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برئا�صة من�صور بن زايد
الوزاري للتنمية يناق�ش عن بعد عددا من 

القرارات واملبادرات يف ال�شاأن احلكومي
•• اأبوظبي-وام:

�صباح  ال��ذي عقد   - اجتماعه  للتنمية خالل  ال��وزاري  املجل�س  ا�صتعر�س 
ال�صيخ  �صمو  وبرئا�صة  امل��رئ��ي،  االت�صال  تقنية  با�صتخدام  بعد  عن  ام�س 
من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة 
- عددا من القرارات واملبادرات والتقارير يف ال�صاأن احلكومي وتطوير اأداء 

املوؤ�ص�صات يف خمتلف القطاعات يف احلكومة االحتادية.
والقرارات،  القوانني  من  عددا  اأعماله  جدول  �صمن  املجل�س  وا�صتعر�س 
ت�صمنت مناق�صة اإ�صدار قانون احتادي ب�صاأن احل�صول على املوارد الوراثية 
الهادف  ا�صتخدامها،  عن  النا�صئة  للمنافع  واملن�صف  ال��ع��ادل  والتقا�صم 
وا�صتدامتها  ا�صتنزافها  من  واحل��د  الوراثية  امل��وارد  و�صيانة  حماية  اإىل 
امل�صاهمة يف  اأجل  لال�صتفادة منها وتنظيم احل�صول عليها وتداولها من 

حفظ وا�صتدامة التنوع البيولوجي يف الدولة.       )التفا�صيل �س3(

الطوارئ والأزمات بالتعاون مع اجلهات ال�شحية 
يف الدولة تطلق من�شة وقاية الإلكرتونية 

•• اأبوظبي-وام:

عن  وال��ك��وارث  واالأزم����ات  ال��ط��وارئ  الإدارة  الوطنية  اله�يئة  اأعلنت 
تعزيز  اإىل  التي تهدف  الوطنية  االإلكرتونية  املن�صة  وقاية،  اإط��الق 
الوعي بال�صحة و�صالمة املجتمع، بالتعاون مع وزارة ال�صحة ووقاية 
باأبوظبي، وهيئة ال�صحة بدبي، وعدد من  املجتمع، ودائ��رة ال�صحة 

اجلهات ال�صحية املعنية يف الدولة.              )التفا�صيل �س5(

مواقــيت ال�صالة
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عقد اجتماعا عن بعد مع وزير اخلارجية وجمموعة من �صفراء الإمارات واأ�صاد بجهود الوزارة وكوادرنا الدبلوما�صية 
حممد بن را�شد: ر�شالتنا للعامل.. نحن اأقوى جمتمعني ومتحدين ومتعاونني 

العامل بعد هذا الوباء يحتاج ملنظومة تعاون خمتلفة ومتطورة و�صريعة
•• دبي -وام:

رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ت��راأّ���س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، اجتماعاً عن ُبعد مع 
�صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان، وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
وعدد من �صفراء دولة االإم��ارات املعتمدين يف اخلارج من خالل تقنية 
الفيديو، اطلع �صموه خالله على اأو�صاع ال�صلك الدبلوما�صي والقن�صلي 
ل��دول��ة االإم����ارات يف ع��دد م��ن ال���دول يف ظ��ل اجل��ه��ود العاملية املبذولة 

الحتواء تف�صي وباء فريو�س كورونا امل�صتجد كوفيد–19. 
التي  ال��وق��ائ��ي��ة  وال��ت��داب��ري  االإج�����راءات  خمتلف  على  �صموه  اط��ل��ع  كما 
اأمن و�صالمة املواطنني يف  اتخذتها �صفارات الدولة يف اخلارج ل�صمان 
ومتابعة  معهم  والتوا�صل  وزوار،  ومر�صى  طلبة  من  امل�صيفة،  ال��دول 
احتياجاتهم، وكذلك  كافة  وتلبية  واالطمئنان على �صحتهم،  �صوؤونهم 
اأ�صكال  كل  توفري  الدبلوما�صية يف  الدولة  بعثات  به  تقوم  ال��ذي  ال��دور 
االإم����ارات  ر���ص��ال��ة  يعك�س  مب��ا  املحلية،  للمجتمعات  وامل�����ص��اع��دة  ال��دع��م 
اأ�صا�س  على  التمييز  دون  ال�صعوب  لكل  العون  يد  متد  التي  االإن�صانية 

العرق اأو اللون اأو املعتقد، ومبعزل عن اأية اعتبارات �صيا�صية.
اآل مكتوم على جهود  ال�صيخ حممد بن را�صد  ال�صمو  اأثنى �صاحب  كما 
غرفة العمليات يف وزارة اخلارجية والتعاون الدويل التي اأ�صرفت على 
التوا�صل مع كافة مواطني الدولة يف اخلارج والقيام بكافة الرتتيبات 

الالزمة الإعادتهم اإىل االإمارات.
)التفا�صيل �س2(

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

�صوارع ا�صبانيا خالية اإال من اعالم البالد    )ا ف ب(

امل�صاعدات ال�صينية جتوب العامل

اإ�صابات جديدة وارتفاع حالت ال�صفاء يف الدول العربية

باإ�شبانيا قيا�شي  ورقم   .. اأوروبا  يف  بكورونا  وفاة  األف   30

ا�صرتاتيجية تنت�صر يف جميع اأنحاء العامل:
دبلوما�شية القناع ال�شينية املربحة جدا!

•• الفجر -فريديريك كولر –ترجمة خرية ال�شيباين

يف 12 فرباير، روت جامعة ناجنينغ ال�صينية للطب على موقعها على 
اأ�صاتذته  اأحد  االإنرتنت، معاناة طالب من جامعة فريبورغ، مب�صاعدة 
من ق�صم �صحة املجتمع، لنقل جمموعة من 10 االف قناع جراحي من 
�صوي�صرا اإىل ال�صني، كانت هذه االخرية بحاجة ما�صة لها يف مواجهة 

كوفيد 19.            )التفا�صيل �س10(

التحالف ي�صتهدف تعزيزات حوثية يف ماأرب

اجلي�ش اليمني يحرر مناطق جديدة يف معقل احلوثيني
•• اليمن-وكاالت:

ا�صتهدفت مدفعية اجلي�س الوطني اليمني، وطريان 
تابعة  واآل��ي��ات  وجتمعات  م��واق��ع   ، العربي،  التحالف 
�صرواح  منطقة  يف  االن��ق��الب��ي��ة  احل��وث��ي  مليلي�صيات 
ما  وف��ق  اليمن،  �صرق  �صمال  م���اأرب،  حمافظة  غ��رب 

اأوردت وكالة االأنباء ال�صعودية.
االإعالمي  للمركز  ت�صريح  يف  ع�صكري  م�صدر  ق��ال 
اجلي�س  م��دف��ع��ي��ة  اإن  ال��ي��م��ن��ي��ة،  امل�����ص��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات 
للميلي�صيات احلوثية يف  ا�صتهدفت مواقع وجتمعات 
�صرواح واأ�صفر الق�صف عن �صقوط قتلى وجرحى يف 

�صفوف امليلي�صيات احلوثية.
التحالف  مقاتالت  ا�صتهدفت  ذل��ك،  مع  وبالتزامن 
بعدة غارات جتمعات واآليات تتبع امليلي�صيات احلوثية، 
اإىل  اأدى  مما  ب�صرية،  بتعزيزات  حمملة  اأطقم  بينها 

تدمريها ومقتل جميع من كانوا على متنها.

ومتكنت قوات اجلي�س اليمني، بدعم واإ�صناد مدفعية 
جديدة  مناطق  حترير  من   ، ال�صرعية،  دعم  حتالف 
يف حمور علب مديرية باقم مبحافظة �صعدة، املعقل 
�صمال  اأق�صى  االنقالبية،  احلوثي  مليلي�صيا  الرئي�س 

البالد.
قوات  اإن  يا�صر جملي  اللواء  قائد حمور علب  وق��ال 
هجوم  عملية  ن��ف��ذت  علب  مب��ح��ور  ال��وط��ن��ي  اجلي�س 
مديرية  يف  احل��وث��ي  مليلي�صيا  م��واق��ع  ع��ل��ى  وا���ص��ع��ة 
املواقع يف منطقة  بع�س  على  ال�صيطرة  باقم، ومتت 
ال����دويل وتثبيت كافة  امل��ط��ل��ة ع��ل��ى اخل���ط  اجل����روف 

مواقع تبة نايف. 
ا�صتطاع  الوطني  اجلي�س  اأن  جملي  ال��ل��واء  واأ���ص��اف 
ك��ان��ت ت�صتخدمه  ال����ذي  ال��ع�����ص��ك��ري  ال��ع��ت��اد  ت��دم��ري 
اجلي�س  مواقع  �صد  الع�صكرية  عملياتها  يف  امليلي�صيا 
وكالة  ع��ن��ه  نقلت  م��ا  بح�صب  زم����اح،  اآل  يف  ال��وط��ن��ي 

االأنباء اليمنية الر�صمية.

•• عوا�شم-وكاالت:

بت�صجيل  العربية  ال��دول  ت�صتمر 
كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�صابات 
امل�صتجد، يف وقت يزداد فيه اأي�صاً 

عدد املتعافني من املر�س.
الكويتي،  ال�����ص��ح��ة  وزي����ر  واأع���ل���ن 
ال�صباح،  ب��ا���ص��ل  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ 
7 ح�������االت ج����دي����دة من  ����ص���ف���اء 
امل���������ص����اب����ني ب����ف����ريو�����س ك����ورون����ا 
لريتفع   ،)19 )كوفيد  امل�صتجد 
تعافت  التي  ع��دد احل��االت  بذلك 
اإىل  ال��ب��الد  يف  لل�صفاء  ومت��اث��ل��ت 

حالة.  80
ال�صحة  وزارة  اأعلنت  جهتها،  من 
موقع  يف  ح�صابها  على  العمانية 
اإ�صابة   18 ت�صجيل  اأم�س،  تويرت 
لريتفع  كورونا  بفريو�س  جديدة 

اإجمايل احلاالت اإىل 210.
االأنباء  وك��ال��ة  نقلت  امل��غ��رب،  ويف 
 21 ت�صجيلها  ال�صحة  وزارة  عن 
اإ�صابة جديدة بفريو�س كورونا يف 
اإجمايل امل�صابني  املغرب، لريتفع 

اإىل 638.
اكت�صفت  م���������ص����ر،  يف  وك�����ذل�����ك 
اإ�صابة  ح�����االت   10 ال�����ص��ل��ط��ات 
ج����دي����دة ب����ف����ريو�����س ك�����ورون�����ا يف 
جنوب  ����ص���وي���ف  ب���ن���ي  حم���اف���ظ���ة 

طالبان  بييني  مفاو�شات  اأول 
واحلكومة الأفغانية منذ 2001

•• كابول-وكاالت

و���ص��ل وف��د م��ن ح��رك��ة طالبان من 
اأول  يف  اأم�س،  كابول  اإىل  اأع�صاء   3
زيارة ر�صمية على ما يبدو للجماعة 
االأفغانية،  العا�صمة  اإىل  امل�صلحة 
م��ن��ذ االإط����اح����ة ب��ن��ظ��ام ط��ال��ب��ان يف 

.2001
االأمن  با�صم جمل�س  املتحدث  وقال 
تغريدة  يف  في�صل  جاويد  القومي، 
ا�صت�صافت  احلكومة  اإن  ت��وي��رت  ل��ه 
الفريق واأجرى اجلانبان مفاو�صات 
مبا�صرة حول ق�صية تبادل ال�صجناء 

الرئي�صية املثرية للجدل.
االأحمر  ال�صليب  جلنة  اأن  واأ���ص��اف 
ال����دول����ي����ة �����ص����ارك����ت م�����راق�����ب�����اً، يف 
امل��ف��او���ص��ات ح���ول ال�����ص��ج��ن��اء، وهي 
ال�صالم  م��ف��او���ص��ات  اأج���ل���ت  ق�����ص��ي��ة 
ب��ني ال��ط��رف��ني امل��ت�����ص��ارع��ني. وقال 
امل��ت��ح��دث با�صم ط��ال��ب��ان، ذب��ي��ح اهلل 
جماهد اإن الوفد اأجرى مفاو�صات 

فنية مع م�صوؤويل احلكومة.

ال�صينية،  ال���وط���ن���ي���ة  ال�������ص���ح���ة 
حالة   36 اك��ت�����ص��اف  االأرب�����ع�����اء، 
كورونا  بفريو�س  م��وؤك��دة  اإ���ص��اب��ة 
بعد ي��وم واح���د م��ن اإع��الن��ه��ا عن 
اإدراج احلاالت الالعر�صية )التي 
اأعرا�س( االآن يف  مل تظهر عليها 
تتخطى  الر�صمي، وهي  االإح�صاء 

حالة. األف   40
اإن جميع احلاالت  اللجنة  وقالت 
واحدة  ح��ال��ة  با�صتثناء  اجل��دي��دة 
كانت قادمة من اخلارج، يف الوقت 
اأع��ل��ن فيه ع��ن �صبع وفيات  ال��ذي 
ال�  امل��ر���س خ���الل  ب�صبب  ج��دي��دة 

املا�صية. �صاعة   24
و�����ص����ج����ل����ت ال�����������ص�����ني، ح����ي����ث مت 
االأوىل  للمرة  الفريو�س  اكت�صاف 
يف دي�صمرب كانون اأول، 81،554 
م���وؤك���دة و3312  اإ���ص��اب��ة  ح��ال��ة 

حالة وفاة بفريو�س كورونا.
اإح�صائيات  اأظ��ه��رت  اأمل��ان��ي��ا،  ويف 
لالأمرا�س  ك����وخ  روب������رت  مل��ع��ه��د 
امل��ع��دي��ة، ال��ي��وم االأرب��ع��اء، اأن عدد 
بفريو�س  امل�����وؤك�����دة  االإ�����ص����اب����ات 
اإىل  ارت����ف����ع  ال����ب����الد  ك�����ورون�����ا يف 
اإىل  والوفيات  حالة،   67،366
اأن  االإح�صائيات  واأو�صحت   732
 5453 ارتفعت  االإ�صابة  ح��االت 
حني  يف  ال�صابق،  اليوم  عن  حالة 

ال�صبت  حتى  ظلت  والتي  البالد، 
امل��ح��اف��ظ��ات اخلالية  امل��ا���ص��ي م��ن 

من االإ�صابة.
وكانت وزارة ال�صحة امل�صرية، قد 
ارتفاع  االأول،  اأم�س  م�صاء  اأعلنت 
ووفاة   ،710 اإىل  امل�صابني  ع��دد 
5 ح���االت ج��دي��دة، ل��ريت��ف��ع عدد 

حاالت الوفاة اإىل 46 حالة.
ك���ورون���ا بوفاة  ف���ريو����س  وت�����ص��ب��ب 

اأك�����ر م���ن 30 األ�����ف ���ص��خ�����س يف 
اأوروب�����������ا، اأك������ر م����ن ث��ل��ث��ي��ه��م يف 
ال�صاعة  حتى  واإ�صبانيا،  اإيطاليا 
غرينت�س،  ب���ت���وق���ي���ت  ال�������ص���اب���ع���ة 
جديد  ت��ع��داد  بح�صب  االأرب����ع����اء، 
لوكالة "فران�س بر�س" باال�صتناد 

مل�صادر ر�صمية.
وت�����ص��ك��ل اأوروب��������ا اأك�����ر ال���ق���ارات 
ت�صرراً بالوباء. وقد �صجلت فيها 

458،601 اإ�صابة اأي�صاً. و�صجل 
يف اإيطاليا اأكرب عدد من الوفيات 
حالة   12،428 م���ع  اأوروب������ا  يف 
وفاة، تليها اإ�صبانيا، حيث جتاوزت 
الوفيات 9 اآالف فيما تعدى عدد 
األ��ف حالة يف   100 ال�  االإ�صابات 
اإح�صائية حديثة، اأم�س  اخلمي�س، 

ثم فرن�صا مع 3523 حالة.
ي���اأت���ي ذل����ك ف��ي��م��ا اأع���ل���ن���ت جلنة 

حممد بن را�صد خالل تروؤ�صه اجتماعاً عن ُبعد مع عبداهلل بن زايد وعدد من �صفراء دولة االإمارات املعتمدين يف اخلارج    )وام(

ميلي�شيا موالية للوفاق تفرج عن 
قيادات داع�ش والقاعدة يف طرابل�ش

•• طرابل�س-وكاالت

الوفاق يف  املوالية حلكومة  امليلي�صيا  ليبيا،  الردع اخلا�صة يف  اأطلقت قوة 
من  الفارين  والقاعدة  داع�س  تنظيمي  عنا�صر  من  عدد  �صراح   ، طراب�س 

بنغازي، ودرنة، وفق موقع بوابة اأفريقيا االإخبارية اأم�س االأربعاء.
الزوي  اأمين  اأم�س عن  اأفرجت �صباح  اإنها  ال��ردع،  وقالت م�صادر من قوة 
امللقب باأمين قرون، اأحد االأع�صاء البارزين يف تنظيم اأن�صار ال�صريعة التابع 

للقاعدة، قبل اأن يبايع تنظيم داع�س االإرهابي، يف منطقة ال�صابري.

•• الفجر – خرية ال�شيباين

اإنكار  يف  بول�صونارو  ج��اي��ري  �صيذهب  م��دى  اأي  اإىل 
جائحة ك��ورون��ا ف��ريو���س؟ االأح���د 29 م��ار���س، عبث 
ال�صحية  باملعايري  اأخ���رى  م��رة  ال��ربازي��ل��ي  الرئي�س 
برازيليا،  العا�صمة  ���ص��واح��ي  اإىل  ذه��ب  حلكومته: 
احلجر  تعليمات  اح����رتام  ع���دم  اإىل  ال�����ص��ك��ان  داع���ي���اً 
التي اأ�صدرها املحافظون وروؤ�صاء البلديات بناء على 

تو�صيات ... وزارة ال�صحة.      )التفا�صيل �س11(

يرى اأن ما يحدث ه�صترييا ب�صبب اأنفلونزا �صغرية:
الربازيل: جايري بول�شونارو، و�شيا�شة اإنكار اجلائحة!

حتري�س ال�صكان على ك�صر العزل
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اأخبـار الإمـارات

عقد اجتماعا عن بعد مع وزير اخلارجية وجمموعة من �صفراء الإمارات واأ�صاد بجهود الوزارة وكوادرنا الدبلوما�صية 

حممد بن را�شد: ر�شالتنا للعامل.. نحن اأقوى جمتمعني ومتحدين ومتعاونني 
•• دبي -وام:

تراأّ�س �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم،  را���ص��د  ب��ن 
ال����دول����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س ال�������وزراء 
عن  اجتماعاً  اهلل،  رع��اه  دب��ي،  حاكم 
ُب��ع��د م��ع ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ع��ب��داهلل بن 
اخلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د 
�صفراء  ال��دويل وع��دد من  والتعاون 
دولة االإم��ارات املعتمدين يف اخلارج 
م���ن خ���الل ت��ق��ن��ي��ة ال��ف��ي��دي��و، اطلع 
ال�صلك  اأو���ص��اع  على  خ��الل��ه  �صموه 
لدولة  وال��ق��ن�����ص��ل��ي  ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي 
االإم���ارات يف عدد من ال��دول يف ظل 
امل��ب��ذول��ة الحتواء  ال��ع��امل��ي��ة  اجل��ه��ود 
تف�صي وباء فريو�س كورونا امل�صتجد 

كوفيد–19.
����ص���م���وه ع���ل���ى خمتلف  ك���م���ا اط���ل���ع   
االإجراءات والتدابري الوقائية التي 
اخلارج  يف  الدولة  �صفارات  اتخذتها 
يف  املواطنني  و�صالمة  اأم��ن  ل�صمان 
امل�صيفة، من طلبة ومر�صى  الدول 
ومتابعة  معهم  وال��ت��وا���ص��ل  وزوار، 
�صوؤونهم واالطمئنان على �صحتهم، 
وكذلك  احتياجاتهم،  كافة  وتلبية 
الدولة  به بعثات  ال��ذي تقوم  ال��دور 
اأ�صكال  ك��ل  توفري  يف  الدبلوما�صية 
للمجتمعات  وامل�������ص���اع���دة  ال����دع����م 
االإمارات  ر�صالة  يعك�س  مبا  املحلية، 
لكل  العون  يد  متد  التي  االإن�صانية 
اأ�صا�س  على  التمييز  دون  ال�صعوب 
ومبعزل  املعتقد،  اأو  اللون  اأو  العرق 

عن اأي اعتبارات �صيا�صية.
ال�����ص��م��و ال�صيخ  اأث���ن���ى ���ص��اح��ب  ك��م��ا 
م��ك��ت��وم على  اآل  را����ص���د  ب���ن  حم��م��د 
وزارة  يف  ال��ع��م��ل��ي��ات  غ���رف���ة  ج���ه���ود 
اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال����دويل التي 
اأ���ص��رف��ت ع��ل��ى ال��ت��وا���ص��ل م���ع كافة 
والقيام  اخل��ارج  يف  الدولة  مواطني 
بكافة الرتتيبات الالزمة الإعادتهم 

اإىل االإمارات.
ال�صيخ حممد  ال�صمو  وق��ال �صاحب 
وزارة  "جهود  مكتوم:  اآل  را���ص��د  ب��ن 
الدبلوما�صية  وك���وادرن���ا  اخل��ارج��ي��ة 
حمل تقدير.. ونر�صل ر�صالة للعامل 
دولية  جهود  اأي  ندعم  اأننا  عربهم 
م�صرتكة واأي تعاون عاملي لتخفيف 
لهذا  واالقت�صادية  ال�صحية  االآث��ار 
م�صيفاً  الب�صرية"،  ع��ل��ى  ال���وب���اء 
عرب  العامل  لدول  "ر�صالتنا  �صموه: 
جُمتمِعني  اأق����وى  ن��ح��ن  ���ص��ف��رائ��ن��ا: 
والعامل  وم��ت��ع��اون��ني..  وم��ت��ِح��دي��ن 
ي��ح��ت��اج ملنظومة  ال���وب���اء  ه����ذا  ب��ع��د 
تعاون خمتلفة ومتطورة و�صريعة".

"كوادرنا  ب���ال���ق���ول:  ���ص��م��وه  واأك������د 
ال���دب���ل���وم���ا����ص���ي���ة اأث�����ب�����ت�����وا ك����ف����اءة 
جهودهم..  ون��ح��ي��ي  ا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة.. 
ب�صحتهم  ب���االه���ت���م���ام  ون��و���ص��ي��ه��م 
و���ص��ح��ة ف���رق ع��م��ل��ه��م واأ����ص���ره���م يف 

كافة اأنحاء العامل".
وتابع �صموه: "جهود ال�صيخ عبداهلل 
ب���اخل���ارج وغرفة  ال���دول���ة  و���ص��ف��راء 
العمليات �صمن الوزارة كانت �صريعة 
وا�صتباقية واأظهرت ا�صتعداداً كاماًل 
الظروف"،  ك����اف����ة  م����ع  ل���ل���ت���ع���ام���ل 
االإمارات  "دولة  اأن  �صموه  مو�صحاً 
ف���ري���ق واح�����د داخ���ل���ي���اً وخ���ارج���ي���اً.. 
اأولوية  ل��ه��م  االإم��������ارات  وم���واط���ن���و 
دائ��م��ة داخ��ل��ي��اً وخ��ارج��ي��اً.. واالأزم���ة 
االإمارات"،  اأب��ن��اء  ك��ف��اءات  اأظ��ه��رت 
اأغلب  "اإرجاع  اأن  اإىل  �صموه  الف��ت��اً 
طالبنا ومواطنينا يف اخلارج الأر�س 
بقي  �صال�صة.. ومن  بكل  الدولة مت 
حمل  هم  ا�صتثنائية  لظروف  منهم 
املواطن  ودائ���م���ة..  م�صتمرة  رع��اي��ة 

مواطن اأينما كان".
و�صم االجتماع عن بعد الذي عقده 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
�صمو  ج��ان��ب  اإىل  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ص��د 
نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�صيخ 
كاًل من معايل يو�صف مانع العتيبة 
�صفري دولة االإمارات لدى الواليات 
و�صعادة عبداهلل  االأمريكية،  املتحدة 
�صيف النعيمي �صفري دولة االإمارات 
اجلنوبية،  ك��وري��ا  ج��م��ه��وري��ة  ل���دى 

البعثات  دع����م  وك���ذل���ك  اخل������ارج  يف 
اإج�����الء  ال�����دول�����ة يف  االأج���ن���ب���ي���ة يف 
رع��اي��اه��ا، م��ن خ���الل و���ص��ع خطط 
اإجالء ات�صمت بقدر عال من الكفاء 

والفاعلية واملرونة.
وم��ن��ذ ب��داي��ة االأزم�����ة وح��ت��ى نهاية 
وتن�صيق  اإج�����الء  مت  م���ار����س،  ���ص��ه��ر 
الدولة  موطني  من   1،743 ع��ودة 
39 عملية  خ���الل  م���ن  ورع���اي���اه���ا، 
اإجالء مت تنفيذها. ويعمل يف مركز 
اإىل   12 بني  ما  ب��ال��وزارة  العمليات 
مدار  على  مناوبات  يف  �صخ�صاً   15
مهمتهم  ت��ت��ل��خ�����س  ح���ي���ث  ال����ي����وم، 
االأ�صا�صية، �صواء يف الظروف العادية 
الأي  اال�صتجابة  يف  اال�صتثنائية،  اأو 
ط��ل��ب ع��اج��ل اأو ط����ارئ، وغ��ال��ب��اً ما 
خا�صة  ال���ط���ارئ���ة  احل�������االت  ت���ك���ون 
مب���واط���ن���ي االإم����������ارات يف اخل������ارج، 

حر�صاً على �صمان �صالمتهم.

جهود اإماراتية اإن�صانية 
االإم���ارات على �صمان  دول��ة  وعملت 
�صالمة �صفاراتها وبعثاتها التمثيلية 
يف اخل����ارج م��ن خ���الل ات��خ��اذ كافة 
والوقائية  االح����رتازي����ة  ال���ت���داب���ري 
امل�صتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ملكافحة 
طواقمها  ���ص��الم��ة  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 
و�صالمة  والقن�صلية،  الدبلوما�صية 
العمل  منظومة  وتفعيل  املراجعني، 
والقن�صليات،  ال�صفارات  يف  بعد  عن 
واملادي  االجتماعي  الدعم  وتوفري 
للموظفني،  وال��ل��وج�����ص��ت��ي  وال��ف��ن��ي 
كما مت التوا�صل مع كافة املواطنني 
املتواجدين خارج الدولة لالطمئنان 
وحثهم  احتياجاتهم  وتلبية  عليهم 
وتوجيهات  بتعليمات  االل��ت��زام  على 
فيها  يقيمون  التي  ال��دول  حكومات 
ووقايتهم،  ���ص��الم��ت��ه��م  ي��ك��ف��ل  مب���ا 

وت�صهيل عودتهم اإىل االإمارات.
على  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  وح���ر����ص���ت 
اإحدى  "تواجدي"،  خ��دم��ة  تفعيل 
التي توفرها دولة  اأف�صل اخلدمات 
االإمارات ملواطنيها يف اخلارج، ملتابعة 
ب����اأول،  اأوال  واأو����ص���اع���ه���م  ���ص��وؤون��ه��م 
مل�صاعدتهم  اخلدمات  كافة  وتقدمي 
باالإ�صافة  ظ��رف،  اأي  مواجهة  على 
االإمارات،  اإىل  عودتهم  تنظيم  على 
معهم  امل���ب���ا����ص���ر  ال����ت����وا�����ص����ل  ع�����رب 
الالزمة  الت�صهيالت  كافة  وتقدمي 
ذل����ك،  اإىل  اخل�������ص���و����س.  ه������ذا  يف 
تقدمي  االإم�����ارات  ل�صعي  وجت�����ص��ي��داً 
ال�صقيقة  ل��ل��دول  وامل�����ص��ان��دة  ال��دع��م 
املدينة  ا���ص��ت��ق��ب��ل��ت  وال�������ص���دي���ق���ة، 
االإن�صانية يف اأبوظبي عدداً من رعايا 
اإجالوؤهم  مت  ال��ذي��ن  ال����دول  بع�س 
بوؤرة  ال�صينية،  من مقاطعة هوباي 
تف�صي فريو�س كورونا امل�صتجد، بناًء 
على طلب دولهم وذلك يف اإطار القيم 
االإم����ارات  تتبناها  ال��ت��ي  االإن�����ص��ان��ي��ة 
املجتمعات  ج��ان��ب  اإىل  ال���وق���وف  يف 
وت��ق��دمي ك��ل اأ���ص��ك��ال امل�����ص��اع��دة لها 
وت��خ��ف��ي��ف امل��ع��ان��اة ع��ن��ه��ا خ��ا���ص��ة يف 
مثل هذه الظروف ال�صعبة. ونفذت 
االإج��������الء ط����ائ����رة جمهزة  ع��م��ل��ي��ة 
متكاملة،  طبية  ب��خ��دم��ات  وم����زودة 
�صخ�صا   215 العملية  �صملت  حيث 
و�صديقة،  ع��رب��ي��ة  دول  رع���اي���ا  م���ن 
املتطوعني  م���ن  ف���ري���ق  مب�����ص��ارك��ة 
�صمل الطيارين وامل�صيفني والفريق 
الرعايا  وح��ظ��ي  واالإداري.  الطبي 
ب��ع��ن��اي��ة ���ص��ح��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ط����وال 
يتوافق  مبا  ال�صحي،  احلجر  ف��رتة 
ال�صحة  منظمة  ب��روت��وك��والت  م��ع 
من  ال����ت����اأك����د  ح����ني  اإىل  ال���ع���امل���ي���ة، 
وعاملي  عربي  ثناء  و�صط  �صالمتهم 

لهذه املبادرة االإن�صانية.
االإماراتية  ال���ق���ي���ادة  ح��ر���ص��ت  ك��م��ا 
العديد  ق��ي��ادات  م��ع  ال��ت��وا���ص��ل  على 
وال�صديقة  ال�����ص��ق��ي��ق��ة  ال�����دول  م���ن 
لتقدمي  ا�صتعدادها  على  والتاأكيد 
ك��ل م��ا ي��ل��زم مل��واج��ه��ة وب���اء فريو�س 
جهودها  وتوحيد  امل�صتجد  ك��ورون��ا 
مع جهود املجتمع الدويل الحتوائه 
والق�صاء عليه وتعزيز قدرات الدول 

ملواجهته.

و�صعادة الدكتور علي عبيد الظاهري 
�صفري دولة االإمارات لدى جمهورية 
عبداهلل  و���ص��ع��ادة  ال�صعبية،  ال�صني 
علي ال�صبو�صي �صفري دولة االإمارات 
و����ص���ع���ادة حف�صة  اأ����ص���رتال���ي���ا،  ل����دى 
عبداهلل العلماء �صفري دولة االإمارات 
االحتادية،  اأمل��ان��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة  ل���دى 
بالهول  ع���ب���داهلل  م��ن�����ص��ور  و���ص��ع��ادة 
اململكة  ل��دى  االإم����ارات  دول���ة  �صفري 
املتحدة، و�صعادة عمر عبيد احل�صان 
ال�صام�صي �صفري دولة االإمارات لدى 
و�صعادة  االإي���ط���ال���ي���ة،  اجل��م��ه��وري��ة 
دولة  �صفري  ال�صويدي  ح�صن  ماجد 
اإ�صبانيا،  مم��ل��ك��ة  ل����دى  االإم���������ارات 
بعثة  رئي�س  نائبة  قرقا�س  و�صيماء 

ق��ي��ام ب��ع��ث��ات ال���دول���ة يف اخل�����ارج يف 
على  الدبلوما�صي  دوره���ا  مم��ار���ص��ة 
اخلدمات  كافة  وتقدمي  وج��ه  اأكمل 
للمواطنني،  واللوج�صتية  التوعوية 
بالتعليمات  االل���ت���زام  ع��ل��ى  وح��ث��ه��م 
يقيمون  التي  ال��دول  ت�صدرها  التي 
اإم����ارات����ي يف  ي���ك���ون ك���ل  ف��ي��ه��ا، واأن 
اخل��������ارج خ����ري ����ص���ف���ري ل���ب���ل���ده من 
املحلية  اجل��ه��ود  يف  امل�صاركة  خ��الل 
وال���ت���ط���وع���ي���ة يف م���ق���اوم���ة ال���وب���اء 
و�صمان �صالمة املجتمعات والنا�س.

اأكد �صمو ال�صيخ عبداهلل  من جانبه 
ق��ي��ادة دولة  اأن  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
�صاحب  راأ����ص���ه���ا  ع���ل���ى  االإم�����������ارات، 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 

اجلزيل  بال�صكر  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب 
بحر�س  م�����ص��ي��داً  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ص��د 
متابعة  ع����ل����ى  ال�������ص���م���و  �����ص����اح����ب 
احلكومي  ال��ع��م��ل  م��ف��ا���ص��ل  ك���اف���ة 
وامل��وؤ���ص�����ص��ي، م���ن خ����الل االإ����ص���راف 
املبا�صر على عمل الطواقم الوزارية 
وتوفري  وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة،  واالإداري����������ة 
ال��ت�����ص��ه��ي��الت وال���دع���م الفني  ك��اف��ة 
ا�صتمرارية  ل�����ص��م��ان  وال��ل��وج�����ص��ت��ي 
بعد  عن  واالإجن��از  والدار�صة  العمل 
والفاعلية  الكفاءة  من  القدر  ب��ذات 
اال�صتثنائية  االأوق�����������ات  ه������ذه  يف 
الناجمة عن تف�صي فريو�س كورونا 
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االإمارات يف الواليات املتحدة.
�صاحب  ح�����ر������س  اخل������ت������ام،  يف  و 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  ال�صمو 
جم��ل�����س ال��������وزراء ح���اك���م دب����ي على 
ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت��وف��ري بيئة 
ع���م���ل ���ص��ح��ي��ة و����ص���ل���ي���م���ة، وات���خ���اذ 
ك��اف��ة ال��ت��داب��ري االح��رتازي��ة يف هذا 
�صالمة  على  واحلفاظ  اخل�صو�س، 
وتوفري  ال�������ص���ف���ارات  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
ومتابعة  ول��ع��ائ��الت��ه��م،  لهم  ال��دع��م 
املقيمني  وك��ذل��ك  املواطنني  اأو���ص��اع 
ي��ت��م��ك��ن��وا من  ال����دول����ة مم���ن مل  يف 
ال��ع��ودة اإىل اأر����س االإم����ارات يف ظل 
االإغ�������الق�������ات وت���ع���ل���ي���ق ال����رح����الت 
�صموه على �صرورة  اجلوية، م�صدداً 

اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ه��ي��ان، 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب 
را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
ال�صيخ  ال�صمو  و���ص��اح��ب  اهلل  رع���اه 
حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
امل�صلحة حري�صة على تر�صيخ نهجها 
الدبلوما�صي من خالل التعاون مع 
العون  يد  مد  يف  العامل  دول  جميع 
الدعم  اإىل  التي حتتاج  للمجتمعات 
الدويل  التعاون  وتطوير  وامل�صاعدة 
وتر�صيخه وخا�صة يف هذه الظروف 

التي مير بها العامل اليوم.
ال�����ص��ي��خ عبداهلل  ���ص��م��و  ت���وج���ه  ك��م��ا 

يف العامل.

مركز العمليات.. �صرعة وكفاءة
فريو�س  جائحة  اأزم��ة  تف�صي  ومنذ 
 /19 – /ك��وف��ي��د  امل�صتجد  ك��ورون��ا 
وزارة  يف  ال��ع��م��ل��ي��ات  غ���رف���ة  ق���ام���ت 
اخل�����ارج�����ي�����ة وال�����ت�����ع�����اون ال�������دويل 
لتبعات  ال��ت�����ص��دي  ح��ي��وي يف  ب����دور 
املرتتبة  ال��ن��ت��ائ��ج  وتقلي�س  ال���وب���اء 
الت�صهيالت  ك��اف��ة  وت�����ص��خ��ري  ع��ل��ي��ه 
يف  امل��واط��ن��ني  الإج����الء  اللوج�صتية 
اأر�س  اإىل  عودتهم  و�صمان  اخل��ارج 
���ص��رع��ة. ويقوم  ب��اأق�����ص��ى  االإم������ارات 
على  واالإ���ص��راف  بالتخطيط  امل��رك��ز 
املواطنني  اإج�����الء  ع��م��ل��ي��ات  ج��م��ي��ع 

هذا الوباء يحتاج ملنظومة تعاون خمتلفة ومتطورة و�شريعة بعد  • العامل 
جهود دولية م�شرتكة واأي تعاون عاملي لتخفيف الآثار ال�شحية والقت�شادية لهذا الوباء على الب�شرية  اأي  • ندعم 

اخلارج لأر�ش الدولة مت بكل �شال�شة.. ومن بقي منهم لظروف ا�شتثنائية هم حمل رعاية  يف  ومواطنينا  طالبنا  اأغلب  •  اإرجاع 
م�شتمرة ودائمة.. املواطن مواطن اأينما كان

• كوادرنا الدبلوما�شية اأثبتوا كفاءة ا�شتثنائية.. ونحيي جهودهم.. ونو�شيهم بالهتمام ب�شحتهم و�شحة فرق عملهم واأ�شرهم 

داخليًا وخارجيًا.. ومواطنو الإمارات لهم اأولوية دائمة داخليًا وخارجيًا.. والأزمة  واحد  فريق  الإمارات  • دولة 
اأظهرت كفاءات اأبناء الإمارات

�شفرائنا: نحن اأقوى جمتمعني ومتحدين ومتعاونني.. والعامل بعد هذا الوباء يحتاج  عرب  العامل  لدول  • ر�شالتنا 
ملنظومة تعاون خمتلفة ومتطورة و�شريعة

الدولة باخلارج وغرفة العمليات �شمن الوزارة كانت �شريعة وا�شتباقية واأظهرت  و�شفراء  عبداهلل  ال�شيخ  • جهود 
ا�شتعدادًا كاماًل للتعامل مع كافة الظروف 
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اأخبـار الإمـارات
الوقاية وال�شالمة بال�شارقة تطبق العمل عن بعد بن�شبة 100 باملائة

•• ال�شارقة-وام: 

بن�صبة  بعد  عن  العمل  تطبيق  ال�صارقة  يف  وال�صالمة  الوقاية  هيئة  ب��داأت 
باإمارة  الب�صرية  املوارد  دائرة  اإعالن  اأعقاب  يف  موظفيها  من  باملائة   100
يف  الوظيفية  الفئات  لبع�س  بعد  عن  العمل  بتطبيق  البدء  عن  ال�صارقة 
كاإجراء  وذويهم  املوظفني  �صالمة  على  للمحافظة  وذلك  ال�صارقة  حكومة 

احرتازي للحد من انت�صار االأوبئة واالأمرا�س.
و و�صعت الهيئة اآلية العمل عن بعد بهدف تقليل عدد املوظفني املتواجدين 
بالهيئة الأقل عدد ممكن وذلك ب�صكل تدريجي بداأب 25 باملائة من موظفيها 
خالل املرحلة االأوىل تلتها ن�صبة 50 باملائة و�صوال اإىل ن�صبة 100 باملائة 
بعد التاأكد من فاعلية النظام املتبع دون االخالل باأعمال الهيئة باالإ�صافة 

من  االإنتاجية  مراقبة  وتتيح  اليومية  االأعمال  ا�صتمرارية  ت�صمن  الآليات 
خالل موؤ�صرات االأداء.

و اأكد ال�صيخ خالد بن �صقر القا�صمي رئي�س هيئة الوقاية وال�صالمة اأهمية 
التن�صيق امل�صتمر بني اجلهات يف الظروف الراهنة وتقليل ن�صبة املوظفني يف 
اجلهات بقدر االإمكان ومن دون االإخالل باملهام اليومية وذلك من منطلق 
الهيئة  تعنى  االخطار حيث  خ��ال من  اآم��ن  ملجتمع  بالو�صول  الهيئة  روؤي��ة 
االأعمال  ا�صتمرارية  جلنة  عاتق  على  يقع  اإذ  االأخطار  من  املجتمع  بوقاية 
ا�صتكمال االأعمال احليوية باالإمارة دون توقف لتقليل اخل�صائر يف  �صمان 
حاالت االأزم��ات والكوارث ومن خالل تكاتف اجلهود بني جميع املوؤ�ص�صات 
التطورات  م��ع  يتنا�صب  مب��ا  ب��ع��د  ع��ن  ال��ع��م��ل  خ��ط��ة  تطبيق  م��ن  �صنتمكن 

اجلارية يف املجتمع الدويل.

حملة يف ال�شارقة للتوعية با�شطراب طيف التوحد
•• ال�شارقة-وام:

حملته  اجل��اري  �صهر  اأب��ري��ل  ط��وال  للتوحد  ال�صارقة  مركز  ينظم 
م�صاركة  �صعار  حتت  التوحد  طيف  با�صطراب  اخلا�صة  التوعوية 
ك��ام��ل��ة وت��ط��ل��ق احل��م��ل��ة ب��ال��ت��زام��ن م��ع االح��ت��ف��اِء ب��ال��ي��وم العاملي 

ال�صطراب طيف التوحد الذي ي�صادف الثاين من ابريل �صنويا.
فريو�س  ب�صبب  العامل  يعي�صها  التي  اال�صتثنائية  للظروف  ونظراً 
الر�صائل  ع��ل��ى  ال���ع���ام  ه���ذا  احل��م��ل��ة  ف��ع��ال��ي��ات  �صتقت�صر  ك���ورون���ا 
امل��وج��ه��ة ع��رب و���ص��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي وامل��واق��ع االإعالمية 

واالإلكرتونية.

و اأكدت الدكتورة �صهام احلميمات مدير مركز ال�صارقة للتوحد اأن 
االأ�صخا�س  بق�صايا  املجتمع  اأبناء  للحملة توعية  الرئي�صي  الهدف 
ذوي ا���ص��ط��راب ط��ي��ف ال��ت��وح��د واأه��م��ي��ة دجم��ه��م واحل���ف���اظ على 

حقوقهم كاملة .
واو�صحت ان �صعار احلملة هذا العام ينبثق من ال�صعار الذي تبنته 
يلفت  حيث  الر�صد"  مرحلة  اإىل  "االنتقال  وه��و  امل��ت��ح��دة  االأمم 
البلوغ  مرحلة  اإىل  باالنتقال  مرتبطة  مهمة  ق�صايا  اإىل  االنتباه 
و�صنع  املجتمعي  امل�صري  تقرير  يف  الكاملة  امل�صاركة  وحق  والر�صد 
القرار وحت�صيل العلم بعد مرحلة التعليم الثانوي باالإ�صافة اإىل 

العمل والعي�س امل�صتقل.

برئا�شة من�شور بن زايد .. الوزاري للتنمية يناق�ش عن بعد عددا من القرارات واملبادرات يف ال�شاأن احلكومي

باإ�صدار  االحت��ادي  القانون  اأحكام 
قانون املعامالت التجارية، واإعداد 
باإلغاء  احت������ادي  ق���ان���ون  م�������ص���روع 
القانون االحتادي اخلا�س بتنظيم 
حاالت واإج��راءات الطعن بالنق�س 
العليا،  االحت���ادي���ة  امل��ح��ك��م��ة  اأم�����ام 
واإع�������داد م�����ص��روع ق���ان���ون احت����ادي 
القانون  اأح����ك����ام  ب��ع�����س  ب��ت��ع��دي��ل 

يف  القائمة  ال��ب��داي��ة  حم��اك��م  جعل 
وعجمان  ال�صارقة  اإم��ارات  عوا�صم 
بهذا  ال���ع���م���ل  وق������ت  وال����ف����ج����رية 
ابتدائية،  القانون حماكم احتادية 
القائمة  البداية  كما تكون حماكم 
يف غري تلك العوا�صم من مدن اأو 
مناطق تلك االإم��ارات دوائ��ر تابعة 
لتلك املحاكم االحتادية االبتدائية، 

النظام  كفاءة  موؤ�صر  ورف��ع  واح��د، 
يف  وامل�صاهمة  ب��ال��دول��ة  الق�صائي 
ت��ط��وي��ر اأن��ظ��م��ت��ه مب���ا ي��ت�����ص��ق مع 
والتقنية  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال���ت���غ���ريات 
ا�صتكمال  ج��ان��ب  اإىل  امل��ت�����ص��ارع��ة، 
التي  الت�صريعات  منظومة  حلقة 
عمل  وتنظم  العدالة  مرفق  حتكم 
باختالف  واملحاكم  العامة  النيابة 

فعلية  قيمة  وذات  للوراثة،  حاملة 
اأو حمتملة.

م�صروع  اإع���داد  املجل�س  ناق�س  كما 
القانون  ب��ت��ع��دي��ل  احت����ادي  ق��ان��ون 
االحت����ادي يف ���ص��اأن اإن�����ص��اء حماكم 
اخت�صا�صات  ون����ق����ل  احت������ادي������ة، 
ال��ه��ي��ئ��ات ال��ق�����ص��ائ��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة يف 
بع�س االإم����ارات اإل��ي��ه��ا، م��ن خالل 

االحتادي باإ�صدار قانون العقوبات، 
ن�صو�س  ����ص���م���ن  م�������ادة  واإدراج 
القانون االحتادي اخلا�س باإ�صدار 
قانون العقوبات، حيث تهدف هذه 
اإىل توحيد الن�صو�س يف  القوانني 
املختلفة،  االإج��رائ��ي��ة  الت�صريعات 
الت�صريعات  ب��ني  التعار�س  واإزال���ة 
االإج������رائ������ي������ة امل���ن���ظ���م���ة مل���و����ص���وع 

وتكون املحاكم اال�صتئنافية القائمة 
الذكر  االإم��ارات �صالفة  يف عوا�صم 

حماكم ا�صتئنافية احتادية.
ون���اق�������س امل��ج��ل�����س ك���ذل���ك اإع������داد 
بتعديل  احت�����ادي  ق���ان���ون  م�����ص��روع 
القانون االحتادي يف �صاأن املحكمة 
م�صروع  واإع���داد  العليا،  االحت��ادي��ة 
بع�س  ب��ت��ع��دي��ل  احت�������ادي  ق����ان����ون 

•• اأبوظبي-وام:

ا�صتعر�س املجل�س الوزاري للتنمية 
ال������ذي عقد   - اج���ت���م���اع���ه  خ�����الل 
با�صتخدام  ب��ع��د  ع��ن  اأم�����س  ���ص��ب��اح 
وبرئا�صة  امل��رئ��ي،  االت�����ص��ال  تقنية 
اآل  زاي���د  ب��ن  من�صور  ال�صيخ  �صمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
���ص��وؤون الرئا�صة - ع��ددا من  وزي��ر 
والتقارير  وامل����ب����ادرات  ال����ق����رارات 
اأداء  وتطوير  احلكومي  ال�صاأن  يف 
املوؤ�ص�صات يف خمتلف القطاعات يف 

احلكومة االحتادية.
جدول  �صمن  املجل�س  وا�صتعر�س 
اأع�����م�����ال�����ه ع��������ددا م�����ن ال����ق����وان����ني 
مناق�صة  ت�����ص��م��ن��ت  وال������ق������رارات، 
ب�صاأن  احت�������ادي  ق����ان����ون  اإ������ص�����دار 
الوراثية  امل������وارد  ع��ل��ى  احل�����ص��ول 
والتقا�صم العادل واملن�صف للمنافع 
الهادف  ا�صتخدامها،  عن  النا�صئة 
اإىل حماية و�صيانة املوارد الوراثية 
وا�صتدامتها  ا�صتنزافها  من  واحلد 
لال�صتفادة منها وتنظيم احل�صول 
امل�صاهمة  اأجل  عليها وتداولها من 
ال���ت���ن���وع  وا������ص�����ت�����دام�����ة  ح����ف����ظ  يف 
وح�صر  ال����دول����ة،  يف  ال��ب��ي��ول��وج��ي 
املوارد  وتوثيق  وت�صنيف  وجتميع 
يرتبط  وم��ا  وم�صتقاتها  ال��وراث��ي��ة 
بها من معارف وممار�صات تقليدية 
جانب  اإىل  واب���ت���ك���ارات،  وت���راث���ي���ة 
ال���ب���ح���وث التي  ت��ع��زي��ز وت�����ص��ج��ي��ع 
ت�صهم يف حفظ التنوع البيولوجي 

وا�صتخدامه امل�صتدام.
اأي  ال��وراث��ي��ة باأنها  امل���وارد  وت��ع��رف 
حيواين  اأو  نباتي  اأ���ص��ل  ذات  م��واد 
غ��ريه��ا من  اأو  دق��ي��ق��ة  ك��ائ��ن��ات  اأو 
االأ������ص�����ول، حت���ت���وي ع��ل��ى وح����دات 

درجاتها.
املجل�س  ن��اق�����س  االإط�����ار  نف�س  ويف 
اإعداد م�صروع قانون احتادي ب�صاأن 
امل�����ص��اع��دة يف حاالت  م��ق��دم  حماية 
مفهوم  تر�صيخ  ب��ه��دف  احل�����وادث، 
االجتماعية  امل�������ص���وؤول���ي���ة  وق���ي���م 
واإن��ق��اذ حياة  املجتمع،  اأف���راد  ل��دى 
اآث����ار  اأي�����ة  ت���ف���ادي  اأو  االأ����ص���خ���ا����س 
نتيجة  لهم  تنتج  قد  �صلبية  بدنية 
جانب  اإىل  ح����ادث،  الأي  تعر�صهم 
ملقدمي  القانونية  احلماية  توفري 

امل�صاعدة.
ك���م���ا ا����ص���ت���ع���ر����س امل��ج��ل�����س خالل 
م��ن��اق�����ص��ات��ه اإ����ص���دار ق����رار جمل�س 
الوزراء بتعديل قرار جمل�س الوزراء 
ب�صاأن تنظيم التقارير املقدمة من 
ال�صركات املتعددة اجلن�صيات، وذلك 
التناف�صية  ال��ق��درة  تعزيز  اإط��ار  يف 
من  عاملياً  ال��دول��ة  ومكانة  للدولة 
االقت�صادية  ال��ن��م��اذج  تبني  خ��الل 
الدولية واال�صتفادة من ال�صراكات 
بناء  وتعزيز  العاملية،  االقت�صادية 
ب��ي��ئ��ة اق��ت�����ص��ادي��ة م��ن��ا���ص��ب��ة جلذب 

اال�صتثمارات وممار�صة االأعمال.
املجل�س  ا�صتعر�س  اآخ��ر  جانب  من 
احلكومية  ال���ت���ق���اري���ر  م���ن  ع�����ددا 
وامل����ل����ف����ات ال���وط���ن���ي���ة االأخ���������رى، 
ب�صاأن  تقرير  على  ا�صتملت  وال��ت��ي 
م�����ص��ت��ج��دات اآل����ي����ة م���راق���ب���ة نظم 
املجل�س  الغذاء، كما اطلع  ا�صترياد 
ملجل�س  ال�����ص��ن��وي  ال��ت��ق��ري��ر  ع��ل��ى 
وال�صلع  املالية  االأوراق  هيئة  اإدارة 
عن  وت����ق����ري����ر   ،2019 ل����ل����ع����ام 
ال��وط��ن��ي��ة لالأمن  ال��ل��ج��ن��ة  اأع���م���ال 
من  ل��ع��دد  ب��االإ���ص��اف��ة  البيولوجي، 
املوا�صيع واملقرتحات املدرجة على 

جدول االأعمال.

 : الإجتماع  اأجندة  • �صمن 
التنوع البيولوجي يف الدولة، من خالل مناق�شة اإ�شدار قانون احتادي ب�شاأن احل�شول على  وا�شتدامة  الوراثية  املوارد  و�شيانة  • حماية 

املوارد الوراثية والتقا�شم العادل واملن�شف للمنافع النا�شئة عن ا�شتخدامها 
كفاءة النظام الق�شائي بالدولة من خالل مناق�شة عدد من القوانني الحتادية وتعديالتها  موؤ�شر  ورفع  الدولة  يف  الت�شريعية  املنظومة  •  دعم 

من خالل الطالع على عدد من التقارير احلكومية الوطنية  امللفات  من  عدد  يف  العمل  �شري  •  متابعة 

موؤ�ش�شة زايد العليا تطبق التعليم عن بعد لطالبها من اأ�شحاب الهمم
•• اأبوظبي-وام:

العليا  زاي������د  م���وؤ����ص�������ص���ة  ط��ب��ق��ت 
التعليم   " ال���ه���م���م  الأ�����ص����ح����اب 
العملية  " ال���ص��ت��ك��م��ال  ب��ع��د  ع���ن 
الدرا�صية اإلكرتونياً ملنت�صبيها من 
فاعلية  ل�صمان  الهمم،  اأ�صحاب 
جلميع  ال��ذك��ي  التعلم  ا�صتخدام 
الطلبة امل�صجلني مبراكز الرعاية 
للموؤ�ص�صة  ال��ت��اب��ع��ة  وال���ت���اأه���ي���ل 
ابوظبي،  اإم�������ارة  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
التعميمات  م���ع  مت��ا���ص��ي��ا  وذل�����ك 
ال�����ص��ادرة م��ن اجل��ه��ات املخت�صة، 
الدولة  م���ع ج��ه��ود  ي��ت��واف��ق  مب���ا 
ودعما   ، ال���راه���ن���ة  ال����ظ����روف  يف 
العملية  ان�صيابية  ال���ص��ت��م��راري��ة 
خمتلف  يف  وك��ف��اءت��ه��ا  التعليمية 
امل��واق��ع مب��راك��ز ال��رع��اي��ة التابعة 

للموؤ�ص�ّصة.
الهمم  اأ����ص���ح���اب  ق���ط���اع  ع��م��ل  و 
الكوادر  ت��دري��ب  ع��ل��ى  ب��امل��وؤ���ص�����ص��ة 
القيام  ك��ي��ف��ي��ة  ع���ل���ى  ال���رتب���وي���ة 
والعمل  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ب��ال��ع��م��ل��ي��ة 
التدريبات  و���ص��م��ل��ت  ب���ع���د،  ع���ن 
اآل����ي����ة ال���ت���وا����ص���ل م����ع ال���ط���الب 
املرئي،  االإت�������ص���ال  ت��ق��ن��ي��ات  ع���رب 
و����ص���رح ال����درو�����س وال��ت��ف��اع��ل مع 
ال����ط����الب،وع����ق����د االج���ت���م���اع���ات 
ع�����ن ب����ع����د، وت�������ص���ي���ري االأع�����م�����ال 
احلديثة  التقنيات  عرب  اليومية 
امل��ت��واف��رة يف  الرقمية  وال��و���ص��ائ��ل 
اإىل  باالإ�صافة   ،" العليا  زاي��د   "
ال��ت��وا���ص��ل م��ع اجل��ه��ات االأخ���رى، 
عن  االإجابة  وكذلك  واملتعاملني، 
بالعمالء  خا�صة  ا�صتف�صارات  اأي 

واولياء االأمور.
ُبعد"  عن  "التعليم  نظام  ويقدم 

الأ�صحاب  العليا  زاي���د  مبوؤ�ص�صة 
الهمم ح�ص�س تعليميه و عالجيه 
و اإر�صادية ت�صمل ح�ص�س معرفية 
للتوا�صل،  واأخ�����رى  واأك���ادمي���ب���ة، 
وح�ص�س عناية ذاتية، اإ�صافة اإىل 
االجتماعية  امل��ه��ارات  يف  ح�ص�س 
اأ�صحاب  الطلبة  اإىل جميع  تقدم 
حتاكي  تفاعلية  بطريقة  الهمم 
الواقع مبراكز الرعاية والتاأهيل، 
جل�صات  ك��ذل��ك  املوؤ�ص�ّصة  وفّعلت 
التقييم  وعمليات  املبكر  التدخل 
ا���ص��ت��م��راراً خلدماتها يف  بعد  ع��ن 
هذا املجال، على الرغم من وجود 
ومنحهم  م��ن��ازل��ه��م،  يف  ال��ط��ل��ب��ة 
ب��ك��اف��ة اخلدمات  ال��ت��م��ت��ع  ف��ر���س 
وال��ت��ع��ل��ي��م اجل��ي��د وامل��ن��ا���ص��ب من 
معتمدة  تعليمية  من�صات  خ��الل 
توفر  امل��خ��ت�����ص��ة،  اجل����ه����ات  م����ن 
حمتوى تعليمياً ب�صورة متكاملة، 
البديلة  التعليمية  احللول  ودعم 
العملية  ال���ص��ت��م��راري��ة  وامل��ن��ا���ص��ب��ة 
املوؤ�ص�صة  و����ص���ددت  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة. 
االإلكرتونية  احل�����ص��ة  اأن  ع��ل��ى 
فيها  وتطبق  ر�صمية،  ح�صة  تعد 
املطبقة  كافة  والقوانني  اللوائح 
الأ�صحاب  امل��در���ص��ي��ة  الف�صول  يف 
الهمم، باالإ�صافة اإىل اأنها تخ�صع 

لقوانني اجلرائم االإلكرتونية يف 
احلكومة االحتادية رقم 12 ل�صنة 
با�صتخدام  يتعلق  ما  يف   ،2016
التوا�صل  وم����واق����ع  االإن�����رتن�����ت 
املعلم  يتحمل  حيث  االجتماعي، 
ع���ن احل�صة  ك��ام��ل��ة  امل�����ص��وؤول��ي��ة 
يتعلق  ما  خ�صو�صاً  االإلكرتونية، 
تطرح  اأ�صئلة  اأو  حمتوى  من  بها 

اأو نقا�صات تدور مع الطلبة.
واأكد �صعادة عبد اهلل عبد العايل 
احلميدان االأمني العام للموؤ�ص�ّصة، 
اأن هذه االإج��راءات تاأتي  مبتابعة 
بن  خ��ال��د  ال�صيخ  �صمّو  واإ����ص���راف 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 
ل�صل�صة  وت��ع��زي��زاً  املوؤ�ص�صة،  اإدارة 
واالحرتازية  الوقائية  التدابري 
اأبوظبي  ح��ك��وم��ة  ت��ت��ب��ع��ه��ا  ال���ت���ي 
اأبنائنا  ����ص���الم���ة  ع���ل���ى  ح���ر����ص���اً 
الهمم  ا����ص���ح���اب  م����ن  ال����ط����الب 
وا�صتجابًة  الوظيفية،  وك��وادرن��ا 
هذا  يف  ال���������ص����ادرة  ل��ل��ت��ع��م��ي��م��ات 
االإط��ار من هيئة امل��وارد الب�صرية 
بالعمل  ل���الرت���ق���اء  اأب���وظ���ب���ي  يف 
م���ن ح��ي��ث ال�����ص��رع��ة يف االإجن�����از 
للتقنيات  االأم���ث���ل  واال���ص��ت��خ��دام 

احلديثة.
مبادرة  تطبيق  قبل  اأن��ه  واأو���ص��ح 

التعليم عن بعد ول�صمان فاعلية 
الذكي  التعلم  من�صة  ا���ص��ت��خ��دام 
جل��م��ي��ع ال��ط��ل��ب��ة، مت ال��ت��اأك��د من 
ومنها  ال���ف���ن���ي���ة،  االأم���������ور  ك���اف���ة 
فاعلية ا�صم امل�صتخدم لكل طالب 
الفتاً  ب��ه،  اخلا�صة  امل���رور  وكلمة 
اإىل  ت�صتند  االإج�������راءات  اأن  اإىل 
البنية التقنية املتطورة مبوؤ�ص�صة 
الرعاية  جم����ال  يف  ال��ع��ل��ي��ا  زاي����د 
ت املوؤ�ص�صة  االإن�صانية، حيث حر�صَ
االإج�����راءات مع  ت��واف��ق تلك  على 
يف  املقررة  احلكومية  التوجيهات 

حاالت الطوارء واالأزمات.
واأ�صار اإىل اأن نظام العمل عن ُبعد 
اإىل  املوؤ�ص�صة يهدف  الذي طبقته 
ت�صهيل االإجراءات على املتعاملني 
واملحافظة  للخدمات،  والو�صول 
موظفي  و����ص���الم���ة  ���ص��ح��ة  ع��ل��ى 

موؤكدا  وامل��ت��ع��ام��ل��ني،  امل��وؤ���ص�����ص��ة 
تنفيذ  يف  املوؤ�ص�ّصة  ا�صتمرار  على 
التوعوية عرب ح�صاباتها  حملتها 
على من�صات التوا�صل االجتماعي 
حول فريو�س "كورونا امل�صتجد " 
تهم كافة �صرائح املجتمع وال�صيما 

من اأ�صحاب الهمم 
وم�������ن ن���اح���ي���ت���ه ق�������ال ع����ب����د اهلل 
اإ�صماعيل الكمايل املدير التنفيذي 
باملوؤ�ص�ّصة  الهمم  اأ�صحاب  لقطاع 
ان القطاع يدير منظومة التعليم 
ع�����ن ب����ع����د وت�����ق�����دمي اخل����دم����ات 
كافة  " يف  العليا  " زاي��د  ملنت�صبي 
التابعة  والتاأهيل  الرعاية  مراكز 
اب��وظ��ب��ي والعني  ل��ه��ا يف م��ن��اط��ق 
ا�صتثمار  خ����الل  م���ن  وال���ظ���ف���رة 
والتقنية  التكنولوجيا  الو�صائل 

احلديثة التي متتلكها املوؤ�ص�ّصة .

•• راأ�س اخليمة-وام:

طلبة  بتزود  اخلريية  التعليمية  �صقر  بن  �صعود  موؤ�ص�صة  قامت 
موا�صلة  عليهم  لت�صهيل  املحمول  الكمبيوتر  باأجهزة  مدار�صها 
حارب  ب��ن  ع��ب��داهلل  �صمية  وق��ال��ت  ب��ع��د.  ع��ن  التعليمية  العملية 
التربعات  حملة  اأن  امل��وؤ���ص�����ص��ة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئ��ي�����س  ال�����ص��وي��دي 

بعد"  عن  بتعليمهم  وطن  يا  "ملتزمون  مبادرة  �صمن  اخلريية 
الكمبيوتر  اأجهزة  توفري  خالل  من  االأوىل  مرحلتها  يف  جنحت 
املحمول ل�صالح طلبة املدار�س التابعة للموؤ�ص�صة حيث مت توزيع 
ا�صتمرارية �صري العملية التعليمية  على  منها  �صعيا  جهاز   850
وحر�صا على م�صلحة الطلبة لتلقي تعليمهم يف منازلهم نتيجة 
للظروف ال�صائدة واتخاذ كافة االإجراءات االحرتازية والوقائية . 

واأ�صارت ال�صويدي اىل اأن احلملة م�صتمرة يف موا�صلة العمل لعدة 
مراحل قادمة لتحقيق اأهدافها من خالل فتح باب التربعات اأمام 
اأ�صحاب االأيادي البي�صاء للم�صاهمة يف ا�صتكمال تغطية الر�صوم 
الدرا�صية وتوفري اأجهزة احلوا�صيب لت�صمل طلبة االأ�صر املتعففة 
االمارة  املدار�س اخلا�صة على م�صتوى  املحدود يف  الدخل  وذوي 

وامل�صجلني لدى املوؤ�ص�صة �صمن قوائم االنتظار .
•• اأبوظبي-وام:

ال���وح���دة الوطنية  ال�����ص��اع��ة ان  ن�����ص��رة اخ��ب��ار  اأك����دت 
وال��ت��ك��ات��ف ب���ني ك���ل اأب���ن���اء امل��ج��ت��م��ع وف��ئ��ات��ه يف اأي 
وحتقيق  التحديات  مواجهة  يف  االأ�صا�س  هي  دول��ة، 
املتح�صرة؛ كما هي  االأمم  اإليه  ت�صعى  الذي  التقدم 
املتحدة،  العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة  بالن�صبة  احل��ال 
طابع  واملقيمني  املواطنني  بني  فيها  للعالقة  التي 
حيث  املنطقة؛  دول  بقية  عن  رمب��ا  يختلف  خا�س، 
يحظى املقيمون هنا مبعاملة خا�صة؛ وهناك حر�س 
ع��ل��ى اأع��ل��ى امل�����ص��ت��وي��ات، وح��ت��ى ق��ب��ل ق��ي��ام االحت����اد، 
له  املغفور  حر�س  حيث  العالقة؛  ه��ذه  تعميق  على 
ثراه،  اهلل  طيب  نهيان،  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ 
على تعزيز التالحم املجتمعي وكان ال يتحدث عن 
توفري خدمات اأو تقدمي م�صاعدات اإال ويتحدث عن 

املواطنني واملقيمني.
وا���ص��اف��ت ال��ن�����ص��رة ال��ت��ي ي�����ص��دره��ا م��رك��ز االإم����ارات 
القيادة  ان  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  وال��ب��ح��وث  ل��ل��درا���ص��ات 
ال��ر���ص��ي��دة، وع��ل��ى راأ����ص���ه���ا ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�صيخ 
ال��دول��ة، حفظه  رئي�س  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ذاته  ال�صياق  ويف  نف�صه؛  النهج  على  وا���ص��ل��ت  اهلل، 
زايد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  ياأتي حديث �صاحب 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  اآل 
للقوات امل�صلحة، وهو يتابع عن كثب ويقود اجلهود 
اأجل مواجهة كورونا، لي�س  الكبرية واملتوا�صلة من 
اأكد  حيث  اأي�صاً،  وخارجها  بل  ال��دول��ة،  داخ��ل  فقط 
�صعبة..  حتدٍّ  مرحلة  كله،  العامل  مع  "نعي�س  اأننا: 
وطنية  م�صوؤولية  عليكم  الوطنية:  للفرق  واأق���ول 
تاريخية، والقيادة تتابع بتقدير وعرفان جهودكم يف 
امليدان.. وكلنا ثقة باأنها �صتثمر بعون اهلل ن�صراً يف 
هذه املعركة، ما تقومون به �صيظل حمفوراً يف ذاكرة 
ال��وط��ن. يف ه��ذه االأزم���ة نفخر مب��واق��ف املواطنني 
باإخوتنا  ونعتز  بخدمتهم..  ال�صرف  ولنا  واملقيمني، 
املقيمني الذين ن�صعد بهم على اأر�صنا.. قمة الوفاء 
االإم��ارات��ي يف  الوطني  الن�صيد  ي��رددون  نراهم  حني 
هذا الوقت ال�صعب.. نحن حمظوظون باجلميع يف 

وطننا.. ومب�صيئة اهلل �صنتجاوز معاً هذه املرحلة".
بالتالحم  بعنوان"  افتتاحيتها  يف  الن�صرة  ولفتت 
حديث  ان  �صننت�صر"  الوطنية  وال��وح��دة  املجتمعي 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب 
ينطوي على اأهمية كبرية؛ خا�صة يف هذه الظروف 

الع�صيبة التي حتتاج اإىل تكاتف اجلميع و�صعورهم 
ب��ح�����س امل�����ص��وؤول��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة واالأخ���الق���ي���ة؛ ولهذا 
اأواًل، وقبل كل �صيء،  بالطبع دالالت متعددة منها: 
فيه ر�صالة طماأنة للجميع يف دولة االإمارات العربية 
ب�صكل  وتتابع  تقود  الر�صيدة  القيادة  ب��اأن  املتحدة، 
كورونا؛  فريو�س  ملكافحة  الوطنية  اجلهود  مبا�صر 
حيث جندها توا�صل لياًل نهاراً وعلى كل امل�صتويات 
ه��ذا اخلطر  ملواجهة  االإمكانات  كل  تعبئة  اأج��ل  من 
ن�صاهد  ول��ه��ذا  ا�صتثناء؛  دون  اجلميع  مي�س  ال���ذي 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
من  التفا�صيل  اأدق  على  بنف�صه  ي�صرف  وه��و  يومياً 
اأن االأم��ور ت�صري يف االجت��اه ال�صحيح؛  اأج��ل �صمان 
وهدف كل ذلك بالطبع هو حفظ النا�س وحمايتهم 

من اأي مكروه و�صمان راحتهم.
وتالحم  الوطنية  الوحدة  اأهمية  تاأكيد  فيه  ثانياً، 
اجلميع، مواطنني ومقيمني، ملواجهة هذه اجلائحة، 
التخل�س  �صبيل  يف  جهد  اأي  ت��وف��ري  ع��دم  و���ص��رورة 
منها باأ�صرع وقت وباأقل اخل�صائر املمكنة؛ وال تخفى 
هنا روح امل�صوؤولية التي اأظهرها النا�س داخل الدولة 
جت���اه ه���ذا ال��ت��ح��دي؛ ح��ي��ث جن��د االل���ت���زام الذاتي 
طابع  اأخ��ذت  التي  املتدرجة  احلكومية  ب��االإج��راءات 
يف  كما ح�صل  االإجبار،  قبل طابع  والتوعية  الن�صح 
دول اأخرى؛ وحر�صت على �صمان اأمن النا�س ب�صكل 
فاإن  وبالفعل  حياتهم؛  على  ت�صييق  ودون  م��ت��وازن 
جتاوب النا�س مع االإج��راءات وحر�س اجلميع على 
االلتزام بها، يبعث على الفخر؛ بل اإن هذه التجربة 
مي��ك��ن ل��الآخ��ري��ن اال���ص��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا؛ ح��ي��ث اأظهرت 
جناعة كبرية حتى االآن؛ وباإذن اهلل �صيتحقق الهدف 
التي  و�صحتهم،  النا�س  حماية  وهو  منها  االأ�صا�صي 
تعد االأول��وي��ة؛ و�صمان جت��اوز ه��ذه االأزم���ة ب�صالم 

للجميع.
ث��ال��ث��اً، ف��ي��ه��ا ت��اأك��ي��د ع��م��ق ال��ع��الق��ة ب��ني املواطنني 
املتحدة؛ وهي  العربية  االإم���ارات  دول��ة  واملقيمني يف 
يحظى  حيث  خا�صة،  اأن��ه��ا  ال�صنون  اأثبتت  ع��الق��ات 
القيادة  باالحرتام؛ وهناك حر�س من  اجلميع هنا 
العالقات،  ه���ذه  تعميق  ع��ل��ى  ب��ا���ص��ت��م��رار  ال��ر���ص��ي��دة 
ر�صالة  فيها  ب���ه...راب���ع���ا،  ي��ح��ت��ذى  ل��ت��ك��ون من��وذج��اً 
ت�صامن عاملية، حيث ت�صارك دولة االإمارات كل دول 
العامل هذه املحنة؛ وهي �صريكة لها يف مواجهة هذا 
م�صاعدة  كل  لتقدمي  وم�صتعدة  القاتل؛  الفريو�س 

ملكافحته والتعامل مع تداعياته املختلفة.

اأخبار ال�صاعة :

 بالتالحم املجتمعي والوحدة الوطنية �شننت�شر
�شعود بن �شقر التعليمية تزود طلبة مدار�شها باأجهزة الكمبيوتر املحمول
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

جلميع  املتميزة  اال�صتجابة  اأظ��ه��رت 
العمل  ق������رارات  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ال��ق��ط��اع��ات 
ُب���ع���د ، يف االم�������ارات،  وال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن 
كفاءة يف البنية التحتية ، والتزاما يف 
التنفيذ ، مع و�صوح يف الروؤية والنهج، 
ب���درج���ة ع����ززت ال���ت���ف���اوؤل ب����اأن حتقق 
الدولة هذا العام قفزة كبرية اإ�صافية 
موؤ�صرالتناف�صية  ع��ل��ى  م��وق��ع��ه��ا  يف 

الرقمية الدويل.
وكانت االمارات ارتقت، عام 2019، 
الذي  الرقمية  التناف�صية  موؤ�صر  يف 
ال����دويل للتنمية  امل��ع��ه��د  ي�����ص��در ع��ن 
 ، االداري��ة مبدينة لوزان ال�صوي�صرية 
يف  كانت  اأن  بعد   �  12 املرتبة  لتحتل 

املرتبة 26 عام 2016.

التفاوؤل فيما جرى  وت�صتند مربرات 
التي  املتميزة  الرتتيبات  م��ن  ر���ص��ده 
املا�صية،  االي�����ام  خ���الل  ات��خ��اذه��ا  مت 
عن  التعليم  ق��راراع��ت��م��اد  يف  ومتثلت 
ويف  ال��درا���ص��ي،  العام  نهاية  حتى  بعد 
يف  تدريجيا  بعد  ع��ن  العمل  تطبيق 

القطاعني العام واخلا�س.
وجاء هذا التو�صع يف اآليات االقت�صاد 
الرقمي،اعتماداعلى خمرجات املرحلة 
يف  اج��ت��ي��ازه��ا  ت��اأك��د  ال��ت��ي  التجريبية 
االن�صباط  االم��ارات مبزيج من نهج 
وات�صاق   ، ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  وك���ف���اءة 
نحو  والقفز  الرقمي  التحول  خطط 
امل�صتقبل ، كما هي مر�صودة يف” روؤية 

. ”2021
للتنمية  ال��������دويل  “املعهد  وك�������ان 
ري����ادة  ل����الم����ارات  ���ص��ّج��ل  االدارية” 

املواقف  م�����ص��ت��وي��ات  يف  ملفتة  ع��امل��ي��ة 
بطموحات  امل���ح���ك���وم���ة  ال��ت��ك��ي��ف��ي��ة 
اكتمال  اأم���ام  الطريق  متهد  تنموية 
الذكية  االأع���م���ال  م��ق��وم��ات  خم��ت��ل��ف 
وتكنولوجيا  ال��رق��م��ن��ة  تتبنى  ال��ت��ي 
الفتاً  ال�صناعي.  وال��ذك��اء  املعلومات، 
اإىل اأن املوؤ�صرات الفرعية يف االإمارات 
وراأ�س  التنظيمي  واالإط���ار  كاملواهب 
ومرونة  التكنولوجي  واالإط����ار  امل���ال 
االأعمال وتكامل تكنولوجيا املعلومات 
اأ�صا�صية  رك��ائ��ز  االم����ارات  يف  ت�صّكل   ،

لهذا االأداء االإيجابي والتقدم.
ي�صار اىل اأن االمارات ، ويف ماأ�ص�صتها 
امل���ب���ّك���رة ل��ل��ح��ك��وم��ات ال���ذك���ي���ة، كانت 
تبنت الدوام املرن والعمل عن بعد يف 
مرحلة �صابقة. وكان هذا النهج نابعا 
الوظيفي  الرفاه  اأه��داف حتقيق  من 

العمل واحلياة  التوازن بني  وحت�صني 
العائلية ، وجتويد بيئة العمل، وزيادة 
التاأخري،  ح��االت  وتقليل  االإنتاجية، 
وتعزيز  امل��واه��ب،  جمموعة  وتو�صيع 
ال����ع����الق����ات االأ�����ص����ري����ة. ف�����ص��ال عن 
النفقات  توفري  يف  ال�صعادة  موجبات 
وتقليل  وامل���وؤ����ص�������ص���ات  ل��ل��م��وظ��ف��ني 

االزدحام املروري.
احلكومية  اجل��ه��ات  اأن  وا�صحا  وك��ان 
العمل  ب��ت��ف��ع��ي��ل  ب�����ادر  م���ن  اأول  ه���ي 
ع��ن ب��ع��د، ل��ت��ح��ذو ح��ذوه��ا ب��ع��د ذلك 
النظام  تطبيق  يف  ك��ث��رية  م��وؤ���ص�����ص��ات 
ميكنهم  وال���ذي  للموظفني  اجل��دي��د 
ال���ق���ي���ام مب��ه��ام��ه��م م���ن خ�����ارج مقار 

العمل.
ويف اإعدادها امل�صبق للمدار�س،وجعلها 
موؤ�ص�صات رقمية، كانت اال�صرتاتيجية 

�صي�صهم  ذل����ك  اأن  ت����رى  االم���ارات���ي���ة 
املنظومة  يف  ���ص��ري��ع��اً  ان��خ��راط��ه��ا  يف 
الوقت  ح�����ان  اإذا  ح���ت���ى   . ال���رق���م���ي���ة 
وف���ر����ص���ت ال�����ظ�����روف ذل�������ك، ب�����ادرت 
املوؤ�ص�صات اىل ترجمة خططها طويلة 
االأم�����د ب�����ص��اأن ال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن ب��ع��د اإىل 
اأر�����س الواقع،  مم��ار���ص��ة ي��وم��ي��ة ع��ل��ى 
ب���ه���دف ح��م��اي��ة امل��ج��ت��م��ع ،و الإدام�����ة 
وجتمع  االإن��ت��اج.  بعجلة  العمل  رب��ط 
االخت�صا�س  ج���ه���ات  م����ن  ال���ع���دي���د 
اأه��م م��ا مييز �صوق  اأن  ال��دول��ي��ة على 
العمل االإماراتي والتي جعلت الدولة 
اال�صتثمار  يف  ودولية  اقليمية  واجهة 
والتوزيع  االنتاج  ل�صال�صل  والت�صغيل 
،تتمثل يف اأنه رقمي بكفاءة وهو االأمر 
النفقات  تخفي�س  يف  ي�����ص��ه��م  ال����ذي 
عام  ب�صكل  االعمال  وكلفة  الت�صغيلية 

ب�صاأن  ال��راه��ن��ة  االج�����راءات  اإن  ح��ي��ث 
العام  القطاعني  يف   ، بعد  عن  العمل 
توؤهل   ، التعليمي  وم��ن��ه   ، واخل��ا���س 
االقت�صاد لتجاوز ن�صبة االعتماد على 
لتبلغ حوايل  ب��ع��د،  ع��ن  ال��ع��م��ل  اآل��ي��ة 
%50 من الوظائف امل�صغولة خالل 

املرحلة القادمة. واإذا كان هذا الهدف 
املقبلة  ال��ث��الث  ل��ل�����ص��ن��وات  م��ر���ص��ودا 
القطاع  يف   ،  2021 روؤي������ة  ���ص��م��ن 
والتكنولوجيا  وال���ت���اأم���ني  امل�����ص��ريف 
والقطاع  ال��ت��ج��زئ��ة  جت�����ارة  وق���ط���اع 
التعليمي وال�صحي، فاإنه االن اأ�صحى 

قيد التنفيذ ، مع تو�صيع هذا التمرين 
االم���ارت���ي احل���ي ل��ي�����ص��ب��ج ج����زءا من 
الذكية  واملدن  ال�صعادة  اآليات حكومة 
يف القفز نحو امل�صتقبل بتوفري توازن 
حتكم  مع  واحلياة  العمل  بني  اأف�صل 

اأكرب يف بيئة العمل.

العمل عن بعد يعزز اآليات القت�شاد الرقمي يف الإمارات

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�صحي  ال��ت��ث��ق��ي��ف  اإدارة  اأط��ل��ق��ت 
االأ�صرة  ل�����ص��وؤون  االأع��ل��ى  باملجل�س 
ال�صارقة العدد االأول من املجلة  يف 
حياة  “نحو  ب���ع���ن���وان  ال���ت���وع���وي���ة 
اإلكرتونية  جم��ل��ة  وه���ي  �صحية”، 
توزيعها  وي��ت��م  �صهرين  ك��ل  ت�صدر 
االإلكرتونية  امل��ن�����ص��ات  خ���الل  م��ن 
وال���ذك���ي���ة ع��ل��ى خم��ت��ل��ف ال���دوائ���ر 
واخلا�صة.  احلكومية  واملوؤ�ص�صات 
اأب�����واب،  ���ص��ت��ة  االأول  ال���ع���دد  و����ص���م 
اخلاطئة  املفاهيم  ت�صحيح  تناولت 
باال�صتناد  ك���ورون���ا  ف���ريو����س  ح���ول 
ال�صحة  م���ن���ظ���م���ة  ت����ق����اري����ر  اإىل 
ال��ع��امل��ي��ة م���ن خ���الل م��ق��ال العدد، 
حول  احلقائق  تو�صيح  جانب  اإىل 
ي�صابون  الذين  االأ�صخا�س  اأع��م��ار 
ب����ال����ف����ريو�����س، ف�������ص���ال ع�����ن ط���رق 
االإ�صابة  م��ن  ال�صحيحة  ال��وق��اي��ة 
العدد  ت�����ص��م��ن  ك���م���ا  وال������ع������دوى، 
الغذائية  الن�صائح  م��ن  جمموعة 
�صحة  م��ن  ت��ع��زز  ال��ت��ي  والريا�صية 

اجلهاز املناعي للج�صم.

=ر���ص��ل�����ص��ل��ة م����ن احل���م���ات 
التوعوية

واأك�����دت ���ص��ع��ادة اإمي����ان را���ص��د �صيف 
ال�صحي  ال��ت��ث��ق��ي��ف  اإدارة  م���دي���ر 
االأ�صرة  ل�����ص��وؤون  االأع���ل���ى  ب��امل��ج��ل�����س 
يف  تاأتي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأن  بال�صارقة، 
اإطار �صل�صلة من احلمالت التوعوية 

التي تنظمها اإدارة التثقيف بالتعاون 
لل�صحة  ال���داع���م���ة  اجل��م��ع��ي��ات  م���ع 
التابعة لها، و�صمن مبادراتها يف دعم 
ملواجهة  الكبرية  الوطنية  اجل��ه��ود 
“كوفيد  امل�صتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
االإدارة كثفت  اأن  اإىل  19”، م�صرية 
براجمها التوعوية من خالل انتاج 

مواد فلمية حتث املجتمع على اتخاذ 
االإجراءات والتدابري الوقائية واتباع 
ال�������ص���ادرة م���ن اجلهات  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات 
على  وال��ت��اأك��ي��د  ب��ال��دول��ة،  ال�صحية 
ناحية  واالأ�صري من  الفردي  ال��دور 
للحماية  ال�صحي  ال�صلوك  ممار�صة 
ال�صخ�صية  كالنظافة  العدوى،  من 

ال�صحي  والغذاء  املنتظم  والتعقيم 
لتعزيز عامل املناعة يف اجل�صم، حيث 
تعمل على ن�صرها مبختلف الو�صائل 
التوا�صل  وم�����واق�����ع  االإع����الم����ي����ة 
التعاون  ع���ن  ف�����ص��ال  االج��ت��م��اع��ي، 
واملوؤ�ص�صات  اجلهات  العديد من  مع 
ل��ت��و���ص��ي��ع نطاق  ال���دول���ة  امل��ع��ن��ي��ة يف 

امل�صتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  ال��وع��ي 
واحلد من انت�صاره.

مثقفات �صحيات
جملة  م���ن  االأول  ال���ع���دد  وت�����ص��م��ن 
االإلكرتونية،  �صحية”  حياة  “نحو 
من  ال�صحيات  املثقفات  دور  اإب����راز 

خ�����الل ب�����اب خ���ا����س ب���ه���ن اع���رتاف���ا 
بالدور الهام الذي يوؤدينه، حيث مت 
ت�صليط ال�صوء على املثقفة ال�صحية 
التي  ال��ع��ب��دويل،  �صم�صة  امل��واط��ن��ة 
ان�صمت اإىل اإدارة التثقيف و�صاركت 
احلمالت  م����ن  ال���ع���دي���د  ب��ت��ن��ظ��ي��م 
جزءا  وكانت  التوعوية  والفعاليات 

م����ن ال���ن���ج���اح ال������ذي ح��ق��ق��ت��ه هذه 
م�صاهمات  اأي�����ص��ا  ول��ه��ا  احل���م���الت، 
و�صائل  خم���ت���ل���ف  ع����رب  اإع����الم����ي����ة 
االإعالم لن�صر الوعي ال�صحي حول 
من  اليومية  احلياتية  ال�صلوكيات 

خالل خربتها كاأخ�صائية غذائية. 
وجتدر االإ�صارة اإىل اأن اإدارة التثقيف 
ب��داأت بتطبيق نظام العمل بعد،  قد 
العامة  ال�������ص���الم���ة  ع���ل���ى  ح���ر����ص���ا 
حيث  ومتعامليها،  االإدارة  ملوظفي 
اجلديد  ال��ع��م��ل  ن���ظ���ام  ت��ط��ب��ي��ق  مت 
ب�����ص��ك��ل ي��ت��ن��ا���ص��ب م���ع ط��ب��ي��ع��ة عمل 
االأق�صام واالإدارات، وذلك با�صتخدام 
واالأنظمة  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
ال���ت���ي مت��ك��ن امل��وظ��ف��ني م���ن اإجن����از 
ب�����ص��ك��ل �صل�س  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  م��ه��ام��ه��م 
وب����ج����ودة وك����ف����اءة ع���ال���ي���ة، وب����دون 
العمل،  �صري  على  تاأثري  اأي  ح��دوث 
تقنية  منظومة  االإدارة  ه��ي��اأت  كما 
متطورة مبا ي�صمن زيادة االإنتاجية 
وك���ف���اءة االإج��������راءات، وع��م��ل��ت على 
واأن��ظ��م��ة وتطبيقات  ب��رام��ج  ت��وف��ري 
ا�صتمرارية  مُت���ك���ن  م���رن���ة  ت��ق��ن��ي��ة 
االأعمال امل�صتهدفة يف كافة الظروف 

غري املتوقعة واال�صتثنائية.

�صمن مبادراتها يف دعم اجلهود الوطنية ملواجهة فريو�س كورونا امل�صتجد كوفيد 19

اإدارة التثقيف ال�شحي ُتطلق العدد الأول من جملتها الإلكرتونية نحو حياة �شحية

•• ال�شارقة-الفجر:

ان�صجاماً مع توجهات الدولة، وتنفيذاً 
ملبادئ ال�صحة وال�صالمة التي تتطلب 
االجتماعي،  التباعد  �صيا�صة  تطبيق 
ال�صارقة  مر�صدات  مفو�صية  حتر�س 
التعليمية  اأن�����ص��ط��ت��ه��ا  م��وا���ص��ل��ة  ع��ل��ى 
والتوعوية، وتنظم فعاليتني عن بعد، 
تتيح للفتيات امل�صاركة فيها من املنزل.

تهنئة  اأج��م��ل  ر���ص��م  يف  م�صابقة 
ل�صهر رم�صان وعيد الفطر

فنية  مب�صابقة  االأوىل  املبادرة  وج��اءت 
للمفو�صية”،  “اأبدع  ع��ن��وان  ح��م��ل��ت 
يف  للم�صاركة  املنت�صبات  خاللها  دع��ت 
رم�صان  ل�صهر  تهنئة  ر�صومات  تقدمي 
املبارك، وعيد الفطر، وت�صليم االأعمال 
امل�صابقة  وا����ص���ت���ه���دف���ت  اإل����ك����رتون����ي����اً. 

الزهرات )7 اإىل 11 عاماً(، واملر�صدات 
وامل���ر����ص���دات  ع����ام����اً(،   15 اإىل   12(
ف����وق(،  ف��م��ا  امل���ت���ق���دم���ات )16 ع���ام���اً 
وا�صرتطت ا�صتخدام االألوان املائية، اأو 
األوان االإكريليك، اأو االألوان ال�صمعية، 
اأو اأقالم املاركر، اأو الر�صم االإلكرتوين، 
حيث �صيتم ا�صتخدام اللوحات الفائزة 
امل��ف��و���ص��ي��ة يف  ح�����ص��اب��ات  ع��ل��ى  للتهنئة 

مواقع التوا�صل االجتماعي.

ال�7 اآلف خطوة” داخل  “حتدي 
املنزل 

بتنظيم  ف��ت��اأت��ي  الثانية  الفعالية  اأم���ا 
ال�7  “حتدي  بعنوان  ريا�صية  م�صابقة 
ت�صجيع  اإىل  وت��ه��دف  خطوة”،  اآالف 
الفتيات على موا�صلة ممار�صة ريا�صة 
اإىل  وحتويلها  منازلهن،  داخ��ل  امل�صي 

ن�صاط يومي لرفع لياقتهن البدنية.

وترتكز امل�صابقة التي تتوجه للزهرات 
اإىل  املتقدمات،  واملر�صدات  واملر�صدات، 
ت�صكيل فريق يتكون من فتاتني، تقوم 
اآالف خ��ط��وة يف   7 ب��اإك��م��ال  ك��ل منهما 
م��ن��زل��ه��م��ا، ح��ي��ث ي��ف��وز ال��ف��ري��ق الذي 
ويتم  اخلطوات.  من  عدد  باأكرب  يقوم 
ت�����ص��ج��ي��ل ع����دد اخل���ط���وات م���ن خالل 
ت�صرتط  كما   ،Outwalk برنامج 
التي  امل��ح��ددة  ب��امل��دة  االل��ت��زام  امل�صابقة 
29 مار�س وحتى  الأ�صبوع من  ت�صتمر 
يف  واال����ص���ت���م���رار  اجل������اري،  اأب���ري���ل   4

ممار�صة الن�صاط ب�صكل يومي.

من  الأن�صطة  ال�صام�صي:  �صيخة 
امل��ن��زل ف��ر���ص��ة لط���اع اأول��ي��اء 

الأمور على طاقات اأبنائهم
ال�����ص��ام�����ص��ي، مدير  ���ص��ي��خ��ة   وق���ال���ت 
“نقدم  ال�صارقة:  مفو�صية مر�صدات 

ال��ف��ع��ال��ي��ات ر�صالة  م���ن خ���الل ه���ذه 
ن��وؤك��د ف��ي��ه��ا ع��ل��ى م��وا���ص��ل��ة جهودنا 
ال��ف��ت��ي��ات، وت�صقل  اث����راء جت���ارب  يف 
م���ه���ارات���ه���ن، وت�����ص��ل��ط ال�������ص���وء على 
ويف  وتطويرها،  لتنميتها  مواهبهن 
الوقاية  الوقت نف�صه تعزيز مفاهيم 
ال�صخ�صية  ال�����ص��الم��ة  واإج����������راءات 
واأ����ص���اف���ت  لديهن”.  واالأ������ص�����ري�����ة 
الفتيات  “تعترب م�صاركة  ال�صام�صي: 
الأولياء  فر�صة  منازلهن،  داخ��ل  من 
االأم���������ور ل����الط����الع ع����ن ك���ث���ب على 
االأن�صطة  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف  ط��اق��ت��ه��ن 
وما  ب��ه��ا،  ي�صاركن  ال��ت��ي  وامل�����ص��اب��ق��ات 
اأفراد  بني  تفاعل  من  ذل��ك  ي�صاحب 
الن�صاط  ح�����ول  ال�����واح�����دة  االأ������ص�����رة 
املنت�صبات  وت���ف���اع���ل  امل�������ص���اب���ق���ة،  اأو 
التوا�صل  و���ص��ائ��ل  ع��رب  بينهن  فيما 
االأجواء  م��ن  يعزز  مم��ا  االجتماعي، 

االأ�صرية واالألفة االجتماعية ويرتقي 
التباعد  و����ص���رورة  ال��وق��اي��ة  ب��ث��ق��اف��ة 
االجتماعي”.  وتاأتي الفعاليات التي 
برنامج  ���ص��م��ن  امل��ف��و���ص��ي��ة  ت��ن��ظ��م��ه��ا 
�صل�صلة  وي�صم  الربيع”،  “حتديات 
�صتقوم  التي  املمتعة  التحديات  م��ن 

املنزل  م����ن  ب��خ��و���ص��ه��ا  امل�������ص���ارك���ات 
جماالت:  ع��دة  يف  قدراتهن  لتحدي 
والريا�صية،  وال����ع����ل����وم،  ال����ف����ن����ون، 
واحلرف، واملهارات احلياتية وغريها 
جوائز  تخ�صي�س  م��ع  امل���ه���ارات،  م��ن 

قيمة للفائزات.

تنفيذًا لاإجراءات الوقائية وموا�صلة لاأن�صطة املفيدة

منت�شبات مر�شدات ال�شارقة يخ�شن مناف�شات فنية وريا�شية من منازلهن 

ن�صر كتب  �صة يف  املتخ�صّ االإماراتية،  دار كلمات  ال�صادرة عن  نور،  ة  تتحّدث ق�صّ
الطفلة  عن  كلمات”،  ل�”جمموعة  والتابعة  العربية  باللغة  واليافعني  االأطفال 
وِلَدت  اإح�صا�ًصا م�صاعًفا، حيُث  ُوِهَبت  لكّنها  ُحِرَمت من حا�ّصٍة واحدة،  التي  نور 
ر بقلبها، وترى كل �صيٍء وت�صعر به بقّوة من خالل  كفيفًة، لكّنها مع ذلك ُتب�صِ

حوا�صها االأربع.
وت�صتعر�س الق�صة، املوّجهة لالأطفال من الفئة العمرية )6-9 �صنوات(، والتي 
اأّلفتها الكاتبة اللبنانية �صناء �صّباين، واأبدع ر�صوماتها الفنان هكتور بورال�صكي، 
حمّطاٍت من احلياة اليومية للطفلة نور مع عائلتها، وهي ترى االأ�صياء بقلبها 
وت�صعر بها بقوٍة؛ فهي تعتمد على حوا�صها االأخرى لالإح�صا�س بجمالّيات احلياة 

اإىل  اال�صتماع   خالل  من  والدتها  فرتى  فيها،  التفا�صيل  واأب�صط  وخملوقاتها 
�صوتها املمزوج باحلّب، وت�صعُد لهم�س اأبيها وهو يقول الأخيها: اأبِعد األعابك عن 

طريق نور.
ت�صّم نور االأ�صياء بقّوة، فرتى مكامن االإب��داع فيها بحوا�صها القوّية واإح�صا�صها 
�س طريقها بحذر، وتعّد خطواتها نحو ال�ًصرفة، وحُتبُّ نور  العايل، ومت�صي تتح�صَّ
اأحٌد من قبل، وتقّدم لها كل الرفق واحلنان، فُتداِعب  املخلوقات كما مل يحّبها 
ب�صداقتها  وت�صتمتع  بحركتها  وحت�����ّس  �صعرها  فتلِم�س  ي��ده��ا،  ومت���ّد  قّطتها، 
االأ�صرة يف  الذي تلعبه  االإيجابّي  الدور  ال�صوء على  ة  الق�صّ و�صحبتها.  وُت�صّلط 
م�صاندة ودعم الطفل الذي ُحرم من حا�صة الب�صر، حيث تغمر العائلة، ابنتها نور 

باحلّب والدفء واحلنان، وتن�صر النور من حولها، فت�صتنري ب�صمو�صهم وت�صمعهم 
باهتمام ويخّف من حولها الظالم.

قالًبا  اأّم��ه��ا  فيها  ُتعدُّ  حفلة،  لها  وتقيم  املدر�صة  يف  بنجاحها  ن��ور  عائلة  حتتفل 
باللم�س،  فتقراأها  ق�صًة  اأب��وه��ا  وُيهديها  فتتذّوقه،  بال�صوكوالته  احل��ل��وى  م��ن 
وردًة  لها  �صقيقتها  وت��ق��ّدم  فت�صمعها،  مو�صيقى  ت�صدر  لعبًة  �صقيقها  ويعطيها 
يف  وجودهم  عطر  وت�صّم  الكالم،  اأجمل  معهم  وتتحّدث  الزكّية،  رائحتها  فت�صّم 
البيت، لت�صّميهم با�صم احُلّب “حوا�صها االأربع”. ي�صار اإىل اأن جمموعة “كلمات” 
www. :ت��وف��ر اإم��ك��ان��ي��ة احل�����ص��ول على اإ���ص��دارات��ه��ا ع��رب امل��وق��ع االإل���ك���رتوين

kalimatgroup.ae

�صادرة عن دار كلمات الإماراتية وت�صتهدف الفئة العمرية من 6-9 �صنوات

ق�شة نور.. حكاية طفلة تب�شر بقلبها وحوا�شها الأربع
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اأخبـار الإمـارات
بهدف تعزيز الوعي بال�صحة العامة والوقاية من فريو�س كورونا امل�صتجد

الطوارئ والأزمات بالتعاون مع اجلهات ال�شحية يف الدولة تطلق من�شة وقاية الإلكرتونية 
•• اأبوظبي-وام:

واالأزم������ات  ال����ط����وارئ  الإدارة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه�����ي��ئ��ة  اأع��ل��ن��ت 
االإلكرتونية  امل��ن�����ص��ة  "وقاية"،  اإط����الق  ع��ن  وال���ك���وارث 
الوطنية التي تهدف اإىل تعزيز الوعي بال�صحة و�صالمة 
املجتمع،  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  املجتمع، 
ودائرة ال�صحة باأبوظبي، وهيئة ال�صحة بدبي، وعدد من 

اجلهات ال�صحية املعنية يف الدولة.
باالإجراءات  ال��ت��ع��ري��ف  اإىل  ��ا  اأي�����صً وق��اي��ة  من�صة  ت��ه��دف 

و�صحة  ل�صالمة  اتباعها  يجب  التي  والوقائية  ال�صحية 
االأف���راد م��ن اأي��ة اأم��را���س اأو اأوب��ئ��ة، مب��ا يف ذل��ك فريو�س 
وقاية  من�صة  وتتميز  "كوفيد19-".  امل�صتجد  ك��ورون��ا 
الت�صفح  ب�صهولة   http://www.weqaya.ae
اأنها م�صدر موثوق  اإىل  باالإ�صافة  للجميع،  واأنها متاحة 
يف  امل�صتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  املتعلقة  املعلومات  جلميع 
االإمارات، حيث تقدم اأحدث االأخبار وامل�صتجدات الر�صمية 
الفيديو  م��ق��اط��ع  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ب��ال��ف��ريو���س،  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
التي  الطبية  وامل��م��ار���ص��ات  الن�صائح  واأف�����ص��ل  ال��ت��وع��وي��ة 

ت�صاعد الفرد على وقاية نف�صه واأفراد اأ�صرته، كما �صيحظى 
امل�صتخدمون بفر�صة التوا�صل مع اخلرباء وطرح االأ�صئلة 
"�صاركنا" على  ق�صم  خ��الل  م��ن  عليهم  واال���ص��ت��ف�����ص��ارات 
املن�صة. اجلدير بالذكر اأن من�صة وقاية االإلكرتونية تاأتي 
مع  وثيق  ب�صكل  وعملها  االإم����ارات  حكومة  جهود  �صمن 
خمتلف االإدارات ال�صحية وامل�صوؤولني يف القطاع ال�صحي 
دول  خمتلف  من  ال�صركاء  اإىل  باالإ�صافة  ال��دول��ة،  داخ��ل 
العامل التخاذ اإجراءات وقائية �صارمة للت�صدي النت�صار 

فريو�س كورونا امل�صتجد "كوفيد - 19".

املجل�ش ال�شت�شاري لإمارة ال�شارقة يبادر بدعم حملة توفري 
احلوا�شيب للطلبة من الأ�شر املتعففة ل�شتخدامها يف التعلم عن بعد

••  ال�شارقة –الفجر:

الإم���ارة  اال���ص��ت�����ص��اري  املجل�س  ب���ادر 
م�صوؤوليته  خ���الل  وم���ن  ال�����ص��ارق��ة 
املبذولة  اجل��ه��ود  دع��م  يف  الوطنية 
ل�صريحة  بعد  عن  التعلم  لت�صيهل 
املتعففة  االأ�صر  االأبناء والبنات من 
ب��ج��م��ع م��ب��ال��غ م��ال��ي��ة م���ن خالل 
املجل�س  وع�صوات  الأع�صاء  دعوته 
العامة للمجل�س  وموظفي االأمانة 

للم�صاركة يف تلك املبادرة .
وهدفت مبادرة املجل�س التي اأطلقها 
ال�صارقة  جم��ل�����س  ج���ه���ود  ل���دع���م 
للتعليم لتوفري احلوا�صيب للطلبة 
حتى  امل��ت��ع��ف��ف��ة  االأ�����ص����ر  ذوي  م����ن 
اأبناوؤها وبناتها من جماراة  يتمكن 
التعلم عن بعد وحتقيق ا�صتفادتهم 
ح��ال��ي��ا م���ن م��ن�����ص��ة ال��ت��ع��ل��ي��م التي 

اأطلقتها وزارة الرتبية والتعليم .
مع  والع�صوات  االأع�����ص��اء  وجت���اوب 
املبادرة وقاموا بتقدمي خم�ص�صات 
مالية اأودعوها لدى االأمانة العامة 
للمجل�س وبلغت القيمة االإجمالية 

جناح  م��ن  املجل�س  اإل��ي��ه  يتطلع  مل��ا 
ومتكني  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ل��ل��م��ن��ظ��وم��ة 
ك��اف��ة ال��ط��ل��ب��ة م��ن اال���ص��ت��ف��ادة من 
امل��ن�����ص��ات ال��ذك��ي��ة وال���ت���ج���اوب مع 
ال�صويدي  واأ���ص��ار  بعد   ع��ن  التعلم 
هذه  خ����الل  م���ن  امل��ج��ل�����س  اأن  اإىل 
املبادرة يو�صل م�صوؤولية املجتمعية 
يف تلم�س احتياجات خمتلف �صرائح 
املجتمع يف هذا الوقت والظرف لذا 
ط���رح ه���ذه امل���ب���ادرة ل��ت��ك��ون ملهمة 
�صرائح  الي������الء  اجل����ه����ات  ل���ك���اف���ة 
الطلبة االأهمية ودعمهم يف توفري 
لتمكينهم  االآيل  احل��ا���ص��ب  اأج��ه��زة 
املجل�س  رئي�س  ولفت  الدار�صة  من 
املبادرة  ه��ذه  دور  اإىل  اال�صت�صاري 
املجل�س  �صراكة  تعزيز  ونتائجها يف 
الدائمة مع كافة املوؤ�ص�صات واالأ�صر 
م����ن فر�س  االأج�����ي�����ال  ال����ص���ت���ف���ادة 
هناك  ي��ك��ون  واأال  امل��ت��اح��ة  التعليم 

�صراء  ل��ي��ت��م  دره����م  األ����ف   )240  (
االأمانة  لتقوم  حا�صب   "  132"
العامة للمجل�س بدورها يف اإي�صالها 
اإىل جمل�س ال�صارقة للتعليم ودعم 
حوا�صب  اأجهزة  توفري  يف  مبادرته 
متقدمة متكن الطالب من �صهولة 
اال�صتفادة من تطبيق مبادرة التعلم 
عن ُبعد والتعامل مع ما تندرج بها 
من من�صات التعلم الذكي "جممع 
توفر  وال���ت���ي  متكامل"  م��در���ص��ي 
والطالب  للمعلمني  داعمة  اأدوات 
وتهدف اإىل اإك�صاب الطلبة املهارات 
النوعي  التعلم  وت��ع��زي��ز  ال��رق��م��ي��ة 

لديهم.
ال�صويدي  ميحد  علي  �صعادة  واأك��د 
الإمرة  اال�صت�صاري  املجل�س  رئي�س 
املجل�س   دور  اأهمية  على  ال�صارقة 
وحر�صه على دعم خمتلف املبادرات 
ال�صيما التي تت�صل بالتعليم تاأكيدا 

عائقا مينع اأي طالب من اال�صتفادة 
جانبها  من    . بعد  عن  التعلم  من 
اأ�صارت �صعادة حنان را�صد اجلروان 
اال�صت�صاري  املجل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
بادر  املجل�س  ب��اأن  ال�صارقة  الإم���ارة 
ب�������ص���راء ح���وا����ص���ي���ب ل��ل��ط��ل��ب��ة من 
املتعففة من واقع م�صوؤولية  االأ�صر 
واإميانا من  املجتمع  اجتاه  املجل�س 
املجل�س ب�صرور التكاتف معه اليوم 
ال�صرورة  ا�صتعدت  ما  ومتى  وغ��دا 
املجل�س  الأع�صاء  بال�صكر  وتوجهت 
وع���������ص����وات����ه واالأم�������ان�������ة ال���ع���ام���ة 
للمجل�س ولكل من �صاهم يف اإجناح 
املجل�س لن  اأن  املبادرة موؤكدة  هذه 
يتوانى عن القيام بدوره يف خدمة 
االأ���ص��ر واالأه����ايل وال��وق��وف معهم 
ان���ط���الق���ا م���ن ح�����ص��ه ال���وط���ن���ي يف 
ا�صتكمال منظومة عمله الت�صريعية 

والرقابية وكذلك خدمة الوطن .

�شوؤون املجال�ش بديوان ويل عهد اأبوظبي يطلق مبادرة 
املن�شة الرقمية لأفراد جمتمع المارات

•• اأبوظبي-وام:

"املن�صة  م��ب��ادرة  اأبوظبي  عهد  ويل  ب��دي��وان  املجال�س  ���ص��وؤون  مكتب  اأط��ل��ق 
الرقمية" التي تبث �صل�صلة من احللقات التوعوية والتثقيفية على مواقع 

التوا�صل االجتماعي املوجهة الأفراد جمتمع االمارات.
وتعد املن�صة الرقمية فكرة مبتكرة و�صاملة تدعم ا�صتمرارية عمل املجال�س 
وذل��ك تطبيقا لالإجراءات  املجتمع  اأف��راد  وتوعوية  تثقيف  بهدف  بعد  عن 
الوطنية  احلملة  �صمن  وذل��ك  اجل�صدي،  التباعد  بينها  ومن  االح��رتازي��ة، 

للحد من انت�صار فريو�س كورونا.
وت�صتعر�س املن�صة منذ انطالقتها بداية �صهر مار�س عددا من الفيديوهات 
الق�صرية الهادفة اإىل تر�صيخ مبداأ " التعلم وا�صت�صراف امل�صتقبل " باال�صافة 

اىل حلقات املجال�س التي تتناول حما�صرات متنوعة لنخبة من اخلرباء و 
و  املحلي  املجتمع  قطاعات  خمتلف  متثل  وطنية  موؤ�ص�صات  من  امل�صوؤولني 

ت�صلط ال�صوء على اأبرز الق�صايا التي تهم جمهور جمتمع دولة االمارات.
بعد  عن  امل�صارك  اجلمهور  تفاعل  و  ا�صتح�صان  الرقمية  املن�صة  القت  وقد 
ملو�صوعات  عناوين  بطرح  ب���ادروا  ال��ذي��ن  االأم���ور  اأول��ي��اء  و  ال�صباب  خا�صة 
مقرتحة وطلبوا ا�صتمرار م�صروع املن�صة لت�صمل تغطية مو�صوعات خا�صة 

ب�صهر رم�صان الف�صيل.
بدورهم حر�س املحا�صرون على االجابة على جميع االأ�صئلة واال�صتف�صارات 
ال�صحيحة  باملعلومات  اجلمهور  توعية  اىل  �صعيا  املجتمع  اأف��راد  تهم  التي 
امل�صكالت  و  االجتماعية  للتحديات  املالئمة  احل��ل��ول  اإي��ج��اد  و  املوثوقة  و 

االأ�صرية و اإثراء معرفتهم.
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•• عجمان- الفجر 

ب�صاأن  عجمان  و�صناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  تتبعها  ال��ت��ي  االج����راءات  �صل�صلة  �صمن 
فعلت  انت�صاره،  من  واحل��د   )19 )كوفيد  امل�صتجد  كورنا  فريو�س  من  الوقاية 
بهدف  ملوظفيها  متخ�ص�صة  تدريبية  دورات  ح�صور  ب��رن��ام��ج  عجمان  غ��رف��ة 

تطوير املهارات واال�صتغالل االمثل للوقت يف ظل تطبيق العمل عن بعد بن�صبة 
عجمان. غرفة  موظفي  لكافة   100%

واأكدت خولة خلفان املدير التنفيذي لقطاع اخلدمات امل�صاندة، ان غرفة عجمان 
خرباتهم  وثقل  لديها  الب�صرية  الكوادر  لتطوير  بعد  عن  تدريبية  خطة  تتبع 
املعرفية، لتتنوع تلك الدورات ما بني تنمية املهارات الوظيفية والعالقات العامة 

واالبداع واالبتكار وتنمية الذات واالعمال والريادة وغريها.
وا�صادت بالبنية الرقمية يف الدولة والتي اتاحت بكل �صال�صة اجراءات العمل من 
املنزل وكذلك امكانية ح�صور دورات متخ�ص�صة لال�صتفادة من اأوقات االلتزام 

يف املنزل يف ظل االأو�صاع الراهنة للوقاية من فريو�س كورونا.
�صرورة  اإىل  املجتمع  اأف��راد  امل�صاندة،  اخلدمات  لقطاع  التنفيذي  املدير  ودع��ت 

لكل  الدولة، الن  املعنية يف  بها اجلهات  توجه  التي  الوقائية  االر���ص��ادات  تنفيذ 
الفريو�س  انت�صار  وفعال يف احلد من  هام  دور  وموؤ�ص�صة حكومية وخا�صة  فرد 
والتغلب عليه. م�صيدة باجلهود امل�صنية التي تقوم بها حكومة االمارات ل�صمان 
ا�صتمرارية االعمال واحلفاظ على �صحة الفرد واملجتمع لت�صرب دولة االمارات 

النموذج االمثل يف التكاتف ملواجهة التحديات واالزمات.  

•• ابوظبي-الفجر:

انتهت جلنة �صوؤون التعليم والثقافة 
وال�������ص���ب���اب وال���ري���ا����ص���ة واالإع������الم 
خالل  االحت��ادي  الوطني  باملجل�س 
اجتماعها الذي عقدته “عن بعد” 
من خالل خا�صية تقنية املوؤمترات 
املرئية “الفيديو كونفرن�س”، اأم�س 
مار�س   31 املوافق  الثالثاء  االأول 
عدنان  ���ص��ع��ادة  ب��رئ��ا���ص��ة   ،2020
من  اللجنة،  رئي�س  احلمادي  حمد 
النهائي  تقريرها  ومناق�صة  اإع��داد 
وزارة  “�صيا�صة  م���و����ص���وع  ب�������ص���اأن 
الرتبية والتعليم يف �صاأن االإ�صراف 

على املدار�س”.
اللجنة  اأع�����ص��اء  االج��ت��م��اع  ح�����ص��ر 
�صعادة كل من: �صذى �صعيد عالي 
النقبي “مقرر اللجنة”، ود. �صيخه 
ع��ب��ي��د ال��ط��ن��ي��ج��ي، و����ص���اره حممد 

فلكناز، وعفراء بخيت العليلي.
�صعادة عدنان حمد احلمادي  وقال 
انتهت  ال��ل��ج��ن��ة  اإن  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
خالل االجتماع من اإعداد تقريرها 
“�صيا�صة  م��و���ص��وع  ب�����ص��اأن  النهائي 

�صاأن  يف  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
وذلك  املدار�س”،  ع��ل��ى  االإ����ص���راف 
العديد  ومناق�صة  ا�صتعرا�س  بعد 
م��ن ال��ت��و���ص��ي��ات ال��ت��ي خ��رج��ت بها 
وا�صتنتجتها من احللقات النقا�صية 
االأرب������ع ال��ت��ي ع��ق��دت��ه��ا ال��ل��ج��ن��ة يف 
والفجرية  اخل��ي��م��ة  راأ������س  اإم������ارات 
وال�صارقة واأبوظبي ب�صاأن املو�صوع، 
وق�����ام�����ت ب���ت�������ص���م���ني ال���ك���ث���ري من 
النهائي،  ال��ت��ق��ري��ر  يف  ال��ت��و���ص��ي��ات 
االأمانة  تكليف  مت  اأن��ه  اإىل  م�صريا 
تعديالت  باإدخال  للمجل�س  العامة 
اللجنة على تقريرها مع مراجعته 
املو�صوع  ك��اف��ة ج��وان��ب��ه ح���ول  م��ن 
اجتماعها  يف  اللجنة  على  وعر�صه 

القادم.
اللجنة  تقرير  اأن  احل��م��ادي  واأك���د 
ل���ن ي��ع��ت��م��د يف ���ص��ك��ل��ه ال��ن��ه��ائ��ي اإال 
قبيل انعقاد جل�صة املجل�س اخلا�صة 
مب��ن��اق�����ص��ة امل��و���ص��وع ال���ع���ام، بحيث 
���ص��ي��ظ��ل ال���ت���ق���ري���ر م���ف���ت���وح���ا الأي 
ر�صد  ع��ن  ف�صال  ممكنة،  اإ���ص��اف��ات 
بتاأثري  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال���ت���ط���ورات  اآخ����ر 
“كوفيد  ك���ورون���ا  ف��ريو���س  ان��ت�����ص��ار 

�صري العملية التعليمية  19” على 
يف الدولة والتعليم عن بعد ومدى 
العملية  عنا�صر  على  ذل��ك  ت��اأث��ري 
ويل  امل��ع��ل��م،  “الطالب،  التعليمية 
الرتبية  وزارة  و���ص��ي��ا���ص��ة  االأمر”، 
تلك  مثل  مع  التعامل  يف  والتعليم 

الظروف الطارئة.
�صتعقد  اللجنة  اأن  �صعادته  وت��اب��ع 
النهائي  ت��ق��ري��ره��ا  اع���ت���م���اد  ق��ب��ل 
اجتماعات  ث��الث��ة  امل��و���ص��وع  ب�����ص��اأن 
عن بعد عن طريق نظام املوؤمترات 
امل�صوؤولني  مب�صاركة  االأول  املرئية، 

يف  بعد”  ع��ن  التعليم  “نظام  ع��ن 
وزارة الرتبية والتعليم، منوها باأن 
االأدوار  تغفل  اأن  ميكن  ال  اللجنة 
وامل����ب����ادرات امل��ه��م��ة وال���رائ���دة التي 
تنتهجها وزارة الرتبية والتعليم يف 
كيفية التعامل مع اأزمة “كورونا” 

حمتوى  ت����ق����دمي  ع���ل���ى  وال����ع����م����ل 
يوؤكد  مبا  بعد،  عن  متميز  تعليمي 
يف  التعليمية  امل��ن��ظ��وم��ة  ج��ه��وزي��ة 
الواقع  اأر���س  على  ويج�صد  الدولة 
روؤية  اأه��داف  لتحقيق  مواكبة  اأنها 
االإمارات 2021، ومئوية االإمارات 

2071 التي ت�صعى اإىل اال�صتثمار 
وجتهيزهم  ال�����دول�����ة،  ����ص���ب���اب  يف 
ب��امل��ه��ارات وامل���ع���ارف، وال��ع��م��ل لكي 
تكون الدولة اأف�صل دولة يف العامل 
لقيام  امل���ئ���وي���ة  ال����ذك����رى  ب���ح���ل���ول 

الدولة، وذلك يف العام 2071.
واأ�صاف احلمادي اأن اللجنة �صتعقد 
االج����ت����م����اع ال����ث����اين م����ع ع�����دد من 
االحتادي  الوطني  املجل�س  اأع�صاء 
واالخت�صا�س  اخل�����ربة  ذوي  م���ن 
واأ���ص��ح��اب اخل���ربات ال��رتاك��م��ي��ة يف 
القطاع الرتبوي، وذلك لال�صتفادة 
م���ن اآرائ����ه����م وم��ق��رتح��ات��ه��م حول 
التي  وال���ت���و����ص���ي���ات  ال���ت���ح���دي���ات 
حول  تقريرها  يف  اللجنة  و�صعتها 
الرتبية  وزارة  “�صيا�صة  م��و���ص��وع 
وال��ت��ع��ل��ي��م يف ���ص��اأن االإ����ص���راف على 
االجتماع  �صيعقد  فيما  املدار�س”، 
ومعنيني  اأك���ادمي���ي���ني  م���ع  ال��ث��ال��ث 
�صغلوا  مم��ن  التعليمية  بالعملية 
موؤ�ص�صات  يف  ق���ي���ادي���ة  م���ن���ا����ص���ب 
ال��دول��ة، وذل��ك للتعرف  التعليم يف 
على اآرائهم ومقرتحاتهم ب�صاأن ما 

نن�صده يف م�صتقبل التعليم.

من  ال��ل��ج��ن��ة  ه���دف  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
ه�����ذه االج���ت���م���اع���ات ال���ث���الث���ة هو 
طرق خمتلف االأبواب ذات العالقة 
بقطاع التعليم يف الدولة، وم�صاركة 
عدد  واأك��رب  املجتمع  فئات  خمتلف 
والرتبويني  املخت�صني  من  ممكن 
هذا  م��ن��اق�����ص��ة  يف  ال��ع��الق��ة  وذوي 
املو�صوع املهم واحليوي، وذلك من 
اأج���ل ع��م��ل ت��ق��ري��ر ���ص��ام��ل متكامل 
املرجوة  ال��ت��و���ص��ي��ات  ك���اف���ة  ي�����ص��م 
قد  ويكون  املجل�س،  لرئا�صة  ورفعه 
املو�صوع  حم�����اور  ت��غ��ط��ي��ة  ف��ي��ه  مت 

ب�صكل واف وعميق.
اإىل  احلمادي  عدنان  �صعادة  واأ�صار 
اإطار  يف  املو�صوع  مناق�صة  يتم  اأن��ه 
ع����دة حم�����اور ه����ي: ت��ط��وي��ر ج���ودة 
التعليم يف القطاعني العام واخلا�س 
مبا يحقق روؤية االإمارات 2021م، 
2030م،  التعليم  وا�صرتاتيجية 
ومعايري الوزارة يف �صاأن ا�صتقطاب 
الوزارة  ودور  التدري�صية،  ال��ك��وادر 
املدار�س  على  وال��رق��اب��ة  املتابعة  يف 
تفعيل  يف  ال�����وزارة  ودور  ب��ال��دول��ة، 

جمال�س اأولياء اأمور الطلبة.

••دبي-الفجر: 

ال���ذي فر�صه  اأك���دت جمعية بيت اخل��ري ق��درت��ه��ا على جت���اوز احل�����ص��ار، 
ف��ريو���س ك��ورون��ا ع��ل��ى االأن�����ص��ط��ة املجتمعية واالق��ت�����ص��ادي��ة، م��ن خالل 
اِت”، التي  َ ريرْ َ اإ�صرارها على اإجناح حملتها الرم�صانية “ُي�َصاِرُعوَن يِف اخلرْ
بداأت موؤخراً، وت�صتهدف دعم واإ�صعاد ما يزيد عن 52 األف اأ�صرة وحالة 
تتقا�صى م�صاعدات نقدية وغذائية  اأ�صرة   5120 م�صجلة لديها، منها 

ب�صكل �صهري.
وتثبت التحوالت الذكية والبنية االإلكرتونية للجمعية، وفريقها امليداين 
يف  لكفاءته  “غيني�س” العاملية،  مو�صوعة  دخ��ول  يف  جن��ح  ال��ذي  امل���درب 

بال�صرعة  لهم  اخل��ريي��ة  اخل��دم��ات  وت��وف��ري  امل�صتحقني،  اإىل  ال��و���ص��ول 
واجلودة املطلوبة، اأن “بيت اخلري” موؤهلة للتعامل مع اأزمة “كورونا”، 
مع االلتزام ب�صروط وتعليمات ال�صحة وال�صالمة التي اأقرتها احلكومة 
الر�صيدة، واأنها قريبة من حتقيق الهدف الطموح الذي و�صعته اجلمعية 

حلملتها، باإنفاق 90 مليون درهم خالل ال�صهرين القادمني.
وت�صمن غالف ن�صرة “بيت اخلري” ال�صهرية اجلديدة ل�صهر اإبريل )عدد 
تقول:  ر�صالة الفتة،  االإلكرتوين،  املوقع  ن�صرها على  والتي مت   ،)184
النا�س  اأكر  اإىل  عطائك  باإي�صال  نتكفل  ونحن  “خلك_يف_البيت، 
حاجة”، ودعت املح�صنني الكرام واأهل اخلري اإىل اإخراج زكاتهم واإر�صال 
�صدقاتهم عرب املوقع االإلكرتوين والتطبيق الذكي اأو بالتحويل البنكي، 

كما دعت لعدد من م�صاريعها عرب الر�صائل الن�صية الق�صرية، وخ�ص�صت 
للوجبة، حيث  دراه��م   10 بقيمة  �صائم  الإفطار  للتربع   2311 الرقم 
الراهنة، على توزيع ن�صف مليون وجبة  االأزم��ة  تعول اجلمعية يف ظل 
الوجبات �صمن  االأق��ل، من خالل مركبات جمهزة الإي�صال  اإفطار على 

�صروط ال�صحة وال�صالمة.
للجمعية،  الر�صمي  املوقع  عرب  امل�صاعدة  طلبات  قبول  اجلمعية  وتتيح 
www.beitalkheir.org، حيث ميكن لطالبي امل�صاعدة تقدمي 
الطلب عرب املوقع مبلء البيانات الالزمة، واإرفاق االأوراق املطلوبة، ليتم 
مبا�صرة فرز الطلب اآلياً، عن طريق نظام “النقاط اخل�صراء” الذكي، 
الذي فّعلته اجلمعية الختيار اأكر النا�س ا�صتحقاقاً للعون، كما عممت 

متاحاً  ليكون   80055442 املجاين  رقمها  اجلمهور  على  اجلمعية 
لالإجابة على ا�صتف�صارات املح�صنني.

برنامج  تنفيذ  ت�صمن  ال��ت��ي  االإج������راءات  ك��ل  اخلري”  “بيت  وات��خ��ذت 
“فرحة”، الذي يعد االأكرب الإ�صعاد امل�صتفيدين، والذي اأنفق العام املا�صي 
62 مليون دره��م، وال��ذي يت�صمن توزيع املري الرم�صاين  ما يزيد عن 
البنكية، وحتويل  البطاقات  بعد من خالل  والعيدية عن  الفطر  وزك��اة 
اأنحاء  يف  االنت�صار  وا�صعة  �صرافة  �صركة  خالل  من  الطارئة  امل�صاعدات 
امل�صاعدات  ط���رود  لتو�صيل  �صياراتها  اجلمعية  �صتوظف  كما  ال��دول��ة، 
اأينما كانوا على ثرى االإمارات  اإىل بيوت املحتاجني،  الغذائية والعينية 

الطيب.

برنامج »فرحة« يف »بيت اخلري« يتحدى ح�شار »كورونا«

غرفة عجمان حتفز موظفيها على امل�شاركة يف دورات متخ�ش�شة عن بعد

جلنة التعليم باملجل�ش الوطني تنتهي عن بعد من مناق�شة تقريرها ب�شاأن �شيا�شة وزارة الرتبية والتعليم يف �شاأن الإ�شراف على املدار�ش

العدد 12899 بتاريخ 2020/4/2   
 اعالن بالن�شر

يف  الإ�شتئناف رقم 80/2020/322 اإ�شتئناف عقاري  
مو�صوع االإ�صتئناف: اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 424/2017 عقاري  كلي 

والر�صوم وامل�صاريف  واالتعاب   
طالب االإعالن : بيت الكيماويات - �س ذ م م - وميثلها قانونا ال�صريك واملدير / �صهيل ماجد 

�صقر املري - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف
وميثله :  فاطمة مو�صى علي - �صفته  بالق�صية : وكيل

 املطلوب اإعالنه : 1- �صليفادي كو�صتا  - �صفته  بالق�صية : م�صتاأنف �صده .
جمهول حمل االإقامة 

مو�صوع االإعالن : وحددت لها جل�صه يوم االأربعاء املوافق 2020/6/10 ال�صاعة 17.30 م�صاءا 
بالقاعة رقم ch1.B.8 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12899 بتاريخ 2020/4/2   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 1397/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/1833 اأمر اأداء ، ب�صداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )4131 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 

طالب االإعالن : دوكون لل�صناعة - �س م ح - فرع دبي - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
وميثله : علي ابراهيم  حممد احلمادي - �صفته بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- ليك�صتون للمقاوالت - �س ذ م م - �صفته بالق�صية : منفذ �صده
جمهول حمل االإقامة 

مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة  التنفيذ  املنفذ به وق��دره )4131( درهم اىل طالب 
�صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12899 بتاريخ 2020/4/2   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 1709/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/2538 جتاري جزئي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 56350 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب االإعالن : ايبكو للزيوت - فرع - �صركة ايبكو للم�صاريع - ذ م م - �صفته بالق�صية : 

طالب التنفيذ  وميثله : علي اإبراهيم حممد احلمادي -  �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- برايت الين  للتجارة العامة - �س ذ م م  - �صفته  بالق�صية : منفذ 

�صده - جمهول حمل االإقامة 
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )56350( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12899 بتاريخ 2020/4/2   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  435/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ اأمر امل�صادقة على حكم التحكيم ال�صادر يف االمر على عري�صة حتكيم 
رقم 2018/32 ل�صداد املبلغ املنفذ به وقدره /= 71131501 درهم �صامال الر�صوم وامل�صاريف.  

طالب االإعالن : ناف بهرات انرتنا�صيونال ليمتد - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- خط حم�صن للتجارة العامة - �س ذ م م  - �صفته بالق�صية : منفذ �صده 

جمهويل حمل االإقامة 
مو�صوع االإعالن :

نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة لدى وزارة االإقت�صاد وهي عبارة عن عالمات جتارية 
وعدد )7( عالمات وارقامها )117033- 117034 - 124710 - 124712 - 126361 - 146362( وفاء 

للمبلغ املطالب به وقدره )71112072.82( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 
بناء على قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ 2020/3/11

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12899 بتاريخ 2020/4/2   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 2180/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/3389 اأمر اأداء ، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 1196860 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب االإعالن : اجلري للتكنولوجيا - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

وميثله : علي �صلطان علي احلداد -  �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنه  : 1- ام كي بي خلدمات �صبكات تقنية  املعلومات - �س ذ م م - �صفته بالق�صية : 

منفذ �صده - جمهول حمل االإقامة 
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )1196860( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج���راءات 

ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12899 بتاريخ 2020/4/2   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 1424/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2016/1517 جتاري كلي ، 
ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 1364860 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 

طالب االإعالن : بنك م�صر - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه  : 1- �صركة كو�صي التجارية - ذ م م  - �صفته بالق�صية : منفذ �صده 

جمهول حمل االإقامة 
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  االإع��الن : قد  مو�صوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )1364860( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12899 بتاريخ 2020/4/2   

 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�شر
�شادرة من حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
يف الدعوى رقم 2019/378 مدين جزئي ال�شارقة 

  اإعالن اخل�شم املدخل باإعادة الدعوى امام الدائرة اجلزئية الثالثة - ن�شرا  
اىل اخل�صم املدخل : يحيى �صاه وايل 

حيث اأن املدعني : ورثة املتوفى اوديا كومار بامات كارا
تبني اإعادة الدعوى لهذه الدائرة بقرار من حمكمة االإ�صتئناف. 

وبتاريخ 2020/3/31 م قررت املحكمة باإعالنكم بجل�صة القادمة.   
الثالثة( يف متام  الكلية  )الدائرة  املحكمة  امام هذه  لذلك يقت�صي ح�صورك 
ال�صاعة الثامنة والن�صف  من �صباح يوم 2020/4/28م ويف حالة تخلفك عن 
احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر 

الدعوى يف غيابك.
مكتب اإدارة الدعوى/اأمني ال�شر  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

العدد 12899 بتاريخ 2020/4/2   
املدعية : اويل اند غاز انرتنا�صيونال - �س م ح  - بوكالة املحامي / خليفة بن هويدن  

�صد املدعي عليه االأوىل : البنك العربي املتحد 
بوكالة املحاميني / حممد عي�صى ال�صويدي و�صبحي ح�صن اأحمد 

املدعي عليها الثانية : �صركة توب ل�صناعات حقول النفط  املحدودة - �س م ح 
اإعان بالن�صر للدعوى 2019/4349 جتاري كلي - ال�صارقة 

دعوى حل�صور اإجتماع اخلربة 
املعلن اإليه / �صركة توب ل�صناعات حقول النفط املحدودة - �س م ح 

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة ال�صارقة االإبتدائية املوقرة العمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم 
اخلمي�س املوافق 2020/4/16 يف متام ال�صاعة العا�صرة �صباحا موعدا لالإنتقال ملقر ال�صركة املدعي عليها الثانية/ 

�صركة توب ل�صناعات حقول النفط  املحدودة باملنطقة احلرة احلمرية بال�صارقة للمعاينة. 
املتعلقة  امل�صتندات  كافة  اإح�صاركم  مع  املذكور  االجتماع  حل�صور  قانونا  ميثلكم  من  او  ح�صوركم  يطلب  لذا 
املاأمورية وا�صتالم  ا�صتف�صارات وملتابعة اجراءات تنفيذ  اية  ب�صاأن  باأول  اوال  ، وعليكم مراجعة اخلبري  بالدعوى 

امل�صتندات والتعقيب عليها. 

اخلبري 
حممد عبداهلل اجل�شمي 

اإجتمـــــاع خبــــــرة
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

املال،  ب�صرى  الدكتورة  �صعادة  اأ���ص��ادت 
التنمية  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
املجتمع،  تنمية  دائ���رة  يف  املجتمعية 
بجهود اجلهات يف متكني ودم��ج ذوي 
وتوفري  دوره������م  وت���ع���زي���ز  ال���ت���وح���د، 
يتجزاأ  ال  ج����زءا  الأن���ه���م  متطلباتهم 
العاملي  ال��ي��وم  ه��ذا  ويف  املجتمع،  م��ن 
علينا م�صاعفة م�صوؤوليتنا جتاه ذوي 
التوحد والعمل على تطوير مهاراتهم 

واإمكانياتهم.
واأكدت املال، يف هذه املنا�صبة، بالتزامن 
مع املو�صوع الذي مّت حتديده من قبل 
تركيز  كمجال  املتحدة  االأمم  منظّمة 
لليوم العاملي للتوّحد لهذا العام وهو 

اإّن  الر�صد”،  مرحلة  اىل  “االنتقال 
التوّحد  ذوي  م���ن  ال��ه��م��م  اأ����ص���ح���اب 
لديهم  الر�صد  والذين هم يف مرحلة 
واملت�صاوية  الكاملة  امل�صاركة  يف  احل��ّق 
واالقت�صادية،  االجتماعية  احلياة  يف 
الربامج  وتطوير  و�صع  يجب  وعليه 
والتدخالت الالزمة لتلبية متطلبات 
املرحلة املحورية يف حياتهم من  هذه 
خالل الرتكيز على املجاالت التالية: 
الثانوية  مرحلة  يف  ال��دام��ج  التعليم 
التاأهيل  ب���رام���ج  ال���ع���ايل،  وال��ت��ع��ل��ي��م 
الدامج  ال��ت��وظ��ي��ف  امل��ع��ت��م��دة،  امل��ه��ن��ي 
العي�س  مهارات  دعم  برامج  والداعم، 
ال�صباب  ب��رام��ج  يف  امل�صاركة  امل�صتقّل، 
م��ث��ل ال��ت��ط��وع وال��ث��ق��اف��ة وال��رتف��ي��ه و 
امل�صري  تقرير  يف  وامل�صاركة  الريا�صة 

و�صنع القرارات.
واأ���ص��اف��ت امل����ال، ان��ط��الق��اً م��ن دورن���ا 
للقطاع االجتماعي يف  كجهة منظمة 

اأبوظبي، نويل اأ�صحاب الهمم اأولوية 
اىل  نهدف  حيث  اأعمالنا،  يف  ق�صوى 
م���ن املجتمع  وال���وع���ي  ال��ف��ه��م  زي�����ادة 
باأ�صحاب  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل�����ص��ائ��ل  مل��خ��ت��ل��ف 
دجمهم  اآل�����ي�����ات  وت���ط���وي���ر  ال���ه���م���م، 
املتكافئ  الو�صول  ل�صمان  ومتكينهم، 
خدمات  ولتقدمي  والفر�س،  للحقوق 
وتطوير  عالية،  ج��ودة  وذات  متكاملة 
على  مبنية  و�صيا�صات  ا�صرتاتيجيات 
املمار�صات  اأف�������ص���ل  وح�����ص��ب  االأدل�������ة 
العاملية، مما ي�صاهم يف حت�صني جودة 

حياة اأ�صحاب الهمم واأ�صرهم.
االإعالن  املتوقع  من  امل��ال،  واأو�صحت 
م�صروع  ع����ن  ال���ع���اج���ل  ال���ق���ري���ب  يف 
الأ�صحاب  ال�����ص��ام��ل��ة  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
الهمم يف اإم��ارة اأبوظبي مع اأكر من 

12 جهة معنية يف االإمارة و مب�صاورة 
تت�صمن  و����ص���وف  ال���ه���م���م،  اأ����ص���ح���اب 
ال�صحة  وه���ي:  رئي�صية  حم���اور  اأرب���ع 
التعليم،  االج���ت���م���اع���ي���ة،  وال���رع���اي���ة 
التوظيف، جمتمعات داجمة ومهيئة، 
احلوكمة،  مم��ّك��ن��ات:   4 اإىل  اإ���ص��اف��ة 
ال��ب��ي��ان��ات، البحث  ج����ودة اخل���دم���ات، 
و�صوف  امل�صتدام،  والتمويل  واالبتكار 
رفع  يف  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ه���ذه  ت�صاهم 
بناء  االإع��اق��ة  ح��ول  املجتمعي  ال��وع��ي 
على النموذج الداعم حلقوق اأ�صحاب 
الهمم وتطوير اآليات تت�صمن  متكني 
حمفزين  باعتبارهم  الهمم  اأ�صحاب 
اىل  ب��االإ���ص��اف��ة  االج��ت��م��اع��ي،  للتغيري 
ذات  متكاملة  خ��دم��ات  تقدمي  �صمان 
احلكومة،  م�صتوى  على  عالية  ج��ودة 

وال��ق��ط��اع اخل��ا���س وال��ث��ال��ث، ونتطلع 
لتحقيق  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة،  ه���ذه  ع��رب 
دامج وممكن  املجتمع  روؤيتنا يف جعل 
الأ���ص��ح��اب ال��ه��م��م، وب��ال��ت��ايل حتقيق 
وهو  ر�صالتنا  م��ن  االأ���ص��ا���ص��ي  ال��ه��دف 
ت�صكيل نواة ملجتمع مت�صامح وحا�صن 
جلميع ال��ف��ئ��ات. وجت���در االإ����ص���ارة، اأن 
ملجموعة  �صامل  م�صطلح  هو  التوحد 

الع�صبية  النمائية  اال�صطرابات  من 
ال�صخ�س  م����ه����ارات  يف  ت����وؤث����ر  ال���ت���ي 
وال�صلوكية،  والتوا�صلية  االجتماعية 
حيث ميكن يف بع�س االأحيان الك�صف 
�صهرا  ال18  اال�صطراب يف عمر  عن 
تبداأ  االأع���را����س  اأّن  ح��ي��ث  اأ���ص��غ��ر  اأو 
يف ال��ظ��ه��ور خ���الل ال��ع��ام��ني االأول����ني 
م��ن ال��ع��م��ر،  وم���ن امل��م��ك��ن ت�صخي�س 

من  موثوق  ب�صكل  التوحد  ا�صطراب 
وخربة  ك��ف��اءة  ذات  متخ�ص�صني  قبل 
االإ�صارة  جت���در  ك��م��ا  ال�����ص��ن��ت��ني،  بعمر 
املبكر  ب��ال��ت��دخ��ل  ال���ب���دء  اأه��م��ي��ة  اىل 
لتحقيق  عاملياً  مثبتة  ممار�صات  وف��ق 
النمائية  االكت�صابات  من  قدر  اأق�صى 
والتعليمية و�صمان دمج ذوي التوحد 

يف خمتلف نواحي احلياة.  

•• اأبوظبي-وام:

ي�صادف الثاين من �صهر اأبريل كل عام “اليوم العاملي للتوحد “، الذي يعد فر�صة 
والتوعية  الغام�صة،  االإع��اق��ة  عليها  يطلق  التي  احلالة  تلك  اإىل  االنتباه  للفت 
ب�صاأن التعامل مع حاالت التوحد ومفاهيم التوحد �صعياً نحو دجمهم لي�صبحوا 

اأفرادا فاعلني يف املجتمع.
وتقدم موؤ�ص�صة زايد العليا الأ�صحاب الهمم برامج رعاية وتاأهيل مبعايري عاملية 
التاأهيل  و  الرعاية  مراكز  يف  امل�صجلني  التوحد  طلبة  من   298 لعدد  معتمدة 
التابعة لها يف اإمارة اأبوظبي، منهم 175طالبا وطالبة مبركز اأبوظبي للتوحد يف 
اأبوظبي، و89 من الطالب مبركز العني للتوحد مبنطقة العني، اإ�صافة اإىل 21 
طالباً مبركز مدينة زايد للرعاية والتاأهيل، و6 طالب مبركز غياثي للرعاية 
املرفاأ  مبركز  وطالبني  والتاأهيل،  للرعاية  ال�صلع  مبركز  طالب   3 و  والتاأهيل، 
اليوم  ومبنا�صبة  والتاأهيل.  للرعاية  الوقن  مبركز  وطالبني  والتاأهيل،  للرعاية 
بني  امل�صرتك  العمل  وتعزيز  اجلهود  ت�صافر  اإىل  املوؤ�ص�ّصة  دعت  للتوحد  العاملي 
كافة موؤ�ص�صات الدولة وال�صيما املوؤ�ص�صات البحثية وعلى راأ�صها اجلامعات واملراكز 
العلمية املتخ�ص�صة، للوقوف على اأ�صباب ت�صارع انت�صار ا�صطراب التوحد، و�صبل 
االأطفال  على  ال�صلبية  اآث��اره  لتقليل  والعمل  انت�صاره،  من  واحل��د  منه  الوقاية 
رعاية  وموؤ�ص�صات  م��راك��ز  تقدمه  م��ا  م��ع  اجلميع  جهود  لتتكامل  ب��ه،  امل�صابني 

وتاأهيل اأ�صحاب الهمم من خدمات عالجية وتعليمية وتاأهيلية لتلك الفئات.
العليا  زاي��د  ملوؤ�ص�صة  العام  االأم��ني  العايل احلميدان  اهلل عبد  �صعادة عبد  اأك��د  و 
الأ�صحاب الهمم يف ت�صريح لوكالة اأنباء االإم��ارات / وام/ حر�س دولة االإمارات 
ومنهم  الهمم  اأ�صحاب  وال�صيما  املجتمع  �صرائح  لكافة  توفري حياة كرمية  على 
لرعايتهم  متخ�ص�صة  م��راك��ز  ب��اإن�����ص��اء  ق��ام��ت  ح��ي��ث  ال��ت��وح��د،  ا���ص��ط��راب  ذوي 
وتاأهيلهم والعمل على متكينهم ودجمهم يف املجتمع، كما متنحهم االأولوية يف 
احل�صول على العالج ال�صريع يف جميع م�صت�صفيات الدولة تقديراً الإ�صهاماتهم 
البّناءة وتقديراً الأ�صرهم ل�صعيهم اإىل دفعهم نحو العطاء، وتوفري حدائق خا�صة 

بهم تتوافق مع املعايري العاملية لالأمن وال�صالمة.
التي نتحملها  امل�صوؤولية  ا�صتح�صار  انه علينا كموؤ�ص�صات وجامعات وكاأ�صر  وقال 
جهودنا  وتن�صيق  التوحد،  م�صابي  وال�صيما  الهمم  اأ�صحاب  ورع��اي��ة  خدمة  يف 
والتكاتف والتعاون للعمل على زيادة الوعي حول ا�صطرابات التوحد واأعرا�صه، 
وتعزيز دور امل�صابني بالتوحد وال�صعي نحو دجمهم ومتكينهم يف املجتمع ، ف�صاًل 

عن دعم اأ�صرهم .
واأو�صح �صعادة عبد اهلل احلميدان اأن االإح�صائيات العاملية ت�صري اإىل اأن واحد من 
وميكن  الطفولة  يف  يبداأ  التوحد،  بطيف  م�صاب  العامل  ح��ول  طفاًل   160 كل 
ا�صتمراره اإىل ما بعد البلوغ، وهذا االأمر يدعونا جميعاً اإىل االنتباه والعمل اجلاد 
تاأثري  من  له  ومل��ا  حياتهم،  يف  حتديات  من  ميثله  ملا  التوحد  ا�صطراب  ملواجهة 
يف قدرتهم على التوا�صل والتعلم والعي�س امل�صتقل، ولن يتاأتى ذلك اإال بتظافر 
اجلامعات  راأ�صها  وعلى  البحثية  املوؤ�ص�صات  بني  امل�صرتك  العمل  وتعزيز  اجلهود 
واحلد  منه  الوقاية  و�صبل  اال�صطراب،  هذا  انت�صار  ت�صارع  اأ�صباب  على  للوقوف 

من انت�صاره.
العملية  باالحتياجات  اجلامعي  العلمي  البحث  رب��ط  اأهمية  احل��م��ي��دان  واأك���د 
كافة  اهتمام  ظ��ل  يف  وذل��ك  الهمم،  اأ�صحاب  يخدم  ومب��ا  للمجتمع،  والواقعية 
بخدماتهم  االرت��ق��اء  على  واحل��ر���س  الهمم  باأ�صحاب  الكبري  ال��دول��ة  موؤ�ص�صات 

والعمل على دجمهم ومتكينهم يف املجتمع وفق اأ�ص�س علمية متطورة.
ملوؤ�ص�صة  التابع  باأبوظبي  ال��زع��ف��ران��ة  مبنطقة  للتوحد  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  وي��ق��دم 
والبالغ عددهم  التوحد  ا�صطراب طيف  لطلبة  العليا عددا من اخلدمات  زايد 
 36 منهم   2020-2019 الدرا�صي  العام  يف  م�صجلني  وطالبة  148طالب 
وتت�صمن  املهني  بالتاأهيل   27 اإىل  اإ�صافة  �صديدة،  اإعاقات  و16  مبكرا  تدخال 
االأن�صطة  وخدمات  املبكر،  التدخل  وخدمات  والتاأهيل،  التعليم  املركز  خدمات 
الرتبوية واالأن�صطة املجتمعية ت�صتمل على برامج ترفيهية وعلمية وجمتمعية 
و�صملت   ، ال��دول��ة  وخ��ارج  داخ��ل  وم�صاركات  واإن�صانية  ودينية  وطنية  وفعاليات 
واخلدمات  امل�����ص��اع��دة  والتكنولوجيا  واملو�صيقية  والفنية  الريا�صية  ال��رتب��ي��ة 
والتخاطب  النطق  الوظيفي وعالج  والعالج  الطبيعي  العالج  ت�صمل  العالجية 

، باالإ�صافة اإىل اخلدمات التاأهيلية .
ومن جانبها قالت عائ�صة �صيف املن�صوري مديرة مركز اأبوظبي للتوحد يف ت�صريح 
زيادة  وهناك  الغام�صة،  االإع��اق��ات  من  يعترب  التوحد  ا�صطراب  ان   “ ل�”وام 
اأبوظبي ودولة  اإمارة  وا�صحة يف عدد امل�صابني با�صطراب التوحد علي م�صتوى 
االإم��ارات، فا�صطراب التوحد ي�صيب 15 طفاًل من كل ع�صرة اآالف حالة والدة 
يف العامل، وميكن اكت�صافه مع بلوغ الطفل �صنتني ون�صف من عمره، والالفت اأنه 
يطال اأربعة اأوالد مقابل بنت واحدة، وتت�صاعف امل�صكلة اإذا كان الطفل التوحدي 
يعاين من اإعاقة عقلية، كون الدرا�صات االأخرية اأثبتت اأن %75 من املتوحدين 

يعانون من اإعاقة عقلية مرافقة للتوحد .

وتظهر على الطفل امل�صاب بالتوحد �صلوكيات غريبة كانعزاله عن النا�س وعدم 
باالأمل،  �صعوره  وع��دم  منتظمة،  غ��ري  بحركات  وقيامه  معهم  بالب�صر  ات�صاله 
ومقاومته للتغيري ورف�صه للعناق، اأما عندما يكون التوحد الذي يعاين منه قوياً 

فينحو باجتاه العدوانية ال�صديدة وتنتابه نوبات غ�صب الأ�صباب غري معروفة.
املرافق  م��ن  ال��ع��دي��د  ي�صتمل  اأب��وظ��ب��ي  للتوحد يف  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  اأن  واأ���ص��اف��ت 
املو�صيقية،  واالأدوات  االأجهزة  مع  املو�صيقى  لتعليم  و�صفوف  �صفية،  منها غرف 
خالله  من  للطالب  تقدم  ومطعم  ريا�صة  و�صالة  االأكادميي  للتعليم  و�صفوف 
وجبات �صحية، اإىل جانب توفر االألعاب يف �صاحة املركز، ويتم ا�صتخدام ال�صباحة 
يف عالج حاالت ا�صطراب طيف التوحد ومت جتهيز م�صبح خا�س لذلك، وي�صتقبل 
املواطنات فقط من عمر ثالث  واأبناء  املواطنني  التوحد  ا�صطراب طيف  طلبة 
�صنوات اإىل خم�س �صنوات يف ق�صم التدخل املبكر، ومن �صن 5-15 �صنة يف ق�صم 
طيف التوحد وما فوق �صن 15 �صنة يدخل ق�صم التاأهيل. وت�صتخدم باملركز طرق 
عالجية ا�صرتاتيجية لتعديل ال�صلوك وا�صتخدام التكنولوجيا امل�صاعدة اإىل جانب 
اختيار برامج تعليمية متخ�ص�صة، وا�صتخدام اأحدث االأجهزة والتقنيات احلديثة 
يف  معتمدة  خدمات  �صبع  تقدم  كما  الذكية،  اللوحات  ا�صتخدام  منها  التعليم  يف 
والت�صخي�س، خدمة  التقييم  التوحد وهي: خدمة  با�صطراب  للم�صابني  املركز 
الرعاية  وخدمة  والتاأهيل،  التدريب  وخدمة  التعليم،  وخدمة  املبكر،  التدخل 
النف�صي  االر���ص��اد  وخ��دم��ة  ال��دم��ج،  وخ��دم��ة  واالجتماعية،  والنف�صية  ال�صحية 

واالجتماعي وخدمة التوظيف.
بح�صب  تختلف  املخ�ص�صة  العالجية  ال��ربام��ج  اخ��ت��الف  اأن  املن�صوري  واأك���دت 
اأو �صريحة مر�صية وهي برامج عاملية معتمدة وموحدة، ومنها  كل فئة عمرية 
برنامج تيت�س، برنامج لوفا�س، برنامج بيك�س، برنامج حتليل ال�صلوك، وجميع 
هذه الربامج ت�صتخدم لو�صع الربنامج اخلا�س لكل طالب بناء على نقاط القوة 
وال�صعف عند الطفل امل�صاب بالتوحد، باعتباره املحور الرئي�صي يف كل العمليات 

واخلطط العالجية املرتبطة بهذا النوع من اال�صطراب.
من جانبها قالت موزة اأحمد ال�صالمي مدير مركز العني للتوحد التابع للموؤ�ص�صة 
املن�صرم على �صهادة  العام  املركز ح�صل يف نهاية �صبتمر من  اإن  مبنطقة العني، 
للتوحد،  الربيطانية  يقدمها من اجلمعية  التي  باخلدمات  الدولية  االع��رتاف 
املوؤ�ص�ّصة حيث �صبق ح�صول مركز  اإىل  وهي �صهادة عاملية واإجن��از جديد ي�صاف 
اأف�صل اجلهات  2015، واجلمعية من  ال�صهادة عام  تلك  للتوحد على  اأبوظبي 
على م�صتوى العامل يف هذا املجال، حيث جرى التدقيق على برامج املركز املقدمة 

من قبل اجلمعية التي ت�صمن جودة اخلدمات املقدمة يف املراكز لفئة ا�صطراب 
التوحد وهي تعمل يف جميع انحاء اململكة املتحدة و خمتلف اأنحاء العامل.

واأ�صافت اأن املركز يقدم خدماته لعدد 89 طالباً وطالبة يف املرحلة احلالية منهم 
15 تدخل مبكر، ونحر�س �صنوياً على امل�صاركة يف اأن�صطة �صهر التوحد العاملي، و 
�صدر قرار بتحويله من وحدة اإىل مركز يف العام 2016 ليخدم �صريحة مهمة 
االأطفال  اهتمام ورعاية خا�صة من  اإىل  العني ممن يحتاجون  اأبناء مدينة  من 

امل�صابني با�صطراب التوحد.
يت�صف  الذي  الع�صبي  النمو  ا�صطراب  هو  التوحد  اإن  ال�صالمي:   وقالت موزة 
ب�صعف التفاعل االجتماعي والتوا�صل اللفظي وغري اللفظي وباأمناط �صلوكية 
حتت  جميعها  ت��ن��درج  ا�صطرابات  ث��الث  اأح��د  التوحد  ويعترب  ومتكررة  مقيدة 
ا���ص��ط��راب طيف ال��ت��وح��د وي��ك��ون اال���ص��ط��راب��ان ال��ث��اين وال��ث��ال��ث م��ع��اً متالزمة 
يعرف  وم��ا  واللغوي  امل��ع��ريف  النمو  يف  التاأخر  اإىل  تفتقر  التي  “ا�صبريجر” 
باال�صطرابات النمائية ال�صاملة غري املحددة ويتم ت�صخي�صه يف حال عدم تواجد 
معايري حتديد ا�صطراب التوحد او متالزمة ا�صبريجر وذلك بح�صب ت�صخي�س 
الدليل االإح�صائي DSM5. وذكرت اأن و�صائل دمج اأطفال التوحد يف املجتمع 
باإعاقة  يتعلق  ما  كل  ون�صر  تعريف  هي  االأوىل  اخلطوة  ولكن  وكثرية،  متعددة 
التوحد يف املجتمع ب�صكل عام ويف املجتمع املدر�صي ب�صكل خا�س، الأننا نعمل على 
دمج الطالب دجماً اجتماعياً يف خمتلف االأن�صطة ال�صفية والال�صفية مع اأقرانه 
من الطلبة العاديني يف املدار�س احلكومية والعمل على ت�صجيع الطالب العاديني 
با�صطراب  املرتبطة  وال�صلوكيات  واالأع��را���س  حالته  وفهم  الطالب  تقبل  على 

التوحد.
اأبوظبي للخدمات العامة  اأن �صركة  اإىل  اأ�صارت  مقر جديد يف مدينة العني : و 
“م�صاندة” تعمل يف الوقت احلايل على اإجناز م�صروع املبنى اجلديد ملركز العني 
للتوحد، وي�صري وفق اخلطة املو�صوعة للتنفيذ، ومن املقرر ت�صليمه اإىل املوؤ�ص�صة 
�صرحاً  اإجن���ازه  بعد  املركز  و�صي�صكل   ، اجل��اري  العام  من  الثاين  الن�صف  خ��الل 
املجتمع،  يف  واالن��دم��اج  باالنخراط  الفئة  لهذه  ي�صمح  مهماً،  وتدريبياً  تعليمياً 
التنمية  م�صرية  يف  وموؤثرين  فاعلني  اأف���رادا  ليكونوا  اإبداعاتهم  اإب���راز  واأي�صاً 

ال�صاملة التي ت�صهدها الدولة.
واأو�صحت اأن مبنى املركز اجلديد يت�صع لعدد 166 طالبا من عمر التدخل املبكر 
وكذلك  والتاأهيلية  التعليمية  وي�صمل جميع اخلدمات  املهني  التاأهيل  اإىل عمر 

املرفقات العالجية واالأن�صطة املتنوعة .

•• ال�شارقة _ الفجر:

ا�صتنفار جهودها ال�صتكمال م�صروع  بلدية احلمرية  وا�صلت 
التعقيم الوطني يف منطقة احلمرية يف يومها ال�صاد�س .

امل�صاندة على موا�صلة  البلدية مبعاونة اجلهات  و�صعت فرق 
التعقيم يف كافة املناطق واالأحياء منذ بداية ال�صاعة الثامنة 

من م�صاء اأم�س االأول .
وحر�س �صعادة مبارك را�صد ال�صام�صي مدير بلدية احلمرية 
التعقيم  م�صروع  ا�صتكمال  بدء  قبل  العمل  بفرق  اللقاء  على 
ال��وط��ن��ي يف م��ن��ط��ق��ة احل��م��ري��ة م��وج��ه��ا ل��ه��م ال��ت��ح��ي��ة على 
جهودهم وحر�صهم على خدمة الوطن من خالل عملهم يف 

خدمة املنطقة .
موا�صلة  يف  اأعمالها  لتبا�صر  التعقيم  ف��رق  انطلقت  بعدها 
برنامج التعقيم الوطني يف خمتلف االأحياء ومن اأمام املتاجر 

لرفع ال�صالمة وحماية القاطنني
ال�صام�صي مدير بلدية احلمرية يف هذا  اأو�صح مبارك را�صد 
برنامج  واإجن���از  �صرعة  ع��ل��ىى  حر�صت  البلدية  اأن  ال�صدد 
والدورات  وال�صوارع  املناطق  كافة  لي�صمل  الوطني  التعقيم 
معدالت  اأعلى  حتقيق  بهدف  امل��ن��ازل  مداخل  اإىل  والو�صول 
يف  و�صالمتهم  القاطنني  �صحة  على  تنعك�س  والتي  التعقيم 
فريو�س  من  املناطق  خلو  على  العامة  القيادة  حر�س  اإط��ار 

كورونا املتجدد.

•• راأ�س اخليمة - الفجر 

اأجنزت دائرة اجلمارك براأ�س اخليمة خالل نطبيقها العمل عن بعد الأغرا�س 
االإلكرتونية  املن�صرم  جمموعة من اخلدمات  وح��ت   22 تاريخ  ال��ط��وارئ من 
حتققها  باتت  التي  الكبرية  اال�صتفادة  يعك�س  مما  خدمة؛   7396 عددها  بلغ 
لدائرة  االإلكرتونية  اخل��دم��ات  وتنوعت  للمتعاملني.  االإلكرتونية  اخل��دم��ات 

اجلمارك بني جمموعة الت�صجيل والرتاخي�س وجمموعة التخلي�س اجلمركي 
وجمموعة االإعفاء اجلمركي وجمموعة الرقابة والتفتي�س اجلمركي وجمموعة 

رد ال�صمانات النقدية واالإفراج عن ال�صمانات امل�صرفية.
الدائرة   جاهزية  اجلمارك  لدائرة  العام  املدير  املحرزي  حممد  الدكتور  واأك��د 
احل�صور  اإىل  احل��اج��ة  دون  امل��راج��ع��ون  يحتاجها  التي  اخل��دم��ات  جميع  اإجن���از 
البوابة  ا���ص��ت��خ��دام  ميكنهم  ح��ي��ث  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع��ة  امل��راك��ز  اأو  ل��ل��دائ��رة  ال�صخ�صي 

ب��ال��دائ��رة يف طلب اخل��دم��ات وت��وف��ريه��ا مثل خدمات  االإل��ك��رتون��ي��ة اخل��ا���ص��ة 
اإ���ص��دار رم��ز امل�����ص��ت��ورد، واإ����ص���دار ال��ب��ي��ان اجل��م��رك��ي وب��ي��ان احل��م��ول��ة وت�صريح 
رد  وخدمة  والتفتي�س  واملعاينة  اجلمركي  االإعفاء  واإ�صدار  واخل��روج،  الدخول 
كامل،  اإلكرتوين  ب�صكل  امل�صرفية  ال�صمانات  عن  واالإف��راج  النقدية  ال�صمانات 
وبطريقة مي�صرة، يف ظل االح��رتازات الوقائية التي تتخذها الدائرة  ملواجهة 

هذا الفريو�س حفاًظا على ال�صالمة وال�صحة العامة.

بلدية احلمرية ت�شتكمل م�شروع التعقيم الوطني يف يومها ال�شاد�ش 

جمارك راأ�ش اخليمة تنجز 7396 
خدمة عن بعد

تزامنًا مع اليوم العاملي للتوحد

املال: ذوو التوحد جزء منا ولهم حق علينا

مراكز »زايد العليا« تقدم برامج رعاية وتاأهيل نوعية لي 298 من اأطفال التوحد 

العدد 12899 بتاريخ 2020/4/2   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 939/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 1615/2019 امر اداء ، ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )26945 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب االإعالن : دوكون لل�صناعة - �س م ح - فرع دبي - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

وميثله : علي اإبراهيم حممد احلمادي - �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنهما : 1- ال�صاب للمقاوالت - �س ذ م م  2-اوماناكوتان جوبي بيالى جوبي 

بيالي برامو - �صفتهما  بالق�صية : منفذ �صدهما - جمهويل حمل االإقامة 
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )26945( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12899 بتاريخ 2020/4/2   

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2224/2019/11 مدين جزئي   

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�صامن مببلغ وقدره )110000 درهم( والر�صوم 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اإقامة الدعوى وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ 

املعجل بال كفالة.  
طالب االإعالن :  غالمر�صا يو�صف ر�صتمخاين  - �صفته بالق�صية : مدعي  

املطلوب اإعالنهما : 1- حممد عبداحلميد مع�صوم العو�س ب�صفته ال�صخ�صية وب�صفته مدير �صركة اريان هوم 
اري��ان هوم للتجارة العامة - �س ذ م م - �صفتهما  بالق�صية : مدعي عليهما -  للتجارة العامة - �س ذ م م 2- 

جمهويل حمل االإقامة 
اأعاله  مو�صوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2020/2/6 يف الدعوى املذكورة 
ل�صالح/غالمر�صا يو�صف ر�صتمخاين : بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعيني مبلغ ومقداره 110.000 درهم 
ومبلغ  وامل�صاريف  بالر�صوم  والزامهما   ، ال�صداد  متام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة 
ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.     حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

املحكمة  الإبتدائية   املدنية 
العدد 12899 بتاريخ 2020/4/2   

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 3476/2019/16 جتاري جزئي   

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )137137.95( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ االإ�صتحقاق وحتى ال�صداد التام.  

طالب االإعالن :  بنك امل�صرق )�صركة م�صاهمة عامة(  - �صفته بالق�صية : مدعي  
وميثله : خالد خليفة حممد �صيف حثبور - �صفته بالق�صية : وكيل 

املطلوب اإعالنه : 1- فينا مورواين جاي كي�صان موراين - عن نف�صها وب�صفتها مدير امل�صهور للكهربائيات - �س ذ م م 
2- مناور متعب للكهربائيات �صركة ال�صخ�س الواحد - �س ذ م م - �صفتهما   بالق�صية : مدعي عليهما

جمهول حمل االإقامة 
اأعاله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف   2020/1/14 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   : االإع��الن  مو�صوع 
امل�صرق )�صركة م�صاهمة عامة( بالزام املدعي عليهما بالت�صامن فيما بينهما بان يوؤديا للبنك املدعي  ل�صالح/بنك 
مبلغ 25و 86649 درهم وفوائده بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى و حتى متام ال�صداد والزمتهما امل�صروفات والف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12899 بتاريخ 2020/4/2   

الإعالن بالن�شر 
�شادرة من حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

يف الق�شية رقم 2020/1627 عمايل جزئي 
اىل املدعى عليه / �صركة العارف للمقاوالت - ذ م م - فرع ال�صارقة 

حيث ان املدعي / حمدي جمعه حممد حممد 
قد اقام عليك الدعوى املذكور رقمها اعاله لدى هذه املحكمة ، ويطالب فيها : 

بالزام املدعي عليه دفع مبالغ مالية وهي عبارة عن م�صتحقات عمالية مع االلزام  بالر�صوم 
وامل�صاريف. 

لذلك يقت�صي ح�صوركم امام مكتب اإدارة الدعوى رقم 8 باملحكمة يف متام ال�صاعة الثالثة 
من م�صاء يوم 2020/5/12 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف 
حال تخلفكم عن احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر 

نظرالدعوى يف غيابكم يف تاريخ 2020/5/26 
مكتب اإدارة الدعوى
اأمني ال�شر    

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

العدد 12899 بتاريخ 2020/4/2   
�صركة / مو�صا�صي منطقة حرة ، )رخ�صة رقم 3676(  والكائنة ب����مدينة دبي ، املنطقة 

احلرة ملطار دبي ، �س ب : 54608 ، دبي ، دولة االمارات العربية املتحدة ، واملرخ�صة لدى 
�صلطة املنطقة احلرة ملطار دبي ،  ترغب هذه ال�صركة املذكورة يف اعالن قرارها للكافة 
والذى مت اتخاذه بوا�صطة جمل�س االإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ  2020/3/9  
ب�صاأن اغالق وحل ال�صركة. وفقا لذلك ، تهيب ال�صركة باأى طرف معنى باالمر ولديه 
اى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 15 يوما من تاريخ هذا 

االعالن عن طريق الربيد امل�صجل او االت�صال ب :
ال�صادة / ايه بي كيه �صقر لتدقيق احل�صابات 

�س ب : 19524 ، دبي  ،  دبي - دولة االمارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 2511585 4 971+  00971555064883+ 

bigy@abkauditing.com :  الربيد االلكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة اال�صعار واملحددة ب 15 يوما.

ا�شعار ت�شفية
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اأخبـار الإمـارات
جامعة العني تفعل نظام العمل عن بعد بن�شبة 90 %

•• العني-الفجر:

بعد  ع��ن  العمل  ن��ظ��ام  تفعيل  ع��ن  ال��ع��ني  اأع��ل��ن��ت جامعة 
يف  مقريها  يف  واالإداري����ة  االأك��ادمي��ي��ة  الهيئتني  الأع�صاء 
العني واأبو ظبي على اأن اأال تزيد ن�صبة العاملني الذين 
يتطلب عملهم التواجد يف اأماكن العمل على %10 من 
جمموع العاملني يف املن�صاأة، وذلك بالتوازي مع تطبيق 
نظام العمل عن بعد للعاملني الذين ال تتطلب مهامهم 

الوظيفية التواجد يف مقر العمل.
جاء ذلك القرار يف اإطار االإجراءات التي تتبعها حكومة 
امل�صتجد )كوفيد  للوقاية من فريو�س كورونا  االإم��ارات 
ومبا  و�صحته،  املجتمع  �صالمة  على  واحل��ف��اظ   )19

خمتلف  يف  وك��ف��اءت��ه  ال��ع��م��ل  ان�صيابية  ا���ص��ت��م��رار  ي��دع��م 
اجلهات والقطاعات. واأ�صار الدكتور نور الدين عطاطره 
كافة  ات��خ��ذت  االإدارة  اأن  اإىل  للجامعة  امل��ف��و���س  امل��دي��ر 
العمل عن بعد وعقدت برناجماً  التي تكفل  االإج���راءات 
تدريبياً ملوظفيها عن كيفية العمل عن بعد وخا�صة فيما 
ا�صتف�صاراتهم  والرد على  الطلبة اجلدد  بت�صجيل  يتعلق 
وا�صتقبال طلبات االلتحاق عرب نظام خا�س ومبتكر من 
قبل وحدة تقنية املعلومات يف اجلامعة. موؤكداً اأن جامعة 
ال��ع��ني حت��ر���س ع��ل��ى احل��ف��اظ ع��ل��ى �صحة ال��ع��ام��ل��ني يف 
ظل الظروف الراهنة.  من جانبه اأو�صح ال�صيد حممد 
اأن  ب��اجل��ام��ع��ة،  امل��ع��ل��وم��ات  ���ص��ع��ي��دات م��دي��روح��دة تقنية 
جامعة العني ت�صتخدم اأحدث التقنيات واالأنظمة والذي 

وعقد  اجل��ام��ع��ة  م��وظ��ف��ي  ب��ني  ال��ت��وا���ص��ل  خا�صية  يتيح 
كما  �صهولة.  بكل  بعد  عن  بالعمل  اخلا�صة  االجتماعات 
الو�صول  اإمكانية  للموظف  املعلومات  تقنية  تتيح وحدة 
على  امل��وج��ودة  وغ��ريه��ا  وامل�صتندات  الوثائق  جميع  اإىل 
�صطح املكتب اخلا�س باحلا�صب االآيل، مما ميكن املوظف 
من العمل باأريحيه و�صال�صة مع توافر جميع ما يحتاجه 
من وثائق وم�صتندات يف متناول يده. واأ�صار ال�صيد معاذ 
اإىل  والت�صجيل  القبول  العام يف وحدة  امل�صجل  الرب  اأبو 
اأن���ه يف ظ��ل ال��ظ��روف ال��راه��ن��ة و�صمن ح��ر���س اجلامعة 
على �صالمة الطلبة فاإنها تتيح لهم فر�صة تقدمي طلب 
م��ن خالل  االإل���ك���رتوين  والت�صجيل  وال��دف��ع  االل��ت��ح��اق 

من�صة خا�صة مرتبطة بوحدة القبول والت�صجيل. 

جلنة بيالوطني الحتادي تبداأ مناق�شة م�شروع قانون احتادي ب�شاأن حماية ال�شهود
•• دبي-وام:

بداأت جلنة �صوؤون الدفاع والداخلية واخلارجية باملجل�س الوطني االحتادي 
املوؤمترات  تقنية  خا�صية  خ��الل  م��ن  اأم�����س  عقدته  ال��ذي  اجتماعها  خ��الل 
النعيمي،  را���ص��د  علي  الدكتور  معايل  برئا�صة  كونفرن�س  الفيديو  املرئية 
 29 يت�صمن  وال��ذي  ال�صهود  ب�صاأن حماية  احت��ادي  قانون  مناق�صة م�صروع 
تتخذها  التي  والوقائية  االح��رتازي��ة  االإج����راءات  م��ع  وذل��ك متا�صياً  م���ادة، 
الدولة للحد من انت�صار االأوبئة واالأمرا�س واملحافظة على �صالمة خمتلف 
فئات املجتمع. وقال معايل الدكتور علي را�صد النعيمي اإن اللجنة حر�صت 
املرئية،  امل��وؤمت��رات  تقنية  خا�صية  ع��رب  بعد  ع��ن  االج��ت��م��اع  ه��ذا  عقد  على 
بعد، مبا  العمل عن  ن�صر نظام  اإىل  الهادفة  للتوجهات احلكومية  ا�صتجابة 
و�صماناً  االحت���ادي،  الوطني  املجل�س  يف  العمل  واأنظمة  طبيعة  مع  يتوافق 
ال�صتمرارية تاأدية االأعمال وتقدمي كافة اخلدمات يف كل الظروف الطارئة، 

موؤكداً اأنها جتربة ناجحة بكل املقايي�س.

اللجنة،  اليماحي مقرر  اللجنة �صعادة كل من نا�صر حممد  ح�صر اجتماع 
اأحمد اليماحي، وعبيد خلفان ال�صالمي، و�صهيل نخرية العفاري،  وحممد 

ويو�صف عبداهلل البطران .
وتف�صياًل قال معايل الدكتور علي را�صد النعيمي رئي�س اللجنة اإن م�صروع 
القانون يهدف اإىل تفعيل دور امل�صاركة املجتمعية يف ك�صف اجلرائم، وحماية 
واأف���راد  ال�صرية،  وامل�����ص��ادر  واخل����رباء،  واملبلغني  عليهم،  وامل��ج��ن��ي  ال�صهود 
اأي  من  حمايته  الق�صائية  اجلهة  تقرر  ومن  بهم،  ال�صلة  ووثيقي  اأ�صرهم، 
املجتمع  ووقاية  ترهيب،  اأو  انتقام،  اأو  اعتداء  اأو  منهم،  ب��اأي  يحيط  تهديد 
املجل�س  الخت�صا�صات  وف��ق��اً  ب��اأن��ه  معاليه  واأف���اد  اجل��رمي��ة.  ن�صبة  وخف�س 
الت�صريعية فاإن املادة 89 من الد�صتور تن�س على: مع عدم االإخالل باأحكام 
املادة "110" تعر�س م�صروعات القوانني االحتادية مبا يف ذلك م�صروعات 
رئي�س  اإىل  رفعها  قبل  االحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  على  امل��ال��ي��ة  ال��ق��وان��ني 
االحتاد لعر�صها على املجل�س االأعلى للت�صديق عليها ويناق�س املجل�س هذه 

امل�صروعات وله اأن يوافق عليها اأو يعدلها اأو يرف�صها.

وح�صب املذكرة االإي�صاحية مل�صروع القانون فاإن احلكومة ارتاأت اقرتاح هذا 
امل�صروع انطالقاً من �صعيها لتحقيق جمتمع اآمن وق�صاء عادل، عن طريق 
على  ويعمل  اجل��زائ��ي��ة،  ال��دع��اوى  يف  لل�صهود  احلماية  يكفل  ت�صريع  و�صع 
ت�صجيع ال�صهود، وامل�صادر ال�صرية على االإدالء باأقوالهم، وتوفري ال�صمانات 
الالزمة لتحقيق احلماية لهم، ويكفل ملنت�صبي القوة القيام بواجباتهم على 
امل�صاركة  دور  تفعيل  معه  يتحقق  ومبا  اجلرمية،  ن�صبة  خلف�س  وجه  اأكمل 
الدولية  االتفاقيات  متطلبات  ولتلبية  اجلرائم،  عن  الك�صف  يف  املجتمعية 

املن�صمة اإليها الدولة.
الكلمات  لبع�س  تعريفات  ت��ن��اول��ت  م���ادة،   29 ال��ق��ان��ون  م�����ص��روع  وت�صّمن 
والعبارات الواردة �صمن م�صروع القانون، باالإ�صافة اإىل بيان اأهداف القانون، 
ومهام  احلماية،  وح��دة  برنامج  باإن�صاء  املتعلقة  واالأح��ك��ام  �صريانه،  ونطاق 
القبول  واإج��راءات  املتعلقة مبعايري  املخت�صة، واالأحكام  ال�صلطة  واإلتزامات 
برنامج  القبول يف  ق��رار  وتدابري موؤقتة حلني �صدور  برنامج احلماية،  يف 
وتدابري  احلماية،  وثيقة  وم�صمون  وبتوقيع  املخت�صة  واملحكمة  احلماية، 

الق�صائية،  اجلهة  وب��ال��ت��زام��ات  املخت�صة  ال�صلطة  تتخذها  التي  احلماية 
واإعالن امل�صمول باحلماية باالأوراق الق�صائية، وتدابري احلماية اأمام اجلهة 
الق�صائية، وباإنهاء برنامج احلماية، وعدم اف�صاء معلومات برنامج احلماية، 
ال�صلة،  ذات  اجلهات  مع  والتعاون  بالعقوبات  املتعلقة  االأح��ك��ام  عن  ف�صاًل 
الالئحة  باإ�صدار  املتعلقة  اخلتامية  واالأح��ك��ام  املعلومات  و�صرية  وال�صجل، 
اإىل ن�صر القانون يف  التنفيذية واإلغاء االأحكام املخالفة للقانون، باالإ�صافة 

اجلريدة الر�صمية وتاريخ العمل باأحكامه.
جدير بالذكر اأن املجل�س الوطني االحتادي خالل جل�صته ال�صاد�صة من دور 
التي عقدها مبقره  ال�صابع ع�صر  الت�صريعي  للف�صل  االأول  العادي  االنعقاد 
باأبوظبي، برئا�صة معايل �صقر غبا�س رئي�س املجل�س الوطني االحتادي، قد 
2020 عن حماية ال�صهود،  اإحالة م�صروع قانون احتادي ل�صنة  وافق على 
املعنيني  بح�صور  ملناق�صته  واخلارجية  والداخلية  الدفاع  �صوؤون  جلنة  اإىل 
بح�صور  ملناق�صته  املجل�س  اإىل  ورفعه  حوله  تقرير  واإع���داد  واملتخ�ص�صني 

ممثلي احلكومة.

اجلامعة القا�شمية تعلن جاهزيتها  لإجراء امتحاناتها  عن بعد لكافة الكليات با�شتخدام نظام التعليم الإلكرتوين وتقنيات الذكاء ال�شطناعي
•• ال�شارقة –الفجر:

عن  القا�صمية  اجل��ام��ع��ة  ك�صفت   
ج���اه���زي���ت���ه���ا الإج��������راء اخ���ت���ب���ارات 
طلبتها  ل����ك����اف����ة  االم����ت����ح����ان����ات 
م�������ن خم����ت����ل����ف ال�����ك�����ل�����ي�����ات من 
خمتلف  يف  والدار�صات  الدار�صني 
نهاية  ال���درا����ص���ي���ة  ال��ت��خ�����ص�����ص��ات 
نظام  با�صتخدام  الدرا�صي  الف�صل 
على  اعتمادا  االلكرتوين  التعليم 
ت��ق��ن��ي��ات ال���ذك���اء اال���ص��ط��ن��اع��ي يف 
الطالب  ف��ي��دي��و  ت�صجيل  حت��ل��ي��ل 

اأثناء االمتحان.
ه�����ذا  يف  اجل�����ام�����ع�����ة  واأع���������������دت   
االآنية  خططها  خمتلف  ال�صياق 
وامل�صتقبلية لتحقيق اأعلى معايري 
ت��ع��ل��ي��م��ه��ا م���ن خالل  اجل������ودة يف 
التعلم ع��ن بعد وم��ن خ��الل عقد 
االخ���ت���ب���ارات ع���ن ب��ع��د م���ع نهاية 
اأن  بعد  احل��ايل  الدرا�صي  الف�صل 
نظام  جاهزية  اختبار  على  عكفت 
االمتحانات املحو�صبة االإلكرتوين 
التعليم  ن����ظ����ام  ����ص���م���ن  امل����دم����ج 
اجلامعة)   يف  املطبق  االإل��ك��رتوين 

.)  CANVAS LMS
القا�صمية ومنذ   وقامت اجلامعة 
 2019 امل��ا���ص��ي  ال���ع���ام  منت�صف 
االمتحانات  ن��ظ��ام  ت��وظ��ي��ف  ع��ل��ى 

االإجابات  ت�صنيف  اأ�صئلة  وكذلك 
وا�صتثناء  جم����م����وع����ات  ����ص���م���ن 
امل�صتتات ، اأ�صئلة ال�صواب واخلطاأ، 
اأ�صئلة املعادالت احل�صابية، االأ�صئلة 
ال�������ص���وري���ة " اخ���ت���ي���ار االإج����اب����ة 
ب��ت��ح��دي��د  ج����زء م���ن ال�������ص���ورة " 
اأ���ص��ئ��ل��ة حت��م��ي��ل امل��ل��ف��ات امل��رف��ق��ة ، 
ن�صو�س القراءة املتبوعة باأ�صئلة ، 
اأ�صئلة ترتيب االإجابات بالت�صل�صل 

ال�صحيح.
 واأ�صار اإىل توفري نظام االختبارات 
االإلكرتوين املعمول به يف اجلامعة 
مناذج  ببناء  املدر�س  قيام  اإمكانية 
م���ت���ع���ددة ل��الخ��ت��ب��ار ن��ف�����ص��ه  من 
حيث خلط ترتيب االأ�صئلة ، خلط 
ترتيب االإجابات، اإظهار جمموعة 
اأ���ص��ئ��ل��ة م��ع��ا او �����ص����وؤال واح�����د يف 
تتوفر  ك��م��ا  ال�����واح�����دة،  ال��ل��ح��ظ��ة 
اأو  و���ص��ول  رم���ز  و���ص��ع  خ�صائ�س 
اأي�صا  االخ��ت��ب��ار،  ل��ب��دء  ���ص��ر  كلمة 
رب���ط االخ��ت��ب��ار بتوقيت  اإم��ك��ان��ي��ة 
زمني معني  منح الطالب اإمكانية 
اأو عدة  واح��دة  م��رة  االختبار  اداء 
تعليق على  باإظهار  التحكم  مرات 
اإظهار  اأو  لل�صوؤال  الطالب  اإجابة 
كانت  اإذا  ل��ه  ال�صحيحة  االإج��اب��ة 
حماولته خطاأ ، كما ميكن للنظام 
اإنهاء  ب��ع��د  ال��ن��ت��ائ��ج ف����ورا  اإظ���ه���ار 

النجاح  اإىل  للو�صول  وال�صفافية 
ت��ن�����ص��ده اجلامعة  ال����ذي  امل��ط��ل��وب 
وفق روؤية موؤ�ص�صها �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد 
االأعلى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي 
-حفظه  ال�صارقة  حاكم  ل��الحت��اد 
االأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����س   - ورع������اه  اهلل 

للجامعة القا�صمية .
ه���ذه  ج���م���ي���ع  اأن  اإىل  م���������ص����رياً   
اخل�������ي�������ارات ����ص���ت���ح���ق���ق ال����ع����دال����ة 
مزايا  وتتيح  وال��ط��ال��ب��ة  للطالب 
متعددة لنظام تقدمي  االختبارات 

املحو�صبة.
القا�صمية  اجلامعة  مدير  ولفت   
يت�صمن  االخ��ت��ب��ار  ن��ظ��ام  اأن  اإىل 
مراقبة  و  اإع����داد  يف  عالية  ج���ودة 
االختبارات عن بعد كما يف تاأمني 
االختبار وتقنيات ت�صجيل الفيديو 

وحتليله بالذكاء اال�صطناعي.
انتهت من  اجل��ام��ع��ة  اأن  واأو���ص��ح   
جتربة اأنظمة مراقبة االمتحانات 
االإل��ك��رتون��ي��ة ع��ن بعد م��ن خالل 
االإلكرتوين  التعليم  نظام  تكامل 
عن بعد مع اأنظمة عاملية تخت�س 
االختبارات  بتاأمني عقد ومراقبة 
ع������ن ب����ع����د وي���������ص����م����ل امل����راق����ب����ة 
بوجود  ب���ع���د  ع����ن  االإل���ك���رتون���ي���ة 
اإىل  الفتا  بدونه  او  ب�صري  عن�صر 

االإلكرتونية يف عديد من امل�صاقات 
وتدريب  ك��ل��ي��ات��ه��ا  يف  امل���ط���روح���ة 
على  التدري�صية  الهيئة  اأع�����ص��اء 
تكون  اجلاهزية  وبهذه  تطبيقه.  
اجل��ام��ع��ة ال��ق��ا���ص��م��ي��ة ق���د قطعت 
ك��ب��رية يف جم���ال �صعيها  اأ���ص��واط��ا 
امل��ت��وا���ص��ل ن��ح��و ت��وظ��ي��ف اأح����دث 
ل�صمان  امل��ع��ل��وم��ات   تقنية  ح��ل��ول 
ا�صتمرارية العملية التعليمية عن 
امل�صتقبلية  اخلطط  وت��وف��ري  بعد 
وال���ب���دائ���ل اجل����اه����زة مب���ا يخ�س 
االإلكرتونية  االمتحانات  اأنظمة 
وفق  بعد   ع��ن  مراقبتها  واأنظمة 
اأف�صل االإجراءات واأرقاها تنظيما 
املرجوة  ال��ن��ت��ائ��ج  وحت��ق��ي��ق  واأداء 
ب�صفافية لكل الطلبة اعتمادا على 

تقنيات الذكاء اال�صطناعي.
ر�صاد  ال���دك���ت���ور  اال����ص���ت���اذ  واأف������اد   
القا�صمية  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  ���ص��امل 
جاهزيتها  رف��ع��ت  اجل��ام��ع��ة  ب����اأن 
مبكرا ل��ه��ذه امل��رح��ل��ة ال��ه��ام��ة من 
مراحل التعلم عن بعد من خالل 
التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ا���ص��ت��ك��م��ال 
بح�صب  احل��ايل  الدرا�صي  للف�صل 
ومتطلباته  ال���واق���ع  م�����ص��ت��ج��دات 
وف�����ق ت��ط��ب��ي��ق االخ�����ت�����ب�����ارات عن 
واال�صتعداد  ع��ال��ي��ة  ب��ك��ف��اءة  ب��ع��د 
الإج�������رائ�������ه�������ا مب����ن����ت����ه����ى ال�����دق�����ة 

النظام  ه����ذا  جت���رب���ة  ت��ط��ب��ي��ق  اأن 
يتحكم  ن��ظ��ام  ت��وف��ري  على  يعتمد 
بجهاز احلا�صوب اخلا�س بالطالب 
االإنرتنت  م�����ص��ادر  ج��م��ي��ع  وق��ف��ل 
وقفل و�صوله للتطبيقات وعر�س 
اختبارات  مت�صفح   يف  االخ��ت��ب��ار 
عايل احلماية اأثناء تاأدية الطالب 
خ�صائ�س  ت��وف��ري  م��ع  لالمتحان 
�صا�صة  ق��ف��ل  م���ن  ال���ط���ال���ب  م��ن��ع 
االخ��ت��ب��ار وب��ال��ت��ايل جن��اح تطبيق 

االختبار بكافة فرو�صه.
 ومب����زي����د م����ن ال��ت��ف�����ص��ي��ل اأ����ص���ار 
تقنية  مركز  مدير  اأبوغو�س  اأن�س 
القا�صمية  اجلامعة  يف  املعلومات 
املحو�صبة  االم��ت��ح��ان��ات  ن��ظ��ام  اأن 
التي من  املزايا  العديد من  يوفر 
ببناء  املدر�س  قيام  اإمكانية  اأهمها 
التي  واالأج��وب��ة  االأ�صئلة  من  بنك 
ي�صتق منها االمتحان ب�صكل �صهل 
ومي�صر  كما يوفر النظام جمموعة 
منها  االأ�صئلة  من��اذج  من  متعددة 
اأ�صئلة االختيار من متعدد " اإجابة 
اإج��اب��ات متعددة" اأ�صئلة  واح��دة - 
ع��دد من  توفري  الفراغ مع  تعبئة 
لكل فراغ بجانب  االإجابات  بدائل 
بجانب  وال�صوت  الفيديو  اأ�صئلة 
حتديد  مع  املقالية  االأ�صئلة  طرح 
اللغوي  والت�صحيح  الكلمات  عدد 

مت�صفح  اختبارات عايل احلماية 
اأثناء تاأدية الطالب لالمتحان.

 واأ�صار يتم دمج النظام ال�صابق مع 
ملوؤ�صرات  الفيديو  ت�صجيل  ن��ظ��ام 
تفاعل الطالب مع �صا�صة االختبار 
وال��ب��ي��ئ��ة امل��ح��ي��ط��ة ب���ه م���ن خالل 
الطالب  ج��ه��از  ح��ا���ص��وب  ك���ام���ريا 
الطالب  حتركات  جميع  ت�صت�صعر 
بيئة  يف  دخ����ي����ل  ع��ن�����ص��ر  اأي  اأو 
ب��ع��ده��ا نظام  ف��ي��ق��وم  االم���ت���ح���ان 
ببناء  الفيديو  لتحليل  حمو�صب 
يحلل  ال��ط��ال��ب  مل�صداقية  تقرير 

بتاريخ  ظهورها  ربط  اأو  االختبار 
معني وهذا كله اإ�صافة اىل اإمكانية 
طلبة  جلميع  االختبار  تخ�صي�س 
منه  جمموعة  اأو  الدرا�صي  امل�صاق 

اأو طالب واحد فقط.
 واأكد مدير مركز تقنية املعلومات 
نظام  اأن  القا�صمية  اجل��ام��ع��ة  يف 
العالية  بكفاءته  يتميز  االخ��ت��ب��ار 
احلا�صوب  ب��ج��ه��از  ي��ت��ح��ك��م  ك��ون��ه 
اخل���ا����س ب��ال��ط��ال��ب وق��ف��ل جميع 
و�صوله  وقفل  االإن��رتن��ت  م�صادر 
يف  االخ��ت��ب��ار  وع��ر���س  للتطبيقات 

حتركاته  و  وج���ه���ه  م���الم���ح  ف��ي��ه 
وغيابه عن �صا�صة االختبار عالوة 
على التعرف على وجهه ومقارنته 
مقارنة  م���ع  اجل��ام��ع��ي��ة  ب��ال��ه��وي��ة 
مع  االختبار  بداية  الطالب  وج��ه 
اأي وجه اآخر يظهر اأثناء االختبار 
وخ�������ص���ائ�������س حت���ل���ي���ل ال�������ص���وت 
الطالب   غ���رف���ة  يف  وال�����ص��و���ص��اء 
الذكاء  تقنيات  اإح��دى  تعد  والتي 
حتليل  يف  امل�صتخدم  اال�صطناعي 
اختبار  ج��ل�����ص��ة  ت�����ص��ج��ي��ل  ف��ي��دي��و 

الطالب.

جممع ال�شارقة لالبتكار ي�شخر التكنولوجيا لتعزيز الزراعة امل�شتدامة 
•• ال�شارقة -وام: 

وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا واالب���ت���ك���ار وب�صراكات  ل��ل��ب��ح��وث  ال�����ص��ارق��ة  ي��ع��م��ل جم��م��ع 
لالإنتاج  مبتكرة  طرق  تطوير  على  عاملية  بحث  موؤ�ص�صات  مع  ا�صرتاتيجية 
الزراعي وحتلية املياه من خالل الطاقة ال�صم�صية وذلك من خالل تطوير 

منظومة متكاملة من حلول اال�صتدامة يف املوارد الطبيعية.
و اأجرى فريق من املهند�صني يف موقع االأبحاث املتخ�ص�س والتابع ل�صركة 
ال�صارقة  جممع  يف  القائمة  ال�صراكة  م�صاريع  اأه���م  اأح���د  العاملية  م��ارل��ني 
اأبحاًثا على مدار العامني املا�صيني.. نتج  للبحوث والتكنولوجيا واالبتكار 
عنها اإن�صاء  مارلني اجروتانيل Merlin Agrotunnel - وهي عبارة 
عن مزرعة داخلية منتجة بارتفاع قيا�صي ومب�صاحة 150 مرت مربع ميكن 
لها اأن تنتج اأكر من واحد طن من اخل�صروات الع�صوية والفاكهة �صهرياً 
باملزرعة  مقارنة  املياه  ا�صتهالك  من  تقريبا  باملئة   90 مقداره  ما  بتوفري 
اىل  ب��االإ���ص��اف��ة  االك��واب��ون��ي��ك  تقنية  على  اع��ت��م��اده��ا  خ��الل  م��ن  التقليدية 
اإمكانية انتاج االأ�صماك الطازجة كما ميكن لهذا النظام الزراعي اأن يعمل يف 
اأي بيئة كانت حتى و�صط ال�صحراء اذ يعمل بتقنيات تربيد متطورة ميكنها 
او  املاحلة  املياه  بتحلية  تقوم  بدورها  التي  ال�صم�صية  الطاقة  االعتماد على 

ا�صتخراج املياه من رطوبة الهواء.
وميكن لهذه املزارع اأن تن�صاأ الأغرا�س جتارية اأو ميكن اإعداد وحدة منها يف 
االأحياء ال�صكنية لتوفري منتجات ع�صوية طازجة للعديد من االأ�صر يوميا ، 

وتكنولوجيا الزراعة العمودية بدون تربة ميكن الزراعة من خاللها ب�صكل 
راأ�صي داخل مزارع مغلقة ما يوفر امل�صاحة املزروعة باالإ�صافة اإىل التحكم يف 
ال�صم�س  الأ�صعة  كبديل  ا�صطناعياً  امل��زارع �صوءاً  تلك  وت�صتخدم  املياه  كمية 

الالزمة لنمو النباتات.
ويركز هذا امل�صروع البحثي الكبري والفريد من نوعه على امل�صتوى العاملي 
على حتديد وتطوير الطرق املبتكرة من اأجل م�صتقبل م�صتدام من خالل 
الرتكيز على ق�صايا اأ�صا�صية وهي – الغذاء واملاء وال�صكن- اذ يقدم العديد 
/ املبتكرة  كالزراعة  الطبيعية  امل��وارد  من  لال�صتفادة  التقنية  احللول  من 

االأفقية واملائية والهوائية/ اأجهزة لتحلية املياه بالطاقة ال�صم�صية.
مع  ومتا�صيا  ترجمة  لالبتكار  ال�صارقة  جممع  وم�صاريع  م��ب��ادرات  وت��اأت��ي 
منظومة  تطوير  اإىل  تهدف  التي  الغذائي  لالأمن  الوطنية  اال�صرتاتيجية 
بهدف تطوير  امل�صتدام  الغذاء  اإنتاج  اأ�ص�س متكني  تقوم على  �صاملة  وطنية 
اإنتاج حملي م�صتدام ممّكن بالتكنولوجيا وتكري�س التقنيات الذكية يف اإنتاج 
الغذاء من خالل تفعيل املبادرات لتعزيز قدرات البحث والتطوير يف جمال 
الغذاء وت�صهيل اإجراءات ممار�صة االأعمال �صمن قطاع االإنتاج الزراعي ودعم 

نظم التمويل للن�صاطات الزراعية والغذائية .
واأك�����د ح�����ص��ني امل��ح��م��ودي ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��ع ال�����ص��ارق��ة للبحوث 
واالبتكارات  البحوث  كافة  ودعم  تبني  اأهمية  على  واالبتكار  والتكنولوجيا 
لتكون  وتطويرها  للزراعة  متطورة  تكنولوجية  حلول  اإيجاد  اىل  الرامية 
الذاتي الأف��راد املجتمع وخا�صة يف ح��االت الطوارئ  االآم��ن لالكتفاء  امل��الذ 

واالأزمات التي ي�صهدها العامل ويعترب تطوير املنظومة الزراعية بالتقنيات 
احلديثة احد الركائز االأ�صا�صية يف ا�صرتاتيجية االإمارات الرامية نحو اإيجاد 

حلول مل�صكالت الزراعة واإنتاج الغذاء.
وترجمة لهذه اال�صرتاتيجية انطلق جممع ال�صارقة للبحوث والتكنولوجيا 
اأجل  ال�صركات وكربى املراكز من  العاملية ال�صتقطاب كربى  واالبتكار نحو 
على  والعمل  والغذائي  ال��زراع��ي  اإنتاجنا  لتعزيز  متقدمة  تقنيات  تطوير 
املجمع  يعمل  و  املنطقة  وطبيعة  بيئة  م��ع  تتنا�صب  مبتكرة  ح��ل��ول  اإي��ج��اد 
على  العامل  اأنحاء  كافة  من  املتخ�ص�صة  البحثية  املوؤ�ص�صات  ا�صتقطاب  على 
اال�صتثمار يف توظيف التكنولوجيا املتقدمة يف تطوير اأفكار مبتكرة واإيجاد 

حلول واقعية لالإنتاج الزراعي امل�صتدام.
�صبل  تعزيز  اإىل  ي�صعى  للبحوث  ال�����ص��ارق��ة  جممع  ان  امل��ح��م��ودي  واأ���ص��اف 
ويلبي  املنطقة  م��ن��اخ  طبيعة  ي��الئ��م  ب�صكل  وال���غ���ذاء  ال���زراع���ة  تكنولوجيا 
الزراعة والغذاء  الغذاء لرت�صم بذلك تكنولوجيا  املتزايدة من  احتياجاتها 
اأ�صحاب املزارع  خارطة طريق االأمن الغذائي خالل املرحلة املقبلة. .داعيا 
واملهتمني يف هذا القطاع احليوي من اأفراد وموؤ�ص�صات لال�صتفادة من هذه 
التكنولوجيا احلديثة من خالل التوا�صل مع املجمع للتعاون والعمل على ن�صر 
هذه التكنولوجيا الزراعية املتطورة وتطبيقها �صواء يف مزارعهم اخلا�صة او 
حتى يف املنازل ملن تتوفر لديه م�صاحة من االأر�س..منوها ان امل�صروع يعترب 
على  للتعرف  اال�صتدامة  تكنولوجيا  قطاع  يف  للم�صتثمرين  مميزة  فر�صة 
النوع من اال�صتثمارات. و فوائد  التي يوفرها املجمع لهذا  البيئة البحثية 

امل�صروع البحثي تكمن يف كيفية اال�صتفادة من املوارد الطبيعية من الطاقة 
ال�صم�صية ومياه ماحلة ودرجات احلرارة العالية والرطوبة اجلوية يف توفري 
الزراعة واإجن��اح م�صروعات منوذجية من خالل الرتكيز على  م�صدر لري 
اأهمية طرق الزراعة املبتكرة وفوائدها العديدة مقارنة بالطرق التقليدية 
ل�صكان  الزراعية  املنتجات  البيئة وتوفري  تنقية  للري ومدى م�صاهمتها يف 
املدن يف العامل اإىل جانب دورها يف اال�صتفادة من مياه البحار التي تغطي 

م�صاحات �صا�صعة ت�صل اإىل %70 من الكرة االأر�صية.
واملحافظة  اال�صتدامة  تقنيات  بتطوير  املتخ�ص�س  االأبحاث  موقع  يقدم  و 
البنية  ا�صتخدام  عرب  للزراعة  مبتكرة  تقنية  حلوال  الطبيعية  امل��وارد  على 
التحتية يف االأماكن احل�صرية القائمة يف كال�صرفات واملنازل واملدرجات ومن 
هذه التقنيات "مزرعة الربج" نظام زراعي هوائي عامودي وتقنية املزرعة 

االأفقية نظام زراعة داخلي قابل للتكدي�س وقائم على املياه.
خالل  من  امل�صتدامة  للزراعة  جديد  مفهوم  تقدمي  على  امل�صروع  يعمل  و 
بني  العالقات  درا�صة  وه��و  البيئة  علم  مبادئ  با�صتخدام  ال��زراع��ة  ممار�صة 
ن��ظ��ام متكامل من  ب��اأن��ه��ا  ك��ذل��ك  ُت��ع��رف  وال��ت��ي  ال��ك��ائ��ن��ات احل��ي��ة وبيئاتها 
املمار�صات االإنتاجية النباتية واحليوانية التي لها تطبيقات ميدانية خا�صة 
الطاقة غري  ل�  االأمثل  اال�صتخدام  لتحقيق  ت�صتمر على مدار فرتة طويلة 
املتجددة واملوارد املوجودة يف احلقول وحتقيق التكامل بني اأ�صاليب املكافحة 
اأمكن واحلفاظ على قابلية  الطبيعية كلما  االأحيائية  وال��دورات  االأحيائية 

اقت�صاد احلقول لال�صتمرار وحت�صني نوعية حياة املزارعني واملجتمع ككل.
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اأكد العاهل االأردين امللك عبداهلل الثاين، اأنه ال مكان لال�صتثناءات 
ب�صبب الوا�صطة واملح�صوبية، يف ظل ما تقوم به اململكة من اإجراءات 

ملكافحة تف�صي فريو�س كورونا اجلديد.
وقال يف تغريدة عرب ح�صابه الر�صمي على تويرت : “لطاملا اأكدت اأن 
القانون فوق اجلميع، واليوم ويف ظل ما ي�صهده بلدنا والعامل من 

ظروف، ال مكان لال�صتثناءات ب�صبب الوا�صطة واملح�صوبية”.
بتطبيق  مطالبون  وم��واط��ن��ني  م�����ص��وؤول��ني  م��ن  “اجلميع  واأ���ص��اف 
القانون، الذي وجد حلمايتهم. لن ن�صمح بت�صرفات غري م�صوؤولة 

من البع�س، ف�صحة االأردنيني و�صالمتهم فوق كل اعتبار”.

اإن عدد  اأم�س  االأول  قال وزير االإ�صكان الربيطاين روبرت جرنيك 
االأرج��ح قبل  الوفيات نتيجة االإ�صابة بفريو�س كورونا �صيزيد على 
التي اتخذتها احلكومة تبطئ  الو�صع، لكن االإج��راءات  اأن يتح�صن 

انت�صار املر�س.
وقال جرنيك لهيئة االإذاعة الربيطانية )بي.بي.�صي( “من اجللي 
اأن االأ�صبوعني املقبلني �صيكونان حرجني ومن املمكن، بل من املرجح، 
اأن  القادمة قبل  االأي��ام  ب��االأع��داد يف  يتعلق  الو�صع فيما  اأن يتدهور 

يتح�صن«.
يدفعنا  ما  ف�صيكون هناك  باالإجراءات  التزمنا جميعا  “اإذا  واأ�صاف 

لالعتقاد باأن منحنى “االأعداد” �صي�صبح م�صطحا«.

قالت كوبا اإنها قررت تعليق و�صول الرحالت اجلوية الدولية، واأنها 
من  للحد  مياهها،  من  اخل��روج  االأجنبية  ال�صفن  كل  من  �صتطلب 

انت�صار فريو�س كورونا اجلديد.
واأغلقت كوبا، التي �صجلت 186 اإ�صابة، حدودها جزئياً يف االأ�صبوع 

املا�صي ومنعت و�صول ال�صائحني االأجانب ومغادرة الكوبيني.
يف  ا�صتمروا  كوبية  اإقامة  يحملون  الذين  واالأجانب  الكوبيني  لكن 
رغم مطالبتهم  تدريجيا  تناق�صت  على منت رحالت جوية  العودة 
ال�صحي يف مراكز حكومية منعزلة.  قيد احلجر  اأ�صبوعني  بق�صاء 

ويبدو اأن االإجراءات اجلديدة �صتغلق ذلك الباب.
عال  م�صتوى  على  اجتماع  يف  ماريرو  مانويل  ال���وزراء  رئي�س  وق��ال 
و�صول  ع��ن  التوقف  “نحتاج  التلفزيون:  بثه  االأزم���ة  م��ع  للتعامل 

الركاب الذين ي�صكلون خطراً على �صحة النا�س”.
واأو�صح ماريرو اأن كوبا �صتظل منفتحة اأمام التجارة والتربعات.

و�صجلت كوبا اأول اإ�صابة بالفريو�س قبل 3 اأ�صابيع بني جمموعة من 
ال�صائحني االإيطاليني، واأكدت منذ ذلك احلني وفاة �صتة اأ�صخا�س.

 م��ن ب��داي��ة اأع��م��ال ن��ه��ب مل��ح��الت ���ص��وب��رم��رك��ت اإىل ت��وزي��ع ق�صائم 
غذائية، اأ�صحت االأزمة ال�صحية املرتبطة بفريو�س كورونا امل�صتجد 
اجتماعية يف اإيطاليا حيث ظهر �صكل جديد من الفقر وكذلك �صكل 

جديد من الت�صامن.
املحال عندما حاول  اأح��د  اندلعت ح��وادث يف  اآذار- مار�س،   26 ويف 
نحو ع�صرين �صخ�صا مغادرته بدون اأن ي�صددوا ثمن م�صرتياتهم يف 

بالريمو. وقالوا “نحن ال منلك نقودا لندفعها ويجب اأن ناأكل«.
“ر�صائل  لبث  اأ�صفه  عن  اأورالن���دو  ليولوكا  البلدية  رئي�س  واأع���رب 
متهورة على �صبكات التوا�صل االجتماعية ميكن اأن تخلق مناخا من 
وندد “بوجود اإجرامي ومافيوي يف هذه الوقائع  عدم اال�صتقرار”. 
ي��زداد �صعوبة  اأي�صا اإىل و�صع  ووراءه���ا«. لكن هذه احل��وادث ت�صري 
ملاليني ال�صكان يف اإيطاليا، وذلك بعد م�صي اأكر من ثالثة اأ�صابيع 

من احلجر ال�صحي وعزل �صبه كامل يف البالد.
واأقرت احلكومة تدابري عديدة ا�صتجابة للحالة الطارئة، تت�صمن 
قيمتها  وبلغت  بتوزيعها  البلديات  ق��ام��ت  غ��ذائ��ي��ة  ق�صائم  اإ���ص��دار 

االإجمالية 400 مليون يورو.
اأك��دت �صحيفة  األف طلب، بح�صبما   11 البلدية  يف بالريمو، تلقت 
“ايل �صويل 24 اوري«. كما اأعلنت بلدية روما  اأم�س االأول الثالثاء 
اأن العائالت التي تعاين “من �صعوبات اقت�صادية ناجمة عن تدابري 
لطلب  التقدم  باإمكانها  منه”  واحل��د  ك��ورون��ا  فريو�س  انت�صار  ملنع 

امل�صاعدة من اأجل الت�صوق.

عوا�شم

عمان

لندن

روما

هافانا

اليابان: مل ن�شل مرحلة 
تفر�ش اإعالن حالة الطوارئ

•• طوكيو-وكاالت:

�صينزو  الياباين  ال���وزراء  رئي�س  ق��ال 
اإىل  ب��ع��د  ت�����ص��ل  ال��ي��اب��ان مل  اإن  اآب����ي 
املرحلة التي ي�صبح فيها اإعالن حالة 
الحتواء  ����ص���روري���اً  اأم������راً  ال���ط���وارئ 

فريو�س كورونا.
والتلفزيون  االذاع�����ة  ه��ي��ئ��ة  وذك����رت 
اليابانية اأن اآبي كان يتحدث يف جلنة 
عن  االأرب��ع��اء  اليوم  ال�صيوخ  مبجل�س 
ال�صماح  اأخرياً من �صاأنه  قانون ُعدل 
ل��ه ب��اإع��الن ح��ال��ة ال��ط��وارئ ملواجهة 

الفريو�س.
ق���راره ويعلن  �صيتخذ  اإن���ه  اآب���ي  وق���ال 

مثل هذه احلالة بعد و�صع حماية حياة املواطنني و�صحتهم اأولوية.
املواطنني،  يقيد حقوق  اأن  ال��ط��وارئ ميكن  اإع��الن حالة  اأن  اآب��ي  واأ���ص��اف 

ولكنه لن يعطي رئي�س الوزراء اأو الدولة مزيداً من ال�صلطة.
واأ�صار اإىل اأن حالة الطوارئ ال تعني اإغالقاً فورياً للمدن، مو�صحاً اأن من 

امل�صتحيل تطبيق مثل هذا االإجراء مثلما فعلت فرن�صا.

العامل يواجه اأ�صواأ ازمة منذ 1945

ترامب يطلب من الأمريكيني ال�شتعداد لأ�شابيع موؤملة جدا 

التبليغ �شبب تف�شي كورونا يف الهند وباك�شتان 

اختفاء �شحايف باك�شتاين لجئ يف ال�شويد  

•• عوا�شم-وكاالت:

اأغ��ل��ق��ت ال��ه��ن��د وب��اك�����ص��ت��ان م���ق���رات جل��م��اع��ة دعوية 
ب�صبب  كورونا  بفريو�س  اإ�صابات  يف  التحقيق  وب��داأت��ا 

اأن�صطتها.
وجود  لها  �صنية  دع��وي��ة  حركة  ه��ي  التبليغ  وجماعة 
يف ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال���ع���امل. وي��ح�����ص��ر ع�����ص��رات االآالف 
ومناطق  الباك�صتانية  اله���ور  م��دي��ن��ة  يف  جتمعاتها 

اأخرى بجنوب اآ�صيا كل عام.
بفريو�س  اإ���ص��اب��ة   1251 االآن  حتى  الهند  و�صجلت 
 1914 باك�صتان  �صجلت  فيما  وف���اة،  و32  ك��ورون��ا، 

اإ�صابة و20 وفاة.
الواليات  م��ع  مقارنتها  عند  �صئيلة  االأرق����ام  وت��ب��دو 
املتحدة، واإيطاليا، وال�صني. لكن م�صوؤولني  يقولون 
اإن املنظومات ال�صحية يف البلدين �صعيفة وقد جتد 

نف�صها يف مواجهة ما يفوق ذلك اإذا زادت احلاالت.
ومن بني بوؤر التف�صي الرئي�صية التي اأعلنتها حكومة 
نيودلهي، حي م�صلم تتمركز فيه جماعة التبليغ، التي 
اأكدت التحاليل  اأن  100 عام، بعد  تاأ�ص�صت قبل نحو 

اإ�صابة ع�صرات بالفريو�س ووفاة ما ال يقل عن 7. 
ي��رتددون على مقر  النا�س ظلوا  اإن  ال�صلطات  وقالت 
ت�صقه  بحي  5 طوابق  ي�صم  مبنى  التبليغ يف  جماعة 
اأخرى  االأزق��ة ال�صيقة املتعرجة، قادمني من مناطق 
اأي�صاً  اأق��ام��ت  واأن اجل��م��اع��ة  ال��ب��الد وخ��ارج��ه��ا،  م��ن 
عن  احلكومة  اأوام���ر  رغ��م  اخلطب،  الإل��ق��اء  منا�صبات 

التباعد االجتماعي.
حتى  االأ�صخا�س  مبئات  يكتظ  اجلماعة  مبنى  وك��ان 

 •• وا�شنطن-اأ ف ب

ط���ل���ب ال���رئ���ي�������س االأم������ريك������ي دون����ال����د 
اال���ص��ت��ع��داد، على  ت��رام��ب م��ن مواطنيه 
يف  “موؤملة جدا”  اأوروب��ا، الأ�صابيع  غ��رار 
الذي  العاملي  كوفيد-19  وباء  مواجهة 
اأزمة  اأ���ص��واأ  باأنه  املتحدة  االأمم  و�صفته 

تواجهها الب�صرية منذ 1945.
ال��ت��ي تواجهها  امل��خ��اط��ر  اأن��ك��ر  وب��ع��دم��ا 
ب����ن����ربة جدية  ت����رام����ب  ب��������الده، ح������ذر 
اأمريكي  كل  من  “اأريد  قائال  مواطنيه 
التي  ال�صعبة  لالأيام  م�صتعدا  يكون  اأن 

تنتظرنا”.
وحت��������دث ال����رئ����ي���������س االأم�������ريك�������ي عن 
اأعلنت  بينما  جدا”،  موؤملني  “اأ�صبوعني 
ج���ام���ع���ة ج�����ون ه��وب��ك��ي��ن��ز االأم���ريك���ي���ة 
االأربعاء ت�صاعف عدد الوفيات بفريو�س 
املتحدة  ال���والي���ات  يف  امل�صتجد  ك���ورون���ا 
خ����الل ث���الث���ة اأي������ام ل��ي��ت��ج��اوز االأرب���ع���ة 
جاير  الربازيلي  نظريه  وتراجع  اآالف. 
بول�صونارو الذي قلل من خطورة الوباء 
عن  بو�صفه “جمرد انفلونزا ب�صيطة”، 
“اأكرب حتد جليلنا”.  اأن��ه  واأك��د  موقفه 
“لدينا  ال��ث��الث��اء االأرب����ع����اء  ل��ي��ل  وق����ال 

اأن  م��وؤك��دا  الوظائف”،  نن�صى  اأن  ب��دون  اأرواح  اإن��ق��اذ  مهمة 
اأ�صواأ  تكون  اأن  العزل ال ميكن  الإج��راءات  “االآثار اجلانبية 
اأواين  على  بقرع  وا�صتقبل خطابه  ذاته”.  بحد  املر�س  من 

الطبخ يف جميع اأنحاء البالد.
وب��ني االأدل���ة على ه��ذا الو�صع اجل��دي��د واج��ه قائد حاملة 
االأمريكية  ال���دف���اع  وزارة  م���ن  رف�����ص��ا  اأم��ريك��ي��ة  ط���ائ���رات 
العالق يف جزيرة غوام  اإج��الء طاقمه  )البنتاغون( لطلبه 

يف املحيط الهادئ.
اأرب����ع ���ص��ف��ح��ات وج��ه��ه��ا اإىل ق��ي��ادة �صالح  ويف ر���ص��ال��ة م��ن 
ال��ب��ح��ري��ة، اع���رتف ال��ك��اب��نت ب��ري��ت ك��روزي��ري ق��ائ��د حاملة 
الطائرات “تيودور روزفلت” باأن “�صحب اجلزء االأكرب من 
طاقم حاملة طائرات اأمريكية نووية يجري ن�صرها وعزلهم 
واأ�صاف “لكنه اأمر  الأ�صبوعني قد يبدو اإجراء ا�صتثنائيا”. 

اإال اأن الطلب رف�س حتى االآن. �صروري”. 
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال االأم����ني ال��ع��ام ل����الأمم امل��ت��ح��دة اأنطونيو 
غوتريي�س اأن الكوكب “يواجه اأ�صواأ اأزمة عاملية منذ تاأ�صي�س 

االأمم املتحدة” قبل 75 عاماً.
واأو�صح اأن اأّن هذه اجلائحة “يجتمع فيها عن�صران: االأول 
هو اأّنها مر�س ميّثل تهديداً للجميع يف العامل، والثاين هو 
اأّن تاأثريها االقت�صادي �صيوؤّدي اإىل ركود لعّلنا مل نر مثياًل 

له يف املا�صي القريب”.
ميكن اأن ت�صجل الواليات املتحدة عددا من الوفيات اليومية 

القلق  ويت�صاعد  حقا”.  �صريايل  اأم��ر  يحدث  ذل��ك  “روؤية 
يف  اإ�صافية  وف���اة   381 �صجلت  حيث  اأي�صا  بريطانيا  ق��ي 
يوم واحد، وهو رقم قيا�صي يدل على ت�صارع انت�صار الوباء 

ويرفع ح�صيلة الوفيات يف هذا البلد اإىل 1789.
يف ال�����ص��ني ح��ي��ث ي��رف��ع احل��ج��ر ت��دري��ج��ي��ا يف ووه����ان مهد 
اجلرار  لو�صع  االأوىل  تنقالتهم  ال�صكان  خ�ص�س  امل��ر���س، 

التي ت�صم رماد اأقربائهم على قبورهم.
ويف اإيطاليا التي �صجل فيها اأكرب عدد من الوفيات )اأكر 
م��ن 12 األ��ف��ا و400 خ��الل �صهر ون��ي��ف(، ب���داأت اإج���راءات 

بعد ثالثة اأ�صابيع. العزل توؤدي اإىل نتائج “م�صجعة”، 
لكن �صجلت 837 اإ�صابة جديدة خالل 24 �صاعة يف �صبه 
بلدياتها  م��ب��اين  اأم���ام  وق��ف��ت دقيقة �صمت  ال��ت��ي  اجل��زي��رة 
يف  وللعاملني  كورونا”  فريو�س  �صحايا  لذكرى  “تكرميا 

القطاع ال�صحي.
اأما ا�صبانيا البلد الثاين يف العامل يف عدد الوفيات )8189( 
فتخ�صى اأن يتجاوز الو�صع قدرة وحدات العناية املركزة فيها 

التي تعمل حاليا باأق�صى طاقتها.
يف  الفرن�صية  امل�صت�صفيات  يف  مري�س   500 ح��واىل  وت��ويف 
منذ  جيدة  قيا�صية  زي���ادة  وه��ي  االأخ����رية،  ال�24  ال�صاعات 
 3523 الوفيات  بلغ عدد  البلد حيث  الوباء يف هذا  بداية 

�صخ�صا.
ابرام  يف  ال��رتي��ث  اإىل  امل�صلمني  ال��ث��الث��اء  ال��ري��ا���س  دع���ت 
عقود متعلقة باحلج والعمرة ب�صبب تف�صي فريو�س كورونا 

اأكرب من االأرقام القيا�صية التي بلغتها دول اأوروبية عديدة 
يف مواجهة الوباء. واأعلنت جامعة هوبكينز االأمريكية التي 
حتى  بكوفيد-19  توفوا  �صخ�صا   4076 اأن  مرجعا  تعد 
2010 وفيات  بلغ  الوباء، مقابل عدد  االأربعاء منذ بداية 
جّراء  توفوا  �صخ�صاً   865 اإن  نف�صه  امل�صدر  وقال  ال�صبت. 
والع�صرين  االأرب����ع  ال�صاعات  خ��الل  بالفريو�س  اأ�صابتهم 
الفائتة، يف اأعلى ح�صيلة يومية ت�صّجل يف هذا البلد، بح�صب 

ما اأعلنت جامعة جونز هوبكنز م�صاء الثالثاء.
اأعدتها  االأزمة ال�صحية. وتفيد ح�صيلة  العامل، تتفاقم  يف 
وكالة فران�س بر�س اأن اأكر من 41 األف �صخ�س توفوا بهذا 

الوباء حتى االآن.
ومنذ بداية الوباء العاملي يف كانون االأول/دي�صمرب املا�صي 
األف   830 م��ن  اأك��ر  اإ�صابة  ع��ن  ر�صميا  اأع��ل��ن  ال�صني،  يف 
�صخ�س اأكر من ن�صفهم يف اأوروبا، و186 األفا يف الواليات 

املتحدة واأكر من 108 اآالف يف اآ�صيا.
الوفيات عددهم يف  ع��دد  املتحدة حيث جت��اوز  ال��والي��ات  يف 
اأرباع  ثالثة  ح��واىل  ب��ات  اإذ  العامة  التعبئة  اأعلنت  ال�صني، 

االأمريكيني يف احلجر.
يف نيويورك ن�صبت نحو 12 خيمة يف حديقة �صنرتال بارك 
ا�صتعدادا ال�صتقبال مر�صى. وقالت جون دانبار )57 عاما( 
التي كانت ت��راق��ب حت��ول ه��ذا امل��وق��ع ال��رم��زي يف مانهاتن 
اأفالما  ن�صاهد  “عندما  حقيقي  م��ي��داين  م�صت�صفى  اإىل 
واأ�صافت  اأبدا”.  اأن هذا لن يحدث  مثل +كوتيجن+ نعتقد 

بروتوكوالت  اأن  “يبدو  بيان:  يف  املدينة  اإدارة  وقالت 
التباعد االجتماعي واحلجر ال�صحي مل تطبق هنا”.

وُر�صدت  ال�صروط  ه��ذه  امل�صوؤولون  “انتهك  واأ���ص��اف 
الكثري من االإ�صابات... بهذا االإهمال اجل�صيم تعر�صت 

اإخراجهم  يف  ال�صلطات  ب��داأت  عندما  االأ�صبوع،  مطلع 
الثالثاء  اإ�صافية  الإج��راء االختبار. وو�صلت حافالت 
اآخ��ر من  ال�صحي يف جزء  اإىل مراكز احلجر  لنقلهم 

املدينة.

العمرة  علقت  اململكة  وكانت  امل�صتجد. 
خ���وف���ا م���ن ان��ت�����ص��ار ف���ريو����س ك���ورون���ا 
امل�صتجد يف مكة املكرمة واملدينة املنورة. 
وقال وزير احلج والعمرة حممد �صالح 
“االخبارية”  ل��ق��ن��اة  ب��ن��نت  ط��اه��ر  ب���ن 
ال�صعودية “طلبنا من االخوة امل�صلمني 
ال��رتي��ث يف عمل  ال��ع��امل  يف جميع دول 
ون�صاأل  ال��روؤي��ة  تت�صح  حتى  ع��ق��ود  اي 
ي��ذه��ب هذا  ان  وت���ع���اىل  ���ص��ب��ح��ان��ه  اهلل 

البالء”.
“كامل  ت����وؤك����د  امل��م��ل��ك��ة  اأن  واأ������ص�����اف 
ا�صتعدادها خلدمة احلجاج واملعتمرين 
يف جميع االح��وال، لكن )يف( الظروف 
ن��ت��ح��دث ع���ن جائحة  احل���ال���ي���ة، ن��ح��ن 
ال�صالمة  اهلل  ن�����ص��األ  ج��ائ��ح��ة  ع��امل��ي��ة، 

منها”.
ومل تعلن ال�صعودية حتى االآن عن قرار 
متوز/يوليو  يف  احل���ج  مب��و���ص��م  يتعلق 
امل��ق��ب��ل. م��ن ج��ه��ت��ه��ا، اأع��ل��ن��ت ك��وب��ا بعد 
ميغيل  الرئي�س  تراأ�صه  ر�صمي  اجتماع 
من  االأول  ع��ر���س  تعليق  ك��ان��ي��ل،  دي���از 
�صنة  ك��ل  ال��ذي يتجمع فيه  اأي��ار/م��اي��و 
يف  هافانا  يف  �صخ�س  مليون  م��ن  اأك���ر 
يوم عيد العمل يف هذا البلد منذ انت�صار 
الثورة يف 1959. وكان هذا التجمع علق للمرة االأخرية يف 
اقت�صادية.  اأزمة  بينما كانت كوبا ت�صهد  1994 و1995 
ميلكها  التي  كورب”  “نيوز  جمموعة  اأعلنت  �صيدين،  يف 
قطب االإعالم روبرت موردوك تعليق طباعة �صتني �صحيفة 
الذي  االإعالنات  تراجع عائدات  ب�صبب  ا�صرتاليا  ت�صدر يف 

جنم عم انت�صار فريو�س كورونا امل�صتجد.
باأق�صى  والطبية  ال�صحية  الطواقم  تعمل  االأماكن،  كل  يف 

طاقتها.
م�صت�صفى  يف  املمر�صة  عاما(   27( بيت�صينيني  ا�صرت  وق��ال 
بريغامي باإيطاليا “عندما اأ�صل اإىل العمل يف ال�صباح اآمل 
ي��رام. لي�س يل �صخ�صيا الأنني  اأن يجري كل �صيء على ما 
اأن يجري كل �صيء على ما يرام  اآم��ل  حممية ب�صكل جيد. 

للمر�صى”.
اأكرب من  قيمتها  واحدة  مل�صة  “نحاول طماأنتهم.  واأ�صافت 

الكلمات”.
امل��ال��ي��ة وح���ك���ام امل�����ص��ارف امل��رك��زي��ة ق���ي دول  ووع����د وزراء 
جمموعة الع�صرين يف اجتماع بالفيديو الثالثاء مب�صاعدة 
البلدان الفقرية على حتمل عبء ديونها وم�صاندة البلدان 

النا�صئة.
ن�صمة  3،6 مليارات  اأكر من  املر�س، دعي  انت�صار  ولوقف 
اأي 46،5 باملئة من �صكان العامل، اإىل البقاء يف بيوتهم اأو 

اأجربوا على ذلك.

اأرواح الكثريين للخطر... اإنه عمل اإجرامي”.
تعقب التحركات

جماعة  اأع�����ص��اء  حت��رك��ات  تعقب  ال�صلطات  وحت����اول 
ك��ان��وا على  دل��ه��ي، وال��ذي��ن  اج��ت��م��اع��ات  ب��ع��د  التبليغ 

ات�صال بهم.
ويف باك�صتان اأغلق مقر جماعة التبليغ يف الهور وقال 
م�صوؤولون اإن مقرات اأخرى للجماعة يف اأنحاء البالد 
 143 اإ�صابة  ت��اأك��د  بعد  ال�صحي،  احلجر  يف  و�صعت 

ووفاة 3 من اأع�صاء اجلماعة. 
يف  �صحفي  موؤمتر  يف  املاليزية  ال�صحة  وزارة  وقالت 
اجتماع  يف  ماليزيني  وج��ود  يف  حتقق  اإنها  كواالملبور 

دلهي.
العزل  ُفر�س  الفريو�س،  انت�صار  لوقف  حماولة  ويف 
 1.3 ي��زي��د ع���دد �صكانها ع��ن  ال��ت��ي  ال��ه��ن��د،  ال��ع��ام يف 
اأبريل  21 يوما تنتهي يف منت�صف  مليار ن�صمة، ملدة 

)ني�صان( اجلاري.
العاملني  غ��ري  امل��ه��اج��ري��ن  م��ن  االآالف  ع�����ص��رات  لكن 

يفرون اإىل الريف، ما يدمر فعالية القيود.
وقالت جماعة التبليغ يف بيان: “يف ظل هذه الظروف 
القاهرة، مل يكن هناك خيار... �صوى ا�صتيعاب الزوار 
االحتياطات  ات��خ��اذ  م��ع  ال�صبل  بهم  تقطعت  ال��ذي��ن 
مالئماً  الو�صع  ي�صبح  ح��ني  اإىل  املفرو�صة  الطبية 

لتحركهم اأو اإىل حني تتخذ ال�صلطات ترتيباتها”.
ال�صيخة ح�صينة  ال��وزراء  رئي�صة  قالت  بنغالد�س،  ويف 
للم�صوؤولني احلكوميني، اإنها قد متدد اإجراءات العزل 
العام احلايل املقررة ملدة 10 اأيام، ب�صعة اأيام اإ�صافية 

بعد 4 اأبريل )ني�صان( اجلاري.

اأمريكا وكوريا اجلنوبية ت�شعيان لتقا�شم تكاليف الدفاع 
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اأعلنت وزارة ال�صحة االإ�صرائيلية اأم�س االأربعاء، 
ارت��ف��اع ع���دد ال��وف��ي��ات ب��ع��د االإ���ص��اب��ة بفريو�س 
التي  للبيانات،  ووف��ق��اً  وف���اة.   21 اإىل  ك��ورون��ا 
على  بو�صت”  “جريوزاليم  �صحيفة  نقلتها 
اإىل  موقعها االإلكرتوين، ارتفع عدد االإ�صابات 
ويتزامن  حرجة.  حالة  يف   97 بينها   ،5591
ذل���ك م��ع درا����ص���ة ال�����ص��ل��ط��ات االإغ�����الق الكامل 
معدالت  �صجلت  مت�صددون  يهود  ي�صكنها  مل��دن 

مرتفعة من االإ�صابة بالفريو�س.

 •• �شول-رويرتز

 دع��ا ق��ائ��د ال��ق��وات االأم��ري��ك��ي��ة يف ك��وري��ا اجلنوبية اأم�س 
تكاليف  تقا�صم  ب�صاأن  خ��الف  حل  �صرعة  اإىل  املفاو�صني 
العمالة  اآالف من  اأربعة  اأك��ر من  ت�صبب يف منح  الدفاع 
املحلية عطلة بدون راتب، يف حني اأ�صار م�صوؤولون كوريون 

اإىل احتمال اإبرام اتفاق يف وقت قريب.
الكوريني  ن�صف  نحو  االأم��ري��ك��ي  اجلي�س  ق��ي��ادة  ومنحت 
نحو  اإجماال  عددهم  ويبلغ  لديها،  العاملني  اجلنوبيني 
ت�صعة اآالف موظف، عطلة بدون راتب اعتبارا من االأربعاء 
بعدما ف�صل البلدان يف التو�صل التفاق جديد بعد �صهور 

من انق�صاء اآخر اتفاق يف نهاية 2019.
�صول  املتحدة  الواليات  مطالبة  بعد  اخلالف  هذا  وياأتي 
لدعم  �صنويا  دوالر  مليارات  خم�صة  اإىل  ي�صل  ما  ب�صداد 
اتفاق  يف  دوالر  مليون   870 م��ع  مقارنة  ال��ق��وات  وج��ود 

العام املا�صي.
االأمريكية يف  القوات  قائد  اأبرامز  وقال اجلرنال روبرت 
لنا،  موؤ�صف  يوم  “اإنه  بالفيديو  بيان  يف  اجلنوبية  كوريا 

هذا اأمر غري مت�صور ويوجع القلب”.
املوظفني )الكوريني( عطلة لي�س ما  “منح بع�س  وتابع 

ت�صورناه اأو متنينا حدوثه”.
اإي���ون ب��و م��ف��او���س ك��وري��ا اجلنوبية اأم�س  وع��رب ج��ي��وجن 

الثالثاء عن اأ�صفه لقرار اجلي�س االأمريكي منح املوظفني 
اإن املفاو�صات دخلت فيه  ب��دون رات��ب يف وقت قال  عطلة 

“يف مرحلتها النهائية”.
وقال “نتوقع اإبرام اتفاق قريبا”.

ونقلت وكالة يونهاب لالأنباء عن م�صدر مل حتدد اأن من 
“على  املمكن االإع���الن ع��ن ات��ف��اق جديد ال��ي��وم االأرب��ع��اء 

الرغم من بقاء عدة احتماالت دون ح�صم”.
وامتنع ممثلون لوزارة الدفاع الكورية اجلنوبية وال�صفارة 

االأمريكية يف �صول عن التعقيب ب�صاأن و�صع املفاو�صات.
“نتابع  وقال م�صوؤول بوزارة اخلارجية الكورية لرويرتز 

التطورات عن كثب”.

ارتفاع ح�شيلة كورونا يف اإ�شرائيل اإىل 5591 اإ�شابة

•• �شتوكهومل-اأ ف ب

اأعلنت منظمة مرا�صون بال حدود 
يف  الج��ئ  باك�صتانيا  �صحافيا  اأن 
�صهر،  ح���واىل  منذ  فقد  ال�صويد 
يكون  اأن  من  تخوفها  عن  معربة 
بتحقيقاته  م��رت��ب��ط��ا  اخ���ت���ف���اوؤه 
الوالية  بلو�ص�صتان  حول  امل�صورة 

امل�صطربة يف باك�صتان.
ال��ذي يتحدر  وك��ان �صاجد ح�صني 
م�����ن ه������ذه امل���ن���ط���ق���ة وال����واق����ع����ة 
ب����اك���������ص����ت����ان،  غ��������رب  ج�����ن�����وب  يف 

اجلديدة  �صقته  مفاتيح  “لت�صلم 
وترك اغرا�س �صخ�صية فيها”.

ال�صويدي  ال��ف��رع  رئ��ي�����س  و���ص��رح 
“ال  ه��ال��ك��ي��ري  اإي���ري���ك  للمنظمة 
اف�����راد عائلته  ذل���ك  اأح����د مب���ا يف 
ذلك  منذ  عنه  اأخ��ب��ار  على  ح�صل 

احلني”.
اإن���ه���ا ال متلك  امل��ن��ظ��م��ة  وق���ال���ت 
معلومات وافرة عن اختفائه لكنها 

اخلا�صة لالأحداث”.
و�صاجد ح�صني �صحايف معروف يف 
بلو�ص�صتان ويرتكز عمله خ�صو�صا 
ع��ل��ى ت��ه��ري��ب امل���خ���درات وح���االت 
االخ��ت��ف��اء ال��ق�����ص��ري وال��ت��م��رد يف 

املنطقة.
وك����ال����ة  اأن  امل����ن����ظ����م����ة  وت�������وؤك�������د 
اال������ص�����ت�����خ�����ب�����ارات ال���ع�������ص���ك���ري���ة 
الباك�صتانية متتلك الئحة باأ�صماء 

اأ���ص��ت��اذا يف  يعي�س وي��ع��م��ل ج��زئ��ي��ا 
عند  ال�صويد  يف  اأوب�����ص��اال  مدينة 
اخ��ت��ف��ائ��ه. وك�����ان رئ��ي�����س حترير 
“بلو�ص�صتان  االلكرتونية  املجلة 

تاميز”.
ال�صحايف  اإن  امل��ن��ظ��م��ة  وق����ال����ت 
الثاين  يف  االأخ���رية  للمرة  �صوهد 
من اآذار/مار�س ي�صعد يف قطار يف 
اأوب�صاال  اإىل  ليتوجه  �صتوكهومل 

ال ت�صتبعد اأن يكون اختفى نتيجة 
عمل لال�صتخبارات الباك�صتانية.

واأو�صحت “مرا�صلون بال حدود” 
“بلو�ص�صتان  �صحيفة  اأن  بيان  يف 
“انتهاكات  ت���غ���ط���ي  تاميز” 
ح��ق��وق االإن�����ص��ان وج��وان��ب اأخرى 
حيث  بلو�ص�صتان  يف  ال��و���ص��ع  م��ن 
ت��ن�����ص��ط جم��م��وع��ات م��ت��م��ردة وال 
ي�صمح اجلي�س بن�صر �صوى روايته 

ال�صحافيني املراقبني املقيمني يف 
اإىل  ح�صني  �صاجد  وو�صل  املنفى. 
ال�صويد يف 2017 قبل اأن يح�صل 
على اللجوء ال�صيا�صي يف 2019، 

من ال�صلطات ال�صويدية.
وقال ناطق با�صم ال�صرطة لوكالة 
فران�س بر�س الثالثاء اإن �صلطات 
اختفاء  يف  ب��ج��د  حت��ق��ق  امل��م��ل��ك��ة 
ع���دد  اإىل  م�����ص��ت��ن��دة  ال�������ص���ح���ايف 
اأن يذكر  ب���دون  ال��ف��ر���ص��ي��ات،  م��ن 
التحقيق  ع��ن  اإ�صافية  معلومات 

اجلاري.
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و�صعى بعد انتخابه اإىل اإبرام �صراكة وثيقة بني الربازيل والواليات 
املتحدة، اأثار جداًل وا�صعاً داخل البالد وخارجها بتقليله من خطر 
ب�صيطة”  “اإنفلونزا  اإياه مبثابة  الفّتاك، معترباً  وباء كوفيد-19 

وراف�صاً ب�صّدة فر�س اأي قيود الحتوائه.
و�صبق الإدارة ترامب اأن حظرت الرحالت االآتية من عدد كبيري من 
مقّدمهم  ويف  املتحدة  للواليات  الرئي�صيني  االقت�صاديني  ال�صركاء 
لوقف  اإط���ار م�صاعيها  وذل��ك يف  االأوروب����ي،  ودول االحت���اد  ال�صني 

تف�ّصي الفريو�س.
وعلى الّرغم من تزايد اأعداد امل�صابني بالوباء يف الربازيل، يتم�ّصك 
ال�صحي  احلجر  اإج��راءات  بجدوى  ت�صّكك  التي  باآرائه  بول�صونارو 

الرامية الحتواء فريو�س كورونا امل�صتجّد.

 •• وا�شنطن- ف ب

اأّن���ه يفّكر ج��دي��اً بحظر  اأع��ل��ن الرئي�س االأم��ريك��ي دون��ال��د ت��رام��ب 
ال��رح��الت االآت��ي��ة م��ن ال���ربازي���ل، وذل���ك ب��ه��دف احل���ّد م��ن تف�ّصي 
جائحة كوفيد-19 التي ال ينفّك حليفه الرئي�س الربازيلي جائري 

بول�صونارو يقّلل من اأخطارها ويرف�س اأي اإجراء الحتوائها.
االأبي�س  البيت  يف  اليومي  ال�صحايف  موؤمتره  ترامب خالل  وق��ال 
اأدر�س  “اأنا حتماً  امل�صتجّد  حول تطّورات مكافحة فريو�س كورونا 
اأمريكا  اأك���رب دول���ة يف  ال��رح��الت االآت��ي��ة م��ن  على  ف��ر���س حظر” 

الالتينية اإىل الواليات املتحدة.
وبول�صونارو، الذي بنى حملته االنتخابية على مثال حملة ترامب 

منازل جاهزة مل�شردي لو�ش اجنلي�ش امل�شابني بكورونا وا�شنطن تفّكر بحظر الرحالت الآتية من الربازيل 
 •• لو�س اجنلي�س-اأ ف ب

بفريو�س  امل�صابني  امل�صردين  تعزل  اأن  الثمن،  بخ�صة  م�صاكن  التي ال متلك  اجنلي�س  لو�س  �صلطات مدينة  ق��ررت 
كورونا امل�صتجد يف منازل نقالة جمهزة للتخييم وركنها يف منطقة على �صواطئها املطلة على املحيط الهادئ.

وقد نقل اأكر من ع�صرين م�صردا اإىل موقع دوفيلري للتخييم يف اإل �صيغوندو يف �صاحية لو�س اجنلي�س اجلنوبية. 
اأمن ي�صعون  اإىل جنب مع منظر رائع على البحر. ويفر�س عنا�صر  املكان حواىل مئة منزل جنبا  وقد و�صع يف 
على  تنف�س،  واأجهزة  �صرتات خا�صة  مع  رعاية  فيما جتول طواقم  املداخل  عند  �صارمة  تدقيق  عمليات  كمامات، 
النزالء. ومتنزه دوفيلري هو واحد من خم�صة مراكز جهزتها �صلطات لو�س اأجنلي�س حتى االآن لعزل م�صابني بوباء 
كوفيد-19 ال ميلكون املال لذلك، وغالبيتهم العظمى من امل�صردين البالغ عددهم نحو خم�صني األفا يف املنطقة. 
واأو�صحت م�صوؤولة يف املنطقة جاني�س هان بالقول “نحتاج اإىل اأماكن ميكن اأن ينعزل فيها النا�س باأمان بعيدا عن 
عائالتهم واالآخرين”. ومع فر�س اإجراءات العزل الحتواء انت�صار الفريو�س قبل اأ�صبوعني، اأعلن حاكم كاليفورنيا 

غافن نيو�صوم، تخ�صي�س مبلغ 50 مليون دوالر ل�صراء منازل نقالة وا�صتئجار غرف يف الفنادق للم�صردين.

وقبل ب�صعة اأ�صابيع، حترك العامل 
التنف�س  واأج��ه��زة  االأقنعة  الإر���ص��ال 
اإىل  احلماية  معدات  من  وغريها 
ال�صني مل�صاعدة العاملني يف جمال 
جرفهم  الذين  ال�صحية  الرعاية 
االأزمة ال�صحية. وكان على  حجم 
ال�صني، موطن معظم اإنتاج القناع 

يف العامل، ا�صترياد هذه املواد.
وبعد ما يفوق ال�صهر بقليل، انقلب 

اأنها  تدعي  التي  ال�صني،  الو�صع. 
تظهر  ال��ف��ريو���س،  انت�صار  اأوق��ف��ت 
بدورها ت�صامنها، وت�صّدر اأقنعتها 
ل��ل��ع��امل ب���اأ����ص���ره. وق����ال ���ص��ي جني 
بينغ، رئي�س ال�صني، اإن على جميع 

الدول اأن تتحد ملحاربة الوباء. 
امل�صاعدة  م�صدر  ك��ان  لئن  ول��ك��ن، 
ال�������ص���ني، يف  اإىل  ت���دف���ق���ت  ال����ت����ي 
ال��غ��ال��ب اخل���وا����س، وم���رت الدول 
قدمت  اأو  الدولية  املنظمات  ع��رب 
االأحمر  لل�صليب  مالية  ت��ربع��ات 
)دفعت  املثال  �صبيل  على  ال�صيني 

فان  ف����رن����ك(،  األ������ف   600 ب�����رن 
ال���دول���ة ال�����ص��ي��ن��ي��ة ���ص��ي��ط��رت على 
ع��م��ل��ي��ات ن��ق��ل م�����ص��اع��دت��ه��ا حتى 
اال�صهار  م��ن  ق��در  اأق�صى  متنحها 
كان  واإذا  االع���الم���ي.  واحل�����ص��ور 
اأع��م��ال �صينيني،  امل��ان��ح��ون رج���ال 
فانهم يكونون يف خط مبا�صر مع 

الدولة لتن�صيق عملهم.
هذه،  ال��ق��ن��اع  دبلوما�صية  وت��ت��ن��ّزل 
����ص���واء م���ن خ����الل ال���ت���ربع���ات، اأو 
اأو م��ن خ��الل الرتويج  ال��ق��رو���س، 
ل��ب��ي��ع ال�������ص���ل���ع، يف ه���ج���وم اغ�����واء 
واغ���راء وا���ص��ع. ففي ال��وق��ت الذي 

تو�صيل  اإىل  باالإ�صافة  الإيطاليا، 
اأجهزة تنف�س طلبتها روما. 

وق������ال ل���وي���ج���ي دي م����اي����و، وزي����ر 
االأ�صبوع  االإي����ط����ايل،  اخل���ارج���ي���ة 
“�صتتذكر  ب������الده  اإن  امل����ا�����ص����ي، 
اأول�����ئ�����ك ال����ذي����ن ك����ان����وا م��ع��ه��ا يف 
واإىل ال�صلطات  االأوقات ال�صعبة”. 
االإيطالية، اأو�صح الرئي�س ال�صيني 
امل�صاهمة  يريد  اأن��ه  بينغ،  �صي جي 
ال�صحي”،  احل���ري���ر  “طريق  يف 
اال�صتثمار  ب��رن��ام��ج  اإىل  اإ���ص��ارة  يف 
ال�������ص���خ���م يف اخل�������ارج،  ال�����ص��ي��ن��ي 
اأحد  وال��ذي يعّد لويجي دي مايو 

ل��ه يف  املتحم�صني  امل��روج��ني  اأك���ر 
القارة العجوز.

على  بناًء  ال��دول  بكني  وت�صتهدف 
م�����ص��احل��ه��ا، ���ص��واء داخ����ل االحت���اد 
جمموعة  اأو  )اإ�صبانيا(  االأوروب���ي 
اأو خارج االحتاد  )اإيطاليا(  ال�صبع 
باتت  ال���ت���ي  ���ص��رب��ي��ا  االأوروب�����������ي. 
ج�����زء م����ن ه�����ذه اخل����ط����ة. فمنذ 
الرئي�س  دع��ا  اأي����ام،  ع�صرة  ح���وايل 
ال�صربي األك�صندر فوت�صيت�س بكني 
كل  اإىل  بحاجة  فبلده  للم�صاعدة. 
التهوية  واأج��ه��زة  االأق��ن��ع��ة  ���ص��يء: 
و�����ص����رتات احل���م���اي���ة وال���ق���ف���ازات، 

اجلوي  النقل  و�صائل  فيه  تت�صّمر 
ال��دويل على االر���س، تكون �صركة 
تام  ا�صتعداد  على  ال�صني  ط��ريان 
التقاط  م��ع  ال�صحن  ب��ه��ذا  للقيام 

�صورة فورية.
ت��ن��ت�����ص��ر ه����ذه اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة يف 
االآونة  ويف  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء  جميع 
انباء  وك����ال����ة  اأ������ص�����ارت  االأخ���������رية، 
 54 اأن  اإىل  اجل����دي����دة،  ال�����ص��ني 
 20 على  حت�صلت  اأفريقية  دول��ة 
األف  األف جمموعة اختبار، ومائة 
قناع، واألف بدلة واقية طبية، من 
م��وؤ���ص�����ص��ة ج���اك م���ا، م��وؤ���ص�����س علي 
اأغنى رجل يف ال�صني وع�صو  بابا، 
ك��م��ا عر�س  ال�����ص��ي��وع��ي.  احل�����زب 
املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  ع��ل��ى  امل�������ص���اع���دة 

والواليات املتحدة.

االأ����ص���ل���ي ملدير  ال��ب��ل��د  اإث���ي���وب���ي���ا، 
تيدرو�س  العاملية  ال�صحة  منظمة 
تلقت  غ���ي���ربي�������ص���و����س،  اأده������ان������وم 
وح��ده��ا 1.1 م��ل��ي��ون اخ��ت��ب��ار و6 
�صرتة  األ�����ف  و60  ق���ن���اع  م���الي���ني 
ح��م��اي��ة ط��ب��ي��ة. ك��م��ا ���ص��اع��ف��ت كل 
�صركتا  وك�����ص��ي��وم��ي،  ه�����واوي  م���ن 
التربع  ع���ن  االإع������الن  ات�������ص���االت، 

باالأقنعة، خا�صة يف اأوروبا.

مغازلة اأوروبا
من  ت�������ص���رراً  االأك������ر  ال����ق����ارة  اإن 
الوباء، اأوروبا، هي مو�صوع اهتمام 
التي  ال�صني،  اأعلنت  وق��د  خ��ا���س. 
قناع  م��ل��ي��ون   116 ح��ال��ًي��ا  ت��ن��ت��ج 
يومًيا، عن تربع ب� 500 األف قناع 
الإ���ص��ب��ان��ي��ا، و���ص��ح��ن م��ل��ي��وين قناع 

ال�صربي:  ال��زع��ي��م  واأ����ص���اف  اإل����خ. 
“الت�صامن االأوروبي غري موجود. 
... اإن��ه خ��راف��ة... اأن��ا اأوؤم���ن باأخي 
و�صديقي �صي جني بينغ، اأنا اأوؤمن 

مب�صاعدة ال�صينيني”. 
ن�������ص���ره���ا على  اع����������ادت  ع������ب������ارات 
ال�صينية،  ال�صحافة  وا���ص��ع  نطاق 
ال���ت���ي ���ص��اع��ف��ت م���ق���االت���ه���ا حول 
االأوروبي  التنظيم  الفو�صى و�صوء 
كوفيد  م��واج��ه��ة  يف  واالأم���ري���ك���ي، 
لكنها  مربحة،  ا�صرتاتيجية   .19
بداأت تثري غ�صب �صلطات بروك�صل 

ووا�صنطن ب�صكل جّدي.

ا�صرتاتيجية تنت�صر يف جميع انحاء العامل:

دبلوما�شية القناع ال�شينية املربحة جدا...!
تربعت ب� 500 األف قناع لإ�صبانيا، و�صحنت مليوين قناع لإيطاليا، اإىل جانب اأجهزة تنف�س طلبتها روما

حت�شلت 54 دولة اأفريقية على 20 األف اختبار ومائة األف قناع واألف بدلة واقية طبية

الرئي�س ال�صيني وطريق احلرير ال�صحيال�صني حا�صرت ازمتها وتفرغت للعامل

يريد �صي جي بينغ امل�صاهمة يف تعبيد طريق احلرير ال�صحي  ا�صرتاتيجية بداأت تثري غ�صب بروك�صل ووا�صنطن ب�صكل جّدي

امل�صاعدات ال�صينية جتوب العاملالقناع �صالح دبلوما�صي �صيني جديد

•• الفجر -فريديريك كولر 
ترجمة خرية ال�شيباين

يف 12 فرباير، روت جامعة ناجنينغ ال�صينية للطب 
على موقعها على الإنرتنت، معاناة طالب من جامعة 
اأ�صاتذته من ق�صم �صحة  اأحد  فريبورغ، مب�صاعدة 
املجتمع، لنقل جمموعة من 10 الف قناع جراحي 
من �صوي�صرا اإىل ال�صني، كانت هذه الخرية بحاجة 

ما�صة لها يف مواجهة كوفيد 19.

حتليل اخباري

ب�صراء الأماك يف تركيا واحل�صول على جن�صيتها

اأنقرة ت�شّهل لإيرانيني التحايل على العقوبات الأمريكية
•• لندن-وكاالت:

“تاميز”  �����ص����ح����ي����ف����ة  ك���������ص����ف����ت 
ت���زاي���د  ت���ق���ري���ر،  ال���ربي���ط���ان���ي���ة يف 
اأع���داد االإي��ران��ي��ني ال��ذي��ن يخرقون 
العقوبات االأمريكية املفرو�صة على 
تركيا  االأم���الك يف  ب�صراء  ب��الده��م، 

واحل�صول على جن�صيتها. 
االأم��وال ترتكز معظم مكاتبها يف  لتحويل  �صبكة  با�صتخدام  اإنه  وقالت 
اأن  اإي��ران، رغم  اإىل خارج  اأم��وال  االإيرانيون من نقل  ا�صطنبول، يتمكن 
احلظر االأمريكي مينع امل�صارف االإيرانية من ا�صتخدام �صبكات التحويل 
اأنظمة غري خا�صعة  احل��واالت، عرب  على  االإيرانيون  ويعتمد  العاملية.  
ماكينات  اأن  اإىل  ال�صحيفة  واأ���ص��ارت  االأمريكية.   اخلزانة  وزارة  لرقابة 
�صحب اأموال مهربة من اإيران تعمل على ربط مكاتب ا�صطنبول ببنوك 
بعد  يت�صلم  ال��ذي  للعميل  االإيرانية  احل�صابات  من  لل�صحب  طهران،  يف 

ذلك مبالغ نقدية �صليمة بعد خ�صم العمولة. 
تهّرب من ال�صرائب

ت�صتخدم  اإي���ران،  اإىل  املكاتب وحتويلها جم��دداً  لهذه  االأم���وال  ولتوفري 

على �صراء عقار.
وك����ان����ت ه�����ذه ال��ع��م��ل��ي��ة ب��ط��ي��ئ��ة يف 
خف�س  بعد  ت�صارعت  ث��م  ب��داي��ت��ه��ا، 
املبلغ املطلوب اإىل 250 األف دوالر 
ويف    .2018 يف �صبتمرب )اأيلول( 
ال�صهر املا�صي، اأعلن وزير الداخلية 
�صليمان �صولو، اأن 25 األف �صخ�س 

ح�صلوا على اجلن�صية الرتكية مبوجب هذه اخلطة. 

ت�صهيل تنقل الإيرانيني
اأوروب����ا  اإىل  لل�صفر  �صاحبه  ي��وؤه��ل  ال  ال��رتك��ي  ال�صفر  ج���واز  اأن  ورغ���م 
االإي��ران��ي��ني، خا�صًة  تنقل  ي�صهل  اأن��ه   اإال  قيود،  دون  املتحدة  وال��والي��ات 
���ص��راء ع��ق��ارات تركية للح�صول على  ال��راغ��ب��ني يف  ���ص��روط��اً على  اأن��ه ال 
�صفرهم  ج���واز  على  بالكامل  اأ�صمائهم  تغيري  اإمكانهم  ويف  اجلن�صية، 
اجلديد، كما ي�صمح لهم بعد ثالثة اأعوام ببيع االأمالك التي ا�صرتوها 
وتوريث جواز ال�صفر الأوالدهم.  ويعترب امل�صتثمرون العراقيون يف طليعة 
الذين املتقدمني للح�صول على هذا العر�س، لكن الطلبات اجلديدة يف 

معظمها، من اإيرانيني.

يتطلعون  اآخرين  اأن  اإىل  ولفتت  اإي���ران.   يف  ميلكون ح�صابات م�صرفية 
اإىل عمليات �صراء كبرية. ون�صت من�صورات و�صعت على مكتب ا�صتقبال 
مع  بالفار�صية،  كتبت  للبيع،  عرو�س  على  ا�صطنبول  يف  فخم  فندق  يف 

احل�صول على اجلن�صية الرتكية. 

�صراء منزل وجن�صية
الدفع  وعو�س  امل��ن��ازل.  مل�صرتي  متكاملة  �صفقة  البيع  عرو�س  وتوفر 
نقداً، تفتح ال�صركات ح�صابات للزبائن االإيرانيني يف م�صرف تركي على 

اأن يحول امل�صرتون اأموالهم اإليه.
وبعد ذلك ُيدفع للعميل العقاري، لينجز �صراء املنزل واجلن�صية الرتكية.  
اأن تركيا اطلقت خطة للح�صول على اجلن�صية يف  واأو�صحت ال�صحيفة 
دي�صمرب)كانون االأول( 2017، الأي �صخ�س ينفق اأكر من مليون دوالر 

املكاتب  هذه  اخل��ارج،  يف  جتارية  اأعمااًل  متلك  التي  االإيرانية  ال�صركات 
تودعها  ث��م  االإي����راين،  ب��ال��ري��ال  ال�صعبة،  العملة  م��ن  ع��وائ��ده��ا  لتبادل 
فر�صتها  عالية  �صرائب  دف��ع  تتفادى  وب��ذل��ك  االإي��ران��ي��ة،  ح�صاباتها  يف 

احلكومة االإيرانية على العمليات الر�صمية لتحويل العملة. 
تظهر  م��زورة  تراخي�س  با�صتخدام  وا�صع  نطاق  على  عمليات  وحت�صل 
وذلك  وال���دواء،  ال��غ��ذاء  مثل  اإي���ران،  اإىل  باإدخالها  ي�صمح  ب�صائع  �صراء 

لالإفراج عن ودائع جممدة للم�صارف االإيرانية. 

ال�صياح الإيرانيون
تق�صيم  ���ص��اح��ة  ح���ول  م��ك��ان  االأم�����وال، يف  اإن حت��وي��ل  ال�صحيفة  وق��ال��ت 
با�صطنبول، يقدم خدمات لل�صياح االإيرانيني ول�67 األف اإيراين يقيمون 
ما  وع��ادة  املت�صددة  الدينية  القيود  من  ف��روا  �صبان  معظمهم  تركيا،  يف 
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عربي ودويل
يرى اأن ما يحدث ه�صترييا ب�صبب اأنفلونزا �صغرية:

الربازيل: جايري بول�شونارو، و�شيا�شة اإنكار اجلائحة...!
•• الفجر – خرية ال�شيباين

اإىل اأي مدى �صيذهب جايري بول�صونارو يف اإنكار جائحة 
الرئي�س  عبث  م��ار���س،   29 الأح���د  ف��ريو���س؟  ك��ورون��ا 
حلكومته:  ال�صحية  باملعايري  اأخ��رى  م��رة  الربازيلي 
ذهب اإىل �صواحي العا�صمة برازيليا، داعيًا ال�صكان اإىل 

املحافظون  اأ�صدرها  التي  تعليمات احلجر  عدم احرتام 
وروؤ�صاء البلديات بناء على تو�صيات ... وزارة ال�صحة.

ويثري ح�صوره ذاته مثل هذه التجمعات اجلماهريية التي 
“اأدافع  املحليني  للتجار  بول�صونارو  وقال  يجب جتنبها. 
وعلينا  موجود،  الفريو�س  اجلميع،  يعمل  اأن  فكرة  عن 
الأطفال...  مثل  ولي�س  الرجال  مثل  ولكن  مواجهته، 

مهّددا باإ�صدار مر�صوم ي�صمح  اجلميع �صيموت يوما ما”، 
با�صتئناف الن�صاط القت�صادي الأمر الذي اأثار حفيظة 
املحافظني.  من جانبه، حذف تويرت مقطعي فيديو مت 
هذه  وتظهر  بول�صونارو،  جايري  ح�صاب  على  ن�صرهما 
الأفام الرئي�س و�صط موؤيديه، معتربا اأن احلجر ال�صحي 
الدفاع  مع  ه��ذا،  البطالة.  تفاقم  اإىل  ي��وؤدي  اأن  ميكن 

اإثبات  يتعني  يزال  ل  الذي  الكلوروكني،  ا�صتخدام  عن 
فعاليته، لعاج املر�صى. واأو�صحت ال�صبكة الجتماعية 
املحتوى  ب��اإدارة  املتعلقة  قواعدها  و�ّصعت  اأنها  بيان،  يف 
معلومات  مع  تتعار�س  التي  ال�صحية  املعلومات  لتطال 
خلطر  الأ�صخا�س  تعّر�س  قد  والتي  الر�صمية،  امل�صادر 

عدوى وباء كوفيد 19. 

ببع�س  األ��ق��ى  للوب��اء  اإن���ك���اره  ان 
ناخبيه �صده. كل م�صاء، يف املدن 
يف  وخا�صة  ال��ب��الد،  يف  الرئي�صية 
املناطق الراقية التي بايعته، يقف 
للطرق  نافذتهم  يف  الربازيليون 
ي�صرخون  وه�����م  امل����ق����ايل  ع���ل���ى 
اأو  بره!”  ع��ل��ى  “بول�صونارو، 

“بول�صونارو، قاتل”. 
ت��خ��ل��ى ع��ن��ه ح��ل��ف��اء م���ن ال����وزن 
ال��ث��ق��ي��ل، م��ث��ل ح��اك��م والي���ة �صاو 
الرئي�س  اأن  يبدو  القوية،  باولو 
ي����زال يحتفظ  ل��ك��ن��ه ال  م���ع���زول، 
بالوالء.  له  تدين  �صلبة  بقاعدة 
داتافولها،  اجرته  م�صح  وح�صب 
ال�صكان  م��ن  ب��امل��ائ��ة   35 يعتقد 
االأزمة،  م��ع  ج��ي��ًدا  يتعاطى  ب��اأن��ه 
مقابل 33 باملائة فقط يعتقدون 

عك�س ذلك.
“يراهن الرئي�س على الراديكالية 
يحلل  انتخابه”،  �صنعت  ال��ت��ي 
ي�صعى  “اإنه  جيلو.  اإيغور  الكاتب 
ال�صيا�صية  ال��ت��ك��ل��ف��ة  ن���ق���ل  اإىل 
وروؤ�����ص����اء  احل����ك����ام  اإىل  ل���ل���رك���ود 
العلوم  اأ���ص��ت��اذ  يكتب  ال��ب��ل��دي��ات، 
ال�صيا�صية ماركو�س اأندريه ميلو، 
ف������اإذا جن���ح احل���ج���ر ال�����ص��ح��ي يف 
تخفيف منحنى الوباء، ف�صيقول 
اإنه كان على حق يف االعتقاد باأن 
االأزم��ة مل تكن ح��ادة كما قيل... 
اأن  �صيزعم  ف��اإن��ه  ذل���ك،  وخ���الف 
يف  ت�صببت  االإقليمية  ال�صلطات 

الفو�صى والكارثة”.
عن لوطون

اأطروحات مهلو�صة
 ك������ورون������ا ف������ريو�������س؟ ك�����ل ه���ذه 
“اأنفلونزا  ب�صبب  “اله�صترييا” 
قال جايري بول�صونارو  �صغرية”، 
خطاب  يف  م������ار�������س،   24 ي������وم 
املحافظني  ف��ي��ه  ات���ه���م  ه���ذي���اين 
بالت�صبب يف حالة من الذعر عن 
طريق اإغالق املدار�س وال�صركات 

غري ال�صرورية.
الربازيل  ف��اإن  الرئي�س،  وبح�صب 
بلد ���ص��اخ��ن، وه���ذا م��ن ���ص��اأن��ه اأن 
يبطئ انت�صار الفريو�س. وملا كان 
يف  ف��ه��ي  ن�صبًيا،  ���ص��غ��اًرا  �صكانها 
يكفي، يف  لذلك،  وم��اأم��ن.  حفظ 
راأي����ه، ع��زل ك��ب��ار ال�����ص��ن. غ��ري ان 
ال�صديدة  احل��االت  عمر  متو�صط 
47 و50  يف البالد ي��رتاوح بني 
����ص���ن���ة. اأم������ا ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل���درج���ات 
املرتفعة، فهي مل متنع  احل��رارة 
ري���و، و���ص��او ب��اول��و، م��ن اأن تكونا 

اأحد البوؤر الرئي�صية للفريو�س.
اأن�����ح�����اء ال�����ب�����الد، مت  يف ج���م���ي���ع 
4300 حالة  يقارب  ما  ت�صجيل 
يف �صهر واح��د، منها 136 حالة 
وفاة. ومت التقليل من الرقم اإىل 
املحدود  للعدد  ن��ظ��ًرا  ك��ب��ري،  ح��د 
ويخ�صى  املتاحة.  االختبارات  من 
الوا�صع  االنت�صار  االآن،  املراقبون 
ل� كوفيد 19 يف االأحياء الفقرية، 
ال�صكانية  ال��ك��ث��اف��ة  جت��ع��ل  ح��ي��ث 
الواحد  امل���ن���زل  يف  واالك���ت���ظ���اظ 
فاقدة  ال�����ص��ح��ي  احل��ج��ر  عملية 
هذا  م�صتحيلة،  و�صبه  للفاعلية 

اىل جانب نق�س املياه. 
وب���ح���ل���ول ن��ه��اي��ة اأب����ري����ل، ق���د ال 
ت��ك��ون ال��ه��ي��اك��ل ال�����ص��ح��ي��ة ق���ادرة 
على ا�صتيعاب املر�صى، حذر وزير 
مانديتا.  ه��رني��ك  ل��وي��ز  ال�صحة 
ووفق درا�صة، فان اأكر من ن�صف 
م��ن��اط��ق ال���ب���الد ل��دي��ه��ا اأق����ل من 
احل���د االأدن�����ى امل��ط��ل��وب م��ن 10 
مائة  لكل  امل��رك��زة  للعناية  اأ���ص��رة 

األف ن�صمة.

حتييد رئي�س يغذي االنق�صامات، 
ت�صرح ب�صكل اأ�صا�صي اأول �صحيفة 

وطنية يومية.

“بول�صونارو، قاتل!”
ال���دول���ة  رئ���ي�������س  اأن  ب���ال���ت���اأك���ي���د، 
ل�������ص���غ���وط م�����ن قبل  ي���ت���ع���ر����س 
ال��ذي��ن يهددون  رج���ال االع��م��ال 
بت�صريح العمال اإذا ا�صتمر تعليق 
ال��ن�����ص��اط ل���ف���رتة ط���وي���ل���ة. غري 

نظام  يف  اجل��ه��ود  تن�صيق  حت���دي 
اأب���ع���اد  ذي  ب���ل���د  ويف  ف�����ي�����درايل، 
ال�صروري  م���ن  اأ���ص��ب��ح  ق���اري���ة، 

عاجز على اإدارة االأزمة ال�صحية، 
باأزمة  ال�صابق  النائب  ي�صاعفها 
قالت  “عبء”  ان����ه  ���ص��ي��ا���ص��ي��ة. 

�صاو  دي  اإ����ص���ت���ادو  “اأو  �صحيفة 
“ان�صحب”،  اليمينية.  باولو” 
اأ�صافت �صحيفة “فولها دي �صاو 

داعية جايري بول�صونارو  باولو”، 
اإىل تفوي�س �صلطاته اإىل “فريق 
عمل” تكنوقراط. ففي مواجهة 

اأمام عجزه على اإدارة الأزمة ال�شحية، دعوات لي »ان�شحابه« وتفوي�ش �شلطاته اإىل فريق عمل تكنوقراط

انيييقيييليييب   
بع�ش  عليه 
نيياخييبيييييه، 
وتيييخيييليييى 
حلفاء  عنه 
ميين الييوزن 
الييثييقيييييل

ييييخييي�يييشيييى 
املييراقييبييون 
يييي  تيييفييي�يييشّ
كيييوفيييييييد
يف   19  
الأحييييييييياء 
الييفييقييرية

وزير ال�صحة يتوقع كارثة

ال�صحافة حتتج

احياء الربازيل الفقرية ت�صتعد لال�صوا

بول�صونارو يختلط بان�صاره خمرتقا التو�صيات

يراهن على التطرف الذي �صنع انتخابه، وي�صعى اإىل حتميل الفاتورة ال�صيا�صية للركود اإىل احلكام وروؤ�صاء البلديات

بحلول نهاية اأبريل قد ل تكون الهياكل ال�صحية الربازيلية قادرة على ا�صتيعاب املر�صى

حتري�س ال�صكان على ك�صر العزل

كيف �شل كورونا قدرات وا�شنطن ال�شتخباراتية؟ •• وا�شنطن-وكاالت:

يف ظل تف�صي فريو�س كورونا امل�صتجد يف معظم دول العامل، تواجه اأجهزة 
اال�صتخبارات االأمريكية �صعوبات جمة يف حتديد وتقييم و�صع الوباء، يف 

دول مثل ال�صني ورو�صيا وكوريا ال�صمالية.
ال�صارمة  بال�صيطرة  اإي����ران،  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ث��الث��ة،  ال���دول  ه��ذه  وت��ع��رف 
الظروف  يف  عليها  احل�صول  ال�صعب  من  يكون  ما  وع��ادة  املعلومات،  على 

الطبيعية.

امل�صوؤولني  ف���اإن  االأم��ريك��ي��ة،  االإخ��ب��اري��ة  نيوز”  “فوك�س  ل�صبكة  ووف��ق��ا 
البلدان  يف تلك   ”19 “كوفيد  اأن فهم تف�صي وباء  االأمريكيني يعتقدون 
تاأثري  م��ن  للحد  ال��دول��ي��ة  واجل��ه��ود  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  ي�صاعد  اأن  ميكن 
الفريو�س. وقال جريميي كونينديك، الذي قاد مكتب امل�صاعدة اخلارجية 
للكوارث يف الواليات املتحدة يف الفرتة ما بني 2013 و2017: “نريد 

اأن يكون لدينا فهم دقيق لكورونا يف النقاط ال�صاخنة العاملية”. ومل تبلغ 
اأي حالة م�صابة بكورونا، رغم تقا�صمها احلدود  كوريا ال�صمالية بعد عن 
مع ال�صني التي كانت مركز انت�صار الفريو�س، يف حني قفزت احل��االت يف 

رو�صيا اإىل اأكر من 2300.
كما ت�صري تقارير اإعالمية اإىل اأن اإيران تخفي “الرقم احلقيقي” للوفيات 

وامل�صابني بالعدوى، حيث يقرتب عدد الوفيات من 3 اآالف، من بني نحو 
45 األف م�صاب وفق االأرقام الر�صمية.

تقول  املا�صي،  العام  اأواخ��ر  الفريو�س  ب��وؤرة ظهور  كانت  التي  ال�صني،  ويف 
تخفيف  وب��داأ  ال��وب��اء،  على  ال�صيطرة  من  متكنت  اإنها  ال�صحية  ال�صلطات 

القيود على التنقل يف بوؤر املر�س.
يف  “النق�س  انتقد  اأن  بومبيو،  مايك  االأمريكية  اخلارجية  لوزير  و�صبق 
املعلومات الدقيقة” حول و�صع كورونا يف رو�صيا واإيران، كما اتهم ال�صني 

بحملة ت�صليل، االأمر الذي تنفيه بكني.
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العدد 12899 بتاريخ 2020/4/2

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

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �صبي�صاليزد

 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�صجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 324275   بتاريخ:  20 / 1 / 2020

تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ص��م : اأيوفوريك اأنوفي�صنز بي يف تي � األ تي دي.     

وعنوانه:  يف 11 /33 كوالثارا ، بي ، اأو ، كاليكيت ، 673655 ، كرياال ، الهند.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�س ، لب�س القدم ، اأغطية الراأ�س.

الواق�عة بالفئة   : رقم )25 (

و�صف العالمة: »   BE RESTLESS »  بحروف التينية ب�صكل مميز.

اال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 

والتجارة ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اإبريل  2020 العدد 12899 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �صبي�صاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�صجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 325520  بتاريخ:  10 / 2 / 2020
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ص��م : بيوت ويب ببلي�صينج منطقة حرة ، ذ.م.م.
وعنوانه:  املباين 304-305، الطابق 3، مبنى اإيب 04، دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
عرب  املقدمة  االإعالنية  اخل��دم��ات   ، املكتبي  الن�صاط  وتفعيل  االأع��م��ال  وتوجيه  واإدارة  واالإع���الن  الدعاية 
االإنرتنت ، اإنتاج االإعالنات التلفزيونية واالإذاعية ، حما�صبة ، معاجلة البيانات  التجارية ، توفري املعلومات 

التجارية ، خدمات متاجر البيع بالتجزئة عرب االأنرتنت  .
الواق�عة بالفئة   : رقم )35 (

و�صف العالمة: »  EMPG  »  بحروف  التينية  ب�صكل  مميز.
اال�ص��رتاطات:  

االقت�صاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اإبريل  2020 العدد 12899 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �صبي�صاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�صجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 325521  بتاريخ:  10 / 2 / 2020
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ص��م : بيوت ويب ببلي�صينج منطقة حرة ، ذ.م.م.
وعنوانه:  املباين 304-305، الطابق 3، مبنى اإيب 04، دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
التاأمني ، اخلدمات التمويلية ، خدمات وكاالت العقارات ، خدمات البنايات  و املجمعات ال�صكنية ، االأعمال 
امل�صرفية ، خدمات الو�صاطة و �صم�صرة بور�صة االأوراق املالية وال�صندات االأ�صهم ، اخلدمات املالية املقدمة 
عرب االإنرتنت ، اإ�صدار بطاقات �صراء ذات قيمة املتعلقة باملكافاآت و برامج الوالء للعمالء ، توفري املعلومات 

املالية  .
الواق�عة بالفئة   : رقم )36(

و�صف العالمة: »  EMPG  »  بحروف  التينية  ب�صكل  مميز.
اال�ص��رتاطات:  

االقت�صاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اإبريل  2020 العدد 12899 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �صبي�صاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�صجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 321071   بتاريخ:   21 / 11 / 2019
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ص��م : اأندريان اأي تي �صولو�صنز ، منطقة حرة ، ذ.م.م.  
وعنوانه:  �س.ب.  502671 ،دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�صميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل واالأبحاث ال�صناعية، 
خدمات ت�صميم وتطوير العتاد احلا�صوبي والربجميات احلا�صوبية ، برجمة ، حتميل برجميات حا�صوب ، 
�صيانة واإ�صالح برامج الكمبيوتر ، خدمات ا�صت�صارات الكمبيوتر ، ال�صميم ، الر�صم والكتابة لتجميع موقع 

على �صبكة االإنرتنت ، اإن�صاء و�صيانة وا�صت�صافة مواقع الويب اخلا�صة باالآخرين ، خدمات الت�صميم.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 42 (

و�صف العالمة: »  Andryan IT  »  بحروف  التينية  ب�صكل مميز  ور�صم  خطوط يف �صكل كرة اأر�صية 
ب�صكل كروكي و كتب اأعالها احلرفان الالتينيان ) a R ( ب�صكل مميز و العالمة باللون االأحمر و االأ�صود. 

.
اال�ص��رتاطات:  

االقت�صاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اإبريل  2020 العدد 12899 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �صبي�صاليزد

 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�صجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 325019   بتاريخ:  02 / 02 / 2020

تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ص��م : اأيوفوريك اأنوفي�صنز بي يف تي � األ تي دي.     

وعنوانه:  يف 11 /33 كوالثارا ، بي ، اأو ، كاليكيت ، 673655 ، كرياال ، الهند.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

الدعاية واالإعالن واإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�صاط املكتبي.

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 35 (

و�صف العالمة: »    WALKAROO  »  بحروف التينية ب�صكل مميز.

اال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 

والتجارة ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اإبريل  2020 العدد 12899 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �صبي�صاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�صجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 323778   بتاريخ:  12  / 1 / 2020
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ص��م : ييوو �صومنيتا ديجيتال جرافك كو ليمتد.     
وعنوانه:  رقم 179 طريق �صواي وي�صت ياتينج ، مدينة ييوو ، مقاطعة جيجيانغ ، ال�صني.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اآلية وعنا�صر نقل  اآلية، حمركات ومكائن )عدا ما كان منها للمركبات الربية(، قارنات  اآالت وعدد 
اأج��ه��زة تفقي�س  باليد،  ي��دار  ال��ربي��ة(، معدات زراع��ي��ة ع��دا ما  ك��ان منها للمركبات  احلركة )ع��دا ما 

البي�س، اآالت البيع االآلية.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 7 (

و�صف العالمة: »    FreeSUB  »   بحروف التينية ب�صكل مميز.
اال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 
والتجارة ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اإبريل  2020 العدد 12899 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �صبي�صاليزد

 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�صجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 325018   بتاريخ:  02 / 02 / 2020

تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ص��م : اأيوفوريك اأنوفي�صنز بي يف تي � األ تي دي.     

وعنوانه:  يف 11 /33 كوالثارا ، بي ، اأو ، كاليكيت ، 673655 ، كرياال ، الهند.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�س ، لب�س القدم ، اأغطية الراأ�س.

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 25 (

و�صف العالمة: »   FOR ALL WALKS OF LIFE »  بحروف التينية ب�صكل مميز.

اال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 

والتجارة ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اإبريل  2020 العدد 12899 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �صبي�صاليزد

 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�صجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 321070  بتاريخ:   21 / 11 / 2019

تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ص��م : اأندريان اأي تي �صولو�صنز ، منطقة حرة ، ذ.م.م.  

وعنوانه:  �س.ب.  502671 ،دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

الدعاية واالإعالن واإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�صاط املكتبي.

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 35 (

و�صف العالمة: »  Andryan  »  بحروف  التينية  ب�صكل مميز  .

اال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 

والتجارة ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اإبريل  2020 العدد 12899 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �صبي�صاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�صجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 320582  بتاريخ:   13 / 11 / 2019
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ص��م : موراأيدياز للتجارة العامة �س.ذ.م.م.
وعنوانه:  �س.ب. 127810 ،دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية واالإعالن واإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�صاط املكتبي.

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 35 (
و�صف العالمة: »  more IDEAS   »  بحروف  التينية  ب�صكل مميز  بجانبها ر�صم خطوط ب�صكل 

مميز و العالمة باللون االأحمر و االأ�صود. 
اال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 
والتجارة ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اإبريل  2020 العدد 12899 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �صبي�صاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�صجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 323777 بتاريخ:  12  / 1 / 2020
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ص��م : اأوزون لتجارة املواد الغذائية .ذ.م.م.   
وعنوانه:  �س.ب 105319 اأبو ظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
وجممدة  حمفوظة  وخ�����ص��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خال�صات  وال�صيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  واالأ���ص��م��اك  اللحوم 
وجمففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�صكر، البي�س واحلليب ومنتجات احلليب، 

الزيوت والدهون املعدة لالأكل.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 29 (

و�صف العالمة: »     ALFADIL  الفا�صل »  بحروف التينية و عربية ب�صكل مميز بينهما ر�صم خط 
باللون الذهبي  يعلوها ر�صم قو�س باللون الذهبي اأ�صفلها ر�صم زخريف ب�صكل مميز باللون الذهبي و اجلميع 

على خلفية ر�صم مربع مظلل باللون االأ�صود.
اال�ص��رتاطات:  

االقت�صاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  اإبريل  2020 العدد 12899 

العدد 12899 بتاريخ 2020/4/2   

�صركة/ اأي �صي ا�س ايه بوردروم اآب�س ليميتد، فرع ل�صركة اأجنبية، رخ�صة رقم 93502 والكائنة ب� �س.ب 
دولة  دبي،  لالإنرتنت،  دبي  مدينه   ،EO  09 رقم  مكتب  االول،  الطاابق   ،12 رقم  مبني   ،500188
االإمارات العربية املتحدة، واملرخ�صة لدى �صلطة دبي للتطوير، يرغب هذا الفرع املذكور يف اعالن قراره 
للكافة والذي مت اأحتاذه بوا�صطة اجتماع اأع�صاء جمل�س اإدارة �صركة/ اأي �صي ا�س ايه بوردروم اآب�س ليميتد، 

)ال�صركة الرئي�صية( والذي مت انعقاده بتاريخ 20 فرباير 2020 ب�صاأن اإغالق وحل الفرع.
اأى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه  ولديه  باالأمر  ب��اأي طرف معني  الفرع  يهيب  لذلك،  وفقاً 

املطالبات خالل 45 يوماً من تاريخ هذا االإعالن عن طريق الربيد امل�صجل اأو االإت�صال ب� :
ال�صّيدة/ مايكل جيم�س �صتانتون

اإ�صم ال�صركة: اأي �صي ا�س ايه بوردروم اآب�س ليميتد
�س.ب : 500188

دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة 
هاتف رقم : +971506749419

E.Morcos@tamimi.com :الربيد االإلكرتوين
 * لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرتة االإ�صعار واملحددة ب�  45 يوماً. 

اإ�شعار ت�شفية

العدد 12899 بتاريخ 2020/4/2 

اإع����������ان
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/كافترييا ج�صت كباب ذ.م.م - فرع

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1369841-1 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة بدريه ريا�س يو�صف الفرخ %50

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/طالل عبداهلل عبداجلليل حممد الفهيم من مالك اىل �صريك
تعديل ن�صب ال�صركاء/ طالل عبداهلل عبداجلليل حممد الفهيم من 100% اىل %50

تعديل راأ�س املال/من 50000 اىل 150000
تعديل �صكل قانوين/من فرع اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل ا�صم جتاري من/كافترييا ج�صت كباب ذ.م.م - فرع
JUST KABAB CAFETERIA LLC - BRANCH

اىل/مطعم ج�صت كباب الريف ذ.م.م
JUST KABAB AL REEF RESTAURANT LLC

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

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

العدد 12899 بتاريخ 2020/4/2 

اإع����������ان
 - ذ.م.م  كباب  ج�صت  ال�ص�����ادة/كافترييا  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب فرع رخ�صة رقم:2864611 
تعديل �صكل قانوين/من فرع اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل ا�صم جتاري من/كافترييا ج�صت كباب ذ.م.م - فرع
JUST KABAB CAFETERIA LLC - BRANCH

اىل/كافترييا ج�صت كباب ذ.م.م
JUST KABAB CAFETERIA LLC

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

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

العدد 12899 بتاريخ 2020/4/2   
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 371/2019/16 جتاري جزئي   
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�صامن والتكافل مببلغ وقدره )226.181 درهم( والر�صوم وامل�صاريف 

واتعاب املحاماة والفائدة 9% �صنويا من تاريخ االإ�صتحقاق وحتى ال�صداد التام. 
طالب االإعالن :  كوديادكا نارا�صيمها هجدى - �صفته بالق�صية : مدعي  

وميثله : ريا�س عبداملجيد حممود الكبان - �صفته بالق�صية : وكيل 
املطلوب اإعالنهما : 1- �صيفا كري�صنان جوبالن - 2- بيلندا ابيلون ماجنا�س - �صفتهما  بالق�صية : مدعي عليهما 

 جمهويل حمل االإقامة 
مو�صوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2019/5/19 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�صالح/كوديادكا 
نارا�صيمها هجدي بالزام ال�صركة املدعي عليها االأوىل بان توؤدي للمدعي مبلغا وقدره 226.181 درهم )مائتان و�صتة وع�صرون 
الف ومائة وواحد وثمانون درهما( م�صافا اليه  فائدة قانونية ب�صيطة قدرها 9% من تاريخ رفع الدعوى احلا�صل يف 2019/1/23 
وحتى متام ال�صداد والزمت املدعي عليها االأوىل بامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. ورف�صت ما عدا ذلك من 
طلبات.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12899 بتاريخ 2020/4/2   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 5/2019/58 دعاوى م�شتعجلة �شرعية  
مو�صوع الدعوى : الزام املدعي عليه با�صدار بطاقة الهوية وجواز �صفر للطفل / را�صد احمد �صالف 

خلفان الها�صمي مع الزامه الر�صوم وامل�صاريف واالتعاب.  
طالب االإعالن / 1-ا�صماء را�صد �صيف را�صد ال�صويدي - �صفته بالق�صية : مدعي 

وميثله :  بدر عبداهلل خمي�س عبداهلل - �صفته بالق�صية : وكيل 
املطلوب اإعالنه :  1-  احمد �صامل خلفان الها�صمي -  �صفته بالق�صية : مدعي عليه 

 جمهول حمل االقامة 
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها الزام املدعي عليه با�صدار بطاقة الهوية وجواز 
�صفر للطفل / را�صد احمد �صالف خلفان الها�صمي مع الزامه الر�صوم وامل�صاريف واالتعاب.  وحددت 
االأحوال  مبنى  يف   )1( رق��م  بالقاعة  �س   11.00 ال�صاعة   2020/4/6 امل��واف��ق  االإث��ن��ني  ي��وم  جل�صة  لها 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  ال�صخ�صية يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة الأحوال ال�شخ�شية 

العدد 12899 بتاريخ 2020/4/2   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 1854/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/1899 جتاري جزئي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )69232 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب االإعالن : �صليمان بن ح�صن بن يحي غزواين - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

وميثله : ابراهيم علي املو�صى احلمادي -  �صفته بالق�صية : وكيل
منفذ   : بالق�صية  �صفته    - 1- حممد ح�صني جوهر فرحان احلمادي   : اإعالنه  املطلوب 

�صده - جمهول حمل االإقامة 
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )69232( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12899 بتاريخ 2020/4/2   
يف  الدعوى2019/1830 جتاري كلي

�صد املدعي عليهما الثالث والعا�صر : 
وورلد وايد اوك�صنريز ملتد - اري�س ليوي�س مونتا ندون 

املقامة من املدعي : بنك امل�صرق 
 مبا ان هناك دعوى مقامة �صدكم مبحاكم دبي االبتدائية حتت الدعوى رقم 2019/1830 
جتاري كلي ، وحيث انه مت ندبنا خبريا م�صرفيا يف الدعوى املذكورة اعاله فاننا وعمال 
ونظرا   ، املحاكم  امام  اخلربة  اعمال  بخ�صو�س  م   1992 ل�صنة  االثبات  قانون  باحكام 
للظروف احلالية التي متر بها الدولة ، وحيث انه لن يتم حتديد موعد اجتماع خربة 
ا�صتالم  وبعد  بحوزتكم  التي  الثبوتية  بامل�صتندات  بتزويدنا  التكرم  يرجى   ، الدعوى  يف 
امل�صتندات من قبلكم ، وان راأت اخلربة �صرورة لعقد اإجتماع خربة ف�صوف يتم اخطاركم 
باآلية االإجتماع. دبي ، ديرة ، �صارع بور�صعيد ، برج �صنتوريون �صتار ، املبنى )ب( الطابق 

الثاين ، مكتب رقم 206 
اخلبري احل�شابي وامل�شريف  
حممد �شعيد ال�شريف 

اعــــالن بالن�شـــر

العدد 12899 بتاريخ 2020/4/2   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 7628/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/1724 جتاري جزئي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 420837.33 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب االإعالن : االمني لتجارة مواد البناء - �س ذ م م - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

وميثله : علي ابراهيم حممد احلمادي -  �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- ايليجانت لل�صناعات - �س ذ م م - �صفته بالق�صية : منفذ �صده

جمهول حمل االإقامة 
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )420837.33( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12899 بتاريخ 2020/4/2   
 اعالن بالن�شر للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى

باللغتني احداها ت�شدر باللغة الجنليزية  
يف الإ�شتئناف رقم 2020/359 عمايل

بناء علي طلب امل�صتاأنف : اجرة ال�صارقة 
اىل امل�صتاأنف �صده : �صدام �صاه ديلبار�صاه

مبحكمة  ال���دع���وى  اإدارة  مكتب  ام���ام  ب��احل�����ص��ور  مكلف  ان���ت 
وذلك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا   - ال�صارقة  ا�صتئناف 
يف يوم الثالثاء املوافق 2020/4/28 يف املذكورة رقمها اأعاله - 

بو�صفك م�صتاأنف �صده.
مكتب ادارة الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة  الحتادية ال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
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عربي ودويل

مالذا  اأ�صبحت  �صغرية  ج��زر  تتخللها  وم�صتنقعات 
مثاليا لبوكو حرام.

وا�صفر هجوم ا�صتمر طويال جلهاديني من بوكو حرام 
على قاعدة ع�صكرية يف �صبه جزيرة بوهوما عن مقتل 

98 ع�صكريا ت�صاديا يف 23 اآذار-مار�س.
وقال وزير الدفاع الت�صادي اإن “هدفنا هو تطهري كل 
م�صريا اإىل انت�صار للقوات الت�صادية  منطقة اجلزر”، 
يف “خم�صة قطاعات”، بدون اأن يحدد عدد الع�صكريني 

الذين مت ن�صرهم.
وكان الرئي�س الت�صادي ادري�س ديبي اتنو )67 عاما( 
الذي يحكم البالد منذ نحو ثالثني عاما تفقد موقع 

•• جنامينا-اأ ف ب

النيجر  اإىل  اأر���ص��ل��ت ج��ن��ودا  اأن��ه��ا  اأم�����س  ت�صاد  اأع��ل��ن��ت 
ونيجرييا يف اإطار عملية مكافحة جماعة بوكو حرام 
املتطرفة التي قتلت نحو مئة ع�صكري ت�صادي يف اآذار-

مار�س.
وق����ال وزي����ر ال���دف���اع ال��ت�����ص��ادي حم��م��د اب����ايل �صالح 
للتلفزيون الوطني “لدينا موافقة بلدين اآخرين هما 
النيجر ونيجرييا ولدينا رجال يف كل هذه البلدان”.

الكامريون  وك��ذل��ك  ونيجرييا  والنيجر  ت�صاد  وتقع 
بحريات  �صل�صلة  م��ن  تتاألف  ال��ت��ي  ت�صاد  ب��ح��رية  على 

الهجوم ومتركز يف املنطقة موؤكدا اأنه ينظم يف امليدان 
الهجوم امل�صاد الذي �صمي “غ�صب بوهوما”.

وتعمل قوات دول املنطقة اأ�صا�صا ملكافحة بوكو حرام يف 
اإطار جلنة م�صرتكة متعددة اجلن�صيات، وهي حتالف 
متابعة  جل��ان  مب�صاعدة  ت�صاد  ب��ح��رية  ح��ول  اإقليمي 

تتالف من ال�صكان.
واأ�صفر مترد جماعة بوكو حرام عن �صقوط 36 األف 
�صمال  منطقة  يف  اآخرين  مليونني  نحو  ون��زوح  قتيل 
االأمم  بح�صب   ،2009 يف  ب��دءه  منذ  نيجرييا  �صرق 
املتحدة. وو�صعت اجلماعة نطاق ن�صاطها اإىل النيجر 

وت�صاد والكامريون املجاورة.

ت�شاد تن�شر ع�شكريني يف نيجرييا والنيجر 

ل مبالة
املباالة  ل���ع���دم  اآخ�����ر  ���ص��ب��ب  وث���م���ة 
الكاتبة،  راأي  يف  كورونا،  بفريو�س 
وهو الدمار الذين عاي�صه االأكراد 

بني 2015 و2016. 
الفكرية  احل����ال����ة  ه�����ذه  وت����ب����دو 
بكر، من  دي��ار  �صكان  ظاهرة لدى 
االأطفال اإىل كبار ال�صن. فبعد ما 
���ص��ق��وط ل�صحايا يف  م��ن  ���ص��ه��دوه 
ق�صف  يف  مبان  وانهيار  ال�صوارع، 
اليوم  ي�����ص��ع��ب  اأ�����ص����ه����راً،  ا���ص��ت��م��ر 
دفعهم التخاذ اإجراءات احتياطية 

�صد فريو�س كورونا. 
اإنها تقبع يف بيتها  وتقول الكاتبة 
مع اأطفالها منذ اأكر من اأ�صبوع، 
واأنها افتقدت بع�س املواد الغذائية 
ال�صرورية، مثل اجلبنة املجدولة، 
اأ���ص��ا���ص��ي��ة عند  �صهية  وج��ب��ة  وه���ي 

لد�صكان ديار بكر.
من  قريباً  وعندما ق�صدت حماًل 
منزلها وج��دت��ه م��زدح��م��اً، ك���اأن ال 

اأثر لفريو�س كورونا هناك.
وح�����اول�����ت ال�����وق�����وف ب���ع���ي���داً عن 
ال�صاب  م���ن  وط��ل��ب��ت  امل��ت�����ص��وق��ني، 
العامل يف املحل اأن يعطيها بع�س 
اأن  “اأمتنى  ل���ه:  وق��ال��ت  اجل��ب��ن��ة، 
عندها  وكمامة”،  ق���ف���ازاً  ت�����ص��ع 
تبادل امل�صرتون النظرات يف املحل 
امل���زدح���م. وق���ال ل��ه��ا رج���ل م�صن: 
كورونا.  فريو�س  ابنتي  يا  “ان�صي 
ف��ب��ع��د ك����ل م����ا ����ص���ه���دن���اه، م����ا هو 
�صحكت  اإن��ه��ا  وت��ق��ول  كورونا؟”. 

طوياًل.  

•• عوا�شم-وكاالت:

رغ�����م ب��ع�����س ال���ت���ق���دم يف االأي������ام 
لفريو�س  ال��ت�����ص��دي  يف  االأخ������رية 
بكر،  دي�������ار  م���دي���ن���ة  يف  ك�����ورون�����ا 
العا�صمة غري الر�صمية للمنطقة 
ت��ب��ق��ى تلك  ت���رك���ي���ا،  ال���ك���ردي���ة يف 
االإج��������راءات غ���ري م��ن��ا���ص��ب��ة وغري 
باي�صال،  نورجان  راأي  حقيقية، يف 
النا�صطة والكاتبة الرتكية يف ديار 

بكر.
اأغ����ل����ق����ت امل�����ق�����اه�����ي، وامل����ط����اع����م، 
مناطق  يف  احل��الق��ة  و���ص��ال��ون��ات 
راقية من ديار بكر، مثل ديكلينت، 
ولكن ال تزال هناك حمال اأخرى 
مفتوحة، مثل متاجر بيع االأثاث، 
واالإل���ك���رتون���ي���ات، واالأل����ع����اب. وال 
بال�صكان  م��ك��ت��ظ��ة  م��ن��اط��ق  ت����زال 
مثل باغالر و�صور، وو�صط املدينة، 
اأك��ر من  اأن  ت�صهد ازدح��ام��اً، كما 

ن�صف حمالتها مفتوحة.
وت�����ص��األ ال��ك��ات��ب��ة يف م��ق��ال مبوقع 
�صكان  يرف�س  “ملاذا  “اأهوال”: 
وقائية؟  ت���داب���ري  ات���خ���اذ  امل��دي��ن��ة 
عن  املعلومات  عنهم  اأخفيت  وه��ل 

االإجراءات االحرتازية؟”.

م�صكلة ثقة
ويف حماولتها لفهم طريقة تفكري 
اأن  الكاتبة  ت��رى  مدينتها،  �صكان 
اإذ  الثقة،  انعدام  يف  تكمن  امل�صكلة 
وق��ت طويل،  االأك���راد، منذ  افتقد 
اإليهم  يعيدون  وموؤ�ص�صات  ل��ق��ادة 

الطماأنينة يف اأوقات االأزمة. 
والتنمية  ال��ع��دال��ة  ح���زب  وت��ع��ه��د 
ال�صالم،  ب��ت��وف��ري  م�����راراً  احل��اك��م 
واإ����ص���الح االق��ت�����ص��اد، واالع����رتاف 
ب���ال���ه���وي���ة ال�����ك�����ردي�����ة، واح�������رتام 

الدميقراطية. 
حزب  و���ص��ي��ا���ص��ي��ي  وزراء  ول���ك���ن 
ال��ع��دال��ة وال��ت��ن��م��ي��ة، اأخ���ّل���وا دوم���اً 
يعد  مل  ول����ذل����ك  ب���ت���ع���ه���دات���ه���م، 
لت�صديق  ي��دع��وه��م  م���ا  ل���الأك���راد 

ت�صريحاتهم. 
اإىل فو�صى  امل��ق��ال  ك��ات��ب��ة  وت�����ص��ري 
تعم موؤ�ص�صات املدينة، اإذ ال يوجد 
حمافظ يف دياربكر يتحدث با�صم 
اأو موت  اأزم��ة حياة  �صكانها خالل 
و�صبب  ال��ي��وم.  حت�صل  ال��ت��ي  مثل 
�صلجوق  املدينة،  اأن حمافظ  ذلك 
م��ي��زراك��ل��ي، وه��و اأي�����ص��اً م��ن اأمهر 

اأطبائها، معتقل منذ مدة. 

فقدان الكفاءة 
ونتيجة �صغوط ا�صتمرت ل�صنوات 
اأخرى  موؤ�ص�صات  ف��ق��دت  ط��وي��ل��ة، 
العامني  يف  خ���ا����ص���ًة  ك���ف���اءت���ه���ا، 
تلك  عالقة  و�صعفت  االأخ��ريي��ن. 
واأغلق  ال���ن���ا����س،  م���ع  امل���وؤ����ص�������ص���ات 
ي�صود  ل��ذل��ك،  ونتيجة  معظمها. 

ا�صتعداداً  واأب�������دوا  ل���ه  ا���ص��ت��م��ع��وا 
االحرتازية  االإج�������راءات  الت���خ���اذ 

ال�صرورية �صد فريو�س كورونا.

غياب الثقة
اإىل  الكاتبة  ت�صري  ذل���ك،  وع��و���س 
اأن االأكراد يف تركيا ال يثقون حتى 
يف بلدياتهم. وهم يتجنبون املقار 
احلكومية اإال لل�صرورة الق�صوى، 
لل�صرطة  ح����واج����ز  اأن  خ���ا����ص���ًة 

تف�صلهم عن تلك املقار.
ووفق الكاتبة، هناك م�صكلة اأخرى 
باإغالق  ق�����ص��ت  اأوام�����ر  يف  تتمثل 
النفعية يف  معظم اجلمعيات غري 
املدينة، يف ال�صنوات االأربع املا�صية. 
ولذلك مل تعد هناك و�صائل لنقل 
ر�صائل العامة، وال موؤ�ص�صات تعمل 
ال��و���ص��ائ��ط. واخ��ت��ف��ت عملياً  م��ث��ل 
والطفل،  امل����راأة،  منظمات  جميع 

وال�صباب ومكافحة الفقر. 
املجتمع  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب��ة  وت�����ص��ري 
ولكن  وم��ت��ك��ات��ف،  منظم  ال��ك��ردي 
احل����ك����وم����ة ال����رتك����ي����ة ع���م���ل���ت يف 
تقوي�س  على  املا�صية،  ال�صنوات 
اأوام���ر  ع��رب  املوؤ�ص�صاتية  ال��وح��دة 
ت��ن��ف��ي��ذي��ة. وجن��ح��ت يف ذل���ك اإىل 

حد ما. 

اأي حوار مع �صكانها. كما ال يتوقع 
حوار  اأي  يثمر  اأن  امل��دي��ن��ة  �صكان 

معه اأ�صاًل عن �صيء مفيد. 
ل��ل��م��دي��ن��ة زعيم  ل����و ك�����ان  ول���ك���ن 
م���ن���ت���خ���ب وم�������وث�������وق وحم������رتم 
وحم�����ب�����وب م�����ن ����ص���ك���ان���ه���ا، رمب���ا 

���ص��ع��ور ب���ني ���ص��ك��ان دي����ار ب��ك��ر باأن 
الدولة تخلت عنهم.

وتلفت الكاتبة اإىل م�صاألة القيادة 
واحلوار، اإذ ال يوجد اليوم اأي زعيم 
ميكن اأن يخاطب ال�صعب الكردي 
اأقوى  اأن  اأثناء االأزمة. وي�صار اإىل 

الدين  ����ص���الح  ل�����الأك�����راد،  زع���ي���م 
رئا�صة  يف  امل�����ص��ارك  دم���ريط���ا����س، 
الدميقراطي،  ال�������ص���ع���وب  ح�����زب 
اأن��ه يبعث  اأي�����ص��اً. ورغ��م  م�صجون 
م�����ن ح�����ني الآخ�������ر ب���ر����ص���ائ���ل من 
تكون  اأن  املمكن  كان من  ال�صجن، 

ت��ل��ك ال��ر���ص��ائ��ل اأك����ر ت����اأث����رياً لو 
قدمها بنف�صه. 

ان���ع���دام احل����وار ف��ه��و م�صكلة  اأم����ا 
خطرية. وتقول الكاتبة اإن الو�صي 
املركزية يف  الذي عينته احلكومة 
بكر، مل يجر  دي��ار  مكان حمافظ 

•• الفجر -تون�س

اع��ت��رب احل���زب ال��د���ص��ت��وري احلر 
الربملان  ق��رار مكتب  ان  الثالثاء 
ت��ع��ي��ني ال���ن���ائ���ب ع���ن ح����زب قلب 
رئي�صا  ال��ل��وم��ي  ع��ي��ا���س  ت��ون�����س 
ل���ل���ج���ن���ة امل����ال����ي����ة وال����ن����ائ����ب عن 
ح�����زب ائ����ت����الف ال����ك����رام����ة زي����اد 
احلقوق  للجنة  مقررا  الها�صمي 
اخلارجية  والعالقات  واحلريات 
ج�صيمة  خ����روق����ات  “يت�صمن 
“مكتب  ان  موؤك������دا  وخطرية” 
ان�صغال  فر�صة  اغتن�����م  املجل�س 
انت�ص�ار  ب����اأزم����ة  ال����ع����ام  ال��������راأي 
ف��ريو���س ك���ورون���ا الإق�����رار هذين 

التعيينني”.
واأك���د احل��زب يف ب��الغ ���ص��ادر عنه 

على  الر�صمية  ب�صفحته  ن�����ص��ره 
موقع في�صبوك ان مكتب املجل�س 
الكرامة  ائ��ت��الف  لكتلة  “اأ�صند 
للمعار�صة  خم�ص�صة  م�صوؤولية 
اإج���������راءات  ت�����ص��������ت��ك��م��ل  اأن  ق���ب���ل 
باملعار�صة  ر���ص��م��ي��ا  ت�����ص��ن��ي��ف��ه��ا 
باالنتماء  ت�صريحها  ن�صر  وقبل 
الر�صمي”  ب��ال��رائ��د  ل��ل��م��ع��ار���ص��ة 
مّكن  “املكتب  ان  اىل  الف����ت����ا 
املت�صرع واملخالف  مبوجب قراره 
الكرامة  ائتالف  كتلة  للقان������ون 
نائب  خطت����ي  ب��ني  اجل��م��ع  م��ن 
احلقوق  جل���ن���ة  وم����ق����رر  رئ���ي�������س 
اخلارجية  والعالقات  واحلريات 
الد�صتوري  اإق�صاء احلزب  مقابل 
م�صوؤولية  اأي����ة  ت���ويل  م���ن  احل���ر 

�صلب اللجنة املذكورة”.

جلنة  اأع�صاء  ان  احل��زب  واأ�صاف 
املالية وجلنة احلقوق واحلريات 
وال�������ع�������الق�������ات اخل������ارج������ي������ة مل 
على  للم�صادق��ة  ب��ع��د  يجتمعوا 
ملكتبيهما  اجل���دي���دة  ال��رتك��ي��ب��ة 
ط��ب��ق م��ق��ت�����ص��ي��ات ال��ف�����ص��ل 71 
ذلك  واأن  الداخل������ي  النظ���ام  من 
عيا�س  ال��ن��ائ��ب  ا�صتعمال  يجعل 
جلن�����ة  رئ��ي�����س  ���ص��ف��ة  ال���ل���وم���ي 
املالية �ص������ابقا الأوانه وغري جائز 

قانونا.
ت���وزي���ع  “قرارات  ان  واع����ت����رب 
امل�صوؤوليات املخ�ص�صة للمعار�صة 
مب��وج��ب ال��د���ص��ت��ور ����ص���درت من 
�صابق  دون  امل��ج��ل�����س  م��ك��ت��ب  ق��ب��ل 
ظل  ويف  ت�������ص���اور  ودون  اإع�������الم 
الكتلة  لرئي�صة  متعمد  تغييب 

 70 الف�صول  ملقت�صيات  خ��الف��ا 
و87 من النظام الداخلي”.

واأفاد احلزب ان “كتلته بالربملان 
املجل�س  مل��ك��ت��ب  ب��ت��ظ��ل��م  ت��ق��دم��ت 
م��ط��ال��ب��ة اإي�������اه ب����ال����رتاج����ع عن 
ال�������ق�������رارات اجل�����ائ�����رة ال����ت����ي مت 
�صتمار�س  اأن��ه��ا  م��وؤك��دة  ات��خ��اذه��ا 
املحكمة  اأم����ام  ال��ط��ع��ن  ح��ق��ه��ا يف 
جتاهل  ������ص�����ورة  يف  االإداري���������������ة 

مطلبها”.
ي���ذك���ر ان رئ��ي�����س جم��ل�����س ن���واب 
ال�����ص��ع��ب را����ص���د ال��غ��ن��و���ص��ي كان 
ت���وىل ���ص��ب��اح ام�����س الثالثاء  ق��د 
حزب  كتلة  ع��ن  ال��ن��ائ��ب  تن�صيب 
قلب تون�س عيا�س اللومي رئي�صا 
اأع�صاء  ب��ح�����ص��ور  امل��ال��ي��ة  للجنة 

مكتب اللجنة. كتلة الد�صتوري احلر ت�صتنكر وحتتج

ُيلّوح باللجوء للق�صاء:

الد�شتوري احلّر يّتهم مكتب الربملان باإق�شائه...!

براأي الكاتبة.. هو الدمار الذين عاي�صوه بني عامي 2015- 2016 

اأكراد دياربكر ل يخ�شون كورونا...ما عانيناه من اأنقرة اأق�شى

رو�شيا تر�شل م�شاعدات اإن�شانية اإىل الوليات املتحدة 
•• مو�شكو-اأ ف ب

اأع���ل���ن���ت رو����ص���ي���ا اأم�������س اأن���ه���ا اأر����ص���ل���ت ط���ائ���رة حمملة 
مواجهة  يف  املتحدة  الواليات  اإىل  اإن�صانية  مب�صاعدات 
انت�صار وباء فريو�س كورونا امل�صتجد الذي اأودى بحياة 

اأكر من اربعة اآالف �صخ�س فيها حتى االآن.
ط��ائ��رة من  اإن  بيان  الرو�صية يف  ال��دف��اع  وزارة  وق��ال��ت 
اجلوية  ل��ل��ق��وات  ت��اب��ع��ة  “انطونوف-124”  ط����راز 
اأقلعت  طبية  وجتهيزات  طبية  اأقنعة  “تنقل  الرو�صية 

متوجهة اإىل الواليات املتحدة”.
اأن  بي�صكوف  دمي��رتي  الكرملني  با�صم  الناطق  و�صرح 
الهاتفي  االت�صال  يف  نقا�س  مو�صع  كانت  امل�صاألة  هذه 

ال��رو���ص��ي ف��الدمي��ري بوتني  ال���ذي ج��رى ب��ني الرئي�س 
ونظريه االأمريكي دونالد ترامب.

وقال بي�صكوف لوكاالت االأنباء الرو�صية  “اليوم عندما 
يطال الو�صع كل العامل بال ا�صتثناء وي�صبح �صامال، ال 

بديل عن العمل بروح ال�صراكة وامل�صاعدة املتبادلة”.
وك���ان���ت رو���ص��ي��ا اأر����ص���ل���ت االأ����ص���ب���وع امل��ا���ص��ي ع����ددا من 
الطائرات التي تقل علماء فريو�صات وجتهيزات طبية 
وخمتربات واأنظمة متنقلة للتطهري اإىل اإيطاليا حيث 
اأودى مر�س “كوفيد-19” بحياة اأكر من 12 األفا 
و400 �صخ�س. ويف الواليات املتحدة اأعلن ر�صميا عن 
 4076 ووف���اة  بالفريو�س  اإ�صابة  األ��ف   186 ح��واىل 

�صخ�صا حتى االأربعاء.

اإجراءات العزل �شعبة التطبيق يف الأحياء الفقرية باملغرب
لنحافظ على وطننا و�صالمة �صحتنا”. وتراهن ال�صلطات على 
العزل ال�صحي للت�صدي النت�صار املر�س الذي اأ�صاب حتى �صباح 
االأربعاء 638 �صخ�صا يف املغرب، بينهم 36 توفوا و24 متاثلوا 

لل�صفاء.
وتختلف ردود الفعل بني من يلبي النداء حاال لدخول املنزل ومن 
ي�صتجدي القليل من الوقت لق�صاء حاجة طارئة... بينما يتابع 
وي�صورها  واالأ�صطح،  النوافذ  من  “احلملة”  االآخ��رون  ال�صكان 

بع�صهم بالهواتف النقالة.
و�صرعان ما يعود بع�س املغامرين للوقوف يف زوايا اأزقة جتاوزتها 
دوريات ال�صلطات. ويقول اأحدهم مازحا “ال ميكننا التلهي طيلة 

اليوم بهواتفنا النقالة”.
وتتوا�صل دوريات ال�صرطة يف االأحياء طيلة الليل.

لدعم  اإج���راءات  ال�صلطات  اأعلنت  ال�صحي،  احلجر  جانب  واإىل 
ال�صحية،  االأزم��ة  ب�صبب تداعيات  ن�صاطها  التي توقف  املقاوالت 
النفقات  بنكية ودفع  ت�صمل ت�صهيالت يف احل�صول على قرو�س 
درهم )نحو   2000 تعوي�س قدره  اإىل  باالإ�صافة  االجتماعية. 

200 دوالر( �صهريا للمتوقفني عن العمل يف القطاع املنظم.
بدائل  خا�س  ب�صكل  املنظم  غ��ري  القطاع  يف  العاملون  وينتظر 
ت�صاعدهم على جتاوز االأزمة، واأعلن عن �صرف تعوي�صات مالية 

لهم ابتداء من االأ�صبوع املقبل.
وبني هوؤالء الكثري من �صكان حي التقدم، وفق ما يقول البائع 
التحمل  “اأ�صتطيع  مو�صحا  عاما(،   52( اخلالق  عبد  املتجول 
مربعا  م��رتا   40 من  بيت  يف  باالختناق  اأحيانا  اأ�صعر  اأنني  ول��و 

الأ�صرة من خم�صة اأفراد، لكن امل�صكلة كيف �صاأ�صمد دون عمل”.
وتراوح قيمة الدعم املايل للمتوقفني عن العمل يف القطاع غري 
املنظم بني 800 اإىل 1200 درهم )بني 80 اإىل 120 دوالرا( 
�صندوق  م��ن  وت�����ص��رف  االأف�����راد.  ع��دد  بح�صب  �صهريا  ل��الأ���ص��رة 
خا�س ملواجهة االأزمة فاق ر�صيده ثالثة مليارات دوالر، بح�صب 
العمومية  التربعات  من  العديد  بف�صل  حملية،  اإع��الم  و�صائل 
دوالر فقط عند فتحه  �صقفه مبليار  بينما حدد  واخل�صو�صية. 

منت�صف اآذار/مار�س.

ال�صلطات، لكنني ال اأ�صتطيع البقاء يف البيت طيلة اليوم”.
الرباط مع  اأط��راف  املزدحمة يف  املناطق  اأج��واء هذه  وتتناق�س 
رحابة فيالت جماورة، واأحياء اأخرى يف املدينة مزروعة ب�صوارع 
يف  احل��ادة  االجتماعية  ال��ف��وارق  يعك�س  ما  وا�صعة،  واأزق���ة  اأنيقة 

اململكة.
الطوارئ  حالة  بدء  ومنذ  ي��وم،  كل  م�صاء  ال�صاد�صة  من  وابتداء 
ال�صلطات  تبداأ  ني�صان/اأبريل،   20 حتى  ت�صتمر  التي  ال�صحية 
مطاردة  اإىل  اأح��ي��ان��ا  وت�صطر  دوري��ات��ه��ا،  االأم���ن  وق���وات  املحلية 
لالآخرين”،  ع��ربة  يكونوا  “حتى  الع�صاة  وتوقيف  املخالفني 

بح�صب تعبري اأحد رجال االأمن.
450 �صخ�صا يف املغرب خلرقهم حالة الطوارئ  واأوقف حواىل 
وت����راوح  ال�����ص��ل��ط��ات.  اأع��ل��ن��ت��ه��ا  ح�صيلة  اآخ����ر  بح�صب  ال�����ص��ح��ي��ة، 
العقوبات بني احلب�س �صهرا اإىل ثالثة اأ�صهر اأو دفع غرامة مالية 

بني 300 اإىل 1300 درهم )نحو 30 اإىل 130 دوالرا(.
من  توجه  �صيارة  احل��ي،  �صكان  ي�صميها  كما  “احلملة”  وتتقدم 
“ادخلوا  ال�صكان  اىل  ن��داء  �صوت  مكرب  عرب  ال�صلطات  خاللها 
اأنف�صكم من هذا املر�س اخلطري  “احموا  اأح�صن لكم”،  بيتوكم 

•• الرباط-اأ ف ب

ال ي�صاور �صفيان �صك يف �صرورة االلتزام باحلجر ال�صحي للوقاية 
من تف�صي وباء كورونا امل�صتجد، لكنه غري قادر على احتماله يف 
وال��ذي يقطنه مع والديه  الرباط  اأحياء  اأحد  ال�صيق يف  منزله 

وخم�صة اأ�صقاء و�صقيقات.
من  يخرجون  ال��ذي��ن  اإن  ب��ر���س  فران�س  لوكالة  �صفيان  وي��ق��ول 
احلجر  ب��اأن  “واعون  فيها،  بالبقاء  التوجيهات  رغ��م  منازلهم 
اأغلبيتهم يقيمون يف بيوت  ال�صحي من م�صلحتنا جميعا، لكن 

�صيقة ال تتجاوز اأحيانا غرفة ومطبخا الأ�صرة كاملة”.
وي�صيف وقد وقف عند مدخل زقاق �صيق “من ال�صعب حتمل 
م�صريا اإىل اأن منزل العائلة يتاألف  هذا االكتظاظ يوما كامال”، 

من غرفتي نوم وتوابعهما.
اخلالية  واأحيائها  العا�صمة  �صوارع  معظم  الهدوء  ي�صود  وبينما 
اآذار/  20 م�صاء  ال�صحية  الطوارئ  حالة  فر�س  منذ  امل��ارة  من 

مار�س، ما تزال اأحياء اأخرى تنب�س باحلركة.
وتنظم ال�صلطات دوريات جتوب اأزقة حي التقدم ال�صعبية م�صاء 
كل يوم للتوعية اىل خطورة الوباء، واإجبار املخالفني على دخول 

منازلهم.
على طول ال�صارع الرئي�صي و�صط احلي يتوزع عدد من ال�صباب يف 
جمموعات �صغرية يتجاذبون اأطراف احلديث، اأو حول حمالت 
اآخرون  يف�صل  فيما  مفتوحة،  ت��زال  م��ا  التي  احلرفيني  بع�س 
متفاوتة  نوافذ  على  الت�صمر  اأو  بيوتهم  اأب���واب  قبالة  اجللو�س 

االأحجام.
وتتفرع عن ال�صارع اأزقة مت�صعبة ال يتجاوز عر�صها اأحيانا املرت 
اإىل  طابقني  من  اإ�صمنتية  بيوت  جانبيها  على  تتكد�س  ال��واح��د 

اأربعة طوابق، و�صوال اىل املنحدرات املطلة على نهر اأبي رقراق.
“غرفة  اأك��ر م��ن  اأح��ي��ان��ا  امل��ن��ازل  وال ميلك بع�س قاطني ه��ذه 
مثل منزل عبد اهلل )49  واحدة ال تدخلها ال�صم�س ومطبخ”، 

عاما( الذي يقيم فيه مع زوجته وثالثة اأبناء.
وي��ق��ول ه���ذا ال��ب��ائ��ع امل��ت��ج��ول امل��ت��وق��ف ع��ن ال��ع��م��ل “ل�صنا �صد 
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املال والأعمال
خرباء : اأ�شعار النفط تتجه اإىل تراجع اأكرث حدة 

»القت�شاد« جتتمع مع »التعاونيات ال�شتهالكية« 
بكافة اإمارات الدولة ملتابعة اأو�شاع ال�شلع بالأ�شواق

•• اأبوظبي-الفجر:

�صعادة  االأ�صواق، عقد  ملتابعة  االقت�صاد  ل��وزارة  املتوا�صلة  �صمن اجلهود 
لل�صوؤون  ال���وزارة  وكيل  ال�صحي  العزيز  عبد  بن  اأحمد  حممد  املهند�س 
االقت�صادية، اجتماعاً عن بعد، مع ممثلي التعاونيات اال�صتهالكية بكافة 
اإمارات الدولة، بحث خالله حالة املخزون من ال�صلع االأ�صا�صية واأ�صعار 
الكمامات.  خا�صة  واملنظفات  باملعقمات  املتعلقة  وامل��واد  الغذائية  ال�صلع 
وطالب ال�صحي خالل االجتماع بتوفري الكمامات باجلمعيات التعاونية 
ا�صتقرار  و�صمان  امل�صتهلكني  احتياجات  لتلبية  وذل��ك  التكلفة  ب�صعر 

االأ�صعار باالأ�صواق.
اأي مورد  اأك���د ال�صحي خ��الل االج��ت��م��اع على ���ص��رورة االإب���الغ ع��ن  كما 
يقوم برفع �صعر املواد الغذائية واأي�صا غري الغذائية املتعلقة باملعقمات 
واملنظفات، ا�صتغالاًل للظروف الراهنة، واأو�صح اأن فرق الوزارة متواجدة 
حالة  يومية  ب�صورة  وتر�صد  املحلية  اجلهات  مع  بالتعاون  ب��االأ���ص��واق 
يف  يتالعب  م��ورد  اأي  على  فورية  عقوبات  وتفر�س  والطلب،  العر�س 

االأ�صعار اأو ميار�س �صلوكيات خمالفة للقانون.
توافر خمزون  على  اال�صتهالكية  التعاونيات  اأكد ممثلو  ومن جانبهم، 
ال�صلع  من  ومتنوع  كبري  معرو�س  وتوافر  االأ�صا�صية،  ال�صلع  من  اآم��ن 
باالأ�صواق، وقدموا ال�صكر اإىل الوزارة على جهودها املتوا�صلة وتعاملها 
ال�����ص��ري��ع ل��ت��ذل��ي��ل خم��ت��ل��ف ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت���واج���ه ع��م��ل��ي��ة العر�س 

والطلب. 
اأنواعها  مبختلف  ال�صلع  واأن  باالأ�صواق،  م�صتقرة  االأ�صعار  اأن  واأو�صحوا 
م��ت��وف��رة يف م��ن��اف��ذ ال��ب��ي��ع ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ت��ع��اون��ي��ات اال���ص��ت��ه��الك��ي��ة وتغطي 
اأو  الغذائية  بال�صلع  امل�صتهلكني �صواء فيما يتعلق  احتياجات كافة فئات 

مواد املعقمات والكمامات واملنظفات. 

•• دبي-الفجر: 

ح������ازت ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم����ي����اه دبي 
جم����دداً ع��ل��ى ���ص��ه��ادة حم���رتف اإدارة 
الثالثة،  الن�صخة   ،®PMI م�صاريع 
التدريب  م��ت��ط��ل��ب��ات  حت��ق��ي��ق  ب���ع���د 
امل�صاريع من معهد  اإدارة  يف  الالزمة 
-®PMI االأم��ري��ك��ي  امل�صاريع  اإدارة 

بالواليات  بن�صلفانيا  والي���ة  وم��ق��ره 
امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة - وجن���اح فريق 
املعايري  اخ��ت��ب��ارات  اجتياز  يف  الهيئة 
امل���ط���ل���وب���ة.  وي����وؤك����د ه�����ذا االإجن������از 
الربامج  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  الهيئة  ق���درة 
مب�صتوى  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
القطاع  وم��وظ��ف��ي  مل��وظ��ف��ي��ه��ا  ع��امل��ي 
احل��ك��وم��ي يف اإم����ارة دب���ي، مب��ا ي�صهم 
يف حت�صني معدل جناح امل�صاريع، عرب 
ومتطورة  موحدة  جمموعة  تطبيق 
امل�صاريع.  الإدارة  العامة  امل��ب��ادئ  م��ن 
ال��راغ��ب��ة يف  امل��وؤ���ص�����ص��ات  على  ويتعني 
احل�����ص��ول ع��ل��ى اإج�����ازة ال��ت��دري��ب يف 
من  جمموعة  حتقيق  امل�صاريع  اإدارة 
ال�صارمة  واالأداء  اجل�����ودة  م��ع��اي��ري 
امل�صاريع  اإدارة  معهد  و�صعها  ال��ت��ي 
وقال معايل �صعيد حممد   .®PMI
الرئي�س  امل��ن��ت��دب  ال��ع�����ص��و  ال��ط��اي��ر، 
دبي:  لهيئة كهرباء ومياه  التنفيذي 
دبي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  “حتر�س 
م�صريتهم  يف  م��وظ��ف��ي��ه��ا  دع���م  ع��ل��ى 

احلاجة  دون  ع��امل��ي��ة  م��ع��اي��ري  وف����ق 
اخل���دم���ات  م�������زودي  ا����ص���ت���ق���دام  اإىل 
اإم��ك��ان��ي��ة احل�صول  م��ع  ال��ت��دري��ب��ي��ة، 
اإدارة  معهد  مطبوعات  خمتلف  على 
منها.   واال���ص��ت��ف��ادة   PMI امل�صاريع 
اإدارة  فريق  الرتخي�س  هذا  وي�صاعد 
يف  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  م�صاريع 
اخت�صا�صية  �صهادات  على  احل�صول 
واإدارة   ،®PMI امل�����ص��اري��ع  اإدارة  يف 
واإدارة   ،®PgMP ال�������ربام�������ج 
 ،®PfMP االح���رتاف���ي���ة  امل�����ص��اري��ع 
امل�صاريع  اإدارة  زمالة  اإىل  باالإ�صافة 
االحرتافية  وال�صهادة   ،®CAPM
PMI- االأع��م��ال  حتليل  يف  املعتمدة 
يف  امل���ع���ت���م���دة  وال���������ص����ه����ادة   ،®PBA
اإدارة  يف  الر�صيقة  املنهجيات  تطبيق 

 ،®PMI-ACP امل�صروعات

كوادرها الب�صرية يف جميع امل�صتويات 
تر�صيخ  وط�������رق  م���ن���ه���ج���ي���ات  ح������ول 
مهاراتهم  وت��ط��وي��ر  امل��ف��اه��ي��م،  ه���ذه 
املمار�صات  اأف�����ص��ل  ع��ل��ى  وت��دري��ب��ه��م 
املحفزة والداعمة لتطوير مواهبهم، 
يومياً،  موؤ�ص�صياً  نهجاً  وتر�صيخها 
يف  وال��ف��ع��ال  ال��ه��ام  العن�صر  لكونهم 
وهم  وخ��دم��ات��ن��ا،  عملياتنا  خمتلف 
الهيئة  اإليه  و�صلت  ملا  الزاوية  حجر 

من متيز يف جميع قطاعاتها«.
من جانبه قال املهند�س ح�صني لوتاه، 
قطاع   - للرئي�س  التنفيذي  النائب 
ومياه  كهرباء  هيئة  يف  الطاقة  نقل 

ق�����درات ك���وادرن���ا م���ن خ���الل تنظيم 
والفعاليات  وال���ن���دوات  العمل  ور����س 
وم�صاركة  املعرفة  نقل  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
اخلربات، مبا يدعم جهودنا الرامية 
امل�صتقبل،  وا���ص��ت�����ص��راف  �صناعة  اإىل 
الرابعة،  ال�صناعية  الثورة  ومواكبة 
االإحاللية  التقنيات  من  واال�صتفادة 
مثل الذكاء اال�صطناعي والروبوتات 
ثالثية  والطباعة  االأ�صياء  واإنرتنت 
ا�صرتاتيجية  الهيئة  وتتبنى  االأبعاد. 
را���ص��خ��ة يف ت��ع��زي��ز م��ف��ه��وم االإب�����داع 
جميع  يف  موظفيها  ل��دى  واالب��ت��ك��ار 
االأق�������ص���ام. وت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز وعي 

وتاأخذ  ال�صخ�صية،  وحياتهم  املهنية 
تزويدهم  م�����ص��وؤول��ي��ة  ع��ات��ق��ه��ا  ع��ل��ى 
ل��ي��ك��ون��وا �صركاء  ال��الزم��ة  ب�����االأدوات 
ونلتزم  امل�صتقبل.  �صنع  يف  ف��ع��ال��ني 
الب�صرية  ك����وادرن����ا  يف  ب��اال���ص��ت��ث��م��ار 
ان��ط��الق��اً م��ن اإمي��ان��ن��ا ب���اأن موظفينا 
هم العن�صر االأهم يف حتقيق النجاح 
والتمّيز امل�صتمر، ومواكبة امل�صتجدات 
ملوا�صلة  امل���ت�������ص���ارع���ة  وال���ت���غ���ي���ريات 
ا�صت�صراف  يف  الهيئة  مت��ي��ز  م�����ص��رية 
م�صرت�صدين   امل�����ص��ت��ق��ب��ل؛  و����ص���ن���ع 
بكلمات �صيدي �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
اآل م��ك��ت��وم، نائب  ب��ن را���ص��د  حم��م��د 
الوزراء  الدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
حاكم دبي- رعاه اهلل-: “امل�صتقبل ال 
ُينتظر بل ُي�صنع”، مبا يحقق اأهداف 
مئوية االإم��ارات 2071 جلعل دولة 
االإمارات العربية املتحدة اأف�صل دولة 
يف العامل، وخطة دبي 2021 بجعل 
والعمل  للعي�س  املف�صل  امل��ك��ان  دب��ي 
وتوؤمن  للزائرين.  املف�صل  واملق�صد 
الهيئة اأن املوظف ال�صعيد واالإيجابي 
ي�����ص��م��ن ���ص��ع��ادة واإي���ج���اب���ي���ة ك���ل من 

يتعامل معه من املعنيني«.
واأ�صاف معاليه: “تتعاون الهيئة مع 
واخلا�صة  احلكومية  اجلهات  ك��ربى 
واإيجابية  حمفزة  عمل  بيئة  لتوفري 
ت�صهم يف رفع كفاءة املوظفني وتعزز 
ببناء  ون���ل���ت���زم  ال��وظ��ي��ف��ي.  والءه������م 

موؤ�ص�صة  اأول  ال��ه��ي��ئ��ة  “كانت  دب����ي: 
 2012 ع�������ام  حت�������ص���ل  ح���ك���وم���ي���ة 
الالزمة  ال��ت��دري��ب  م��ت��ط��ل��ب��ات  ع��ل��ى 
موؤ�ص�صة  م����ن  امل�������ص���اري���ع  اإدارة  يف 
بذلك  لتكون  االأم��ري��ك��ي��ة،   ®PMI
يف  الثمينة  املعارف  توفري  يف  �صباقة 
تقدمها  ال��ت��ي  امل�صاريع  اإدارة  جم��ال 
جزءاً  ولت�صبح  ملوظفيها،  وتتيحها 
اإدارة  ملعايري  العاملية  املنظومة  م��ن 
اأتاح لنا ذلك الفر�صة  امل�صاريع. وقد 
مل�صاركة املعارف واخلربات والتوا�صل 
ال�����دويل ع���رب �صبكة  امل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
 .®PMI  فروع معهد اإدارة امل�صاريع
وي�صعدنا اليوم احل�صول جمدداً على 
�صهادات  واإ���ص��اف��ة  ال��رتخ��ي�����س،  ه���ذا 
يعك�س  ج����دي����دة، مب���ا  اخ��ت�����ص��ا���ص��ي��ة 
امل�صتدام،  التميز  بتحقيق  ال��ت��زام��ن��ا 
اإمارة  يف  والتناف�صية  التميز  وتعزيز 
دبي ودولة االإمارات العربية املتحدة، 
عرب توفري اأرقى اخلدمات احلكومية 
املمار�صات  اأف�صل  واعتماد  املتميزة، 
اأن  العاملية«. ومن �صاأن هذه اخلطوة 
وحتقيق  الهيئة،  اأداء  رف��ع  يف  ت�صهم 
ال�صاحتني  على  وم�صاريعها  اأهدافها 
اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  وال��دول��ي��ة،  الوطنية 
ال���ت���وف���ري يف ن��ف��ق��ات ال���ت���دري���ب عن 
التدريبية  ال�����دورات  ت��ق��دمي  ط��ري��ق 
وت�صميم  داخ���ل���ي���اً،  امل�����ص��ت��وى  ع��امل��ي��ة 
امل�صاريع  اإدارة  على  التدريب  دورات 

هيئة كهرباء ومياه دبي جتدد العتماد اخلا�ش ب�شهادة حمرتف اإدارة م�شاريع من موؤ�ش�شة PMI الأمريكية

االأ�صعار منخف�صة تعتمدان اأكر على تطورات وباء فريو�س 
على  ال�صيطرة  ج��ه��ود  تكللت  “اإذا  رو����س  واأ���ص��اف  ك��ورون��ا. 
املقبلة،  االأرب��ع��ة  اأو  الثالثة  االأ�صهر  خ��الل  بالنجاح  ال��وب��اء 
ارتفاعا  ن��رى  قد  فاإننا  ال�صيف،  يف  انتعا�صة  ن�صهد  وب��داأن��ا 

كبريا يف منو الطلب يف 2021”.
لكن جيف كوري رئي�س اأبحاث ال�صلع االأولية العاملية لدى 
جولدمان اأعاد ذكر وجهة نظر البنك وهي اأن برنت �صيبقى 
على االأرجح قرب ع�صرين دوالرا للربميل الأنه من ال�صهل 
على منتجي اخلام التخزين يف املياه اأكر من منتجي خام 
�صيواجه  ال��ذي  القيا�صي  االأمريكي  الو�صيط  تك�صا�س  غرب 

�صغطا �صديدا على ال�صعر.

دانيال يرجني جلولدمان �صاك�س اإن الطلب قد يرتاجع 20 
مليون برميل يوميا يف اأبريل ني�صان، اأو حتى اأكر من ذلك، 
الع�صر احلديث”،  الطلب يف  تراجع يف  “اأكرب  اإىل  م�صريا 

بينما تخو�س ال�صعودية ورو�صيا حرب اأ�صعار.
وتتحرك اأ�صعار النفط حاليا يف نطاق بني 20 و29 دوالرا 
على  اتف������اق  انهي��������ار  بعد  اآذار  مار�س  يف  تراجع��������ت  بعدما 
امل�����ص��درة للبرتول  ال��ب��ل��دان  ب��ني منظمة  االإم������دادات  ك��ب��ح 
ُيعرف  ما  اإط������ار  يف  اآخري���ن،  ومنتجي�ن  ورو�ص�����يا  )اأوب��ك( 

باأوبك+.
املدة  اإن  للطاقة  بايرا  موؤ�ص�س جمموعة  رو�س  وقال جاري 
بقاء  وم��دة  احل��ايل  الفائ�س  من  التخل�س  يحتاجها  التي 

••عوا�شم-رويرتز

قال خرباء يف القطاع يف مقابالت ن�صرها جولدمان �صاك�س 
الطلب  تراجع  بفعل  ال��ن��زول  توا�صل  قد  النفط  اأ�صعار  اإن 
يف ظ��ل اأزم���ة ف��ريو���س ك��ورون��ا، ال��ت��ي يفاقمها ���ص��راع على 
احل�ص�س ال�صوقية بني اثنني من كبار املنتجني بينما تنفد 

قدرات التخزين يف العامل.
اإن الرتاجع  اآذار  31 مار�س  بتاريخ  البنك يف مذكرة  وقال 
مع حدوث  قد يف�صح املجال “ل�صناعة عاملية اأكر متانة”، 

انتعا�س يف ظل خف�س االإنتاج.
وقال اخلبري النفطي والكاتب احلائز على جائزة بوليتزر 

فعاليات اأ�صبوعية اإلكرتونية �صتغطى خمتلف املوا�صيع وامل�صائل املتعلقة مبجتمع الأعمال والقطاعات القت�صادية
غرفة دبي تطلق �شل�شلة الندوات والور�ش التدريبية الفرتا�شية دعمًا ل�شتمرارية الأعمال

•• دبي-الفجر: 

خدماتها،  يف  ال��ذك��ي  ل��ل��ت��ح��ول  دع��م��اً 
وال����ت����زام����اً ب���ا����ص���ت���م���راري���ة االأع����م����ال 
جتارة  غرفة  اأعلنت  كفاءتها،  وتعزيز 
و�صناعة دبي اليوم عن اإطالق �صل�صلة 
التدريبية  وال����ور�����س  ال����ن����دوات  م���ن 
االأ�صبوعية  االفرتا�صية  االإلكرتونية 
القطاع  وعي  تعزيز  �صت�صتهدف  التي 
وامل�صائل  املوا�صيع  مبختلف  اخلا�س 
وممار�صتها  االأع��م��ال  ببيئة  املتعلقة 

والقطاعات االقت�صادية املتنوعة.
وي���اأت���ي ال��ت��ح��ول ال���ذك���ي ل��غ��رف��ة دبي 
وال��ل��ق��اءات مع  ال��ف��ع��ال��ي��ات  تنظيم  يف 
تكيف  اإط�������ار  يف  االأع�����م�����ال،  جم��ت��م��ع 
ال��غ��رف��ة م��ع امل��ت��غ��ريات ال��ع��امل��ي��ة التي 
وتف�صي  ان��ت�����ص��ار  م�����ص��األ��ة  ف��ر���ص��ت��ه��ا 
)كوفيد  امل�صتجد  ال��ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
ال���غ���رف���ة يف  ا���ص��ت��ث��م��رت  ح��ي��ث   ،)19
التقنية  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ت��ه��ا  ت���ط���وي���ر 
املالئمة لعقد الفعاليات االإلكرتونية، 
وال��ت��ف��اع��ل م��ع جمهورها  وال��ت��وا���ص��ل 

االف��رتا���ص��ي. وكانت  اللقاء  اإجن��اح  يف 
غ���رف���ة دب����ي ق���د ا���ص��ت��ك��م��ل��ت م���وؤخ���راً 
ال��ذك��ي يف جم���ال اخلدمات  حت��ول��ه��ا 
تقدم  ح��ي��ث  للمتعاملني،  االأ���ص��ا���ص��ي��ة 
حالياً جمموعة وا�صعة من اخلدمات 
ال��ذك��ي��ة واالإل���ك���رتون���ي���ة ال��ت��ي تغطي 
جمتمع  ومتطلبات  احتياجات  ك��اف��ة 
امل�صتثمرين  مت��ك��ن  وال��ت��ي  االأع���م���ال، 
من اإجناز جميع معامالتهم عن بعد 
املعايري  اأرق���ى  ووف���ق  و�صهولة  بي�صر 
الذكية  اخل��دم��ات  وت�صمل  ال��ع��امل��ي��ة.  
التي توفرها الغرفة معامالت اإ�صدار 
�صهادات املن�صاأ والت�صديقات وخدمات 
الع�صوية وخدمة الدرا�صات واالأبحاث 
وال����ت����ق����اري����ر االأع������م������ال واخل����دم����ات 
ال��ق��ان��ون��ي��ة واإ�����ص����دار دف���رت االإدخ�����ال 
دبي  غرفة  وعالمة  للب�صائع  امل��وؤق��ت 
لل�صركات  االج��ت��م��اع��ي��ة  للم�صوؤولية 
وال��ت�����ص��ن��ي��ف االئ����ت����م����اين وخ���دم���ات 
جم����م����وع����ات وجم����ال���������س االأع�����م�����ال 
املتاحة  اخل����دم����ات  اإىل  ب���االإ����ص���اف���ة 

للهيئات االقت�صادية واملهنية

باأن  ال��ي��وم، ون��ح��ن على ثقة  اخل��دم��ة 
الدولة  يف  الرقمية  التحتية  البنية 
دولة  وان  خا�صة  عاملياً،  االأف�صل  من 
االإمارات من الدول املت�صدرة عاملياً يف 
جاهزيتها للعمل عن بعد، وهي االأوىل 
الرقمي  ال���ت���ح���ول  م���وؤ����ص���ر  يف  ع���امل���ي���اً 
الكتاب  ت���ق���ري���ر  وف�����ق  ال�������ص���رك���ات  يف 
 ،2019 العاملية  للتناف�صية  ال�صنوي 
ول���ذل���ك مل ي��ك��ن غ���ري���ب���اً جن����اح اول 
وم�صتعدون  ننظمه،  اف��رتا���ص��ي  لقاء 
دعم  وم��ل��ت��زم��ون  ال��ق��ادم��ة،  للمرحلة 
ريادة  يعك�س  مبا  االأعمال  ا�صتمرارية 

دبي يف ممار�صة االأعمال وكفاءتها.«
وحفلت الندوة االإلكرتونية بالتفاعل 
ال���������ص����دي����د ب�����ني احل�����������ص�����ور، وج�����رت 
ودون  متناهيتني  و�صهولة  ب�صال�صة 
ت���ذك���ر، ح��ي��ث تفاعل  ت��ق��ن��ي��ة  ع��ق��ب��ات 
وطرحوا  املحا�صرين،  مع  امل�صاركون 
اأ�صئلتهم حول كيفية مالءمة النماذج 
املوؤ�ص�صي  ال��ع��م��ل  يف  ع���امل���ي���اً  امل��ت��ب��ع��ة 
موؤ�ص�صاتهم  من�������اذج  م����ع  ب���ع���د  ع����ن 
الكبري  االأث��ر  له  و�صركاتهم، مما كان 

تنظيم  ال��ذك��ي يف  ال��غ��رف��ة  ان حت���ول 
التدريبية  وال������ور�������س  ال���ف���ع���ال���ي���ات 
وال����ل����ق����اءات ال���ت���وع���وي���ة، ي����اأت����ي بعد 
الذكية  اخل��دم��ات  اعتماد  يف  جناحها 
االأ���ص��ا���ص��ي��ة التي  ك��اف��ة خ��دم��ات��ه��ا  يف 
املتعاملني،  اإ�صعاد  م��راك��ز  يف  تقدمها 
ال���غ���رف���ة ت��ث��ب��ت جم�����دداً  ان  م�����وؤك�����داً 
امل�صتقبل،  ا���ص��ت�����ص��راف  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا 
اخلا�س  القطاع  خلدمة  وجاهزيتها 

بكل االإمكانات والو�صائل املتاحة.
الغرفة  ال���ت���زام  اإىل  ب��وع��م��ي��م  ول��ف��ت 
اأهمية  ذات  م��وا���ص��ي��ع  ب��ا���ص��ت��ع��را���س 
موؤكداً  االأعمال،  لقطاع  ا�صرتاتيجية 
ان ور�صة اليوم االإلكرتونية كانت بداية 
هذه ال�صل�صلة من اللقاءات التفاعلية 
�صتتناول  والتي  االإنرتنت،  �صبكة  عرب 
م�صائل تهم التجار وجمتمع االأعمال 
مثل �صل�صلة االإمداد والتوزيع والدعم 
اللوج�صتي والتجارة والت�صدير وريادة 
التي  املوا�صيع  من  وغريها  االأع��م��ال 
�صتكون حوار ال�صاعة يف بيئة االأعمال. 
هذه  نطلق  قائاًل:”  �صعادته  واأ�صاف 

امل�������ص���ت���ه���دف م�����ن مم���ث���ل���ي ال���ق���ط���اع 
�صهل  مما  و�صال�صة،  ب�صهولة  اخلا�س 
اآل��ي��ة حت��ول��ه��ا ال��ذك��ي، وق��درت��ه��ا على 
وتلبية  اخل���ا����س  ال���ق���ط���اع  خم��اط��ب��ة 
واملعلوماتية  ال��ت��وع��وي��ة  م��ت��ط��ل��ب��ات��ه 
غ��رف��ة دبي  ود���ص��ن��ت  وك��ف��اءة.  ب�صرعة 
على  االف��رتا���ص��ي��ة  دورات���ه���ا  �صل�صلة 
لقاء  اأول  بتنظيم  االإن���رتن���ت  �صبكة 
�صركة  مع  بالتعاون  اليوم  اإل��ك��رتوين 
ح�صره  كومباين”،  ان��د  “ماكينزي 
وتناول  م�������ص���ارك���اً،   150 م���ن  اأك�����ر 
عن  للعمل  العملية  املمار�صات  اأف�صل 
والتحديات  اخل���ا����س،  ل��ل��ق��ط��اع  ب��ع��د 
ال���ت���ي ق����د ت����واج����ه ه�����ذا ال���ت���ح���ول يف 
ال�صركات  وهيكلية  املوؤ�ص�صي،  العمل 
للعمل عن بعد، واالآليات واالإجراءات 
وال��ت��ق��ن��ي��ات امل��ت��ب��ع��ة، ب��االإ���ص��اف��ة اإىل 
عن  العمل  ع��ن  واقعية  من��اذج  توفري 
بعد، ون�صائح واإر�صادات تقنية ومهنية 

وعملية ل�صمان االإنتاجية العالية.
واأ����ص���ار ���ص��ع��ادة ح��م��د ب��وع��م��ي��م، مدير 
ع���ام غ��رف��ة جت���ارة و���ص��ن��اع��ة دب���ي اإىل 

يف اإطار الإجراءات الوقائية التي اتخذتها حر�صًا على �صامة موظفيها وعمائها
 الت�شجيل العقاري تفعل نظام العمل عن بعد ملوظفيها 

» اأبوظبي لالأوراق املالية« يطالب ال�شركات بالإف�شاح عن بياناتها الربعية يف الوقت املحدد

امل��ع��ام��الت اإل��ك��رتون��ًي��ا م��ن خ��الل م��وق��ع ال��دائ��رة ومن�صة 
»ب���واب���ة امل��ط��وري��ن« وع��ن��اوي��ن ال��ربي��د االإل���ك���رتوين التي 
واالأق�صام  االإدارات  م��ع��ام��الت  ال�صتقبال  تخ�صي�صها  مت 
اأتاحتها  ال��ت��ي  ال��ت��وا���ص��ل االأخ����رى  ق��ن��وات  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
الدائرة للجمهور الإجناز معامالتهم بكل ي�صر، وباالإ�صافة 
املراجعني  دخ���ول  تنظيم  ع��ل��ى  ال���دائ���رة  عملت  ذل���ك  اإىل 
الدائرة،  مبنى  اإىل  احل�صور  معامالتهم  تتطلب  الذين 
باأ�صرع  وا�صتقبالهم وامتام معامالتهم 

وقت.
واأكد �صعادة عبدالعزيز اأحمد ال�صام�صي 
العقاري  الت�صجيل  دائ����رة  ع���ام  م��دي��ر 
حر�س الدائرة على ا�صتمرار العمل يف 
خدمة العمالء يف ظل الظروف ال�صائدة 
 ،»19 »كوفيد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ب�صبب 
واأ�صار يف هذا اخل�صو�س اإىل اأن الدائرة 
ملتابعة  ب��ع��د«  ع��ن  العمل  »جل��ن��ة  �صكلت 
ا�صتمرارهم  و�صمان  املوظفني،  اأعمال 
ملواكبة  اإل��ي��ه��م  امل��وك��ل��ة  امل���ه���ام  اأداء  يف 
ال��ع��م��الء، وحت��ق��ي��ق رغبتهم يف  ح��اج��ة 
احل�صول على اأف�صل اخلدمات املمكنة 
باأ�صرع واآمن ال�صبل. واأو�صح ال�صام�صي 
اأن روؤ���ص��اء االأق�����ص��ام وامل��وظ��ف��ني يعقدون 
اجتماعاتهم عرب تقنية االت�صال املرئي املبا�صر للتاأكد من 
�صري العمل يف كافة مرافق واأق�صام وفروع الدائرة خلدمة 
املواطنني والعمالء اأينما كانوا بغ�س النظر عن الظروف 
ال��راه��ن��ة بفعل ال��وب��اء ال���ذي ت��ب��ذل ال��دول��ة ك��اف��ة اجلهود 

املمكنة للق�صاء عليهم باأقرب وقت باإذن اهلل. 

•• ال�شارقة-الفجر:

توا�صل دائرة الت�صجيل العقاري يف اإمارة ال�صارقة تقدمي 
وي�صر،  �صهولة  بكل  اأعمالهم  وت�صيري  لعمالئها،  خدماتها 
يف ظل الظروف الطارئة التي متر بها املنطقة نتيجة وباء 

كورونا الذي اجتاح دول العامل.
ويف هذا املجال اأعلنت الدائرة عن تفعيل نظام العمل عن 

ب��ع��د الأغ��ل��ب��ي��ة امل��وظ��ف��ني م��ن املوظفني 
الذكية،  والتقنيات  الو�صائل  با�صتخدام 
وذلك يف اإطار االإجراءات الوقائية التي 
�صالمة  على  حر�صاً  ال��دائ��رة  اتخذتها 
مع  ومت��ا���ص��ي��اً  ومتعامليها،  موظفيها 
نظراً  احلكومية،  االحرتازية  التدابري 
بفريو�س  املتعلقة  ال��ع��امل��ي��ة  ل��ل��ت��ط��ورات 
الدائرة  و�صكلت   .»19 »كوفيد  كورونا 
العزيز  عبد  العام  املدير  برئا�صة  جلنة 
العمل  ا�صتمرارية  ل�صمان  ال�صام�صي 
عن بعد، كما قامت بعدد من االجراءات 
االحرتازية مثل تعقيم املبنى الرئي�صي، 
خمتلف  يف  لها  التابعة  الفروع  ومباين 
وو�صائل  امل��ع��ق��م��ات  ون�����ص��رت  امل���ن���اط���ق، 

ا�صتبدال  ومت  امل��ب��اين،  ه���ذه  يف  ال��وق��اي��ة 
على  حر�صا  الهوية  ببطاقة  االإلكرتونية  الب�صمة  نظام 
�صالمة املوظفني الذين قامت بتوعيتهم بالطرق االأمثل 
للوقاية من الفريو�س، باالإ�صافة اإىل تنظيم دخول بع�س 
وا�صتقبالهم  ال��دائ��رة،  مبنى  اإىل  ي��اأت��ون  الذين  املراجعني 
اأغلب  الدائرة  باأ�صرع وقت.  وت�صتقبل  وامتام معامالتهم 

للم�صتثمرين  وم�صلحة  اأهمية  من  ذل��ك  يف  ملا  نظرا  املحدد 
االأنظمة  اإىل  وا���ص��ت��ن��ادا  امل��ال��ي��ة  ب�����االأوراق  املتعاملني  وك��اف��ة 
املعمول بها من قبل ال�صوق. وتن�س املادة “4-2” املعدلة من 
االأنظمة اخلا�صة بال�صوق وقرارات جمل�س اإدارة ال�صوق بهذا 
ال�صاأن على قيام ال�صركات بتزويد ال�صوق بالبيانات املالية ربع 
ال�صنوية مراجعة من قبل مدقق ح�صاباتها اخلارجي خالل 
مدة اأق�صاها 45 يوما من تاريخ انتهاء الربع وبحيث تكون 
مرفق بها تقرير جمل�س االإدارة اأو تقرير مناق�صات اإدارتها .

و يجب على ال�صركة املدرجة االلتزام باإعداد بياناتها املالية 
املعتمدة وفقا ملعايري التقارير الدولية “اأي اأف اأر اأ�س «.

•• اأبوظبي-وام:

اأم�����س طالب  املالية تعميما  ل����الأوراق  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��وق  اأ���ص��در 
باالإف�صاح عن  ال�صوق االلتزام  املدرجة يف  ال�صركات  مبوجبه 
بياناتها املالية املدققة عن الربع االأول من العام اجلاري يف 
مدة اأق�صاها 45 يوما من تاريخ انتهاء الربع املعني،موؤكدا 
على �صرورة اأن تكون البيانات املالية الربعية مرفقة بتقرير 
جمل�س االإدارة وفقا ملعايري املعمول بها . وياأتي طلب ال�صوق 
ملبداأ  تر�صيخا  بهذا  املدرجة  العامة  امل�صاهمة  ال�صركات  من 
االإف�صاح وال�صفافية يف االإعالن عن البيانات املالية يف الوقت 

»اقت�شادية ال�شارقة« تبا�شر تطبيق حزمة حمفزات و قرارات املجل�ش التنفيذي  هواوي: �شجلنا منوا قويا ونواجه عامًا 
 •• �شنغهاي-اأ ف ب

ق��وي��ا يف عملياتها  اأن��ه��ا حققت من��وا  ه���واوي  �صركة  اأع��ل��ن��ت 
اأن  اإال  لعزلها،  االأمريكية  احلملة  رغ��م   2019 يف  العاملية 
اأنها ت�صتعد ملواجهة  ال�صركة ال�صينية العمالقة حذرت من 
العقوبات  نتيجة  التحذير  هذا  وج��اء  لها”.  عام  “اأ�صعب 

االأمريكية ال�صارمة وانت�صار وباء فريو�س كورونا.
وذك����رت ه����واوي، اأك���رب ���ص��رك��ة يف ال��ع��امل ل��ل��ت��زوي��د مبعدات 
الذكية  للهواتف  م�صنع  اأكرب  وثاين  واالت�صاالت  الت�صبيك 
 19،1% بن�صبة  زادت  ال�صركة  عائدات  اأن  �صام�صونغ،  بعد 
مليار   120( ي���وان  مليار   858 اىل  لت�صل  املا�صي  ال��ع��ام 

دوالر(، وهي نف�س ن�صبة النمو التي حققتها يف 2018.
اإال اأن االأرباح ال�صافية ارتفعت العام املا�صي بن�صبة 5،6%، 
مقارنة مع %25 يف 2018 نتيجة العقوبات االأمريكية.  
انه  لل�صركة  ال���دوري  التنفيذي  الرئي�س  �صو،  اإي��ري��ك  وق��ال 

“بعد اإ�صافة هواوي اإىل قائمة العقوبات االأمريكية يف 16 
اأيار/مايو ... كان علينا زيادة اال�صتثمار يف البحث والتطوير 
الثالثاء  �صحايف  م��وؤمت��ر  يف  و���ص��رح  الفجوات”.  الإ���ص��الح 
“فجاأة، مل يعد عدد كبري من املوردين قادرين على تزويدنا، 
بنا”. وتابع  التوريد اخلا�صة  اإعادة بناء �صل�صلة  وكان علينا 
اأن  لنا  بالن�صبة  امل�صتحيل  كان من  الظروف،  هذه  ظل  “يف 
ن�صتمر يف احلفاظ على معدل منو مرتفع يف �صايف اأرباحنا 
اأداء ال�صركة  اأن  اإىل  اأ�صار  2018”. لكنه  2017 و  كما يف 
الهائلة”.  اخلارجية  ال�صغوط  من  الرغم  “على  قويا  كان 
عام”  “اأ�صعب  �صيكون   2020 اأن  م��ن  ح���ذر   ، ذل���ك  وم���ع 
لل�صركة الأنها �صتخ�صع لقائمة الكيانات اخلا�صعة للعقوبات 
ال�صركة كان لديها خمزونات  اأن  اأنه رغم  واأك��د  لعام كامل. 
كبرية تلبي احتياجات العمالء يف العام املا�صي، اإال اأن هذه 
“اختباًرا   2020 و�صيكون  منخف�صة  اأ�صبحت  املخزونات 

لربنامج ا�صتمرارية التوريد ل�صركة هواوي”.

•• ال�شارقة-وام: 

ثمنت دائرة التنمية االقت�صادية بال�صارقة حزمة املحفزات 
اجلهات  لدعم  ال�صارقة  حكومة  اأقرتها  التي  وال��ق��رارات 
والتي  واالأف���راد  االأع��م��ال  وقطاعات  واخلا�صة  احلكومية 
بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اهتمام  تعك�س 
ال�صارقة  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي  حممد 
القا�صمي  �صلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  و 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  ال�صارقة  ونائب حاكم  عهد  ويل 
املوؤ�ص�صي  العمل  جوانب  كافة  القرارات  هذه  �صملت  حيث 
حمفزة  بيئة  ال�صارقة  اأن  لتثبت  ا�صتثناء  بال  واملجتمعي 
وداعمة لالأعمال وجاذبة لال�صتثمارات االأجنبية واملبا�صرة 
واأكد  واخل��ا���س.  ال��ع��ام  القطاعني  ب��ني  الثقة  تعزيز  ع��رب 
دائرة  رئي�س  ال�صويدي  ه��ده  ب��ن  ع��ب��داهلل  �صلطان  �صعادة 
والتي  ال��ق��رارات  ه��ذه  اأن  بال�صارقة  االقت�صادية  التنمية 

ال�صنوية  ال��ر���ص��وم  م��ن  اأ���ص��ه��ر  ث��الث��ة  قيمة  اإع��ف��اء  �صملت 
ل��ل��م��ن�����ص��اآت االق��ت�����ص��ادي��ة ال��ت��ي جت���دد ت��رخ��ي�����ص��ه��ا م���ن 1 
جاذبة  ت��ع��د   2020 دي�����ص��م��رب   31 ح��ت��ى   2020 ي��ن��اي��ر 
للم�صتثمرين يف االإمارة وحمفزًة لال�صتثمارات كما وت�صهم 
يف تعزيز �صدارتها االإقليمية وموقعها العاملي وتلعب دوراً 
مهما يف توفري املناخ املنا�صب والبيئة االأف�صل للمتعاملني 
على  و�صتحافظ  ال��ق��رار  �صناع  جانب  اإىل  وللم�صتثمرين 
م�صتوى التنمية االقت�صادية يف االإمارة ومتكني املوؤ�ص�صات 
واأن�صطتها.  اأعمالها  ا�صتمرارية  من  العاملة  وال�صركات 
القرار  هذا  وتطبيق  بتبني  با�صرت  الدائرة  اأن  اإىل  واأ�صار 
ال�صارقة  ح��اك��م  ال�صمو  ل�صاحب  ال�صامي  ال���دور  ���ص��اك��راً 
و�صمو ويل عهد ونائب حاكم ال�صارقة واملجل�س التنفيذي 
اال�صرتاتيجية  ال��ت��وج��ه��ات  و���ص��ع  يف  ال��ر���ص��ي��دة  لقيادتهم 
ال��ذي ي�صهم يف  االأم���ر  االأو���ص��اع  ال�صديدة خ��الل خمتلف 

ارتقاء االإمارة ودفع عجلة االقت�صاد فيها.
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املال والأعمال

رئي�ش ال�شركة امل�شغلة لزاندام يخ�شى ارتفاع الوفيات بكورونا  
�صفينتني، الر�صو اخلمي�س يف فورت لودرديل على بعد 50 
تعار�س  املحلية  ال�صلطات  لكن  ميامي.  �صمال  كيلومرتاً 
اإنه ال يريد  االأم��ر واحلاكم رون دي�صانتي�س قال االثنني 

ا�صتقبال اأ�صخا�صاً اأُ�صيبوا على منت �صفن.
وبروارد  دي��د  ميامي  مقاطعتي  اأن  هي  االأ�صا�صية  حّجته 
عدد  م��ن  باملئة   60 ت�صّمان  ل��ودردي��ل،  ف��ورت  تقع  حيث 
االإ����ص���اب���ات ب��ك��ورون��ا امل�����ص��ت��ج��ّد يف ال���والي���ة ال��ب��ال��غ اأكر 
يف  طبية  ف��رق  اإىل  وحت��ت��اج��ان  �صخ�س  اآالف  خم�صة  م��ن 

امل�صت�صفيات لرعاية �صكانهما.
وقال اإن فلوريدا ال ميكن اأن ت�صمح “باإنزال غري ال�صكان 
يبلغ  فرن�صي  وق��ال  الثمينة”.  م��واردن��ا  وبا�صتخدام  هنا 
نف�صه  وي��ع��زل  ا�صمه  ع��ن  الك�صف  ع��ام��اً مل يرغب يف   73

•• وا�شنطن-اأ ف ب

ل�صفينتني  امل�صغلة  اأمريكا”  “هوالند  �صركة  رئي�س  حّذر 
الذين  املر�صى  وع�صرات  وفيات  اأرب��ع  تقاّلن  �صياحيتني 
يعانون من عوار�س فريو�س كورونا امل�صتجّد، من امكانية 
بالر�صو  لل�صفينتني  ُي�صمح  مل  ح��ال  يف  احل�صيلة  ارت��ف��اع 
ر�صالة �صغرية  اآ���ص��ف��ورد يف  اأورالن����دو  ف��ل��وري��دا. وكتب  يف 
املحلية،  �صينتينيل”  “�صان  �صحيفة  يف  ُن�صرت  مفتوحة 
اأن يكون مزيد من االأرواح يف  اأربعة ركاب واأخ�صى  “ُتويف 
ا�صتعداده  فلوريدا  ُيبد حاكم والي��ة  وق��ت مل  يف  خطر”، 

ال�صتقبال ال�صفينتني.
وقال اآ�صفورد “يف 30 اآذار/مار�س، كان 76 راكباً و117 

“تارة  بر�س  فران�س  لوكالة  اأي��ام  ثمانية  منذ  حجرته  يف 
املعلومات.  بنق�س  م��ن��دداً  نر�صو”  ل��ن  وط����وراً  �صرن�صو 
اأب��داً ال اأين  اأنه ي�صعر بانعدام االأم��ن “ال نعرف  وي�صيف 

وال متى وال كيف...”.
ويف حماولة الإقناع ال�صلطات يف بروارد بر�صو ال�صفينتني، 
ل�صركة  امل�صغلة  “كارنيفال”  ���ص��رك��ة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ق���ّدم 

الثالثاء خطة عمل. “هوالند اأمريكا”، 
اأعرا�صاً  ُيظهرون  ال��ذي��ن ال  ال��رك��اب  اق��رتح حتويل  وق��د 
اإىل  والكثري منهم متواجدون حالياً على منت روت��ردام، 
للواليات  الغربي  وال�صاحل  اأوروب���ا  اإىل  متجهة  رح��الت 
زاندام  م��نت  على  امل�صابني  معاجلة  وموا�صلة  امل��ت��ح��دة، 

حتى تعافيهم.

“يعانون من اأمرا�س  ال�صفينة زان��دام  اأف��راد طاقم”  من 
ثمانية  اإ���ص��اب��ة  ال��ف��ح��و���س  واث��ب��ت��ت  االإنفلوانزا”  ت�صبه 
حظهم  “اأ�صخا�س  ه��وؤالء  اأن  واأ���ص��اف  بالفريو�س.  منهم 
وال�صيا�صية  ال�صحية  القيود  يف  عنهم  رغما  علقوا  �صئ 

واحلدودية التي اجتاحت العامل ب�صرعة”.
التي  اأزم��ة كوفيد-19  رك��زت على  “االأمم  اأن  اإىل  واأ�صار 
الآالف  ظهرها  “اأدارت  اأنها  اإىل  م�صريا  فقط”،  بها  متّر 
االأ�صخا�س يف البحر”. وتعّهد الرئي�س االأمريكي دونالد 
فقال  فلوريدا.  حاكم  الإق��ن��اع  بالتدخل  الثالثاء  ترامب 
“�صاأقوم باالأمر ال�صحيح. لي�س فقط لنا اإمنا للب�صرية”.

“روتردام”  و�صفينة  ال�صياحية  “زاندام”  �صفينة  وتريد 
ال��رك��اب على  تق�صيم  خ��الل  م��ن  لنجدتها  اأُر���ص��ل��ت  ال��ت��ي 

وزراء التجارة وال�شتثمار مبجموعة الع�شرين يبحثون افرتا�شيا اأثر كورونا على التجارة الدولية وال�شتثمار

ملواكبة الظروف الراهنة

اقت�شادية عجمان ُتطّور 8 خدمات رقمية جديدة

مليار درهم �شايف ا�شتثمار املواطن يف اأ�شوق الأ�شهم خالل مار�ش  1.65
لالأوراق املالية ارتفاع قيمة م�صرتياتهم من االأ�صهم خالل 
�صهر مار�س اإىل 2.839 مليار درهم .. فيما و�صلت قيمة 
مبيعاتهم يف ال�صهر ذاته 1.956 مليار درهم وبالتايل فقد 
بلغ �صايف ا�صتثماراتهم 883 مليون درهم يف فرتة الر�صد . 
وبلغ عدد االأ�صهم امل�صرتاة من قبل امل�صتثمرين املواطنني يف 
�صهر مار�س 1.24 مليار �صهم .. فيما و�صل عدد مبيعاتهم 
من االأ�صهم يف ال�صهر ذاته 996 مليون �صهم . ويف �صوق دبي 
املايل بلغت قيمة م�صرتيات املواطنني يف مار�س 3.74 مليار 
درهم يف حني و�صلت قيمة مبيعاتهم 2.975 مليار درهم 
. ي�صار اإىل اأن اإجمايل تداوالت امل�صتثمرين بجميع فئاتهم 
بلغ نحو 22.36 مليار درهم بيعا و�صراء يف االأ�صواق املالية 
خالل �صهر مار�س ،منها 12.732 مليار درهم يف �صوق دبي 
املايل ونحو 9.63 مليار درهم بيعا و�صراء يف �صوق اأبوظبي 

لالأوراق املالية .

•• اأبوظبي-وام :

بلغ �صايف ا�صتثمار املواطنني يف اأ�صواق املال االإماراتية نحو 
1.65 مليار درهم خالل �صهر مار�س 2020 وذلك بح�صب 

االإح�صائيات ال�صادرة عن �صوقي اأبوظبي ودبي املاليني .
ويعد �صايف اال�صتثمار امل�صجل ل�صالح املواطنني خالل �صهر 
مار�س املا�صي، االأعلى منذ عدة �صنوات، يف خطوة تعك�س مدى 
جاذبية اأ�صعار غالبية االأ�صهم املتداولة لال�صتثمار يف الوقت 
الراهن . ويف ظل االأ�صعار املغرية التي و�صلت اإليها االأ�صهم 
خالل االأ�صابيع املا�صية فاإن عوائد اال�صتثمار فيها يتجاوز 
10 % على املدى املتو�صط وهي ن�صبة تفوق كثريا عوائد 
مقدمتها  ويف  االأخ��رى  اال�صتثمارية  االأدوات  يف  اال�صتثمار 
الودائع البنكية . وتف�صيال فقد اأظهرت البيانات الر�صمية 
اأبوظبي  �صوق  يف  املواطنني  ا�صتثمارات  حركة  تر�صد  التي 

•• الريا�س-وام:

واال�صتثمار  ال��ت��ج��ارة  وزراء  عقد 
اجتماعاً  ال��ع�����ص��ري��ن  مب��ج��م��وع��ة 
اف��رتا���ص��ي��اً، حت��ت رئ��ا���ص��ة اململكة 
ملجموعة  ال�������ص���ع���ودي���ة  ال���ع���رب���ي���ة 
جائحة  اأث���ر  ملناق�صة  ال��ع�����ص��ري��ن، 
الدولية  ال���ت���ج���ارة  ع��ل��ى  ك���ورون���ا 
عماًل  اآثارها  وتقييم  واال�صتثمار 
قادة  بيان  عن  ال�صادر  بالتوجيه 

جمموعة الع�صرين.
ال�صعودي  ال��ت��ج��ارة  وزي���ر  واف��ت��ت��ح 
الدكتور ماجد الق�صبي االجتماع 
الليلة  ع��ق��د  ال����ذي  االف���رتا����ص���ي 
ال�صوء على هذه  املا�صية م�صلطاً 
يواجهها  ال��ت��ي  الب�صرية  االأزم����ة 
ال��ع��امل يف ال��ف��رتة احل��ال��ي��ة، وما 
اقت�صادي  ت��راج��ع  م��ن  جن��م عنها 
مل ي�����ص��ب��ق ل����ه م���ث���ي���ل م���ن���ذ ع���ام 
جمموعة  اأع�صاء  واأن  2008م، 
»االأدوات  معاً  ميتلكون  الع�صرين 
ت��غ��ري م�صار  اأن  ���ص��اأن��ه��ا  ال��ت��ي م��ن 
هذه االأزمة«، موؤكداً على احلاجة 
التن�صيق  »م������ن  مل����زي����د  امل���ل���ح���ة 
امل�صتويات  اأع��ل��ى  �صمن  وال��ت��ع��اون 
الوقائية  ال���ت���داب���ري  ج���ان���ب  اإىل 
الناجم  االأث���ر  لتخفيف  املنا�صبة 
ال�صحة  ه��ذه اجل��ائ��ح��ة على  ع��ن 

اإجراءات  على  لالتفاق  ال�صرورة 
اأخرى.

وت��واف��ق ال����وزراء واأي����دوا يف ختام 
اجتماعهم اإ�صدار البيان الوزاري 
لهذا االجتماع الذي يوؤكد للعامل 
على  ال���ع�������ص���ري���ن  دول  ت�����ص��م��ي��م 
 COVID اآث���ار  م��ن  التخفيف 

.19
اململكة  بجهود  املجتمعون  واأ���ص��اد 
جمموعة  رئ���ا����ص���ة  يف  امل��ل��م��و���ص��ة 
اأزم��ة فريو�س  واإدارت��ه��ا  الع�صرين 

كورونا امل�صتجد.

الدولية  وامل��ن��ظ��م��ات  امل��ج��م��وع��ة 
وا�صعة  االآث����ار  م��ن  للحد  املعنية 
/كوفيد  كورونا  جلائحة  النطاق 

./19 –
التجارة  وزي�����ر  م���ع���ايل  واخ���ت���ت���م 
بالت�صديد  االج��ت��م��اع  ال�����ص��ع��ودي 
التعاون  ت���ع���زي���ز  �����ص����رورة  ع���ل���ى 
الت�صدي  يف  الع�صرين  دول  ب��ني 
كما   ،COVID-19 ل���وب���اء 
املراقبة  اأهمية  ال�صوء على  �صلط 
الو�صع  ت��ط��ور  لكيفية  ال��دق��ي��ق��ة 
اأخ����رى ح�صب  ، واالج��ت��م��اع م���رة 

االأخ���رى عرب احل���دود، واأن تكون 
الطارئة  االح����رتازي����ة  ال��ت��داب��ري 
/كوفيد  ك��ورون��ا  جائحة  ملكافحة 
– 19/ متوازنة و�صفافة وموؤقتة 
؛ والعمل معاً لتوفري بيئة جتارية 
وغري  وع��ادل��ة  ح��رة  وا�صتثمارية 

متييزية وميكن التنبوؤ بها.
واال�صتثمار  التجارة  وزراء  وتعهد 
باالمتثال  الع�صرين  مبجموعة 
جمموعة  ق�����ادة  ب���ي���ان  يف  ورد  مل���ا 
م�صاعفة  يف  امل��ت��م��ث��ل  ال��ع�����ص��ري��ن 
اأع�صاء  ب��ني  وال��ت��ع��اون  التن�صيق 

والتجارة  ال���ع���امل���ي  واالق���ت�������ص���اد 
واال�صتثمار«.

وناق�س وزراء التجارة واال�صتثمار 
ب���امل���ج���م���وع���ة خ������الل امل���������داوالت 
يف  الثقة  ال�صتعادة  املمكنة  ال�صبل 
واأجمعوا  واال���ص��ت��ث��م��ار،  ال��ت��ج��ارة 
وتبادل  احل������وار  م��وا���ص��ل��ة  ع��ل��ى 
تدفق  ح��رك��ة  وتي�صري  اخل����ربات، 
����ص���ال����ص���ل االإم������������داد ل���الأج���ه���زة 
واملنتجات  ال��ط��ب��ي��ة  وامل���ن���ت���ج���ات 
االأ�صا�صية  وال��زراع��ي��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة 
االأ�صا�صية  واخل��دم��ات  واملنتجات 

فيها الزراعة حواىل خم�صة باملئة من 
اإجمايل الناجت الداخلي )اأكرب بثالث 
حتى  فرن�صا(،  يف  الن�صبة  م��ن  م���رات 

على التفكري يف هذا االحتمال.
وقال �صتيف اليل الناطق با�صم وزارة 
“العمال  اإن  كاليفورنيا  يف  ال��زراع��ة 
الزراعيني مكون حيوي” لالإمدادات 

الغذائية يف الوالية.
واأ�صاف اليل لفران�س بر�س اأن اأرباب 
مو�صحا  جيدا،  ذل��ك  يدركون  العمل 
ال�صناعات  ق��ط��اع��ات  “منتجي  اأن 
ال�صالمة  اإج����راءات  ع���ززوا  الغذائية 
منذ بداية االأزمة ال�صحية” وفر�صوا 
يف  االج���ت���م���اع���ي  ل��ل��ت��ب��اع��د  “قواعد 

احلقول وعلى خطوط االإنتاج”.
وق�������ام ب���ع�������س اأ�����ص����ح����اب امل����������زارع يف 
للحد  اإجراءاتهم  بتكييف  كاليفورنيا 
ال�����ع�����دوى، ك���م���ا فعلت  ك����م خم���اط���ر 

وق�������ال ل���وك���ال���ة ف���ران�������س ب����ر�����س اإن 
اإذا  باأنهم  يتلخ�س  اليومي  “واقعهم 
واإذا  اأج��ر،  لهم  يدفع  فلن  يعملوا  مل 
مل يح�صلوا على اأجر فهم ال ميلكون 
عائالتهم  الإع��ال��ة  اأخ���رى  و�صيلة  اأي 

ودفع اإيجار م�صاكنهم”.
على  ال��وب��اء  ق�صى  اإذا  �صيحدث  م��اذا 
العمال الزراعيني؟ قال ديفيد �صتيل 
م��دي��ر م��ع��ه��د األ��ب��ح��اث ال���زراع���ي���ة يف 
جامعة بومونا “اإذا و�صعوا يف حافلة 
اأحدهم م�صابا، ف�ُصيق�صى على  وكان 

اليد العاملة”.
اأو ع�صرون  “اإذا تغيب ع�صرة  واأ�صاف 
اأو ثالثون باملئة من العمال، ف�صيوؤدي 
التموين”  هائلة يف  م�صكلة  اإىل  ذلك 

باملواد الغذائية.
تعد  ال���ت���ي  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا  جت������روؤ  وال 
وت�صكل  امل��ت��ح��دة  ال����والي����ات  م���زرع���ة 

االجتماعي  ال�صمان  غ��ي��اب  ويجعل 
اأكر  �صحية  ع��ن��اي��ة  ع��ل��ى  احل�����ص��ول 
ت�صاريح  ميلكون  ال  للذين  �صعوبة 
النقابات  وحت�����ذر  ق��ان��ون��ي��ة.  اإق���ام���ة 
واجلمعيات من اأو�صاع هوؤالء العمال 
ل���ي�������ص���وا م���ع���ر����ص���ني خلطر  ال����ذي����ن 
بل  ف��ح�����ص��ب  بكوفيد-19  االإ����ص���اب���ة 
و�صائل  ب�صاأن  اأي معلومات  يتلقوا  مل 
ان��ت��ق��ال ال��ع��دوى ب��ال��ف��ريو���س اأ طرق 
يح�صلوا  وك��ذل��ك مل  م��ن��ه،  ال��وق��اي��ة 

على معدات للوقاية من املر�س.
اإيريك نيكول�صون نائب رئي�س  واأ�صار 
اأمريكا”،  “عمال املزارع املتحدين يف 
اأك����رب ن��ق��اب��ة ل��ل��ع��م��ال ال���زراع���ي���ني يف 
الواليات املتحدة، اإىل اأنهم “يذهبون 
للعمل يف اأغلب االأحيان وهم م�صابون 
العوار�س  من  واأي  وال�صعال  باحلمى 

االأخرى لكوفيد-19”.

وتوؤكد املنظمات غري احلكومية التي 
قا�س  “عمل  اأن����ه  مب�����ص��ريه��م  ت��ه��ت��م 
ون�صف  قا�صية”.  معي�صية  و���ص��روط 
اأجانب  ال��ب��الد  يف  ال��زراع��ي��ني  العمال 
يف و�صع غري قانوين، قدموا يف اأغلب 
وهم  الالتينية.  اأمريكا  من  االأحيان 
اخل�صار  ج��م��ع  يف  ���ص��اع��ات  مي�����ص��ون 
�صم�س  حت��ت  اأو  ال����ربد  يف  وال��ف��اك��ه��ة 
احل�صول  هو  الوحيد  واأملهم  حارقة 

على راتب.
ميكن  جممعات  يف  بع�صهم  ويعي�س 
مئتي  اإىل  ي�صل  ق��د  ع���ددا  ت�صم  اأن 
عامل يف �صروط �صحية بائ�صة، بينما 
بثالث  تكتظ  �صقق  يف  اآخ���رون  يقيم 
عادة  يتنقلون  وه��م  عائالت.  اأرب��ع  اأو 
وكلها  بالركاب،  يف حافالت مزدحمة 
�صريع  ان��ت�����ص��ار  يف  ت�����ص��اه��م  ع���وام���ل 

للفريو�س.

توجيهات  وال  معلومات  ال  معظمهم 
ب�صاأن فريو�س كورونا امل�صتجد.

لقناة  ال���ع���م���ال  ه�������وؤالء  اأح������د  وق������ال 
“يونيفيجن التلفزيونية” اإنه يعتقد 

“اأننا االأكر �صعفا واأننا من�صيون”.

اأو  البقاء يف بيوتهم لرعاية االأطفال 
لي�صوا  العمل  اأرب���اب  لكن  مري�س”. 
ع��ل��ى ال����درج����ة ن��ف�����ص��ه��ا م���ن احل����ذر، 
“عمال  ل��ن��ق��اب��ة  منت�صبون  ق���ال  ك��م��ا 
املزارع املتحدين يف اأمريكا” مل يتلق 

ب�صاتينها يف منطقة  اإيلني بروكاو يف 
ل�����ص��ح��ي��ف��ة حملية  ف���ن���ت���ورا. وق���ال���ت 
“هدفنا هو �صمان �صالمة موظفينا 
اإذا  اإال  العمل،  موا�صلة  من  ليتمكنوا 
عليهم  يتوجب  ك��ان  اأو  مر�صى  كانوا 

تكون  اأن  وب��اإط��ار عمل منظم، على 
تقدمي  ل�����دى  ����ص���اري���ة  ال���رخ�������ص���ة 
كافة  دف��ع  يتم  اأن  وب�صرط  الطلب، 
كمتطّلب  وال���غ���رام���ات  امل��خ��ال��ف��ات 

ي�صبق التقّدم بالطلب. 
على  للح�صول  ال��ت��ق��ّدم  وب��االإم��ك��ان 
للمن�صاآت  االإداري  االإل���غ���اء  خ��دم��ة 
ب��ل��وغ ف���رتة اخل��م�����ص��ة �صنوات  ق��ب��ل 
ل��ل��رخ�����س االق��ت�����ص��ادي��ة مب���دة 30 
ي��������وم، ح����ي����ث ي����ت����م االإع������������الن عن 
الرخ�س امللغاة اإدارياً عرب �صفحات 
ب�صكل  للدائرة  االإل��ك��رتوين  امل��وق��ع 
التفا�صيل،  ب��ه��ا  وم���و����ص���ح  ي���وم���ي 
العالقة  اأ�صحاب  اأح��د  وبا�صتطاعة 
دفع ر�صوم اخلدمة 1،000 درهم، 
بتفعيل  امل��ت��ع��ام��ل  رغ��ب��ة  ح����ال  ويف 
طلب  تقدمي  الحقاً  عليه  الرخ�صة 
الغرامات  جميع  وت�صديد  منف�صل 
وامل��ت��اأخ��رات امل��وّث��ق��ة يف ق��ي��د ر�صوم 
وغ���رام���ات ال��رخ�����ص��ة امل��ت��وق��ف��ة عن 
االقت�صادي  ال���ن�������ص���اط  مم���ار����ص���ة 
ال��ت��اأخ��ري يف جتديد  ال��ن��اجت��ة ع���ن 
باالإ�صافة  االق��ت�����ص��ادي��ة  ال��رخ�����ص��ة 
اإىل اأي غرامات اأو خمالفات اأخرى 
يف �صجل الرخ�س امللغاة اإداري��اً، وال 
والغرامات  ال��ر���ص��وم  حت�صيل  ي��ت��م 
واملخالفات اإال عند تفعيل الرخ�صة 

بناء على طلب املتعامل. 

•• عجمان-الفجر:

االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  ك�صفت 
يف عجمان عن حزمة من اخلدمات 
تتيحها  وال��ت��ي  اجل��دي��دة  الرقمية 
والتطبيق  االإل��ك��رتوين  املوقع  عرب 
ال�صاعة  م��دار  على  للدائرة  الذكي 
للت�صهيل  االأ�����ص����ب����وع  اأي�������ام  ط��ي��ل��ة 
ظل  يف  املتعاملني  ع��ل��ى  والتي�صري 
الظروف اال�صتثنائية التي ي�صهدها 
التي مت  ال��ع��امل، وت�صمل اخل��دم��ات 
االإعالن عنها خدمة »اإ�صدار رخ�صة 
رخ�صة  »اإ���ص��دار  و  متنقلة«  مركبة 
التاجر  رخ�����ص��ة  »اإ����ص���دار  و  ح����ااًل« 
رخ�صة  »اإ�����ص����دار  و  االإل�����ك�����رتوين« 
العقود  »توثيق  و  االأع��م��ال«  مراكز 
الذكية لعقد وكيل اخلدمات وعقود 
»جتديد  وخدمة  االأع��م��ال«  �صركات 
رخ�صة ل�صنوات اإ�صافية« و »جتميد 
رخ�صة« و »االإلغاء االإداري«، وياأتي 
اط��الق ه��ذه اخل��دم��ات الرقمية يف 
الوقت الذي حتر�س فيه احلكومة 
الرقمي  التحول  نحو  امل�صي  على 
م���ن ج��ه��ة وع��ل��ى ت��ق��ل��ي��ل ال���زي���ارات 
مل��راك��ز اخل���دم���ات وامل��ح��اف��ظ��ة على 
اأو�صت  ال����ذي  اجل�����ص��دي  ال��ت��ب��اع��د 
للحد  العاملية  ال�صّحة  منّظمة  ب��ه 
م���ن ان��ت�����ص��ار ف���ريو����س ك���ورون���ا من 

اقت�صادية دبي تطلق مر�صد الأ�صعار اليومي وبوابة خم�ص�صة ل�صكاوى ارتفاع الأ�صعار
املر�شد ين�شر الأ�شعار اليومية باحلد 

الأدنى والأق�شى لالحتياجات الأ�شا�شية
•• دبي-الفجر: 

االأدنى  ب��احل��د  لالأ�صعار  ال��ي��وم��ي  االأ���ص��ع��ار  مر�صد  دب��ي  اقت�صادية  تطلق 
واالأق�صى لل�صلع الغذائية االأ�صا�صية واملنتجات ال�صرورية، ل�صمان ا�صتمرار 
ح�صول امل�صتهلكني على احتياجاتهم املهمة باأ�صعار عادلة، رغم االإجراءات 
الناجمة  الراهنة  اال�صتثنائية  الظروف  يف  اتخاذها  يتم  التي  االحرتازية 
البوابة  اإط��الق  ذلك، مت  اإل  واإ�صافة  امل�صتجد.  تف�صي فريو�س كورونا  عن 
رفع  م��ن  امل�صتهلكني  لتمكني  ا�صتحداثها  مت  ال��ت��ي   Price.ded.ae

�صكاواهم بخ�صو�س ارتفاع اأ�صعار ال�صلع بطريقة اأ�صرع واأ�صهل.
اأي  على  الق�صاء  خ��الل  م��ن  امل�صتهلك،  ثقة  تعزيز  اإىل  امل��ب��ادرة  وت��ه��دف 
نق�س اأو تالعب يف االأ�صعار يف ال�صوق املحلية. وميكن للم�صتهلكني تقدمي 
اتباع  طريق  عن  االإجنليزية  اأو  العربية  باللغتني  البوابة  على  �صكاواهم 
خطوات ب�صيطة، مع اإرفاق ال�صور التي تدعم مطالبهم، لتتوىل اقت�صادية 

دبي التعامل معها ومعاجلتها على الفور.
حملة  اأه���داف  مع  واالإجنليزية  العربية  باللغتني  املتاح  املر�صد  ويتوافق 
حيث ي�صاعد  “كن على حق واعرف حقوقك كم�صتهلك”،  اقت�صادية دبي 
املت�صوقني وال�صركات ملراقبة ومقارنة اأ�صعار 41 منتًجا من املواد الغذائية 
واللحوم  الطهي  وزي��ت  والطحني  واخلبز  االأرز  ذل��ك:  يف  مبا  االأ�صا�صية، 
والفواكه  وال�صكر  وامللح  وامل��اء  والبي�س  واحلليب  واالأ���ص��م��اك  وال��دواج��ن 
الوجه  واأقنعة  التعقيم  م��واد  مثل  النظافة،  وم�صتلزمات  واخل�����ص��راوات 
ال�صوق  يف  والعر�س  الطلب  بتقييم  دبي  اقت�صادية  و�صتقوم  يومي.  ب�صكل 
املحلي الإ�صدار مر�صد االأ�صعار بانتظام، اإ�صافة اإىل التعامل مع اأي �صكاوى 

حمتملة من جانب املت�صوقني والتجار.
و�صتتوىل فرق قطاع الرقابة التجارية وحماية امل�صتهلك يف اقت�صادية دبي 
االإمارة،  يف  ال�صوبرماركت  وحمالت  التجزئة  �صال�صل  مع  التن�صيق  مهمة 
وتعترب  واالأق�����ص��ى.  االأدن���ى  باحلد  لالأ�صعار  اليومي  املر�صد  بن�صر  لتقوم 
تكثيف  مت  حيث  ال�صوق،  ومتابعة  مراقبة  مهام  م��ن  ج���زًءا  ا  اأي�صً امل��ب��ادرة 
احلمالت التفتي�صية يف االأيام االأخرية، من اأجل طماأنة املجتمع، وحماية 

حقوق امل�صتهلكني.
و�صيتم ن�صر “املر�صد اليومي” على من�صات التوا�صل االجتماعي التابعة 
Dubai_( و  تويرت  على   )Dubai_DED@( دبي  القت�صادية 
ded( على االإن�صتغرام، كما ميكن التقدم باأي �صكوى حول ارتفاع االأ�صعار 

.Price.ded.ae عرب البوابة اجلديدة

ال����ك����وادر ال��وط��ن��ي��ة ال��ق��اط��ن��ني يف 
االإم����ارة على م��زاول��ة ال��ت��ج��ارة من 
خالل املواقع االإلكرتونية اأو قنوات 
التوا�صل االجتماعي، وي�صتثنى عقد 
من  عدد  وفق  الرخ�صة  يف  االإيجار 
يكون لدى طالب  ال�صوابط، حيث 
عجمان  اإم���ارة  يف  مقراً  الرتخي�س 
له  ي��ك��ون  واأن  اإق��ام��ت��ه  �صمن حم��ل 
مع  اأو  م�صتاأجراً(  اأو  )مالكاً  عنوان 
اأق���ارب���ه م���ن ال���درج���ة االأوىل  اأح����د 
لالأنظمة  وف��ق��اً  االإم�����ارة  حم���دد يف 
مراكز  رخ�صة  توفر  فيما  املتبعة. 
امل�صتثمرين  اأمام  الفر�صة  االأعمال 
املواطنني واملقيمني واالأجانب على 
حد �صواء ولكافة االأ�صكال القانونية 
اال�صتثمار يف اإن�صاء مراكز اأعمال يف 

االإمارة. 
وتقّدم خدمة التجديد لعدة �صنوت 
الفر�صة لتجديد رخ�صة اقت�صادية 
ل�����ص��ن��وات اإ���ص��اف��ي��ة ب����داًل م���ن �صنة 
واح����دة، ح��ي��ث ي��ت��م جت��دي��د رخ�صة 
ملدة  وف��ق��اً  �صنوات  ل��ع��دة  اقت�صادية 
عقد االإيجار وبحد اأق�صاه 4 �صنوات 

بهدف توفري وقت امل�صتثمرين.
اأما خدمة اإيقاف العمل بالرتخي�س 
الرخ�صة(  )جتميد  موؤقته  لفرتة 
تعليق  م���ن  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن  ف��ُت��م��ّك��ن 
اخلا�صة  االق��ت�����ص��ادي��ة  ال��رخ�����ص��ة 
 3 اأق�صاه  موؤقتة وحلد  بهم لفرتة 
�صنوات، وتهدف اخلدمة اإىل ت�صهيل 
من  امل�صتثمرين  ومت��ك��ني  االأع��م��ال 
اإيقاف الرخ�س اخلا�صة بهم لفرتة 
موؤقتة الإعادة التخطيط والتنظيم 
لظروفهم  وف��ق��اً  اأعمالهم  اإدارة  اأو 

اأخ�������رى. وق�����ال ع��ل��ي عي�صى  ج��ه��ة 
التنمية  دائ��رة  عام  مدير  النعيمي، 
تطبيق  »من�����ص��ي يف  االق��ت�����ص��ادي��ة: 
الرقمي  ال���ت���ح���ول  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
لتقدمي  ����ص���رك���اءن���ا  م����ع  وال���ع���م���ل 
املمار�صات  الأرق����ى  وف��ق��اً  خ��دم��ات��ن��ا 
العاملية، ونحث املتعاملني مبختلف 
على  للح�صول  التقّدم  اإىل  فئاتهم 
االإلكرتوين  امل��وق��ع  ع��رب  خ��دم��ات��ن��ا 
واإجناز  للدائرة  ال��ذك��ي  والتطبيق 
على  عامًة  رقمي  ب�صكل  خدماتهم 
م����دار ال���ع���ام وخ���ا����ص���ًة يف االأوق�����ات 
املوارد  وزارة  اإع���الن  وم��ع  احل��ال��ي��ة 
الب�صرية والتوطني اإيقاف ا�صتقبال 
املتعاملني يف مراكز اخلدمة ت�صهيل 
اآخر  اإ�صعار  وحتى  اليوم  من  ابتداًء 
وذلك �صمن االإجراءات االحرتازية 
التي تتخذها الدولة للحفاظ على 

ال�صالمة العامة.«. 
الر�صيدة  القيادة  »ُتراقب  واأ�صاف: 
التغريات االقت�صادية التي ي�صهدها 
العامل بكثف، وتراعي االآثار الواقعة 
وت�صعى  االأع�����م�����ال  جم��ت��م��ع  ع���ل���ى 
وم�صاندتهم  حّدتها  من  للتخفيف 
ومثال  اأع��م��ال��ه��م،  يف  ل��ال���ص��ت��م��رار 
الر�صيدة  القيادة  اأطلقت  ذلك  على 
م��������وؤخ��������راً ع��������دد م������ن امل�������ب�������ادرات 
امل�صاريع  ك���ربن���ام���ج  ال��ت��ح��ف��ي��زي��ة 
واملتو�صطة  ال�����ص��غ��رية  وامل���ن�������ص���اآت 
ع���ّدة حوافز  ُيتيح  وال���ذي  »ت��ع��زي��ز« 
ن�صبة  تخ�صي�س  م��ث��ل  ل��الأع�����ص��اء 
التي  ال��ع��ق��ود  اإج��م��ايل  %10 م��ن 
املحلية  احلكومية  اجلهات  تربمها 
ال�صغرية  امل�صاريع  اأ�صحاب  لدعم 

تر�صية  واالأول���وي���ة يف  وامل��ت��و���ص��ط��ة، 
من  املقدمة  والعطاءات  املناق�صات 
االأع�صاء يف حال مل يتجاوز الزيادة 
اأو النق�س يف قيمة العرو�س املالية 
العرو�س  اأف�����ص��ل  م��ن   5% ن�صبة 
الت�صهيالت،  من  وغريها  املقّدمة، 
وب����االإم����ك����ان ك���ذل���ك ال��ت�����ص��ج��ي��ل يف 
على  واحل�صول  الربنامج  ع�صوية 

اخلدمة رقمياً.«.
�صلطان  ����ص���ع���ود  ق�����ال  ج���ان���ب���ه  م����ن 
الت�صجيل  اإدارة  م��دي��ر  ال�����ص��م��ري، 
التجاري: »ن�صعد بتزويد متعاملينا 
اإجناز  بو�صائل مريحه متّكنهم من 
وباأقل  و�صال�صة  بي�صر  معامالتهم 
اإىل  باالإ�صافة  ممكن،  وجهد  وق��ت 
امل��ع��ام��الت يف  ت��وف��ري م��ي��زة متابعة 
احلاجة  دون  امل��خ��ت��ل��ف��ة  م��راح��ل��ه��ا 
مراكز  اأو  ال����دائ����رة  م��راج��ع��ة  اإىل 
اأو  با�صتف�صارات  وُنرّحب  اخلدمات، 
خمتلف  عرب  املتعاملني  مالحظات 
وعرب  ل��ل��دائ��رة  الر�صمية  ال��ق��ن��وات 

م���رك���ز االت�������ص���ال احل���ك���وم���ي على 
هاتف رقم 80070.«.

حااًل  رخ�صة  اأن  ب��ال��ذك��ر  واجل��دي��ر 
ت�صدر ب�صكل فوري لفئة امل�صتثمرين 
اأو اخل��ل��ي��ج��ي��ني وب���دون  امل��واط��ن��ني 
للعام  تاأ�صي�س  عقد  اأو  اإي��ج��ار  عقد 
التي  االقت�صادية  لالأن�صطة  االأول 
م��واف��ق��ات خ��ارج��ي��ة، مع  ال تتطلب 
امل��ط��ل��وب��ة لعقد  ال���وث���ائ���ق  ت���وف���ري 
ال��ت��اأ���ص��ي�����س وع���ق���د االإي�����ج�����ار عند 
ال���رخ�������ص���ة، وي����ت����م حجز  جت����دي����د 
املبدئية  واملوافقة  التجاري  اال�صم 
اإج����راء واحد،  واإ����ص���دار رخ�����ص��ة يف 
القانونية:  لالأ�صكال  �صاحلة  وهي 
ذ.م.م،  و���ص��رك��ة  ف���ردي���ة،  م��وؤ���ص�����ص��ة 

و�صركة ال�صخ�س الواحد. 
التاجر  رخ�������ص���ة  ت���ت���وف���ر  ح����ني  يف 
امل�صتثمرين  ل��ف��ئ��ة  االإل�����ك�����رتوين 
الفردية  ول��ل��م��وؤ���ص�����ص��ات  امل��واط��ن��ني 
ال��ت��ي ال تتطلب  ل��الأن�����ص��ط��ة  ف��ق��ط 
ت�صجيع  بهدف  خارجية،  موافقات 

 •• لو�س اجنلي�س-اأ ف ب

الواليات  الزراعيون يف  العمل  يواجه 
مهاجع  يف  يعي�صون  ال��ذي��ن  امل��ت��ح��دة 
بع�صهم  م�����ن  ب����ال����ق����رب  وي���ع���م���ل���ون 
اأق��ن��ع��ة واق��ي��ة لتاأمني  ال��ب��ع�����س، ب��ال 
ال�����غ�����ذاء ل����ل����ب����الد، خ���ط���ر االإ�����ص����اب����ة 
لكنهم  امل�����ص��ت��ج��د  ك���ورون���ا  ب��ف��ريو���س 
ال مي��ل��ك��ون خ��ي��ارا اآخ���ر ���ص��وى العمل 

للح�صول على اأجر.
رجل  م��ل��ي��ون   2،4 ح�����واىل  وي��ع��م��ل 
وام��راأة يف حقول زراعية يف الواليات 
امل��ت��ح��دة ح��ي��ث ي��ع��ي�����س ث��الث��ة اأرب����اع 
�صحي.  ع������زل  يف  ح���ال���ي���ا  ال�������ص���ك���ان 
على  “اأ�صا�صيا”  ي��ع��د  ع��م��ل��ه��م  ل��ك��ن 
ال�صرطة  ورج�����ال  امل��م��ر���ص��ات  غ�����رار 
واالإطفاء وموظفي حمالت بيع املواد 

الغذائية.

كورونا ي�شكل تهديدا للعمال الزراعيني يف الوليات املتحدة 
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املال والأعمال

املا�صي 2019، بعدما اإرتفع عدد 
بن�صبة  اإليها  الوافدين  ال�صائحني 
الليايل  ع����دد  وو����ص���ل   14.8%
مليون   25 اإىل  ب��ه��ا  ال��ف��ن��دق��ي��ة 

ليلة.

الكويت
الربنامج  ت��ع��ط��ل  ال���ك���وي���ت  ويف 
احلكومي لتحقيق منو يف القطاع 
ال�����ص��ي��اح��ي، وه���و م��ا ذك���ره االأمني 
للتخطيط  االأعلى  للمجل�س  العام 
والتنمية، خالد مهدي، الذي قال 
ال�صياحي  القطاع  منو  توقعات  اإن 
�صنوياً   4.8% ت��ق��ارب  ال��ك��وي��ت��ي 
توقعات  وف���ق   ،2028 ع���ام  ح��ت��ى 
العاملي،  وال�صياحة  ال�صفر  جمل�س 
اآالف   5 ع�����ن  ي����زي����د  م�����ا  وف����ق����د 
�صركات  يف  العاملني  م��ن  �صخ�س 
الفندقة  وقطاع  وال�صفر  ال�صياحة 
الكويتي من جراء االأزمة ال�صحية 

العاملية.

•• اأبو ظبي-الفجر: 

لالإعالم  ال���ع���رب���ي  امل���رك���ز  ك�����ص��ف 
وتاأثريات  ع��واق��ب  ع��ن  ال�صياحي 
كورونا  ڤ���ريو����س  ل���وب���اء  وخ��ي��م��ة 
امل�صتجد )كوڤيد 19( على �صناعة 
البيان  واأ���ص��ار  العربية،  ال�صياحة 
الإي����رادات  متوقعا  هبوطا  اأن  اإىل 
ال�صياحة العربية �صيتجاوز 50% 
من اإجمايل الناجت يف الدول التي 
تعتمد على ال�صياحة كرافد اأ�صا�صي 

للدخل الوطني.
ب��ي��ان �صحايف  امل���رك���زي، يف  و���ص��دد 
����ص���در ع���ن امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف 
العا�صمة االإماراتية اأبو ظبي، على 
اأهمية ت�صافر جهود القائمني على 
�صناعة ال�صياحة يف الوطن العربي 
مع منظمة ال�صحة العاملية و�صناع 
القرار من اأجل جتاوز تلك الفرتة 
ال��ع�����ص��ي��ب��ة وال���ع���م���ل ع���ل���ى اإن���ق���اذ 
مليون   319 يخلق  الذي  القطاع 
العامل  م�صتوى  على  عمل  فر�صة 
ن�صيب الوطن العربي منها ي�صل 
اأربعة ماليني ي�صتفيدون من  اىل 
امل�صاحبة  وامل��ه��ن  ال�صياحة  قطاع 
اإىل  عددها  ي�صل  والتي  وامل�صاندة 
تزدهر  32مهنة  ع���ن  ي���زي���د  م���ا 

جميعها باإنتعا�س ال�صياحة.
الفنادق  اأ����ص���ح���اب  ال���ب���ي���ان  ون���ب���ه 
و����ص���رك���ات ال�����ص��ي��اح��ة م���ن اإغ����الق 
العمالة  وت�����ص��ري��ح  امل��ن�����ص��اآت  ت��ل��ك 
االأزمة  املوؤهلة واملدربة جراء تلك 

متقدم جدا �صياحيا ففي �صبتمرب 
ال�صعودية،  ا���ص��ت��ح��دث��ت  امل���ا����ص���ي 
تاأ�صرية  للمرة االأوىل يف تاريخها، 
مواطني  ت��ت��ي��ح جل��م��ي��ع  ���ص��ي��اح��ي��ة 
على  اإل��ي��ه��ا  ال���ق���دوم  ال���ع���امل  دول 
تنظيمات جديدة  وفق  العام  مدار 
على  احل�����ص��ول  اإم��ك��ان��ي��ة  ت�صمنت 
عند  اأو  ال���ك���رتون���ي���ا  ال���ت���اأ����ص���رية 
الدخول،  م��ن��اف��ذ  ال��و���ص��ول الأح���د 
تقدر  اإ����ص���ت���ث���م���ارات  واإ����ص���ت���ق���ط���اب 
وقت  ح��ت��ى  ري�����ال  م��ل��ي��ار  ب�115 
اإطالق التاأ�صرية ال�صياحية، ووفقا 
الهيئة  م���ن  ال�������ص���ادرة  ل��ل��ت��ق��اري��ر 
العامة لل�صياحة والرتاث الوطني 
بالقطاع  ال���ع���ام���ل���ني  ع�����دد  ف�������اإن 
اململكة كان قد و�صل  ال�صياحي يف 

1،7 مليون �صخ�س.

لبنان
ال�صياحي  ال��ق��ط��اع  ت��ع��ر���س  ف��ي��م��ا 
ال��ت��ام حيث  ال�����ص��ل��ل  ل��ب��ن��ان اىل  يف 
اإىل  و���ص��ل  ك��ب��ريا  ت��راج��ع��ا  �صّجلت 
اإندالع  اأعقاب  %80 يف  ال�  ح��دود 
عدة  منذ  ال�صعبية  االإح��ت��ج��اج��ات 
وتزيد  ك��ورون��ا  اأزم���ة  لتاأتي  اأ�صهر 
م��ن ال��ت��ده��ور االق��ت�����ص��ادي احلاد 
الوقت  ال���ب���الد يف  ت�����ص��ه��ده  ال����ذي 
ال����راه����ن ل��ي��خ�����ص��ر م���ا ي���ق���رب من 
160 األف عامل وظائفهم ب�صبب 

ما يحدث.

تون�س
ف��ي��م��ا خ�����ص��رت ت��ون�����س م���ا حققته 
ال�صياحة  ق��ط��اع  يف  ط���ف���رات  م���ن 
العام  خ��الل  اإنتعا�صة  �صهد  ال���ذي 

و�صفتها  وال��ت��ي  م�����ص��ب��وق��ة  ال��غ��ري 
باأنها  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ص��ي��اح��ة  منظمة 
كافة  ال�صياحية  القطاعات  تهدد 
ك���ب���ري يف  ت����راج����ع  اإىل  و�����ص����ت����وؤدي 
اأعداد ال�صائحني ب�صبب االإجراءات 
االحرتازية التي اتخذتها خمتلف 

دول العامل.
رئي�س  امل���ن���اع���ي  ح�����ص��ني  واأو�����ص����ح 
ال�صياحي  لالإعالم  العربي  املركز 
العربية  ال�����ص��ي��اح��ة  ق��ط��اع��ي  اأن 
وال��ط��ريان ي��ع��دان م��ن اأه��م موارد 
ال����دخ����ل ل���ل���ع���دي���د م����ن ال���ب���ل���دان 
ال��ع��رب��ي��ة، وي��رتب��ع��ان ع��ل��ى عر�س 
املت�صررة  االإقت�صادية  القطاعات 
كورونا  فريو�س  تف�صي  من  ب�صدة 
حول العامل. واأ�صار املناعي اىل ان 
االأكر ت�صرراً  ال�صياحة هو  قطاع 
م��ق��ارن��ة ب��ق��ط��اع ال���ط���ريان، حيث 
وبع�س  اجل����وي  ال�����ص��ح��ن  ي�صتمر 
امل��دن��ي��ة، ويحذر  ال�����ص��ف��ر  رح����الت 
امل��ن��اع��ي م��ن ف��ك��رة اال���ص��ت��غ��ن��اء عن 
وخا�صة  االأزم�����ة  ب�صبب  ال��ع��م��ال��ة 
اخلربة  ذوي  م��ن  امل��درب��ة  العمالة 
ال��ع��م��ود الفقري  وال��ك��ف��اءة الأن��ه��م 
والذي  ال�����ص��ي��اح��ة  ���ص��ن��اع��ة  الإدارة 
حال  ا�صتمرارها  عنا�صر  اأه��م  يعد 

عودتها جمددا.
ال�صياحي  القطاع  اأن  املناعي  وذكر 
على  ق�������ادر  ال���ع���رب���ي  ال����وط����ن  يف 
بعد  ال�صحيح  امل�����ص��ار  اإىل  ال��ع��ودة 
ان��ح�����ص��ار ه����ذا ال����وب����اء ال���ع���امل���ي يف 
ت��ك��ات��ف اجل��م��ي��ع يف مواجهة  ح���ال 
من  العديد  واأن  خ�صو�صا  االأزم��ة 
اإنعا�س  ق��ادرة على  العربية  ال��دول 
ال�صبل  بكافة  ال�صياحية  قطاعتها 

م��ع ت��واج��د جم��م��وع��ة وا���ص��ع��ة من 
يف  ال�صياحية  وامل��ع��امل  الن�صاطات 
منطقة متتد م�صاحتها الأكر من 

13 مليون كيلو مرت مربع.
ال�صياحي  القطاع  اأن  املناعي  وقال 
االإم��ارات موؤهل ال�صتعادة زخم  يف 
الن�صاط فور تال�صي وانح�صار وباء 
االإم����ارات  وان  �صيما  ال  »ك���ورون���ا« 
التي  امل����ق����اوم����ات  ك����اف����ة  مت���ت���ل���ك 
تدعمها على االنتعا�س ال�صريع مبا 
املتطورة  التحتية  البنية  ذل��ك  يف 
ال�صياح  متطلبات  تلبي  وم��راف��ق 
االرت���ق���اء  ج���ان���ب  اإىل  االأج�����ان�����ب، 
القطاع  يف  اخل����دم����ات  مب�����ص��ت��وى 
الفندقي والنقل املريح، ف�صاًل عن 

الفعاليات واملهرجانات امل�صتمرة.
امل��ت��واف��رة حاليا  امل��ع��ط��ي��ات  ووف����ق 
ملنظمة ال�صياحة العاملية، اأكد اأ�صتاذ 
بجامعة  ال�����ص��ي��اح��ة  اق��ت�����ص��ادي��ات 
فرانكفورت باأملانيا وع�صو املجل�س 
ال�صياحة  مل��ن��ظ��م��ة  االق���ت�������ص���ادي 
البطوطي  �صعيد  الدكتور  العاملية 
ان���ه م��ن امل��ت��وق��ع ان��خ��ف��ا���س اأع���داد 
ال�صائحني يف العام 2020 بن�صبة 
 30% اإىل   20% ب���ني  ت�����رتاوح 
عن عام 2019 ورمبا اأكر وهذا 
ي��ت��وق��ف ع��ل��ى ف���رتة ان��ت��ه��اء موجة 

انت�صار فريو�س كورونا يف العامل.
عائدات  اىل  ال��ب��ط��وط��ي  واأ�����ص����ار 
العامل  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  ال�����ص��ي��اح��ة 
فيقول ان ن�صبة االنخفا�س �صت�صري 
بنف�س معدل انخفا�س االأعداد مبا 
يرتاوح بني 300 – 450 مليار 
 ،2019 ع��ام  عن  انخفا�س  دوالر 
م��وؤك��دا ان��ه وم��ع م��راع��اة اجتاهات 

�صيعني  ه��ذا  ف��اإن  ال�صابقة  ال�صوق 
5-%7 من النمو  فقدان ما بني 
كورونا  اأزم������ة  اع���ت���ب���ار  مي��ك��ن  اأي 
احل��ال��ي��ة م��ن اأ���ص��واأ االأزم����ات التي 
العاملية  ال�صياحة  �صناعة  واجهتها 
م��ن��ذ احل���رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة اأي 
فمعدل  عاما    75 يقارب  ما  منذ 
االنخفا�س عام 2001 مع اأحداث 
 ،3،1%- ك���ان���ت  ���ص��ب��ت��م��رب   11
املالية  االأزم����ة  م��ع   2009 وع���ام 
واالقت�صادية العاملية كانت -4%، 
2003 عند تف�صي فريو�س  وعام 

�صار�س كانت -%0،4 فقط.
ال�صياحة  ومع ذلك، توؤكد منظمة 
العاملية على اأن هذه االأرقام ت�صتند 
يواجه  حيث  ال��ت��ط��ورات  اآخ���ر  اإىل 
ال��دويل يف الوقت احلايل  املجتمع 

حتدياً اجتماعياً واقت�صادياً
ن�صبة  اإىل  ال���ب���ط���وط���ي  واأ�������ص������ار 
ال��رتاج��ع يف االإي������رادات واالأع����داد 
مبنطقة ال�صرق االأو�صط �صتتعدى 

.50%

م�صر
وبح�صب االأرقام املوؤكدة وال�صادرة 
يف  ال�صياحية  الهيئات  بع�س  ع��ن 
العربية ففي عام  ال��دول  عدد من 
بقطاع  يعمل  م�صر  ف���اإن   2019
�صخ�س  ماليني   3 فيها  ال�صياحة 
حاليا  جمهوال  م�صريا  يواجهون 
اأ�صاب  ال���ذي  ال��ت��ام  ال�صلل  ب�صبب 
 15 نحو  يف  ي�صهم  ال��ذي  القطاع 
القومي  ال��دخ��ل  م��ن   20% اىل 
 12.5 بقيمة  امل�صرية  للحكومة 
ال�صياح  ع���دد  وب��ل��غ  دوالر،  م��ل��ي��ار 

ال���واف���دي���ن ع��ل��ى م�����ص��ر اأك����ر من 
12 م��ل��ي��ون ����ص���ائ���ح، وف����ق اأرق�����ام 
ر�صمية، وكان متوقعا زيادة الرقم 
اجل���اري  ال��ع��ام  يف   30% بن�صبة 
لالأ�صف  ولكن  ر�صمية  بيانات  وفق 
يقرب  مل��ا  بهبوط  تنبئ  امل��وؤ���ص��رات 

.50%

الإمارات
ال�صياحة  قطاع  اأن  االأرق��ام  تو�صح 
امل��ت�����ص��رر االأكرب  يف االإم������ارات ه��و 
اأ�صهم  حيث  القطاعات  باقي  ب��ني 
املا�صي  العام  يف  ال�صياحي  القطاع 
مب��ا ي��زي��د ع��ن 22 م��ل��ي��ار دوالر يف 
دخ���ل ال���دول���ة، وي��وف��ر ال��ق��ط��اع ما 
فر�صة  األ������ف   350 م����ن  ي���ق���رب 
اأ�صحابها مهددون، لكن  عمل بات 
بجهود  تعمل  االإمارتية  احلكومة 
جمابهة  يف  القطاع  لدعم  حثيثة 
هذه التحديات، حيث اأطلق املجل�س 
عدة  اأبوظبي  حلكومة  التنفيذي 
اإلغاء  م��ن��ه��ا  وحم����ف����زات  ق�������رارات 
جميع الر�صوم ال�صياحية والبلدية 
لهذا  والرتفيه  ال�صياحة  لقطاعي 

العام. 

ال�صعودية
ال�صعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  ويف 
 7 ال�صياحي  القطاع  بلغت خ�صائر 
توقف  ج���راء  م��ن  دوالر  م��ل��ي��ارات 
ال�����ص��ي��اح��ة ب��ك��ل اأ���ص��ك��ال��ه��ا  وتوقف 
ال��ع��م��رة ورمب����ا م��و���ص��م احل���ج كما 
اأهم  واح��دة من  اململكة  توقفت يف 
م�صتوى  على  الطموحة  اخلطط 
م�صتوى  اىل  ل���الإن���ت���ق���ال  ال���ع���امل 

الأردن
ومعنيون  خ��رباء  ق��در  االأردن  ويف 
يف القطاع ال�صياحي االأردين اإلغاء 
زادت  بن�صبة  ���ص��ي��اح��ي��ة  ح���ج���وزات 
على %30 خالل مار�س اجلاري، 
على  الطلب  توقف  اإىل  باالإ�صافة 
ال���ربام���ج ال�����ص��ي��اح��ي��ة ج����راء حظر 
اململكة  �صجلت  ب��ع��دم��ا  ال���ط���ريان 
حجوزات �صياحية على مدى اأ�صهر 
املقبل  العام  وبداية  اجل��اري  العام 

.2021
وو�����ص����ف رئ���ي�������س ج��م��ع��ي��ة وك����الء 
�صميح،  حممد  االأردن��ي��ة  ال�صياحة 
االأردن  يف  ال�������ص���ي���اح���ي  ال����و�����ص����ع 
واجلاري  املا�صي  ال�صهرين  خالل 
ب����«ال���ك���ارث���ي«. م���ن ن��اح��ي��ة اأخ���رى 
العاملية  ال�صياحة  منظمة  توقعت 
و�صلت  ال��ت��ي  ال��ق��ط��اع،  خ�صائر  اأن 
االآن اإىل 77 مليار دوالر، مر�صحة 
الأن ت�صل اإىل عتبة ال�180 مليار 
دوالر، يف نهاية �صهر اأبريل القادم.

العربي لاإعام ال�صياحي:

كورونا يطيح باإيرادات ال�شياحة العربية لأقل من الن�شف
ح�صني املناعي: الإمارات قادرة على ا�صتعادة الزخم �صريعًا يف ظل مقاومتها ال�صياحية

كوريا اجلنوبية: �شادراتنا �شتواجه املزيد من العراقيل ب�شبب كورونا

تايجر القاب�شة ت�شاهم بي 2 مليون درهم وفندق ي�شم 213 غرفة 
بتكلفة ت�شغيلية 15 مليون درهم ل�شالح برنامج معًا نحن بخري

% ن�شبة الرتفاع يف اإجناز معامالت اخلدمات الذكية والإلكرتونية يف �شوق دبي املايل  137
املايل بن�صبة %55 خالل الن�صف الثاين من مار�س مقارنة بالن�صف االأول، 
 429 664 م�صتخدما جديدا مقابل  الثاين  الن�صف  بلغ عددهم خالل  اإذ 
م�صتخدما. و�صمت قائمة اخلدمات اخلم�س االأكر طلبا من قبل املتعاملني 
البيانات،  ال��ن��ق��دي��ة، حت��دي��ث  ال��ت��وزي��ع��ات  امل�صتثمر،  رق���م  اإ����ص���دار  م���ن:  ك��ال 
الت�صجيل يف اخلدمات االإلكرتونية، واإ�صدار ك�صوف احل�صابات. وقالت مرمي 
القاب�صة  املركزي  التنفيذي ل�صركة دبي للمقا�صة واالإي��داع  الرئي�س  فكري، 
املعامالت  اإجناز  ال�صوق: تعك�س �صال�صة  التداول يف  املعنية بخدمات ما بعد 
من�صاتنا  تكامل  امل�صتثمرين  قبل  من  الكبري  والتفاعل  امل��ايل  دب��ي  �صوق  يف 
اخلدمة  م�صتويات  اأرف��ع  لتقدمي  ال�صوق  طورها  التي  والذكية  االإلكرتونية 
واأكرها فعالية، كما تعك�س اأي�صا جناح حمالت التوعية التي نظمها ال�صوق 
على مدى ال�صنوات املا�صية حلث املتعاملني على التحول نحو تلك اخلدمات 

مبا ي�صهل عليهم اإجناز معامالتهم وقتما �صاوؤوا واأينما كانوا.

واحد  غ��ال، ونحن يف مركب  ك��ل  اأمامها  واالأم���ان يرخ�س  ب��االأم��ن 
�صاهرون  �صيوخنا  نرى  وعندما   ، امل�صاركة جماعية  يف  وم�صوؤوليتنا 
وب�صكل  وتعليم  و�صحة  اأم��ن  من  احليوية  القطاعات  متابعة  على 

مبا�صر لياًل نهاراً ترخ�س الروح مع املال.
واأ�صاف املهند�س الزعبي:وقد اأطلقت دولة االمارات العربية املتحدة 
جمموعة من املبادرات واحلزم االإقت�صادية التي كان لها االأثر الكبري 
ثقة  وتعزيز   ، واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  على  االأع��ب��اء  من  التخفيف  يف 
امل�صتمر  باال�صتثمار والعمل يف االم��ارات يف ظل دعمها  امل�صتثمرين 

لل�صركات واملوؤ�ص�صات اال�صتثمارية العاملة يف خمتلف القطاعات.

•• دبي-الفجر: 

وفندق  دره��م  مليون   2 مببلغ   القاب�صة  تايجر  جمموعة  �صاهمت 
بالفندق  اخلا�س  العمل  طاقم  مع  جناح  و  غرفة   213 من  مكون 
15 مليون درهم ل�صالح برنامج معاً نحن بخري،  بتكلفة ت�صغيلية 
الذي اأطلقته هيئة امل�صاهمات املجتمعية “معاً” ال�صتقبال امل�صاهمات 
ظل  يف  املجتمع  لت�صامن  تعزيزاً  وال�صركات،  واجلهات  االأف��راد  من 

االأو�صاع ال�صحية واالقت�صادية الراهنة.
والتي غمرتنا  البلد احلبيبة  الزعبي :يف هذه  املهند�س وليد  وقال 

•• دبي-وام:

اأعلن �صوق دبي املايل اأن من�صاته املتعددة للخدمات االإلكرتونية وتطبيقات 
الهواتف الذكية �صجلت اإقباال متزايدا من قبل امل�صتثمرين خالل االأ�صبوعني 
العمالء  مكاتب خدمة  واإغ���الق  بعد  ال���دوام عن  تطبيق  ب��دء  منذ  املا�صيني 
املنجزة  املعامالت  ع��دد  ارتفاع  اإىل  ال�صوق  واأ���ص��ار   .2020 مار�س  منت�صف 
ال�صبكي  املوقع  للم�صتثمرين على  االإلكرتونية  عن طريق �صفحة اخلدمات 
الن�صف  خالل   137% بن�صبة  الذكية  الهواتف  تطبيق  خالل  من  وكذلك 
الثاين من مار�س وعقب بدء نظام العمل عن بعد قيا�صا اإىل عدد املعامالت 
املنجزة يف الن�صف االأول من ال�صهر ذاته قبل اإغالق مكاتب خدمة العمالء، 
لي�صل عدد املعامالت اإىل 1212 معاملة مقابل 511 معاملة. ويف ال�صياق 
دبي  ل�صوق  االإلكرتونية  اخلدمات  يف  اجل��دد  امل�صجلني  ع��دد  ارتفع   .. نف�صه 

•• اأبوظبي- رم�شان عطا 

ال�������ص���رك���ة جتاه  ال����ت����زام  اإط�������ار  يف 
ام��ت��ن��ان و�صكر  امل��ج��ت��م��ع وك���ب���ادرة 
ل��ل��م��ع��ن��ي��ني يف م���واج���ه���ة االأزم������ة 
امل�صعود  ق�����ص��م  اأع����ل����ن  ال����راه����ن����ة، 
وامللحقات  والبطاريات  لالإطارات 
جمانية  خ�����دم�����ات  ت����ق����دمي  ع�����ن 
ال���رع���اي���ة  ل���ل���ع���ام���ل���ني يف جم������ال 
ال�صحية يف دولة االإمارات، تقديراً 
فريو�س  م��ك��اف��ح��ة  يف  جل��ه��وده��م 

كورونا 
كوفيد-19 امل�صتجد. 

م��ع حملة  امل��ب��ادرة متا�صياً  وت��اأت��ي 
التي  االأول”  دفاعنا  خط  “�صكراً 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  اأط��ل��ق��ه��ا 
نائب  مكتوم،  اآل  را�صد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة،  رئ��ي�����س 
ال������وزراء ح��اك��م دب����ي- رع����اه اهلل- 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  واإ�����ص����ادة 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
الكوادر  ب��ج��ه��ود  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات 

الزيت والفالتر، وفح�س املحرك، 
وتغيري  ال�����ع�����ج�����الت،  وم�������وازن�������ة 
النيرتوجني،  وتعبئة  البطاريات، 
وتغيري  العجالت،  ثقوب  واإ�صالح 
التربيد  نظام  و�صيانة  امل�ّصاحات 
اإدارة جميع  يتم  اأن  على  الهوائي. 
اخل����دم����ات م���ن ق��ب��ل ف���ري���ق عمل 
وذوي  املتخ�ص�صني  الفنيني  م��ن 
مراكز  جميع  يف  العالية  امل��ه��ارات 

اخلدمة املجهزة بالكامل.
اأط��ل��ق ق�صم  اأن��ه  بالذكر  واجل��دي��ر 
والبطاريات  ل���الإط���ارات  امل�����ص��ع��ود 
وامللحقات، موؤخراً خدمة جمانية 
مركز  يف  ال���������ص����ي����ارات  ل���ت���ع���ق���ي���م 
ق�صر  م��ن��ط��ق��ة  يف  اأوت�����و������ص�����ريف 
تهدف  وال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي،  البحر يف 
داخل  االأ���ص��ط��ح  جميع  تعقيم  اإىل 

وال�صحية  والتمري�صية  الطبية 
اإىل  ي���ن���ت���م���ي  ك������اف������ة، وك�������ل م������ن 
ال��ق��ط��اع ال�����ص��ح��ي، ال��ذي��ن يقفون 
للت�صدي  االأم��ام��ي��ة  اخل��ط��وط  يف 
واحل��ف��اظ على  ك��ورون��ا،  لفريو�س 
�صحة و�صالمة املواطنني واملقيمني 
يف االإمارات العربية املتحدة. وقال 
����ص���الح اأدي�������ب، م���دي���ر ع����ام ق�صم 
والبطاريات  ل���الإط���ارات  امل�����ص��ع��ود 
باإطالق  قمنا  “لقد  وامل��ل��ح��ق��ات: 
اإمياننا  من  انطالقاً  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
“�صكراً  امل�صاهمة يف حملة  باأهمية 
عن  وتعبرياً  االأول”،  دفاعنا  خط 
يف  للعاملني  وت��ق��دي��رن��ا  ام��ت��ن��ان��ن��ا 
الذين  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  جم���ال 
اأزم��ة فريو�س  يكافحون مبواجهة 
جهودهم  اإن  ال���ع���امل���ي���ة.  ك����ورون����ا 

حماية  �صبيل  يف  املبذولة  احلثيثة 
ويعمل  يعي�س  اإن�صان  ك��ل  وخ��دم��ة 
الطيبة،  االإم����������ارات  اأر��������س  ع���ل���ى 
ت�����ص��ت��ح��ق م���ن���ا ك����ل ت���ق���دي���ر ودع����م 
وت�����ص��ام��ن. ون���وؤك���د ح��ر���ص��ن��ا على 
الرعاية  ق��ط��اع  يف  العاملني  دع��م 
العمل  يوا�صلون  الذين  ال�صحية 
ل�صمان  ال���������ص����اع����ة  م��������دار  ع����ل����ى 
على  واحل��ف��اظ  جميعاً،  �صالمتنا 
بيئة اآمنة و�صحية، يف ظل املرحلة 

الع�صيبة التي يعي�صها العامل.«
للعاملني  اجلديدة  امل��ب��ادرة  وتتيح 
ال�صحية،  ال��رع��اي��ة  ق��ط��اع  �صمن 
اال�صتفادة من جمموعة اخلدمات 
امل�صعود  ق�������ص���م  ي���ق���دم���ه���ا  ال����ت����ي 
وامللحقات،  والبطاريات  لالإطارات 
مبا فيها تغيري االإط��ارات، وتغيري 

البكترييا  اآث����ار  واإزال�����ة  ال�����ص��ي��ارة، 
املبادرة  ه��ذه  و�صكلت  واجل��راث��ي��م. 
التي  “وقاية”  حملة  م��ن  ج����زًءا 
اأط��ل��ق��ت��ه��ا جم��م��وع��ة امل�����ص��ع��ود يف 
وال�صركات ومراكز  االأق�صام  جميع 
تنفيذ  لدعم  لها،  التابعة  اخلدمة 
واالحرتازية  الوقائية  االإج��راءات 
الهادفة اإىل حماية �صحة و�صالمة 
الأعلى  وف��ًق��ا  وامل��وظ��ف��ني،  العمالء 
حكومة  ت��ت��ب��ع��ه��ا  ال���ت���ي  امل���ع���اي���ري 

االإمارات. 

اأن  اإىل  اللجنة  واأ���ص��ارت  �صنوي.  اأ�صا�س  على  4ر0% 
16 يوما  اإىل  ارتفعت  املذكورة  العمل يف الفرتة  اأي��ام 

من 5ر14 العام ال�صابق.
اأي��ام يف  ب��اأول ع�صرة  مقارنة  تباطوؤاً  القراءات  وتظهر 
%20، مما  بن�صبة  ال�صادرات  ارتفعت  ال�صهر عندما 
ي�صري اإىل اأن ال�صادرات واجهت مزيدا من ال�صعوبات 

على خلفية تف�صي كورونا ، بح�صب يونهاب.
و�صجلت �صادرات الرقائق يف كوريا اجلنوبية ارتفاعاً 
3ر%20، وارتفعت �صادرات ال�صيارات بن�صبة  بن�صبة 

7ر%13 يف هذه الفرتة.

••�شيوؤول-وكاالت:

اجلنوبي  الكوري  املالية  وزي��ر  توقع 
هوجن نام كي اأم�س االأربعاء، اأن ت�صهد 
الرتاجع  من  مزيداً  ب��الده  �صادرات 
االقت�صادية  التداعيات  خلفية  على 

لتف�صي فريو�س كورونا.
امل��ال��ي��ة خ���الل اجتماع  وق����ال وزي����ر 
باالقت�صاد:  امل��ع��ن��ي��ني  ال������وزراء  م���ع 
ال�صادرات  واج��ه��ت  م��ار���س،  “خالل 
اأق����ل م��ن املتوقع  ال��ك��وري��ة ت��راج��ع��اً 
يف ظ��ل ه���ذه ال���ظ���روف ال�����ص��ي��ئ��ة، ما 
اأي��ام العمل وارتفاع  يعزى اإىل زي��ادة 
ذكرت  ح�صبما  الرقائق”،  ���ص��ادرات 
اجلنوبية  ال��ك��وري��ة  االأن���ب���اء  وك���ال���ة 

)يونهاب(.
 10% بن�صبة  ال�صادرات  ارتفاع  اإىل  الوكالة  واأ�صارت 
بالعام  مقارنة  املا�صي  ال�صهر  م��ن  ي��وم��اً   20 اأول  يف 

ال�صابق على الرغم من تف�صي كورونا.
اآذار/  20  -  1 الفرتة من  البالد يف  وتقدر �صادرات 
مار�س ب� 7ر30 مليار دوالر، ارتفاعاً من 9ر27 مليار 
دوالر يف الفرتة نف�صها من العام املا�صي، وفقاً لبيانات 
الكورية  اجلمركية  اخل��دم��ات  جلنة  قبل  من  ���ص��ادرة 

ال�صهر املا�صي.
بن�صبة  الفرتة  اليومي يف هذه  املعدل  انخف�س  ولكن 

جلهودهم احلثيثة يف مواجهة فريو�س كورونا 

امل�شعود لالإطارات والبطاريات وامللحقات يقدم خدمات جمانية لالأطباء والعاملني يف القطاع ال�شحي 
»�صاح اأديب«

املبادرة انطالقًا من اإمياننا باأهمية امل�شاهمة يف حملة »�شكرًا خط دفاعنا الأول«

قطاع �شناعة ال�شيارات يهّب لنجدة امل�شت�شفيات يف مواجهة كورونا •• عوا�شم-وكاالت

اأجهزة  لتطوير  امل�صت�صفيات  قطاع  خدمة  يف  خربتها  ال�صيارات  �صناعة  ت�صع 
التنف�س يف مواجهة جائحة فريو�س كورونا، يف مبادرة تثري بع�س التحفظات.

اآ” يف فرن�صا يف  ان�صمت جرنال موتورز وفورد يف الواليات املتحدة، و”بي اأ�س 
اإطار حتالف ي�صم كذلك �صركة “فاليو” للمعدات وكذلك مهند�صون من عامل 
االأرواح  الإنقاذ  ال�صرورية  الطبية  املعدات  هذه  توفري  مبادرة  اإىل   1 فورموال 

والتي تعاين امل�صت�صفيات من نق�س �صديد منها.
ولكن االأمر ال يخلو من �صعوبات، كما يت�صح من ال�صجال بني جرنال موتورز 
ال�صيارات  ���ص��رك��ة �صناعة  ان��ت��ق��د  ال���ذي  ت��رام��ب  االأم��ري��ك��ي دون��ال��د  وال��رئ��ي�����س 
لذلك،  امل��ال.  من  الكثري  طلبت  وباأنها  بالعمل،  البدء  يف  لتاأخرها  االأمريكية 
ومبوجب مر�صوم، ُطلب من ال�صركة العمالقة يف ديرتويت اأن تعد م�صنعها يف 

كوكومو باإنديانا من اأجل ت�صنيع اأجهزة التنف�س على وجه ال�صرعة.
 1 التي طلبت من فريق فورموال  اأكرب مع مر�صيد�س  االأم��ور ب�صهولة  حدثت 
لديها املتوقف عن العمل ب�صبب تاأجيل اأو اإلغاء اجلائزة الكربى، اأن ينهمك يف 
العمل. �صنع الفريق الفائز ببطولة العامل �صت مرات ويف وقت قيا�صي جهازاً 
ومتكن  امل�صتجد  كورونا  بفريو�س  امل�صابني  املر�صى  بع�س  رئتي  يريح  تنف�صياً 
من حجز اأجهزة التنف�س التي يتطلب و�صلها التخدير واإدخال االأنبوب داخل 
الق�صبة الهوائية، للحاالت اخلطرية. وميكن للم�صنع وب�صرعة اإنتاج نحو األف 

ال�صيارات على خط عامل الطب. وترى جمعية “ن�صرة العلماء الذريني” غري 
يف مقال �صدر  احلكومية املعروفة على وجه اخل�صو�س بتتبع “نهاية العامل”، 
للقيام  االأف�صل  هي  ال�صيارات  ت�صنيع  �صركات  ب��اأن  القائل  املنطق  اأن  م��وؤخ��راً 

باملهمة، لي�س �صحيحاً.
اأجهزة  ت��ب��دو  “قد  اجل��م��ع��ي��ة:  وك��ت��ب��ت 
واأنظمة تكييف  التنف�س مثل م�صخات 
لكن  ال�صيارات،  يف  امل�صتخدمة  ال��ه��واء 
ت�صنع  امل�صنعة  ال�صركات  م��ن  القليل 
ت�صتعني  واإمن���ا  بها  اخل��ا���ص��ة  اأجهزتها 

لذلك مبقاولني متخ�ص�صني”.
�صركات  ل���دى  ك���ان  اإذا  اأن����ه  واأ����ص���اف���ت 
غري  اإنتاجية  ق���درات  حالياً  ال�صيارات 
على  تعتمد  ذل��ك  مع  فهي  م�صتخدمة 
امل��ق��اول��ني م��ن ال��ب��اط��ن، وه���م بعيدون 
عن مراكز االإنتاج يف فرتة فر�صت فيها 
م�صتوى  على  النقل  ح��رك��ة  على  ق��ي��ود 

مبادرة  اإىل  اأي�صاً  مر�صيد�س  ل��دى   1 ف��ورم��وال  فريق  وان�صم  ال��ي��وم.  يف  جهاز 
“بروجكت بتالين” التي جتمع بني فرق اأخرى مثل “رد بول” و”ماكالرين” 
ا على هذا النوع  و”وليامز” و”ري�صنغ بويت” و”ها�س” و”رينو” للعمل اأي�صً

من االأجهزة.
هي  ذل��ك  وراء  م��ن  االأ�صا�صية  وال��ف��ك��رة 
م�صانع  اأح��د  خ�صائ�س  من  اال�صتفادة 
على  “القدرة  وت��ت�����ص��م��ن   1 ف���ورم���وال 
الت�صميم ال�صريع وتطوير منوذج اأويل 
يف  ج��اء  م��ا  وف��ق  الدقيق”،  والتجميع 

عر�س م�صروع “بروجكت بتالين”.
الوكالة  م�����ص��وؤول  ج��ي��الن  م����ارك  وزار 
 ” كيرْ ي����و  “اإينوفيت  ال���ربي���ط���ان���ي���ة 
ب��ن��ف�����ص��ه م�صانع  ب��امل�����ص��روع،  امل��رت��ب��ط��ة 
فورموال 1 ماكالرين وجاغوار رد بول، 
وت��وي��وت��ا وول��ي��ام��ز. م��ع ذل���ك، ال ينظر 
البع�س بعني الر�صا اإىل دخول �صناعة 

الكوكب وكذلك قيود حمتملة على الت�صدير. ويقول م�صوؤولو رينو اإن مهند�صي 
ال�صيارات يقدمون خربتهم يف ا�صتخدام املعدات املتقدمة مثل الطابعات ثالثية 
التي  تلك  مثل  الكبرية  ال�صناعية  القدرات  من  ي�صتفيدون  اأنهم  كما  االأب��ع��اد. 
مركز  اأك��رب  يعد  وال���ذي  غيانكور  يف  للتكنولوجيا  رينو  �صركة  مركز  ميتلكها 
يف  امل�صت�صفيات  لقطاع  امل�صاعدة  تبداأ  ما  غالباً  فرن�صا.  يف  والتطوير  للبحث 
رينو  �صركة  اإ�صبانيا، قام مهند�صون من  االأوبئة مببادرات فردية. ففي  فرتات 
مببادرة منهم بت�صميم كمامات واأقنعة بال�صتيكية حلماية العينني والوجه مت 
ثابتة،  االأبعاد متوفرة يف م�صانع  بوا�صطة طابعات ثالثية  بعد ذلك  ت�صنيعها 
وفق امل�صدر نف�صه. وا�صتخدم دونالد ترامب حجة اقت�صاد احلرب لتربير طلبه 
يف  موتورز  وج��رنال  ف��ورد  انخراط  مثال  اأخ��ذ  مع  ال�صيارات،  م�صانع  م�صاركة 

ت�صنيع الطائرات خالل احلرب العاملية الثانية.
التي  ال�صور  “هذه  اإن  بقولها  التربير  وانتقدت اجلمعية غري احلكومية هذا 
ت�صاهم يف حل  ال  مقاتلة  ط��ائ��رات  ل�صنع  ف���ورد  ل��دى  االإن��ت��اج  خ��ط��وط  تظهر 
واعتربت اأن هناك فرقاً كبرياً بني ت�صميم اآلة وطباعتها على طابعة  امل�صكلة”. 

ثالثية االأبعاد ومن ثم اإنتاجها بكميات كبرية.
ولكن، كما يوؤكد امل�صوؤولون عن م�صروع “التهوية بال�صغط االإيجابي امل�صتمر” 
)�صي بي اإيرْ بي( الذي تعاونت معه فورموال 1، “فقد ا�صتغرق االأمر اأقل من 
100 �صاعة بني اأول اجتماع ملناق�صة االأمر واإنتاج اأول منوذج اأويل”. وهي مهل 

معتادة يف �صباقات ال�صيارات ولكن لي�س بال�صرورة يف القطاعات االأخرى.
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ان�����ص��م جم��م��وع��ة م���ن ك��ب��ار جنوم 
مبادرة  اإىل  ال��ع��امل��ي��ني  ال���ق���دم  ك���رة 
للتدريب  ال��ري��ا���ص��ي  دب���ي  جم��ل�����س 
ن�����ص��ي��ط، وخلك  “خلك  امل��ن��زل  م��ن 
املاليني  معها  تفاعل  التي  �صليم” 
من داخل وخارج الدولة من االأفراد 

واملوؤ�ص�صات ومراكز التدريب.
وتاأتي م�صاركة جنوم الكرة العاملية يف 
حملة الرتويج اإميانا منهم باأهمية 
املحافظة  يف  ت�صاهم  ال��ت��ي  امل��ب��ادرة 
اأفراد  ولياقة  و�صحة  �صالمة  على 
املجتمع وتدعم جهود مكافحة وباء 
فريو�س كورونا باعتبار اأن الن�صاط 
والريا�صة ت�صاهم اإىل جانب الوقاية 
وجتنب االختالط مع امل�صابني، يف 

املحافظة على املجتمع كله.  
ر�صائل  ال���ن���ج���وم  م���ن  ع����دد  اأر�����ص����ل 
ك���ل من  اإىل  وال�������ص���ورة  ب��ال�����ص��وت 
يعي�س يف دولة االإم��ارات من خالل 
عرب  ن�صرها  مت  م�صورة  فيديوهات 
االجتماعي  ال���ت���وا����ص���ل  ح�����ص��اب��ات 
وتناقلتها  ال��ري��ا���ص��ي  دب���ي  ملجل�س 
ح�������ص���اب���ات ر����ص���م���ي���ة ع�����دي�����دة، ويف 
العامل  يف  الع��ب  اأف�صل  مقدمتهم 
الربتغايل  ���ص��اب��ق��ا  اأوروب�������ا  وب���ط���ل 
منتخب  وق��ائ��د  جن��م  فيجو  لوي�س 
وبر�صلونة  مدريد  وري��ال  الربتغال 
وان�����رت م���ي���الن ال�����ص��اب��ق، وامل���داف���ع 
االأ���ص��ط��وري روب��رت��و ك��ارل��و���س جنم 
العامل  ب���ط���ل  ال�����ربازي�����ل  م��ن��ت��خ��ب 
ون����ادي ري����ال م��دري��د ب��ط��ل اأوروب����ا 
اأنيلكا  ن��ي��ك��وال  وال��ف��رن�����ص��ي  ���ص��اب��ق��ا، 

جنم منتخب فرن�صا وري��ال مدريد 
واأر�صنال ومان�ص�صرت �صيتي وباري�س 
�����ص����ان ج�����ريم�����ان ����ص���اب���ق���ا، ال���ذي���ن 
وحمبة  �صداقة  بعالقة  يرتبطون 
يتوافدون  و  االإم��������ارات  دول�����ة  م���ع 
لق�صاء  ال����دول����ة  ع��ل��ى  ب��ا���ص��ت��م��رار 
اإجازاتهم العائلية فيها كما يزورون 
ي����دي����رون بع�س  ك���م���ا  االأ�����ص����دق����اء 
كل  “اإىل  ف��ي��غ��و:  وق����ال  امل�����ص��اري��ع، 
االإم���ارات  ودول���ة  دب��ي  اأ�صدقائي يف 
ظل  يف  لكم  اأق���ول  املتحدة  العربية 
ه���ذه ال���ظ���روف ال�����ص��ع��ب��ة ي��ج��ب اأن 
ن��ع��ت��ن��ي ب��اأن��ف�����ص��ن��ا وب��ك��ل م���ن نحب، 
اأن  نبقى يف منازلنا، كما يجب  واأن 

يف  مكوثنا  اأث��ن��اء  ال��ت��دري��ب  نوا�صل 
امل��ن��زل ل��ك��ي ن��ح��اف��ظ ع��ل��ى �صحتنا 
جميًعا  ولنن�صم  البدنية،  ولياقتنا 
  be fit، be safe م��ب��ادرة  اإىل 

)خلك ن�صيط، وخلك �صليم( ».
روبرتو  م���ن  ك���ل  ر����ص���ال���ة  وح��م��ل��ت 
كارلو�س ونيكوال اأنيلكا جميع اأفراد 
امل��ج��ت��م��ع يف دب���ي ودول�����ة االإم�����ارات 
العربية املتحدة باأن يحموا اأنف�صهم 
يحافظوا  واأن  امل���ن���زل  يف  ب��ال��ب��ق��اء 

�صحتهم ولياقتهم باأمان.
وت����وا�����ص����ل م�����ب�����ادرة جم���ل�������س دب���ي 
وخلك   .. ن�صيط  “خلك  الريا�صي 
و�صائل  ع����رب  ان���ت�������ص���اره���ا  �صليم” 

مع  املختلفة  االجتماعي  التوا�صل 
املحلي  اجلماهريي  التفاعل  زي��ادة 
وال��ع��امل��ي م��ع ه��ذه امل��ب��ادرة الرائدة 
مكونات  ج��م��ي��ع  ت�����ص��ت��ه��دف  ال���ت���ي 
امل���ج���ت���م���ع م�����ن خم���ت���ل���ف االأع�����م�����ار 
فئات  وت�صّجع خمتلف  واجلن�صيات، 
التدريبات  موا�صلة  على  املجتمع 
البني  الن�صاط  ومتارين  الريا�صية 
احلالية  ال���ف���رتة  خ����الل  امل���ن���زل  يف 
ال�صليم  اجل�����ص��م  ع��ل��ى  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة 
ال��دم��وي��ة ونظام  ال������دورة  وت��ق��وي��ة 

املناعة. 
وح�����ف�����زت امل�������ب�������ادرة ال����ع����دي����د من 
وال�صاالت  البدنية  اللياقة  اأن��دي��ة 

خالل  من  امل�صاركة  على  الريا�صية 
مبا�صرة  تبث  يومية  برامج  تقدمي 
االجتماعي  التوا�صل  و�صائل  على 
ريا�صية  تدريبات  عر�س  فيها  يتم 
خمتلفة وح�ص�س يوغا ودرو���س يف 
الفنون القتالية، ومن اأبرز االأندية 
امل�صاركة نادي فيتن�س فري�صت الذي 
املدربني  باأف�صل  املبادرة  يف  ي�صارك 
لديه،  ال��ع��ام��ل��ني  م���ن  امل���ح���رتف���ني 
البث  ب��رام��ج  ع��ر���س  �صيتم  وال����ذي 
احلي اخلا�صة به على قناة جمل�س 
ان�صتغرام  موقع  يف  الريا�صي  دب��ي 

يومًيا.
وال�صور  الفيديوهات  ع��دد  وو���ص��ل 

املبادرة  يف  امل�صاركني  ن�صرها  ال��ت��ي 
م�صاركة   5200 م���ن  اأك�����ر  اإىل 
املنزلية  تدريباتهم  خاللها  �صجلوا 
االأدوات  م�����ص��ت��خ��دم��ني  امل���ت���ن���وع���ة 
التمرينات،  الأداء  الب�صيطة  املنزلية 
لت�صل املبادرة اإىل اأكر من 21.8 

مليون �صخ�س حول العامل.
وتنوعت فئات املتابعني بني الرجال 
والن�صاء حيث و�صلت ن�صبة الرجال 
فيما   81.8% للمبادرة  املتابعني 
الن�صاء  م��ن  املتابعني  ن�صبة  و�صلت 
اإىل %18.2، وو�صل عدد املتابعني 
 34 اإىل   25 ال�صباب من عمر  من 
 38.3% ن�صبتهم  بلغت  حيث  عام 

م���ن امل��ت��اب��ع��ني، ك��م��ا ت�����ص��اوت معها 
م��ن عمر  امل��ت��اب��ع��ني  ال�����ص��ب��اب  ن�صبة 
24 لت�صل اإىل 38.3%،  18 اإىل 
ال�  امل��ت��اب��ع��ني  ن�صبة  ب��اق��ي  وت���وزع���ت 
والبالغني  االأطفال  على   23.4%
ما بني 35 اإىل 65 عام، كما �صمت 
اأ�صحاب  امل��ب��ادرة  يف  امل�صاركني  فئة 
املتابعني  ن�����ص��ب��ة  وو���ص��ل��ت  ال��ه��م��م. 
واملتابعني   ،60.4% ال��ع��رب  م��ن 
االإجنليزية  باللغة  الناطقني  م��ن 
املتابعني  بني  من  وكان   ،38.2%
االإيطالية  ب��ال��ل��غ��ة  ال��ن��اط��ق��ني  م��ن 
وت�صّجع  واالإ���ص��ب��ان��ي��ة.  والفرن�صية 
على  املجتمع  فئات  خمتلف  املبادرة 

الريا�صية  ال���ت���دري���ب���ات  م��وا���ص��ل��ة 
املنزل  البدين يف  الن�صاط  ومتارين 
للمحافظة  احلالية  ال��ف��رتة  خ��الل 
وتقوية  ال�������ص���ل���ي���م  اجل�������ص���م  ع���ل���ى 
املناعة،  ون���ظ���ام  ال��دم��وي��ة  ال������دورة 
كما ت��ه��دف اإىل ح��ث اجل��م��ه��ور من 
البقاء  ع��ل��ى  امل��ج��ت��م��ع  ف��ئ��ات  ك��اف��ة 
لتوجيهات  ا���ص��ت��ج��اب��ة  امل����ن����زل  يف 
اجلمهور  حلماية  الر�صيدة  القيادة 
وللوقاية من الوباء املنت�صر. وميكن 
للجمهور امل�صاركة يف مبادرة “خلك 
خالل  من  �صليم”  وخلك  ن�صيط.. 
لتدريباتهم  ف��ي��دي��و  م��ق��اط��ع  ن�����ص��ر 
م����ن امل����ن����زل ع����رب ح�������ص���اب���ات���ه���م يف 
و���ص��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي من 
خالل تنفيذ متارين بدنية ب�صيطة 
وامل�صتويات  الفئات  جميع  تنا�صب 
البدنية با�صتخدام االأدوات واملعدات 
املتوفرة باملنزل مهما كانت ب�صيطة، 
اخل������روج،  اإىل  احل����اج����ة  دون  م����ن 
ون�صاط  �صحة  على  حفاًظا  وذل���ك 
املجتمع،  اأف��������راد  ج��م��ي��ع  و����ص���ع���ادة 
ا�صتخدام  امل�����ص��ارك��ني  ع��ل��ى  وي��ج��ب 
الريا�صي  دبي  جمل�س  حتدي  و�صم 
 ،D S C C h a l l e n g e #
@ املجل�س  ح�����ص��اب  اإىل  واالإ����ص���ارة 
ميكن  كما  الن�س،  يف   dubaisc
من  �صخ�صني  تر�صيح  للم�صاركني 
التحدي،  يف  للم�صاركة  اأ�صدقائهم 
الريا�صي  دب��ي  جمل�س  ي��ق��وم  حتى 
ح�صابه  على  الفيديو  ن�صر  ب��اإع��ادة 

الر�صمي.

واف��ق��ت اأن���دي���ة ال�����دوري االأمل�����اين ل��ك��رة ال��ق��دم يف درج��ت��ي��ه االأوىل 
والثانية، على االجراءات املتخذة لتمديد فرتة تعليق املو�صم جراء 
اأبريل  ني�صان  �صهر  نهاية  حتى  امل�صتجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  تف�صي 
من  اعتبارا  ت�صتاأنف  قد  املباريات  ب��اأن  تفيد  تقارير  و�صط  املقبل، 
خلف  اإنهائه  امكانية  مع  املقبل،  مايو  اأي��ار  ل�صهر  االأوىل  االأ�صبوع 

اأبواب مو�صدة.
ال�صهر احلايل  ق��ررت منت�صف  االأمل��اين قد  ال��دوري  وكانت رابطة 
ني�صان/ من  الثاين  حتى  االأوىل  الثالث  ال��درج��ات  ن�صاط  تعليق 

 30 حتى  التعليق  ف��رتة  بتمديد  �صتو�صي  انها  اأعلنت  ثم  اأب��ري��ل، 
من ال�صهر املذكور اال�صبوع املا�صي، وهو القرار الذي وافقت عليه 
االندية االملانية اال�36 املحرتفة )18 يف الدرجة االأوىل ومثلها يف 

الدرجة الثانية( يف اجتماع عرب تقنية الفيديو الثالثاء.
االدارة  “جمل�س  اإن  �صيفريت  كري�صتيان  ال��راب��ط��ة  رئي�س  وق���ال 
الرابطة  ان  م�صيفا  االندية(”  )م��ن  ال��دع��م  م��ن  بالكثري  �صعر 

“متما�صكة”.
رابطة  ان  ال��ي��وم  اال�صبوعية  االأمل��ان��ي��ة  “كيكر”  �صحيفة  وذك���رت 
نهاية  عطلة  م��ن  اع��ت��ب��ارا  امل��و���ص��م  ا�صتئناف  تعتزم  البوند�صليغا 
اال�صبوع االوىل ل�صهر اأيار/مايو املقبل، على ان تقام املباريات خلف 

ابواب مو�صدة.
ومل يوؤكد �صيفريت املعلومات لكنه قال “ال زلنا نريد انهاء املو�صم 

بحلول 30 حزيران/يونيو”.
وحذر من ان الف�صل يف اإكمال املو�صم احلايل �صيرتك بع�س االأندية 

تواجه “تهديدا وجوديا” يف حزيران/يونيو ب�صبب فقدان عائدات 
حقوق البث التلفزيون الهامة.

املباريات  ا�صت�صافة  كيفية  تبحث  االندية  ان  اإىل  �صيفريت  ولفت 
بح�صور عدد قليل من االأ�صخا�س، بيد انه ا�صر على انه “ال توجد 

اأي خطة” حتى االآن.
اأبواب  امل��ب��اري��ات خلف  اق��ام��ة  امكانية  م��ن  ال��راب��ط��ة  رئي�س  وح��ذر 

مو�صدة “حتى املو�صم املقبل اأو رمبا حتى حتى نهاية العام”.
اإعادة اجلدولة تزداد تعقيدا ب�صبب احتياجات االحتاد  وا�صاف ان 
االأوروبي وامل�صابقات االأوروبية االخرى داعيا اىل “املرونة”، وقال 
�صيكون  دائما  عليها  اعتدنا  التي  بالطريقة  �صيقام  الذي  “املو�صم 

املو�صم 2022-2021”.

•• اأبوظبي-الفجر

اأعلنت رابطة املحرتفني االإماراتية 
عن اإطالق مبادرة جمتمعية حتت 
“#مهارتك_م�صاهمتك”  �صعار 
وطن  االإم�����ارات  “�صندوق  ل��دع��م 
االإن�صانية” ملواجهة فريو�س كورونا 
امل�صتجد “كوفيد 19” اإميانا منها 
والتعاون  اجل��ه��ود  تكاتف  باأهمية 
الدولة للحد  مع جميع موؤ�ص�صات 
ال����ف����ريو�����س على  ت����داع����ي����ات  م����ن 

خمتلف القطاعات.
هي  »مهارتك_م�صاهمتك” 
ع�����ب�����ارة ع�����ن حت������دي ب�����ني حمبي 
مل����دة ع�صرة  ي�����ص��ت��م��ر  ال���ق���دم  ك����رة 

مقاطع  ت�صوير  خ���الل  م��ن  اأي����ام، 
التحكم  م����ه����ارات  ت��ظ��ه��ر  ف��ي��دي��و 
مرات،  لع�صر  )ك���ن���رتول(  ب��ال��ك��رة 
التوا�صل  ���ص��ف��ح��ات  ع����رب  وب���ث���ه 
االج���ت���م���اع���ي م����ع و�����ص����ع اإ�����ص����ارة 
حل�����ص��اب��ات ال��راب��ط��ة ع��ل��ى خمتلف 
 ،  AGLeague@ امل��ن�����ص��ات 
وع��ل��ى ك��ل م��ق��ط��ع ���ص��ت��ق��دم رابطة 
م�صاهمة  االإم���ارات���ي���ة  امل��ح��رتف��ني 
م��ال��ي��ة ل�����ص��ن��دوق االإم������ارات وطن 

االإن�صانية.
متابعيها  جميع  ال��راب��ط��ة  ودع���ت 
امل������ب������ادرة  ه�������ذه  ل���ل���م�������ص���ارك���ة يف 
االأندية  خاطبت  كما  االإن�����ص��ان��ي��ة، 
امل���ح���رتف���ة ل��ن�����ص��ر ال���ت���ح���دي بني 

للم�صاهمة  دعتهم  كما  منت�صبيها، 
وط���ن  االإم������������ارات  “�صندوق  يف 

االإن�صانية«.
عبداهلل  ق����ال  ال�������ص���دد،  ه����ذا  ويف 

رابطة  رئ���ي�������س  اجل��ن��ي��ب��ي  ن���ا����ص���ر 
الرابطة  اأن  االإماراتية  املحرتفني 
حري�صة على امل�صاركة يف املبادرات 
الدولة،  يف  ت��ق��ام  ال��ت��ي  املجتمعية 
لتظهر اجلانب االإن�صاين لريا�صة 
ك����رة ال���ق���دم، ف��ه��ي ل��ي�����ص��ت جمرد 
�صامية،  ر����ص���ال���ة  ه����ي  ب����ل  ل���ع���ب���ة، 
القدم  كرة  ع�صاق  جميع  فاإ�صراك 
واجلن�صيات  االأع��م��ار  خمتلف  من 
تخدم  التي  االإن�صانية  االأعمال  يف 
التالحم  ت��ع��زي��ز  يج�صد  املجتمع 
بني املبادرات التي تنظمها الدولة 
لتحقيق  م��ع��ه��ا  االأف������راد  وجت����اوب 

االأهداف املرجوة.
ووجه اجلنيبي ر�صالة �صكر وامتنان 

جلميع اجلهات املخت�صة يف الدولة 
على جهودهم املبذولة يف احلد من 
امل�صتجد،  كورونا  فايرو�س  انت�صار 
والعاملني  الطبية  الكوادر  خا�صة 
يف القطاع ال�صحي الذين ي�صحون 
توفري  �صبيل  يف  واأ�صرهم  بوقتهم 

االأمن وال�صحة وال�صالمة، 
هذه  “ننظم  اجل��ن��ي��ب��ي  واأ�����ص����اف 
الهالل  بالتعاون مع هيئة  املبادرة 
االأح���م���ر االإم����ارات����ي، ون��ر���ص��خ من 
اأهمية االلتزام بتوجيهات  خاللها 
اجلهات املخت�صة بالبقاء يف البيت، 
احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��ل��ي��اق��ة م��ن خالل 
امل�صاركة  ث��م  ال��ري��ا���ص��ة،  مم��ار���ص��ة 
يف ع��م��ل ت��ق��دم م��ن خ��الل��ه رابطة 

مالية  م�������ص���اه���م���ات  امل����ح����رتف����ني 
ل�صندوق االإمارات وطن االإن�صانية، 

اإذن هي مبادرة واحدة لكنها تخدم 
�صالح  يف  وت�����ص��ب  اأه�������داف  ع����دة 

املجتمع، واأدعو اجلميع للم�صاركة 
املكثفة والفعالة يف املبادرة«. 

»مهارتك_م�صاهمتك«.. 

مبادرة رابطة املحرتفني الإماراتية لدعم 
»�شندوق الإمارات وطن الإن�شانية«

جنوم الكرة العاملية ين�شمون ملبادرة جمل�ش دبي الريا�شي »خلك ن�شيط وخلك �شليم«

•• اأبوظبي-وام:

واملناف�صات  ال���ب���ط���والت  ت���وق���ف  ب��ع��د 
املختلفة لكرة القدم يف العامل، انتقلت 
امل�صتطيل  م���ن  ال���ن���ج���وم  م��ن��اف�����ص��ات 
االفرتا�صي،  ال���ع���امل  اإىل  االأخ�������ص���ر 
خ�����ص��و���ص��ا يف ظ���ل ق�����ص��ائ��ه��م الأط���ول 

فرتات ممكنة داخل بيوتهم. 
حتولت  امل���ع���ط���ي���ات  ه������ذه  ظ�����ل  ويف 
امل��ن��اف�����ص��ات م���ن ت�����ص��ج��ي��ل االأه������داف 
وحتقيق الفوز يف املباريات والبطوالت، 
ال�صتثمار  ال��ن��ج��وم  ب���ني  ت���داف���ع  اإىل 
ال����وق����ت يف امل����ن����زل ب���اأف�������ص���ل ����ص���ورة، 
البدنية  تدريباته  يعر�س  فمنهم من 
االجتماعي  ال��ت��وا���ص��ل  و���ص��ائ��ل  ع��ل��ى 
ومنهم  االف����رتا�����ص����ي،  ال����ع����امل  ع����رب 
الواجبات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ي��ح��ر���س  م��ن 
من  وم��ن��ه��م  االج��ت��م��اع��ي��ة،  واالأدوار 
ت���ق���دم خ����ط����وات اأخ��������رى ل����الم����ام يف 
التوا�صل مع جماهريه وع�صاقه وفتح 

عرب  ت�صاوؤالتهم  كل  على  للرد  املجال 
 ، التوا�صل  و�صائل  يف  املفتوح  االأث���ري 
و���ص��ارك يف حمالت  تبنى  م��ن  ومنهم 
االأم��وال والتربعات وتوجيهها  جلمع 
ال�صحية  وامل���راك���ز  امل�صت�صفيات  اإىل 
ك��ف��اءت��ه��ا يف مواجهة  رف���ع  اأج����ل  م���ن 
ال��ت��ح��دي��ات ال���ت���ي ت��واج��ه��ه��ا  يف ظل 
امل�صتجد،  ال��ع��امل��ي  ال�صحي  ال��ع��ار���س 
وم��ن��ه��م م��ن اأط��ل��ق ح��م��الت التحدي 
يف فعل اخلري للتربع من اأجل كفالة 
االأ����ص���ر ال��ف��ق��رية ال��ت��ي ف��ق��دت م���وارد 
عائلها لتوقف ن�صاطه نظرا اللتزامه 

بعدم اخلروج من املنزل. 
ويف ه����ذا ال�����ص��ي��اق ح���ر����س ع����دد من 
الإقامة  االأ����ص���ب���اين  ال�������دوري  الع���ب���ي 

م�صمى”  حت���ت  اف���رتا����ص���ي���ة  م����ب����اراة 
�صانتاندير” �صارك  ليجا  ال  مهرجان 
راأ�صهم  على  النجوم  م��ن  نخبة  فيها 
بيكيه،  وج����ريارد  رام���و����س،  �صريجيو 
خ����واك����ني، ومعهم  ت��ي��ج��ي��ز  و�����ص����اوؤول 
نادال  العاملي رافائيل  التن�س  اأ�صطورة 
وجنح  املو�صيقى،  م��واه��ب  م��ن  وع���دد 
هذا املهرجان يف جمع اأكر من 650 
لتذهب  املنزل”  م���ن   “ ي�����ورو  األ�����ف 
جميعها ل�صالح امل�صتلزمات الطبية يف 
رفع  اأج��ل  من  اال�صبانية  امل�صت�صفيات 

كفاءتها يف هذا التوقيت احل�صا�س. 
كما قام فيه النجم االأرجنتيني فرانكو 
اال�صباين  ا���ص��ب��ي��ل��ي��ة  الع����ب  ف��ا���ص��ك��ي��ز 
ات�����ص��ال ه��ات��ف��ي م���ن املنزل  ب����اإج����راء 

ال��ذي يحمل  كارلو�س  خ��وان  بامل�صجع 
ال��ت��ذك��رة امل��و���ص��م��ي��ة وال����ذي ي��رق��د يف 
للعالج  اال�صبانية  امل�صت�صفيات  اإحدى 
لرفع  وممازحته  كورونا،  جائحة  من 
االنت�صار  على  وت�صجيعه  معنوياته، 

والفوز على املر�س. 
اللياقة  ع���ل���ى  احل����ف����اظ  حت�����دي  ويف 
املنزلية  الريا�صة  خالل  من  البدنية 
ب���ث ك���ل م���ن اي��زي��ك��ي��ل ج�����اراي العب 
فالن�صيا، وميكيل مريينو  و�صط  خط 
بع�س  �صوي�صيداد  ري���ال  و���ص��ط  الع��ب 
التي  الرتفيهية  املنزلية  ال��ت��دري��ب��ات 
البدنية،  ال���ل���ي���اق���ة  رف�����ع  يف  ت�����ص��ه��م 
واحل���ف���اظ ع��ل��ى احل����ايل ال��ب��دن��ي��ة يف 
ايزيكيل  وحر�س  م�صتوياتها،  اأعتلى 

ج����اراي ع��ل��ى ارت�����داء زي ال��ن��م��ر وهو 
ي��ق��وم ب��ت��م��ري��ن��ات��ه ال��رتف��ي��ه��ي��ة، فيما 
عدنان  �صوي�صيداد  ري��ال  العبا  حت��ول 
عقد  اإىل  رمي���ريو  واأليك�س  ي��ان��وزاي، 
اج��ت��م��اع م��رئ��ي ع��ل��ى ال��ه��واء مبا�صرة 
تطبيق  والعجبني عرب  امل�صجعني  مع 
ت�صاوؤالتهم،  ع��ل��ى  ل��ل��رد  ان�����ص��ت��ج��رام، 
وال����ت����ح����دث يف م���و����ص���وع���ات ع���ام���ة، 
وم����د ج�����ص��ور االت�������ص���ال ب��ي��ن��ه��م وبني 
امل�����ص��ج��ع��ني.  وق�����ام ال��ف��رن�����ص��ي كرمي 
ب���ن���زمي���ة جن����م ري������ال م����دري����د بعقد 
جل�صة حوارية مع حمبي نادي الريال 
ل��ل��ت��ح��دث يف ك��ل االأم������ور، وه���ي التي 
�صهدت دخول رونالدو رئي�س نادي بلد 
لي�صبح ج��زءا من  الوليد على اخلط 

وذل���ك عرب  ال�صائق  احل����واري  ال��ل��ق��اء 
تطبيق “ان�صتجرام اليف«. 

ديني�س  ح��ر���س  ن��ف�����ص��ه  ال�����ص��ي��اق  ويف 
����ص���واري���ز الع�����ب ���ص��ي��ل��ت��ا ف��ي��ج��و على 
معهم  وال��ت��واج��د  م�صجعيه  حم��اك��اة 
ع��رب االت�����ص��ال امل��رئ��ي مل��دة ي��وم كامل 
ان�صتجرام،  يف  اخل��ا���س  ح�صابه  ع��ل��ى 
اليومي  برناجمه  على  اأطلعهم  حيث 
وم��ا ي��ق��وم ب��ه خ��الل ت��واج��ده باملنزل 

على مدار اليوم. 
اأي�صا  حظا  الذهنية  للتدريبات  وك��ان 
نقل  حيث  النجوم  بع�س  ن�صاط  م��ن 
ع��ل��ى ح�صابه يف  ب��ي��ال  ال��ب��ريت��و دي ال 
مع  الطاولة  يف  له  م��ب��اراة  ان�صتجرام 
عائلته يف اإجازته التي يق�صيها بجزر 

الكناري على الهواء مبا�صرة. 
ومن منازل الالعبني اأي�صا نظم جنوم 
افرتا�صية  بطولة  �صوي�صيداد  ري���ال 
�صارك   ،FIFA20 لعبة  يف  خا�صة 
ال��ف��ري��ق االأول  8 الع��ب��ني م���ن  ف��ي��ه��ا 
وفاز بها املهاجم ال�صويدي اليك�صاندر 
اي�����ص��اك ع��ن ج����دارة وا���ص��ت��ح��ق��اق ومت 
ال���ه���واء مبا�صرة  امل��ب��اري��ات ع��ل��ى  ن��ق��ل 
االجتماعي  ال��ت��وا���ص��ل  و���ص��ائ��ل  ع���رب 
كبرية.  جماهريية  مبتابعة  وحظيت 
يف ن��ف�����س ال����وق����ت ن��ظ��م��ت ع�����دد من 
االأندية والالعبني موؤمترات �صحفية 
ماتا  جاميي  بينهم  وم��ن  افرتا�صية، 
الع���ب خ��ي��ت��ايف ال���ذي ق���ام ب��ال��رد على 
م��ك��ان ي�صبه مت��ام��ا قاعة  االأ���ص��ئ��ل��ة يف 

االإعالم يف ملعب كولي�صيوم األفون�صو 
برييز.  وبعيدا عن التربعات الكبرية 
العاملية  الكرة  التي �صدرت عن جنوم 
وامل����درب بيب  م��ث��ل مي�صي ورون���ال���دو 
الالعبني  قام عدد من   ، جواريديوال 
العرب باإعالن التحدي يف فعل اخلري 
ل��ت��ح��م��ل ن��ف��ق��ات م���ئ���ات االأ�����ص����ر التي 
ت��ت�����ص��رر ع��ائ��الت��ه��ا م���ن ت��وق��ف عمل 
عائلها ب�صبب احلظر املفرو�س، حيث 
االأهلي  النادي  �صمري العب  �صعد  قاد 
اإح���دى تلك احل��م��الت و���ص��ارك��ه فيها 
ع���دد ك��ب��ري م���ن ال��ن��ج��وم م��ث��ل طارق 
وحممود  ال����زم����ال����ك،  الع�����ب  ح���ام���د 
ع���ب���دامل���ن���ع���م ك���ه���رب���ا الع�����ب االأه����ل����ي، 
اأهلي  ن���ادي  اإدارة  وق��دم��ت  وغ��ريه��م. 
رائعة  اإن�صانية  لفتة  ال�صعودي  ج��دة 
اأي�������ص���ا يف ه�����ذا االجت�������اه م����ن خالل 
ت��ق��دمي م�����ص��اع��دات غ��ذائ��ي��ة مل��ا يقرب 
توقف  من  مت�صررة  اأ�صرة   400 من 

ن�صاط عائلها.

�شباق جنوم الكرة ينتقل اإىل »العامل الفرتا�شي« لعر�ش التدريبات املنزلية وتبني حمالت جمع التربعات للمحتاجني
• »ل ليجا �صانتاندير« يجمع 650 األف يورو ل�صالح امل�صتلزمات الطبية يف م�صت�صفيات اإ�صبانيا  

يت�صل مب�صجع اإ�صبيلية يف امل�صت�صفى لدعمه معنويا وحتفيزه على العودة ملوؤازرة الفريق يف املدرجات  • فا�صكيز 

تاأكيد ا�شتمرار توقف بطولة اأملانيا حتى 30 اأبريل 
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

ح���ظ���ي���ت ح���م���ل���ة احت��������اد االإم������������ارات 
على  وحافظ  اآمنا  )اب��ق  للجوجيت�صو 
بطلنا  قادها  التي  املنزل(  يف  لياقتك 
العاملي في�صل الكتبي والبطلة ودمية 
ال��ي��اف��ع��ي ب����ردود اأف���ع���ال وا���ص��ع��ة على 

امل�صتويني املحلي واالإقليمي.
واأبدى اأحمد ال�صالح م�صت�صار التغذية 
اإعجابه  القدم  لكرة  الكويت  ملنتخب 
تكت�صب  اأنها  موؤكدا  باحلملة،  الكبري 
يف  تخ�ص�صية  م��ب��ادرة  كونها  قيمتها 
ري��ا���ص��ة اجل��وج��ي��ت�����ص��و، وق����ال : فيما 
ت��ن��ت�����ص��ر ال���ع���دي���د م����ن امل���ق���اط���ع عرب 
الريا�صية  التمارين  ح��ول  االن��رتن��ت 
ال���ت���ي مي��ك��ن مم��ار���ص��ت��ه��ا يف امل���ن���زل، 
هذه  مثل  لوجود  الريا�صيون  يفتقر 
ميكنها  وال��ت��ي  التخ�ص�صية،  املقاطع 
اأوزانهم  على  احلفاظ  يف  م�صاعدتهم 
وعلى  ومرونتهم،  الع�صلية  وبنيتهم 
متتاز  الريا�صات،  من  العديد  خالف 
احلاجة  ب��ع��دم  اجلوجيت�صو  ري��ا���ص��ة 
مل�صاحات كبرية ملمار�صتها، حيث ميكن 
للريا�صيني التدرب يف منازلهم �صمن 

اأي م�صاحٍة مالئمة.
وقال ال�صالح : االلتزام بنظام غذائي 
قدرات  يعزز  ريا�صي منزيل �صحي  و 
جهاز املناعة ويعّد اأمراً حمورياً يف مثل 

هذه االأوقات التي تقل فيها احلركة، 
حرق  على  قدرتنا  ت��رتاج��ع  وبالتايل 
اأهمية  وت����ربز  ال�����ص��ع��رات احل���راري���ة، 
اعتماد النظام الغذائي ال�صحي كونه 
الطاقة، من  ي�صاعد يف احلفاظ على 
ممار�صة  م��ن  ال�صخ�س  متكني  حيث 
اأن�صطة احلياة اليومية ب�صكل طبيعي 
النظام  ي�صهم  كما  واره��اق،  تعب  دون 
وامل���ت���وازن يف تعزيز  امل���ن���ّوع  ال��غ��ذائ��ي 
وتقوية  وم���ن���اع���ت���ه،  اجل�����ص��م  ���ص��ح��ة 
ال�صليم،  اجل�صم  ب��ن��اء  على  ال��ق��درات 
الكربوهيدرات  لكميات  ميكن  حيث 
املتوازنة  وال��ك��ال�����ص��ي��وم  وال����ربوت����ني 
الكتلة  بناء  على  اجل�صم  ق��درة  تعزيز 

الع�صلية وقدرتها على التعايف.
وتابع: يف حال اقرتان النظام الغذائي 
املالئمة،  ال���ري���ا����ص���ي���ة  ب���ال���ت���م���اري���ن 
�صيتمكن اجل�صم من توظيف امل�صادر 
يتم  ح��ي��ث  �صحيح،  ب�صكٍل  ال��غ��ذائ��ي��ة 
والكربوهيدرات  ال��ربوت��ني  توظيف 
ل��ب��ن��اء ال��ك��ت��ل��ة ال��ع�����ص��ل��ي��ة، ف��ي��م��ا يتم 
العظام،  لتقوية  الكال�صيوم  ت��وج��ي��ه 
ون���������ص����ح ب�����احل�����ر������س ع����ل����ى ت����ن����اول 

اخل�صروات الورقية.

ويف حني اأكد خبري التغذية على عدم 
للجميع،  مالئم  غ��ذائ��ي  نظام  وج��ود 
وغريهم  ال��ري��ا���ص��ي��ني  ن�����ص��ح  ف���اإن���ه 
ال�صعرات  من  متوازنة  كميات  بتناول 
احل����راري����ة خ����الل ف����رتة ب��ق��ائ��ه��م يف 
امل��ن��زل، م��ع احل��ر���س ع��ل��ى تقليل كم 
م���ع تراجع  ي���ت���الءم  ال�������ص���ع���رات مب���ا 
نحو  بتخفيف  ين�صح  حيث  احل��رك��ة، 
من  ح�����راري  ���ص��ع��ر   500  -  300
النظام الغذائي لالعبني الذين كانوا 
���ص��ع��ر ح����راري يف   2000 ي��ت��ن��اول��ون 
اأوق���ات ال��ت��دري��ب امل��ك��ّث��ف، م��ع املوازنة 
بتناول  املنزل  بقائهم يف  ف��رتة  خ��الل 
الكربوهيدرات،  م�صادر  م��ن   50%
الربوتينات،  م�����ص��ادر  م���ن  و40% 
يف  �صحي  ب�صكٍل  ال��دم  تدفق  ل�صمان 

ع�صالت اجل�صم كافًة.
الذي  ال����دور  ع��ل��ى  تعليقه  اإط����ار  ويف 
احتاد  مثل  الريا�صية  للجهات  ميكن 
لعبه  وغ���ريه  للجوجيت�صو  االإم����ارات 
االجتماعي  ال��ت��ب��اع��د  ف����رتات  خ���الل 
للحفاظ على لياقة الالعبني و�صمان 
على  وقدرتهم  مرونتهم  فقدان  عدم 
ال��ل��ع��ب وامل��ن��اف�����ص��ة، ق���ال ال�����ص��ال��ح: ال 

والتوا�صل  الالعبني  متابعة  م��ن  ب��د 
معهم، وتقدمي االر�صادات لهم، االأمر 
الذي بادر احتاد االإمارات للجوجيت�صو 
لتنفيذه من خالل حملة “ ابقى اآمناً 
 “ منزلك  م��ن  لياقتك  على  وح��اف��ظ 
ب��د م��ن م�����ص��اع��دة الالعبني  ك��م��ا وال 
التدريبية والغذائية  بو�صع اجلداول 
نظراً  بها،  االل��ت��زام  على  وت�صجيعهم 
ال�صخ�صي  احل��اف��ز  اإي���ج���اد  ل�صعوبة 
ل����دى ب��ع�����س ال���الع���ب���ني ل���ل���ت���درب يف 

املنازل.
ال��ع��دي��د من  اأن  اإىل  ال�����ص��ال��ح  واأ����ص���ار 
االأن���دي���ة واجل���ه���ات ال��ري��ا���ص��ي��ة حول 
اأوزان  زي�������ادة  م����ن  ت���ت���خ���وف  ال����ع����امل 
للياقتهم  ف��ق��دان��ه��م  اأو  ال���الع���ب���ني 
امل��ن��زل نظراً  البقاء يف  ف��رتات  خ��الل 
حتدياً  �صيمثل  االأم����ر  ه���ذا  م��ث��ل  الأن 
ك���ب���رياً ل��ل��م��درب��ني وال���الع���ب���ني على 
امل�صتوى البدين والنف�صي يف فرتة ما 
الفرتة احلالية، ويف حال  انتهاء  بعد 
متّكن الالعب من احلفاظ على وزنه 
�صعوراً  االأم��ر  هذا  �صيمنحه  ولياقته، 
ك��ب��رياً ب���االإجن���از، وداف���ع���اً م��ه��م��اً فور 

العودة للتدريب.

 2020 الهوائية  للدراجات  فرن�صا  ط��واف  على  اأ�صهر  اأق��ل من ثالثة  قبل 
املقرر يف الفرتة بني 27 حزيران يونيو و19 متوز يوليو املقبلني، تكتنف 
ال�صرية والغمو�س م�صري الن�صخة ال�صابعة بعد املئة ب�صبب انت�صار فريو�س 

كورونا امل�صتجد، مع �صيناريوهات عدة تلوح يف االأفق.
باأن الريا�صة  اأي ت�صريح عن اللجنة املنظمة الواعية  حتى االآن، مل ي�صدر 
اأولوية يف الوقت احلايل بالنظر اإىل املاآ�صي االإن�صانية التي  لي�صت بالتاأكيد 

متر بها البالد.
ب�صبب فريو�س  ال�صحي  العزل  الثالث من  اأ�صبوعها  فرن�صا  دخ��ول  لكن مع 
كوفيد19- الذي اأدى اإىل وفاة اأكر من 3 اآالف �صخ�س يف البالد، ترف�س 
اللجنة املنظمة التعليق على خططها بالن�صبة لل�صباق، با�صتثناء القول اإنها 

�صتعمل ملا فيه امل�صلحة العامة.
ياأملون  الدراجات  ريا�صة  الفاعلني يف  اأغلبية  اأن  املوؤكد هو  الوحيد  ال�صيء 
الوحيدة  املتباينة  االأ���ص��وات  العام.  هذا  للدراجات  فرن�صا  ط��واف  تنظيم  يف 
التي مت التعبري عنها يف االآونة االأخرية كانت للمعتزلني مثل �صرييل غيمار 
اأو توم بونني. واإذا كانت اللجنة املنظمة التزمت ال�صمت حتى االآن، فهناك 
وكالة  تعر�صها  والتي  االأف��ق  يف  تلوح  التي  املمكنة  االحتماالت  من  العديد 

فران�س بر�س.
ال�صيناريو االأقل احتماال، ما مل تكن هناك حاجة للعزل ال�صارم، لعدة اأ�صهر 
بالن�صبة  كبرية  اأهمية  فرن�صا  ط��واف  ويكت�صي  ال�صيف.  ف�صل  ب��داي��ة  بعد 

جلميع الفرق امل�صاركة.
فان�صان  اآر ال مونديال” الفرن�صي   2 “اإيه جي  لفريق  العام  املدير  واعترب 

الفنو اأن الطواف “ميثل 60 باملئة على االأقل من عائدات املو�صم”.
اب��دى يف  ال��ذي   2018 بطل  توما�س  الربيطاين غرياينت  ال��راأي  �صاطره 
النا�س لوظائفهم  ناحية فقدان  تيلغراف” قلقه  “دايلي  ت�صريح ل�صحيفة 
يف حال مت اإلغاء الطواف. وقال “عندما ت�صتعر�س كتب التاريخ خالل 20 
عاما، فاإن عدم اإقامة طواف فرن�صا يف عام 2020 لن تكون لديها اأي اأهمية. 
هناك اأ�صياء اأكر اأهمية يف احلياة”. واأ�صاف “لكن، من نحاية اأخرى، هناك 
ذلك  ح��دث  واإذا  ال��ف��رق،  ه��ذه  يف  اأموالها  ا�صتثمرت  و�صركات  فريقا،   20
)االإلغاء(، فاإن عددا ال ي�صتهان به من النا�س �صيجدون اأنف�صهم عاطلني عن 

العمل”.
وتابع “يف حني اأن نتيجة الطواف نف�صها لي�صت مهمة، فاإن احلدث مهم، الأن 

هناك الكثري من م�صالح الفرق والرعاة مرتبطة بالطواف”.
باملئة   40 ال��ذي ميثل  ال��ط��واف  اأهمية  على  ت��وؤك��د  البلجيكية  ال��ف��رق  حتى 
من عائداتها. لذلك، يبدو من الوا�صح اأن امل�صوؤولني عن ريا�صة الدراجات 
�صيفعلون كل �صيء الإيجاد حل. يذكر انه منذ ان اب�صر طواف فرن�صا النور 
العامليتني االوىل  ف��رتة احل��رب��ني  ال��غ��اوؤه �صوى خ��الل  1903 مل يتم  ع��ام 

والثانية.
الو�صع  يتح�صن  اإذا مل  فاأكر  اأك��ر  يتزايد  اأن  املرجح  ال��ذي من  ال�صيناريو 
الدراجني  معظم  يخ�صع  احل��ايل،  الوقت  يف  املقبلة.  االأ�صابيع  يف  ال�صحي 
اإمكانية القيام بتدريبات  اإىل احلجر ال�صحي يف بلدانهم، بينهم من ميلك 
املثال(، فيما مينع على  واأملانيا و�صوي�صرا على �صبيل  على الطريق )بلجيكا 
االآخرين ذلك )فرن�صا واإ�صبانيا واإيطاليا على وجه اخل�صو�س(. ولكن اىل 
متى؟ تتوقف اإقامة الطواف على االإجابة هذا ال�صوؤال، مع العلم باأن املدربني 

ب�صكل عام يقدرون فرتة التدريب باأربعة اأ�صابيع على االأقل من اأجل خو�س 
املناف�صة يف �صباق ت�صتغرق مدته اأ�صبوعا واحدا.

ت�صريح  يف  هوبري  “اأركيا-�صام�صيت�س” اإميانويل  لفريق  العام  املدير  وقال 
خارج  املت�صابقون  يكون  اأن  يجب  تقدير،  اأبعد  “على  بر�س  فران�س  لوكالة 

)البيوت( يف 10 اأيار/مايو، اإذا �صمحت الظروف بذلك بالتاأكيد”.
الوحيد غري  االأم��ر  لي�س  فهو  �صك،  ي��زال مو�صع  ال  التاريخ  ه��ذا  ك��ان  واإذا 
اأي�صا م�صاألة كيفية تنظيم الربنامج يف حالة  املعروف حتى االآن، بل هناك 
التاأجيل حيث عقد اجتماع يف هذا ال�صدد يوم اجلمعة املا�صي حتت اإ�صراف 
االحتاد الدويل للدراجات. كان دون �صك االجتماع االأول �صمن �صل�صلة من 
االجتماعات التي �صيتم عقدها نظرا ل�صعوبة امللف، وال �صيما يف ظل غياب 
الفرن�صية  الدولة  قررتها  التي  اال�صتثنائية  االإج��راءات  نهاية  حول  الروؤية 

�صاحبة قرار احل�صول على ال�صوء االأخ�صر لتنظيم الطواف.
ال�صيناريو الذي ال يزال �صاري املفعول. من بني االأحداث الرئي�صية املقررة 
ال�����ص��ي��ف امل��ق��ب��ل، وح���ده ط���واف ف��رن�����ص��ا ال ي���زال م���وج���ودا ع��ل��ى الروزنامة 
طوكيو  ال�صيفية  االأوملبية  االألعاب  دورة  تاأجيل  بعد  املو�صم  لهذا  الريا�صية 
اإىل العام املقبل. القدم  اأمريكا يف كرة  اأوروبا وكوبا  2020 ونهائيات كاأ�س 

اإعالن  ي��زال من ال�صابق الأوان���ه  “ال  ب��اردي��ه  ال���دراج الفرن�صي روم��ان  وق��ال 
قرار” بخ�صو�س طواف فرن�صا. ولكن يبدو اأن الوقت يزاحم هذه الفر�صية 
التي مت تعزيزها لبع�س الوقت من خالل تطرق وزيرة الريا�صة الفرن�صية 

روك�صانا مارا�صينينو اإىل فر�صية اإقامة ال�صباق بدون جمهور.
اأمر مماثل يف  �صيء، لقد ح�صل  اي  نت�صور  ان  “ميكن  وقالت مارا�صينيانو 
النموذج  ان  الرغم من  ذاته على  لي�س  التاأثري  ال�صابق.  م�صابقات اخرى يف 
احلال  ه��ي  كما  البطاقات  بيع  على  يعتمد  ال  فرن�صا  ل��ط��واف  االقت�صادي 
بالن�صبة اىل كرة القدم والركبي”. وا�صافت “اعتقد اليوم بان اجلميع يدرك 
ويتحمل م�صوؤوليته يف ما يتعلق بفرتة احلجر ال�صحي واجلميع يعي الفوائد 
التي �صنجنيها من خالل البقاء يف منازلنا واال�صتمتاع بالعر�س على ال�صا�صة 
ال�صغرية بدال من ح�صوره مبا�صرة، وبالتايل لن يكون االمر م�صرا متابعة 
جمهور  ب��دون  ال�صباق  اقامة  فر�صية  واجهت  التلفزيون”.  على  )احل��دث( 
رف�صا من جانب بع�س الدراجني على اخل�صو�س يف مقدمتهم الربيطاين 
غرياينت توما�س الذي اعترب اأن “بدون جمهور، لن يكون طواف فرن�صا”، 
الأن طواف فرن�صا بطبيعته �صعبي واحتفايل ويتجاوز كونه �صباقا للدراجات. 
الأي  ميكن  ولكن  )اجلماهري(.  منعهم  جدا  ال�صعب  من  “�صيكون  واأ�صاف 
�صيء اأن يتغري ب�صرعة. من ال�صعب التكهن. اأمتنى فقط للجميع باأن ينتهي 
اأود  “ركوب دراجتي.  اأن رغبته الوحيدة هي  كل �صيء ب�صرعة”، م�صريا اإىل 
باأنني يف  اأ�صعر االآن  اأخرى للفوز بالطواف،  بالتاأكيد احل�صول على فر�صة 

اأف�صل حاالتي يف م�صريتي االحرتافية”.
 94( جيمينياين  رافاييل  اأن  درجة  اإىل  التاأجيل  المكانية  الرف�س  وو�صل 
عاما(، اأحد الناجني من ن�صخة 1947 التي نظمت يف نهاية احلرب العاملية 
العادية  “ليكيب” بالطفرة غري  ر االثنني يف ت�صريح ل�صحيفة  ذَكّ الثانية، 
ال�صيف  ن�صخة  ملتابعة  تطلعه  م��وؤك��دا  احل��دث  �صاحب  ال��ذي  احلما�س  م��ن 
اأن  يجب  ودائما.  معنويا  علينا  �صتوؤثر  ال�صحي  العزل  “فرتة  وقال  املقبل. 
اإلينا  وينعيد  اال�صتقرار  �صيمنحنا  ي�صاعدنا.  اأن  للطواف  وميكن  نتعافى، 

احلياة”.

ال�شرية والغمو�ش يكتنفان م�شري طواف فرن�شا  ردود فعل وا�شعة حلملة احتاد اجلوجيت�شو )ابق اآمنا وحافظ على لياقتك يف املنزل(

اأعلن العب و�صط بر�صلونة االإ�صباين، اأرتورو فيدال، 
ي�صتطيع  حتى  االأم���وال،  جلمع  ت�صامنية  حملة  ب��دء 
املعدات  على  احل�����ص��ول  ت�صيلي  يف  االأح��م��ر  ال�صليب 
ال��الزم��ة ل��دع��م املت�صررين م��ن ف��ريو���س ك��ورون��ا يف 

بالده.
اأو�صح فيدال يف فيديو من�صور عرب ح�صابه الر�صمي 
الذي  �صعبنا  “فكرت يف كيفية م�صاعدة  على تويرت: 
القدم،  ك���رة  ع��دي��دة يف  م����رات  اإىل ج��ان��ب��ن��ا يف  وق���ف 
وتوا�صلنا مع ال�صليب االأحمر لبدء حملة وم�صاعدة 

االأكر احتياجاً لهذا االأمر”.

للنور، توا�صل العب  ه��ذه احلملة  اأج��ل خ��روج  وم��ن 
روخا”،  “ال  وقائد  زميله  “البالوغرانا” مع  و�صط 
االآخر  ه��و  بالتربع  ق��ام  ب���دوره  ال��ذي  ج��اري ميديل، 

لل�صليب االأحمر.
وتعد ت�صيلي اأحد اأكر بالد القارة الالتينية ت�صرراً 

من تف�صي فريو�س كوفيد 19.
مع  متتاليتني  م��رت��ني  اأم��ري��ك��ا  ك��وب��ا  ب��ط��ال  وي�صعى 
املواطنني،  جميع  لت�صجيع  احل��م��ل��ة،  ب��ه��ذه  ت�صيلي 
بالبالد،  عامة  و�صخ�صيات  اآخ��ري��ن،  ممثلني  وباملثل 

للتربع باأكرب قدر من االأموال لتخطي الكارثة.

فيدال يبداأ حملة لدعم املت�شررين 
من كورونا يف ت�شيلي

اإىل  يونايتد  مان�ص�صرت  �صي�صطر 
األيك�صي�س  اإىل  ال��والء  مكافاأة  دفع 
1.1 مليون جنيه  �صان�صيز بقيمة 
فرتة  م���ن  ع����اد  اإذا  اإ����ص���رتل���ي���ن���ي، 

اإعارته لنادي اإنرت ميالن.
ف�����ص��ل ���ص��ان�����ص��ي��ز يف 

التاأثري حتى االآن 
املو�صم،  ه�����ذا  يف 
ح���ي���ث �����ص����ارك يف 

فقط  مباريات   9
يف ال��دوري، و�صجل 

م���رة واح����دة، وخرج 
ع����ن ����ص���احل���ه مع 

املدرب اأنطونيو كونتي.
�صان�صيز يف  �صراء  اإن��رت خيار  لدى 
نهاية فرتة االإعارة، لكن كما ذكرت 
�صحيفة ديلي �صتار يف وقت �صابق 
بالفعل  كونتي  ق��رر  االأ�صبوع،  من 
ال�صراء  ب��ن��د  يفعل  ال  اأن���ه 
االحتفاظ  ي���ري���د  وال 

به.
�صان�صيز  وك�����������ان 
اأول  يف  ح�����زي�����ن�����اً 
اأولد  يف  ل��ه  مو�صم 

ترافورد، على الرغم من ح�صوله 
على راتب خيايل و�صل اإىل 400 
االأ�صبوع  يف  اإ�صرتليني  جنيه  األ��ف 

منذ ان�صمامه من اآر�صنال.
ي��ون��اي��ت��د يدفع  ي����زال  يف ح���ني ال 
جزءاً كبرياً من اأجره اأثناء وجوده 
يف اإنرت، و�صي�صطرون اإىل حتملهم 

مرة اأخرى عند عودته.
اأن���ه���م قد  ب��ل��ة  ال���ط���ني  زاد  ومم����ا 
ي��ت��ع��ر���ص��ون ل�����ص��رب��ة اأخ�����رى، الأن 
يف  ف��ق��رة  �صتن�صط  �صان�صيز  ع���ودة 
ذا  ل�صحيفة  ووفًقا  االأويل.  عقده 
العمر )31  البالغ من  فاإن  �صن، 
م��ك��اف��اأة يف  ع��ل��ى  �صيح�صل  ع��ام��اً( 
تبلغ مليون  يوليو )متوز(، والتي 

جنيه اإ�صرتليني.
الباهظة،  اأج����وره  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
دفع  اأي�����ص��اً  اإن����رت  ع��ل��ى  �صيتعني 
17.5 مليون  ر�صوم بقيمة 
جنيه اإ�صرتليني للتوقيع 

عليه ب�صكل دائم.

مان�ش�شرت يونايتد جمرب على 
دفع مكافاأة الولء ل�شان�شيز

جنوم التن�ش يتربعون 
ملكافحة فريو�ش كورونا

فريو�س  جائحة  ملكافحة  االإغاثة  جهود  اأج��ل  من  التن�س  العبي  كبار  يتربع 
بينما  املنزل،  التدريب يف  اأو  الطهو  اأثناء  وين�صرون مقاطع م�صورة  كورونا، 
يعاين العبو الدرجات االأدنى من توقف الن�صاط، ويخ�صون عدم القدرة من 

توفري الطعام يف حال زادت فرتة التوقف.
تعهد نوفاك ديوكوفيت�س االأ�صبوع املا�صي بدفع مليون يورو )1.11 مليون 
دوالر(، للم�صاهمة يف �صراء معدات طبية يف وطنه �صربيا، بينما طالب رفائيل 
نادال مواطنيه من الريا�صيني االإ�صبان بامل�صاعدة يف جمع 11 مليون يورو 

ملكافحة اجلائحة.
وتربع روجر فيدرر مبليون فرنك �صوي�صري )1.05 مليون دوالر(، مل�صاعدة 
ذلك  من  العك�س  وعلى  �صوي�صرا.  بلده  يف  اجلائحة  من  املت�صررة  العائالت 
طلبت امل�صنفة 375 عاملياً يف مناف�صات الفردي، الالعبة اجلورجية �صوفيا 

�صاباتافا، امل�صاعدة من االحتاد الدويل للتن�س الأ�صحاب الت�صنيف االأدنى.
ويف االأ�صابيع االأخرية، ن�صر الالعبون الذين عادة ما يجبون العامل من اأجل 
التوا�صل  و�صائل  عرب  الفيديو  مقاطع  من  العديد  البطوالت،  يف  امل�صاركة 
الطهي  يف  ومهاراتهم  امل��ن��زل،  يف  اليومية  لتدريباتهم  حت��دي  االجتماعي، 

والرق�س.
بطلي  ح�صل  اإذ  املتقدمة،  الت�صنيفات  الأ�صحاب  مربحة  لعبة  التن�س  ويبدو 
مناف�صات الفردي يف بطولة اأ�صرتاليا املفتوحة هذا العام على 4.12 مليون 
اأجل  من  غالباً  االأدن��ى  الت�صنيفات  اأ�صحاب  يكافح  بينما  اأ�صرتليني،  دوالر 

تغطية نفقاتهم املعي�صية.

ا�صرتى جنم كرة القدم الربيطاين ال�صابق، ديفيد بيكهام، اأحد 
 20 ب�صعر  ف��اخ��راً،  �صكناً  االأم��ري��ك��ي،  ميامي  اإن��رت  ن��ادي  �صركاء 
مليون دوالر، يف املبنى الوحيد الذي �صممته املهند�صة املعمارية 

زها حديد، وفقاً ملا ذكرته و�صائل اإعالم حملية.
 One“ اخ����ت����ار جن����م ال����ك����رة االإجن����ل����ي����زي ال�������ص���اب���ق م���ب���ن���ى
بي�صكاين  خليج  يف  يقع  الذي   ،”Thousand Museum

اأمام حديقة بي�صكاين نا�صيونال بارك، ل�صراء م�صكنه يف ميامي، 
ليعي�س فيه برفقة زوجته فيكتوريا واأطفالهما االأربعة.

عملية  اأن��ه��ت  بيكهام  �صركة  اأن  ه��ريال��د  ميامي  �صحيفة  وت��وؤك��د 
�صراء ال�صقة الفاخرة التي تبلغ م�صاحتها 11.046 قدم مربع 

)اأكر من األف مرت مربع(.
 One Thousand“ ب���ي���ك���ه���ام:  ب���ا����ص���م  م���ت���ح���دث  وق������ال 

ان�صمامنا  وي�����ص��ع��دن��ا  ل��ل��غ��اي��ة  خ��ا���س  م��ب��ن��ى   ”Museum
اإليه”.

العراقية  امل��ع��م��اري��ة  امل��ه��ن��د���ص��ة  ت�����ص��م��ي��م  م���ن  امل��ب��ن��ى  اأن  ي��ذك��ر 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة زه���ا ح��دي��د، ال��ت��ي ك��ان��ت اأول ام����راأة ت��ف��وز بجائزة 
بريتزكر العاملية التي تعادل جائزة نوبل، وتوفيت بنوبة قلبية يف 

ميامي يف عام 2016، حيث كان املبنى قيد االإن�صاء.

بيكهام ي�شرتي منزًل بي20 مليون
 دولر يف ميامي



الن�شاء اأكرث توترًا  خالل اأزمة كورونا
اأظهر ا�صتطالع جديد اأجرته موؤ�ص�صة كايزر لالأ�صرة التي تتخذ من 
الواليات املتحدة مقراً لها، اأن الن�صاء يتحملن العبء االأكرب من 
االإجهاد وال�صغوط النف�صية الناجمة عن جائحة فريو�س كورونا. 
ويقول اال�صتطالع باأن ن�صبة ال�صغط النف�صي لدى الن�صاء مرتفعة 
ب�صبب امل�صوؤوليات الكثرية امللقاة على عاتقهن من عناية باالأطفال، 
ناهيك عن اأعباء املهام املنزلية، وتلبية احتياجات االأ�صرة برمتها. 
وك�صف اال�صتطالع اأن الن�صاء اأكر عر�صة لل�صغط النف�صي والقلق 
اإ�صابة  القلق من  نف�صية عديدة مثل  ب�صبب عوامل  الرجال،  من 
اأحد اأفراد االأ�صرة بفريو�س كورونا، ف�صاًل عن القلق ب�صاأن دخلهن 
ال�صحة  ف��اإن  اال�صتطالع،  وبح�صب  العامالت.  الن�صاء  من  كّن  اإن 
العقلية للن�صاء عادة ما تتاأثر �صلباً ب�صبب ال�صغوط التي يخ�صعن 
لها. واأظهرت درا�صات اأخرى اأن الن�صاء يتحملن يف هذه الظروف، 
العبء االأكرب من املهام املنزلية، وخا�صة تلك التي تتعلق بالنظافة 

العامة للمنزل واأفراد االأ�صرة.
الغذائية  امل���واد  توفري  اإزاء  الن�صاء  قلق  ي���زداد  ذل��ك،  على  ع��الوة 
وم�صتلزمات الطعام وتخزينها لتكون كافية يف حال مت فر�س حظر 

للتجول يف البالد، وفق ما ورد يف موقع "مامز" االإلكرتوين.

ا�شتغلوا اإغالق كورونا و�شرقوا لوحة لفان غوخ
فتحت ال�صرطة الهولندية، يوم االثنني، حتقيقا يف عملية اقتحام 
اأن  ال�صهري فن�صنت فان غوخ، يعتقد  متحف ي�صم لوحات للفنان 
منفذي العملية ا�صتغلوا تدابري االإغالق املتعلقة مبكافحة تف�صي 

فريو�س كورونا املت�صجد.
وقالت ال�صرطة الهولندية اإن الل�صو�س اقتحموا متحفا للفنون 
اإىل  تهدف  التي  القيود  ب�صبب  م��وؤخ��را  اأغلق  قد  ك��ان  الهولندية 
اإذا متت  اإبطاء انت�صار فريو�س كورونا. ومل يت�صح على الفور ما 
�صرقة اأي لوحات اأو قطع فنية، يف احلادث الذي وقع يف ال�صاعات 
االأوىل من �صباح االثنني يف متحف �صنغر الرين �صرقي العا�صمة 
الهولندية اأم�صرتدام. غري اأن �صحيفة مريور الربيطانية اأ�صارت 
فن�صنت  ال�صهري  للفنان  لوحة  بالفعل  �صرقوا  الل�صو�س  اأن  اإىل 
فان غوخ. وفيما مل يك�صف املتحف عن اأي تفا�صيل، من املقرر اأن 
يعقد موؤمتر �صحفي يف وقت الحق. وقبل االإغ��الق، كان املتحف 
متحف  م��ع  بالتعاون  الروح"  "مراآة  بعنوان  معر�صا  ي�صت�صيف 
اأي�صا  املتحف  اأم�صرتدام، وفق لالأ�صو�صيتد بر�س. وي�صم  ريكز يف 
على  تركز  �صينغر،  واآن���ا  ويليام  االأم��ريك��ي��ني  للزوجني  جمموعة 

احلداثة مثل االنطباعية اجلديدة، والتعبريية والتكعيبية.

ب�شبب كورونا.. 3 اأفراد  لت�شييع املتويف
اإ�صبانيا،  اأعلنت  امل�صبوقة،  االأزمة غري  يف قرارات حا�صمة ملواجهة 
االثنني، وب�صكل ر�صمي، حظر كل املرا�صم اجلنائزية، وحددت عدد 
امل�صموح مب�صاركتهم يف دفن اأّي ميت بثالثة اأ�صخا�س، على االأكر، 
وذلك يف م�صعى ملكافحة تف�ّصي كوفيد19-، يف ثاين بلد يف العامل 

من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الوباء.
وجاء يف مر�صوم ن�صر يف اجلريدة الر�صمية اأنه تقّرر "اإرجاء اإحياء 
االحتفاالت الدينية واملرا�صم اجلنائزية املدنية اإىل ما بعد انتهاء 
حالة االإنذار"، ال�صارية يف البالد، التي مت مبوجبها فر�س اإغالق 

عام حتى 11 اأبريل، للحد من تف�صي الوباء.
للم�صموح لهم  االأق�صى  العدد  اأ�صخا�س  املر�صوم بثالثة  كما حدد 
اأن  ب�صرط  اأقاربهم،  من  اأي  دفن  اأو  ت�صييع،  مرا�صم  يف  بامل�صاركة 
يحرتم هوؤالء قواعد التباعد االجتماعي، التي تفر�س عليهم عدم 

االقرتاب من بع�صهم البع�س "مل�صافة تقل عن مرت اأو مرتين".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

حتول ور�شتها الفنية اإىل م�شنع للكمامات
يف الوقت الذي �صكن فيه اخلوف من فريو�س كورونا امل�صتجد قلوب املاليني يف اأنحاء العامل، قررت م�صممة اأزياء 
تون�صية، بدافع من نق�س الكمامات الواقية، اأخذ ا�صرتاحة من عامل املو�صة، وبداأت، بداًل من ذلك، يف اإنتاج مئات 

الكمامات، التي تذهب يومياً اإىل امل�صت�صفيات وال�صيدليات.
وحولت خلود قا�صمي امل�صنع ال�صغري، الذي تنتج فيه ت�صميمات االأزياء، اإىل ور�صة الإنتاج الكمامات القابلة الإعادة 

اال�صتخدام، معتمدة على قما�س �صديد التحمل ي�صمح بالتنف�س من خالله.
وقالت "ب�صبب انت�صار فريو�س كورونا، اأ�صبحت االأقنعة الواقية غري متوفرة يف ال�صيدليات، فكرت ملاذا ال اأ�صتعمل 
ور�صتي يف �صناعة هذه االأقنعة، يف نف�س الوقت اأ�صتعمل �صهادتي يف البيولوجيا )علم االأحياء( لتوفري هذه االأقنعة 

يف امل�صت�صفيات ويف ال�صيدليات".
وحتدثت عن طبيعة القما�س الذي ت�صتخدمه وطريقة ال�صناعة وخ�صائ�س الكمامة، واأ�صافت "يف مثال لنوعية 
من�صوج.. هناك طبقتان  قما�صاً غري  ن�صتعمل  ن�صتعمله.. نحن  الذي  القما�س  نوعية  ن�صنعها، جند  التي  االأقنعة 
لي�صبح اأكر فاعلية، يف الطبقة االأوىل هناك فتحات �صغرية ت�صمح مبرور الهواء لكن الطبقة الثانية متنعه واأظن 
اأن هذا القناع هو اأكر فاعلية من االأقنعة االأخرى املماثلة فهي اأقنعة ذات ا�صتعمال واحد اأما هذا القناع فيمكن 

غ�صله واإعادة ا�صتعماله".
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حقيقة �شادمة ب�شاأن املتعافني من كورونا
ك�صفت درا�صة حديثة ن�صرتها جملة طبية اأمريكية عن "حقيقة �صادمة" 
 38 نحو  بحياة  اأودى  الذي  امل�صتجد،  كورونا  املتعافني من فريو�س  ب�صاأن 

األف �صخ�س يف العامل حتى االآن.
رمبا  الفريو�س  اأن  اإىل  �صينيا،  مري�صا   16 على  اأجريت  درا�صة  وتو�صلت 
يظل معديا ملدة ت�صل اإىل 8 اأيام بعد اختفاء االأعرا�س من امل�صابني، مما 

يجعلهم ناقلني حمتملني للفريو�س لالآخرين حتى بعد تعافيهم.
الباحثون  وج��د  فقد  الربيطانية،  ميل"  "ديلي  �صحيفة  ذك��رت  وح�صبما 
اأن حوايل ن�صف املر�صى يف ال�صني ال يزالوا حاملني للفريو�س حتى بعد 

�صفائهم على ما يبدو.
اأن خفت احلمى وال�صعال  اأي��ام بعد   8 اإىل  وك��ان بع�صهم معديا ملدة ت�صل 
عندهم. ويقول الفريق البحثي الذي اأعد الدرا�صة يف كلية الطب بجامعة 
ييل االأمريكية، اإن النتائج تقدم دليال على �صرورة عزل املر�صى اإىل ما بعد 
ال�14 يوما املو�صى بها، حتى ال ي�صيبوا االآخرين. وقال املوؤلف امل�صارك يف 
الدرا�صة الدكتور لوكي�س �صارما، االأ�صتاذ يف كلية الطب بجامعة ييل: "اأهم 
نتيجة يف درا�صتنا هي اأن ن�صف املر�صى ظلوا يحملون الفريو�س حتى بعد 
اختفاء اأعرا�س املر�س". واأ�صارت الدرا�صة التي ن�صرت يف املجلة االأمريكية 
"االإ�صابات االأكر �صدة  اأن  لطب اجلهاز التنف�صي والرعاية احلرجة، اإىل 

قد تكون معدية لوقت اأطول من 8 اأيام.

ما م�شري م�شل�شالت رم�شان املنتظرة؟
يف ظل التطورات التي ي�صهدها العامل ب�صبب فريو�س كورونا امل�صتجد، يعي�س 
اأعمالهم  ت�صوير  يف  اال�صتمرار  بني  اليقني  عدم  من  حالة  الدراما  �صناع 
يخو�صون  الذين  املمثلني  من  ع��دد  مواقف  وتباينت  وقفها.  اأو  املنتظرة 
ال�صباق الرم�صاين، اإذ راأى بع�صهم �صرورة ا�صتكمال ت�صوير م�صل�صالتهم 
تف�صي  لتجنب  التوقف  اأهمية  اآخ��رون  راأى  فيما  املنتظر،  باملو�صم  للحاق 
من  االن��ت��ه��اء  مت  التي  امل�صل�صالت  اأب���رز  ولعل  ك��ورون��ا.  بفريو�س  ال��ع��دوى 
ت�صويرها بالفعل، م�صل�صل عادل اإمام، الذي يحمل ا�صم "فالنتينو"، اإال اأن 
ال�صبب يف ذلك قد يعود اإىل اأن التح�صري للم�صل�صل بداأ العام املا�صي، حيث 
كان من املقرر عر�صه يف رم�صان 2019 قبل اأن يتم تاأجيله. وكان ت�صوير 
امل�صل�صل قد توقف ب�صكل مفاجئ يف ال�صابق، ليتخلف عن املو�صم الرم�صاين 
ال�صغرية يف رم�صان الأول  ال�صا�صة  "الزعيم" عن  اأعمال  ال�صابق، وتغيبت 

مرة منذ نحو 7 �صنوات.
ولتو�صيح تفا�صيل واأ�صباب التاأجيل، قال الناقد ال�صينمائي امل�صري طارق 

ال�صناوي، اإن التاأجيل مل ياأت ب�صبب احلالة ال�صحية الإمام.
واأ�صاف ال�صناوي يف وقت �صابق ملوقع "�صكاي نيوز عربية": "�صبق اأن اأعلنت 
 ،2020 ع��ام  رم�صان  خ��الل  عر�صه  �صيتم  اأن���ه  للم�صل�صل  املنتجة  اجل��ه��ة 

وبالتايل ال يزال الوقت مبكرا جدا ال�صتئناف الت�صوير".

حتذير من قنبلة يف 
احلمامات العامة

ب��ي��ن��م��ا ب��ات��ت و���ص��ائ��ل ن��ق��ل عدوى 
ف����ريو�����س ك����ورون����ا امل�����ص��ت��ج��د من 
اآخر معروفة للجميع  اإىل  �صخ�س 
جديدة  ح��ق��ائ��ق  تتك�صف  ت��ق��ري��ب��ا، 
ت�صبب  اأن  مي���ك���ن  ط�����رق  ب�������ص���اأن 
الذي يثري  للمر�س  اأو�صع  انت�صارا 

ذعر العامل منذ اأ�صهر.
بريطانية  طبيبة  ح��ذرت  وموؤخرا 
ال����ي����دي����ن  جم�����ف�����ف�����ات  اأن  م�������ن 
الكهربائية املوجودة يف املراحي�س 
خطر  من  تزيد  اأن  ميكن  العامة، 
با�صم  امل��ع��روف  ال��ف��ريو���س  تف�صي 

."19 "كوفيد 
"�صكاي  �صبكة  اأف���ادت  م��ا  وبح�صب 
الطبيبة  ك���ت���ب���ت  ف���ق���د  نيوز"، 
�صارلوت  االأ���ص��ع��ة  يف  املتخ�ص�صة 
يف  االأط������ب������اء  ك���ب���ري  اإىل  ف�����اول�����ر 
وقالت  وي��ت��ت��ي،  ك��ري�����س  بريطانيا 
احتمال  م��ن  ل��ل��غ��اي��ة  "قلقة  اإن��ه��ا 
انتقال فريو�س كورونا من �صخ�س 
الآخ������ر، م���ن ج�����راء ال�������رذاذ ال���ذي 
القوي  الهواء  تيار  نتيجة  يتطاير 

الذي يخرج من جمففات اليد".
ت�صغيل  اإيقاف  اإىل  �صارلوت  ودعت 
تنتهي  ري��ث��م��ا  االأي������دي  جم��ف��ف��ات 

االأزمة.
"هذه  اأن  اإىل  ���ص��ارل��وت  واأ�����ص����ارت 
املجففات ميكن اأن توؤدي اإىل بقاء 
ك���ورون���ا يف دوام���ات  ف��ريو���س  رذاذ 
 3 ملدة  املرحا�س  الدافئ يف  الهواء 

�صاعات".
ك��م��ا ح����ذرت ال��ر���ص��ال��ة م���ن خطر 
االن��ت�����ص��ار امل��ت��زاي��د ل��ل��ف��ريو���س، يف 
ال�����ص��خ�����س يديه  ي��ج��ف��ف  ح���ال مل 

جيدا.

ر�شالة الهرم الأكرب يف زمن كورونا
حتّول الهرم االأكرب يف اجليزة، ، اإىل ما ي�صبه �صا�صة 
اأنري �صفحه باالأحمر، ونق�صت عليه  عر�س بعدما 
امل�صرية  ال�صلطات  اأرادت  توعية  ر�صالة  بال�صوء 
من خاللها ح�ّس املواطنني على �صرورة االلتزام 

بتوجيهاتها ملكافحة جائحة كوفيد19-.
واملبادرة التي اأطلقتها وزارة ال�صياحة واالآثار جتّلت 
باللونني  والعربية،  باالإجنليزية  كتبتا  بعبارتني 
االأخ�صر واالأزرق، جاء يف االأوىل "خليك يف البيت، 
احِم نف�صك" و"حتية للقائمني على حمايتنا"، يف 
اإ�صارة اإىل الطواقم املنخرطة يف مكافحة فريو�س 

كورونا امل�صتجد.
وقال وزير ال�صياحة واالآث��ار خالد العناين خالل 
ح��ف��ل ���ص��غ��ري اأق���ي���م مب��ن��ا���ص��ب��ة اإن������ارة ه���رم خوفو 
"اإنها ر�صالة  بح�صور عدد �صئيل من ال�صحفيني 
اإىل العامل اأجمع"، موؤكدا اأن وزارته "تبذل جهداً 
ال�صياحية  الفنادق  جميع  وتعقيم  لتطهري  كبرياً 
تكون  لكي  وامل��ت��اح��ف،  االأث��ري��ة  وامل��ع��امل  وال�صفن 

م�صتعدة ال�صتقبال" ال�صياح بعد انتهاء الوباء.

يبتكر جهازًا يت�شبب بنقله اإىل امل�شت�شفى
الفلكية يف مدينة  الفيزياء  علماء  اأح��د  ب��اءت حم��اوالت 
م��ل��ب��ورن االأ���ص��رتال��ي��ة، يف اخ���رتاع ج��ه��از الإب��ط��اء انت�صار 
بعدما  بالف�صل  ال�صحية،  العزلة  اأثناء  كورونا  فريو�س 
اإىل  نقله  ومت  اأن��ف��ه  يف  مغناطي�صية  ق��ط��ع  اأرب����ع  علقت 
امل�صت�صفى. علقت اأربعة قطع مغناطي�صية يف اأنف دانيال 
املا�صي،  االأ�صبوع  اإج��راء جت��ارب يف منزله  اأثناء  ري��ردون 
مل�س  م��ن  ال��ن��ا���س  ملنع  طريقة  اإىل  التو�صل  ح���اول  حيث 
وج��وه��ه��م. وك����ان ال��ب��اح��ث االأ�����ص����رتايل ي��ج��ري جتربة 
اأيدي  اإن��ذاراً عند اق��رتاب  الإن�صاء عقد مغناط�صي يطلق 

امل�صتخدمني من وجوههم.
اأونالين:  ميل  ديلي  ل�صحيفة  ري���ردون  ال��دك��ت��ور  وق��ال 
على  ارتداوؤه  ميكن  مغناطي�صياً  عقداً  ا�صتخدمت  "لقد 
الرقبة، وقطعة مغناطي�صية على اليد. عند اقرتاب اليد 
من الوجه ي�صدر اجلهاز �صوت طنني ك�صكل من االإنذار 

الإبعاد اليد عن الوجه".
اأربع  وعلقت  خطاأ  ح��دث  اجلهاز  جتربة  "اأثناء  واأ���ص��اف 
دون  ولكن  اإزال��ت��ه��ا  ح��اول��ت  اأن��ف��ي.  يف  مغناطي�صية  قطع 
جدوى، فنقلتني زوجتي اإىل امل�صت�صفى التي تعمل فيها، 
بينما  مغناطي�صات  ث��الث��ة  �صحب  م��ن  االأط��ب��اء  ومت��ك��ن 
املطاف،  نهاية  يف  بلعومي.  يف  الرابعة  القطعة  �صقطت 

متكنت من ب�صق القطعة الرابعة عرب فمي". 
واأكد الدكتور ريردون، على اأن جتاربه على اجلهاز انتهت، 
وياأمل يف اأن ياأخذ �صخ�س ما فكرته وينجح يف تطبيقها 
ع��رب مالم�صة  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ان��ت�����ص��ار  م��ن  للتخفيف 
الوجه، بح�صب ما نقلت �صحيفة ديلي ميل الربيطانية.

ال�شرطة تطارد كلبًا يقود �شيارة 
مطاردة  عملية  بعد  �صيارة  االأمريكية  ال�صرطة  اأوق��ف��ت 
ب�صرعة كبرية يف �صوارع املدينة.. ليتبني لها اأن اجلال�س 
وراء املقود هو كلب بيتبول حاول �صاحبه تعليمه القيادة 

حتت تاأثري املخدرات.
ات�صاالت عدة تبلغها  وكانت �صرطة مدينة �صياتل تلقت 
غرب  �صمال  يف  �صياتل  ق��رب  ب�صيارتني  �صائق  با�صطدام 
ال�صرطية  اأو���ص��ح��ت  م��ا  على  وف����راره،  املتحدة  ال��والي��ات 

املحلية هيذر اك�صتمان لوكالة فران�س بر�س.
�صيارة  ع��دة ح��ول  ات�صاالت  اأي�صاً  ال��ط��وارئ  ف��رق  وتلقت 
ت�����ص��ري ب��ط��ري��ق��ة م��ت��ع��رج��ة ب�����ص��رع��ة 160 ك��ي��ل��وم��رتاً يف 

ال�صاعة.
ف�صيلة  من  كلباً  اأن  لتكت�صف  ال�صيارة  ال�صرطة  وط��اردت 
اإىل جانبه  وك��ان رجل يجل�س  ال�صائق.  بيتبول يف مقعد 

يتحكم باملقود وبالدوا�صات.
م�صننة  معدنية  ح��واج��ز  و�صع  اإىل  ال�صرطة  وا�صطرت 
لوقف ال�صيارة وعمدت اإىل توقيف األربتو تيتو اليخندرو 
البالغ 51 عاماً. واأقر الرجل الذي و�صع يف احلب�س على 
تاأثري  حت��ت  ال�صيارة  بقيادته  لال�صتباه  التحقيق  ذم��ة 
اأو�صحت  ما  على  القيادة"،  "الكلب  يعلم  اأن��ه  امل��خ��درات 

الناطقة.
واأكدت انها مل ت�صهد يوماً تربيراً كهذا منذ ان�صمت اإىل 
�صفوف ال�صرطة قبل ع�صر �صنوات. وقالت اإن الكلب وهو 
اأنثى مل يكن عدائياً جتاه عنا�صر ال�صرطة وقد و�صع يف 

مركز اإيواء للكالب.

لعبة فيديو جديدة 
لتح�شني العامل

فريو�س  مبحاربة  ترغب  كنت  اإذا 
كورونا امل�صتجد الذي اأرعب العامل 
لكنك ال تعرف من اأين تبداأ، ميكن 
اأن تقدم لك لعبة فيديو جديدة ما 

تبحث عنه.
وت����ت����ي����ح ل�����ك ال���ل���ع���ب���ة اجل����دي����دة 
 Virus Fight Club امل��ح��م��ول��ة 
 Magikbee �صركة  طورتها  التي 
جمال  يف  املتخ�ص�صة  التعليمية 
التعليم ومقرها الربتغال حماربة 
القاعدة  عك�س  وع��ل��ى  ال��ف��ريو���س. 
 ،Fight Club ف��ي��ل��م  يف  االأوىل 
هذه  عن  بحرية  التحدث  ميكنك 

اللعبة مع االآخرين.
ال����ه����دف م����ن ال��ل��ع��ب��ة ه����و جتنب 
اأكرب  جمع  اأثناء  باملر�س  االإ�صابة 
ال��ل��ق��اح��ات. ويتم  ع��دد ممكن م��ن 
احت�صاب نقاط الالعب من خالل 
ال��ت��ي مت جمعها،  ال��ل��ق��اح��ات  ع���دد 
وف����ق����اً ل��ل��ب��ي��ان ال�����ص��ح��ف��ي ال����ذي 

قدمته ال�صركة عن اللعبة.
اللعبة متوفرة حالياً للتنزيل على 
هواتف iOS وAndroid مع اإ�صدار 
قريباً.  اإ�صداره  �صيتم  الويب  على 
�صمواًل،  اأك���ر  اللعبة  ت��ك��ون  ول��ك��ي 
تتوفر بع�صر لغات ولي�س هناك اأي 

م�صرتيات داخل التطبيق.
تكليف  ي����ت����م  ال����ل����ع����ب����ة،  وخ��������الل 
ال���الع���ب���ني ب����اجل����ري ع����رب م���دن 
مثل لندن ونيويورك وبكني وريو 
دي ج��ان��ريو، وه��م ي��ح��ارب��ون وباء 
ف��ريو���س ك���ورون���ا. ب��االإ���ص��اف��ة اإىل 
املتكرر  ال��ي��دي��ن  غ�صل  ي��ع��د  ذل���ك، 
عن�صراً رئي�صياً يف اللعبة، باالإ�صافة 
على  وتوزيعها  االأق��ن��ع��ة  جمع  اإىل 

االأ�صخا�س امل�صابني.

كورونا.. ملاذا اأ�شبح اأ�شد فتكا واأ�شرع انت�شارا؟
ال�صوء على تفا�صيل دقيقة  �صلط بحث جديد 
وحا�صمة، رمبا كانت ال�صبب وراء �صرعة انت�صار 
فريو�س كورونا امل�صتجد بني الب�صر وتف�صيه يف 

خمتلف اأنحاء العامل.
اإىل تقدمي دليل جديد  نتائج الدرا�صة خل�صت 
اأك��ر خ��ط��ورة واأ�صرع  اأن ف��ريو���س ك��ورون��ا  على 
انت�صارا من باقي فريو�صات عائلته، بعدما طور 

�صلوكه لي�صبح اأ�صد فتكا.
ووفق ما ذكرت �صحيفة "غارديان" الربيطانية، 
الت�صاري�س  اأن  تك�صف  التحليلية  الدرا�صة  ف��اإن 
التي ت�صبه "امل�صامري" على �صطح "كوفيد 19" 
 4 اأقوى بنحو  التي تلت�صق باخلاليا الب�صرية، 
"�صار�س"،  املوجودة يف فريو�س  تلك  م��رات من 
الذي ت�صبب يف مقتل املئات من االأ�صخا�س قبل 

�صنوات.
الفريو�س  جزيئات  اأن  اإىل  الدرا�صة  ت�صري  كما 
التاجي التي يتم ا�صتن�صاقها من خالل االأنف اأو 
الفم "لديها فر�صة كبرية لاللت�صاق باخلاليا 

مما  العلوي"،  التنف�صي  اجل��ه��از  يف  امل���وج���ودة 
يعني اأن االإ�صابة بالعدوى يحتاج عددا اأقل من 

جزيئات الفريو�س يف اأغلب االأحيان.
وجاءت هذه النتائج عقب درا�صة اأجراها علماء 
يف جامعة ميني�صوتا االأمريكية على اجلزئيات 
امل��وج��ودة على �صطح ك��ورون��ا، وه��ي ع��ب��ارة عن 

طبقة من الربوتني.
كورونا  ي�صادف  "عندما  اأن��ه  الباحثون  ووج��د 
الربوتني  جزئيات  ف��اإن  ب�صرية،  خلية  امل�صتجد 
�صمحت  اإذا  بها.  تلت�صق  �صطحه  على  املوجودة 
اخللية بامتالك تلك اجلزئيات، فاإن الفريو�س 

ينجح يف التكاثر وا�صتن�صاخ نف�صه".
الذي  يل،  فانغ  الدكتور  ق��ال  ال�صدد،  ه��ذا  ويف 
قاد الفريق االأمريكي يف عملية البحث: "تظهر 
نتائجنا اأن كوفيد 19 طور اإ�صرتاتيجية جديدة 
يف ال��و���ص��ول اإىل ج�����ص��م االإن�����ص��ان م��ق��ارن��ة مع 

�صار�س. مما اأدى اإىل انت�صار اأكرب بني النا�س".

ع�شاء عن بعد مع اإميليا 
كالرك

 اأعلنت النجمة الربيطانية اإميليا كالرك، اأنها �صتقيم ماأدبة ع�صاء "عن بعد" يف 
خطوة فريدة من نوعها للم�صاهمة يف حماربة تف�صي فريو�س كورونا. وك�صفت 
اإميليا من خالل فيديو ن�صرته على ح�صابها اخلا�س على اأحد مواقع التوا�صل 
االجتماعي اإنها تنوي من خالل الع�صاء جمع مبلغ 250 األف جنيه اإ�صرتليني.

ب�صكل  املتربعني  من   12 العرو�س"،  "�صراع  م�صل�صل  بطلة  ك��الرك  و�صتختار 
عرب  واإمن���ا  �صخ�صية  ب�صفة  لي�س  لكن  معها،  الع�صاء  يتناولوا  لكي  ع�صوائي 

خا�صية "االت�صال عرب الفيديو".
ولفتت كالرك اإىل اأن االأموال التي �صيتم التربع بها ل�صندوق االإغاثة اخلا�س 
بها �صت�صاهم يف توفري الدعم ملر�صى ال�صكتة الدماغية، اإىل جانب توفري اأ�صّرة 

يف امل�صت�صفيات ملر�صى فريو�س كورونا.

عازفة الكمان بالأورك�صرتا الفرن�صية تقدم عزفا مو�صيقيا من �صرفتها كل يوم لدعم العاملني ال�صحيني يف تولوز ب�صرق فرن�صا.    )اأ ف ب(


