتت  ويقام هذا  ع��ام،  كل  مار�ض من   23 ي�شادف 

على كل قطرة ماء فكل قطرة اأثمن من اأن تهدر .
امل��رك��ز الوطني  امل��ن��دو���ض، م��دي��ر  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور عبد اهلل  واأك���د �شعادة 
 - املنا�شبة  بهذه   - اجلوية  لالأر�شاد  الآ�شيوي  الحت��اد  رئي�ض  لالأر�شاد 
اجلوية  بالأر�شاد  املعنية  اجلهات  تبذلها  التي  احلثيثة  اجلهود  اأهمية 
املندو�ض:  املياه. وقال  اأمن  العامل للم�شاهمة يف �شمان  يف خمتلف دول 
وا�شرتاتيجية  الإم��ارات  دولة  الر�شيدة يف  القيادة  مع توجيهات  متا�شياً 

الدولة لالأمن املائي 2036، ي�شعى املركز الوطني لالأر�شاد من خالل 
جمال  يف  العملية  وج��ه��وده  ال�شتمطار  علوم  لبحوث  ال��رائ��د  برناجمه 
ال�شرتاتيجية  ت��ل��ك  تنفيذ  يف  حم���وري  دور  ل��ع��ب  اإىل  ال�شحب  تلقيح 
خالل  امل��ي��اه  اإىل  ال��و���ش��ول  وا�شتمرارية  ا�شتدامة  �شمان  اإىل  ال��رام��ي��ة 
الظروف الطبيعية وغري الطبيعية يف الدولة ، اإ�شافة اإىل دعم اجلهود 
العاملية ببحوث مبتكرة وقابلة للتطبيق العملي يف جمالت ال�شتمطار، 
حيث يعد تعزيز الهطول املطري رافداً مهماً ل�شمان الأمن املائي العاملي 

.
من جهته قال بيتريي تال�ض، الأمني العام للمنظمة العاملية لالأر�شاد 
اجلوية - بهذه املنا�شبة - اإن اإحياء اليوم العاملي لالأر�شاد اجلوية ياأتي 

�شمن جهود املنظمة احلثيثة لتعزيز �شبل و�شول املجتمعات اإىل اإمدادات 
بالطق�ض  التنبوؤ  على  ال���دول  ق���درات  وحت�شني  والآم��ن��ة  النظيفة  امل��ي��اه 
املائي  الإج��ه��اد  ب�شبب  متزايدة  حتديات  العامل  يواجه  ال��ذي  الوقت  يف 
والفي�شانات وموجات اجلفاف ونق�ض امل�شادر املائية النظيفة. واأ�شاف 
تال�ض اأن املنظمة ت�شع تن�شيق اجلهود الدولية يف اإدارة املناخ وا�شتغالل 
م�شادر املياه بطرق م�شتدامة على راأ�ض اأولوياتها باعتبارها متثل جزءا 
واحلد  امل�شتدامة  التنمية  اإىل حتقيق  الهادفة  املنظمة  من جهود  مهماً 

من تداعيات التغري املناخي والكوارث الطبيعية.
وبح�شب املنظمة العاملية لالأر�شاد اجلوية، يعي�ض اليوم اأكر من ملياري 
ن�شمة يف بلدان تعاين من اإجهاد مائي مرتفع، فيما يعاين نحو 4 مليارات 

ن�شمة ندرة �شديدة يف املياه خالل �شهر واحد على الأقل من العام، كما 
اأن ال�شغط على توافر املياه وجودتها يهدد التنمية امل�شتدامة، والنظم 
البيئية، والتنوع الطبيعي يف جميع اأنحاء العامل. ي�شار اإىل اأن اليوم العاملي 
العاملية  املنظمة  اتفاقية  دخ��ول  لذكري  تخليًدا  ج��اء  اجلوية  لالأر�شاد 
الإ�شهامات  يعر�ض  وه��و   ،1950 ع��ام  التنفيذ  حيز  اجلوية  لالأر�شاد 
اجلوهرية التي تقدمها دوائر املنظمة لتحقيق �شالمة املجتمع ورفاهه، 
املرافق الوطنية لالأر�شاد اجلوية والهيدرولوجيا اخلربات  حيث توفر 
واخلدمات الالزمة ملعاجلة ما يواجهه العامل الآن من حتديات متزايدة 
ناجمة عن الإجهاد املائي والفي�شانات واجلفاف وعدم اإمكانية احل�شول 

على اإمدادات املياه النظيفة.

والأوق���اف  الإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة  اأك���دت 
ح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��ك��ام��ل والن�����ش��ج��ام ال��ت��ام م��ع جميع 
الوطنية  الهيئة  ع��ن  ال�����ش��ادرة  والتو�شيات  ال��ق��رارات 
لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث واجلهات ال�شحية 
يف الدولة ب�شاأن اتخاذ الحتياطات والإجراءات الالزمة 
للحد من انت�شار عدوى فريو�ض كورنا امل�شتجد  كوفيد 
هذه  يف  الهيئة  تقوم  حيث  الإيجابي،  والتفاعل   19

املرحلة ال�شتثنائية بتقدمي العديد من الربامج عرب 
من�شاتها  تفعيل  اإىل  بالإ�شافة  والتلفزيون،  الإذاع���ة 
من  وجمموعة  توعوية  ر�شائل  لتقدمي  اجلمهور  مع 
املقاطع الت�شويرية واملقابالت والتغريدات والتعليمات 
التابعة  الجتماعي  التوا�شل  قنوات  عرب  والإر���ش��ادات 
اإيجابي ي�شاهم يف  لها ، داعية اجلميع اىل تقدمي دور 

ا�شتقرار املجتمع واطمئنانه .

•• اأم القيوين -وام:

تراأ�ض �شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود بن را�شد املعال ويل 
عهد اأم القيوين رئي�ض املجل�ض التنفيذي اأم�ض اجتماع 
والحرتازية  الوقائية  التدابري  ناق�ض  ال��ذي  املجل�ض 
“ كوفيد  ملواجة فريو�ض كورونا  القيوين  اأم  املتبعة يف 
اجلهات  وا�شتعدادات  جاهزية  اإىل  بالإ�شافة   “  19  -

املختلفة بالإمارة.
ح�شر الجتماع ال�شيخ اأحمد بن �شعود بن را�شد املعال 
و  القيوين  اأم  لإم���ارة  التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض  ن��ائ��ب 

التالي  �شعيد  نا�شر  و���ش��ع��ادة  املحلية  ال��دوائ��ر  روؤ���ش��اء 
مدير الديوان الأمريي و�شعادة حميد را�شد ال�شام�شي 

الأمني العام للمجل�ض التنفيذي لإمارة اأم القيوين.
القطاع  م�شاهمات  القيوين  اأم  عهد  ويل  �شمو  وثمن 
“كوفيد  كورونا  وب��اء  ملواجة  الدعم  تقدمي  اخلا�ض يف 
اخلا�ض  للقطاع  ت��ق��دي��ره  ع��ن  ���ش��م��وه  م��ع��رب��ا   ،”19  -

بالمارة ملا يقوم به من دعم وم�شاندة.
ودعم  مبتابعة  التنفيذي  املجل�ض  اأم��ان��ة  �شموه  ووج��ه 
الأمانة  م��ن  متابعة  جل��ان  وت�شكيل  املت�شررة  اجل��ه��ات 

العامة للمجل�ض والتوا�شل مع اجلهات املت�شررة.

•• اأبوظبي-وام: 

تلقى القت�شاد الوطني العديد من املبادرات واملحفزات على امل�شتويني الحتادي 
وعلى  القطاعات  خمتلف  دعم  ا�شتهدفت  والتي  املا�شية  الأي��ام  خالل  واملحلي، 
نحو ميكنها من املحافظة على اإدامة ن�شاطها يف ظل حالة التباطوؤ التي ي�شهدها 

القت�شاد العاملي يف الوقت الراهن.
ال��وزراء الذي  اآخ��ر ق��رارات الدعم لالقت�شاد الوطني يف ق��رار جمل�ض  ومتثلت 
اأعلن بعد اجتماع برئا�شة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب 
 16 اإ بقيمة  ، عن حزمة دعم  ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�ض جمل�ض  رئي�ض 
مليار   126 اإىل  القت�شادية  التحفيزية  احلزمة  اإجمايل  لي�شل  دره��م،  مليار 
درهم يف الدولة. وذلك بالإ�شافة اىل حزمة الإج��راءات الأخ��رى خلف�ض كلفة 
الأعمال ودعم ال�شركات ال�شغرية والتعجيل بتنفيذ م�شروعات البنية التحتية 

احلكومية الكربى.
املركزي  الم����ارات  م�شرف  با�شرها  التي  القت�شادي  ال��دع��م  ح��زم  اأع��ق��اب  ويف 
ال�شمو  �شاحب  بتوجيهات من  دره��م، مرفوقة  مليار   100 بلغت  مبخ�ش�شات 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
ابو ظبي ودبي  امارتا  املنجزات القت�شادية فقد اعلنت  امل�شلحة باحلفاظ على 
مبادرات حتفيزية بزخم تكاملي عمم ر�شالة اطمئنان ب�شاأن مقت�شيات الن�شاط 

القت�شادي وا�شتدامته.
وكان �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد وّجه قبل ذلك باإطالق حزمة من 
امل�شتثمرين  ثقة  لتعزيز  جديدة  م��ب��ادرة   16 تت�شمن  القت�شادية  احل��واف��ز 
واملتعاملني يف الأ�شواق، واعطاء دفعة كبرية ملختلف قطاعات القت�شاد، ف�شال 
عن  واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�شركات  متويل  لتحفيز  الئتمانية  ال�شمانات  عن 
طريق البنوك املحلية. وقد جاء تخ�شي�ض مليار درهم لتاأ�شي�ض �شندوق �شانع 

ال�شوق  يف �شوق ابوظبي لالأوراق املالية، بتوقيت حقق اأهدافه يف اعادة التوازن 
ل�شوق الوراق املالية وتعزيز الثقة والقدرة على املتابعة.

ب��رن��ام��ج غدا21   ال��ت��ي ج���اءت �شمن  امل��ح��ف��زات اجل���دي���دة  ي�����ش��ار اىل ان رزم���ة 
للمواطنني  واملياه  الكهرباء  لدعم  درهم  مليارات   5 ت�شمنت اي�شا تخ�شي�ض 
لربنامج  دره��م  مليارات   3 تخ�شي�ض  مع  وال�شناعية،  التجارية  والقطاعات 
تلعب  التي  واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�شركات  لتحفيز متويل  التجارية  ال�شمانات 

دوراً هاماً يف القت�شاد املحلي.
وال�شركات  العقارات  ت�شجيل  ر�شوم  وبينها  ُخف�شت،  اأو  ر�شوم  ع��دة  اأُلغيت  كما 
اجلديدة وقطاعي ال�شياحة وال�شيافة، مع قرار للمجل�ض التنفيذي لبو ظبي 
بدفع جميع اللتزامات احلكومية املتفق عليها والفواتري خالل 15 يوماً و�شهد 
القطاع امل�شريف يف اأبوظبي و دبي مبادرات ت�شمل جملة من الإجراءات والتدابري 
دعم  بهدف   ،2020 يونيو   30 وت�شتمر حتى  اأب��ري��ل،   1 م��ن  ت��ب��داأ  وامل��م��ي��زات 

القت�شادية  التداعيات  لتخفيف من  �شواء  والف��راد على حد  العمال  جمتمع 
الناجمة عن انت�شار فريو�ض كورونا.

التي�شريية  م��ن اخل��دم��ات  وا���ش��ع��ة  امل���ب���ادرة، مت�شمنة جم��م��وع��ة  ه���ذه  وج����اءت 
املقدمة لالأفراد وال�شركات والأعمال على اختالف اأحجامها، بالإ�شافة اإىل منح 
را ب�شبب  تاأثُّ امل�شاهمة يف القت�شاد املحلي الأكر  الأولوية للقطاعات الرئي�شة 

الو�شع الراهن.
و�شملت الت�شهيالت قرو�ض التجزئة ومتويل الأعمال مبا يف ذلك جميع م�شرتي 

املنازل لأول مرة.
و�شاهم هذا الرتادف الكثيف يف برامج ومبادرات التحفيز التي تعاقبت خالل 
اليام املا�شية،يف تبديد خماوف امل�شتثمرين وتعيد التوازن بني العر�ض والطلب 
املالية  ال���ش��ت��دام��ة  احل��ك��وم��ة يف  احل��ف��اظ على م�شتهدفات  ال��ت��ف��اوؤل يف  وت���ربر 

وال�شتقرار القت�شادي على املديني املتو�شط والطويل.

برامج ومبادرات التحفيز حتافظ على ال�شتدامة وال�شتقرار القت�شادي يف الإمارات

ديوا تدعو اجلمهور لإطفاء الأ�شواء والأجهزة 
الكهربائية غري ال�شرورية خالل �شاعة الأر�ص

ال�شوؤون الإ�شالمية: ر�شائل توعوية لكبار املواطنني 
واملقيمني عرب و�شائط التقنية للحد من كورونا 

»تنفيذي اأم القيوين« برئا�شة ويل العهد يناق�ص 
التدابري الوقائية والحرتازية ملواجة كورونا
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اإىل من يهمه االأمر

م�شوؤولية حم��دودة، حتمل رخ�شة  ذات  ح��رة  �شركة منطقة  ذ.م.م،  ح��رة-  نيوز منطقة  اأي  ام  اأي  نحن، 
جتارية رقم 94633، تاأ�ش�شت وفقاً لأحكام اللوائح املنظمة لل�شركات اخلا�شة يف �شلطة دبي للتطوير 
ل�شنة 2016 وتعديالتها )»اللوائح املنظمة لل�شركات اخلا�شة«(، نعلن باأننا ومبوجب املادة )17( من 

اللوائح املنظمة لل�شركات اخلا�شة، قررنا تغيري اإ�شم ال�شركة اإىل:

الروؤية منطقة حرة-ذ.م.م
على كل من يرغب بالإعرتا�ض على تغيري اإ�شم ال�شركة اأن يتقدم باإعرتا�ض خطي خالل مدة ل تتجاوز 

اأربعة ع�شر )14( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإ�شعار على العنوان التايل:
مديراإدارة الت�شجيل والرتاخي�ض 

�شلطة دبي دبي للتطوير 
�ض.ب: 478844 

دبي، الإمارات العربية املتحدة
info@dda.gov.ae  : الربيد اللكرتوين

اأي ام اأي نيوز منطقة حرة- ذ.م.م

اإ�شعار بتغيري اإ�شم 
�شركة منطقة حرة ذات م�شوؤولية حمدودة

العدد 12891 بتاريخ 2020/3/24   
م�شوؤولية  ذات  حرة  منطقة  �شركة  ح���رة-ذ.م.م،  منطقة  اإي�شت  ميدل  كارد�شي�شتمز  �شركة/ 
حمدودة، رخ�شة رقم 20008 والكائنة ب� �ض.ب 500188، مكتب رقم: 3822-3801 
، الطابق 38، املبني برج ال�شذي، مدينة دبي لالنرتنت  دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة، 
ال�شريك  ق��رار  مبوجب  املذكورة  ال�شركة  هذه  ترغب  للتطوير،  دبي  �شلطة  لدى  واملرخ�شة 
اإغ��الق وحل  ب�شاأن   2020 18 فرباير  بتاريخ  الإدارة  اأع�شاء جمل�ض  ال�شادر من  الوحيد 
اأى مطالبات فى  ول��دي��ه  ب��الأم��ر  ب���اأي ط��رف معني  ال�شركة  ل��ذل��ك، تهيب  وف��ق��اً  ال�����ش��رك��ة.  
الإع��الن عن طريق  تاريخ هذا  من  45 يوماً  املطالبات خالل  مواجهتها عليه تقدمي هذه 

الربيد امل�شجل اأو الإت�شال ب� : ال�شّيد/ اوليفر بيلينهاو�ض
اإ�شم ال�شركة: كارد�شي�شتمز ميدل اإي�شت منطقة حرة-ذ.م.م،

�ض.ب: 500188 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة 
هاتف رقم: 97143912440 +

 e.morocs@tamimi.com :الربيد الإلكرتوين
 لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرتة الإ�شعار واملحددة ب�  45 يوماً. 

ا�شعار ت�شفية
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اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 3263/2019/60 اأمر اأداء 

 مو�شوع الدعوى : املطالبة با�شدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ 25.000 درهم والر�شوم وامل�شاريف
طالب الإعالن : �شلطان مطر عبدالعزيز اإبراهيم الظاهري - �شفته بالق�شية : مدعي 

وميثله : حممد �شالح حممد احمد الهاجري - �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنهما : 1- ا�ض بي اأي جريت �شاند�ض للدعاية والعالن والن�شر - ذ م م

2-�شانتانوف افينا�ض فان�شالكار - �شفتهما بالق�شية : مدعي عليهما
جمهويل حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2019/12/8 بالزام املدعي عليهما ا�ض بي اأي 
جريت �شاند�ض للدعاية والعالن والن�شر - ذ م م و �شانتانوف افينا�ض فان�شالكار باأن يوؤديا بالت�شامن 
للمدعي �شلطان مطر عبدالعزيز اإبراهيم الظاهري مبلغ 25.000 درهم )خم�شة وع�شرون الف درهم( 
بال  املعجل  بالنفاذ  الأم��ر  و�شملت  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�شمائة  ومبلغ  وامل�شاريف  والر�شوم 

كفالة. ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
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اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 993/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2017/3451 جتاري جزئي ، 
ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )352516.40 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

 طالب الإعالن : اآل رحمة للخدمات البحرية - �ض ذ م م - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- فوؤاد عموري لقطع الغيار - �ض ذ م م - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 

- جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )347496.40( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 1958/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ المر ال�شادر يف الدعوى رقم 3298/2019 اأمر اأداء ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )376.120 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : �شتارز ميديا انكوربري�شن - ذ م م - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله : اأحمد ح�شن رم�شان اآل علي - �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- جافريه را�شد را�شد احمد - �شفته  بالق�شية : منفذ �شده

جمهول حمل الإقامة 
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  الإع��الن : قد  مو�شوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )376.120( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12891 بتاريخ 2020/3/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/3874 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- لكي جولد للخدمات الفنية �ض ذ م م )حاليا( لكي 
هان�ض خلدمات تنظيف املباين �ض ذ م م )�شابقا( جمهول حمل القامة 
وميثله/حممد   - التوظيف  خلدمات  التنفيذ/اإك�شبلورر  طالب  ان  مبا 
املذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ال�شويدي  �شلطان  عي�شى 
اىل  دره��م   )25198.13( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12891 بتاريخ 2020/3/24   

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 1929/2019/60 امر اداء    

مو�شوع الدعوى : املطالبة با�شدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ 21452 درهم
والر�شوم وامل�شاريف

طالب الإعالن : املركزية لل�شيارات واملعدات )ذ م م(  �شفته بالق�شية : مدعي 
وميثله : علي اإ�شماعيل ابراهيم اجلرمن - �شفته بالق�شية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- حممود اإقبال ظفر ملواد البناء - �ض ذ م م - �شفته بالق�شية : مدعي عليه  
جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2019/9/16 بالزام املدعى عليها حممود اإقبال 
ت��وؤدي للمدعية املركزية لل�شيارات واملعدات )ذ م م( مبلغ 21452 درهم  ظفر ملواد البناء �ض ذ م م  بان 
تاريخ  من  �شنويا   %9 القانونية  والفائدة  دره��م��ا(  وخم�شون  واثنني  واأربعمائة  الفا  وع�شرون  )واح��د 
اتعاب  التام والر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل  ال�شداد  املطالبة يف 2019/9/10 وحتى 

املحاماة. ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

Date 24/ 03/ 2020  Issue No : 12891
Notification by publication to appear before the 

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

In Appeal No. 2020/ 444 labor 
At the request of the appellant : Sharjah Taxi 
To the appellee : Muhammad Sher Alijan Akhtar Jan 
You are charged to attend before the Case Management 
Office of Sharjah Court of Appeal personally or by an approved 
agent on Wednesday corresponding to 22/ 04 / 2020  
in the case mentioned above - as an Appellee. 
Director of Case
Signed
Seal of Sharjah Court of Appeal
Case Management Office     

United Arab Emirates - Ministry of  Justice 
Sharjah Federal Appeal Court 

Case Management Office 

العدد 12891 بتاريخ 2020/3/24   
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 376/2019/23 عمايل كلي   
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )45900 درهم( والر�شوم وامل�شاريف والفائدة 

القانونية 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
طالب الإعالن :  ادوين نوازو - �شفته بالق�شية : مدعي  

وميثله : حممد را�شد حممد بن جرب ال�شويدي - �شفته بالق�شية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- �شنرتيون تر�شت خلدمات احلرا�شة - �ض ذ م م - �شفته بالق�شية : مدعي عليه 

جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2020/2/27 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
ل�شالح/ادوين نوازو باأول : حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري : بالزام املدعي عليها الأوىل - �شنرتيون تر�شت 
خلدمات احلرا�شة - �ض ذ م م  - بان توؤدي للمدعي مبلغ )10800( درهم )ع�شرة الف وثمانية درهم( والزمتها 
باملنا�شب من امل�شروفات ، ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. ثانيا : حكمت املحكمة ح�شوريا. بال حكما مبثابة 
احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العمالية 

الوطني لالأر�شاد يحتفي باليوم العاملي لالأر�شاد اجلوية
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عربي ودويل

العا�شمة  اإىل  ب��وم��ب��ي��و  م��اي��ك  الأم���ريك���ي  و���ش��ل وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 
هذا  يتخبط  فيما  اإع��الم��ي��ة،  تقارير  وف��ق  ام�����ض،  ك��اب��ول  الأفغانية 
البلد باأزمة �شيا�شية داخلية وو�شط ازدياد حالت الإ�شابة بفريو�ض 
كورونا امل�شتجد. ومن املقرر اأن يلتقي بومبيو بالرئي�ض اأ�شرف غني 
النتخابات  ف��وزه يف  اأي�شا  اأعلن  ال��ذي  اهلل،  عبد  اهلل  عبد  وخ�شمه 

الرئا�شية املثرية للجدل التي اأجريت العام املا�شي.
الأفغانية  احلكومة  بني  حمادثات  جل�شة  اأول  غ��داة  ال��زي��ارة  وتاأتي 
وحركة طالبان حول تبادل الأ�شرى وال�شجناء وهي خطوة رئي�شية 
وا�شنطن مع  وقعته  ات��ف��اق  اإث���ر  ال�����ش��الم  لإح���الل  اأو���ش��ع  م�شعى  يف 
القوات  لن�شحاب  اإط��ارا  التفاق  وو�شع  املا�شي.  ال�شهر  املتمردين 
الأمريكية من اأفغان�شتان بعد تدخلها يف اجتياحها اأفغان�شتان العام 

2001 يف اأطول حرب تخو�شها الوليات املتحدة.
زملاي  املفاو�شني مع حركة طالبان  الأمريكي وكبري  املبعوث  وغرد 
لتبادل  خطة  اإىل  �شريعا  التو�شل  امللح  من  قائال  الح��د  زاد  خليل 
الأ�شرى وال�شجناء كما ين�ض التفاق بني الأمريكيني وحركة طالبان، 

مع ما يحمله انت�شار فريو�ض كورونا امل�شتجد من تعقيدات.
حركة  م��ن  مقاتل  اآلف  خم�شة  ع��ن  الف����راج  على  الت��ف��اق  وين�ض 
طالبان موقوفني لدى كابول ونحو األف عن�شر من القوات الأفغانية 

يعتقلهم املتمردون.
 
 

حالة   342 ت�شجيل  مت  ان��ه  بلجيكا  يف  العامة  ال�شحة  وزارة  قالت 
 45 و  الفالندرز  173 يف مقاطعة  البالد  ام�ض يف  اإ�شابة جديدة 
اأ�شل  م��ن   6 و  والونيا  مقاطعة  يف   118 و  العا�شمة  بروك�شل  يف 
امل�شابني  البلجيكيني  ع��دد  اإج��م��ايل  يرتفع  وب��ذل��ك  م��ع��روف.  غ��ري 

. بالفريو�ض اإىل 3743 
ارتفع  و  13 �شخ�شا  املا�شية تويف  �شاعة  الرب��ع والع�شرين  وخ��الل 
نهار   88 اإىل  ال��ف��ريو���ض  ع��ن  الناجمة  للوفيات  الإج��م��ايل  ال��ع��دد 
ا اإىل  ام�ض. ومنذ بداية الأزمة ال�شحية ، مت اإدخال 1643 �شخ�شً
امل�شت�شفى ، مبا يف ذلك 290 خالل ال� 24 �شاعة املا�شية. ويوجد 

ا يف العناية املركزة 32 اآخرون منذ اأم�ض. حالًيا 322 �شخ�شً
 621 ح��ال��ي��ا  :ي��وج��د  البلجيكية  ال�شحة  وزارة  يف  م�شئول  وق���ال 
�شريًرا �شاغرا و متوفرة يف العناية املركزة ل�شتيعاب املر�شى اجلدد 
امل�شابني اإذا لزم الأمر. ويف الوقت نف�شه ، يجري تنفيذ خطة لزيادة 
�شعة ال�شتقبال و�شتزيد ، يوًما بعد يوم ، قدرة ال�شتقبال يف العناية 
ا من مغادرة امل�شت�شفى  املركزة. ومنذ 13 مار�ض ، متكن 350 �شخ�شً

ا خالل ال� 24 �شاعة املا�شية . و61 �شخ�شً
التفاوؤل احلذر  اىل  يدعو  الو�شع  البلجيكي  ال�شحي  امل�شئول  وقال 
لكنه �شدد على �شرورة ال�شتمرار يف التقيد ال�شارم بتدابري الإغالق 
احلالت  با�شتثناء  اخل���ارج  اىل  ت��ام  ب�شكل  ال�شفر  حظر  ع��ن  واع��ل��ن 

القاهرة.

اإجراءات  �شل�شلة  عن  اأم�ض  الأم��ريك��ي  ال��ف��درايل  الحتياطي  اأعلن 
متويالت  على  باحل�شول  ال�شركات  من  كبري  لعدد  ت�شمح  جديدة 
اخلطرية  القت�شادية  ال���ش��ط��راب��ات  تخطي  م��ن  لتتمكن  ج��دي��دة 

الناجمة عن تف�شي فريو�ض كورونا امل�شتجد.
الأ�شواق  مل�شاعدة  اأمكن  ما  �شيفعل  اأن��ه  ال��ف��درايل  الحتياطي  واأك��د 
مليار   300 بقيمة  جديداً  برناجماً  واأطلق  العمل،  موا�شلة  على 
دولر من امل�شاعدات لدعم تدفق الئتمانات للموظفني وامل�شتهلكني 

وال�شركات .
وت��ع��ه��د الح��ت��ي��اط��ي ال���ف���درايل ب���اإع���داد ب��رن��ام��ج ق��رو���ض لل�شركات 
ال��رئ��ي�����ش��ي لالقت�شاد  امل���ك���ون  ت�����ش��ك��ل  ال��ت��ي  ال�����ش��غ��رى وامل��ت��و���ش��ط��ة 

الأمريكي.
وذكر الحتياطي الفدرايل يف بيان اأنه يف ظل احلالة القائمة من عدم 

اليقني، بات من املوؤكد اأن اقت�شادنا �شيواجه ا�شطرابات خطرية .
ولذلك يجب القيام بجهود كبرية لدعم القطاعني العام واخلا�ض 
فور  �شريع  انتعا�ض  واإتاحة  واملداخيل  الوظائف  خ�شارة  من  وللحد 

انخفا�ض ال�شطرابات ، وفق البيان.

عوا�صم

كابول

بروك�سل

وا�سنطن

وفاة لواء ثان يف اجلي�ص امل�شري بكورونا 
•• القاهرة-اأ ف ب

تويف اأم�ض لواء ثان يف اجلي�ض امل�شري اثر ا�شابته بفريو�ض كورونا امل�شتجد 
الفريو�ض  ب�شبب  احلياة  يفارق  الرتبة  نف�ض  من  كبري  �شابط  ث��اين  وه��و 

خالل 24 �شاعة، بح�شب ما اأعلن التلفزيون امل�شري.
الكربى يف  امل�شروعات  ادارة  داوود مدير  �شفيع  ح��رب  اأرك��ان  اللواء  وت��ويف 
اجلي�ض امل�شري نتيجة ا�شابته بفريو�ض كورونا خالل ا�شرتاكه يف اأعمال 
مكافحة املر�ض يف البالد . وكان اجلي�ض امل�شري اعلن يف بيان م�شاء ال�شبت 
املياه يف اجلي�ض لل�شبب  ادارة  ارك��ان حرب خالد �شلتوت مدير  اللواء  وفاة 

نف�شه. ومل يذكر اجلي�ض اي اي�شاحات اأخرى.
وتقوم القّوات امل�شّلحة منذ مطلع ال�شهر اجلاري بعملّيات تعقيم للموؤ�ّش�شات 
احلديد.واأعلنت  ال�شكك  خطوط  فيها  مبا  العاّمة  واملوا�شالت  احلكومّية 
وزارة ال�شّحة م�شاء الأحد ت�شجيل 33 اإ�شابة جديدة بالفريو�ض ووفاة 4 

اأ�شخا�ض، وبذلك ت�شل احل�شيلة الإجمالّية اإىل 327 اإ�شابة و14 وفاة.
وقال املتحدث با�شم وزارة ال�شحة امل�شرية خالد جماهد يف ت�شريح لقناة 
 24 ا�شابات بفريو�ض كورونا يف  اأنه توجد  الأح��د  تلفزيون حملية م�شاء 

حمافظة يف م�شر من اجمايل 27 حمافظة.
واأكد الرئي�ض امل�شري عبد الفتاح ال�شي�شي الأحد اأن حكومته تعاملت منذ 
ب�شاأن  ال�شاعات  نافيا   ، �شفافية  ب  امل�شتجد  ك��ورون��ا  فريو�ض  اأزم��ة  بداية 

اخفاء م�شر الأرقام احلقيقة لال�شابات لديها.
البداية ب�شفافية والبيانات تعك�ض  الأزم��ة منذ  ال�شي�شي تعاملنا مع  وقال 
الواقع . وكانت �شكوك ثارت ب�شاأن م�شداقية اأعداد ال�شابات التي تعلنها 
تعداد  يبلغ  والتي  الو�شط  ال�شرق  يف  دميوغرافيا  الأك��رب  الدولة  م�شر، 
�شكانها 100 مليون ن�شمة. ودعا ال�شي�شي خالل اللقاء الذي بثته قنوات 

التلفزيون املحلية، امل�شريني اىل اأن يبقوا يف بيوتهم .

الغرامة وال�صجن ملن يخالف االأمر 

ال�شعودية متنع التجوال من ال�شاعة ال�شابعة م�شاء وحتى ال�شاد�شة �شباحا

حمللون: االنتفا�صة ال�صلمية �صت�صتمر ب�صكل خمتلف 

احلراك اجلزائري م�شطر للتحّول يف مواجهة كورونا 
•• اجلزائر-اأ ف ب

جنح فريو�ض كورونا امل�شتجد، على الأقل موؤقتا، حيث 
ال��ن��ظ��ام اجل���زائ���ري.. ف��اأوق��ف م�����ش��ريات احلراك  ف�شل 
توقع  رغ��م  �شهراً   13 منذ  ال�شلطة  اأرك���ان  يهّز  ال��ذي 
املحللني اأن النتفا�شة ال�شلمية �شت�شتمر ب�شكل خمتلف 

لت�شتعل من جديد مع انتهاء الوباء.
امل��وؤرخ جان بيري فيليو، الأ�شتاذ يف معهد العلوم  وحذر 
ال�شيا�شية بباري�ض من انه اإذا كان الرئي�ض )عبد املجيد( 
بظهوره  امل�شبوقة  الأزم��ة غري  هذه  ي�شتفيد من  تبون 
كرئي�ض دولة ن�شط يف الوقت احلا�شر، فاإنه يخاطر يف 
املقابل بدفع الثمن باهًظا يف حالة اأي ق�شور يف التعامل 
مع اجلائحة. وعندما يحني الوقت من املمكن ان تعود 

احلركة الحتجاجية بقوة متجددة .
اإىل  الدعوة  احل��راك على  ن�شطاء  الوباء  واأج��رب تطور 

تعليق امل�شريات والتجمعات من تلقاء اأنف�شهم.
22 �شباط/فرباير  ولأول مرة منذ بداية احل��راك يف 
فارغة  اجل��زائ��ري��ة  ال��ع��ا���ش��م��ة  ����ش���وارع  ك��ان��ت   ،2019
اجلمعة يوم امل�شرية الأ�شبوعية ال�شابعة واخلم�شني، يف 

حني نزل الآلف اإىل ال�شوارع يف الأ�شبوع الذي �شبق.
وحتى بالن�شبة لبع�ض املتظاهرين، كان من ال�شروري 
ال�شلطة  �شناعة  من  يكن  مل  الفريو�ض  اأن  فكرة  تقّبل 
التوا�شل  ���ش��ب��ك��ات  ع��ل��ى  ق��ي��ل  ك��م��ا  احل�������راك،  ل��ك�����ش��ر 

الجتماعي.
ب��ل��ق��اي��د يف ع���م���وده ب�شحيفة  اأك�����رم  ال�����ش��ح��ف��ي  وك��ت��ب 
الناطقة  وه��������ران(  )ي���وم���ي���ة  دورون  ل���وك���وت���ي���دي���ان 
خيانته،  يعني  ل  احل���راك  تعليق  طلب  اإن  بالفرن�شية 
اأولها  اأول��وي��ات يف احلياة،  ب��اأن هناك  بل هو الع��رتاف 

ال�شحة )اجليدة( .

ال�����ش��ع��ودي��ة ع��ن ع��ق��وب��ات م�����ش��ددة ب��ال��غ��رام��ة وال�شجن 
�شتطال من يخالف اأمر منع التجول املعلن عنه.

ال�شعودية  الداخلية  ب����وزارة  م�����ش��وؤول  م�شدر  واأو���ش��ح 
قدرها  لغرامة  ت�شل  العقوبات  اأن  ام�ض  �شدر  بيان  يف 
10 اآلف ريال، وت�شاعف الغرامة يف حال العودة، فاإن 
فيعاقب  ذل��ك  بعد  املخالفة  ارت��ك��اب  اإىل  امل��خ��ال��ف  ع��اد 

•• الريا�س -وام: 

اأ����ش���در خ����ادم احل��رم��ني ال�����ش��ري��ف��ني امل��ل��ك ���ش��ل��م��ان بن 
ال��ت��ج��ول من  ام����راً ملكياً مب��ن��ع  ���ش��ع��ود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ابتداء  �شباحاً،  ال�شاد�شة  وحتى  م�شاء  ال�شابعة  ال�شاعة 
من م�شاء اأم�ض الثنني وملدة 21 يوماً، وذلك للحد من 

انت�شار فريو�ض كورونا.
وق�شى المر امللكي بان تقوم وزارة الداخلية باتخاذ ما 
يلزم لتطبيق منع التجول، وعلى كافة اجلهات املدنية 
هذا  يف  الداخلية  وزارة  مع  التام  التعاون  والع�شكرية 
ال�شاأن. وا�شتثنى المر امللكي من منع التجول من�شوبو 
ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة م��ن ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخلا�ض 
اأثناء  اأدائ���ه���ا  يف  ال���ش��ت��م��رار  اأع��م��ال��ه��م  تتطلب  ال��ذي��ن 
الأمنية  القطاعات  من�شوبي  ذل��ك  وي�شمل  املنع،  ف��رتة 
القطاعات  يف  وال��ع��ام��ل��ني  والإع���الم���ي���ة،  وال��ع�����ش��ك��ري��ة 
ب�شاأنها  ي�شدر  وال��ت��ي  احل�شا�شة،  واخلدمية  ال�شحية 
بيان تف�شيلي من وزارة الداخلية، مع مراعاة اأن يكون 
ذلك يف اأ�شيق نطاق ووفق الإجراءات وال�شوابط التي 

ت�شعها اجلهة املعنية.
حث  املعنية  اجلهات  من  الطلب  امللكي  الأم��ر  وت�شمن 
القادمة  امل��دة  منازلهم خالل  البقاء يف  املواطنني على 
وبخا�شة فرتة منع التجول، وعدم اخلروج اإّل يف حالت 
ال�شرورة الق�شوى يف الفرتة التي ل ي�شري فيها املنع، 
اأهم  م��ن  ب��ات��ت  ال��ع��ام��ة  ال�شحة  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  اإن  اإذ 
الواجبات على اأبناء هذا الوطن ومن يقيم على اأر�شه، 

وعدم  منازلهم،  يف  بالبقاء  واجبهم  ي���وؤدوا  اأن  وعليهم 
تعري�ض اأنف�شهم وبالدهم خلطر تف�شي هذه اجلائحة. 
وك�شفت وزارة الداخلية ال�شعودية عن اجلهات التي مت 
اأ�شدره العاهل  ا�شتثناوؤها من قرار منع التجول الذي 
ال�شعودي امللك �شلمان بن عبد العزيز فجر ام�ض، والتي 

�شملت اجلهات احليوية يف القطاعني العام واخلا�ض.
يف  ال�شعودية  الداخلية  ب��وزارة  م�شوؤول  م�شدر  واأو�شح 
بيان �شدر ام�ض باأن ال�شتثناءات من قرار منع التجول 
الذي اأ�شدره خادم احلرمني ال�شريفني ت�شمل الأن�شطة 
احليوية مثل قطاعات الأغذية، القطاع ال�شحي، قطاع 
اللكرتونية،  التجارة  اأن�شطة  النقل،  قطاع  الع���الم، 
اأن�شطة خدمات الإقامة، قطاع الطاقة، وقطاع اخلدمات 

املالية والتامني، قطاع الت�شالت، وقطاع املياه.
لل�شيارات  �شمح  ال��ق��رار  ان  اىل  امل�شوؤول  امل�شدر  واأ���ش��ار 
الأم��ن��ي��ة وال��ع�����ش��ك��ري��ة وال�����ش��ح��ي��ة و���ش��ي��ارات اخلدمات 
امل�شتثناة  الأن�����ش��ط��ة  و���ش��ي��ارات  ال��رق��اب��ي��ة،  احل��ك��وم��ي��ة 
ال��ت��ج��ول، كما مت  وق��ت منع  بالتنقل  اأع����اله،  امل��ذك��ورة 
ا�شتثناء خدمات التو�شيل عن طريق تطبيقات الجهزة 

الذكية من منع التجوال.
اإىل  بالو�شول  للموؤذنني  ي�شمح  ان��ه  اىل  امل�شدر  ولفت 
ي�شمح  كما  ال��ت��ج��ول،  منع  وق��ت  الأذان  ل��رف��ع  امل�شاجد 
الدولية  واملنظمات  الدبلوما�شية  البعثات  يف  للعاملني 
وما يف حكمها املقيمني يف احلي الدبلوما�شي بالنتقال 

اأثناء فرتة املنع من واإىل مقرات اأعمالهم يف احلي.
العربية  امل��م��ل��ك��ة  الأم��ن��ي��ة يف  ال�����ش��ل��ط��ات  اأع��ل��ن��ت  وق���د 

والتي ل متلك اي قيادة. وكل �شيء ي�شري اإىل اأن احلراك 
ال��ت��ي فر�شتها  اجل��دي��دة  ال��ظ��روف  م��ع  يتكيف  ���ش��وف 
الذي  لالحتجاجات  الر�شمي  احلظر  ورافق  اجلائحة. 
اأعلنته احلكومة الثالثاء قرار ن�شطاء احلراك بتعليق 

التظاهرات - لكنه مل يكن ا�شتجابة له.
واأ�شارت اأ�شتاذة العلوم ال�شيا�شة بجامعة اجلزائر لويزة 
ع��ن ن�شج  يك�شف  ذل���ك  اأن  اإىل  ح��م��ادو���ض  اآي���ت  دري�����ض 

و�شمري �شيا�شي ي�شمح بت�شنيف الأولويات .

النظام، يفرك يديه مثل متعهد جنائز يفرح  اأن  واأك��د 
هو  يهم  م��ا  ك��ل  ل��ه  وبالن�شبة  ق��ادم��ة.  ج��ي��دة  ب�شفقات 
نهاية احلراك )لكن( ما ل يعرفه هو اأن الغ�شب �شيعود 

و�شيكون اأقوى بكثري .
النتخابات  على  اأ�شهر  ثالثة  م��رور  بعد  اأن��ه  وال��واق��ع 
وانتخاب  كبرية  مقاطعة  ن�شبة  �شهدت  التي  الرئا�شية، 
عبد املجيد تبون، مل ينجح النظام حتى الآن يف التغلب 
والتعددية  ال�شلمية  الحتجاجية  احل��رك��ة  ه��ذه  على 

بال�شجن ملدة ل تزيد على 20 يوماً، مبوجب قرار من 
وزير الداخلية، ويعاقب بعقوبة ال�شجن امل�شار اإليها كل 

خمالف مل ميتثل لل�شلطات املخت�شة بتنفيذ املنع.
ت�شري على  العقوبات ل  ان  امل�شوؤول اىل  امل�شدر  ولفت 
ح����الت ال�������ش���رورة ال��ق�����ش��وى - مب���ا يف ذل���ك احل���الت 

ال�شحية الطارئة - وفقاً ملا حتدده اجلهة املخت�شة.

اأن  م��ن  ال�شحة  يف  املتخ�ش�شني  م��ن  الكثري  ويخ�شى 
تتمكن  ال�شغط لن  اأ�شال من  تعاين  التي  امل�شت�شفيات 
للوباء  وا�شع  تف�شي  باملر�شى يف حال  التام  التكفل  من 
مليون   45 نحو  يقطنه  ال��ذي  ال�شا�شع  البلد  ه��ذا  يف 
 200 م��ن  واك���ر  وف���اة   17 ت�شجيل  مت  حيث  ن�شمة، 

حالة موؤكدة.
الأنروبولوجيا  يف  ال��ب��ح��وث  مب��رك��ز  الباحثة  وق��ال��ت 
رحو  ميينة  وه���ران)غ���رب(  يف  والثقافية  الجتماعية 
�شيك�شف عن  بل  احل��راك  يقتل  لن  كورونا  اإن فريو�ض 

م�شاكل القطاع ال�شحي يف بالدنا .
نف�شه،  بلورة  اإع��ادة  �شيفكر يف  احل��راك  ف��اإن  وبح�شبها، 
الذكاء  اأو  ال��رباع��ة  اإىل  احل���راك+  +اأع�����ش��اء  يفتقر  ول 
اأخرى  اأخرى وباأفعال  باأ�شكال  اأنف�شهم  و�شيعربون عن 

.
وعلى �شبيل املثال،انتقل النا�شطون �شعار �شلمية الذي 
انت�شر ب�شكل وا�شع يف احلراك اإىل �شعار �شحية املرافق 

لعمليات التوعية الوقائية وحركات الت�شامن.
وهذا ما بداأ ال�شباب القيام به فعال، كما يف حي باب الواد 
ال�شعبي باجلزائر العا�شمة، حيث قام متطوعون با�شم 
وال�شوارع  الأب��ن��ي��ة  م��داخ��ل  بتطهري  ال�شحية  التعبئة 

وبالقرب من املحالت املغلقة.
من  ف��اإن��ه  ه��ن��اد  حمم�د  ال�شيا�شي  للمحلل  وبالن�شبة 
العديد  برزت  احل��راك.  �شعلة  ال�شروري احلفاظ على 
م��ن الق��رتاح��ات ح��ول ه��ذا امل��و���ش��وع م��ن قبيل +مدن 
املنزلية  الأواين  ع��ل��ى  وال��ط��رق  اجل��م��ع��ة،  اأي����ام  م��ي��ت��ة+ 
الجتماعي،  التوا�شل  �شبكات  على  املرا�شالت  وتكثيف 

وما اإىل ذلك .
واأ���ش��اف اأن ذل��ك كله ج��اء م��ع احل��ف��اظ على الأم���ل يف 

ا�شتئناف امل�شريات يف اأقرب وقت ممكن .

�شلطنة عمان تعلن ت�شجيل 
11 اإ�شابة جديدة بكورونا

•• م�صقط-وام:

 11 ت�شجيل  ع��ن  ام�����ض  العمانية  ال�شحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
 ، اوفيد19  ورون��ا  فريو�ض   مبر�ض  جديدة  اإ�شابة  حالة 
منه�����ا  حالت  ت�ش������ع  اثنني،  ومقيم�������ني  مواطنني  ل�شبعة 
مرتبطة بال�ش�����فر واملخالط�����ة وتخ�ش������ع حالت�ان للتق�شي 

الوبائي.
اإن  ال��وزارة يف بيان لها  ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن 
17 حالة قد متاثلت لل�شفاء.. م�شرية اإىل اأن العدد الكلي 

للحالت امل�شجلة يف ال�شلطنة بلغ 66.

اإن��ه ميكن  ال�شلطات  ال��ب��الد. وقالت  اأن��ح��اء  يف كامل 
ل�شكان ووهان الذين يعتربون يف و�شع �شحي جيد 
التنقل يف اأرجاء املدينة وركوب احلافالت اأو القطار 
اإىل  العودة  ميكنهم  كما  الهوية.  بطاقة  اإظهار  بعد 
من  رخ�شة  يحملون  ك��ان��وا  ح��ال  يف  عملهم  م��واق��ع 
اأي�شا مبغادرة  لل�شكان  �شمح  اأخ��ريا،  العمل.  �شاحب 
كانوا  ووه��ان �شمن ح��دود مقاطعة هوباي يف ح��ال 
يحملون �شهادة طبية تثبت فح�شهم وعدم اإ�شابتهم 
واأدى انت�شار الفريو�ض يف املدينة اإىل  بكوفيد-19. 
الثاين/ كانون   23 من  اعتبارا  للحجر  اإخ�شاعها 

يناير. وعمم احلجر لحقا على اأغلب املدن الأخرى 
يف املقاطعة.

•• بكني-اأ ف ب

ال�����ش��ي��ن��ي��ة )و�شط(  ل�����ش��ك��ان م��دي��ن��ة ووه�����ان  ���ش��م��ح 
يف  امل�شرتك  النقل  و�شائل  وب���داأت  العمل  با�شتئناف 
العودة اإىل الن�شاط، وياأتي ذلك عقب �شهرين ون�شف 

من احلجر يف املدينة التي متثل مهد كوفيد-19.
عدم  ال�شحة  وزارة  اإع��الن  عقب  القيود  رف��ع  وياأتي 
لليوم  امل�شتجد  كورونا  بفريو�ض  اإ�شابة  اأي  ت�شجيل 
اخل��ام�����ض ع��ل��ى ال��ت��وايل يف امل��دي��ن��ة ال��ت��ي يبلغ عدد 
ن�����ش��م��ة وان��ط��ل��ق م��ن��ه��ا تف�شي  11 م��ل��ي��ون  ���ش��ك��ان��ه��ا 

فريو�ض كورونا امل�شتجد.
واأعلنت الوزارة ت�شجيل 39 ا�شابة ا�شافية م�شتوردة 

التي  البلدية  ح��دود  اخل��روج من  ال�شكان من  ومنع 
يقيمون فيها. ورغم اإعالن وزارة ال�شحة يوم الثنني 
يف  جميعها  ال��ف��ريو���ض،  ج���ّراء  وف��ّي��ات  ت�شع  ت�شجيل 
مدينة ووهان، تراجع عدد ال�شابات اليومية ب�شكل 
كبري يف الأ�شابيع الأخرية. و�شجلت اأغلب ال�شابات 
البالد،  خ��ارج  قادمني من  اأ�شخا�ض  ل��دى  اجل��دي��دة 
ا�شابات من   507 ر�شد  بعد  م�شكلة  ما ميثل  وهو 
�شجلت  م�شتوردة  ا�شابة   39 بني  وم��ن  ال��ن��وع.  ه��ذا 
الثنني، ر�شدت 10 منها يف �شنغهاي و10 يف بكني. 
عرب  اأرا�شيها  اإىل  كوفيد-19  وب��اء  ع��ودة  ولتفادي 
اخلارج، �شار ُيفر�ض على كّل وافد حجرا �شحيا ملدة 

14 يوماً.

ا�شتئناف تدريجي للحياة يف ووهان ال�شينية 

حظر التجول يف يومه الثالث بالأردن  ••عمان-اأ ف ب

ل�شوؤون  الأردين  ال��دول��ة  وزي���ر  ق���ال 
اإن  اأم�����ض  الع�شايلة  اأجم���د  الإع����الم 
ال������ذي دخ�����ل يومه  ال���ت���ج���ول  ح���ظ���ر 
الثالث يف الأردن �شي�شتمر حتى اإ�شعار 
اآخر موؤكدا ان املواطنني �شيح�شلون 
كاخلبز  الأ�شا�شية  احتياجاتهم  على 
واملاء وال��دواء يف منازلهم من خالل 

�شركات تو�شيل اأوكلت هذه املهمة.
املتحدث  اأي�شا  وهو  الع�شايلة  وق��ال 
موؤمتر  يف  احلكومة  با�شم  الر�شمي 
�شي�شتمر  التجوال  حظر  اإن  �شحايف 
اآخ����ر وع��ل��ي��ك��م اللتزام  اإ���ش��ع��ار  ح��ت��ى 
ببيوتكم وعدم خرق تعليمات احلظر 
ال���ت���ج���وال  ي����خ����رق ح���ظ���ر  م�����ن  لن 

�شيواجه عقوبات .
احلكومي  العمل  ف��ري��ق  اإن  وا���ش��اف 
امل�شتلزمات  لي�������ش���ال  خ���ط���ة  اأع������د 
ال�شرب  ومياه  اخلبز  مثل  الأ�شا�شية 
منازلهم  اإىل  ل��ل��م��واط��ن��ني  وال�����دواء 

اعتبارا من �شباح اليوم الثالثاء .
املخابز  اإن  ال���ع�������ش���اي���ل���ة  واأو�������ش������ح 
وال�����ش��ي��دل��ي��ات ���ش��ت��ب��داأ اع���ت���ب���ارا من 
اأبوابها  بفتح  الثالثاء  غد  ي��وم  فجر 
ول��ك��ن ل��ن ي��ك��ون ه��ن��اك ب��ي��ع مبا�شر 

للمواطنني .
املواطنني  على  اخلبز  توزيع  و�شيتم 
البلديات  خ����الل  م���ن  م��ن��ازل��ه��م  يف 
وال�شركات  امل���ي���اه  ت���وزي���ع  و����ش���رك���ات 

واأع���ل���ن���ت وزي������رة ال���ط���اق���ة وال�����روة 
ا�شتثناء  ال�شبت  زوات��ي  هالة  املعدنية 
45 حمطة وقود يف عموم حمافظات 
اململكة من قرار احلظر، حيث �شتعمل 
ال�شاد�شة  ال�شاعة  من  املحطات  ه��ذه 
�شباحا حتى ال�شاد�شة م�شاء من اجل 
تزويد مركبات اجلهات امل�شتثناة من 
وم�شاعدتها  ب��ال��وق��ود  احل��ظ��ر  ق���رار 

ت��ق��وم باي�شال  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��ك��ربى 
املواد التموينية للبقالت .

و�شيتم العمل بهذه الآلية حتى نهاية 
الأ�شبوع احلايل، وفق الع�شايلة.

وكان الع�شايلة �شرح الأحد اأّن حظر 
اأ�شابيع  ي��ط��ول ومي��ت��د  ق��د  ال��ت��ج��ول 

مقبلة .
اأردين الأح���د  اأم��ن��ي  واأك����د م��ت��ح��دث 

700 �شخ�ض  اإنه مت توقيف حواىل 
خ���ال���ف���وا اأوام��������ر ح���ظ���ر ال���ت���ج���ول يف 
البالد الذي دخل حيز التنفيذ �شباح 

ال�شبت.
وا�����ش����ت����ث����ن����ت احل�����ك�����وم�����ة الأط������ب������اء 
اململكة  اأن��ح��اء  جميع  يف  واملمر�شني 
اأعلن  م��ا  ق���رار احل��ظ��ر، بح�شب  م��ن 

نقيب املمر�شني خالد الربابعة.

الظرف  ه����ذا  يف  واج��ب��ه��ا  اأداء  ع��ل��ى 
ال�شتثنائي .

التي  ال�شيارات  الوزيرة  ا�شتثنت  كما 
تبيع الغاز املنزيل امل�شال يف الأحياء، 
على هذه  الطلب  ارتفاع  اإىل  م�شرية 
اأ�شطوانة  ال����ف   230 ل��ت��ب��ل��غ  امل�����ادة 

يوميا.
واأع��ل��ن��ت احل��ك��وم��ة ال��ث��الث��اء تفعيل 
ال���ذي يفعل فقط يف  ال��دف��اع  ق��ان��ون 
ح�����الت ال����ط����وارئ ���ش��م��ن اإج������راءات 
ل��ل��ح��د م��ن ان��ت�����ش��ار ف��ريو���ض كورونا 

امل�شتجد.
القطاعني  تعطيل  الثالثاء  وق���ررت 
اخلدمات  با�شتثناء  واخل��ا���ض  ال��ع��ام 
بينما  لأ������ش�����ب�����وع�����ني،  ال���������ش����ح����ي����ة 
ان��ت�����ش��ر اجل��ي�����ض ع��ن��د م���داخ���ل املدن 

وخمارجها.
اإ�شابة بوباء كوفيد-  112 و�شجلت 

�شفيت  الآن،  ح��ت��ى  الأردن  يف   19
اإحداها.

الإثنني  م��ن��ذ  ال�����ش��ل��ط��ات  وف���ر����ش���ت 
ح���ج���را ���ش��ح��ي��ا اإج���ب���اري���ا ع��ل��ى نحو 
خارج  من  قدموا  �شخ�ض  اآلف  �شتة 

اململكة.
وقف  املا�شي  ال�شبوع  عمان  وق��ررت 
واليها  اململكة  من  اجلوية  الرحالت 
وتعليق املدار�ض والفعاليات الريا�شية 
والكنائ�ض  امل�����ش��اج��د  يف  وال�������ش���الة 
وغلق  ال��ع��زاء  وجمال�ض  والتجمعات 

�شالت ال�شينما واملطاعم.

م�شوؤول يك�شف عن 
حالة مريكل ال�شحية 

•• برلني-وكاالت:

قال مدير مكتب امل�شت�شارة الأملانية 
لفرتة  التقت  اإنها  مريكل  اأجنيال 
يف  ثبت  طبيب  م��ع  فقط  ق�شرية 
بفريو�ض  م�شاب  اأن���ه  لح��ق  وق��ت 
ك���ورون���ا ل���ذا ه��ن��اك اح��ت��م��ال كبري 

لعدم اإ�شابتها.
وت���ل���ق���ت م���ريك���ل ب���ع���د ظ���ه���ر يوم 
اجل���م���ع���ة ل���ق���اح���ا ����ش���د امل����ك����ورات 
ت�شبب  ب��ك��ت��ريي��ا  وه����ي  ال���رئ���وي���ة، 
الطبيب  م��ن  ال���رئ���وي،  الل��ت��ه��اب 
اأم�ض  ال�شحي  للحجر  وخ�شعت 
باأن  علمت  اأن  ب��ع��د  الأح����د  الأول 
له  اأج��ري��ت  التي  الفحو�ض  نتائج 

جاءت اإيجابية.
ب��راون، مدير مكتب  وق��ال هيلجه 
بالطبيب  ال��ت��ق��ت  اإن���ه���ا  م���ريك���ل، 

لفرتة ق�شرية.
واأ����ش���اف يف ب��رن��ام��ج ح����واري على 
يف  )اإي�������ه.اآر.دي(  تلفزيون  �شا�شة 
وق���ت م��ت��اأخ��ر اأم�����ض الأح����د لذلك 
امل�شت�شارة  ب����اأن  م��ت��ف��ائ��ل��ون  ن��ح��ن 
على  ال��ع��دوى  لها  تنتقل  رمب��ا مل 

الإطالق .
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عربي ودويل
اأعاد االعتبار للعلماء واملحللني

�شيك�شف فريو�ص كورونا، معادن الدول والأ�شخا�ص...!
•• الفجر -موي�صي�س نعيم 

 ترجمة خرية ال�صيباين
هي  ال�صحية،  الكوارث  وكذلك  الطبيعية،  الكوارث 
تك�صف  فاإنها  مدمرة،  ال��زالزل  تكون  ولئن  نف�صها. 
ا عن معلومات قّيمة حول الطبقات اجليولوجية  اأي�صً

يف  االأوبئة  تت�صبب  بينما  وباملثل،  لالأر�س.  العميقة 
معاناة �صديدة، فهي تظل مفيدة للغاية، الأنها ُترثي 
معرفتنا بعلم االأحياء وعلم االأوبئة والطب، ولكنها 
كاأفراد  اجلوهرية  خ�صائ�صنا  عن  ا،  اأي�صً تك�صف 
وجمتمعات. كاأنا�س، هل نحن اأكرث مياًل نحو االإيثار اأو 
الفردية؟ وهل ان بلدا منفتحا على العامل اأف�صل من 

دولة تغلق حدودها؟ وهل نثق يف قادتنا ال�صيا�صيني 
وخرائنا؟ وهل يجب اأن نبني �صلوكنا على عواطفنا 

اأم على الوقائع واحلقائق؟

االأحادية مقابل التعددية
يف  ال��ب��ل��دان،  ب��ني  التكامل  ع��ن  يدافعون  ال��ذي��ن  اإن 

نرف�س  “نحن  واحلمائية.  القومية  اأن�صار  مع  �صراع 
“العوملة”، ونعتنق العقيدة الوطنية”، �صرح الرئي�س 
ترامب امام االأمم املتحدة يف 2018. كما انه يعرب 
بو�صوح عن ا�صتخفافه بالعمل املتعدد االأطراف، اأي 
كل مبادرة تقوم على التوافق والتفاهم بني عدد من 

الدول.

ال����ق����ائ����م على  ال�����ق�����دمي  ال������ع������داء 
والفردانية.  الإيثار  بني  التعار�ض 
م�شتعدون  نحن  ه��ل  نحن؟  ف��اأي��ن 
مل�����ش��اع��دة الآخ����ري����ن، مب���ا يف ذلك 
م�شاحلنا  ح�شاب  على  الج��ان��ب، 
دون  �شنت�شرف  اأن��ن��ا  اأم  اخل��ا���ش��ة؟ 
على  اأع���م���ال���ن���ا  اآث�������ار  اىل  ال���ن���ظ���ر 

رفاهية الآخرين؟
القادمة،  والأ���ش��ه��ر  الأ���ش��اب��ي��ع  يف 
ال�شخا�ض  ه����م  م����ن  ���ش��ن��ك��ت�����ش��ف 
ب�شكل  ي���ف���ك���رون  ال���ذي���ن  وال�������دول 
جماعي، ومن هم الذين مل يفكروا 
�شيكون  ف��ق��ط.  اأنف�شهم  يف  ���ش��وى 
كورونا  لأّن  وج��ل��ّي��ا،  ���ش��ارخ��ا  ذل��ك 
اأن���ن���ا جميًعا  ي��ظ��ه��ر  ك���م  ف���ريو����ض 
جريان... حتى مع الذين يعي�شون 

يف اجلانب الآخر من العامل.
ك��ات��ب يف ال��ع��دي��د م��ن اأك��ر 
ع�صو  وه��و  العاملية،  ال�صحف 
كارنيجي  موؤ�ص�صة  يف  فخري 
رئي�س  وك��ان  ال��دويل.  لل�صالم 
طيلة  بولي�صي  فورين  حترير 

14 عاما.
قبل و�صول �صافيز اإىل ال�صلطة، 
وال�صناعة  التجارة  وزير  كان 
وم����دي����ر ال���ب���ن���ك امل���رك���زي 
التنفيذي  واملدير  الفنزويلي 
موؤلف  وه��و  ال����دويل.  للبنك 
كتاًبا  ع�صر  اث��ن��ي  م��ن  الأك���رث 
منها الكتاب االأ�صود لالقت�صاد 
واملتاجرون  املهربون  العاملي: 
ال�صلطة:  ونهاية  وامل���زورون، 
م��ن غ��رف االج��ت��م��اع��ات اإىل 
الكنائ�س  املعارك ومن  �صاحات 
تكون  ان  مل���اذا  ال�����دول،  اإىل 
من  ك��ان  كما  يعد  مل  م�صوؤواًل 

قبل.

م��ع ان ت��ع��دد الأط�����راف، ه��و الذي 
مثل  م��ن��ظ��م��ات  اإح������داث  اإىل  اأدى 
الدويل،  البنك  اأو  املتحدة  الأمم 
فيها  تتعهد  ات��ف��اق��ات  اي�شا  وول���د 
–مبقاومة  -ال��������دول  الأط���������راف 
ال���ت���ي لي�ض  ل��ل��م�����ش��اك��ل  م�����ش��رتك��ة 
حتلها  اأن  دول�����ة  اأي  ب��ا���ش��ت��ط��اع��ة 
مبفردها، بغ�ض النظر عن حجمها 
التغرّي  مثل  قوتها.  اأو  ثروتها  اأو 
الإره�����اب.  اأو  ال��ه��ج��رة  اأو  امل��ن��اخ��ي 
وهذه التفاقات املتعددة الأطراف 

ل تر�شي الرئي�ض ترامب.
�شتختار  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  “اإن 
على  وال��ت��ع��اون،  ال�شتقالل  دائ��م��ا 
وال�شيطرة  ال���ع���امل���ي���ة  احل���وك���م���ة 
ال���رئ���ي�������ض  ق��������ال  والهيمنة”، 
ترامب  لي�ض  بالطبع  الم��ري��ك��ي. 
فقط هو املنتق�ض والناقد الوحيد 
يح�شى  ل  ع��دد  يتخذ  اذ  للعوملة، 
ال���ق���ادة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني، وكذلك  م��ن 
ك��ب��ار امل��ف��ك��ري��ن امل��رم��وق��ني، نف�ض 

املوقف حول هذا املو�شوع.

العوملة الع�صوية
كوفيد  ظ���ه���ر  ال�������ش���ي���اق،  ه�����ذا  يف 
العديد  ل���ريب���ك  ال�������ش���ه���ري،   19
م���ن ال���ع���ادات وي��ق��ل��ب��ه��ا را����ش���ا على 
ع���ق���ب. ف������اإذا ك���ان���ت ال��ع��ومل��ة تقوم 
للمنتجات  ال���دويل  ال��ت��داول  على 
والتقنيات،  والأ�شخا�ض  والأف��ك��ار 
بليغ  الفريو�ض هو مثال  ف��اإن ه��ذا 
البيولوجي.  الت�شال  عوملة  على 
م��دى يكون  اأي  اإىل  يوؤكد  اأن��ه  كما 
اأو  جت��اري��ة  ظ��اه��رة  العوملة  اعتبار 
اإعالمية �شرفة، حم�ض  اأو  مالية 

افتقار كامل للروؤية.
بع�ض  اأّن  ن�����الح�����ظ  ان  ب�����د  ل 

من قبل القادة الذين يحتقرونها، 
ه���ي خ���ط دف��اع��ن��ا ال��رئ��ي�����ش��ي �شد 

الظواهر غري امل�شبوقة.
املزعج، يعيد   19 الكوفيد  اإن هذا 
واملنظمات  ل��ل��خ��رباء  ف��ع��ال  ب�شكل 
متعددة الأط��راف دورهم املركزي، 
يف ن��ف�����ض ال��وق��ت ال����ذي ي��ع��ي��د فيه 

العامة.  وم�����ش��احل��ه��م  م��ط��ال��ب��ه��م 
املوؤ�ش�شات  ميقتون  النا�ض  ه���وؤلء 
ال���ع���ام���ة ال����ت����ي ت����وظ����ف اخل�����رباء 
ها  لكن  ُتدح�ض.  ل  بيانات  وتنتج 
اأن  اأزم��ة كورونا فريو�ض تثبت  ان، 
يتم  ما  غالباً  التي  الإدارات،  ه��ذه 
قطع ميزانيتها وهام�ض مناورتها 

تنت�شر  الع�شوية”،  “ال�شادرات 
تاأثريات  ولها  واأبعد،  اأ�شرع  ب�شكل 
ف�����وري�����ة وم����ل����ح����وظ����ة اأك��������ر من 
ال���ت���ي متيز  امل�����ب�����ادلت الأخ���������رى 
العوملة. لكن رد الفعل على كورونا 
بقاء  م���دى  ��ا  اأي�����شً ف��ريو���ض يظهر 

اإغراء النعزالية قويا.

العوملة �صد االنعزالية
ي��ت��زاي��د ع����دد ال������دول ال���ت���ي تريد 
اإغ���������الق ح�����دوده�����ا وع�������زل امل�����دن 
وبالتايل  ت�شررا،  الأك��ر  واملناطق 
وهكذا  ال�شكان.  تنقل  حرية  منع 
ن�شهد، يف الوقت احلقيقي، مواجهة 
ب���ني ال��ع��ومل��ة والن���ع���زال���ي���ة. ولكن 
قررت  احل��ك��وم��ات  بع�ض  اأن  رغ���م 
ال��وط��ن��ي��ة، فاإنها  اإغ����الق ح��دوده��ا 

اإىل  حاجتها  م��دى  ��ا  اأي�����شً تكت�شف 
وم�شاعدة  الأخ���رى،  البلدان  دع��م 
مثل  الأط����راف،  املتعددة  الكيانات 
البنك  اأو  العاملية  ال�شحة  منظمة 

العاملي.
ان ك���ورون���ا ف���ريو����ض ي��ع��ي��د ال���دور 
اله�����ّم ل��ل��ع��ل��م��اء وامل��ح��ل��ل��ني، وهم 
دائرة  اإىل  ويعيدهم  ب��ه،  ج��دي��رون 
ال�شواء. لأن بداية القرن احلادي 
م�شحوبة  ك����ان����ت  وال���ع�������ش���ري���ن 
مل�شداقيتهم  اخل������رباء  ب��خ�����ش��ارة 
ل�����ش��ال��ح امل��ح��ت��ال��ني وغ���ريه���م من 
ال���دمي���اغ���وج���ي���ني. ومت���ي���زت هذه 
رمزية  بحلقة  ال��راه��ن��ة  ال��ظ��اه��رة 
غوف،  م��اي��ك��ل  ق���ال   :2016 ع���ام 
املتحدة،  امل��م��ل��ك��ة  يف  ال��ع��دل  وزي����ر 
�شئم  ال��ب��ل��د،  ه����ذا  “يف  ����ش���راح���ة: 

فعل  كرد  وذلك  النا�ض اخلرباء”، 
ان��ت��ق��د ف��ي��ه��ا علماء  ع��ل��ى درا�����ش����ة 
ب���������ارزون خ�������روج ب���ري���ط���ان���ي���ا من 
الحت����اد الأوروب�����ي -وه���و م�شروع 

يدعمه.

ترامب، خبري
 يف “هذا ال�صيء”؟

للخرباء  ي���ن���ظ���ر  اآخ�������ر  ���ش��ي��ا���ش��ي 
تافهني:  ان���ه���م  وع���ل���ى  ب���اح���ت���ق���ار 
دونالد ترامب. فقد و�شف التغرّي 
�شينية”،  “خدعة  ب��اأن��ه  امل��ن��اخ��ي 
اإن��ه يعرف عن احل��رب اأكر  وق��ال 
م���ن ج����رنالت����ه، وادع������ى م���وؤخ���ًرا 
)كورونا  ال�����ش��يء  “هذا  يفهم  اأن���ه 
العلماء.  م���ن  اأف�������ش���ل  ف����ريو�����ض( 
“رمبا لدي موهبة، رمبا كان علّي 

الرت�شح  من  ب��دًل  الطب  ممار�شة 
للرئا�شة “.

لإدارة  اأن���ه  ات�شح  فقد  ل!  ول��ك��ن، 
يكون  اأن  ي��ج��ب  ال�شيء”،  “هذا 
ه�����م، حل�شن  ال���ع���ل���م���اء -وال�����ذي�����ن 
احل����ظ ك���ذل���ك- يف امل���ق���دم���ة. من 
جهة اخرى، فاإن العديد من هوؤلء 
اخل���رباء ه��م م��وظ��ف��ون، وه��ي فئة 
امل��ح��رتف��ني يحتقرها  م��ن  اأخ����رى 
الذين  ال�شعبويون  ال��ق��ادة  غ��ال��ًب��ا 
اكت�شحوا امليدان من خالل تاأجيج 
�شعوب  ع���ن���د  وال���ق���ل���ق  الإح�����ب�����اط 
ال�شيا�شيني  ه�����وؤلء  اأن  ُي��ف��رت���ض 

ميثلونهم.
ب�شكل  ال�����ش��ع��ب��وي��ون  ي��ت��ع��اي�����ض  ل 
متناغم مع اخل��رباء ومع الوقائع 
واحل����ق����ائ����ق ال����ت����ي ت���ت���ع���ار����ض مع 

ا عن خ�شائ�شنا اجلوهرية كاأفراد وجمتمعات تت�شبب الأوبئة يف معاناة �شديدة، لكنها ُترثي معرفتنا وتك�شف اأي�شً

اأعاد كوفيد 19 الدور املركزي للخرباء واملنظمات متعددة الأطراف، وكذلك العداء القدمي بني الإيثار والفردانية

دونالد ترامب خ�شر الرهان

العمل املتعددة الأطراف مازال قائما ممثال يف منظمة ال�شحة العاملية

انهزم ال�شعبويون امام الإدارة العمومية

اغلقت اوروبا ف�شاء �شنغان

 على عك�س مزاعم ال�صعبويني، تثبت االأزمة اأن االإدارات العمومية، هي خط دفاعنا الرئي�صي �صد الظواهر غري امل�صبوقة
ن�شهد، يف الوقت احلقيقي، مواجهة بني العوملة والنعزالية
يظهر فريو�س كورونا اأننا جميًعا جريان حتى

 مع الذين يعي�صون يف اجلانب االآخر من العامل

مايكل غوف  �شئم النا�ض اخلرباء

حظر دخول غري املقيمني يف هونغ كونغ  •• هونغ كونغ-اأ ف ب

املدينة اعتبارا من منت�شف ليل  املقيمني من دخول  قررت هونغ كونغ منع غري 
�شلطتها  رئي�شة  اأعلنت  ما  وف��ق  امل�شتجد،  ك��ورون��ا  تف�شي  ملنع  م�شعى  يف  الثالثاء 
املطاعم واحلانات من تقدمي  ملنع  ك�شفت عن خطط  بينما  ك��اري لم،  التنفيذية 
امل�شروبات الكحولية. وعلى رغم من قربها من بر ال�شني الرئي�شي، متكّنت املدينة 
خ�شو�شا  وا�شع،  ب�شكل  الفريو�ض  تف�شي  جتّنب  من  مهما  ماليا  مركزا  تعد  التي 
نظافة  على  واملحافظة  الأقنعة  و�شع  ال�شكان  من  الأعظم  ال�شواد  اختيار  بف�شل 
اأيديهم واإبقاء م�شافة بني بع�شهم البع�شز لكن خالل الأ�شبوعني املا�شيني، ازداد 
حمليون  �شكان  ع��اد  بعدما  حالة   356 فبلغ  ال�شعف  من  باأكر  الإ�شابات  ع��دد 
ال�شمالية.  واأم��ريك��ا  اأوروب����ا  يف  ال��وب��اء  تف�شي  اإث��ر  املدينة  اإىل  اأج��ان��ب  ومقيمون 

�شُي�شمح  لكن  بذلك،  تراخي�ض  امتالكها  رغ��م  الكحولية  امل�شروبات  بيع  وحانة 
لها يف الوقت الراهن باإبقاء اأبوابها مفتوحة. ومل حتدد لم موعد تطبيق حظر 
امل�شروبات الكحولية، لكنها قالت اإن العمل جاٍر على �شن قانون طوارئ. وحتّدثت 
عن وجود قلق حيال فقدان اأهايل هونغ كونغ لل�شوابط التي عليهم اللتزام بها 
يتناول  عندما  اأحيانا،  لل�شحافيني  وقالت  الكحولية.  امل�شروبات  تناولهم  عند 
ول   . حميمة  �شلوكيات  هناك  تكون  قد  كبري،  ب�شكل  الكحولية  امل�شروبات  النا�ض 
ي�شمل القرار متاجر املواد الغذائية وتلك املتخ�ش�شة يف بيع امل�شروبات الكحولية. 
ل  كانوا يف حي  اأو�شاط مر�شى  يف  اإ�شابات  اكُت�شفت جمموعة  املا�شي،  والأ�شبوع 

اإج��راءات ملنع تزايد عدد امل�شابني. وقالت  اأعلنت كاري لم عن �شل�شلة  والثنني، 
اعتبارا من منت�شف ليل 25 اآذار مار�ض، لن ي�شمح لغري املقيمني يف هونغ كونغ 
الآتني من اخلارج بدخول املدينة ، م�شرية اإىل اأن الأمر �شيطّبق لأ�شبوعني على 

الأقل.
واأ�شافت اأن مطار املدينة، وهو الثامن عامليا من حيث عدد الركاب، �شيمنع اأي�شا 
هونغ  دخ��ول  املقيمني  لغري  املمكن  من  �شيكون  لكن  العابرين.  امل�شافرين  توقف 
كونغ من بر ال�شني الرئي�شي وماكاو وتايوان، با�شتثناء من �شافروا اإىل اأي دولة 
اأجنبية خالل الأيام ال�14 الأخرية. و�شُيحظر كذلك على حواىل 8600 مطعم 

كونغ  هونغ  يف  �شحف  ع��دة  ون�شرت  الليلية.  بنواديه  ي�شتهر  ال��ذي  ف��ون��غ،  ك��واي 
تقارير ذكرت اأن اأحد املر�شى امل�شابني بالفريو�ض تردد اإىل حانات ل كواي فونغ 

حيث قد يكون اأقام عالقات متعددة.
اأو���ش��اط مواطنني م��ن ه��ون��غ ك��ون��غ عادوا  وك��ان��ت غالبية الإ���ش��اب��ات الأخ���رية يف 
امل�شروبات  ع��ادات تناول  اأع��رب كثريون كذلك عن قلقهم حيال  املدينة. لكن  اإىل 
الكحولية لدى بع�ض املوظفني الإداريني الغربيني يف وقت اختار العديد من �شكان 

املدينة عزل اأنف�شهم.
تظهر  الأوىل  �شفحتها  على  ���ش��ورة  املا�شي  الأ���ش��ب��وع  ديلي  اآب��ل  �شحيفة  ن�شرت 
الهواء  الكحولية يف  امل�����ش��روب��ات  ي��ت��ن��اول��ون  وه��م  الأج��ان��ب  م��ن  ك��ب��رية  جمموعة 
الطلق بينما جل�شوا اإىل جانب بع�شهم البع�ض، ما اأثار موجة غ�شب عرب و�شائل 

التوا�شل الجتماعي.
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عربي ودويل

جهات  ع��دة  م�شاهمة  بف�شل  �شريعاً،  النور  �شيب�شر 
مانحة، ورمبا هذا الأ�شبوع ، دون اأن تعلن عن املبلغ 
الذي قدمته. وحتظى املبادرة، وفق اأو�شلو، برتحيب 
اأمينة  املتحدة  ل��الأمم  العام  الأم��ني  نائبة  من جانب 
اأنطونيو  حممد. وحذر الأمني العام لالمم املتحدة 
�شتكون  الأرواح  اأن ماليني  غوتريي�ض اخلمي�ض من 
عاملي،  ت�شامن  هناك  يكن  مل  اإذا  للخطر  معر�شة 
وباء  ملواجهة  ف��ق��راً،  الأك���ر  ال���دول  حيال  خ�شو�شاً 
بالفريو�ض  الإ����ش���اب���ات  ع���دد  وجت����اوز   .19 ك��وف��ي��د 
ومنطقة،  ب��ل��داً   171 يف  اإ���ش��اب��ة،  األ���ف   324 عاملياً 
مع 14396 حالة وفاة على الأقل، بح�شب ح�شيلة 

اأعدتها فران�ض بر�ض الأحد.

•• او�صلو-اأ ف ب

اأعلنت الرنوج اأم�ض عن نيتها اإن�شاء �شندوق متويالت 
داخل الأمم املتحدة يهدف مل�شاعدة الدول الفقرية يف 

مواجهة فريو�ض كورونا امل�شتجد.
وقال وزير امل�شاعدة يف التنمية الرنوجي داغ-اإينغيه 
اأول�شتني نحن قلقون من الطريقة التي �شيوؤثر فيها 
اأنظمة  متلك  والتي  النامية  ال��دول  على  الفريو�ض 
�شحية �شعيفة اأ�شاًل . واأ�شاف يف بيان اأن الت�شامن 
ال���دويل ال��ع��اب��ر ل��ل��ح��دود ه��و الآن اأه���م م��ن اأي وقت 
م�شى. ولذلك من املهم لنا اأن ن�شهم ماليا ب�شندوق 
مماثل يف الأمم املتحدة . واأكدت الرنوج اأن ال�شندوق 

الرنوج ت�شتعد لإن�شاء �شندوق م�شاعدات للدول الفقرية 
2355 م�شابا يف العناية املركزة. ومنطقة مدريد هي  اأن  حني 
الأكر ت�شررا، اذ �شجلت ما يربو عن 10 اآلف اإ�شابة و1200 

وفاة.
ويف م�شعاها لإيقاف انت�شار الوباء، اأعلنت حكومة بيدرو �شان�شيز 
ح��ال ال��ط��وارئ ي��وم 14 اآذار/م���ار����ض، ما �شمح لها ب��اإق��رار حجر 
ني�شان/  11 حتى  مي��دد  اأن  ميكن  لل�شكان  ت����ام  �ش�����به  م��ن��زيل 

ابريل.
اإل  منازلهم  م��غ��ادرة  ن�شمة(  مليون   46( ل��الإ���ش��ب��ان  ميكن  ول 
ل�����ش��راء مواد  اأم����ان، وذل���ك  مب��ف��رده��م وم��ع الإب��ق��اء على م�شافة 
من  العمل  م��ن  يتمكنوا  مل  ح��ال  يف  للعمل،  اأو  اأ�شا�شية  غذائية 

املنزل، اأو للتجول بكالبهم لفرتة ق�شرية.

•• مدريد-اأ ف ب

فريو�ض  ب�شبب  ���ش��اع��ة   24 خ���الل  وف���اة   462 ا�شبانيا  �شجلت 
كورونا امل�شتجد، ما يرفع العدد الجمايل للوفيات اإىل 2182، 

وفق ح�شيلة اأعلنتها ال�شلطات اأم�ض.
اأي��ام يف  اأك��ر من مرتني خ��الل ثالثة  الوفيات  ع��دد   وت�شاعف 

ثاين اأكر بلد ت�شررا بكوفيد19- يف اأوروبا بعد اإيطاليا.
 33089 األفا ليبلغ   30 امل��وؤك��دة عتبة  وجت��اوز ع��دد الإ���ش��اب��ات 
قدرته  من  البلد  يزيد  حني  يف  الأح��د،  ا�شابة   28572 مقابل 

على اجراء الفحو�شات.
ووفق اأرقام وزارة ال�شحة، تعافى 3555 �شخ�ض من املر�ض، يف 

ح�شيلة الوفيات تتخطى الألفني يف اإ�شبانيا 

احلقيقي  ال���ع���دد  اإن  اىل  م�����ش��رية 
ل���ل���م�������ش���اب���ني ب����ف����ريو�����ض ك����ورون����ا 
اأك��رب بكثري مما وق��ع اإع��الن��ه، لأن 

التحاليل مل تنته بعد.
ولفتت بن علية، يف ندوة �شحفية 
ال�����ش��ح��ة، اىل  ع��ق��دت مب��ق��ر وزارة 
 126 ���ش��م��ن  ا���ش��اب��ة   14 ث���ب���وت 
حتليل خمربي مت اج��راوؤه الحد، 
مربزة ان عدد ال�شابات بالعدوى 
الفقية يتكاثر يف عدد من املناطق، 
ال�شحي  احلجر  فر�ض  اىل  داعية 
ال��ع��ام خ��ا���ش��ة يف امل��ن��اط��ق ال��ت��ي مت 

ت�شجيل فيها عدوى افقية.
وت��اب��ع��ت ب��ن ع��ل��ي��ة، ب��ن��ربة حازمة، 
القانون... يف �شورة عدم  “طبقوا 
وخيمة  النتيجة  �شتكون  الل��ت��زام 
ينت�شر  الفريو�ض  اجلميع...  على 
وال���ع���امل ع��اج��ز اأم����ام����ه... مل تنج 

منه ال الدول التي فر�شت احلجر 
املواطنون  وال��ت��زم  ال��ع��ام  ال�شحي 
بتطبيقه “. واأ�شارت املديرة العامة 
ل��ل��م��ر���ش��د ال���وط���ن���ي ل���الأم���را����ض 
اجلديدة وامل�شتجدة بوزارة ال�شحة، 
 14 اأك��ر م��ن  اأن��ه مت اخ�شاع  اىل 
ال�شحي، من  األف �شخ�ض للحجر 
بينهم 5 اآلف �شخ�ض امتوا فرتة 
املراقبة ال�شحية و8800 �شخ�ض 

ل يزالون يف احلجر ال�شحي.

بوؤر وبائية
وكان وزير ال�شحة قد اأكد بدوره، 
فريو�ض  لنت�شار  ب���وؤر   4 اكت�شاف 
كورونا يف تون�ض مبنطقة البحرية 
وامل��ر���ش��ى و���ش��ك��رة وج��زي��رة جربة.  
ب���ال���ب���وؤرة  امل���ق�������ش���ود  ان  واو������ش�����ح 
ال�شابات  ع���دد  يف  ال��ك��ث��اف��ة  ل��ي�����ض 

�شل�شلة  ب��داي��ة  وامن���ا  ب��ال��ف��ريو���ض، 
املناطق  تلك  يف  الف��ق��ي��ة  ل��ل��ع��دوي 
وتغرّي طريقة العدوي، م�شددا على 
ومعرفة  حما�شرتها  يتحتم  اأن���ه 
بدايتها،  يف  دام����ت  م���ا  م�����ش��دره��ا 
موؤكدا ا�شدار قرار بغلق م�شحة يف 
العا�شمة  �شكرة من �شواحي  جهة 
جتنب  ���ش��رورة  على  واأك���د  تون�ض. 
التنقل اإىل تلك املناطق، لفتا اإىل 
اإىل  بطبيعتها  تخ�شع  ال��ب��الد  ان 
اجراءات احلجر ال�شحي ال�شامل، 
دخ��ل��ت يف  ال���ب���الد  ان  اإىل  م�����ش��ريا 
اجراءات املرحلة الرابعة يف التوقي 
بالرغم  ال���ف���ريو����ض  ان��ت�����ش��ار  م���ن 
املرحلة  يف  ت���زال  ل  تون�ض  ان  م��ن 

الثالثة.
م��ن ج��ه��ة اخ����ري، اأك����د ال���وزي���ر ان 
توفر  يف  لي�ض  ال���ش��ا���ش��ي��ة  امل�شكلة 

الم��ك��ان��ات امل��ادي��ة وامن��ا يف التزود 
التي  الطبية  وامل��ع��دات  ب��الأج��ه��زة 
فيها،  �شحا  ت��ع��اين  ت��ون�����ض  ان  ق���ال 
اجهزة  اإىل  ب��اخل�����ش��و���ض  م�����ش��ريا 
التنف�ض وبع�ض النواع من القنعة 

اخلا�شة بالتوقي.

تعليق العمل احل�صوري
العمومية،  الوظيفة  وزارة  وكانت 
العمل  تعليق  تقرر  اأن��ه  اأعلنت  ق��د 
احل�����ش��وري ب��داي��ة م��ن ي���وم اأم�ض 
الثنني واإىل غاية 4 اأبريل القادم 
واجلماعات  ال��دول��ة  م�شالح  ب��ك��ّل 
العمومية  وامل���وؤ����ش�������ش���ات  امل��ح��ل��ي��ة 
واملوؤ�ش�شات  الإداري���ة  ال�شبغة  ذات 

واملن�شاآت العمومية.
واأو���ش��ح��ت ال����وزارة يف ب��الغ �شادر 
واجلماعات  ال�������وزارات  اأّن  ع��ن��ه��ا، 

•• روما-اأ ف ب

يحاول العامل ب�شدة جتّنب املاأ�شاة التي 
كورونا  وب���اء  ج���راء  اإيطاليا  ت�شهدها 
امل�����ش��ت��ج��ّد ع���رب ت��ع��زي��ز ق���ي���وده اأك���ر 
وت�شريع  ال��ف��ريو���ض  ملكافحة  الث��ن��ني 

الأبحاث حول عالجات ولقاحات.
لتاأجيل  اليابان  على  ال�شغط  وي��زداد 
املقررة  ال�شيفية  الأومل��ب��ي��ة  الأل���ع���اب 
من 24 متوز يوليو حتى التا�شع من 
الحتاد  رئي�ض  واعترب  اأغ�شط�ض.  اآب 
كو  �شيبا�شتيان  القوى  لألعاب  الدويل 
وغري  مالئمة  غري  الألعاب  اإقامة  اأن 
الوزراء  رئي�ض  فتح  واإذ   . بها  مرغوب 
اآب����ي امل���ج���ال للمرة  ال��ي��اب��اين ���ش��ي��ن��زو 
الأوىل اأمام الإرجاء، فقد اأكد املنظمون 
الثنني اأنه مل يتغرّي حتى الآن موعد 
ُيتوقع  التي  الأوملبية  ال�شعلة  م�شرية 
اأن تبداأ اخلمي�ض يف فوكو�شيما، موقع 
 11 يف  ح�شلت  التي  النووية  الكارثة 
الدول  اأن  ويبدو   .2011 اآذار مار�ض 
باتت تدرك واحدة تلو الأخرى الواقع: 
امل�شبوقة  غ��ري  ال�شحية  الأزم����ة  ه��ذه 
�شتكون طويلة، وكذلك بالن�شبة للقاح 
ال����ذي ل���ن ي��ك��ون م��ت��وف��راً ق��ب��ل فرتة 
وفق  ���ش��ه��راً،   18 اإىل   12 ب��ني  مت��ت��د 
قول �شركات الأدوية الكبرية. وي�شتمر 
اإ�شبانيا التي جتاوزت  تف�شي الوباء يف 
الثنني عتبة الألفي وفاة )462 وفاة 
يف 24 �شاعة(. فقد ازداد عدد الوفيات 
اأكر من �شعفني خالل ثالثة اأيام يف 
اأوروبا  يف  الأك��ر ت�شرراً  الثاين  البلد 

باملر�ض بعد اإيطاليا.
عالج  اأو  ل��ق��اح  اأي  ح��ال��ي��اً  ي��وج��د  ول 
اأودى  ال����ذي  ال��ف��ريو���ض  ���ش��د  معتمد 
�شخ�ض  األ�����ف   15 م���ن  اأك�����ر  ب��ح��ي��اة 
 324 اأك����ر م���ن  واأ����ش���اب  الآن  ح��ت��ى 
تعداد  وف���ق  ال���ع���امل،  يف  �شخ�ض  األ����ف 
اأعّدته وكالة فران�ض بر�ض ا�شتناداً اإىل 

الأرقام الر�شمية املعلنة.
ع����الج  لإي������ج������اد  امل�������ب�������ادرات  اأن  اإل 
�شريرية  جت���ارب  ب���داأت  فقد  تت�شارع. 
ت�شمية  عليها  اأُطلقت  الأح��د  اأوروب��ي��ة 

األف حالة وفاة يف العامل بفريو�ص كورونا   15
••  باري�س-اأ ف ب

اأدى انت�شار فريو�ض كورونا امل�شتجد اإىل وفاة 15189 �شخ�شاً حول العامل، 
غالبيتهم يف اأوروبا، بح�شب تعداد اأعدته وكالة فران�ض بر�ض ا�شتناداً اإىل اأرقام 

ر�شمية اأم�ض عند ال�شاعة 11،00 ت غ.
و�شخ�شت اأكر من 341 األف حالة ر�شمياً يف 174 بلداً ومنطقة منذ بدء 
العدد احلقيقي لالإ�شابات  اإل جزء من  الرقم  الوباء. ول يعك�ض هذا  تف�شي 
حيث اأن العديد من الدول ل جتري فح�شاً اإل للحالت التي ت�شتدعي عالجاً 
يف امل�شت�شفى. ويبلغ عدد الوفيات يف اإيطاليا التي �شجلت اأوىل حالت الإ�شابة 
يف �شباط/فرباير، 5476 حالًة من اأ�شل 59138 اإ�شابة. و�شفي 7024 

�شخ�شاً بح�شب ال�شلطات الإيطالية.
واأح�شت ال�شني )بدون هونغ كونغ وماكاو(، التي انطلق منها الوباء يف كانون 
الأول/دي�شمرب، 81093 اإ�شابة مع 39 حالة جديدة بني الأحد والثنني، 
�شفاء.  ح��الت  و72703  الث��ن��ني(،  جديدة  وفيات   9( وف��اة   3270 بينها 
وبعد ال�شني واإيطاليا، ت�شجل اإ�شبانيا اأكرب عدد وفيات مع 2182 وفاة من 
اإ�شابة، تليها  1812 وفاة و23049  اإي��ران مع  اإ�شابة، ثم   33089 اأ�شل 
471 وفاة  املتحدة مع  والوليات  اإ�شابة،  674 وفاة و16018  فرن�شا مع 
و35224 اإ�شابة. ومنذ الأحد عند ال�شاعة 19،00 ت غ، �شجلت جمهورية 
جراء  اأرا���ش��ي��ه��ا  على  ال��وف��اة  ح���الت  اأوىل  ومونتينيغرو  ونيجرييا  ت�شيكيا 
الفريو�ض. واأعلنت بابوا غينيا اجلديدة و�شوريا عن ت�شجيل اأوىل الإ�شابات. 
وبلغت ح�شيلة الوباء الثنني يف اأوروبا عند ال�شاعة 11،00 ت غ 172238 
اإ�شابة و 9197 وفاة، ويف اآ�شيا 97783 اإ�شابة و3539 وفاة، ويف الوليات 
 26688 الأو���ش��ط  وال�شرق  وف��اة،  و490  اإ�شابة   36554 وكندا  املتحدة 
اإ�شابة و65   5130 اأمريكا الالتينية والكاريبي  اإ�شابة و1841 وفاة، ويف 
حالة وفاة ويف اإفريقيا 1479 اإ�شابة و49 وفاة واأوقيانيا 1433 اإ�شابة و8 
وفيات. واأعدت هذه احل�شيلة ا�شتناداً اإىل بيانات جمعتها مكاتب فران�ض بر�ض 

من ال�شلطات الوطنية املعنية ومعلومات منظمة ال�شحة العاملية.

 ال�شحة الكويتية: ت�شجيل اإ�شابة 
واحدة جديدة فقط بفريو�ص كورونا 

•• الكويت-وام: 

اإ�شابتها  موؤكدة  فقط  واح��دة  حالة  ت�شجيل  ام�ض  الكويتية  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
البالد.  املا�شية يف  �شاعة   24 ال�  19  خالل   - كوفيد  امل�شتجد  كورونا  بفريو�ض 
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا عن الدكتور عبداهلل ال�شند املتحدث الر�شمي 
با�شم وزارة ال�شحة الكويتية قوله خالل املوؤمتر ال�شحفي اليومي للوزارة .. اإن 
هذه احلالة ملواطنة كويتية مرتبطة بال�شفر ويرتفع بذلك عدد الإ�شابات امل�شجلة 

يف البالد حتى الآن اإىل 189 حالة.

اأوروبية على  دي�شكوفري يف �شبع دول 
الأقل لختبار اأربعة عالجات حمتملة 
ت�شمل  امل�����ش��ت��ج��د  ك����ورون����ا  ل���ف���ريو����ض 
الرئي�ض  يبني  فيما  �شخ�ض.   3200
اآماًل كبرية  ترامب  دونالد  الأمريكي 
للمالريا،  امل�����ش��اد  ال��ك��ل��وروك��ني  ع��ل��ى 
ترامب  اتهمها  ال��ت��ي  ال�شني  ب��ا���ش��رت 
ب��اأن��ه��ا ت���اأخ���رت يف اإب�����الغ ال���ع���امل عن 
الثنني   ، ال�شيني  الفريو�ض  خماطر 
وكذلك  للقاح.  �شريرية  جتربة  ب��اأول 
بالن�شبة لرو�شيا التي اأعلنت اأنها بداأت 

باختبار لقاح على احليوانات.
مل��وج��ة ع����دوى ث��ان��ي��ة ب�شبب  حت�����ش��ب��اً 
حالة   39( امل�������ش���ت���وردة  الإ�����ش����اب����ات 
يتوقف  اأن  ُي��ف��رت���ض  ب���ات  الث���ن���ني(، 

اإىل  املتوجهة  اجلوية  الرحالت  رك��اب 
بكني يف مدينة �شينية ليخ�شعوا اإىل 
فحو�ض طبية. يف اإجراء اأكر �شرامة، 
�شتمنع هونغ كونغ كل الأ�شخا�ض غري 
عرب  اخل��ارج  من  والوافدين  املقيمني 
الطائرات، من دخول اأرا�شيها اعتباراً 
م��ن الأرب���ع���اء. ي���وم ب��ع��د ي���وم، تفر�ض 
ال���دول م��زي��داً م��ن القيود وب��ات اأكر 
من مليار �شخ�ض يف كل اأنحاء العامل 

معزولني يف منازلهم.
وات�����خ�����ذت ب���ع�������ض ال��������دول اج��������راءات 
ق�شرية مثل فرن�شا واإيطاليا واإ�شبانيا 
والأرج���ن���ت���ني وولي�����ة ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا يف 
اك��ت��ف��ت دول  امل��ت��ح��دة، فيما  ال���ولي���ات 
اأخ����رى م��ث��ل اإي�����ران وب��ري��ط��ان��ي��ا حتى 

تريليون  ب��ق��ي��م��ة  اإن��ع��ا���ض  ع��ل��ى خ��ط��ة 
دولر لدعم القت�شاد.

البور�شات  ت��راج��ع��ت  ذل����ك،  ون��ت��ي��ج��ة 
الفتتاح.  عند  الثنني  النفط  واأ�شعار 
على  ال�����رتاج�����ع  ه���ي���م���ن  اأوروب������������ا،  يف 
الأ�شواق بعد الأرباح ال�شئيلة امل�شّجلة 
فخ�شرت  امل��ا���ش��ي.  الأ���ش��ب��وع  نهاية  يف 
ولندن  وفرانكفورت  باري�ض  بور�شات 

اأكر من 4%.
الأقلية الدميوقراطية يف  وقال زعيم 
ن�ّض  اإن  �شومر  ت�شاك  ال�شيوخ  جمل�ض 
اجل��م��ه��وري��ني ي��ق��دم م�����ش��اع��دة كربى 
لل�شركات بدون �شمان حماية للعمال 
. يف ال��واق��ع، ف��اإن اإغ���الق املتاجر غري 
ال�شياحة  ت��وق��ف  وك��ذل��ك  الأ���ش��ا���ش��ي��ة 
ي��ج��ع��ل م��الي��ني الأ���ش��خ��ا���ض عاطلني 
اأ�شرتاليا،  يف  ال���ع���امل.  يف  ال��ع��م��ل  ع��ن 
حيث يخّيم �شبح الك�شاد الكبري خالل 
ت�شكلت  امل���ا����ش���ي،  ال���ق���رن  ث��الث��ي��ن��ات 
الثنني طوابري طويلة من العاطلني 
وكالت  اأم��ام  الأ�شرتاليني  العمل  عن 
اإغالق  م��ن  الأول  ال��ي��وم  يف  الت�شغيل، 
وق������ال رئي�ض  امل���ت���اج���ر.  م����ن  ال���ك���ث���ري 
ال������وزراء ���ش��ك��وت م��وري�����ش��ون اإن����ه اأمر 
ب�شعة  قبل  تخّيله  ب��الم��ك��ان  يكن  مل 

اأ�شابيع فقط .
ال�شرخة  ج��ان��ريو، جت�شّد  دي  ري��و  يف 
من القلب التي اأطلقتها فانيا ريبايرو 
ح����ّي فقري،  ج��م��ع��ي��ة يف  امل�������ش���وؤول���ة يف 
لالأ�شّد  ���ش��ح��ي��ة  ك���ارث���ة  م���ن  اخل�����وف 
فقراً. فقالت ُيقال لنا اإنه يجب غ�شل 
الأيدي من دون توقف، لكن كيف نقوم 
امل��ي��اه اجلارية  ُت��ق��ط��ع  ب��ذل��ك ع��ن��دم��ا 

ب�شكل منتظم؟ .
ول ُيح�شد املهاجرون غري القانونيني 
يف الوليات املتحدة على و�شعهم اإذ اإن 
خ�شروا  اأن  �شبق  بينهم  م��ن  كثريين 
ي��ح��اول ع�شرات  اآ���ش��ي��ا،  وظ��ائ��ف��ه��م. يف 
الثنني  ال��ع��ام��ل��ني  امل��ه��اج��ري��ن  اآلف 
عدد  يرتفع  حيث  تايالند  اإىل  الفرار 
امل�شتجّد  ك��ورون��ا  بفريو�ض  الإ���ش��اب��ات 
وذلك للو�شول اإىل لو�ض وبورما، ما 

يثري خماوف من تف�شي الوباء اأكر.

املتحدة،  اململكة  بتو�شيات. يف  ال�شاعة 
ال�������وزراء بوري�ض  رئ��ي�����ض  ح��ي��ث ح����ّذر 
الأعداد،  ت�شارع  م��ن  الأح���د  جون�شون 
امل���دار����ض واحلانات  وح��ي��ث ط��ل��ب م��ن 
ودور ال�شينما اإغالق اأبوابها، ُيفرت�ض 
اأن يتّم البحث الثنني يف م�شروع قانون 
�شالحيات  ال�����ش��ل��ط��ات  مب��ن��ح  م��ت��ع��ل��ق 
ا�شتثنائية ملكافحة الفريو�ض. وكذلك 
احلكومة  ��ر  حت�����شّ ح��ي��ث  ف��رن�����ش��ا،  يف 
ل��ت��م��دي��د م����دة ع����زل ال�����ش��ك��ان اإىل ما 
تدفع  اآذار/م���ار����ض.  نهاية  ت��اري��خ  بعد 
اإي��ط��ال��ي��ا ال��ث��م��ن الأك����رب يف ال��ع��امل اإذ 
الإجمالية  ال��وف��ي��ات  ح�����ش��ي��ل��ة  ب��ل��غ��ت 
لديها 5476 حالة بينها 651 وفاة 
احل�شيلة  بح�شب  ���ش��اع��ة   24 خ���الل 

امل�شالح  ���ش��ب��ط  ت���ت���وىل  امل��ح��ل��ي��ة 
ال�شرورية  واخل��دم��ات  الأ�شا�شية 
العمل  ت���ع���ل���ي���ق  م�����ن  امل�������ش���ت���ث���ن���اة 
الراجعة  ب��امل�����ش��ال��ح  احل�������ش���وري 
واملن�شاآت  وباملوؤ�ش�شات  بالنظر  لها 

العمومية حتت الإ�شراف.
وورد يف ن�ّض البالغ، اأّنه على جميع 
العموميني  والأع������وان  الإط������ارات 
ال�شحي  احلجر  بقواعد  الل��ت��زام 
اإل  ال�شامل وعدم مغادرة منازلهم 
يف �شورة دعوتهم من قبل الإدارات 
العمل  �شتتم موا�شلة  واأّنه  املعنية، 
ميكن  التي  الأع��م��ال  اإىل  بالن�شبة 
و�شيتم احلر�ض  بعد  اإجن��ازه��ا عن 
الأ�شا�شية  اخل��دم��ات  ت��اأم��ني  ع��ل��ى 
ال��دن��ي��ا ح�����ش��وري��ا مب��ق��رات العمل 
ا�شتمرارية  مب���ب���داأ  ع��م��ال  وذل�����ك 

املرافق العمومية.

والثنني  الأح�����د.  امل��ت��وف��رة  الأخ�����رية 
اإىل  وف������اة(   15( ال���ي���ون���ان  ان�����ش��ّم��ت 
العزل.  التي فر�شت  ال��دول  جمموعة 
مبدينة  اأ�شبه  اأثينا  عا�شمتها  وكانت 
فيما  نيوزيلندا  فعلت  وكذلك  اأ�شباح. 
جتّول  حظر  فر�ض  ال�شعودية  ق��ررت 

ليلي على مدى ثالثة اأ�شابيع.
املجاورة  الإم���ارات  اكتفت  جهتها،  من 
الت�شّوق  م���راك���ز  ب���اإغ���الق  الآن  ح��ت��ى 

الفخمة التي تكون عادة مكتظة.
 416 ُت��ويف  املتحدة حيث  الوليات  يف 
الآن  حتى  كوفيد-19  بوباء  �شخ�شاً 
واأُ���ش��ي��ب اأك��ر م��ن 33 األ��ف �شخ�ض، 
واجلمهوريون  الدميوقراطيون  ف�شل 
الأحد  التوافق  يف  ال�شيوخ  جمل�ض  يف 

دعوة اإىل ال�صرامة يف تطبيق القانون

تون�ص: الفريو�ص ينت�شر... والعدوى الأفقية تتكاثر...!
تعليق العمل احل�صوري بكل م�صالح الدولة واملوؤ�ص�صات العمومية
اكت�شاف 4 بوؤر لنت�شار فريو�ص كورونا يف البالد واإخ�شاع اأكرث من 14 األف �شخ�ص للحجر ال�شحي

�صبح كورونا.. تعزيز القيود اأكرث 

العامل يف �شباق مع الوقت لتجّنب ماأ�شاة اإيطاليا

ن�شاف بن علية:  ارتفاع عدد امل�شابني

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر االآخر

•• جاك اتايل

ال�شيطرة  من  اإحلاحاً  اأك��ر  هو  ما  اليوم،  هناك  لي�ض 
على موجتي ت�شونامي، ال�شحية والقت�شادية اللتني 
ت�شربان العامل. ل �شيء ي�شمن ان ذلك �شيتحقق، واإذا 
ف�شلنا، فان �شنوات يف غاية الظلمة تنتظرنا. ان الأ�شواأ 
بعيًدا،  ننظر  ان  علينا  دون��ه،  وللحيلولة  موؤكدا،  لي�ض 

اىل الوراء واىل الأمام، لفهم ما يجري الن:
لقد اأدى كل وباء كبري على مدى الألف �شنة املا�شية 
اإىل تغيريات اأ�شا�شية يف التنظيم ال�شيا�شي للدول، ويف 
الثقافة التي قامت عليها تلك التنظيمات. على �شبيل 
التاريخ(،  تعقيدات  اخ��ت��زال  يف  الرغبة  )ودون  امل��ث��ال، 
ميكن القول اإن الطاعون الكبري الذي تف�شى يف القرن 
�شاهم،  اأوروب���ا(  �شكان  ثلث  على  )ق�شى  ع�شر،  الرابع 
على م�شتوى القارة العجوز، يف اإعادة نظر راديكالية يف 
ال�شيا�شي، ودفع اىل  الف�شاء  العامل الديني يف  موقع 
اإحداث جهاز ال�شرطة، باعتباره ال�شكل الفعال الوحيد 

حلماية حياة النا�ض.
ومن رحم �شدمة تلك املاأ�شاة ال�شحية الهائلة، ُولدت 
ويحيل  العلمي،  املنهج  ج��ان��ب  اىل  احل��دي��ث��ة  ال��دول��ة 
ال�شلطة  يف  ال��ت�����ش��ك��ي��ك  امل�����ش��در:  ن��ف�����ض  اإىل  ك��اله��م��ا 
اإنقاذ  للكني�شة، لأنها عجزت على  وال�شيا�شية  الدينية 
وهكذا  ل��ل��م��وت...  معنى  اإع��ط��اء  يف  حتى  ول  الأرواح، 
حّل ال�شرطي حمّل الكاهن. وينطبق ال�شيء نف�شه يف 
الطبيب حمل  الثامن ع�شر، عندما حل  القرن  نهاية 

ال�شرطي باعتباره اأف�شل ح�شن �شد املوت.
على  قائمة  �شلطة  م��ن  ق���رون  ب�شعة  يف  انتقلنا  ل���ذا، 
اإىل  اإىل �شلطة تقوم على اح��رتام القوة، ثم  الإمي��ان، 
�شلطة اأكر فعالية، تقوم على احرتام �شيادة القانون.

وميكننا اأن ن��اأخ��ذ امل��زي��د م��ن الأم��ث��ل��ة و���ش��رنى اأن��ه يف 
ف��اإن��ه��ا تع�شف  ق���ارة م��ا،  ت��دم��ر فيها جائحة  ك��ل م��رة 
مب�شداقية نظام املعتقدات واحلكم، الذي ف�شل يف منع 
وفاة عدد ل يح�شى من النا�ض؛ لينتقم الناجون لحقا 

من اأ�شيادهم، بتغيري عالقتهم بال�شلطة.
حتى اليوم، اإذا اأثبتت ال�شلطات القائمة يف الغرب اأنها 
غري قادرة على ال�شيطرة على هذه املاأ�شاة النا�شئة، فاإن 
الأيديولوجية،  اأ�ش�شه  وجميع  باأكمله،  ال�شلطة  نظام 
�شتكون مو�شع ت�شكيك ومراجعة، ليتم ا�شتبدالها بعد 

فرتة مظلمة، بنموذج جديد يقوم على �شلطة اأخرى، 
وال��ث��ق��ة يف ن��ظ��ام قيمي اآخ����ر. وب��ع��ب��ارة اأخ����رى، ميكن 
احلقوق  حماية  على  القائم  ال�شلطة  نظام  ينهار  اأن 
ال��ف��ردي��ة وم��ع��ه، الآل��ي��ت��ان ال��ل��ت��ني و���ش��ع��ه��م��ا: ال�شوق 
لإدارة  امل�شتعملتان  الو�شيلتان  وهما  والدميقراطية، 

املوارد النادرة وتوزيعها، مع احرتام حقوق الأفراد.
بروز  فقط،  ن��رى  فلن  الغربية،  الأنظمة  ف�شلت  واإذا 
الذكاء  ت��ق��ن��ي��ات  ت�شتخدم  ت�شلطية  م��راق��ب��ة  اأن��ظ��م��ة 
اأنظمة  ا  اأي�شً وامن��ا  للغاية،  فعال  ب�شكل  ال�شطناعي 
ب��داأ فعال يف  بدورها. )وه��ذا  �شلطوية  للموارد  توزيع 
مانهاتن،  املتوقعة: يف  ا�شتعداًدا وغري  الأق��ل  الأماكن 

مل ُي�شمح لأحد ب�شراء اأكر من علبتي اأرز(.
وحل�شن احل���ظ، ه��ن��اك در����ض اآخ���ر م��ن ه��ذه الأزم���ات 
يتمثل يف اأن الرغبة يف احلياة هي دائًما الأق��وى، وان 
الب�شرية، يف نهاية املطاف، تتغلب على كل ما مينعها 
من ال�شتمتاع باللحظات النادرة ملرورها على الأر�ض.

)بعد حلظة  �شن�شهد  الوباء،  �شينح�شر  عندما  وهكذا، 
من املراجعة العميقة لل�شلطة، ومرحلة من الرتاجع 
ال�شلطة  �شال�شل  على  للحفاظ  حماولة  يف  الت�شلطي 
يف مكانها، ومرحلة من ال�شرتخاء اجلبان(، �شن�شهد 
ولدة �شرعية جديدة لل�شلطة؛ لن تقوم على الإميان 
املال،  على  اي�شا  )ول  العقل  على  ول  القوة  على  ول 
ال�شلطة  و�شتعود  للعقل(.  النهائية  الرمزية  ال�شورة 
اأكرب مع  ال�شيا�شية لأولئك الذين �شُيظهرون تعاطفا 
الآخرين. و�شتكون القطاعات القت�شادية املهيمنة هي 
قطاعات التعاطف: ال�شحة، ال�شيافة، الغذاء، التعليم، 
البيئة. وبالرتكاز، طبعا، على ال�شبكات الكبرية لإنتاج 
الطاقة واملعلومات وتداولها، ال�شرورية يف كل الأحوال 

ويف كل الفر�شيات.
الأ�شياء غري  لكل  املحموم  ال�شراء  نتوقف عن  و�شوف 
ال�شتغالل  وه��ي  الأ���ش��ا���ش��ي��ات،  اإىل  ون��ع��ود  ���ش��روري��ة، 
المثل لوقتنا على هذا الكوكب، وقد تعلمنا اإدراك كم 

هو نادر وثمني.
الإمكان،  ق��در  �شل�ًشا  التحّول  ه��ذا  جعل  ه��و  دورن���ا  اإن 
تنفيذ هذه  اأ�شرعنا يف  ولي�ض حقاًل لالأنقا�ض. وكلما 
التخل�ض من هذا  �شّرعنا عملية  ال�شرتاتيجية، كلما 
الوباء، والأزمة القت�شادية الرهيبة التي �شتتبعه.       
ترجمة خرية ال�شيباين

ماذا �شيولد...؟

ة منا�شب، منها من�شب م�شت�شار الرئي�ض  *مفكر واقت�شادي فرن�شي، ورجل �شيا�شة، توىَلّ عَدّ
الفرن�شي فران�شوا ميرتان طيلة ع�شر �شنوات، ومدير البنك الأوروبي لالإعمار والتنمية، له 

 العديد من املوؤلفات 67 كتاًبا بيعت اإىل 7 ماليني ن�شخة وترجمت اإىل 22 لغة. 

اأع����ل����ن����ت ن�������ص���اف 
ب���ن ع��ل��ي��ة م��دي��رة 
امل����رك����ز ال���وط���ن���ي 
اجلديدة  لالأمرا�س 
اأم�س  وامل�����ص��ت��ج��دة، 
االثنني، عن ت�صجيل 
جديدة  ح��ال��ة   14
م����وؤك����دة ب��ف��ريو���س 
تون�س،  يف  ك���ورون���ا 
م�����ص��ددة ع��ل��ى ان��ه 
اأ���ص��ب��ح عدد  ب��ذل��ك 
اال���ص��اب��ات امل��وؤك��دة 
 60 منها  ا�صابة   89

ا�صابة م�صتوردة..

•• الفجر -تون�س
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-وام: 

را�شد  ب��ن  ب��ن حم��م��د  اأح��م��د  ال�شيخ  �شمو  اأك���د 
الوطنية،  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  رئ��ي�����ض  م��ك��ت��وم  اآل 
الريا�شة  ب��ه��ا  ال��ت��ي مت��ر  احل��ال��ي��ة  امل��رح��ل��ة  اأن 
والقطاعات املختلفة ب�شكل عام، تتطلب ت�شافر 
ج��ه��ود ج��م��ي��ع امل��وؤ���ش�����ش��ات والأف�������راد م���ن اأجل 

جتاوزها بال�شورة املن�شودة.
  واأ�شار �شموه اإىل اأن �شالمة املجتمع وحمايته 
اأولويات  راأ���ض  تاأتي على  دائما ما  الأ�شرار  من 
ال��ل��ج��ن��ة الأومل����ب����ي����ة ال���وط���ن���ي���ة، ان���ط���الق���ا من 
ال�شامية  وروؤيتها  الر�شيدة  قيادتنا  توجيهات 
كافة  وتوفري  الب�شري  العن�شر  على  باحلفاظ 
اأية  م��ن  وقايته  ت�شمن  ال��ت��ي  وال��ط��رق  ال�شبل 

اأمرا�ض اأو اأوبئة.
اأن اللجنة الأوملبية الوطنية قد  واأو�شح �شموه 
والفعاليات  الأن�شطة  خمتلف  بتاأجيل  ب���ادرت 
امل�شاركني،  على  حفاظا  اآخر  لإ�شعار  الريا�شية 
وحتقيقا ملبداأ امل�شوؤولية املجتمعية التي هي اأهم 
مفهوم  ن�شر  يف  منها  واإ�شهاما  عملها،  حم��اور 
الوعي  وت��ع��زي��ز  وال��وق��ائ��ي��ة  ال�شحية  ال��ث��ق��اف��ة 
ف��ئ��ات املجتمع، وه��و الأمر  ك��ل  ل��دى  وامل��ع��رف��ة 
الذي جتلى وا�شحا فيما مت اتخاذه من قرارات 
�شابقة كان هدفها الرئي�ض اإجناح ا�شرتاتيجية 
عمل دولة الإمارات العربية املتحدة يف مواجهة 

التحديات احلالية.
الوطنية،  الأوملبية  اللجنة  رئي�ض  �شمو  وثمن 
خمتلف  اتبعتها  ال��ت��ي  والإج������راءات  اخل��ط��وات 

من  الريا�شية  واجلهات  والحت��ادات  املوؤ�ش�شات 
اآليات عمل وحلول متطورة  البحث عن  خالل 
اجلهات  جهود  وت��ع��زز  العامة،  امل�شلحة  تخدم 
روؤيتها  املخت�شة يف تطبيق  ال�شحية والوقائية 
املطلوبة،  النتائج  حتقيق  نحو  ق��دم��ا  وامل�����ش��ي 
املجتمع  ع��ل��ى  امل��رج��وة  ب��ال��ف��ائ��دة  �شتعود  ال��ت��ي 

باأكمله.
العمومية  اجلمعية  اج��ت��م��اع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
و   2018 ل��ع��ام��ي  ال��وط��ن��ي��ة  الأومل��ب��ي��ة  للجنة 
بتقنية  بعد”  “عن  ع��ق��دا  وال��ل��ذي��ن   2019
اأحمد  ال�شيخ  �شمو  ب��رئ��ا���ش��ة  امل��رئ��ي  الت�����ش��ال 
اللجنة  رئي�ض  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن 
الأومل��ب��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة، ومب�����ش��ارك��ة م��ع��ايل حميد 
القطامي النائب الأول لرئي�ض اللجنة الأوملبية 

و�شعادة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي،  امل��ك��ت��ب  رئ��ي�����ض  ال��وط��ن��ي��ة 
اللجنة  لرئي�ض  الثاين  النائب  املحمود  حممد 
الأومل��ب��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة، و���ش��ع��ادة حممد ب��ن �شليم 
ك��اف��ة ممثلي  اإىل ج��ان��ب  ال��ع��ام للجنة،  الأم���ني 
الجتماع  الذين ح�شروا  الريا�شية  الحت��ادات 
تفوي�ض  الج��ت��م��اع  �شهد  حيث  مواقعهم،  م��ن 
باختيار  الوطنية  الأوملبية  اللجنة  رئي�ض  �شمو 

وت�شكيل واعتماد جمل�ض التحكيم الريا�شي.
اجتماع  حم�����ش��ر  اع���ت���م���اد  الج���ت���م���اع  و����ش���ه���د 
والتقرير   ،/41/ رق���م  ال��ع��م��وم��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
الذي  امل���ايل  والتقرير   ،2018 ل��ع��ام  الأومل��ب��ي 
وتقرير   ،2018 لعام  اخلتامي  احل�شاب  �شمل 
لعام  التقديرية  وامليزانية  احل�شابات،  مدقق 
املايل  ال��ت��ق��ري��ر  اع��ت��م��اد  مت  ك��م��ا   ..  2019

وامليزانية   ،2019 ل��ع��ام  اخل��ت��ام��ي  واحل�����ش��اب 
التقديرية  وامليزانية   ،2020 لعام  التقديرية 

مل�شاركات العام اجلاري.
  وتقدم املجتمعون بخال�ض التهنئة اإىل ال�شيخ 
را����ش���د ب���ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي مب��ن��ا���ش��ب��ة ت�شكيل 
القدم،  لكرة  الإم���ارات  باحتاد  الدائمة  اللجان 
وت��وزي��ع احلقائب الإداري����ة ب��ني الأع�����ش��اء، كما 
مبنا�شبة  احلو�شني  رمي��ا  ال��دك��ت��ورة  تهنئة  مت 
للق�شاء  الدعم  �شندوق  جلنة  برئا�شة  فوزها 
على املن�شطات بالريا�شة التابعة ملنظمة الأمم 
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة »اليوني�شكو«، 
وهو الأم��ر ال��ذي يعترب اإجن��ازا اإداري��ا لريا�شة 
الطبية  باللجنة  واأنها ع�شو  الإم��ارات، ل�شيما 
بالحتاد الآ�شيوي لكرة القدم، و�شاحبة ح�شور 

مميز وقوي يف ميدان مكافحة املن�شطات.
الأوملبية  للجنة  ال��ع��م��وم��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  وه���ن���اأت 
ال���وط���ن���ي���ة احت������اد امل�������ش���ارع���ة واجل��������ودو على 
يت�شمن  ل����الحت����اد،  ج���دي���د  م��ق��ر  ت��خ�����ش��ي�����ض 
مكاتب جمل�ض الإدارة، و�شالة ريا�شية متعددة 
الأغرا�ض على اأعلى املقايي�ض، ف�شال عن املرحلة 
مركزا  �شتت�شمن  ال��ت��ي  امل�����ش��روع  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة 
للت�شوق التجاري، وفندقا 4 جنوم للمع�شكرات 
هالل  عي�شى  تهنئة  اإىل  بالإ�شافة  الريا�شية، 
الريا�شي  ال�شارقة  جمل�ض  عام  اأمني  احلزامي 
مبنا�شبة منحه »�شهادة الكفاءة يف الإدارة«، من 
الذي  الحرتافية  للدرا�شات  الأمريكي  املعهد 
يعد اإحدى الهيئات املهنية الرائدة على م�شتوى 

العامل.

الألعاب  دورة  تاأجيل  احتمال  ب��ات 
الأومل���ب���ي���ة ال�����ش��ي��ف��ي��ة امل���ق���ررة هذا 
العام يف طوكيو، مطروحا من قبل 
املنظمني ومطلبا ملحا للريا�شيني، 
يف خطوة �شت�شكل �شابقة من نوعها 
خ�����ارج زم����ن احل������رب، وي���رج���ح ان 
هائلة  اقت�شادية  تداعيات  ت�شبب 

بعد اأعوام التح�شري.
الأوملبية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ض  واع���ت���رب 
ال��دول��ي��ة الأمل�����اين ت��وم��ا���ض ب���اخ ان 
الأومل���ب���ي���ة لي�ض  الأل����ع����اب  اإرج�������اء 
كتاأجيل مباراة كرة قدم اىل ال�شبت 

املقبل .
يف ما ياأتي عر�ض لأكرب التحديات 
الأوملبياد  ت��اأج��ي��ل  ي��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي 
مت���وز/ي���ول���ي���و   24 ب�����ني  امل�����ق�����رر 

والتا�شع من اآب/اأغ�شط�ض:
غاميز  ذا  ان�����ش��اي��د  م���وق���ع  و����ش���ف 
الل����ك����رتوين ال��ري��ا���ش��ي الأل���ع���اب 
دورة  حول  تتمحور  باأنها  الأوملبية 
تقام كل اأربعة اأعوام. اإذا ا�شتيقظت 
يوما ما وال�شم�ض يف مكان خمتلف 
تداعيات  ه���ن���اك  ���ش��ت��ك��ون  مت���ام���ا، 

حتما .
يف ت�����ربي�����ره ل����ع����دم ات�����خ�����اذ ق�����رار 
اأو�شح  الآن،  م��ن  الأل���ع���اب  ت��اأج��ي��ل 
�شتعني  كانت  كهذه  خطوة  ان  ب��اخ 
اإم��ك��ان حت��دي��د موعد  ع���دم  حكما 
جديد، نظرا للتعديالت ال�شخمة 
قبل  املطلوبة  الوا�شعة  والنقا�شات 

القيام بذلك.
اإقامة الأوملبياد يف 2021 كما هو 
اأطراف ريا�شية عدة،  مطلوب من 
�شتكون مبثابة كابو�ض بالن�شبة اىل 
البث  ح��ق��وق  ومالكي  الريا�شيني 
العام  ه��ذا  لأن  نظرا  التلفزيوين، 
ريا�شية  مواعيد  اأ�شا�شا  يت�شمن 

عدة.
الأل�����ع�����اب اىل  اأرج����ئ����ت  ح�����ال  ويف 
ت��ت��ع��ار���ض مع  ق��د  امل��ق��ب��ل،  ال�شيف 
القوى  لأل����ع����اب  ال����ع����امل  ب���ط���ول���ة 

املقررة يف الوليات املتحدة يف �شهر 
اآب اأغ�شط�ض.

كما من املقرر اإقامة بطولة العامل 
لل�شباحة يف اليابان بني 16 متوز 
اأغ�شط�ض  اآب  م��ن  والأول  ي��ول��ي��و 
كاأ�ض  بطولتي  ان  ك��م��ا   .2021
اأم��ريك��ا لكرة القدم  اأوروب����ا وك��وب��ا 
 2020 �شيف  يف  مقررتني  كانتا 
املقبل  ال��ع��ام  ���ش��ي��ف  واأرج��ئ��ت��ا اىل 
على خلفية تف�شي فريو�ض كورونا 

امل�شتجد.
واق��رتح ال��ع��داء الأم��ريك��ي ال�شابق 
ذهبيات  بت�شع  امل��ت��وج  لوي�ض  ك���ارل 
ال�شيفية  الأل��ع��اب  اإق��ام��ة  اأومل��ب��ي��ة، 
ال��ذي من  نف�شه  العام   ،2022 يف 
الألعاب  دورة  فيه  ت��ق��ام  ان  امل��ق��رر 
العا�شمة  يف  ال�����ش��ت��وي��ة  الأومل���ب���ي���ة 

ال�شينية بكني.
ي�شار اىل ان 2022 هو اأي�شا عام 
نهائيات  هو  اأ�شا�شي  ريا�شي  حدث 
ك��اأ���ض ال��ع��امل ل��ك��رة ال��ق��دم، والتي 

�شتقام يف اأواخر ال�شنة يف قطر.
من�شاأة   43 يف  الأل����ع����اب  ���ش��ت��ق��ام 

اأوملبية، بع�شها موؤقت، وبع�شها بني 
�شيعاد  والآخ���ر  للحدث،  خ�شي�شا 
بعد  خمتلفة  لأغرا�ض  ا�شتخدامه 
ال�����دورة، وك��ل��ه��ا ���ش��ت��واج��ه حتديات 

�شعبة يف حال التاأجيل.
ال�شوء  ال��دول��ي��ة  اللجنة  و�شلطت 
اأن عددا  امل�شاألة وح��ذرت  على هذه 
اإليها  ن��ح��ت��اج  ال���ت���ي  امل��ن�����ش��اآت  م���ن 
بحال  متاحا  يكون  ل  قد  لالألعاب 

التاأجيل.
اأن  امل��ق��رر  امل���ث���ال، م��ن  �شبيل  ع��ل��ى 
التذاكر  بيع  نقاط  اإح��دى  تتحول 
الرئي�شية للملعب الأوملبي اجلديد 
م�شجع،  األ����ف  ل�68  ي��ت�����ش��ع  ال����ذي 
ثقافية  فعاليات  لقامة  مكان  اىل 
الوملبياد.  ان��ت��ه��اء  ع��ن��د  وري��ا���ش��ي��ة 
ح��دث مقرر  اأي  نقل  �شيتحتم  ل��ذا 
تزاَمن  بحال  اآخ��ر  اىل مكان  فيها، 

مع موعد جديد لالألعاب.
املن�شاآت  ع��ل��ى  الأم�����ر  يقت�شر  ول 
الريا�شية، اذ حجز املنظمون مركز 
معار�ض �شخم يف طوكيو لتحويله 
اىل املركز ال�شحايف الذي يتوقع ان 

ي�شتخدمه الآلف خالل تغطيتهم 
احلدث العاملي.

وي���ع���ت���رب م����رك����ز ب���ي���غ ����ش���اي���ت من 
وي�شت�شيف  اآ����ش���ي���ا،  يف  الأ����ش���خ���م 
وعادة  كبرية،  وفعاليات  موؤمترات 
اأ�شهر.  ق��ب��ل  حم���ج���وزا  ي���ك���ون  م���ا 
من  حجزه  موعد  تعديل  و�شيكون 
اأجل الألعاب الأوملبية، اأو اإقناع من 
�شبق لهم حجزه بالنتقال اىل مكان 
املوعدين(،  ت��ع��ار���ض  )ب��ح��ال  اآخ���ر 

حتديا كبريا للمنظمني.
ت����دور اأ���ش��ئ��ل��ة ك��ث��رية ح���ول م�شري 
ال���ق���ري���ة الأومل����ب����ي����ة امل���ق���ام���ة على 
ع��ل��ى خليج  غ��ال��ي��ة مطلة  ع��ق��ارات 
وج�شر  ال�شحاب  وناطحات  طوكيو 

قو�ض قزح ال�شهري.
ت�شم القرية 21 مبنى موؤلفا من 
14 اىل 18 طابق ب�شعة اجمالية 
تبلغ 18 األف �شرير خالل الألعاب 
لالألعاب  اآلف  وثمانية  الأومل��ب��ي��ة 

الباراملبية.
وكان املخطط يقت�شي اإعادة تاأهيل 
القرية وحتويلها اىل اآلف ال�شقق 

اخلا�شة الفخمة وعر�شها للبيع اأو 
الأوىل  الدفعة  وُطرحت  الي��ج��ار. 
للبيع  ���ش��ق��ة   940 م���ن  امل���وؤل���ف���ة 
وقد   ،2019 ال��ع��ام  �شيف  ب��داي��ة 
مت بيع الق�شم الأكرب منها، بح�شب 
ال�شحافية  ال���ت���ق���اري���ر  ت��ف��ي��د  م���ا 

اليابانية.
�شي�شطر  الأل��ع��اب،  تاأجيل  وبحال 
التاأهيل،  اأعمال  لتاأجيل  املنظمون 
وتاليا تاأخري ت�شليم ال�شقق لل�شراة 

الذين �شبق لهم توقيع عقود.
من بني التحديات الكثرية الكثرية 
هي  الدولية  اللجنة  ذكرتها  التي 
ال���ت���ي كلفت  ال���ف���ن���ادق  ح����ج����وزات 
املاليني والتي �شيكون من ال�شعب 

جدا معاجلتها .
ق����ب����ل ت���ف�������ش���ي ف�����ريو������ض ك����ورون����ا 
من  اليابان  يف  قلق  �شاد  امل�شتجد، 
عدم توافر غرف كافية يف الفنادق 
للذين �شيح�شرون ملتابعة الألعاب، 
�شياحية  �شفينة  ر�شو  اق���رتاح  ومت 
وا����ش���ت���خ���دام���ه���ا ك���ف���ن���دق ع���ائ���م. 
ل��ك��ن ي��ب��دو ان ه���ذه ال��ف��ك��رة باتت 

ت�شجيل  ب��ع��د  �شيما  ل  م�شتبعدة 
اإ�شابة اأكر من 600 �شخ�ض على 
برين�ش�ض  دامي���ون���د  �شفينة  م���ن 
كوفيد19-  ب��ف��ريو���ض  ال�شياحية 
اآلف  ث���الث���ة  اأك�����ر م���ن  ، وو����ش���ع 
على  ال�����ش��ح��ي  احل��ج��ر  يف  �شخ�ض 

متنها لأ�شابيع عدة.
مت ح���ج���ز ال����ع����دي����د م�����ن ال���غ���رف 
حيث  عديدة  اأ�شهر  قبل  الفندقية 
دفع الكثريون مبالغ طائلة كدفعة 
اىل  ا���ش��اف��ة  يخ�شرونها،  ق��د  اوىل 
ا�شطرارهم لعادة احلجز جمددا 

يف حال مت اإرجاء اللعاب.
اأزمة  الفندقي  القطاع  و�شيواجه 
الأوملبياد،  اأرج�����ئ  ح���ال  يف  ك��ب��رية 
اأ�شال من تراجع  علما باأنه يعاين 
احلجوزات ب�شبب النخفا�ض احلاد 
يف اأعداد ال�شياح على خلفية تف�شي 
اأودى  ال���ذي  كوفيد19-  ف��ريو���ض 
بحياة اأك��ر من 15 األ��ف �شخ�ض، 
على  وا�شعة  قيود  بفر�ض  وت�شبب 

حركة التنقل وال�شفر.
قليلة  لأ����ش���ه���ر  الومل���ب���ي���اد  اإرج�������اء 
 2020 اأواخر العام  وحتديدا اىل 
م�شدر  ���ش��ك��ل��ت  مع�شلة  ي��ح��ل  ق���د 
وهي  ط��وك��ي��و،  دورة  يف  ك��ب��ريا  قلق 
الطق�ض احلار الذي ت�شهده البالد 

يف ال�شيف.
وقد يتيح ذلك اإعادة �شباق املاراتون 
مت  بعدما  اليابانية  العا�شمة  اىل 
ال�شمالية  �شابورو  نقله اىل مدينة 
ذات الطق�ض الأكر اعتدال، خوفا 
من تاأثري احلر ال�شديد والرطوبة 

العالية على �شالمة العدائني.
الحتادات  اللعاب  اإرج��اء  و�شيمنح 
الوقت  ال���ع���امل  ح����ول  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
التاأهيلية  ل����ل����دورات  ل��ل��ت��ح�����ش��ري 
والت�شفيات، وهو اأمر �شكل م�شدر 
قلق للعديد من الريا�شيني كونهم 
غري قادرين على التدرب يف ظروف 

طبيعية.

•• اأبوظبي -وام:

ا�شتعر�شت اللجنة الفنية لرابطة املحرتفني 
اأم�ض  الأول  اج��ت��م��اع��ه��ا  خ���الل  الإم���ارات���ي���ة 
الأول بعد اعتماد ت�شكيلها �شبل التن�شيق يف 
ال�شنية  وامل��راح��ل  لالأندية  الفني  التطوير 
وكيفية ال�شتفادة منها يف املنتخبات والذي 
اأهمية  الإم��ارات��ي��ة  املحرتفني  رابطة  توليه 

كبرية.

ك���م���ا مت ا����ش���ت���ع���را����ض خم��ت��ل��ف اخل����ي����ارات 
ف��ي��م��ا يخ�ض  امل��ح��ت��م��ل��ة  وال�����ش��ي��ن��اري��وه��ات 
يف  الإم��ارات��ي��ة  املحرتفني  راب��ط��ة  م�شابقات 
معها  التعامل  و�شبل  ال��راه��ن  ال��و���ش��ع  ظ��ل 
املخت�شة  اجلهات  من  ق��رار  اأي  �شدور  عند 
�شلم  وال�شالمة يف قمة  ال�شحة  واأن  خا�شة 

الأولويات.
الور�شة  ع��ن  تقرير  على  الأع�����ش��اء  واط��ل��ع 
الرابطة  تنظمها  التي  التطويرية  الفنية 

والنهو�ض  امل�شابقات  تطوير  بهدف  �شنويا 
بقطاع كرة القدم يف الدولة من خالل تفعيل 
وال�شتفادة من  الفنية  والدرا�شات  الأبحاث 

اآراء اخلرباء واملخت�شني يف كرة القدم.
املري  طالب  ح�شن  من  كال  اللجنة  وت�شم 
وطارق  رئي�شا  الرابطة  اإدارة  جمل�ض  ع�شو 
نائبا  الإدارة  جمل�ض  ع�شو  ال�شبيبي  علي 
خاطر  و�شبيت  را���ش��د  واإ���ش��م��اع��ي��ل  للرئي�ض 
اجلنيبي ونا�شر عبداهلل احلمادي و�شليمان 

ح�شني البلو�شي اأع�شاء يف اللجنة.
واأ�شاد عبداهلل نا�شر اجلنيبي رئي�ض الرابطة 
خالل م�شاركته فى الجتماع بح�شور وليد 
وطه  للرابطة  التنفيذي  امل��دي��ر  احلو�شني 
عزت مدير اإدارة امل�شابقات والعمليات مقرر 
الدولة  بها  تقوم  التي  باجلهود   .. اللجنة 
“كورونا”  حت��دي��ات  م��ن  املجتمع  وق��اي��ة  يف 
ال�شحة  ل�������ش���م���ان  امل���ت���وا����ش���ل���ة  وامل���ت���اب���ع���ة 

وال�شالمة جلميع اأفراد املجتمع.

اللجنة الفنية لرابطة املحرتفني ت�شتعر�ص 
التن�شيق يف التطوير الفني لالأندية

برئا�صة اأحمد بن حممد .. عمومية اللجنة االأوملبية الوطنية تعقد اجتماعها بتقنية االت�صال املرئي

اأحمد بن حممد : ت�شافر اجلهود مطلوب من اجلميع لتجاوز املرحلة احلالية

اإرجاء الأوملبياد مع�شلة كبرية ملختلف القطاعات

اأندية برازيلية تقدم 
مالعبها ملكافحة كورونا 

للهيئات  الربازيل تقدمي مالعبها  الكربى يف  القدم  اأندية كرة  اأعلنت 
ال�شحية يف البالد من اأجل حتويلها اىل م�شت�شفيات وعيادات ميدانية 

موؤقتة ملكافحة فريو�ض كورونا امل�شتجد.
 ، كوفيد19-  ب�شبب  اآخ��ر  اإ�شعار  حتى  املحلي  ال���دوري  توقف  ظ��ل  ويف 
لل�شلطات  مالعبها  الأوىل  الدرجة  دوري  اأندية  ن�شف  من  اأك��ر  اأعلن 
ال�شحية التي ت�شعى لزيادة �شعة امل�شت�شفيات ملكافحة الفريو�ض، ل�شيما 
يف مدينتي �شاو باولو وريو دي جانريو املكتظتني بال�شكان، بعدما �شجلت 

يف البالد 18 وفاة و1128 اإ�شابة بالفريو�ض.
وقالت ال�شلطات يف �شاو باولو، اأكرب املدن الربازيلية، اأنها �شت�شع 200 
م�شت�شفيات  عن  ال�شغط  لتخفيف  البلدي  ماكاميبو  ملعب  يف  �شرير 

املدينة.
وتوقع وزير ال�شحة لويز هرنيكي مانديتا اأن يبلغ الفريو�ض ذروته يف 
البالد بني اأبريل ني�شان وحزيران يونيو، حمذرا من اأن النظام ال�شحي 
يف البلد الأمريكي اجلنوبي البالغ عدد �شكانه 210 مليون ن�شمة، قد 

يبلغ اأق�شى طاقته ال�شتيعابية مع نهاية اأبريل ني�شان.
وقال ماندتا �شنخترب مرحلة ع�شيبة جدا ولكننا �شنتخطاها ونتجنب 

النهيار، موؤكدا اأن كل املدن تعمل على زيادة قدرة امل�شت�شفيات.
واأكد رودولفو لندمي رئي�ض نادي فالمنغو حامل لقب الدوري املحلي 
وم�شابقة كوبا ليربتادوري�ض القارية، اأنه �شيقدم ملعب ماراكانا ال�شهري 
الأوق����ات  ه���ذه  يف  امل�شجعني  اىل  ر���ش��ال��ة  يف  وك��ت��ب  ال�شحية.  للهيئات 
ال�شعبة، اأريد دعوة +اأمة الأحمر والأ�شود+ )يف اإ�شارة اىل لويَن الفريق( 

اىل جتديد الأمل والعمل من اأجل اأيام اأف�شل .
ودعا اىل رعاية امل�شنني وم�شاعدة كل حمتاج .

لتتمكن  تدربيه  وم��رك��ز  اي��ت��اك��رياو  ملعبه  ق��دم  اأن���ه  كورنثيانز  واأع��ل��ن 
الهيئات ال�شحية من تقييم كيفية ا�شتخدامهما ملواجهة تف�شي الوباء ، 
بينما اأفاد نادي �شانتو�ض عن ان�شاء عيادة موؤقتة يف اإحدى �شالت ملعب 

فيال بلمريو .
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ال��ق��دم متديد  الإ���ش��ب��اين والحت���اد املحلي لكرة  ال���دوري  اأعلنت راب��ط��ة 
تعليق مباريات دوريي الدرجتني الأوىل والثانية حتى اإ�شعار اآخر ب�شبب 

تف�شي فريو�ض كورونا امل�شتجد.
تعليق  املتابعة  جلنة  ق��ررت  والحت���اد  للرابطة  م�شرتك  بيان  يف  وج��اء 
ال�شلطات احلكومية يف  املناف�شات الحرتافية يف كرة القدم حتى تقرر 

اإ�شبانيا )...( انه من املمكن ا�شتئنافها من دون اأي خطر على ال�شحة.
واأ�شاف البيان يتوجه الحتاد ال�شباين ورابطة الدوري بال�شكر الكبري 
الأ�شا�شية  اخلدمات  تاأمني  على  جهودهم  يركزون  الذين  لالأ�شخا�ض 
الذين  الأ�شخا�ض  امل�شاعر  باأ�شدق  نتذكر  ان  ونريد  ال�شباين،  لل�شعب 
التي فقدت  والعائالت  القدم  ك��رة  ع��امل  اىل  ح��ارة  ونوجه حتية  توفوا 

اأرواحا عزيزة.
تعليق  اآذار مار�ض احلايل   12 الإ�شبانية يف  الكروية  ال�شلطات  واأعلنت 
يف  الأق���ل،  على  مرحلتني  مل��دة  والثانية  الأوىل  ال��درج��ت��ني  يف  الن�شاط 
خطوة اأتت يف اأعقاب اإعالن نادي ريال مدريد فر�ض حجر �شحي على 
بفريو�ض  ال�شلة  كرة  فريق  اأح��د لعبي  اإ�شابة  ثبوت  ب�شبب  اأف��راده  كل 
ل  مباريات  اإق��ام��ة  ذل��ك  قبل  اأعلنت  ق��د  الرابطة  وك��ان��ت  كوفيد19-. 
ليغا من دون جمهور على اأ�شبوعني متا�شيا مع تعليمات املجل�ض الأعلى 
للريا�شة. وكان الحتاد الإ�شباين لكرة القدم قد اأعلن يف وقت �شابق من 
م�شتوى  )اأعلى  الثالثة  الدرجة  اأندية  مناف�شات  تعليق  احلايل،  ال�شهر 
غري احرتايف يف البالد( حتى اإ�شعار اآخر، ب�شبب فريو�ض كورونا امل�شتجد. 
وتعد اإ�شبانيا من اأكر الدول ت�شررا بوباء كوفيد19- ، واأعلنت الإثنني 
جتاوز  بينما   ،2182 اىل  ب�شببه  للوفيات  الجمالية  احل�شيلة  ارتفاع 
يف  ال�شلطات  وفر�شت  �شخ�ض.  األ��ف   33 املوؤكدة حاجز  الإ�شابات  عدد 
تام  �شبه  �شحي  ع��زل  اإج���راءات  ال��ع��امل،  دول  من  العديد  مثل  اإ�شبانيا، 
ب�شلل  وت�شبب فريو�ض كورونا  اأبريل.  ني�شان   11 ان ميدد حتى  ميكن 
�شبه تام يف الأحداث الريا�شية حول العامل ل�شيما كرة القدم، ودفع اىل 
اإرجاء مواعيد كبرية مقررة يف �شيف العام احلايل ل�شيما كاأ�ض اأوروبا 
اأعلنت اللجنة الأوملبية  اأمريكا الأمريكية اجلنوبية. كما  وبطولة كوبا 
اأوملبياد طوكيو املقرر يف متوزيوليو واآب  اآذارمار�ض، ان   22 الدولية يف 
اأغ�شط�ض يواجه احتمال التاأجيل، وان القرار النهائي ب�شاأن ذلك �شيتخذ 

يف غ�شون اأربعة اأ�شابيع.

الأوملبية  ال�شعلة  اأن م�شرية   2020 ال�شيفي  اأوملبياد طوكيو  اأعلن منظمو 
 ، الآن  حتى  قائمة  فوكو�شيما  مدينة  من  الثالثاء  اليوم  انطالقها  املقرر 
تف�شي  تفاقم  م��ع  املقبلة  الي���ام  خ��الل  امل�شاألة  يف  النظر  �شيعيدون  لكنهم 

فريو�ض كورونا امل�شتجد.
الثنني  لل�شحافيني  موتو  تو�شريو  املنظمة  للجنة  التنظيمي  املدير  وقال 

تبداأ م�شرية ال�شعلة يف 26 اآذار مار�ض يف فوكو�شيما، اخلطة مل تتغري .
تاأجيل  خيار  ان  الدولية  الوملبية  اللجنة  اإع��الن  غ��داة  املوقف  ه��ذا  وي��اأت��ي 
الألعاب املقررة بني 24 متوز/يوليو والتا�شع من اآب اأغ�شط�ض بات مطروحا، 

على اأن تتخذ قرارها النهائي ب�شاأن م�شريها بعد اأربعة اأ�شابيع.
واأقر موتو اأن احلالة تزداد �شوءا ولكن الآن، القرار الذي اتخذ منذ اأ�شبوع 

)للم�شي قدما كما هو خمطط يف م�شرية ال�شعلة( ل يزال قائما .
واأثر فريو�ض كوفيد19- ب�شكل كبري على م�شرية ال�شعلة منذ ا�شاءتها يف 
اأوملبيا القدمية يف اليونان، اىل حني و�شولها اجلمعة على من رحلة خا�شة 
توقفت  فقد  اليابانية.  مياغي  مقاطعة  يف  اجلوية  مات�شو�شيما  قاعدة  اىل 
ملتابعتها،  الأ�شخا�ض  من  العديد  احت�شاد  بعد  اليونان  يف  ال�شعلة  م�شرية 

وا�شتقبلت يف اليابان باحتفال اقت�شر على عدد من املدعوين.
ال�شعلة،  ا�شتقبال  200 طفل يف  اأي�شا م�شاركة  اليابانيون  واألغى املنظمون 
م�شار  على  ح�شود  ت�شكيل  ت��ف��ادي  على  اليابانيني  املنظمة  اللجنة  وح��ث��ت 

ال�شعلة ومنعت ح�شور اجلماهري اىل الحتفالت املرافقة.
جممع  م��ن  ب���دءا  ال��ي��اب��ان  ام��ت��داد  على  اخلمي�ض  ال�شعلة  م�شرية  وتنطلق 

جي- فيالج الريا�شي يف فوكو�شيما ا�شتخدم كقاعدة لعمال النقاذ يف العام 
النووية يف املنطقة. والكارثة  والت�شونامي  املدمر  الزلزال  اإبان   ،2011

وقال موتو اإن املنظمني �شيتعلمون مما ح�شل نهاية ال�شبوع عندما تهافت 
و�شعت  التي  الأومل��ب��ي��ة  ال�شعلة  ل��روؤي��ة  ال�شبت  �شخ�ض  األ��ف   50 ي��ق��ارب  م��ا 
بتف�شي  املتعلق  القلق  رغ��م  مياغي  مدينة  يف  �شنداي  حمطة  يف  مرجل  يف 

الفريو�ض والدعوات لتفادي التجمعات.
ناحية  ل��ذا من  املحليني،  ال�شكان  اهتمام  م��دى  على  دليل  ه��ذا  واأك��د موتو 
انت�شار الفريو�ض  ان الولوية كانت احلد من  ، م�شيفا  الأم��ر  ي�شعدنا هذا 

واتخاذ اجراءات م�شددة .
فيما اعترب رئي�ض اللجنة املنظمة يو�شريو موري ل زال اأمامنا ثالثة اأيام 
قبل النطالق الكبري يف 26 اآذار/مار�ض، لذا قلت )لرئي�ض اللجنة الوملبية 
اأننا نرغب يف التن�شيق )مع اللجنة الدولية(  الدولية الأملاين توما�ض باخ( 

واأطراف اأخرى .
وتابع قال لنا باخ اأن �شي�شمح لنا بتويل امل�شاألة .

واأك��د م��وري اأن رئي�ض ال��وزراء �شينزو اآب��ي اأع��رب عن قلقه ب�شاأن ما اإذا من 
املنا�شب ح�شور حفل انطالق ال�شعلة من عدمه، مو�شحا لي�ض من واجبنا 
القرار  تتخذوا  ان  الرجاء  ل��ذا  احل�شور،  ال���وزراء  رئي�ض  على  اذا  ما  القول 

كحكومة .
اأنها �شتن�شحب من امل�شاركة يف  واأعلنت لعبة كرة القدم ناومي كاوا�شومي 

م�شرية ال�شعلة الأوملبية خوفا من نقلها العدوى يف حال كانت م�شابة.

لريا�شيني  اآراء  ا���ش��ت��ط��الع  اأظ��ه��ر 
اأم���ريك���ي���ني ن�����ش��رت��ه ���ش��ح��ي��ف��ة  يو 
ا�ض ايه ت��وداي ، ان غالبيتهم توؤيد 
الأوملبية  الأل����ع����اب  دورة  ت���اأج���ي���ل 
هذا  ط��وك��ي��و  يف  امل���ق���ررة  ال�شيفية 
فريو�ض  تف�شي  خلفية  على  ال��ع��ام، 

كورونا امل�شتجد.
املا�شيني  ال��ي��وم��ني  يف  وت�����ش��اع��دت 
الألعاب  ب��اإرج��اء  املطالبة  الأ���ش��وات 
كوفيد- وب����اء   تف�شي  خلفية  ع��ل��ى 
 13 م��ن  اأك��ر  ح�شد  ال��ذي    19
األف �شحية، ل�شيما يف ظل القيود 
الوا�شعة املفرو�ض حاليا على حركة 
�شلبا  توؤثر  والتي  وال�شفر،  التنقل 
لأكرب  الريا�شيني  ا�شتعدادات  على 

حدث يف م�شريتهم.
وت����اأت����ي ال����دع����وات يف ظ���ل اإ����ش���رار 
واملنظمني  ال����دول����ي����ة  الأومل�����ب�����ي�����ة 
ال��ت��ح�����ش��ري لإقامة  ع��ل��ى  امل��ح��ل��ي��ني 
الأل���ع���اب يف م��وع��ده��ا امل��ق��رر )24 
اآب  م����ن  مت���وز/ي���ول���ي���و-ال���ت���ا����ش���ع 
قرار  اأي  ان  واعتبارهم  اأغ�شط�ض(، 
�شابقا  ي�����زال  ل  م�����ش��ريه��ا  ب�������ش���اأن 

لأوانه.
واأو�شحت ال�شحيفة ان ال�شتطالع 

اأجري يف ختام اجتماع عرب الت�شال 
الأوملبية  ال��ل��ج��ن��ة  ب����ني  ال���ف���ي���دي���و 
و300  الأم���ريك���ي���ة،  وال��ب��ارامل��ب��ي��ة 

ريا�شي ال�شبت.
الريا�شيني  على  امل�شوؤولون  وط��رح 
ثالثة اأ�شئلة يف ختام املداولت التي 
تدعم  ه��ل  ه��ي:  �شاعتني،  ا�شتمرت 
اإرجاء دورة الألعاب الأوملبية ودورة 
هل  2020؟  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة  الأل���ع���اب 
الأوملبية  الألعاب  دورة  اإقامة  تدعم 

ودورة الألعاب الباراملبية 2020 يف 
املوعد املحدد؟ اأي موعد ترتاح اإليه 
الدولية  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  لت��خ��اذ 
اإل���غ���اء  اأو  ت���اأج���ي���ل،  اإق�����ام�����ة،  ق������رار 

الألعاب؟
وبح�شب ال�شحيفة التي اأفادت انها 
ح�شلت على ن�شخة من ال�شتطالع 
من املجل�ض ال�شت�شاري للريا�شيني، 
الريا�شيني  م���ن  ب��امل��ئ��ة   70 اأّي������د 
اإرج����اء دورة الأل��ع��اب، ورف�����ض 41 

اإقامتها  مطلق  ب�شكل  منهم  باملئة 
يف موعدها.

ب�شاأن  ق���رارا  ان  باملئة   34 واع��ت��رب 
الأل���ع���اب  ي��ج��ب ان ي��ت��م ات��خ��اذه ما 
ان ي�شبح يف حوزة اللجنة الأوملبية 
ال��دول��ي��ة م��ا يكفي م��ن امل��ع��ط��ي��ات ، 
بينما راأى 23 باملئة ان القرار يجب 
ان ي�شدر بحلول 15 ني�شان/اأبريل 

كحد اأق�شى.
من جهته، ان�شم العداء الأ�شطوري 

الأم��ريك��ي ك��ارل لوي�ض الأح���د اىل 
داعيا  الأومل��ب��ي��اد،  ب��اإرج��اء  املطالبني 

اىل اإقامته يف العام 2022.
واأو�شح  اعتقد انه من ال�شعب جدا 
يتمرن،  ي�شتعد،  ان  ري��ا���ش��ي  ع��ل��ى 
احل��اف��ز، يف ظ��ل عدم  يحافظ على 
يقني كامل. هذا الأمر هو الأ�شعب 
)...( لأن املو�شوع يتعلق بال�شحة، 
هو خارج �شيطرة اجلميع. اأعتقد ان 
هذا  يتقبلون  باتوا  الريا�شيني  كل 

الأمر .
اأبرز  اأحد  ودعا لوي�ض )56 عاما(، 
مر  على  الق�شرية  امل�شافات  عدائي 
اأوملبية،  ذه��ب��ي��ات  ت�شع  م��ع  ال��ت��اري��خ 
ال�شيفية  الأل��ع��اب  دورة  اإرج���اء  اىل 
نف�شها  ال�شنة  يف  واإقامتها  لعامني، 
 ،2022 ال�����ش��ت��وي  ب��ك��ني  لأومل��ب��ي��اد 
اأ�شهر من موعد ريا�شي كبري  قبل 
اأي�شا هو نهائيات كاأ�ض العامل لكرة 

القدم يف قطر.
املريح  احل����ل  ان  اع��ت��ق��د  واأو�����ش����ح  
وو�شعها  ل���ع���ام���ني  ال���ت���اأج���ي���ل  ه����و 
ذاته  ال��ع��ام  يف  ال�شيفية(  )ال����دورة 
لالأوملبياد ال�شتوي )...( ثمة بع�ض 
باتوا على حافة  الذين  الريا�شيني 

العتزال، وهذا قد ي�شر بهم، لكن 
يف الواقع علينا الرتكيز على ما هو 

)الأف�شل( بالن�شبة اىل اجلموع .
لألعاب  الأم���ريك���ي  الحت�����اد  وك����ان 
القوى والحتاد الأمريكي لل�شباحة، 
من اأبرز املطالبني اجلمعة وال�شبت 
ب��اإرج��اء الأل��ع��اب، وذل��ك م��ن خالل 
اللجنة  اىل  ب��ه��م��ا  ب��ع��ث��ا  ر���ش��ال��ت��ني 

الأوملبية والباراملبية املحلية.
وظهر تباين يف الآراء على ال�شعيد 
اذ ان  املا�شية،  الأي���ام  الأم��ريك��ي يف 
املحلية  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  م�شوؤويل 
رئي�ض  ملوقف  تاأييدهم  عن  اأع��رب��وا 
الأملاين  ال��دول��ي��ة  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة 
اتخاذ  املبكر  من  باأنه  ب��اخ،  توما�ض 
ق����رار ب�����ش��اأن م�����ش��ري الأل����ع����اب، مع 
اأ���ش��ه��ر على  اأرب��ع��ة  اأك���ر م��ن  تبقي 

موعد انطالقها.
واأدى تف�شي فريو�ض كورونا لتعليق 
ال��غ��ال��ب��ي��ة ال��ع��ظ��م��ى م���ن الأح�����داث 
ال���ع���امل، و�شول  ال��ري��ا���ش��ي��ة ح���ول 
اإرج��اء مواعيد  اأو  اإلغاء بع�شها  اىل 
ك��ربى ك��ان��ت م��ق��ررة ه��ذا ال�شيف، 
اأوروب���ا وبطولة كوبا  ك��اأ���ض  اأب��رزه��ا 

اأمريكا لكرة القدم.

غالبية الريا�شيني الأمريكيني مع تاأجيل الأوملبياد

اأوملبياد طوكيو.. م�شرية ال�شعلة قائمة حتى الآن 

ر�شميًا.. تاأجيل الليغا الإ�شباين
 لأجل غري م�شمى 

•• اأبوظبي-وام:

اأك����د رام�����ون ل��ي��م��و���ض امل���دي���ر ال��ف��ن��ي ل��ل��م��ن��ت��خ��ب الوطني 
حتظى  ال��دول��ة  يف  اجلوجيت�شو  ري��ا���ش��ة  اأن  للجوجيت�شو 
اأ�شكال الدعم والرعاية وهو ما �شاهم يف حتقيقها  بجميع 

العديد من الإجنازات العاملية الرائدة.
واأع����رب ع��ن حبه الكبري ل��دول��ة الإم�����ارات وت��ق��دي��ره لكل 
م�شيفا   .. الريا�شة  ه��ذه  �شبيل  يف  بذلتها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود 
بالمتنان  باأكمله  اجلوجيت�شو  ريا�شة  جمتمع  “ي�شعر 

ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
دعمه  لقاء  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 

الكبري لتطوير هذه الريا�شة«.
الها�شمي  حممد  ال�شيد  املنعم  عبد  ���ش��ع��ادة  ب��دع��م  واأ���ش��اد 
رئي�ض احتاد الإمارات للجوجيت�شو.. م�شريا اإىل اأن اجلهود 
ريا�شة  �شبيل رفع مكانة  الإم��ارات يف  بذلتها  التي  البناءة 

اجلوجيت�شو جتربة بالغة الأهمية بالن�شبة يل كمدرب.
اأهم العوامل  التاأهيل البدين واجل�شدي يعد من  اأن  واأكد 
م�شريا   .. ل��الع��ب  بالن�شبة  ال��ن��ج��اح  لتحقيق  الأ���ش��ا���ش��ي��ة 

الفني لدى  اأن��ه ي�شارك يف الوقت احل��ايل مع الطاقم  اإىل 
احتاد الإمارات للجوجيت�شو يف العمل على رفع معدل اأداء 
لياقتهم  على  واملحافظة  الإماراتيني  اجلوجيت�شو  لعبي 
البدنية عن طريق برنامج تدريب �شامل يهدف اإىل تطوير 
اخلا�شة  الغذائية  وال��ربام��ج  البدنية  اللياقة  م�شتويات 
بالالعبني. ومتكن املنتخب الوطني يف ظل اإ�شراف ليمو�ض 
اأقيمت  التي  ال��ع��امل  52 ميدالية يف بطولة  ب���  ال��ف��وز  م��ن 
�شمن  ميداليات  ب�9  ال��ف��وز  بعد   2019 ع��ام  اأبوظبي  يف 

فعاليات دورة الألعاب الآ�شيوية التي اأقيمت عام 2018.

رامون ليمو�ص ي�شيد بجهود الإمارات لرفع مكانة ريا�شة اجلوجيت�شو

و���ش��ع م���درب ف��ري��ق اأه��ل��ي ج��دة ال�����ش��ع��ودي، ال�شربي 
للتدريبات  خ��ا���ش��ة  ب��رن��اجم��اً  ميلويفيت�ض،  ف����الدان 
اللياقة  م��درب  بوجود  وذل��ك  وات�شاب،  على  لالعبيه 

املتخ�ش�ض.
وطلب فالدان من الالعبني اللتزام بتدريبات اللياقة 
اإيقاف كافة  ب�شكل يومي من املنازل، وذلك بعد قرار 

ال�شعودية  العربية  اململكة  داخل  الريا�شية  الأن�شطة 
ب�شبب احلر�ض من تف�شي فريو�ض كورونا امل�شتجد.

عمل  على  التدريبات  يف  لالأهلي  الفني  اجلهاز  ورك��ز 
ال��الع��ب��ني مت��اري��ن ال���ت���وازن وامل���رون���ة ل��ل��ح��ف��اظ قدر 
ال�شتطاعة على معدلت اللياقة لالعبني خالل فرتة 

التوقف الإجبارية احلالية. 

تدريبات الأهلي ال�شعودي 
على وات�شاب!

العدد 12891 بتاريخ 2020/3/24   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 84/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/2648 جتاري جزئي 

، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )533.709.73 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : م�شرف عجمان / �ض م ع - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- راج ي�شابا دي �شوزا ي�شابا جيم�ض - �شفته  بالق�شية : منفذ 
�شده - جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )533709.73(  به  املنفذ  املبلغ 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12891 بتاريخ 2020/3/24   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 1427/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 1870/2019 امر اداء ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )101018.5 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإعالن : العميمي العاملية للتجارة )�ض ذ م م( - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
وميثله : مرمي احمد �شامل م�شلم املحرمي -  �شفته بالق�شية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- �شيتي�شكيب للمقاولت - �شفته بالق�شية : منفذ �شده
جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )101018.50( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12891 بتاريخ 2020/3/24   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 1144/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2804/2019 اأمر اأداء ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )262.731.5 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإعالن : مدار الإمارات ملواد البناء - �ض ذ م م - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- �شحارى الإمارات الدولية للمقاولت )�ض ذ م م( - �شفته بالق�شية : 

منفذ �شده - جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )262.731.5( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12891 بتاريخ 2020/3/24   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 972/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/169 جتاري كلي ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )5581301 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : �شركة فواز اخلطيب التجارية )ذ م م( - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله : ح�شن عبداهلل حممد العبدويل - �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- القد�ض لو�شطاء التاأمني - �ض ذ م م - �شفته بالق�شية : منفذ �شده   

جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )5581301( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12891 بتاريخ 2020/3/24   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 6203/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/51 جتاري جزئي ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )39140.85 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإعالن : اأرامك�ض الإمارات - �ض ذ م م - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
وميثله : اأمل عمري ال�شبيعي - �شفته بالق�شية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- �شمارت لينك لتجارة املالب�ض اجلاهزة - �ض ذ م م - �شفته بالق�شية : 
منفذ �شده - جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )39140.85( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12891 بتاريخ 2020/3/24   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 822/2020/209 تنفيذ عمايل  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوىالعمالية رقم 10968/2018 عمايل 
جزئي ، ب�شداد املبالغ املنفذ بها وقدرها ) 108765 درهم( ل�شالح العمال.  

طالب الإعالن : انديابان ميفا�شاجان - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
وميثله : يو�شف حممد احمد يو�شف احلمادي - �شفته بالق�شية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- جلف تروت�ض )�ض ذ م م( - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 
جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )108765( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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الفجر الريا�ضي

الوىل  ال��درج��ة  امل��اين من  اول لع��ب  كيليان،  لوكا  ك�شف 
ب��اخل��وف يف بادىء  ب��ان��ه �شعر  ك���ورون���ا  ب��ف��ريو���ض  ا���ش��ي��ب 
بادربورن  وق��ال كيليان لعب  كليا.  يتعافى  ان  الم��ر قبل 
متذيل ترتيب دوري بوند�شليغا يف مقابلة ن�شرتها �شحيفة 
ف�شتفالن بالت املحلية الثنني بداأت المور يف العا�شر من 
اذار مار�ض مع �شعور بح�شا�شية يف احللق. ويف اليوم التايل، 
بدات ا�شعر باوجاع يف الراأ�ض لكني واظبت على التمارين .

وتابع ويف 12 اذار مار�ض بداأت ا�شعر �شعوبة يف التنف�ض ثم 
ا�شبح المر اقوى يف اليوم التايل. حرارة مع رجفة قوية. 
يف تلك اللحظة �شعرت فعال باخلوف للمرة الوىل. ا�شتمر 
المر لأربعة ايام قبل ان تنخف�ض حرارتي ثم بداأت ا�شعر 

بتح�شن تدريجي من يوم اىل يوم .
ال�شلطات  ت��ع��ل��ي��م��ات  ب���ال���ت���زام  اجل��م��ي��ع  ال���الع���ب  ون��ا���ش��د 
ان  الن  ا�شتطيع  ال�شدد  وق��ال يف هذا  البالد  ال�شحية يف 
اتقا�شم جتربتي، فانا ريا�شي ويف حالة �شحية جيدة لكن 
اىل  بالن�شبة  الفريو�ض.  ه��ذا  بقوة  اكافح  ان  علي  توجب 
ال�شخا�ض الذين يعانون من امرا�ض معينة، فان ذلك قد 

ي�شكل خطرا على حياتهم .
والدته ممر�شة  للعالج لن  امل�شت�شفى  كيليان  ومل يدخل 
دورمتوند  مدينة  يف  ال��ك��ائ��ن  منزلهم  يف  ب��ه  اهتمت  وق��د 
وختم قائال لو بقيت وحيدا يف بادربورن لكنت ذهبت اىل 

امل�شت�شفى .

قررت اللجنة الثالثية امل�شّكلة من الهيئة العامة للريا�شة 
ووزارة ال�شحة واللجنة الأوملبية الكويتية، الإثنني متديد 
تعليق الن�شاط الريا�شي كامال حتى اأيلول �شبتمرب املقبل 

ب�شبب تف�شي فريو�ض كورونا امل�شتجد.
وع��ق��دت ال��ل��ج��ن��ة اج��ت��م��اع��ا اأم�����ض ح�����ش��ره م��دي��ره��ا العام 
اأ�شد  اإدارتها  جمل�ض  رئي�ض  ونائب  فليطح  حمود  الدكتور 
ال�شباح،  نا�شر  ال�شيخ فهد  الأوملبية  اللجنة  ورئي�ض  تقي، 

اىل عدد من امل�شوؤولني الآخرين.
واأكد فليطح اأن اللجنة بحثت جممل امللفات ومنها الو�شع 
تلتزم  وان��ه��ا  ال�����ش��ح��ة،  وزارة  ت��ق��اري��ر  ع��ل��ى  ب��ن��اًء  ال�شحي 

بقرارات جمل�ض الوزراء الأخرية.
�شاحب  حل�شرة  ال�شامية  ال��رغ��ب��ة  اأم��ام��ن��ا  و�شعنا  وق���ال 

ال�شباح  اجلابر  الأحمد  �شباح  ال�شيخ  البالد  اأمري  ال�شمو 
عندما اأكد يف خطابه )الأحد( على �شرورة احتواء الوباء 
واإنقاذ الأرواح كاأولوية ق�شوى تتعدى كل الهتمامات ول 
تلغيها، وبعون اهلل �شيكون الن�شر للكويت على هذا الوباء 
. واأو�شحت اللجنة يف بيان ان التعليق �شيمتد حتى الأول 
قد  الكويتية  الأوملبية  اللجنة  وكانت  �شبتمرب.  اأيلول  من 
دعت يف التا�شع من اآذارمار�ض احلايل، الحتادات والأندية 
الريا�شية كافة اإىل تعليق ن�شاطاتها حتى اإ�شعار اآخر، �شمن 

الإجراءات الحرتازية للحد من تف�شي كوفيد19- .
وج��ّم��د ال��ن�����ش��اط ال��ري��ا���ش��ي يف ال��ك��وي��ت ب���دءا م��ن اأواخ���ر 
انت�شار  من  احل��د  اإج���راءات  �شمن  املا�شي،  فرباير  �شباط 

الفريو�ض

اأكد رئي�ض الحت��اد ال��دويل لكرة القدم فيفا ، جياين 
بعد  اإل  ي�شتاأنف  لن  القدم  ك��رة  ن�شاط  اأن  اإنفانتينو، 
فريو�ض  تف�شي  ع��ن  الناجمة  ال��ط��وارئ  حالة  انتهاء 
ك���ورون���ا، م��ع��ت��رباً اأن ه���ذه الأزم����ة ال��ع��امل��ي��ة ق��د تكون 
الرتاجع  خ��الل  من  الريا�شة،  ه��ذه  لإ���ش��الح  فر�شة 
اأق��ل من  ال��وراء ، بحيث يكون هناك ع��دد  اإىل  خطوة 

املباريات، ولكن على م�شتوى اأعلى.
الإثنني  اأم�����ض  ن�شرتها  مقابلة  يف  اإن��ف��ان��ت��ي��ن��و  ���ش��رح 
�شحيفة لغازيتا ديلو �شبورت الإيطالية: نحن بحاجة 
اإىل درا�شة التداعيات العاملية لهذه الأزمة، املوقف الآن 
�شعب، نحن ل نعرف متى تعود الأمور اإىل طبيعتها، 

ولكن دعونا ننظر اإىل الفر�ض، رمبا ميكننا اإ�شالح 
العاملية م��ن خ��الل الرتاجع  ال��ق��دم  ك��رة 

خمتلف  ب��ن�����ش��ق  ال������وراء،  اإىل  خ��ط��وة 
وع���دد اأق���ل م��ن ال��ب��ط��ولت، ولكن 

اأكر اإثارة لالهتمام .
يكون هناك عدد  رمب��ا  واأ���ش��اف: 
اأقل من الفرق، ولكن اأكر عدالة، 
ع���دد اأق���ل م��ن امل��ب��اري��ات حلماية 
���ش��ح��ة ال���الع���ب���ني، ول���ك���ن اأك����ر 
علمياً،  خ��ي��اًل  لي�ض  اإن���ه  ع��دال��ة، 

الأ�����ش����رار،  ن���ق���در  اأن  ع��ل��ي��ن��ا 

و�شرنى كيف �شنتعامل معها .
انتظار  اآخ��ر، علينا  �شيء  اأوًل، ثم كل  ال�شحة  و�شدد: 
الأف�����ش��ل وال���ش��ت��ع��داد ل��الأ���ش��واأ، ودون ذع���ر، يجب اأن 
يكون  ل  عندما  امل��ب��اري��ات  تعود  �شوف  بو�شوح  نقول 
ه��ن��اك خ��ط��راً ع��ل��ى ���ش��ح��ة اأي ���ش��خ�����ض، وي��ج��ب على 

الحتادات والروابط اتباع تو�شيات احلكومات .
العامل  ك��اأ���ض  بطولة  تعديل  اإىل  اإنفانتينو  وت��ط��رق 
اأنها  وراأى  فريقاً،   24 ت�شم  اأ�شبحت  التي  لالأندية، 

و�شيلة فعالة لرفع م�شتوى كرة القدم العاملية. 

الأحداث  روزن��ام��ة  يف  فو�شى  اىل  امل�شتجد  ك��ورون��ا  فريو�ض  اأدى 
والوليات  واأوروب���ا  اآ�شيا  يف  خمتلفة  مناف�شات  وط��ال  الريا�شية، 
املتحدة واأمريكا اجلنوبية، و�شول اىل الت�شبب ب�شلل �شبه كامل 

يف خمتلف الن�شاطات.
اأو باتت  األغيت، تاأجلت،  اأب��رز الأح��داث الريا�شية التي  يف ما يلي 
اإقامتها مهددة ب�شبب الفريو�ض الذي اأودى حتى الأحد 22 اآذار 
مار�ض باأكر من 13 األف �شخ�ض، بح�شب ح�شيلة لوكالة فران�ض 

بر�ض ا�شتنادا اىل م�شادر ر�شمية.
خيار  ان  اآذار/م��ار���ض   22 يف  الدولية  الأوملبية  اللجنة  اأعلنت   *
ت��اأج��ي��ل الأل��ع��اب امل��ق��ررة ب��ني 24 مت��وز/ي��ول��ي��و والتا�شع م��ن اآب 
اأغ�شط�ض بات من الحتمالت املطروحة. ويف حني �شددت على ان 
الإلغاء لي�ض واردا، اأ�شارت اىل انها متهل نف�شها فرتة اأربعة اأ�شابيع 

لتخاذ القرار النهائي.
اللجنة والعديد من  الإع���الن، كانت  التي �شبقت ه��ذا  الأي��ام  ويف 
لإقامة  مت�شي  خططهم  ان  على  يوؤكدون  اليابانيني،  امل�شوؤولني 

الألعاب يف موعدها.
* اأتى املوقف اجلديد للجنة مع تزايد دعوات اإرجاء الألعاب من 
ريا�شيني وبع�ض الحتادات لريا�شات خمتلفة، مثل احتادي األعاب 
واللجنة  وفرن�شا،  املتحدة  الوليات  من  كل  يف  وال�شباحة  القوى 

الأوملبية الرنوجية.
* اأرج���اأ الحت��اد الأوروب���ي )وي��ف��ا( كاأ�ض اأوروب���ا من 12 حزيران 
حزيران/يونيو11-   11 اىل   ،2020 يوليو  مت��وز  يونيو12- 
و  الأبطال  )دوري  الأندية  م�شابقتي  وعّلق   ،2021 يوليو  متوز 
املباريات القارية الر�شمية  اآخر، واأوقف  اإ�شعار  يوروبا ليغ ( حتى 

والودية ملنتخبات الرجال وال�شيدات.
* اأرجاأ احتاد اأمريكا اجلنوبية بطولة كوبا اأمريكا اىل �شيف العام 

.2021
* �شادق الحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا( يف 18 اآذار مار�ض على 
قرار الحتادين القاريني، موؤكدا اإرجاء الن�شخة الأوىل من كاأ�ض 
يف  اأي�شا  مقررة  كانت  والتي  اجلديدة،  ب�شيغتها  لالأندية  العامل 

�شيف العام 2021.
* اأعلنت الكامريون يف 17 اآذار مار�ض تاأجيل بطولة كاأ�ض الأمم 
الرابع من  كانت مقررة بني  التي   ) �شان   ( للمحليني  الإفريقية 

ني�شان اأبريل و25 منه.
الرجنتيني  مهاجمه  اإ�شابة  الإي��ط��ايل  يوفنتو�ض  ن��ادي  اأعلن   *
اآ   �شريي  بطل   ثالث لعب من  لي�شبح  بالفريو�ض،  ديبال  باولو 
ي�شاب بالفريو�ض بعد دانييلي روغاين ولعب الو�شط الفرن�شي 

بليز ماتويدي.
كما اأعلن نادي ميالن اإ�شابة جنمه ال�شابق باولو مالديني وجنله 
اإج��راءات عزل �شحي، مثل  اإيطالية عدة  اأندية  واتخذت  دانيال. 
�شمبدوريا الذي و�شع لعبيه واملدرب كالوديو رانيريي والطواقم 
الفنية والطبية يف احلجر ال�شحي الطوعي، بعد فحو�ض اإيجابية 

خلم�شة من لعبيه وطبيب.
واأعلن فيورنتينا ت�شجيل ثالث حالت اإيجابية يف �شفوف لعبيه 
بي�شيال  جرمان  والأرجنتيني  ك��وت��روين  باتريك  لالعبني  تعود 
اآذار   18 اأن يرتفع العدد يف  وال�شربي دو�شان فالهوفيت�ض، قبل 

مار�ض اىل ع�شر اإ�شابات.
احلجر  يف  الفريق  واأف���راد  لعبيه  و�شع  اأتالنتا  ن��ادي  اأعلن  كما 
الإ�شباين،  فالن�شيا  �شفوف  يف  اإ�شابة  ح��الت  ثبوت  بعد  ال�شحي 
مل�شابقة  النهائي  ثمن  ال��دور  اإي��اب  يف  التقيا  الفريقني  لأن  نظرا 

دوري الأبطال يف 10 اآذار/مار�ض.
واأع���ل���ن ن�����ادي ه��ي��ال���ض ف���ريون���ا اإ����ش���اب���ة لع���ب���ه م��ات��ي��ا زاكانيي 
 25 املنزيل حتى  العزل  الفريق يف  اأف��راد  كل  وو�شع  بالفريو�ض، 
اآذار مار�ض، كما اأ�شيب بالفريو�ض ع�شوان من نادي بري�شيا من 

دون حتديد هويتهما.
وا�شعة  اإج���راءات  اإيطاليا �شمن  املحلي يف  ال��دوري  ن�شاط  * عّلق 
�شملت وقف كل الن�شاطات الريا�شية حتى الثالث من ني�شان اأبريل 
املقبل. ويف 18 اآذار مار�ض، اأعرب رئي�ض الحتاد الإيطايل للعبة 
الثاين من  املناف�شات يف  ا�شتئناف  اأمله يف  غابرييلي غرافينا عن 
ت�شيلينو اعترب بعد  نادي بري�شيا ما�شيمو  اأيار مايو. لكن رئي�ض 
ذلك باأيام، ان  املو�شم انتهى  و كل �شيء يجب ان يوؤجل اىل املو�شم 

املقبل  ب�شبب تف�شي فريو�ض كورونا الذي و�شفه ب�  الطاعون .
اآذار مار�ض   12 ليل  القدم  لكرة  الإنكليزي  اأر�شنال  نادي  اأعلن   *
امل�شتجد.  كورونا  بفريو�ض  اأرتيتا  ميكل  الإ�شباين  مدربه  اإ�شابة 
ال�����ش��اب كالوم  اإ���ش��اب��ة لع��ب��ه  ن���ادي ت�شل�شي  اأك���د  ���ش��اع��ات،  وب��ع��د 
اأي�شا عددا  ب��اأن الفريو�ض ط��اول  ه��اد���ش��ون-اأودوي، و�شط �شكوك 
من لعبي اأندية اإنكليزية اأخرى اأبرزها اإيفرتون. واأدى ذلك اىل 
ال��راب��ع من  اإنكلرتا حتى  يف  القدم  ك��رة  دوري���ات  مناف�شات  تعليق 

ني�شان اأبريل قبل اأن يتم متديد الفرتة حتى 30 منه.
* علقت مناف�شات الدوري الفرن�شي لكرة القدم بدرجتيه الأوىل 
، واأرجئ نهائي م�شابقة كاأ�ض الرابطة  اآخر  اإ�شعار  والثانية  حتى 
من الرابع من ني�شان اأبريل اىل موعد لحق مل يحدد بعد، يتوقع 
ان يكون يف اأيار مايو. * اأعلن مدير رابطة الدوري الأملاين لكرة 
الدرجتني  اأندية  اأن  اآذار مار�ض   16 �شيفرت يف  القدم كري�شتيان 
مبارياتهما  تاأجيل  الرابطة  اق��رتاح  على  وافقت  والثانية  الأوىل 

حتى الثاين من ني�شان اأبريل املقبل على الأقل.
تعليق  م��ار���ض  اآذار   12 الإ���ش��ب��اين يف  ال����دوري  راب��ط��ة  اأع��ل��ن��ت   *
املناف�شات ملرحلتني على الأق��ل، بعد و�شع لعبي ريال مدريد يف 
احلجر ال�شحي اإثر اكت�شاف اإ�شابة اأحد لعبي فريق كرة ال�شلة 

يف النادي امللكي بالفريو�ض.
ت�شكيلته وموظفيه  %35 من  اختبارات  اأن  فالن�شيا  نادي  واأك��د 
جاءت ايجابية، لكن دون وجود حالت خطرية. كما اأعلن األفي�ض 

يف 18 اآذار مار�ض، ت�شجيل 15 اإ�شابة يف �شفوفه.
اأكد الحتاد ال�شيني لكرة القدم ان املهاجم  اآذار مار�ض،   21 ويف 

اإ�شبانيول  ناديه  اإع��الن  من  اأي��ام  بعد  بالفريو�ض،  م�شاب  يل  وو 
واأفراد  الالعبني  بني  �شفوفه  اإ�شابات يف  �شت  ت�شجيل  الإ�شباين 

اجلهاز الفني.
وت�شبب الفريو�ض بوفاة الرئي�ض ال�شابق لريال مدريد لورنز �شانز 

عن 76 عاما، بح�شب ما اأعلن جنله يف 21 اآذار مار�ض.
ريال  ب��ني  امللك  ك��اأ���ض  نهائي م�شابقة  الإ���ش��ب��اين  اأرج���اأ الحت���اد   *

�شو�شييداد واأتلتيك بلباو الذي كان مقررا يف 18 ني�شان اأبريل.
ي�شمل  املباريات مبا  كل  اإرج��اء  الياباين  ال��دوري  رابطة  ق��ررت   *
الدوري  اأرج���ئ  ح��ني  يف  م��ار���ض،  اآذار   15 حتى  ال��ك��اأ���ض،  م�شابقة 
�شباط فرباير   22 ينطلق يف  اأن  امل��ق��رر  م��ن  ك��ان  ال��ذي  ال�شيني 
خمتلف  من  الريا�شية  املناف�شات  جميع  اىل  بال�شافة   املا�شي، 

النواع وعلى جميع الأ�شعدة .
واأفادت الهيئات ال�شحية ال�شينية يف 18 اآذار مار�ض عن ت�شجيل 

اإ�شابة لعب برازيلي من اأحد اأندية الدرجة الثانية بالفريو�ض.
* علقت مناف�شات دوري الدرجتني الأوىل والثانية يف �شوي�شرا.

* اأعلنت الأرجنتني تعليق الن�شاط الريا�شي املقرر يف اآذار مار�ض. 
املباريات  جميع  اإيقاف  القدم  لكرة  الربازيلي  الحت��اد  اأعلن  كما 

حتى اإ�شعار اآخر.
الآ�شيوية  الت�شفيات  القدم )فيفا(  ال��دويل لكرة  اأرج��اأ الحت��اد   *
املزدوجة املوؤهلة اىل مونديال قطر 2022 وكاأ�ض اآ�شيا 2023، 
اآذار م��ار���ض وح��زي��ران ي��ون��ي��و. كما اأعلن  وال��ت��ي ك��ان��ت م��ق��ررة يف 
الفيفا تاأجيل اجلولتني الأوىل والثانية من الت�شفيات الأمريكية 

اجلنوبية املوؤهلة ملونديال 2022.
* اأرجاأ الحتاد الآ�شيوي مباريات دوري الأبطال وكاأ�ض الحتاد.

* ع��ّل��ق الحت���اد الأم��ريك��ي اجل��ن��وب��ي  ك��ومن��ي��ب��ول  م�شابقة كوبا 
اىل  الأوروب��ي  الأبطال  دوري  م�شابقة  تعادل  التي  ليربتادوري�ض 

اأيار/مايو.
يف  م��ق��ررا  ك��ان  ال���ذي  ال�شبعني  الكونغر�ض  ت��اأج��ي��ل  فيفا  اأع��ل��ن   *
اخل��ام�����ض م��ن ح��زي��ران ي��ون��ي��و يف اأدي�����ض اأب���اب���ا، اىل 18 اأي��ل��ول/
اآذار   20 يف  مقررا  ك��ان  ال��ذي  جمل�شه  اجتماع  وتاأجيل  �شبتمرب، 

مار�ض اىل �شيف العام احلايل.
* اأعلن الحتاد الإفريقي )كاف( يف 13 اآذار مار�ض اإرجاء مباريات 
الأمم  كاأ�ض  اىل  املوؤهلة  الت�شفيات  اأبرزها  مار�ض،  اآذار  يف  مقررة 

.2021
مناف�شات  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  القدم  ك��رة  دوري  رابطة  عّلقت   *
بطولة  اأم األ اأ�ض  حتى 10 اأيار مايو، واألغيت املباريات الدولية 
اآذار مار�ض وني�شان  وال�شيدات يف  الرجال  ملنتخبي  املقررة  الودية 
اأبريل. * اأعلنت تركيا تعليق بطولت اأبرزها دوري كرة القدم حتى 
اإ�شعار اآخر. * عّلقت بلجيكا دوري كرة القدم حتى الأول من اأيار 
حتى  والثانية  الأوىل  الدرجتني  دوري  الربتغال  علقت   * مايو. 
اإ�شعار اآخر، فيما قررت اليونان عدم امل�شي قدما يف الدور الفا�شل 
لتحديد هوية البطل والفرق الهابطة اىل الدرجة الثانية، فيما 

مت تعليق املباريات يف هولندا حتى اآخر اآذار مار�ض.
* اأرجئت املباريات يف ا�شكتلندا حتى اإ�شعار اآخر.

* اأعلن احتاد  كونكاكاف  )اأمريكا ال�شمالية والو�شطى والكاريبي( 
املقرر  من  كان  الأوملبية،  الألعاب  دورة  اىل  موؤهلة  بطولة  اإرج��اء 
الحتاد  واأك��د  املك�شيك.  احل��ايل يف  مار�ض  اآذار   20 تنطلق يف  ان 
الأيام  مدى  على  املقررة  ن�شاطاته  كل  تعليق  مار�ض،  اآذار   13 يف 

ال�30 املقبلة.
الدرجتني  مناف�شات  تعليق  املك�شيكي  ال���دوري  راب��ط��ة  اأعلنت   *

الأوىل والثانية ومناف�شات ال�شيدات  حتى اإ�شعار اآخر .
* اأعلنت جنوب اإفريقيا تعليق الدوري.

اآذار مار�ض موا�شلة مناف�شاته   16 الأ�شرتايل يف  * قرر الحت��اد 
انه  واأعلن الحت��اد  امل�شجعني.  اأب��واب مو�شدة يف وجه  لكن خلف 
�شيعدل من برنامج املباريات مع تبقي �شت مراحل على النهاية، 
اأ�شابيع، واإقامة نهائي دوري  لتقام يف فرتة ما بني ثالثة واأربعة 

ال�شيدات كما هو مقرر.
* اأعلنت رو�شيا وقف كل الن�شاطات الريا�شية مبا فيها دوري كرة 

القدم، حتى 10 ني�شان اأبريل.
كاأ�ض كرة  اآذار مار�ض وقف مناف�شات   17 الأرجنتني يف  اأعلنت   *
نهاية  بعد  م�شتمرة  ت���زال  ل  للعبة  م�شابقة  اأب���رز  وه��ي  ال��ق��دم، 

الدوري يف 10 منه.
اأيلول  اأعلن الحتاد العماين لكرة القدم ايقاف ن�شاطاته حتى   *

�شبتمرب، بعد تو�شيات وزارة ال�شوؤون الريا�شية وقف الأن�شطة.
*اأعلن ال�شودان وقف كل الن�شاطات الريا�شية. 

* اأعلنت وزارة الريا�شة ال�شعودية تعليق الن�شاط حتى اإ�شعار اآخر، 
من  والأول  مار�ض  اآذار   23 بني  مقررة  كانت  األعاب  دورة  واألغت 
تاأجيل مباريات  القدم  العربي لكرة  *اأعلن الحتاد  اأبريل  ني�شان 

الدور ن�شف النهائي لبطولة الأندية العربية.
تعليق  ت�شمل  اإج���راءات  �شل�شلة  املغربية  الداخلية  وزارة  اأعلنت   *

كامل الن�شاطات الريا�شية والثقافية حتى اإ�شعار اآخر
* اأعلنت اجلزائر منع كل التجمعات مبا ي�شمل الريا�شية منها.

لأ�شبوعني  الن�شاطات  تعليق  مار�ض  اآذار   14 يف  م�شر  اأعلنت   *
الأن�شطة  اللبنانية  والريا�شة  ال�شباب  وزارة  الأقل. * علقت  على 
حتى نهاية اآذار مار�ض. * مددت اللجنة الأوملبية الكويتية تعليق 
يف  العام  الريا�شي  الحت��اد  اأعلن   * اآخ��ر.  اإ�شعار  حتى  الن�شاطات 
)بحدود  رم�شان  �شهر  نهاية  حتى  الن�شاطات  كل  اإي��ق��اف  �شوريا 
اأواخ��ر اأيار مايو(.  * اأرج��اأ الحتاد العراقي لكرة القدم مباريات 
 23 اآذار مار�ض، وقرر ا�شتئنافها بدءا من   11 ال��دوري بدءا من 
بعد  الراهن، ل�شيما  الوقت  يبدو غري ممكن يف  ذلك  لكن  منه. 
اإعالن ال�شلطات العراقية يف 22 من ال�شهر املذكور فر�ض حظر 
جتول يف عموم املحافظات حتى 29 اآذار مار�ض.ومل ي�شدر الحتاد 

اأي بيان ب�شاأن الدوري حتى م�شاء 22 اآذار مار�ض.
* اأعلنت اللجنة الأوملبية الأردنية تعليق كامل الن�شاط الريا�شي.

اآذار مار�ض تعليق   15 القدم يف  اأعلن الحت��اد الم��ارات��ي لكرة   *
اأ�شابيع. وبعدما كان  اأربعة  باللعبة ملدة  املتعلق  الدوري والن�شاط 
من املقرر الإبقاء عليها من دون جمهور، اأعلن منظمو كاأ�ض دبي 
التي  العام  اإلغاء ن�شخة هذا  اآذار/م��ار���ض   22 العاملية للخيول يف 

كانت مقررة يف 28 منه.
* اأعلنت رابطة دوري كرة ال�شلة الأمريكي للمحرتفني  ان بي ايه  
تعليقاً  حتى اإ�شعار اآخر  للمباريات، بعد تلك التي اأقيمت الأربعاء 

اآذار مار�ض، يف اأعقاب تاأكيد اإ�شابة لعبني بالفريو�ض.  11
بي  ان  ال���   اأندية  بالفريو�ض يف �شفوف  امل�شابني  رقعة  ات�شعت   *
ايه ، بعدما �شهد ليل 19-20 اآذار مار�ض اإعالن لو�ض اأجنلي�ض 
ليكرز اإ�شابة اثنني من لعبيه، ولعب بو�شطن �شلتيك�ض ماركو�ض 
�شمارت، وثالثة من اأفراد فريق فيالدلفيا �شفنتي �شيك�شرز، واأحد 

اأفراد نادي دنفر ناغت�ض.
وبذلك، بلغ عدد الالعبني امل�شابني 10، مبا ي�شمل اأربعة لعبني 
من بروكلني نت�ض اأبرزهم كيفن دورانت، والفرن�شي رودي غوبري، 
ميت�شل،  دون��اف��ان  ج��از  يوتا  يف  وزميله  اإ�شابته،  ثبتت  لع��ب  اأول 

وكري�شتيان وود من ديرتويت بي�شتونز.
اأعلن الحتاد الدويل لكرة ال�شلة  فيبا  تعليق الن�شاطات بدءا   *
من 13 اآذار مار�ض. واتخذت رابطة دوري كرة ال�شلة الأوروبي ) 

يورو ليغ ( قرارا بتعليق املناف�شات القارية حتى اإ�شعار اآخر.
* اأعلنت رابطتا املحرتفني واملحرتفات يف 18 اآذار مار�ض متديد 

تعليق املناف�شات حتى ال�شابع من حزيران يونيو.
اإرجاء  اآذار مار�ض   17 اأعلن الحتاد الفرن�شي لكرة امل�شرب يف   *
بطولة فرن�شا املفتوحة )رولن غارو�ض(، ثانية البطولت الأربع 
اأي��ار مايو   24 اأيلول �شبتمرب بعدما كانت بني   20 الكربى، اىل 

و7 حزيران يونيو.
* اأعلن الحتاد الدويل للعبة اإرجاء نهائيات كاأ�ض الحتاد ملنتخبات 

ال�شيدات التي كانت مقررة يف بوداب�شت يف ني�شان اأبريل املقبل.
ل��ل��ف��ورم��ول واح���د حتى  ال��ع��امل  ان��ط��الق مو�شم بطولة  ت��اأج��ل   *
مار�ض  اآذار   19 يف  اتخذ  بعدما  تقدير  اأق��ل  على  يونيو  حزيران 
اأي��ار مايو هما هولندا  اإ�شافيني مقررين يف  �شباقي  اإرج��اء  ق��رار 

واإ�شبانيا، واإلغاء �شباق موناكو.
وكان من املقرر اأن ينطلق املو�شم من حلبة األربت بارك الأ�شرتالية 
يف ملبورن )13-15 اآذار/مار�ض(، لكن ال�شباق األغي كما اأرجئت 
ج��ائ��زت��ا ال��ب��ح��ري��ن وف��ي��ت��ن��ام. وان�����ش��م��ت الأخ����ريت����ان ب��ذل��ك اىل 
املرحلة الرابعة، جائزة ال�شني الكربى املوؤجلة �شابقا، بعد ظهور 
الفريو�ض يف مدينة ووهان. * اأعلن بطل العامل للفورمول واحد 
نف�شه  و�شع  انه  مار�ض  اآذار   21 يف  هاميلتون  لوي�ض  الربيطاين 
اجتماعية  منا�شبة  يف  م�شاركته  بعد  الطوعي  ال�شحي  العزل  يف 

ح�شرها �شخ�شان ثبت يف ما بعد اإ�شابتهما بالفريو�ض.
* اخت�شر منظمو بطولة العامل للراليات رايل املك�شيك، املرحلة 
�شيبا�شتيان  الفرن�شي  بفوز  انتهت  والتي  البطولة،  من  الثالثة 
كوفيد19-  ف��ريو���ض   ب�شبب  خمت�شر  ب�شباق  )تويوتا(  اأوجييه 
اإ�شابته  ثبتت  البطولة  ف��رق  اأع�شاء  اأح��د  اأن  املنظمون  واأع��ل��ن   .

بالفريو�ض على هام�ض هذه املرحلة.
وب�شاأن الراليات املقبلة، اأ�شار املنظمون يف بيان اأ�شدروه يف 20 اآذار 
مار�ض، اىل انهم ينتظرون التعليمات احلكومية لتحديد الو�شع.

* مت الإعالن عن اإرجاء اأو اإلغاء اأو تعديل املراحل الأربعة الأوىل 
املرحلة  ���ش��وى  ال��ن��اري��ة. ومل تقم  ل��ل��دراج��ات  ال��ع��امل  م��ن بطولة 
 .3 وم��وت��و   2 م��وت��و  مناف�شتي  على  واقت�شرت  ق��ط��ر،  يف  الأوىل 
موتو  الأوىل   الفئة  ملناف�شات  الر�شمي  الن��ط��الق  ب��ات  وب��ذل��ك، 
جي بي  مقررا يف الثالث من اأيار مايو يف جائزة اإ�شبانيا الكربى، 
بتاأخري نحو �شهرين عن موعده. * األغيت املراحل الأربعة الأوىل 
من مناف�شات  اندي كار  الأمريكية. * اأعلن منظمو �شباق لومان 
�شباقات  يف  التقليدية  الأح����داث  اأب���رز  اأح���د  ال�شهري،  �شاعة   24
املقبل  حزيران/يونيو   14-13 من  تاأجيله  لل�شيارات،  التحّمل 

اإىل 19-20 اأيلول �شبتمرب.
اللقاءات  اإرج���اء  ال��ق��وى  املا�شي لأل��ع��اب  ال���دوري  اأع��ل��ن منظمو   *
املقرر ان ينطلق يف ني�شان  الثالثة الأوىل ملو�شمه الذي كان من 

اأبريل املقبل.
* اأرجئ ماراتون باري�ض املقرر يف 5 ني�شان اأبريل اإىل 18 ت�شرين 
الأول اكتوبر، فيما مت اإلغاء م�شاركة نحو 38 األف هاٍو يف ماراتون 

طوكيو الذي اأقيم يف الأول من اآذار مار�ض.
الأمريكية  بو�شطن  ماراتون  اأبرزها  �شباقات عدة  الإرج��اء  وطال 
)من 20 ني�شان اأبريل اىل 14 اأيلول �شبتمرب( ولندن )من 26 
الإ�شبانية  اأكتوبر(، وبر�شلونة  4 ت�شرين الأول  اأبريل اىل  ني�شان 

)من 15 اآذار مار�ض اىل ت�شرين الأول اأكتوبر(.
املقررة يف  القوى داخل قاعة  العامل لألعاب  * مت ترحيل بطولة 
مدينة نانكني ال�شينية من 13 اىل 15 اآذار/مار�ض، حتى العام 
2021. * اأرجئت بطولة العامل لكرة الطاولة التي كان من املقرر 

ان تقام يف اآذار مار�ض يف مدينة بو�شان الكورية اجلنوبية.
مالكمة  دورة  مناف�شات  م��ار���ض،  اآذار   16 يف  ل��ن��دن  يف  علقت   *
لريا�شيي اأوروبا موؤهلة اىل دورة الألعاب الأوملبية. كما مت تعليق 

اإقامة الت�شفيات الأمريكية والعاملية اىل موعد غري حمدد.
اآ�شيا  ت�شفيات  الأردن،  اىل  ال��دول��ي��ة  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  نقلت   *
يف  مقررة  كانت  بعدما  طوكيو،  اأوملبياد  اإىل  املوؤهلة  واأوقيانو�شيا 

مدينة ووهان ال�شينية.
واختتمت الت�شفيات يف 11 اآذار مار�ض.

اأعلن منظمو بطولة الوليات املتحدة املفتوحة، اإحدى اأبرز دورات 
ريا�شة الغولف، اإرجاءها يف 17 اآذار مار�ض، بعدما كان من املقرر 
اإقامتها بني 14 اأيار مايو و17 منه. وان�شمت الدورة بذلك اىل 
دورة املا�شرتز التي كانت مقررة بني التا�شع من ني�شان اأبريل و12 
منه، ومت اإرجاوؤها اأي�شا. األغيت بطولة العامل للهوكي على اجلليد 

املقررة بني 8 و24 اأيار مايو يف �شوي�شرا.

اإنفانتينو: اأزمة كورونا 
فر�شة لإ�شالح كرة القدم

طال مناف�صات خمتلفة يف اآ�صيا واأوروبا والواليات املتحدة 

فريو�ص كورونا يجّمد الن�شاطات الريا�شية حول العامل 
�صلل �صبه كامل يف خمتلف الن�صاطات

اأول لعب املاين م�شاب يعرتف باخلوف 

متديد تعليق الن�شاط الريا�شي يف الكويت 

ان�����ش��م ���ش��ب��اق ج��ائ��زة اأذرب���ي���ج���ان ال��ك��ربى �شمن 
بطولة العامل للفورمول واحد والذي كان مقررا 
مت  التي  ال�شباقات  لئحة  اىل  يونيو،  حزيران  يف 
تاأجيلها ب�شبب فريو�ض كورونا امل�شتجد، ما يوؤخر 

ب�شكل اإ�شايف انطالق املو�شم.
وكانت جائزة اأذربيجان التي تقام يف �شوارع باكو، 
وان  املقبل،  يونيو  حزيران  من  ال�شابع  يف  مقررة 
تكون املرحلة الثامنة من بطولة 2020. وحتى 
اأول  ال�شباق  الإثنني، كان  التاأجيل  اإعالن  ما قبل 

اجلوائز الكربى التي ما تزال مدرجة على جدول 
اأ�شرتاليا  ���ش��ب��اق��ي  اإل���غ���اء  اإع����الن  ب��ع��د  ال��ب��ط��ول��ة، 
جوائز  واإرج���اء  وم��ون��اك��و،  للمو�شم(  )الفتتاحي 
واإ�شبانيا،  وه��ول��ن��دا  وال�����ش��ني  وفيتنام  البحرين 

ب�شبب وباء كوفيد19- .
واأو���ش��ح منظمو ج��ائ��زة اأذرب��ي��ج��ان ال��ك��ربى التي 
كنتيجة مبا�شرة  ي��اأت��ي  الإرج���اء  ان  ب��اك��و،  تقام يف 
وا�شتند  ع��امل��ي��ا،  امل��ت��وا���ش��ل  +كوفيد+19-  ل��وب��اء 
بالكامل اىل توجيهات خرباء وفرتها لنا ال�شلطات 

املعنية .
خالل  الأول  الهّم  ان  اىل  ال�شباق  منظمو  واأ���ش��ار 
هذه املرحلة )التقييم( كان �شحة و�شالمة �شعب 
اأذربيجان اإ�شافة اىل كل م�شجعي الفورمول واحد 
بطولة  يف  وامل�شاركني  الفنية  وال��ف��رق  ال��زائ��ري��ن 
املدرج  الأول  ال�شباق  يبقى  الآن،  وحتى   . ال��ع��امل 
كندا  ج��ائ��زة  للبطولة،  الل���ك���رتوين  امل��وق��ع  ع��ل��ى 
 14 يف  فيلنوف  جيل  حلبة  على  امل��ق��ررة  الكربى 

حزيران يونيو.

تاأجيل جائزة اأذربيجان لفورمول واحد 



منتج دواء كورونا املزيف يف قب�شة ال�شرطة
مزيف  دواء  باإنتاج  رجال  اتهمت  اإنها  الربيطانية،  ال�شرطة  قالت 

لعالج فريو�ض كورونا وحماولة بيعه خارج البالد.
واألقت ال�شرطة القب�ض على فرانك لودلو )59 عاما(، من و�شت 
�شا�شك�شفي جنوب اإجنلرتا، يوم اجلمعة واتهمته بالحتيال وحيازة 
ب�شكل  طبي  منتج  وت�شنيع  الحتيال  ه��ذا  يف  ل�شتخدامها  م��واد 
غري قانوين. ومثل لودلو اأمام حمكمة يف مدينة برايتون واأمرت 
بعد  لودلو  اعتقال  اأبريل. وجاء   20 يوم  احتجازه حتى  با�شتمرار 
التابعة  ال��ف��ك��ري��ة  امللكية  ج��رائ��م  وح���دة  اأج��رت��ه  م�����ش��رتك  حتقيق 
الرعاية  ومنتجات  الأدوي���ة  تنظيم  ووك��ال��ة  لندن  مدينة  ل�شرطة 
ال�شحية واإدارة الغذاء والدواء الأمريكية. وبداأت الق�شية عندما 
يف  الأمريكية  احل��دود  وحماية  اجل��م��ارك  وكالة  �شباط  اعرت�ض 
املتحدة  اململكة  اإر�شاله من  18 مار�ض مت  اأجنلي�ض ط��ردا يف  لو�ض 
واحتوى على 60 عبوة منف�شلة لعالج فريو�ض كورونا مت ت�شنيفها 
على اأنها "عالج م�شاد لالأمرا�ض". وخل�شت اإدارة الغذاء والدواء 
الأمريكية اإىل اأن هذا املنتج دواء غري معتمد، واأبلغت وكالة تنظيم 

الأدوية ومنتجات الرعاية ال�شحية يف اململكة املتحدة.

يتهافنت على �شالونات التجميل ب�شبب كورونا
ت�شهد �شالونات الت�شفيف يف بريطانيا ازدحاماً، حيث اأن ال�شيدات 
املنزل  يف  البقاء  قبل  جيدة  �شعر  ت�شفيفات  على  احل�شول  ي��ردن 

لأ�شابيع ب�شبب تف�شي فريو�ض كورونا، وفقاً ملا ذكرته تقارير .
ونقلت وكالة بلومربج لالأنباء عن املتحدث با�شم الحتاد الوطني 
�شالونات  م��ن  الآلف  ميثل  ال��ذي  والتجميل،  ال�شعر  لت�شفيف 
التزين القول" نحن ن�شهد اإقباًل �شديداً. الزبائن تردن احل�شول 
يف  اأف�شل  بحالة  ي�شعر  اجلميع  �شعرهن،  لت�شفيف  مواعيد  على 
زاريب�شكي،  دانيل  وقالت  �شعر جيدة".  ت�شفيفة  على  حال ح�شل 
لت�شفيف  ي��اأت��ني  ال��ن�����ش��اء  الت�شفيف"  ���ش��ال��ون��ات  لأح���د  امل��ال��ك��ة 
لأ�شابيع".  ال��ب��ي��ت  يف  ب��ق��ني  اإذا  �شيئاً  ي�شبح  ل  بحيث  �شعرهن 
وقالت الطبيبة النف�شية را�شيل هد�شون" فجاأة يتعني على الن�شاء 
توفري الغذاء لأ�شرهن والرعاية لأنف�شهن لفرتة غري حمددة". 
واأ�شافت" الن�شاء يف حالة تخطيط �شامل. هن يحاولن اإمتام كل 
�شيء يجب فعله عادة وي�شمل ذلك ت�شفيف �شعرهن" مو�شحة اأن 
الذهاب ل�شالون الت�شفيف رمبا ميثل اآخر مرة ل�شالح "الذات" 
بالن�شبة لكثري من الن�شاء. ي�شار اإىل اأنه يوجد اأكر من 40 األف 

�شالون لت�شفيف ال�شعر والتجميل يف اأنحاء بريطانيا.

كورونا ي�شيب وح�ص هوليوود يف �شجنه!
اأفادت تقارير باإ�شابة هاريف واين�شتني )عمره 68 عاما( بفريو�ض 
غرب   ،Wende Correctional ���ش��ج��ن  يف  وُع�����زل  ك���ورون���ا، 
يعتقد  اأنه  ال�شجن  اأخرب موظفي  واين�شتني  اإن  وُيقال  نيويورك. 
ال��ولي��ة يوم  ن��ظ��ام �شجن  ب��ال��ف��ريو���ض، عندما دخ��ل  ب��اأن��ه م�شاب 
الأربعاء املا�شي، من جزيرة "ريكرز" حيث يوجد عدد من ال�شجناء 
DailyMail. �م�شابني بفريو�ض كورونا الفتاك. وقال م�شدر ل

com: "الختبار كان اإيجابيا وهو الآن يف احلجر ال�شحي".
الغت�شاب  بتهمة  �شنة   23 مدتها  عقوبة  واين�شتاين  وي��واج��ه 
باملتحدث   DailyMail.com وات�����ش��ل��ت  اجل��ن�����ش��ي،  والع���ت���داء 
علم  على  يكن  مل  اإن���ه  وق���ال  للتعليق،  هوليوود"  "وح�ض  با�شم 
بالت�شخي�ض. وتعر�شت مدينة نيويورك لأكرب تف�شي يف ال�شجن 
لفريو�ض كورونا حتى الآن هذا الأ�شبوع، حيث �ُشّخ�ض 38 �شخ�شا 
القريبة،  "ريكرز" واملرافق  باملر�ض يف جممع جزيرة  الأق��ل  على 

وفقا ملا قاله املجل�ض الذي ي�شرف على نظام ال�شجون يف املدينة.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�شبط فتاة خرقت حظر كورونا بالرق�ص
�شبطت ال�شلطات الأردنية فتاة خالفت حظر التجول املفرو�ض �شمن اإجراءات احتواء وباء كورونا، بعد اأن جرى 

تداول مقطع م�شور لها وهي ترق�ض يف ال�شارع.
"العاملون يف الأمن الوقائي  اإن  العام على �شفحتها الر�شمية مبوقع تويرت  وقال املتحدث با�شم مديرية الأمن 
وبعد متابعتهم لفيديو جرى تداوله عرب مواقع التوا�شل الجتماعي، ظهرت خالله فتاة خرقت حظر التجول، 
وقامت باإيقاف مركبتها مبنت�شف الطريق والنزول من املركبة والقيام بحركات راق�شة، فقد متكنوا من حتديد 
هويتها وجرى �شبطها". وتظهر بالفيديو فتاة ترتدي عباءة ونقاب يف الفيديو الذي �شور من اأعلى، وقد ترجلت 

من �شيارتها و�شط الطريق وقامت بحركات راق�شة.
ومل يت�شن ل�شكاي نيوز عربية التحقق من تاريخ املقطع امل�شور، لكن و�شائل الإعالم املحلية حترك ال�شلطات ب�شاأنه 

ي�شريان اإىل اأنه الواقعة حدثت بعد فر�ض حظر التجوال.
وبداأت ال�شلطات الأدنية تطبيق حظر جتول �شارم فر�شته احلكومة ابتداء من �شباح ال�شبت، يف اأحدث اخلطوات 

التي يتخذها الأردن ملواجهة فريو�ض كورونا مع تزايد عدد امل�شابني.
و�شبط الأمن الأردين مئات املخالفات حلظر التجوال، خالل 24 �شاعة من تطلبيقه.

وبح�شب وكالة الأنباء الأردنية، �شتتم معاقبة كل من يخالف اأحكام اأمر الدفاع هذا والبالغات ال�شادرة عن رئي�ض 
الوزراء ووزير الدفاع مبقت�شاه، باحلب�ض الفوري مدة ل تزيد عن �شنة.
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يغنون عرب الإنرتنت ملواجهة كوفيد- 19
بت�شجيل   International Opera Choir ال��دويل  الأوب��را  ك��ورال  قام 
ملواجهة فريو�ض  كمبادرة  "نابوكو"،  اأوب��را  "افرتا�شي" من  غنائي  مقطع 
فريو�ض  انت�شار  ت�شبب  وا�شعا.  انت�شارا  لقت  وقد  اإيطاليا،  يف  كوفيد19- 
بكل  وال��ع��رو���ض  والفعاليات  التظاهر  اأن�شطة  كافة  وق��ف  يف   19 كوفيد- 
اإيطاليا والعامل، مبا يف ذلك دور ال�شينما وامل�شارح والتجمعات  اأ�شكالها يف 
قدرها  م�شافة  على  واحل��ف��اظ  امل��واط��ن��ني.  تكد�ض  التي  واخل��ا���ش��ة  العامة 
مرت واحد على الأقل بني النا�ض، ل�شمان عدم انتقال العدوى. قام كورال 
الأوبرا الدويل International Opera Choir بت�شجيل مقطع غنائي 
"نابوكو"، كمبادرة ملواجهة فريو�ض كوفيد19- يف  اأوبرا  من  "افرتا�شي" 
يف   19 كوفيد-  فريو�ض  انت�شار  ت�شبب  وا�شعا.  انت�شارا  لقت  وقد  اإيطاليا، 
وقف كافة اأن�شطة التظاهر والفعاليات والعرو�ض بكل اأ�شكالها يف اإيطاليا 
والعامل، مبا يف ذلك دور ال�شينما وامل�شارح والتجمعات العامة واخلا�شة التي 
تكد�ض املواطنني. واحلفاظ على م�شافة قدرها مرت واحد على الأقل بني 
النا�ض، ل�شمان عدم انتقال العدوى. اأثرت تلك الإجراءات على حياة ال�شعب 
وا�شطر  وامل����رح،  والح��ت��ف��ال  وال����دفء  للحياة  املحبة  وطبيعته  الإي��ط��ايل 
تلك  مل�شت  وق��د  املجهول.  العدو  ملحاربة  املنازل  يف  البقاء  اإىل  الإيطاليون 
الإجراءات ب�شكل مبا�شر طبيعة عمل املو�شيقيني واملغنيني، الذين يدفعون 
احلفالت  كافة  لإلغاء  نظرا  الظروف،  تلك  يف  العمل  لوقف  باهظة  اأثمانا 
والعرو�ض لأجل غري م�شمى. من بني هوؤلء فرقة كورال الأوب��را الدويل 
International Opera Choir، ملا تتطلبه الربوفات من جتمع لعدد 

كبري من املغنيني، وكذلك للعرو�ض التي ت�شم عددا كبريا من اجلمهور.

اكت�شاف اأعرا�ص جديدة لالإ�شابة بكورونا
بخالف الأعرا�ض التي كانت معروفة �شابقا عند الإ�شابة بفريو�ض كورونا 
امل�شتجد، مثل ارتفاع درجة احلرارة وال�شعال اجلاف، ك�شف اأطباء عن وجود 
اأعرا�ض جديدة متيز املر�ض. وقال الطبيب ال�شت�شاري الربيطاين املخت�ض 
يف اأمرا�ض الأنف والأذن واحلنجرة نريمال كومار، لقناة "�شكاي نيوز"، اإن 
الإ�شابة بفريو�ض  يعد موؤ�شرا جديدا على  والتذوق،  ال�شم  فقدان حا�شتي 
بني  ت��رتاوح  الفتاك  باملر�ض  لالإ�شابة  املعروفة  الأع��را���ض  وكانت  كورونا. 
بينها  من  يكن  ومل  ب��الإره��اق،  وال�شعور  التنف�ض  و�شيق  وال�شعال  احلمى 
فقدان حا�شتي ال�شم والتذوق. لكن كومار قال اإن "املري�ض الذي يعاين من 
فقدان حا�شتي ال�شم والتذوق، قد يكون م�شابا اأي�شا بفريو�ض كوفيد 19". 
ال�شعال واحلمى.  اأعرا�ض  بال�شرورة  املري�ض  "قد ل تظهر على  واأ�شاف: 
اإىل  اللجوء  ال�شم والتذوق  لذلك يجب على من ي�شعرون بفقدان حا�شتي 
بفريو�ض  الإ�شابة  على  جديد  دليل  "هذا  قائال:  وختم  الذاتي".  العزل 
كورونا". وجتاوز عدد الوفيات بفريو�ض كورونا يف العامل حتى الآن حاجز 

ال�3 اآلف �شخ�ض، فيما اقرتب عدد امل�شابني من 310 اآلف.

رونالدو يتخذ الإجراءات 
الوقائية مع اأطفاله 

مع تف�شي فريو�ض كورونا اجلديد، 
النجم الربتغايل كري�شتيانو  ن�شر 
ال�شحية  الإج����راءات  ح��ول  فيديو 
اأطفاله،  مع  يتبعها  التي  املنزلية 
من داخل احلجر ال�شحي املنزيل.

3 من  ين�شح  وهو  رونالدو  وظهر 
تعقيم  باأهمية  ال�����ش��غ��ار،  اأط��ف��ال��ه 
�شائال  ي�����ش��ع  اأن  ق��ب��ل  ال���ي���دي���ن، 
م��ع��ق��م��ا ب��ي��د ك���ل م��ن��ه��م��ن ويطلب 

منهم فرك اليدين جيدا.
ون�شر رونالدو الفيديو على ح�شابه 
بعبارة  واأرفقه  اإن�شتغرام،  بتطبيق 
الفيديو  ولق����ى  باملنزل"،  "ابق 
اجلماهري  م����ن  ك���ب���ريا  اإع����ج����اب����ا 
على  الربتغايل  النجم  اأثنت  التي 
ت��ع��م��ال��ه ال��ل��ط��ي��ف واحل��ري�����ض مع 

اأطفاله ال�شغار.
عائلته  مع  الإقامة  رونالدو  وقرر 
جزيرة  يف  م��ن��زيل،  �شحي  بحجر 
والتي  راأ�شه،  م�شقط  ماديرا حيث 
تقع منعزلة يف املحيط الأطلنطي 

بني الربتغال واملغرب.
اأول  اجل���م���ع���ة  رون������ال������دو  ون�������ش���ر 
التوا�شل  ل��ه ع��ل��ى و���ش��ائ��ل  ���ش��ورة 
الج��ت��م��اع��ي م��ن��ذ اأ���ش��اب��ي��ع، وظهر 
ي��ت��م��رن داخ�����ل �شالة  ف��ي��ه��ا وه����و 
ر�شالة  ووج����ه  م��ن��زل��ي��ة،  ري��ا���ش��ي��ة 
ي��ب��ل��غ عددهم  وال�����ذي  مل�����ش��ج��ع��ي��ه، 
اإن�شتغرام  على  متابع  مليون   208

فقط.
وكتب رون��ال��دو م��ع ال�����ش��ورة: "لو 
املاليني  لأج������ل  ب��ال��ل��ع��ب  ح��ل��م��ت 
ه��ي فر�شتك.  الآن  ال��ع��امل،  ح��ول 
اأجل  العب داخل املنزل. العب من 
�شكان  لت�شجيع  ر�شالة  العامل"، يف 
مع  امل��ن��زل،  يف  البقاء  على  ال��ع��امل 

تف�شي فريو�ض كورونا اجلديد.

توم هانك�ص وزوجته:ن�شعر 
بتح�شن من اأعرا�ص كورونا

كتب النجم  توم هانك�ض  على �شفحته على اأحد 
حمبيه  مطئناً  الجتماعي،  التوا�شل  مواقع 
ويل�شون  زوج���ت���ه  ريتا  و���ش��ح��ة  ���ش��ح��ت��ه  ع��ل��ى 

:"مرحبا، يا اأ�شدقاء مر اأ�شبوعان منذ �شعورنا 
ودعا  بتح�شن".  ن�شعر  وبتنا  الأع��را���ض  ب���اأول 
توم النا�ض اإىل احرتام التعليمات والإبقاء على 
م�شافة بني ال�شخ�ض والآخر. واأردف:"الوقاية 
تعني عدم نقلنا الفريو�ض اإىل اأي �شخ�ض واأل 
األي�ض  منطقي  ه��ذا  اإل��ي��ن��ا.  �شخ�ض  اأي  ينقله 
كذلك؟ الأمر �شي�شتغرق وقتا لكن اإذا اعتنينا 
اأمكننا  حيثما  �شاعدنا  واإذا  البع�ض  ببع�شنا 
اأن  وميكننا  الأم���ور.  �شت�شهل  وتعا�شدنا  ذل��ك 
نخرج من هذه الأزمة." توم هانك�ض كان اأول 
بالفريو�ض  م�شاب  اأن��ه  يعلن  هوليوودي  جنم 
اإدخ���ال  اآذار، ومت  م��ار���ض-   12 زوج��ت��ه يف  م��ع 
غولد  يف  اجل��ام��ع��ي  امل�شت�شفى  اإىل  ال��زوج��ني 

كو�شت قبل اأن يغادرا ملوا�شلة احلجر املنزيل.

�شبط �شيد ثمني م�شروق من ورق التواليت
عرت ال�شرطة الربيطانية على كمية من ورق التواليت، 
ومنتجات غ�شل الأيدي، يف �شيارة م�شروقة، وذلك يف ظل 
فريو�ض  تف�شي  ب�شبب  امل��ن��ت��ج��ات،  ه��ذه  يف  �شديد  نق�ض 

كورونا.
واألقت ال�شرطة القب�ض على ثالثة رجال، يف وقت متاأخر 
عبوات  من  الع�شرات  نهب  تهمة  لهم  ووجهت  اجلمعة، 
ورق التواليت ومطهر الأيدي، وهي �شلع اأ�شبحت �شعبة 

املنال، مع تهافت الربيطانيني على تخزينها.
كما وجهت لل�شو�ض اأي�شا تهمة �شرقة �شيارة.

وقالت جمموعة دعم عمليات ال�شرطة يف مقاطعة اإ�شك�ض 
�شمال �شرقي لندن، على تويرت: "ي�شعر �شباط ال�شرطة 
مل  ل�شو�ض...لكننا  اأي  �شبط  عند  بالغ  ب�شرور  دائ��م��ا 

نتوقع قط اأن جند هذا ال�شيد الثمني امل�شروق".
واأ�شبح ورق التواليت، ب�شكل غري متوقع، املنتج الرئي�ض 
يوؤدي  اأن  القلق من  ب�شبب  لتخزينه  النا�ض  ي�شعى  الذي 

انت�شار فريو�ض كورونا اإىل نق�ض املعرو�ض منه.

ورود طائرة لالحتفال بعيد الأم
رغم  الأم،  بعيد  الحتفال  على  لبنانيون،  �شبان  حر�ض 
الظروف ال�شعبة التي متر بها البالد ب�شبب وباء كورونا 

)كوفيد 19(.
ويحتفل لبنان على غرار الدول العربية بعيد الأم يف 21 

مار�ض من كل عام.
وغالباً ما يحظى عيد الأم برمزية كبرية ويعّد منا�شبة 
بيع  حم��الت  �شيما  ل  ال��ت��ج��اري��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  لها  ت�شتعد 

الورود. 
اآخر، مع بقاء عدد  لكن احتفال هذا العام يجري بطعم 
يف  املوؤ�ش�شات  واإق��ف��ال  منازلهم  يف  اللبنانيني  م��ن  كبري 
ملواجهة  اأيام  قبل  اأعلنتها احلكومة  وقائية  تدابري  اإطار 

فريو�ض كوفيد19-.
كري�شتوفر  ين�ّشق  جونية،  مدينة  يف  مبنى  اأ�شفل  وعند 
اأرادت  اإبراهيم )18 عاماً(، عرب خدمة وات�شاب مع فتاة 
اإىل  للخروج  ال�شتعداد  منها  ويطلب  والدتها  مفاجاآة 

ال�شرفة.
وب��ع��د اأن ي��ع��ّل��ق وردة ح��م��راء يف ط��ائ��رة م�����ش��رّية م���زّودة 
بكامريا، يرفعها تدريجياً تزامناً مع خروج الأم حماطة 

باأولدها لت�شتّلم هديتها.
�شديقيه  م��ع  كري�شتوفر  تنقل  اآخ����ر،  اإىل  مبنى  وم���ن 
وهم يرتدون الكمامات لتوزيع ورود ملونة مّت تن�شيقها 
اإىل  خرجن  اللواتي  الأمهات  ده�شة  كانت  بينما  بعناية، 

�شرفات منازلهن وا�شحة.
الن�شاء من حب�ض دموعهن، ولّوحت  تتكمكن بع�ض  ومل 
اأن  قبل  ال��ه��واء  القبالت عرب  واأر�شلن  ب��ال��ورود  اأخ��ري��ات 

يعانقن اأفراد عائالتهن امتناناً.
وقال كري�شتوفر، وهو طالب يف جمال الهند�شة ويعمل 
فران�ض  لوكالة  امل�شرّية،  الطائرة  عرب  اأع��را���ض  كم�شور 
بر�ض "خطرت يل فكرة الورود الطائرة اأي تقدمي الورود 
وكل  عيدهن  ال��ي��وم  اأّن  ال���درون مب��ا  بوا�شطة  ل��الأم��ه��ات 

املحالت مقفلة".

منتجو غريز 
اأناتومي ي�شتبكون 

مع كورونا
ي������ت������ربع م����ن����ت����ج����و م�������ش���ل�������ش���الت 
اأناتومي"  "غريز  مثل  تلفزيونية 
التي  الطبية  والقفازات  بالأقنعة 
ملقدمي  ل��ل��ت�����ش��وي��ر  ا���ش��ت��خ��دم��ت��ه��ا 
ب�شكل  يحتاجون  ال��ذي��ن  ال��رع��اي��ة 
الوقائية  امل���ع���دات  ه���ذه  اإىل  م��ل��ح 
ل����ل����ح����د م������ن ج����ائ����ح����ة ف����ريو�����ض 

كورونا".
التنفيذية  امل����ن����ت����ج����ة  وق������ال������ت 
اإن  ف��رين��وف  ك��ري�����ش��ت��ا  للم�شل�شل 
اأطلقته  ال��ذي  اأناتومي"  "غريز 
 15 ق��ب��ل  �شي"  ب���ي  "اإيه  ���ش��ب��ك��ة 
"خمزونا من الأثواب  عاما ميلك 
والقفازات التي نقدمها" للعاملني 

يف املجال الطبي.
 "19 "�شتي�شن  م�شل�شل  ق��دم  كما 
اأناتومي" نحو  "غريز  املنبثق من 
الإطفاء يف  300 قناع واق لرجال 
ولية اأنتاريو الكندية، بعدما علم 
امل�شرفون عليه اأن هوؤلء امل�شعفني 

يعانون من نق�ض فيها.
وتربع م�شل�شل اآخر من اإنتاج "اإيه 
دكتور"  "غود  بي �شي" اأي�شا وهو 
الذي �شور يف فانكوفر باملئات من 

الأقنعة والأثواب للمدينة.
وف������وج������ئ م�������ش���ت�������ش���ف���ى غ��������رادي 
تلقيه  بعد  اأت��الن��ت��ا  يف  م��ي��م��وري��ال 
اأر�شلها  ال���ت���ي  ال���وق���اي���ة  م����ع����دات 
م�شل�شل "ذي ريزيدنت" من اإنتاج 
"فوك�ض" يف حني كانت تعاين من 

نق�ض كبري يف خمزونها.

املحافظة على ن�شارة الب�شرة يف زمن كورونا
ميتد تاأثري العزل ال�شحي ب�شبب فريو�ض كورونا 
لي�شمل العديد من جوانب حياتنا، ويجب احلفاظ 
والهتمام  الرعاية  م��ن  ب��ه  ب��اأ���ض  ل  م�شتوى  على 

بجمال ونعومة الب�شرة خالل هذه الأزمة. 
و�شاركت الدكتورة �شاندرا يل بع�ض الن�شائح حول 
تطهري اجللد للم�شاعدة يف منع انت�شار فريو�شات 

كورونا.
وا�شتهرت الدكتورة يل مبقاطع الفيديو التي تقوم 
فيها باإزالة البثور من وجوه مر�شاها، ومع انت�شار 
ن�شائح  ل��ت��ق��دمي  اهتمامها  ح��ّول��ت  ك���ورون���ا،  وب���اء 
يف  البثور  ظهور  ومنع  بالب�شرة،  بالعناية  تتعلق 
الدكتورة يل على ح�شابها يف  وكتبت  الأول.  املقام 
"اإنها فرتة غري عادية وخميفة للغاية،  اإن�شتغرام 
ومع الكثري من عدم اليقني، من ال�شعب معرفة 

ما �شيجلبه الغد لنا".
اأ�شياء ميكنك التحكم  واأ�شافت "تذكري اأن هناك 
ب��ه��ا، م��ث��ل جت��ن��ب الخ���ت���الط ب���الآخ���ري���ن، وكوين 

لطيفة مع ب�شرتك، واتركيها تتنف�ض دون مكياج، 
ولكن حافظي على روتني العناية املعتاد بالب�شرة، 
اأ�شرتك  واأف��راد  اأ�شدقائك  وابقي على توا�شل مع 

عن طريق برامج الت�شال عرب الإنرتنت".
عالج  مع  لنف�شها  �شورة  يل  الدكتورة  ن�شرت  كما 
لرعاية  طريقة  اأف�����ش��ل  لتو�شيح  ال�����ش��ب��اب،  حل��ب 
الب�شرة خ��الل ه��ذه الأوق���ات احل��رج��ة، واأك���دت اأن 
ه���ذا اأم���ر مي��ك��ن للجميع ال��ق��ي��ام ب��ه خ���الل فرتة 

العزل ال�شحي.
هناك  "لي�ض  اآخ��ر  من�شور  يف  يل  الدكتورة  وقالت 
العناية  الآن ل�شتخدام م�شاحيق  اأف�شل من  وقت 
وو�شع الأقنعة على وجهك والتجول بها يف املنزل 

دون اأن يراك اأحد".
املو�شعية  العالجات  ا�شتخدام  "اإن  يل  واأو�شحت 
بالإ�شافة اإىل روتينك املعتاد للعناية بالب�شرة فكرة 
العنيدة  البثور  تلك  حقاً  �شت�شتهدف  لأنها  جيدة، 
بن�شب اأقوى من مكونات حب ال�شباب التقليدية".

جنمة فيلم جيم�ص بوند 
تتعافى من الكورونا

ك�شفت املمثلة الفرن�شية من اأ�شول اأوكرانية  اأولغا كوريلينكو اأنها تعافت بالكامل من  
فريو�ض كورونا  امل�شتجد. النجمة البالغة من العمر 40 عاماً اأوردت على �شفحتها 
على اأحد مواقع التوا�شل الجتماعي اأنها ما زالت ترتدي الكمامة وكل ما تفكر به 

حاليا هو مت�شية وقت �شعيد مع طفلها األك�شندر ماك�ض هورا�شيو ) 4 �شنوات(.
م�شتلقية  وكنت  للغاية  �شيئة  �شحية  بحالة  �شعرت  كامل  اأ�شبوع  وا�شتدركت:"ملدة 
اأغلب الوقت وي�شيطر علي ال�شعور بالنعا�ض وال�شداع ال�شديد واحلمى، ويف الأ�شبوع 
الثاين تعافيت من احلمى ولكن �شعرت بكحة خفيفة وكنت ومازلت اأ�شعر بال�شعف 
والإعياء ومع نهاية الأ�شبوع الثاين اختفت جميع الأعرا�ض و�شعرت باأنني 
ا�شتهرت  اأولغا  اأن  ابني". يذكر  اأ�شتمتع بوقتي مع  اأنا  بخري والآن 

. Quantum of Solace بدورها يف فيلم جيم�ض بوند

امراأة وطفلتها ترتديان اأقنعة للوجه على �صاطئ مهجور، مع ا�صتمرار االإغالق اجلزئي يف ماليزيا و�صط خماوف من انت�صار فريو�س كورونا. ا ف ب


