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االإمارات تدين ب�شدة حماوالت احلوثيني 
ا�شتهداف ال�شعودية ب�شاروخني بالي�شتيني

•• اأبوظبي-وام:

مل���ح���اوالت ملي�شيات احلوثي  اإدان��ت��ه��ا  ع��ن  االإم������ارات  دول���ة  اأع���رب���ت 
اململكة  يف  وج��ازان  الريا�ض  يف  مدنية  مناطق  ا�شتهداف  االإرهابية 
العربية ال�شعودية ال�شقيقة ب�شاروخني بال�شتيني متكنت الدفاعات 
اجلوية ال�شعودية من اعرتا�شهما وجنم عنهما اإ�شابات بني عدد من 

االأبرياء.
وجددت االإمارات يف بيان �شادر عن وزارة اخلارجية والتعاون الدويل 
�شد  االإره��اب��ي��ة  الهجمات  ه��ذه  اإزاء  اململكة  م��ع  ال��ك��ام��ل  ت�شامنها 
املدنيني و الوقوف معها يف �شف واحد �شد كل تهديد يطال اأمنها 
اأمنها  حلفظ  اإج����راءات  م��ن  تتخذه  م��ا  ك��ل  يف  ودعمها  وا�شتقرارها 

و�شالمة مواطنيها واملقيمني على اأرا�شيها.    )التفا�شيل �ض2(

بتوجيهات حمدان بن زايد 
 الهالل االأحمر يطلق عددا من 

املبادرات للت�شدي لفريو�س كورونا
•• اأبوظبي-وام:

يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  بتوجيهات 
منطقة الظفرة رئي�ض هيئة الهالل االأحمر االإماراتي تطلق الهيئة عددا 
من املبادرات لدعم )�شندوق االإمارات وطن االإن�شانية( الذي اأعلن عن 
اإن�شائه موؤخرا بالتن�شيق مع الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات 
والكوارث واجلمعيات واملنظمات االإن�شانية يف الدولة للت�شدي لفريو�ض 

كورونا امل�شتجد.                                           )التفا�شيل �ض4(

مواقــيت ال�صالة
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•• عوا�صم-وكاالت:

الربيطاين  ال����وزراء  رئي�ض  ح��ث 
الربيطانيني  جون�شون  بوري�ض 
واأ�شار  م��ن��ازل��ه��م،  يف  ال��ب��ق��اء  على 
اأك���ر  اإج���������راءات  ه���ن���اك  اأن  اإىل 
ات���خ���اذه���ا بعد  ي��ت��م  ���ش��رام��ة مل 
وكتب  ك��ورون��ا.  ف��ريو���ض  ملكافحة 
اأ�شدرها  ر����ش���ال���ة  يف  ج��ون�����ش��ون 
رئي�ض  م��ق��ر  ���ش��رتي��ت،  داون���ي���ن���غ 
امل��ه��م بالن�شبة  اأن���ه م��ن  ال�����وزراء، 
يل اأن اأكون �شريحاً معكم - نحن 
نعلم اأن االأمور �شوف تزداد �شوءاً 

قبل اأن تتح�شن.
ب��ي��ن��م��ا ت��ت�����ش��ارع وت�����رية االأخ���ب���ار 
كورونا  فريو�ض  بانت�شار  املتعلقة 
قلق  يزداد  العامل،  امل�شتجد حول 
ال��ع��امل م��ن ال��وب��اء ال���ذي اأ�شاب 
�شخ�ض  األ�����ف   600 م���ن  اأك�����ر 
 31 على  يزيد  ما  اأرواح  وح�شد 
األ��ف��ا. وت�����ش��ّدرت اإي��ط��ال��ي��ا قائمة 
للوفيات  ت�شجيال  االأك��ر  ال��دول 
والع�شرين  االأرب����ع  ال�����ش��اع��ات  يف 
تليها  889 ح��ال��ة،  م��ع  امل��ا���ش��ي��ة 
اإ�شبانيا مع 832 حالة، ومن ثم 
الواليات املتحدة مع 453 حالة. 
ويف اإيطاليا التي �شّجلت اأول حالة 
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رجال ال�شحة ينقلون امل�شابني بفريو�ض كورونا عرب قطارات �شريعة �شرق فرن�شا  )ا ف ب(

�شبان هنود يقطعون مئات الكيلومرتات على منت �شاحنات  عائدين اىل ديارهم عقب قرار االغالق )ا ف ب(

كورونا يح�صد اأرواح 31 األفًا.. وتزايد القلق العاملي

لندن حتذر من االأ�شواأ.. واإ�شبانيا ت�شجل اأعلى معدل وفيات يومي
 

ب�صبب الإغالق ملكافحة فريو�س كورونا 
مودي يطلب ال�شفح من فقراء الهند 

الربملان العربي يطلب تدخاًل اأمميا عاجال لوقف �صواريخ احلوثي

امللي�شيات ت�شتغل كورونا لتح�شيد اليمنيني اإىل جبهات القتال
•• الريا�ض-وكاالت:

العامل  يجتاح  ال��ذي  امل�شتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  حتى 
يف  االنقالبية،  احلوثي  ميلي�شيات  ت��رتدد  مل  ك��وب��اء، 
ا�شتغالله للدفع باليمنيني اإىل جبهات القتال يف ظل 

النق�ض العددي الكبري يف �شفوف مقاتليها.
التوا�شل  ���ش��ب��ك��ات  ع��ل��ى  ن�����ش��ط��اء مي��ن��ي��ون،  وت������داول 
ومقاتلني  ل��ن�����ش��ط��اء  ف��ي��دي��و  م��ق��اط��ع  االج���ت���م���اع���ي 
حوثيني يدعون النا�ض اإىل التوجه للجبهات للنجاة 

من فريو�ض كورونا.
برنامج  يف  نا�شر  �شفيع  يدعى  حوثي  نا�شط  وظهر 
تلفزيوين باإحدى القنوات التابعة للميلي�شيات، وهو 
اآم��ن من فريو�ض  القتال هي مكان  اأن جبهات  يوؤكد 

كورونا، حيث ال يوجد اختالط هناك.
ميلي�شيا  اإط����الق  ال��ع��رب��ي  ال���ربمل���ان  اأدان  ذل����ك،  اإىل 
احل���وث���ي االن��ق��الب��ي��ة ����ش���اروخ���ني ب��ال��ي�����ش��ت��ي��ني على 
االأمم  بال�شعودية، مطالباً  الريا�ض وجازان  مدينتي 

املتحدة بوقف هذه االأعمال العدوانية اجلبانة.
مكتوبة،  ر�شائل  يف  العربي  ال��ربمل��ان  رئي�ض  وط��ال��ب 
الدويل  االأم����ن  جمل�ض  رئ��ي�����ض  اإىل  االأح�����د،  وج��ه��ه��ا 
واالأم����ني ال��ع��ام ل���الأمم امل��ت��ح��دة، ب��ال��ت��ح��رك الفوري 
والعاجل، باإلزام ميلي�شيا احلوثي االنقالبية بالتوقف 
عن هذه االأعمال العدوانية اجلبانة، وحتميل النظام 
االإيراين امل�شوؤولية الكاملة، النتهاكه ال�شارخ لقرارات 
جمل�ض االأمن الدويل، وا�شتمراره يف تزويد ميلي�شيا 
وال�شواريخ  الذكية  باالأ�شلحة  االنقالبية  احل��وث��ي 
واإدامة  املنطقة  يف  االأم��ن  زعزعة  بهدف  البالي�شتية، 

الفو�شى يف اليمن.
ال�شعودية  مع  التام  ت�شامنه  العربي  الربملان  واأعلن 
يف كل ما تتخذه من اإج��راءات للمحافظة على اأمنها 

وا�شتقرارها واالأمن االإقليمي والدويل.
على  االأردن���ي���ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأدان����ت  جانبها،  م��ن 
ال�شعودية  على  ال�شاروخي  احلوثي  الهجوم  تويرت، 

وو�شفته بالعمل اجلبان.

•• مومباي-رويرتز:

طلب رئي�ض وزراء الهند ناريندرا مودي اأم�ض االأحد ال�شفح من فقراء بالده مع 
تفاقم الثمن االقت�شادي واالإن�شاين للحجر ال�شحي العام على م�شتوى البالد 

ملدة 21 يوما وت�شاعد االنتقادات لغياب التخطيط املنا�شب قبل اتخاذ القرار.
وكان مودي قد اأعلن يوم الثالثاء فر�ض حجر �شحي عام يف الهند ي�شتمر ثالثة 
اأ�شابيع للحد من انت�شار فريو�ض كورونا لكن القرار كان له وقع ال�شاعقة على 
ماليني الهنود الفقراء الأنه ترك الكثريين منهم جوعى واأجرب ع�شرات االألوف 
من املهاجرين العاطلني على الفرار من املدن وال�شري مئات الكيلومرتات عائدين 
اإىل القرى التي جاءوا منها. وقال مودي يف كلمة اإىل الهنود اأذيعت بالراديو اأود 
اأوال اأن اأطلب ال�شفح من كل اأهل بالدي.  واأ�شاف اأن الفقراء �شيفكرون بالتاأكيد 
»اأي رئي�ض وزراء هذا الذي عر�شنا لهذه املتاعب الهائلة«. وحث املواطنني على 
ا�شتيعاب اأنه مل يكن هناك خيار اآخر. وم�شى مودي يقول اخلطوات التي اتخذت 

حتى االآن... �شتمنح الهند الن�شر على كورونا.

على  العمل  اإىل  احلكومة  يدعو 
اإخراج القوات االأجنبية يف البالد، 
دونالد  االأم��ريك��ي،  الرئي�ض  لكن 
ترامب، ت�شبث باإبقاء قوات بالده 
يف  قا�شية  بعقوبات  ب��غ��داد  وه��دد 

حال اأ�شرت على الرحيل.
فن�شنت  العميد  ق��ال  جانبه  م��ن 
اال�شتدامة  �شوؤون  مدير  باركرن، 
يف قوة املهام امل�شرتكة، اإن عمليات 
التدريب مت اإيقافها ب�شكل موؤقت 
يف ال���ع���راق، يف اإط����ار االإج�����راءات 

الوقائية من فريو�ض كورونا.

ردت   ،2019 اأواخ�����ر  ب��ال��ع��راق، 
القيادي  بقتل  املتحدة  ال��والي��ات 
البارز، قا�شم  االإيراين  الع�شكري 

�شليماين قرب مطار بغداد.
�شواريخ  ب���اإط���الق  اإي�����ران  وردت 
ع����ل����ى ق�����اع�����دة ع�����ني االأ�������ش������د يف 
العراق،  غربي  االأنبار،  حمافظة 
لكن من دون اإيقاع �شحايا و�شط 
االأمريكيني، وتوا�شلت الهجمات 
اأجنبية  ق��وات  ت�شم  ق��واع��د  �شد 

منذ ذلك احلني.
وت��ب��ن��ى ال��ربمل��ان ال��ع��راق��ي قرارا 

روؤيتان لالأزمة ولأمريكا:
نيويورك، �شاحة حرب بني اأندرو كومو وترامب!

•• الفجر – خرية ال�صيباين

ح�شب �شحيفة نيويورك تاميز انه �شيا�شي اللحظة. يف �شن الثانية وال�شتني، يقف 
احلاكم اأندرو كومو يف اخلط االمامي ملقاومة وباء كوفيد 19 الذي �شرب نيويورك 
يف ال�شميم. ومع ما يقارب 23 األف حالة م�شجلة )40 الف على م�شتوى الوالية(، 
اأ�شبحت املدينة االأمريكية العمالقة يف غ�شون اأيام قليلة مركز العامل اجلديد. وهو 
الو�شع الذي دفع احلاكم الدميقراطي، يف من�شبه منذ 9 �شنوات، اإىل مقدمة امل�شهد 
الوطني. فكل �شباح، يخاطب كومو ال�شكان خالل موؤمتر �شحفي يتناق�ض مع الذي 

يعقده دونالد ترامب.
االإنفلونزا  ح��وادث  اأن  موؤكدا  خطورته،  من  ويقلل  بالوباء  الرئي�ض  ي�شتهني  بينما 
وال�شيارات تقتل اأكر من كوفيد 19، يوا�شل حاكم نيويورك طلب املعدات الطبية 
احلكومية الفيدرالية، منها االآالف من اأجهزة التنف�ض، واالمكانيات. وا�شار يف بداية 
االأ�شبوع، اإن حوايل الثالثة مليارات دوالر املخ�ش�شة لوالية نيويورك من قبل خطة 
الطوارئ، هي قطرة ماء يف بحر قيا�شا للخ�شائر، التي تقدر بنحو 15 مليار دوالر. 
)التفا�شيل �ض13(

وف���اة ب��ال��ف��ريو���ض اأواخ����ر فرباير 
بلغ عدد الوفيات 10023 حالة 
واالإ�شابات 92472، فيما �شفي 

�شخ�شا.  12384
الربيطانية  احل���ك���وم���ة  اأق��������ّرت 
الهادف  ال��ت��ام  ال��ع��زل  اأن  االأح����د 
للحد من تف�شي كورونا امل�شتجد 

بها،  ب��اأ���ض  ال  لفرتة  يتوا�شل  ق��د 
بينما حّذر خبري بارز من اأنه قد 

ي�شتمر حتى حزيران يونيو.
وقال الوزير مايكل غوف ل�شبكة 
التنّبوؤ  مي��ك��ن��ن��ي  ال  ���ش��ي  ب���ي  ب���ي 
ب�شكل دقيق لكن اجلميع على ما 
اأن ي�شتعدوا لفرتة  اأعتقد عليهم 

هذه  خاللها  تطّبق  بها  ب��اأ���ض  ال 
االإجراءات.

وُطلب اإىل الربيطانيني مالزمة 
منازلهم بقدر االإمكان للحد من 
امل�شتجد،  كورونا  فريو�ض  تف�شي 
ماليني  اإىل  ب���ذل���ك  ل��ي��ن�����ش��م��وا 
العزل  يف  يعي�شون  الذين  النا�ض 

التام يف اأنحاء العامل.
حتذيرات  و�شط  االإج��راء  واّتخذ 
ب����اأن م���ع���دالت االإ����ش���اب���ات ت����زداد 
ب�شكل مت�شارع بينما ك�شفت اأرقام 
ج��دي��دة ال�����ش��ب��ت وف����اة اأك����ر من 
بالفريو�ض  اأ�شيبوا  �شخ�ض  األ��ف 

يف بريطانيا.

يدعو  االأوروب��ي  االحتاد 
�شوريا يف  ه��دن��ة  اإىل 

•• بروك�صل-اأ ف ب

ك��رر االحت��اد االأوروب���ي اأم�ض 
دعوة االأمم املتحدة اإىل وقف 
اإط����الق ال��ن��ار يف ���ش��وري��ا مبا 
مواجهة  اإر����ش���اء  يف  ي�����ش��اه��م 

اأف�شل لتف�شي وباء كورونا.
و�شجلت �شوريا خم�ض اإ�شابات 

بفريو�ض كورونا امل�شتجد.
املتحدة  االأمم  مبعوث  وك��ان 
بيدر�شن  غ���ري  ����ش���وري���ا  اإىل 
دعا الثالثاء اإىل وقف �شامل 
الإط�������الق ال����ن����ار يف ال���ب���الد، 
ك��م��ا ���ش��ددت ع��ل��ى ذل���ك جلنة 
ال���ت���ح���ق���ي���ق االأمم�����ي�����ة ح���ول 

�شوريا ال�شبت.
وقال متحدث با�شم املفو�شية 
اإّن  االأوروب��ي��ة يف بيان االأح��د 
اأقّر  وقف اإط��الق النار ال��ذي 
حديثاً يف اإدلب ال يزال ه�شاً. 
ي��ن��ب��غ��ي احل���ف���اظ ع��ل��ي��ه واأن 

ي�شمل كامل �شوريا.
االأع����م����ال  وق�����ف  اأّن  وت����اب����ع 
القتالية يف البالد مهم بحد 
�شرط  اأي�������ش���اً  ذات������ه، ول��ك��ن��ه 
تف�شي  م��ن��ه الح���ت���واء  ب����ّد  ال 
وحماية  امل�����ش��ت��ج��د  ك����ورون����ا 
ال�شكان املنهكني من العواقب 
وبخا�شة  املحتملة،  الوخيمة 
ي���وج���د عدد  اإدل������ب ح��ي��ث  يف 

كبري من الالجئني.

•• بغداد-وكاالت:

ملحاربة  ال���دويل  التحالف  اأع��ل��ن 
ان�شحاب  اأم�����ض،  داع�����ض،  تنظيم 
قواته من قاعدة كركوك، �شمايل 
العراق، وت�شليم املعدات اإىل قوات 

االأمن العراقية.
امل�شرتكة  امل����ه����ام  ق�����وة  وذك�������رت 
اأن  ال���دويل،  التحالف  يف  التابعة 
االأمريكية  ال���ق���وات  ه���ذه  خ���روج 
ب��ال��ه��ج��م��ات التي  ل���ه،  ال ع��الق��ة 
الع�شكرية،  امل��ن�����ش��اأة  ا���ش��ت��ه��دف��ت 

خالل االآونة االأخرية.
التحالف  اأن  ب��ي��ان،  يف  واأ���ش��اف��ت 
انت�شار  اإع�������ادة  ي���ج���ري  ال������دويل 
داخل البالد، يف �شوء ما قال اإنه 
جناح حتققه القوات العراقية يف 
مكافحة تنظيم داع�ض املتطرف.

ت�شم  ع�شكرية،  قواعد  وتتعر�ض 
قوات اأجنبية يف العراق، لهجمات 
ميلي�شيات  ق��ب��ل  م��ن  ���ش��اروخ��ي��ة 
اإي�����ران�����ي�����ة، م���ن���ذ اأواخ���������ر ال���ع���ام 

املا�شي.
وعقب هجمة اأودت بحياة متعاقد 
ع�شكرية  ق����اع����دة  يف  اأم�����ريك�����ي 

التحالف ين�شحب من قاعدة كركوك وي�شلمها للقوات العراقية 

اجلانبان العراقي واالأمريكي يتبادالن وثائق اتفاق الت�شليم )ا ف ب(

ا����ش���رائ���ي���ل ت���ق���رب م��ن 
ط���واريء ح��ك��وم��ة  ت�شكيل 

•• القد�ض املحتلة-اأ ف ب

االإ�شرائيلي  ال��وزراء  رئي�ض  اأعلن 
غانت�ض  بيني  ال�����ش��اب��ق  وخ�شمه 
اأن���ه���م���ا ح��ق��ق��ا ت���ق���دم���ا م��ه��م��ا يف 
اتفاق  اإىل  ال���رام���ي���ة  امل���ح���ادث���ات 
وحدة  ح��ك��وم��ة  لت�شكيل  ن��ه��ائ��ي 
�شيعقدان   اأن��ه��م��ا  واأك����دا  ط��ارئ��ة، 
اتفاق  اإىل  ل��ل��ت��و���ش��ل  اج��ت��م��اع��ا 

نهائي.
بزعامة  ال���ل���ي���ك���ود  ح�����زب  وق������ال 
اأبي�ض  اأزرق  وحت��ال��ف  نتانياهو 
بيان  غ��ان��ت�����ض يف  ي���ق���وده  ال�����ذي 
اجريا  ال���رج���ل���ني  اإن  م�������ش���رتك 
ال�شبت  ل���ي���ل  ط������وال  حم����ادث����ات 
ت�����ش��ك��ي��ل حكومة  ب���ه���دف  االأح�����د 
طوارئ وطنية للتعامل مع اأزمة 
ف���ريو����ض ك����ورون����ا وغ���ريه���ا من 

التحديات التي تواجه اإ�شرائيل.
واأ���ش��اف ال��ب��ي��ان مت اإح����راز تقدم 

مهم خالل االجتماع.

نحتاج  الفل�شطينية:  ال�شلطة 
120 مليون دوالر ملواجهة كورونا 

•• رام اهلل-رويرتز

قال حممد ا�شتية رئي�ض احلكومة 
احل����االت  ع����دد  اإن  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
امل�شابة بفريو�ض كورونا بلغ 106 
حاالت بعد ت�شجيل ثماين حاالت 
�شباح  وحتى  املا�شية  الليلة  منذ 
اأن احلكومة  اأم�ض االأحد، م�شيفا 
حتتاج 120 مليون دوالر ملواجهة 

االأزمة.
واأ�شاف خالل موؤمتر �شحفي يف 
ت�شجيل  مت  ام�����ض  ���ش��ب��اح  اهلل  رام 
بفريو�ض  ج���دي���دت���ني  اإ����ش���اب���ت���ني 
وقرية  اخلليل  مدينة  يف  ك��ورون��ا 
قطنة، ما يرفع اإجمايل االإ�شابات 
يف فل�شطني اإىل 106، بينها ت�شع 

حاالت يف قطاع غزة.
بحاجة  حكومته  اإن  ا�شتية  وق��ال 
ملواجهة  دوالر  مليون   120 اإىل 

اأزمة فريو�ض كورونا.
و�شجلت االأرا�شي الفل�شطينية يوم 
الثالثاء حالة وفاة ب�شبب فريو�ض 
من  ال�شتينيات  يف  الم��راأة  كورونا 
الواقعة  ب���دو  ق��ري��ة  م���ن  ع��م��ره��ا 

�شمال غربي مدينة القد�ض.

يجد �صعوبة يف ا�صماع �صوته:
اأين اختفى بايدن؟، حملة م�شحكة ل� »العّم جو«!

•• الفجر – خرية ال�صيباين

ال�شبكات  با�شتمرار على  الذي يطرح  ال�شوؤال  بايدن؟، هذا هو  اأين جو 
الدميقراطي  املر�شح  غياب  اأث��ار  فقد  االأخ���رية.  االآون��ة  يف  االجتماعية 
عن امل�شهد الكثري من ال�شخرية عرب ها�شتاغ اأين جو من جانب اأن�شار 

بريين �شاندرز واأن�شار دونالد ترامب.            )التفا�شيل �ض10(

وق��ف  اإىل  ي��دع��و  ال��ن��ات��و 
اأفغان�شتان  يف  للقتال  اإن�شاين 

•• باري�ض-اأ ف ب

دع���ا االأم�����ني ال���ع���ام حل��ل��ف �شمال 
اأم�ض  �شتولتنربغ  ين�ض  االأطل�شي 
االأحد اإىل وقف اإن�شاين للقتال  يف 
مت�شررة  اأنها  معتربا  اأفغان�شتان، 

ب�شدة بوباء كوفيد19-.
ل�شحيفة  ����ش���ت���ول���ت���ن���ربغ  وق��������ال 
الفرن�شية  دمي��ان�����ض  دو  ج���ورن���ال 
اإن�شاين  لوقف  ملحة  �شرورة  ثمة 
ل���ل���ق���ت���ال، غ���اي���ت���ه ال���وح���ي���دة كبح 
امل�شتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  تهديد 

املحدق بالبالد.
وانعدام  ال��ع��ن��ف  ي���زال  واأ����ش���اف ال 
اأفغان�شتان.  يف  �شائدان  اال�شتقرار 
اإنها يف و�شع �شعب جدا، ال �شيما 
ب�شدة  مت�شررة  االآن  �شارت  واأنها 

بفريو�ض كورونا امل�شتجد.
حالتي  ر�شميا  اأفغان�شتان  و�شجلت 
اخلمي�ض،  بكوفيد19-  وف������اة 
اإ���ش��اب��ة. لكن قد   80 ع��الوة على 
اأ���ش��واأ يف بلد يقطنه  ال��واق��ع  يكون 
ويعاين  ن�شمة  مليون   35 ح��وايل 
ال�شحية  اإمكانياته  من حمدودية 

عقب اأربعة عقود من احلرب.

بايدن والبحث عن دور يف االزمة
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اأخبـار الإمـارات
الوطني  التعقيم  برنامج  لتنفيذ  فرق   6

يف جميع مناطق مدينة العني
•• العني-الفجر:

الوطني يف جميع  التعقيم  برنامج  لتنفيذ  6 فرق  العني  بلدية مدينة  �شكلت 
مناطق مدينة العني ت�شمنت 60 من موظفي البلدية املواطنني باال�شافة اىل 
10 مهند�شني و 20 مراقب لال�شراف على عمليات التعقيم، كما  80 عامل و 

وخ�ش�شت البلدية 40 �شيارة جمهزة مبعدات ر�ض املعقمات. 
و�شملت مناطق التعقيم بع�ض من ال�شعبيات القدمية يف املدينة  مثل اجلاهلي 
منطقة  تعقيم  الإ�شتكمال   باالإ�شافة   ، املتفرقة  ال�شعبيات  وبعد  التوبة  وع��ود 
مدينة  بلدية  عملت  حيث    .  100% بن�شبة  منها  واالنتهاء  العني  �شناعية 
العني منذ بدء برنامج التعقيم الوطني بتعقيم وتطهري جميع املرافق احليوية 

واملراكز التجارية  وامل�شت�شفيات و العيادات اخلارجية باملدينة.

اأكادميية الفجرية للفنون اجلميلة 
تطبق مبادرة التعليم عن بعد 

•• الفجرية-وام:

بعد  ع��ن  التعليم  م��ب��ادرة  تطبيق  اجلميلة  للفنون  الفجرية  اأك��ادمي��ي��ة  ب���داأت 
التوا�شل االجتماعي  و�شائل  التقنية وتخ�شي�ض  الو�شائل  من خالل توظيف 
الدولة  واإر���ش��ادات  تعليمات  مع  متا�شياً  وطالبها  مدر�شيها  بني  التوا�شل  يف 
�شعادة علي  امل�شتجد. وق��ال  الوقائية من فريو�ض كورونا  االإج���راءات  اإط��ار  يف 
الرامية  االح��رتازي��ة  التدابري  اإط��ار  يف  اإن��ه  االأكادميية  مدير  احلفيتي  عبيد 
ا�شتعد  فقد  االأكادميية،  لطالب  وال�شالمة،  ال�شحة  م�شتويات  اأعلى  لتحقيق 
و  االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  املنت�شبني عرب  مع  للتوا�شل  التدري�شي  الكادر 
اإف�شاح املجال لهم لطرح االأ�شئلة واال�شتف�شارات العامة املتعلقة باخت�شا�شات 

االأكادميية من اأق�شام املو�شيقى والفنون الب�شرية والباليه، والرد عليها .

•• ال�صارقة-وام:

والقيادة  ال�����ش��ارق��ة  ب��ل��دي��ة  وا���ش��ل��ت 
واالإدارة  ال�����ش��ارق��ة  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة 
بيئة  و�شركة  امل��دين  للدفاع  العامة 
ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ع��ق��ي��م مب����دن االإم������ارة 
التعقيم  ب��رن��ام��ج  �شمن  وم��راف��ق��ه��ا 

الوطني.
يتم يف اإطار عملية التعقيم ا�شتخدام 
300 اآلية و 500 موظف لتغطية 
واالأماكن  الرئي�شة  ال�شوارع  جميع 
يف  وال�شكنية  وال�شناعية  التجارية 

خمتلف مناطق اإمارة ال�شارقة.
و ت��ت��م��ي��ز ع��م��ل��ي��ات ت��ع��ق��ي��م االإم�����ارة 
با�شتخدام اأحدث الو�شائل امل�شتدامة 
ال���ت���ي تغطي  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  ال�����ش��دي��ق��ة  و 
اآلياتها امل�شتخدمة لتعقيم  انبعاثات 
الهواء واالأ�شطح اإىل م�شافة ترتاوح 

بني 40 و 50 مرتا.
ال�������ش���ارق���ة خالل  اإم��������ارة  ���ش��ك��ل��ت  و 
تكاتف  يف  منوذجا  التعقيم  عمليات 

يف  ومقيمني  مواطنني  م��ن  اأبنائها 
االل���ت���زام ال���ت���ام ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات وعدم 
امل��ن��ازل مبختلف مدن  اخل���روج م��ن 
مل��واج��ه��ة كورونا  االإم�����ارة  وم��ن��اط��ق 

امل�شتجد “كوفيد- 19”.
ويف ال��وق��ت ال���ذي خ��ل��ت ف��ي��ه جميع 
مبدنها  ال�������ش���ارق���ة  اإم��������ارة  �����ش����وارع 
ومناطقها كافة من املارة وال�شيارات 
تنفيذا ل�شعار ملتزمون يا وطن اأبدى 
مواطنني  من  ال�شارقة  اإم��ارة  �شكان 
االإمارة  جلهود  تقديرهم  ومقيمني 
وقفوا  اإذ  ال���وب���اء  م��ن  ح��م��اي��ت��ه��م  يف 
للفرق  حتية  منازلهم  �شرفات  على 
العاملة يف عمليات التعقيم واأن�شدوا 
الوطني  ال�������ش���الم  واح������د  ب�������ش���وت 
لدولة  ووالء  ان���ت���م���اء  االإم������ارات������ي 

االإمارات العربية املتحدة.
ل�شاحب  املعنية  اجل��ه��ات  تقدمت  و 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 
املجل�ض  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
بخال�ض  ال�����ش��ارق��ة  ح���اك���م  االأع���ل���ى 

املتوا�شل  لدعمه  وال��ع��رف��ان  ال�شكر 
ال�شارقة  اإم�������ارة  وج���ه���ات  الأج����ه����زة 
تعقيم  ع��م��ل��ي��ات  امل�����ش��ارك��ة يف  ك��اف��ة 
االإم�����������ارة ومل���ت���اب���ع���ت���ه امل�������ش���ت���م���رة و 
توجيهاته القيمة للحد من فريو�ض 

“كوفيد19-”. “كورونا”امل�شتجد 
االإمارة  املعنية يف  تعهدت اجلهات  و 

وجودها  ال��ت��زام  و  العمل  مبوا�شلة 
ملواجهة  االأم���ام���ي  ال���دف���اع  خ���ط  يف 
االمكانيات  ت��ر���ش��ي��خ  و  ال���ف���ريو����ض 
ت��ع��ق��ي��م وتطهري  ح���م���الت  واإج�������راء 
م�شتمرة و التي ت�شتمر حتى �شاعات 
الوطني  ال��ربن��ام��ج  ���ش��م��ن  ال��ف��ج��ر 
اليومية  اجلهود  اأط��ار  ويف  للتعقيم 

املجتمع  ����ش���الم���ة  ع���ل���ى  ل���ل���ح���ف���اظ 
للبقاء  االإم��ارات  �شكان  داعية جميع 
�شالمتهم  على  حفاظا  منازلهم  يف 

ودعما جلهود الدولة.
ال�شام�شي  �شيف  اللواء  �شعادة  واأك��د 
ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة ال�����ش��ارق��ة حر�ض 
ال�����ش��رط��ة ع��ل��ى دع���م ج��ه��ود االإم����ارة 

ا�شتنفرت  اإذ  ال��ت��ع��ق��ي��م  ع��م��ل��ي��ات  يف 
اأجهزتها ودورياتها كافة يف خمتلف 
مناطق ومدن االإمارة لتاأمني مواقع 
العمل واحلفاظ على �شحة و�شالمة 

االفراد الذين يقومون بالعملية.
عمليات  يف  امل�������ش���ارك���ة  اإن  ق�����ال  و 
جهود  لدعم  وطني  واج��ب  التعقيم 
يف  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول���ة 
�شالمة  وحماية  للمر�ض  الت�شدي 

اأبناء املجتمع ب�شكل عام.
مدير  الطريفي  ثابت  �شعادة  واأك���د 
اأن حملة  عام بلدية مدينة ال�شارقة 
البلدية  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ت��ع��ق��ي��م 
�شركة   - ال�������ش���رك���اء  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
والقيادة  “بيئة”  للبيئة  ال�����ش��ارق��ة 
واالإدارة  ال�����ش��ارق��ة  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة 
ال���ع���ام���ة ل���ل���دف���اع امل�������دين - ت���اأت���ي 
الوطني  ال��ت��ع��ق��ي��م  ب��رن��ام��ج  ���ش��م��ن 
االحرتازية  البلدية  اإج���راءات  وف��ق 
وت����داب����ريه����ا ال���وق���ائ���ي���ة ل��ل��ح��د من 

فريو�ض كورونا .

العمل  اأن  ال���ط���ري���ف���ي  اأو������ش�����ح  و 
البلدية  ب��ه  ق��ام��ت  ال����ذي  امل�����ش��رتك 
اجلهود  تكاتف  يعك�ض  ال�شركاء  مع 
م���ن اأج�����ل ���ش��ح��ة و����ش���الم���ة جميع 
وت��ع��ق��ي��م وتطهري  امل��ج��ت��م��ع  اأف������راد 
ال�شكنية  وامل��ن��اط��ق  ال�����ش��وارع  جميع 
با�شتخدام  وال�شناعية  وال��ت��ج��اري��ة 
عددها  بلغ  �شخمة  واآل��ي��ات  م��ع��دات 
اآل��ي��ة اىل ج��ان��ب ت��وف��ري كادر   300
موظف   500 م���ن  م���ك���ون  ب�����ش��ري 
و�شائل  بجميع  تزويدهم  مت  موؤهل 

ال�شالمة.
خمي�ض  ���ش��ام��ي  ال��ع��ق��ي��د  اأو�����ش����ح  و 
النقبي مدير عام اإدارة الدفاع املدين 
امل��دين يف  الدفاع  ف��رق  اأن  بال�شارقة 
ال�شارقة ت�شع معداتها كافة خدمة 
الأغ����را�����ض ال��ت��ع��ق��ي��م اإن���ط���الق���ا من 
ر���ش��ال��ت��ه��ا يف احل��ف��اظ ع��ل��ى �شالمة 
املجتمع وحمايته من االأخطار كون 
فريو�ض كورونا ي�شكل تهديدا حلياة 

النا�ض و اأمنهم و �شالمتهم.

من جانبه اأكد �شعادة خالد احلرميل 
�شركة  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض 
“بيئة” التزام ال�شركة بامل�شاهمة يف 
دعم جهود برنامج التعقيم الوطني 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول���ة  يف 
انطالقا من حر�شها  ياأتي  ال��ذي  و 
لهذا  للت�شدي  ال���واج���ب  اأداء  ع��ل��ى 
داعيا   .. انت�شاره  و احلد من  الوباء 
اأفراد املجتمع اإىل موا�شلة احلفاظ 

على نظافة دولتنا وحماية البيئة.
“بيئة”  �شركة  “اإن  احلرميل  وق��ال 
الر�شيدة  قيادتنا  بتوجيهات  وعمال 
التنظيف  م��ع��دات  اأف�����ش��ل  ت�شتخدم 
�����ش����وارع مدينة  ل��ت��ع��ق��ي��م  امل���ت���ط���ورة 
ولدينا  العامة  ومرافقها  ال�شارقة 
 1،200 م����ن  اأك�������ر  ال�������ش���رك���ة  يف 
ونعمل   .. ع��ام��ل  و7،000  مركبة 
جميعنا يدا بيد و نوحد كل طاقاتنا 
بال�شراكة  االإم��ارة  لتعقيم  ومواردنا 
م���ع اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة الج��ت��ي��از هذا 

الظرف.

•• ابوظبي-وام:

�شكلت �شرعة عمليات الفح�ض اخلا�شة بفريو�ض كورونا كوفيد 19 وتغطيتها 
بالفريو�ض عامال حا�شما يف  اإ�شابتهم  املحتمل  ال�شكان  الأكرب قدر ممكن من 

املعركة التي يخو�شها العامل للحد من انت�شاره.
وانت�شرت يف االآونة االأخرية اآليات فح�ض غري معتمدة وغري موثوقة عرب بع�ض 
و�شائل التوا�شل االجتماعي، وقد حذر خمت�شون من ت�شديق تلك االإعالنات 
واملن�شورات، م�شددين على اأهمية االلتزام باآليات الفح�ض املعتمدة يف اجلهات 

ال�شحية يف كل دولة.
ومنذ بدء تف�شي وباء كورونا وجد العامل نف�شه اأمام حتد رئي�شي و�شباق البتكار 
ال�شريع  الفح�ض  اأج��ه��زة  من  الكايف  العدد  لتوفري  والو�شائل  احللول  اأف�شل 
والدقيق لالإ�شابة بالفريو�ض �شعياً الإجراء الفحو�شات الأكرب �شريحة ممكنة 
اأو اأولئك الذين قد يكونون عر�شة لالإ�شابة اأكر من  من امل�شتبه باإ�شابتهم 

غريهم بحكم املخالطة.
املبتكرة  اإيجاد احللول  ال�شباقة عامليا يف  ال��دول  االم��ارات من  وكعادتها، كانت 
للتغلب على هذين التحديني البارزين، ويف هذا االإطار جاء افتتاح مركز اإجراء 

الفح�ض من املركبة” للك�شف عن فريو�ض كورونا كوفيد �� 19 الأفراد املجتمع؛ 
بالتعاون  )�شحة(  ال�شحية  للخدمات  اأبوظبي  �شركة  اأطلقتها  ال��ذي  املبادرة 

والتن�شيق مع دائرة ال�شحة يف اأبوظبي يف مدينة زايد الريا�شية.
ويتميز املركز اجلديد بقدرته على اإجراء الفحو�شات خالل 5 دقائق تقريبا 
حلوايل 600 �شخ�ض يوميا بني ال�شاعة الثامنة �شباحا وحتى ال�شاعة الثامنة 
م�شاء طوال اأيام االأ�شبوع، حيث تعطى اأولوية الفح�ض اإىل من لديهم اأعرا�ض 
مر�شية وكبار املواطنني واحلوامل ومن لديهم اأمرا�ض مزمنة ..فيما تتوفر يف 
املركز اأحث التجهيزات والتقنيات والكوادر الطبية والفنية التي تقدم الرعاية 

الالزمة للمواطنني واملقيمني وفق اأعلى املعايري العاملية.
والتدابري  اتخاذ كافة اخلطوات  االإم��ارات على  دول��ة  وتعك�ض اخلطوة حر�ض 
على  للقاطنني  واالج��ت��م��اع��ي  ال�شحي  االأم����ن  بحفظ  الكفيلة  االح���رتازي���ة 

اأر�شها.
لكافة  19” جمانا  “كوفيد  ك��ورون��ا  االإم���ارات فح�ض  توفر  ذات��ه  ال�شياق  ويف 
وذلك  اأر�شها  على  املقيمني  اأو  املواطنني  من  الفح�ض  تتطلب  التي  احل��االت 
ال�شحية  املراكز  من  كبري  وع��دد  واخلا�شة  احلكومية  م�شت�شفياتها  جميع  يف 

املتخ�ش�شة.

وت�شدرت االإمارات دول العامل من حيث اإجراء الفحو�شات املختربية للتاأكد من 
�شالمة اأ�شحابها من فريو�ض كورونا امل�شتجد ن�شبة اإىل عدد �شكان الدولة.

وك�شفت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عن اإجراء فحو�شات خمتربية ل�127 
األف حالة على امل�شتوى الوطني لغاية 17 مار�ض اجلاري للتاأكد من �شالمتهم 

وخلوهم من اأعرا�ض الفريو�ض.
ن�شمة، وهي  ف��ردا من بني كل مليون   13020 اإىل فح�ض  ال���وزارة  واأ���ش��ارت 
الن�شبة التي تتفوق بها االإمارات التي يبلغ عدد �شكانها 9.6 مليون ن�شمة، على 
اأكر دول العامل تاأثرا باملر�ض، على م�شتوى حجم اإجراء الفحو�شات مقارنة 

بعدد ال�شكان.
امل�شتجد  للفريو�ض  املختربي  الفح�ض  تقنيات  �شغلت  العامل  م�شتوى  وعلى 
االإعالم  و�شائل  وتناقلت  الطبية،  الت�شنيع  �شركات  وكربيات  االأبحاث  مراكز 
التو�شل بعد  الرغم من عدم  ف��وري على  ب�شكل  امل�شتجدات  اأب��رز تلك  العاملية 
الآليات ت�شويق تلك االبتكارات على نطاق وا�شع، وح�شر ا�شتخدام بع�شها االآخر 

على حاالت الطوارئ وعدد من املنافذ ونقاط التفتي�ض.
وتتوا�شل جهود العلماء ومراكز االأبحاث حول العامل من اأجل تطوير اأجهزة 
تك�شف ب�شرعة عن االإ�شابة بفريو�ض كورونا، حيث اأعلنت هيئة الغذاء والدواء 

االأمريكية FDA عن موافقتها على جهاز يظهر نتيجة الفح�ض خالل 15 
دقيقة فقط، وهو ما قد يعجل بجهود مكافحة الفريو�ض وعزل املر�شى قبل 

ظهور االأعرا�ض بوقت كاف بدال من عزل اجلميع.
�شاعتني  خ��الل  يك�شف  جهاز  تطوير  عن  االأملانية  بو�ض  �شركة  اأعلنت  بدورها 
اأن اجلهاز يعمل ب�شورة  اإىل  بالفريو�ض، م�شرية  االإ�شابة  ال�شاعة عن  ون�شف 
اآلية متاما، وهو م�شمم لال�شتخدام يف امل�شت�شفيات وعيادات االأطباء وغريها 

من املن�شاآت ال�شحية وفقا ملعايري اجلودة اخلا�شة مبنظمة ال�شحة العاملية.
يف  امل�شت�شفيات  بع�ض  ب��داأت  الوفيات  من  ع��دد  اأك��رب  �شجلت  التي  اإيطاليا  ويف 
العا�شمة روما با�شتخدام اأجهزة الفح�ض باالأ�شعة مزودة بربنامج معلوماتي 
يعتمد على الذكاء اال�شطناعي ي�شتطيع ك�شف االإ�شابة بن�شبة تاأكيد 97 باملائة 

من خالل حتديد البقع البي�شاء التي يت�شبب بها الفريو�ض على الرئتني.
ويف االآونة االأخرية ت�شارعت االنباء عن تطوير اجهزة اختبارات منزلية �شريعة 
الدم وتعطي نتائج  19 تعتمد على حتليل عينة من  لفريو�ض كورونا كوفيد 
فورية، وقد بداأت بع�ض الدول يف ا�شتخدام هذه االأجهزة، اإال انه ولغاية ال�شاعة 
هذه  ودق��ة  بجدوى  معتمدة  عاملية  �شحية  جهة  اأي  من  تاأكيد  اأي  ي�شدر  مل 

االأجهزة.

•• اأبوظبي-وام:

اأعربت دولة االإمارات عن اإدانتها ملحاوالت ملي�شيات احلوثي االإرهابية 
ا�شتهداف مناطق مدنية يف الريا�ض و جازان يف اململكة العربية ال�شعودية 
ال�شقيقة ب�شاروخني بال�شتيني متكنت الدفاعات اجلوية ال�شعودية من 

اعرتا�شهما وجنم عنهما اإ�شابات بني عدد من االأبرياء.
وجددت االإم��ارات يف بيان �شادر عن وزارة اخلارجية والتعاون الدويل 
ت�شامنها الكامل مع اململكة اإزاء هذه الهجمات االإرهابية �شد املدنيني 
و الوقوف معها يف �شف واحد �شد كل تهديد يطال اأمنها وا�شتقرارها 
و دعمها يف كل ما تتخذه من اإجراءات حلفظ اأمنها و�شالمة مواطنيها 

واملقيمني على اأرا�شيها.
و اأكد البيان اأن اأمن دولة االإمارات و اأمن اململكة العربية ال�شعودية كل 
ال يتجزاأ و اأن اأي تهديد اأو خطر يواجه اململكة تعتربه الدولة تهديدا 

ملنظومة االأمن واال�شتقرار يف االإمارات.
و اأ�شار البيان اإىل اأن ا�شتمرار هذه الهجمات يو�شح طبيعة اخلطر الذي 
يواجه املنطقة من االنقالب احلوثي و اعتربته دليال جديدا على �شعي 
موؤكدة   .. املنطقة  يف  اال�شتقرار  و  االأم��ن  تقوي�ض  اإىل  امللي�شيات  ه��ذه 
اأي�شا وحدة  اأن هذا االعتداء ال ي�شتهدف اململكة فح�شب بل ي�شتهدف 
التي يواجه فيها فريو�ض  ال�شعبة  الظروف  العامل و ت�شامنه يف هذه 

كورونا امل�شتجد كوفيد- 19.

االإمارات تدين ب�شدة حماوالت احلوثيني ا�شتهداف ال�شعودية ب�شاروخني بالي�شتيني

•• اأبوظبي-وام:

جنحت دولة االإمارات يف رقمنة املحتوى املعريف والثقايف عرب املكتبات الرقمية 
الوطنية ما اأ�شهم يف تقدمي اخلدمات الثقافية وتوفري اأكرب قدر من املحتوى 
من  ال�شاعة  م��دار  على  اجلميع  متناول  يف  الكتاب  وجعل  االل��ك��رتوين  امل��ع��ريف 
م�شادر موثوقة. وا�شت�شرفت دولة االإم��ارات م�شتقبل املعرفة مبكرا من خالل 
امل�شي قدما نحو العامل الرقمي عرب بنية حتتية رقمية متطورة ت�شمح بتوفري 
حمتوى متميز ومتنوع يغطي خمتلف جماالت الثقافة مبا ي�شهم يف نقل وتبادل 

املعرفة على م�شتوى العامل.
وتر�شد وكالة اأنباء االإمارات “وام” يف التقرير التايل جهود االإمارات يف رقمنة 
املحتوى املعريف واإتاحته للجميع ال �شيما يف ظل الظروف اال�شتثنائية التي مير 

بها العامل ليت�شدر الكتاب الرقمي اهتمام كافة فئات املجتمع.
القراء  اأم����ام  ف��ر���ش��ة  املجتمع  ف��ئ��ات  ال��رق��م��ي��ة ملختلف  امل��ع��رف��ة  م�����ش��ادر  وت��وف��ر 
اأوق���ات فراغهم يف ظ��ل االإج����راءات  ال��ع��امل لال�شتفادة م��ن  اأن��ح��اء  م��ن خمتلف 
االحرتازية التي تتخذها الدول نتيجة فريو�ض كورونا امل�شتجد “كوفيد 19” 
اأن يت�شاعف يف ظل  الثقايف واملعريف متوا�شل وميكن  اأن احلراك  وتاأكيداً على 

اخليارات التي تتيحها التكنولوجيا احلديثة.
اإىل  التحول  اأه��داف وخطط احلكومة يف  الرقمية يف حتقيق  املكتبات  وت�شاهم 
جمتمع املعرفة التناف�شي وتر�شيخ وت�شمني القراءة يف الثقافة من خالل اإتاحة 
اإ�شافة  وتوفري املمكنات املعرفية لتعزيز وت�شجيع القراءة يف جمتمع االإم��ارات 
امل�شاركة يف م�شادر املعرفة بني اجلميع وتي�شري �شبل الو�شول  اأطر  اإىل تعزيز 
اأفراد  اأدوار  تعزيز  و  مبتكرة  اإلكرتونية  من�شة  من  واملعرفة  املعلومات  مل�شادر 

ال��ذي ميتلك  املعريف  امل�شتقبل  ج��زءا من منظومة �شناعة  يكونوا  ب��اأن  املجتمع 
اأدوات وممكنات املعرفة.

كما ت�شهم املكتبات الرقمية يف رفع م�شتوى الوعي املجتمعي واملعريف من خالل 
اإر�شاء مفهوم العطاء املعريف كاإطار جمتمعي عام ينخرط فيه كافة فئات املجتمع 
املجتمع  اأف��راد  املعرفية بني  وامل�شاركة  للتبادل  ت�شهيل وخلق قنوات  اإىل  اإ�شافة 
وتر�شيخ روح التطوع الثقايف واملعريف و دعم االأفراد واملوؤ�ش�شات باالأدوات الداعمة 
لتعزيز وت�شجيع القراءة وتنمية املعرفة و تر�شيخ امل�شوؤولية املعرفية واملجتمعية 
بني جميع فئات املجتمع لتوؤدي دورها يف خدمة الوطن و امل�شاهمة يف م�شريته 

الثقافية واملعرفية.
اإمارة  ال�شيما  االإم��ارات  تقودها  التي  املتميزة  الثقافية  اجلهود  لتلك  وانعكا�شاً 
عا�شمة  ال�شارقة  اختيار  مت  فقد  عاما  خم�شني  من  اأك��ر  م��دار  على  ال�شارقة 
لهذا  اختيارها  يتم  العربي  اخلليج  اأول مدينة من منطقة  للكتاب وهي  عاملية 
نفتخر  اإجن��از عربي  ما ميثل  اليون�شكو  قبل  امل�شتوى من  رفيع  الثقايف  اللقب 

به جميعا.
للمكتبات  الوطنية  االإم���ارات  بوابة  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  اطلقت  كما 
مع  ال��دول��ة  يف  العامة  املكتبات  جميع  لربط  الذكية  املكتبة  وم�شروع  الرقمية 
الذي  الكتاب  اإىل  ال��و���ش��ول  اإمكانية  ال��ق��ارئ  على  ي�شهل  مب��ا  البع�ض  بع�شها 
يف  اأ�شهم  ملهما  ثقافيا  م�شروعا  منه  القريب  اجلغرايف  النطاق  يف  عنه  يبحث 
تعزيز احلياة الثقافية من خالل بوابة اإلكرتونية وطنية تقدم خدمات املكتبة 
واملعلومات ملجتمع االإمارات اإ�شافة اإىل حتفيز االإنتاج االأدبي واالإبداعي وت�شجيع 
�شكان االإمارات على القراءة وتعزيز قدرة ال�شباب على االطالع وتبادل االإنتاج 

املعريف .

وجاءت مبادرة م�شروع مكتبة االإمارات الذكية لرت�شيخ القراءة كعادة جمتمعية 
وطني  م��ع��ريف  موؤ�ش�شي  اإط���ار  خ��الل  م��ن  االإم����ارات  جمتمع  يف  �شبابية  �شعبية 
لت�شمني ثقافة القراءة لدى اجلميع عرب توفري واإتاحة البنية التحتية املعرفية 

للقراءة واالإبداع.
والبحوث  للدرا�شات  االإم����ارات  مركز  “ يف  االإم����ارات  احت��اد  “ مكتبة  واأطلقت 
اال�شرتاتيجية حزمة من اخلدمات التي تتيح الفر�شة لكل الباحثني والراغبني 
االإل��ك��رتون��ي��ة للمكتبة  ال��ب��واب��ة  املعلومات ع��ن بعد م��ن خ��الل  اإىل  ال��و���ش��ول  يف 

. http://elibrary.ecssr.ae:
وت�شم البوابة اأكر من 5 ماليني م�شدر رقمي متنوع وذلك لتعزيز م�شتويات 
اال���ش��ت��ف��ادة م��ن ه��ذا امل��ح��ت��وى ال�شخم جم��ان��ا لكل ال��راغ��ب��ني يف ال��و���ش��ول اإىل 
وت�شهم  املو�شوعات  �شتى  ويف  واالإجنليزية،  العربية  باللغتني  والكتب  املراجع 
هذه اخلدمات املعرفية يف تلقي الطلبة والباحثني معارفهم وعلومهم وتغذية 
يوفر  مبا  واالأكادميية  العلمية  ر�شانتها  من  تعزز  مرجعية  ببيانات  درا�شاتهم 

للباحثني من�شة ال�شتقاء املعرفة من منابعها.
خلدمة  التكنولوجية  املقومات  بال�شارقة  الرقمية  العامة  املكتبة  وظفت  كما 
املوؤ�ش�شات  االإم���ارات عرب توفري كل حمتويات  دول��ة  امل��زده��ر يف  الثقايف  ال��واق��ع 
اإليه على مدار ال�شاعة ومن  املعرفية والثقافية يف موقع واحد ميكن الو�شول 
اأم���ام اخلزائن  ال��و���ش��ول  اإت��اح��ة فر�شة  ال��ع��امل وه��و م��ا ي�شهم يف  اأن��ح��اء  جميع 

املعرفية االإماراتية لقطاعات اأو�شع من اجلمهور.
عن  للكتاب  ال�شارقة  لهيئة  التابعة  العامة”  ال�شارقة  “مكتبات  اإدارة  واأعلنت 
خمتلف  يف  العمرية  والفئات  االأف��راد  جلميع  جماناً  االإلكرتونية  مكتبتها  فتح 
 6 2020 مقدمة  يونيو  اأبريل حتى  ب��دءا من  اأ�شهر  ملدة ثالثة  العامل  اأنحاء 

وتتيح  خمتلفة  لغات   10 من  باأكر  اإل��ك��رتوين  معريف  وم�شدر  كتاب  ماليني 
مكتبات ال�شارقة الو�شول اإىل مكتبتها االإلكرتونية عرب الت�شجيل على الرابط 
األف   21 اأم��ام  ال��ق��راء  ليكون   /https://catalog.shjlib.gov.ae
حمتوى علمي واأكر من 30 األف مكتبة فيديو يف �شتى املجاالت والتخ�ش�شات 
اإىل  عاملية  ر�شالة جامعية  و5 ماليني  اإل��ك��رتوين  كتاب  األ��ف   160 اإىل جانب 

جانب عدد من املخطوطات والكتب النادرة والكتب االإلكرتونية وال�شوتية.
الكتب  من  وا�شعة  �شل�شلة  والفنون  للثقافة  دب��ي  هيئة  توفر  ذات��ه  ال�شياق  ويف 
املحلي عرب  الثقايف  امل�شهد  الفاعلة يف  االأط���راف  اأب��رز  واحل���وارات مع  الرقمية 
املن�شات والقنوات االإلكرتونية فيما اأعلن معر�ض “اآرت دبي” التظاهرة الفنية 
هذا  ن�شخته  تاأجيل  عن  املنطقة  يف  زخماً  الثقافية  الفعاليات  واأك��ر  الالمعة 
العام يف االنتقال بربناجمه احلافل بالفعاليات واحلوارات اإىل الف�شاء الرقمي، 
هذا  املبا�شر  البث  عرب  متوفراً  اأ�شبح  العاملي” ال��ذي  الفن  “منتدى  فيها  مبا 
�شبكة  عرب  للجميع  متاحا  اأ�شبح  ال��ذي  االأداء  عرو�ض  برنامج  اإىل  باالإ�شافة 
ات  اأمام عموم اجلمهور عرب املن�شّ اإليه متاحا  اأ�شبح الو�شول  االإنرتنت والذي 
والقنوات الرقمية مبا �شي�شمن ا�شتقطاب �شريحة جديدة من اجلمهور الذي 

مل ت�شبق له فر�شة التعّرف على مثل هذه املحتوى الثقايف.
باأ�شلوب  االإلكرتوين  العامل  اإىل  املادي  اأفينيو” مبحتواه  “ال�شركال  انتقل  كما 
فريدة  جتربة  مع  موعد  على  واملبدعون  الفنون  ع�ّشاق  اأ�شبح  وبذلك  مبتكر 
من نوعها متنحهم جميعا على حد �شواء فر�شة رائعًة ملتابعة فعاليات �شاالت 
من  معها  والتفاعل  امل��ع��ار���ض  ب��ني  التجول  مب��ق��دوره��م  �شيكون  حيث  العر�ض 
املنزل”  من  “االفتتاح  فعالية  �شهدت  وق��د  جديدة  مبتكرة  باأ�شاليب  منازلهم 

ح�شور ثالثة اآالف �شخ�ض �شمن جتربة رقمية فريدة.

االإمارات .. دور رائد يف �شناعة حمتوى رقمي متنوع مبتناول اجلميع

ال�شارقة توا�شل عمليات التعقيم با�شتخدام اأحدث الو�شائل امل�شتدامة وال�شديقة للبيئة

الإمارات توفر فح�س كورونا يف جميع م�صت�صفياتها جمانا لكافة احلالت التي تتطلب الفح�س 

اأجهزة فح�س كورونا ت�شغل العامل.. وحتذيرات من اإعالنات جتارية غري موثوقة
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اأخبـار الإمـارات
اأك�ادميي�ة اأب��وظبي احلك��ومي�ة تطل��ق حت�دي التعّل��م ال��رقمي 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت اأكادميية اأبوظبي احلكومية، الرائدة يف املنطقة يف جمال تطوير 
الكفاءات احلكومية، اإطالق حتدي التعّلم الرقمي �شمن مبادرة ال�شهر 
اأبوظبي، حيث �شيكون باإمكان جميع موظفي حكومة  الرقمي حلكومة 
اخلا�شة  ُبعد  عن  التعّلم  من�شة  عرب  التحدي  هذا  يف  امل�شاركة  اأبوظبي 

باالأكادميية.
وخالل هذا التحدي الذي �شي�شتمر ملدة ثالثة اأ�شهر )حتى نهاية يونيو( 
لي�شاهم يف حتقيق ا�شرتاتيجية التحول الرقمي التي اأطلقتها اأبوظبي، 
الربامج  م��ن  جمموعة  اإمت���ام  اأب��وظ��ب��ي  حكومة  موظفي  م��ن  �شُيطلب 
ممت  �شُ والتكنولوجيا  البيانات  وعلوم  االأع��م��ال  جم��االت  يف  التدريبية 
املتعلمون  و�شُيكّرم  الوظيفي.  اأدائهم  يف  التميز  حتقيق  على  مل�شاعدتهم 

والهيئات احلكومية الذين اأمّتوا اأكرب عدد من الربامج التدريبية بعد 
انتهاء التحدي يف يونيو 2020.

اأبوظبي  حكومة  موظفي  اكت�شاب  موا�شلة  اإىل  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وت��ه��دف 
من  اأك��ر  اُخ��ت��ريت  وق��د  الرقمي.  التحول  ع�شر  يف  املطلوبة  للمهارات 
100 دورة تدريبية من اأف�شل اجلامعات واملوؤ�ش�شات التعليمية يف العامل 
ممت  �شُ ُبعد، حيث  للتعّلم عن  اأبوظبي احلكومية  اأكادميية  من من�شة 

الربامج على هذه املن�شة مبا يتنا�شب مع احتياجات حكومة اأبوظبي.
وتعليقاً على ذلك، قالت �شعادة علياء عبداهلل املزروعي، مدير عام اأكادميية 
اأبوظبي احلكومية باالإنابة: "تدعم اأكادميية اأبوظبي احلكومية مفهوم 
ا�شتمرارية التعّلم من خالل من�شتها الرقمية، و�شيمّكننا هذا التحدي 
من موا�شلة دورنا الفاعل يف م�شرية التعّلم الرقمي يف اأبوظبي، ومن هنا 
فاإننا فخورون للغالية باال�شتثمار الكبري الذي تقوم به حكومة اأبوظبي 

فاعاًل  ُبعد دوراً  التعلم عن  ت��وؤدي برامج  ق��درات كوادرها، حيث  لتعزيز 
يف تزويد موظفي حكومة اأبوظبي باالأدوات واملهارات الالزمة ليتميزوا 
�شوق  م�شتقبل  يف  امل�شتمرة  ال��ت��غ��ريات  م��ع  ويتكيفوا  عملهم  اأم��اك��ن  يف 
العمل ويواكبوا اآخر امل�شتجدات، وكلنا اأمل باأن نرى املزيد من املوظفني 
يف  وامل�شاركة  املعرفية  مهاراتهم  ل�شقل  الفر�شة  يغتنمون  احلكوميني 

تنفيذ ا�شرتاتيجية التحول الرقمي الإمارة اأبوظبي."
اأبوظبي  اأك��ادمي��ي��ة  من�شة  على  امل��ت��وف��رة  التدريبية  ال��ربام��ج  رت  وُط����وِّ
من�شة  اأكرب  كور�شريا،  من�شة  مع  بال�شراكة  ُبعد  عن  للتعّلم  احلكومية 
تعليم عن ُبعد يف العامل، حيث قام فريق التعّلم عن ُبعد يف االأكادميية 
على  متوفرة  دورة  اآالف   3 بني  من  التحدي  لهذا  دورة   100 باختيار 
اإىل  امل��ح��دود  غ��ري  ال��و���ش��ول  اأب��وظ��ب��ي  حكومة  ملوظفي  و�ُشُيتاح  املن�شة. 
العامل.  االأكادميية يف  املوؤ�ش�شات  اأف�شل  290 من  اأكر من  برامج من 

وت�شم املن�شة عدة برامج و�شهادات عاملية من موؤ�ش�شات تعليمية مرموقة 
واملعهد  وجوجل،  كوليدج،  واإمربيال  دي��وك،  وجامعة  ييل،  جامعة  مثل 

الدويل للتطوير االإداري )اآي اإم دي(.
الرقمي"  "ال�شهر  عن مبادرة  اأعلنت حديثاً  اأبوظبي قد  وكانت حكومة 
والتي تهدف اإىل توظيف تكنولوجيا املعلومات يف حت�شني خدمة املجتمع 
الرقمية  واحل��ل��ول  اخل��دم��ات  م��ن  املتعاملني  ا���ش��ت��ف��ادة  وت��ع��زي��ز  املحلي 
خدمة   1000 م��ن  اأك���ر  حالياً  احلكومية  اجل��ه��ات  ت��ق��دم  اإذ  املبتكرة، 
 8 اإجن���از  عربها  يتم  املختلفة  الرقمية  القنوات  ع��رب  م��وزع��ة  حكومية 
الرقمي  التحول  م�شرية  وت�شكل  ال��ع��ام.  خ��الل  رقمياً  معاملة  ماليني 
األ��ف يوم   300 قيمة م�شافة على خمتلف ال�شعد، حيث توفر ح��وايل 
زيارة  مليون  عمل على موظفي احلكومة، باالإ�شافة اإىل اأكر من 16 

على املتعاملني يف اأبوظبي.

متوفرة عرب قنوات اخلدمات اللكرتونية والذكية

وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع توفر خدمة اإ�شدار وجتديد البطاقة ال�شحية يف 7 دقائق
•• دبي-الفجر:

البطاقات  اإ�شدار  خدمات  توفر  عن  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  ك�شفت 
 10 اإم��������ارات، م��ن��ه��ا   6 23 م���رف���ق ���ش��ح��ي يف  ال�����ش��ح��ي��ة وجت���دي���ده���ا، يف 
اخلليجي  التعاون  وجمل�ض  ال��دول��ة  مواطني  منها  وي�شتفيد  م�شت�شفيات، 
للوزارة  االإل��ك��رتوين  املوقع  عرب  اخلدمة  اإت��اح��ة  اإىل  باالإ�شافة  واملقيمني، 
ومراكز الطباعة، ا�شتناداً لقرار جمل�ض الوزراء رقم 18 لعام 2013 الذي 

حدد ارتباط تقدمي اخلدمات ال�شحية بالبطاقة ال�شحية.
بالوزارة، تقدمي  ال�شحي  الت�شجيل  اإدارة  التي توفرها  وتتيح هذه اخلدمة 
على  احل�شول  حاملها  تخول  التي  ال�شحية  البطاقة  على  احل�شول  طلب 
ال�شحة  ل��وزارة  التابعة  ال�شحية  املرافق  يف  والعالجية  ال�شحية  اخلدمات 

ووقاية املجتمع.  
 كما اأن الوزارة وفرت لفئة ذوي الهمم اإمكانية التقدمي على البطاقة عرب 
منافذ الت�شجيل ال�شحي يف املناطق الطبية، حيث يرفق امل�شتندات الالزمة 

وجواز  حكومي،  م�شت�شفى  من  ومعتمد  �شادر  طبي  تقرير  تت�شمن  التي 
واإقامة وهوية �شارية املفعول، ويتم من خالل هذه البطاقة توفري العالج 
الأ�شحاب الهمم جماناً يف اإطار حر�ض الوزارة على توفري خدمات الرعاية 
يتنا�شب مع ظروفهم  ومي�شر مبا  ب�شكل مب�شط  الهمم  الأ�شحاب  ال�شحية 

ولدجمهم يف املجتمع بال�شكل االأمثل.
ويرتبط اإ�شدار البطاقة ال�شحية ببطاقة الهوية ال�شارية ال�شالحية، والتي 
ميكن ا�شتخدامها كبديل عن البطاقة ال�شحية، وتكون �شالحيتها ملواطني 
اأما البطاقة ال�شحية  اأربع �شنوات،  الدولة ودول جمل�ض التعاون اخلليجي 

لغري املواطنني تكون �شاحلة ل�شنة واحدة قابلة للتجديد.

قنوات الكرتونية وذكية للخدمات
واأ���ش��ارت ال����وزارة اإىل اأن تفعيل اخل��دم��ات االل��ك��رتون��ي��ة وال��ذك��ي��ة ي��اأت��ي يف 
الدولة يف  تتخذها  التي  الوقائية  واالإج���راءات  االح��رتازي��ة  التدابري  اإط��ار 
 )-19 )ك��وف��ي��د  ك��ورن��ا  ف��ريو���ض  م��ع م�شتجدات  للتعامل  احل��ال��ي��ة  ال��ف��رتة 

املتعاملني وعلية فاإننا ب�شدد الرتويج  اإ�شعاد  حيث مت اغالق بع�ض مراكز 
االإلكرتونية للح�شول على اخلدمات. كما يت�شق تقدمي هذه  القنوات  عن 
بالتحول  احلكومية  التوجهات  م��ع  االل��ك��رتون��ي��ة  ال��ق��ن��وات  ع��رب  اخل��دم��ات 
الذكي للخدمات واإتاحتها للمتعاملني التي بدورها ت�شهم فعلياً يف حت�شني 
اأداء املوؤ�ش�شات احلكومية وتعزز ثقة املتعامل بها، موؤكداً �شعيها اإىل تطوير 
اخلدمات وامل�شاهمة باإيجابية يف و�شع ال�شيا�شات العامة واال�شرتاتيجيات، 
الر�شيدة ال�شت�شراف  القيادة  للدولة وتطلعات  النوعية  التحوالت  ومواكبة 
امل�شتقبل، ومبا يعزز روؤية دولة االإمارات لتكون من اأف�شل حكومات العامل 

بحلول العام 2021 .
ب�شكل  ال�شحية  اخل��دم��ات  ت��وف��ري  ت�شهيل  ع��ل��ى  حر�شها  ال�����وزارة  واأك����دت 
على  املتعاملني  ح�شول  ي�شمن  مب��ا  خ��ا���ض،  ب�شكل  الهمم  والأ���ش��ح��اب  ع��ام 
وكفاءة  ومب�شطة  �شهلة  ب��اإج��راءات  ال�شاعة  م��دار  على  احلكومية  اخلدمات 
توفري  اإىل  م�شرية  متعامليها.  وتوقعات  احتياجات  تلبي  و�شفافية  عالية 
اخلدمات عرب القنوات االلكرتونية والذكية واإتاحتها للمتعاملني، وال�شيما 

الأ�شحاب الهمم بناء على توجيهات حكومة االإمارات لتمكني اأ�شحاب الهمم 
واإعطائهم االأولوية يف اخلدمات واالإجراءات احلكومية.

ال�صحية للبطاقة  فئات   4
اخلدمة  خ��الل  من  ال�شحية  البطاقة  على  احل�شول  طلب  تقدمي  وميكن 
الذكية يف مراكز الطباعة اأو اخلدمة االإلكرتونية لالأفراد، اأو مراكز تقدمي 
اخلدمة يف مراكز الت�شجيل ال�شحي، اأو ال�شركات امل�شجلة بالنظام، الإتاحة 
املنا�شبة  الفئة  ال�شحية ح�شب  للبطاقة  والتجديد  االإ�شدار  تقدمي طلبات 

)مواطن، جمل�ض تعاون، وافد، فئة اأ�شحاب الهمم(. 
وت��وف��ر ه���ذه اخل��دم��ة ع��ل��ى امل��راج��ع��ني ال��وق��ت واجل��ه��د ال��الزم��ني الإج���راء 
معامالت الت�شجيل ال�شحي، وتخفف �شغط املراجعني على اأق�شام الت�شجيل 
اأف�شل  لتوفري  ال����وزارة  ج��ه��ود  اإط���ار  يف  وذل���ك  الطبية.  باملناطق  ال�شحي 
اأرقى  وف��ق  ب��ال��دول��ة  واملقيمني  للمواطنني  واالإداري�����ة  ال�شحية  اخل��دم��ات 

املمار�شات العاملية.

اأعنلت عن تنظيم دورة بنظام التعليم الإلكرتوين

غرفة ال�شارقة ُتعزز وعي جمتمع االأعمال عن بعد بطرق العدوى والوقاية من فريو�س كورونا

•• ال�صارقة-الفجر

و�شناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  اأع���ل���ن���ت 
ال�شارقة  مب��رك��ز  ممثلة  ال�����ش��ارق��ة 
تنظيم  ع��ن  وال��ت��ط��وي��ر،  للتدريب 
بنظام  ب���ع���د  ع����ن  ت���وع���وي���ة  دورة 
االإل�������ك�������رتوين( حول  )ال���ت���ع���ل���ي���م 
منها  ال��وق��اي��ة  وط���رق  "العدوى 
جمتمع  ت�شتهدف  ومكافحتها"، 
ال�شركات  وم�������ش���وؤويل  االأع����م����ال 
اإطار  يف  وذل��ك  اخل��ا���ض،  والقطاع 
اتخذتها  التي  الوقائية  التدابري 
ال���غ���رف���ة ل�����ش��م��ان احل���ف���اظ على 
يتما�شى  ومب���ا  امل��ج��ت��م��ع،  ���ش��الم��ة 
مع اجلهود واالإجراءات احلكومية 
انت�شار  م���ن  احل����د  اإىل  ال���رام���ي���ة 

اإىل  م�شرية  املحمولة،  الكمبيوتر 
امل��ت��درب��ون هو  م��ا يحتاجه  ك��ل  اأن 
اال�شرتاك من خالل موقع مركز 
والتطوير  ل��ل��ت��دري��ب  ال�������ش���ارق���ة 
املتعلم  اإدارة  ن��ظ��ام  اإىل  وال��دخ��ول 
اأو  بيوتهم  بالدورة من  وااللتحاق 
اأماكن عملهم، كما تت�شمن الدورة 
ت��ط��ب��ي��ق ع��م��ل��ي )حم���اك���اة ثالثية 
االأبعاد( وحمتوى غني بالو�شائط 
الفتة  ال��ث��ق��اف��ات،  لكافة  ومنا�شب 
�شيح�شلون على  املتدربون  اأن  اإىل 
االإلكرتوين  التعليم  اإمت��ام  �شهادة 
معتمدة من موؤ�ش�شة هايفيلد يتم 
االنتهاء  عند  اإلكرتونيا  حتميلها 

من الدورة بنجاح.

خطة عمل ممنهجة
عبداهلل  اأم���ل  اأ����ش���ارت  جانبها  م��ن 
ال�شارقة  م���رك���ز  م���دي���ر  ع��ل��ي  اآل 
اأن  اإىل  وال���ت���ط���وي���ر،  ل���ل���ت���دري���ب 
جهودها  ك��ث��ف��ت  ال�����ش��ارق��ة  غ��رف��ة 
م�����ن خ������الل ت���ف���ع���ي���ل ج���م���ل���ة من 
وو�شع  االح����رتازي����ة  االإج��������راءات 
من  للوقاية  ممنهجة  عمل  خطة 
)كوفيد  امل�شتجد  كورونا  فريو�ض 
من  ع���دد  ت��ط��ب��ي��ق  ���ش��م��ل��ت   ،)19
املمار�شات وتعميمها على املوظفني 
�شالمة  ي�شمن  مب��ا  وامل��ت��ع��ام��ل��ني 

ب�شكل  القيام  عن  ف�شال  اجلميع، 
االإدارات  وتطهري  بتعقيم  ي��وم��ي 
الرئي�شي  امل���ب���ن���ى  يف  واالأق���������ش����ام 
تطبيق  مت  كما  وفروعها،  للغرفة 
اإ�شعاد  مراكز  يف  وقائية  اإج���راءات 
املتعاملني تت�شمن توزيع القفازات 
على املتعاملني واملوظفني، وو�شع 
النقاط  ج��م��ي��ع  ع���ل���ى  امل���ع���ق���م���ات 
ف�شال  االأق�شام،  وداخل  اخلارجية 
عن اإلغاء ا�شتخدام جهاز الب�شمة، 
وت��ط��ب��ي��ق ن���ظ���ام ال��ع��م��ل ع���ن بعد 

اجل��زئ��ي، داع��ي��ة ال��ق��ط��اع اخلا�ض 
التعاون  اإىل  االأع���م���ال،  وجم��ت��م��ع 
املعنية  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات  م���ع 
الوقائية  االإج�������راءات  ت��ط��ب��ي��ق  يف 
تف�شي  مل���واج���ه���ة  واالح������رتازي������ة، 
والعمل  ال��ف��ريو���ض،  ه���ذا  ان��ت�����ش��ار 
اأوال على �شمان �شالمة موظفيهم 
و�شحتهم، من خالل اإتاحة فر�ض 
العمل عن بعد يف املجاالت التي ال 
اأو ح�شورا مبا�شرا  تتطلب وجودا 

يف مكان العمل.

)كوفيد  امل�شتجد  كورونا  فريو�ض 
.)19

وتتمثل حماور الدورة يف الرتكيز 
الدقيقة  احل���ي���ة  ال���ك���ائ���ن���ات  ع��ل��ى 
و�شل�شلة  ل����الأم����را�����ض  امل�����ش��ب��ب��ة 
العدوى، والعوامل التي تزيد من 
خطر االإ�شابة باالأمرا�ض املعدية، 
الرقابة  ت���داب���ري  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
وال���ن���ظ���اف���ة وال�������ش���ح���ة وم���ع���دات 

لقطاع  ال�����ع�����ام  امل�����دي�����ر  م�������ش���اع���د 
ال�شارقة،  الدعم يف غرفة  خدمات 
مع  امل�شاهمة  على  الغرفة  حر�ض 
اجلهات املعنية يف اإيجاد برامج من 
�شاأنها زيادة الوعي بطرق الوقاية 
امل�شتجد  ك����ورون����ا  ف����ريو�����ض  م����ن 
واملوظفني  االأعمال  اأ�شحاب  لدى 
مبناخ  تتمتع  ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة  ل��ت��وف��ري 
�شحة  ي�شمن  مب��ا  واآم����ن  ���ش��ح��ي 

واملعاجلة  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  ال���وق���اي���ة 
البيئي  والتلوث  للنفايات  االآم��ن��ة 
ف�شال  ال�����ش��ح��ي��ة،  وال��ت�����ش��ري��ع��ات 
اأ���ش��ح��اب العمل  ع��ن م�����ش��وؤول��ي��ات 
وامل���وظ���ف���ني اجت�����اه ال���وق���اي���ة من 

االأمرا�ض املعدية.

بيئة عمل اآمنة
ال�شام�شي  ���ش��ي��ف  م����رمي  واأك������دت 

و���ش��الم��ة امل��ج��ت��م��ع، م��و���ش��ح��ة اأن 
ه���ذه ال�����دورة ت��ق��دم ب��ال��ت��ع��اون مع 
الربيطانية  ه��اي��ف��ي��ل��د  م��وؤ���ش�����ش��ة 
االعتماد  ذات  امل��وؤ���ش�����ش��ات  اإح����دى 
التدريبية  ل����ل����ربام����ج  ال���������دويل 
هذا  يف  املتخ�ش�شة  تقدمها  التي 
نظام  جت��ه��ي��ز  مت  ح���ي���ث  امل����ج����ال، 
ت���ع���ل���ي���م اإل�������ك�������رتوين م�����ن خ����الل 
من�شات االأجهزة اللوحية واأجهزة 

نظام االعتماد الوطني االإماراتي 
يقدم خدمات التقييم عن بعد

•• اأبوظبي-وام:

الوطني  االع���ت���م���اد  اإدارة  ف��ع��ل��ت 
للموا�شفات  االإم�������ارات  ه��ي��ئ��ة  يف 
تقدمي   ، م��وا���ش��ف��ات  وامل��ق��اي��ي�����ض 
عمليات  وتنفيذ  االعتماد  خدمات 
ال��ت��ق��ي��ي��م يف ح������االت ال����ط����واريء 
مار�ض  �شهر  منت�شف  من  اعتباراً 
االإجراءات  مع  ان�شجاما  اجل��اري، 
ل�شمان  ال���دول���ة  يف  االإح����رتازي����ة 
�����ش����الم����ة ال����ع����ام����ل����ني واخل��������رباء 
اإط�����ار دعم  امل��وؤ���ش�����ش��ات وذل�����ك يف 
اجلهود الوطنية للحد من فريو�ض 
ك���ورون���ا امل�����ش��ت��ج��د ك��وف��ي��د 19 . 
العامري،  الدكتورة رحاب  واأك��دت 
الوطني،  االع��ت��م��اد  اإدارة  م��دي��ر 
ال�شيا�شة  تنفيذ  ب���داأت  االإدارة  اأن 
�شمن ثالثة حماور، والتي �شملت 
وكتيبات  للوثائق  املكتبي  التقييم 
امليداين  التقييم  حتويل  اجل��ودة، 
واإن  واأخ���ريا  بعد،  ع��ن  تقييم  اإىل 
لزم االأمر،اإعادة جدولة التقييمات 
للجهات تبعا لتقرير املخاطر املعد 
من قبل االإدارة على تلك اجلهات، 
برامج تدريبية  اإع��داد  اإىل  اإ�شافة 
للخرباء واملقييمن لتدريبهم على 
تنفيذ التقييمات وكيفية ا�شتخدام 
االإدوات والربامج التقنية بطريقة 
عمليات  خم��رج��ات  �شحة  ت�شمن 

التقييم.

الوطني  االع��ت��م��اد  اإدارة  وت��ب��ن��ت 
ع����دة م��ن��ه��ج��ي��ات ري����ادي����ة يف هذا 
ا�شتخدام  ط����ري����ق  ع�����ن  امل�����ج�����ال 
بعد  عن  للتقييم  متعددة  تقنيات 
جهات  مع  احلية  املقابالت  منها، 
عمليات  ومراقبة  املطابقة  تقييم 
الفيديو  خ���الل  م��ن  االخ���ت���ب���ارات 
للبدء  اإ�شافة  املرئي،  الت�شجيل  اأو 
التكنولوجية  االبتكارات  بت�شخري 
لتي�شري عملية التقييم كا�شتخدام 
حماكاة  اأن���ظ���م���ة  اأو  ال����روب����وت����ات 

. VR الواقع
امل���ب���ادرات �شمن  اإع����داد ه���ذه  ومت 
لنظام  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  خطط 
االإع���ت���م���اد ال���وط���ن���ي االإم�����ارات�����ي، 
مب�����ا م�����ن �����ش����اأن����ه احل�����ف�����اظ على 
املعنية،  االأط��راف  و�شالمة  �شحة 
دون  اخلدمات،  تقدمي  وا�شتدامة 
االعتماد  عملية  ب��ن��زاه��ة  م�شا�ض 
ومبا  ال��دول��ي��ة  للمتطلبات  وف��ق��اً 
ي��دع��م ا���ش��ت��دام��ة االأع���م���ال لدعم 
االإقت�شاد الوطني يف ظل الظروف 

الراهنة.
ين�شجم  التوجه  هذا  اأن  واأ�شافت 
م���ع م�����ش��ت��ه��دف��ات ح��ك��وم��ة دول���ة 
توفري  ح����ي����ث  م�����ن  االإم����������������ارات، 
كل  يف  ب���ان�������ش���ي���اب���ي���ة  اخل������دم������ات 
احلفاظ  ي�شمن  ومب��ا  ال��ظ��روف، 
ويحقق  وال�شالمة،  ال�شحة  على 
تقدمي  ال��ن��زاه��ة يف  معايري  اأع��ل��ى 

اخلدمات، ووفق اأف�شل املمار�شات 
االلتزام  ي��ع��ن��ي��ن��ا  ح��ي��ث  ال��ع��امل��ي��ة، 
باتخاذ كافة التدابري واالإجراءات 
االح����رتازي����ة حل��م��اي��ة االأط������راف 
املعنية من جهات تقييم املطابقة، 
والفنيني  واخل������رباء،  وامل��ق��ي��م��ني 

واملوظفني.
االعتماد  اإدارة  م��دي��ر  واأو���ش��ح��ت 
حزمة  نفذت  االإدارة  اأن  الوطني، 
ب��دي��ل��ة لدعم  ت��رت��ي��ب��ات وخ���ط���ط 
و�شمان ات�شاق العمليات، وت�شمن 
معايري ال�شحة وال�شالمة، وكذلك 
لال�شتمرارية  التجارية  االأع��م��ال 
ب�شالمة  امل�����ش��ا���ض  دون  ل��ل��ج��م��ي��ع 
توفري اخلدمات، و�شيظل التفعيل 

م�شتمراً خالل الفرتة املقبلة .
تباعاً  االإع���الن  �شيتم  اأن��ه  وذك���رت 
بخ�شو�ض  م�����ش��ت��ج��دات  اأي����ة  ع���ن 
البديلة  وال��رتت��ي��ب��ات  االإج�����راءات 
املحددة لكل جهة من جهات تقييم 
معتمدة،  ك���ان���ت  ����ش���واء  امل��ط��اب��ق��ة 
على  احل�����ش��ول  اإىل  م��ت��ق��دم��ة  اأو 
العمل  لت�شهيل  �شماناً  االعتماد، 
التي  اال�شتثنائية  ال��ف��رتة  خ��الل 
مير بها العامل.. ال�شيما واأن نظام 
االعتماد الوطني االإماراتي يدعم 
القدرة  ت��ع��زي��ز  ال���دول���ة يف  ج��ه��ود 
ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة ل����الأع����م����ال، واإزال�������ة 
التجارة،  اأم�����ام  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ع��وائ��ق 

ودعم االقت�شاد الوطني.

بالتعاون مع الهيئة ال�صعودية للمقيمني العقاريني املعتمدين   

ح�شول مقيمي العقارات ببلدية مدينة اأبوظبي على �شهادة مقّيم م�شارك   
•• اأبوظبي-الفجر:

ح�����ش��ل ع����دد م���ن م��وظ��ف��ي قطاع 
وطني(  )كادر  والعقارات  االأرا�شي 
ببلدية مدينة اأبوظبي على �شهادة 
الهيئة  ق��ب��ل  م���ن  م�����ش��ارك  م��ق��ي��م 
العقاريني  للمقيمني  ال�����ش��ع��ودي��ة 
الختبار  تخطيهم  بعد  املعتمدين 
والذي  االأول  للم�شتوى  االعتماد 
تدريبية  �شاعة   75 على  اح��ت��وى 
 103-101 امل���ن���اه���ج  ت�����ش��م��ن��ت 

امل�شتوى  ث���م  م�������ش���ارك(،  )م���ق���ّي���م 
املعتمد(،  امل��ق��ّي��م  )���ش��ه��ادة  ال��ث��اين 
وتليها �شهادة )مقّيم معتمد اأول(، 
يح�شل  ال��راب��ع  امل�شتوى  وبنهاية 
املتدرب على )�شهادة مقّيم زميل(.

امل���ه���ن���د����ض ع���ي�������ش���ى عمري  واأك���������د 
لقطاع  التنفيذي  املدير  املن�شوري 
االعتماد  اأن  وال��ع��ق��ارات  االأرا���ش��ي 
التجارب  لتوظيف  كخطوة  ي��اأت��ي 
تعزيز  �شاأنها  م��ن  ال��ت��ي  الناجحة 
ك������ف������اءات امل����وظ����ف����ني واالرت������ق������اء 

التقييم  م��ع��اي��ري  تت�شمن  وال��ت��ي 
ال��دول��ي��ة وم��ي��ث��اق مم��ار���ش��ة املهنة، 
االأ�شا�شية  واالإج�������راءات  وامل���ب���ادئ 
العقاري، وخ�شع منت�شبو  للتقييم 
ببلدية  ال���ع���ق���اري  ال��ت��ث��م��ني  ق�����ش��م 
برنامج  اإىل  اأب����وظ����ب����ي  م���دي���ن���ة 
ممار�شي  لتاأهيل  متكامل  تدريبي 

مهنة تقييم العقارات يف اأبوظبي.
اأربعة  ع��ل��ى  ال���ربن���ام���ج  وي���ح���ت���وي 
يح�شل  حيث  تعليمية،  م�شتويات 
�شهادة  االأول  امل�شتوى  يجتاز  م��ن 

اأن  ب����ج����ودة اخل�����دم�����ات، م�������ش���رياً 
ه���ذا ال��ربن��ام��ج ه��و اأح���د الربامج 
التخ�ش�شية والتي يقدمها القطاع 
التقييم  جم���ال  يف  ال��ع��ام��ل��ني  اإىل 
املح�شلة  رف��د  يتم  حيث  العقاري، 
املعرفية للمقيمني مبفاهيم مهمة 
يلموا  اأن  خاللها  من  ي�شتطيعون 
باملعايري الدولية للتقييم، مو�شحاً 

ال��ربن��ام��ج مي��ث��ل اخلطوة  ه���ذا  اأن 
االأ����ش���ا����ش���ي���ة ل���ت���ط���وي���ر وت���وط���ني 
للممار�شات  وف��ق��اً  التقييم  مهنة 
فنياً،  املوظفني  ومتكني  ال��دول��ي��ة، 
الوطنية  ال���ك���وادر  يف  واال���ش��ت��ث��م��ار 
ال�شابة وتعزيز قدراتها وموؤهالتها 
ورفع جاهزيتها ملمار�شة هذه املهنة 

احليوية.
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اأخبـار الإمـارات
دار الرب حتتفي ب�شاعة االأر�س

•• دبي-الفجر:

�شاركت جمعية دار الرب، ليلة اأم�ض االأول، ب�"�شاعة االأر�ض"، عرب التفاعل 
احلي مع احلدث العاملي واملنا�شبة البيئية الدولية، واإجراءات عملية جادة، 
وتوفري  عافيتها،  االأر����ض  ال�شتعادة  العاملية  اجل��ه��ود  يف  امل�شاهمة  بهدف 
الطاقة وتقنني ا�شتهالكها، واملحافظة على البيئة، وحمايتها من خماطر 

اال�شتنزاف، وتعزيز الوعي البيئي حول العامل. 
واأ�شار ح�شني البلو�شي مدير املكتب االإعالمي ل�"دار الرب"، اإىل اأن اجلمعية 
والتقنية  الكهربائية  االأجهزة  اإغالق جميع  على  املا�شية،  الليلة  حر�شت، 
كافة  يف  �شاعة،  ملدة  اإجمااًل،  الكهرباء  وخدمات  االإ�شاءة  واإطفاء  و�شواها، 

مبانيها والفروع واملراكز التابعة لها يف دبي وخمتلف اإمارات الدولة.

تنفيذي ال�شارقة  ميدد تعليق كل الفعاليات 
اجلماهريية واالحتفاالت حتى نهاية ابريل

•• ال�صارقة -وام: 

اأ�شدر املجل�ض   .. ال�شارقة  بتوجيهات �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل عهد ونائب حاكم 
التنفيذي الإمارة ال�شارقة قرارا يق�شي بتمديد فرتة تعليق اإقامة الفعاليات اجلماهريية االجتماعية والريا�شية 
واالحتفاالت كافة يف �شاالت االأفراح وقاعات املنا�شبات والفنادق واملرافق احلكومية واملجتمعية حتى نهاية ابريل 
املقبل كاإجراء وقائي واحرتازي وذلك يف اإطار جهود دولة االإمارات احلثيثة للم�شاهمة يف ال�شيطرة على فريو�ض 
كورونا اجلديد امل�شتجد "كوفيد 19" ومنع انت�شاره، وانطالًقا من احلر�ض على حماية و�شحة املواطنني واملقيمني 

و�شمان �شالمتهم.
وينفذ ما جاء يف القرار اعتباًرا من يوم االأربعاء 1 اإبريل 2020م، ويعمل به حتى نهاية اإبريل 2020، علماً باأن 

املدة قابلة للتمديد. 

بتوجيهات حمدان بن زايد 

 الهالل االأحمر يطلق عددا من املبادرات للت�شدي لفريو�س كورونا
•• اأبوظبي-وام:

بتوجيهات �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
من  ع��ددا  الهيئة  تطلق  االإم��ارات��ي  االأح��م��ر  الهالل  هيئة  رئي�ض  الظفرة 
املبادرات لدعم )�شندوق االإمارات وطن االإن�شانية( الذي اأعلن عن اإن�شائه 
موؤخرا بالتن�شيق مع الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث 
كورونا  لفريو�ض  للت�شدي  ال��دول��ة  يف  االإن�شانية  واملنظمات  واجلمعيات 

امل�شتجد.
اأن  االأح��م��ر  للهالل  ال��ع��ام  االأم���ني  الفالحي  عتيق  الدكتور حممد  واأك���د 
جهود  اإط���ار  يف  ت��اأت��ي  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  توجيهات 
الدولة للحد من انت�شار كورونا و تعزيز التدابري االحرتازية و الوقائية 
املبذولة  اأن �شموه يتابع باهتمام كبري اجلهود  اإىل  من الفريو�ض م�شريا 

على م�شتوى الدولة للحد من تداعيات فريو�ض كرورنا.
ال�شدد  ه��ذا  العمل يف  املزيد من  ب��ذل  الفالحي حر�ض �شموه على  واأك��د 
اأجل  م��ن  م�شاهماتهم  وت��وظ��ي��ف  وامل��ت��ربع��ني  امل��ان��ح��ني  دع��م  وا�شتقطاب 

حماية املجتمع من الفريو�ض وتداعياته ال�شحية.
كبريا  اهتماما  ي��ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  اإن  وق���ال 
لتوحيد جهود املنظمات االن�شانية واجلهات املخت�شة يف الدولة للت�شدي 
واالقت�شادية  ال�شحية  تداعياته  من  املجتمع  وحماية  كورونا  لفريو�ض 
اأن مبادرات الهيئة يف هذا ال�شدد  اإىل  واالجتماعية واالن�شانية.. م�شريا 
اللوج�شتي  والدعم  والغذاء  والتعليم  كال�شحة  حيوية  جماالت  تت�شمن 
التعليم  و  والرتبية  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارات  مع  بالتن�شيق  وذلك 

اإىل جانب االأمن الغذائي.
الطرود  ت��وف��ري  ال�شحي  امل��ج��ال  يف  الهيئة  م��ب��ادرات  تت�شمن  اأ���ش��اف:  و 

ويف  ال�شحة  وزارة  مع  بالتعاون  التعقيم  برنامج  يف  وامل�شاهمة  ال�شحية 
بعد  ع��ن  التعليم  برنامج  دع��م  الهيئة  م��ب��ادرة  ت�شتهدف  التعليم  جم��ال 
احلا�شوب  اأجهزة  توفري  والتعليم من خالل  الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون 
واملعينات الدرا�شية التكنولوجية واال�شتفادة من خربات متطوعي الهيئة 

يف اإعطاء درو�ض اإ�شافية للطالب عرب من�شة الوزارة.
ويف جمال الغذاء اأ�شار الفالحي اإىل اأن الهيئة �شتعمل على توفري الطرود 
الغذائية و املياه و اإي�شالها اإىل امل�شتهدفني يف مناطق تواجدهم.. على اأن 
ي�شاهم متطوعو الهيئة يف تعقيم اأجهزة ال�شراف االآيل ومنافذ بيع املواد 
املجتمع  �شرائح مهمة يف  ت�شتهدف  املبادرات  اأن هذه  الغذائية.. مو�شحا 
واالأ�شر  ال�شجناء  واأ���ش��ر  واالأي��ت��ام  الهمم  واأ���ش��ح��اب  امل��واط��ن��ني  كبار  مثل 

املتعففة.
اأن��ه مت م��وؤخ��را االإع���الن عن �شندوق االإم���ارات وط��ن االإن�شانية يف  يذكر 

الدولة للت�شدي لفريو�ض كورونا امل�شتجد )كوفيد 19( وذلك بالتن�شيق 
الهالل  وهيئة  والكوارث  واالأزم��ات  الطوارئ  الإدارة  الوطنية  الهيئة  بني 

االأحمر االإماراتي واجلمعيات واملنظمات االإن�شانية يف الدولة.
وي�شتقبل ال�شندوق م�شاهمات االأفراد واملوؤ�ش�شات املادية والعينية اإ�شافة 
وال�شيارات  احليوية  وامل��راف��ق  املباين  يف  املتمثلة  االأخ��رى  امل�شاهمات  اإىل 
االح��م��ر على م�شتوى  ال��ه��الل  م��راك��ز  ع��رب  اللوج�شتي  ال��دع��م  وو���ش��ائ��ل 
وتنظيم  الإدارة  اآل��ي��ة  و�شع  ومت  االأخ����رى..  اخل��ريي��ة  واجلمعيات  ال��دول��ة 
الوطنية  اجل��ه��ود  توحيد  ب��ه��دف  وامل��ادي��ة(  )العينية  امل�شاهمات  واإدام����ة 

للت�شدي لفريو�ض كورونا.
ياأتي اإن�شاء ال�شندوق تعزيزا جلهود الدولة يف احلد من تداعيات الفريو�ض 
م�شامني  وجت�شيد  واالج��ت��م��اع��ي��ة  واالق��ت�����ش��ادي��ة  واالإن�����ش��ان��ي��ة  ال�شحية 
التالحم املجتمعي الذي ي�شود جمتمع االإمارات الذي ي�شد بع�شه بع�شا.

بح�صور ممثلي وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع

جلنة ال�شوؤون ال�شحية والبيئية باملجل�س الوطني االحتادي تناق�س عن بعد مواد م�شروع قانون احتادي ب�شاأن ال�شحة العامة

والتكنولوجيا.
خالل  مت  اأن���ه  اإىل  �شعادته  واأ���ش��ار 

اأث��ب��ت��ت جناحها  ق���د  وامل��خ��ت�����ش��ة، 
التحتية  البنية  ظل  يف  وفعاليتها 

االج���ت���م���اع م��ن��اق�����ش��ة ب��ع�����ض م���واد 
ب�شاأن  احت�������ادي  ق����ان����ون  م�������ش���روع 

واملعلوماتية ال�شلبة التي متتلكها 
ق����ط����اع االت���������ش����االت  ال�����دول�����ة يف 

•• اأبوظبي-الفجر:

ال�شحية  ال�����ش��وؤون  جل��ن��ة  ناق�شت 
الوطني  امل��ج��ل�����ض  يف  وال���ب���ي���ئ���ي���ة 
الذي  اجتماعها  خ��الل  االحت���ادي 
 29 امل��واف��ق  اأم�����ض االأح���د  عقدته 
من  ب��ع��د  ع���ن  2020م،  م���ار����ض 
كونفرن�ض،  الفيديو  تقنية  خ��الل 
اأحمد  حم���م���د  ����ش���ع���ادة  ب���رئ���ا����ش���ة 
اللجنة، عددا من  اليماحي رئي�ض 
م����واد م�����ش��روع ق��ان��ون احت����ادي يف 
يتكون  ال��ذي  العامة  ال�شحة  �شاأن 
ممثلي  بح�شور  م��ادة،   )38( من 

وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع.
اللجنة  اأع�����ش��اء  االج��ت��م��اع  ح�شر 
���ش��ع��ادة ك��ل م���ن: ال��دك��ت��ورة حواء 
ال�شحاك املن�شوري مقرر اللجنة، 
النائب  ال�شرهان  عبداهلل  وناعمة 
الثاين لرئي�ض املجل�ض، والدكتورة 
م����وزه حم��م��د ال��ع��ام��ري، وع����ذراء 
اأحمد  وجميلة  رك��ا���ض،  ب��ن  ح�شن 
املهريي، و�شميه عبداهلل بن حارب 

ممثلي  بح�شور  ال��ع��ام��ة،  ال�شحة 
املجتمع،  ووق���اي���ة  ال�����ش��ح��ة  وزارة 
ا�شتف�شارات  ع���ل���ى  ردوا  ال����ذي����ن 
ب�شاأن  اللجنة  اأع�����ش��اء  وت�����ش��اوؤالت 
االن�����ت�����ه�����اء من  ال����ت����ي مت  امل����������واد 
مناق�شتها، الفتا اإىل اأنه �شي�شتكمل 
مناق�شة بقية املواد بح�شور ممثلي 

الوزارة خالل االجتماع املقبل.
واأو�شح اليماحي اأن م�شروع قانون 
العامة  ال�����ش��ح��ة  ب�����ش��اأن  احت������ادي 
االإن�شان  �شحة  تعزيز  اإىل  يهدف 
عليها  وامل����ح����اف����ظ����ة  وامل����ج����ت����م����ع 
التي ت�شر  وحمايتها من املخاطر 
�شورها  ب��ك��اف��ة  ال��ع��ام��ة  بال�شحة 
وفقا للمبداأ االحرتازي والرباهني 
التعاون  وتعزيز  امل��وؤك��دة،  العلمية 
امل�شتويات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  وال��ت��ن�����ش��ي��ق 
ال��داخ��ل��ي��ة واخل���ارج���ي���ة يف جمال 
ملواجهة  واال����ش���ت���ج���اب���ة  ال���ت���اأه���ب 
امل�شاكل ال�شحية، وذلك من خالل 
الر�شد  اآل����ي����ات  وت���ط���وي���ر  و����ش���ع 
ل���الك���ت�������ش���اف امل���ب���ك���ر ل���الأم���را����ض 

ال�شويدي.
ك���م���ا ح�����ش��ر االج���ت���م���اع ع����ن بعد 
ال�شحة  وزارة  مم���ث���ل���و  اأي���������ش����ا 
�شعادة  م���ن:  ك��ل  املجتمع  ووق��اي��ة 
الدكتور عبدالنا�شر بن�شامل خبري 
والدكتورة  ال�شحية،  الت�شريعات 
ل����ب����ن����ى ع����ل����ي ال���������ش����ع����ايل م���دي���ر 
العامة،  ال�����ش��ح��ة  ���ش��ي��ا���ش��ات  اإدارة 
م�شت�شار  �شالمة  ر�شا  وال��دك��ت��ورة 

ال�شحة العامة.
اليماحي  حم���م���د  ����ش���ع���ادة  وق������ال 
وا�شلت  اللجنة  اإن  اللجنة  رئي�ض 
مع  متا�شيا  بعد  ع��ن  اجتماعاتها 
والوقائية  االحرتازية  االإج��راءات 
للحد  ال�����دول�����ة  ت���ت���خ���ذه���ا  ال����ت����ي 
م��ن ان��ت�����ش��ار االأوب���ئ���ة واالأم���را����ض 
وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ���ش��الم��ة خمتلف 
اأن  اإىل  م�����ش��ريا  امل��ج��ت��م��ع،  ف���ئ���ات 
للجان  ب���ع���د  ع����ن  االج����ت����م����اع����ات 
�شواء  االحت���ادي  الوطني  املجل�ض 
ب��ح�����ش��ور مم��ث��ل��ي احلكومة  ك��ان��ت 
املعنية  اأو بح�شور ممثلي اجلهات 

وللمخاطر امل�شرة ب�شحة االإن�شان 
تفاديها  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  وتقييمها 
م�شتوى  ورف�����ع  م��ن��ه��ا،  احل����د  اأو 
واملخاطر  بالعوامل  املجتمع  وعي 
االإن�شان  ���ش��ح��ة  ع��ل��ى  ت��وؤث��ر  ال��ت��ي 
ال�شعور  وت���ر����ش���ي���خ  وم�����ش��ب��ب��ات��ه��ا 
واجلماعية  ال��ف��ردي��ة  بامل�شوؤولية 
على زيادة توعية املجتمع باأ�شاليب 

وقاية �شحة االإن�شان.
كما ي��ه��دف م�����ش��روع ال��ق��ان��ون اإىل 
و�شع نظام الإدارة املخاطر ال�شحية 
الوطنية  الطوارئ  خطط  واإع��داد 
منها،  احلد  اأو  ملواجهتها  الالزمة 
املر�ض  اأ�شباب  ر�شد  اآليات  وو�شع 
واال����ش���اب���ة وال���وف���اة ب�����ش��ك��ل كامل 
وم���دق���ق، وال��ع��م��ل ع��ل��ى احل���د من 
املخاطر التي توؤثر اأو قد توؤثر على 
وو�شع  واملجتمع،  االإن�����ش��ان  �شحة 
التاأثريات  تقييم  اآل��ي��ات  وتطوير 
على  املناخية  وال��ت��غ��ريات  البيئية 
ال�شحة العامة والعمل على و�شع 

اآليات احلد من تلك التاأثريات.

مكتبة معهد دبي الق�شائي تدعم منظومة التعلم عن بعد
•• دبي-الفجر:

اإطار اخلطوات اال�شتباقية التي  يف 
ات��خ��ذت��ه��ا ح��ك��وم��ة دول����ة االإم�����ارات 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة ل��ل��ت��غ��ل��ب على 
ت��ب��ع��ات ان��ت�����ش��ار ف���ريو����ض ك���ورون���ا 
ع����امل����ًي����ا، ومت����ا�����ش����ًي����ا م�����ع اجل���ه���ود 
اأجل  م��ن  االأزم�����ة،  الإدارة  امل��ب��ذول��ة 
ال�شالمة  م��ع��اي��ري  اأق�����ش��ى  ت��وف��ري 
العامة لكافة �شرائح املجتمع، مبن 
وطالب  التعليمية  ال���ك���وادر  فيهم 
املدار�ض وموؤ�ش�شات التعليم العايل، 
منظومة  االإم���ارات  حكومة  اأطلقت 
دبي  معهد  ويوفر  بعد.  عن  التعلم 
مهمة  اأداة  ل��ل��ب��اح��ث��ني  ال��ق�����ش��ائ��ي 
وذلك  العلمي،  حت�شيلهم  ملوا�شلة 
ت��ع��ّد من  ال��ت��ي  م��ن خ���الل مكتبته 
املتخ�ش�شة  القانونية  املكتبات  اأهم 

يف الدولة.
����ش���ع���ادة  ق�������ال  ال���������ش����دد  ه�������ذا  ويف 
القا�شي الدكتور جمال ال�شميطي، 
الق�شائي:  دب���ي  معهد  ع���ام  م��دي��ر 
ا�شتجابة  ت�����ش��ج��ي��ل  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ن��ا 
عن  جن��م��ت  ال��ت��ي  للتبعات  �شريعة 
مع  بالتناغم  عاملًيا،  ك��ورون��ا  تف�شي 
ودعًما  الر�شيدة،  قيادتنا  توجيهات 
واالإر�شادات  الوقائية  ل��الإج��راءات 
ع���ن اجلهات  ال�������ش���ادرة  ال�����ش��ح��ي��ة 
امل����ع����ن����ي����ة. وع���م���ل���ن���ا ع����ل����ى اإج��������راء 
عملياتنا  يف  التغيريات  من  الكثري 
ويف  املكتبة.  �شمنها  وم��ن  واأدائ���ن���ا، 
نظام  بتفعيل  ق��م��ن��ا  ال�����ش��دد،  ه���ذا 
لراحة  االإل���ك���رتون���ي���ة  االإ����ش���ع���ارات 
امل��ت��ع��ام��ل��ني وع������دم ح��اج��ت��ه��م اإىل 
مغادرة منازلهم. وعالوة على ذلك 
للم�شتعريين  االإع�����ارة  جت��دي��د  مت 
متا�شًيا مع الظروف الطارئة، ف�شاًل 
عن موا�شلة تزويد وتغذية النظام 
باأوعية معلومات جديدة من الكتب 
وال����دوري����ات ال��ق��ان��ون��ي��ة، ل��ت��ك��ون يف 

والباحثني.  املهتمني  اأيدي  متناول 
و���ش��ن��ظ��ل ع��ل��ى ت��وا���ش��ل م���ع جميع 
ال��ف��ئ��ات ل��ت��وف��ري اح��ت��ي��اج��ات��ه��م من 
ل�شمان  املعرفية،  امل�شادر  خمتلف 
املراجع  م��ن  باحتياجاتهم  رف��ده��م 
املعهد  مكتبة  وت��زخ��ر  املطلوبة". 
الق�شائية  واالأح��ك��ام  امل��ب��ادئ  بكافة 
العليا  امل����ح����اك����م  م�����ن  ال�����������ش�����ادرة 
واملبادئ  واالج���ت���ه���ادات  ب���ال���دول���ة، 

اإن  والق�شائية.  القانونية  العلوم 
ه����ذا ال���ك���ي���ان امل���ع���ريف ال�����ذي يوفر 
ك��ت��اب، ي�شاعد  اآالف   10 اأك��ر م��ن 
بالوظائف  وامل�شتغلني  ال��ب��اح��ث��ني 
القانونية يف هذه الظروف احلرجة 
وا�شتكمال  م��ع��ارف��ه��م  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
تامة  براحة  وم�شاقاتهم  اأبحاثهم 
واحًدا  بذلك  لتحقق  منازلهم،  من 
من اأهدافها املهمة، املتمثلة يف ن�شر 

ال�������ش���ادرة م���ن حم��اك��م ال��ن��ق�����ض يف 
ال������دول ال��ع��رب��ي��ة، ب���االإ����ش���اف���ة اإىل 
القانونية  والدوريات  الكتب  اأحدث 
للطلبة  ومي����ك����ن  امل���ت���خ�������ش�������ش���ة. 
والباحثني واالأكادمييني االن�شمام 
املتنامية  ع�����ش��وي��ت��ه��ا  ق���اع���دة  اإىل 
ل��ل��ح�����ش��ول م���ن���ه���ا ع���ل���ى ال�������روات 
وال�شاملة  امل��ت��ن��وع��ة  امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة 
ومعارف  وف�����روع  اأ����ش���ول  ���ش��ت��ى  يف 

املعارف القانونية والق�شائية، ودعم 
اأهدافنا  العلمي، وتعزز من  البحث 
وتاأهيل  اإع�����داد  يف  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
واملتخ�ش�شني  امل���واط���ن���ة  ك����وادرن����ا 
لرفد موؤ�ش�شاتنا العدلية بالكفاءات، 
من منطلق اإمياننا الرا�شخ باأهمية 
ال�شلطة  اأع�����ش��اء  اإع����داد  ال��ك��ت��اب يف 
وامل�شتغلني  والباحثني  الق�شائية 

بالقانون ب�شفة عامة.
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اأخبـار الإمـارات
»بيت اخلري« تقدم 10 مليون درهم ملواجهة جائحة »الكورونا«

•• دبي –الفجر:

دعماً  دره����م،  م��الي��ني   10 اخلري” مب��ب��ل��غ  “بيت  ت��ربع��ت 
بهدف  “الكورونا”،  جائحة  مواجهة  يف  احلكومية  للجهود 
مقدمتها  ويف  واملجاالت،  القطاعات  بع�ض  اإمكانيات  تعزيز 

القطاع ال�شحي.
جاء ذلك �شمن الهبة الوطنية ملواجهة جائحة “الكورونا”، 
امل��وؤ���ش�����ش��ات احلكومية  م��ن  ���ش��ارك��ت فيها جم��م��وع��ة  وال��ت��ي 
درهم،  مليون   52 وجمعت  ب��دب��ي،  ال��ع��ام  النفع  وجمعيات 
و�شمت باالإ�شافة جلمعية بيت اخلري كل من “دبي العطاء” 

و”ال�شوؤون االإ�شالمية والعمل اخلريي” و”حممد بن را�شد 
اخلريية” و”دار الرب” و”دبي اخلريية«.

اخلري” لتقدمي  “بيت  ت��وج��ه  �شمن  امل���ب���ادرة  ه���ذه  وت��اأت��ي 
م�شاهمات وقفية وت�شاركية لدعم املبادرات املجتمعية، حيث 
دعمت خالل 2019 مركز زايد لغ�شيل الكلى بدبي مببلغ 
التخ�ش�شي  اجلليلة  مل�شت�شفى  وقدمت  دره��م،  مليون   10
لالأطفال مبلغ 2 مليون درهم، و�شاهمت بدعم جهات خريية 
اإنفاقها  �شمن  وذل���ك  دره���م،  مليون   2،4 مببلغ  خمتلفة 

اخلريي الذي بلغ العام املا�شي 216،2 مليون درهم.
الكورونا،  وب��اء  ملواجهة  ا�شتعدت  قد  اجلمعية  اإدارة  وكانت 

باتخاذ حزمة من االإج��راءات الوقائية، كا�شتقبال الطلبات 
والتطبيقات  واالأنظمة  االإلكرتوين  املوقع  عرب  والتربعات 
الذكية، وعمل %50 من كوادرها عن بعد، وو�شعت خططاً 
املري  توزيع  للم�شاعدات، حيث قررت  االآم��ن  للتوزيع  بديلة 
البنكية،  البطاقات  عرب  ال�شهرية  وامل�شاعدات  الرم�شاين 
وت��وف��ري امل�����ش��اع��دات ال��ط��ارئ��ة م��ن خ���الل ���ش��رك��ة �شرافة، 
وتو�شيل امل�شاعدات الغذائية والعينية اإىل بيوت املحتاجني، 
وجبات  وت��ق��دمي  الرم�شانية،  اخليم  اإل��غ��اء  اإىل  باالإ�شافة 
اأماكن  يف  جمهزة  مركبات  خ��الل  م��ن  لل�شائمني  االإف��ط��ار 

تواجدهم.

••راأ�ض اخليمة – الفجر 

اأكدت �شرطة راأ�ض اخليمة عدم ت�شجيل خمالفات على �شعيد تقييد حركة 
اجلمهور والبقاء يف املنازل خالل فرتة تطبيق برنامج التعقيم الوطني يف 

مرحلته االأوىل خالل الثالثة اأيام املا�شية مما �شاهم يف اجناح الربنامج .
 ومن جانبه اأ�شاد اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام �شرطة 
املخت�شة  اجلهات  تبذلها  التي  واحلثيثة  املتميزة  باجلهود  اخليمة،  راأ���ض 
الذي   ) الوطني  التعقيم  برنامج   ( راأ���ض اخليمة، �شمن  اإم��ارة  واملعنية يف 
يتبنى كافة اآليات واإجراءات التعقيم يف الدولة عامة، واالإمارة خا�شة، مثمناً 
تعاون جمهور راأ�ض اخليمة من مواطنني ومقيمني وزّوار بتحقيق االلتزام 
اأيام  املنازل خالل فرتة التعقيم يف مرحلته االأوىل من الثالث  والبقاء يف 
املا�شية، االأمر الذي اأدى اإىل دعم وجناح اجلهود الوطنية وبالتايل اإجناح 

الربنامج.
على  الوطني  التعقيم  برنامج  فرتة  لتمديد  نظراً   : النعيمي  اللواء  وق��ال 
ابتداء من  اأبريل، وذلك   5 املوافق  املقبل  االأح��د  الدولة حتى يوم  م�شتوى 
متام ال�شاعة الثامنة م�شاًء كل يوم وحتى متام ال�شاعة ال�شاد�شة �شباحاً، فقد 
وفرت القيادة العامة ل�شرطة راأ�ض اخليمة، 102 دورية تتواجد يف امليدان 
دعماً خلطط برنامج التعقيم الوطني يف كافة طرق واأحياء راأ�ض اخليمة، 

مبا ي�شمن تعزيز موؤ�شر ال�شعور باالأمن واالأمان وي�شهل من مهام برنامج 
االآن وال  اإىل  راأ���ض اخليمة مل ت�شجل  ب��اأن �شرطة  الوطني، موؤكداً  التعقيم 
خمالفة بحق اجلمهور نظراً للتعاون الذي يبديه اأفراد املجتمع مع برنامج 
التعقيم الوطني وااللتزام امللمو�ض من اجلميع موجها ال�شكر والتقدير اإىل 
فرق وجلان اجلهات املخت�شة، لتاأمينهم تنفيذ الربنامج، �شمن اإطار دعم 
االإج��راءات والتدابري االمنية والوقائية للوقاية من مر�ض كورونا كوفيد 

املجتمع. وا�شتقرار  و�شالمة  اأمن  على  حفاظاً  تف�شيه  ومكافحة   19
التعليمات  خمالفة  ب��اأن   ، النعيمي  علوان  بن  اهلل  عبد  علي  اللواء  واأ�شاف 
االأمنية وال�شحية تعر�ض اأ�شحابها للم�شاءلة  القانونية، حيث �شيتم ت�شديد 
اإجراءات تقييد احلركة من ال�شاعة 8 م�شاًء وحتى 6 �شباحاً يومياً حتى 5 
اإبريل، موجهاً ر�شالة ثناء وعرفان خا�شة لكل من دعم وا�شتجاب حلملة) 
فئاتهم  باختالف  اجلمهور  اأف��راد  كافة  منا�شداً   ،) خلك_يف_البيت   #
كافة  الربنامج  يحقق  حتى  الوطني  التعقيم  برنامج  دع��م  يف  باال�شتمرار 
ب�شرية، متمنياً  دون خ�شائر  االأزم��ة  واأهمها تخطي هذه  ال�شامية،  اأهدافه 
اأكد قائد عام �شرطة راأ���ض اخليمة باأنه مت  االأم��ن وال�شالمة للجميع، كما 
تغطية %100 من مناطق االإمارة خالل الثالث اأيام املا�شية من برنامج 
التعقيم الوطني و�شيوا�شل الربنامج عمله اأكر خالل االأيام القادمة حتى 

اخلام�ض من اإبريل.

•• ال�صارقة-الفجر:

االجتماعية  اخلدمات  لدائرة  التابع  بال�شارقة؛  امل�شنني  رعاية  دار  طبقت 
احلجر املنزيل الذاتي االح���رتازي، ملقيمي ال��دار من االأب��اء واالأم��ه��ات من 
كبار ال�شن، لفرتة اأ�شبوعني قابلة للتمديد، وذلك بالتن�شيق مع اإدارة الطب 
الدار  قاطني  ووقاية  �شالمة  ل�شمان  الطبية،  ال�شارقة  مبنطقة  الوقائي 

وحمايتهم بخطوات ا�شتباقية. 
اأن دائ����رة اخلدمات  امل�����ش��ن��ني؛  واأك����دت م���رمي ال��ق��ط��ري، م��دي��ر دار رع��اي��ة 
االجتماعية ارتاأت تطبيق احلجر املنزيل الذاتي ملقيمي الدار، وفقاً الأعلى 
معايري الوقاية االحرتازية للحد من التقاط اأو ن�شر عدوى فريو�ض كورنا 
ال��دار، كنوع من اخلطط  امل�شتجد؛ بني كبار ال�شن واملوظفني العاملني يف 

اال�شتباقية ل�شالمة وحماية اآبائنا واأمهاتنا القاطنني بالدار.
االحرتازية  اخل��ط��وات  �شمن  م��ن  اأن  امل�شنني؛  رع��اي��ة  دار  مدير  واأ���ش��اف��ت 
االأخ�����رى ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا ال���دائ���رة يف �شبيل ح��م��اي��ة ه���ذه ال��ف��ئ��ة؛ اإط���الق 
االخت�شا�شيني  م��ع  التوا�شل  للمنت�شبني  تتيح  اإل��ك��رتون��ي��ة  توا�شل  ق��ن��اة 
االجتماعية  االأن�شطة  وتنفيذ  اليومية  املتابعة  يخ�ض  فيما  االجتماعيني، 

بعد”. “عن 
ا�شرتاطات وموا�شفات  الدار مهيئة م�شبقاً مبختلف  اأن  القطري؛  واأك��دت 
احلجز املنزيل االحرتازي؛ والتي ت�شمل توفر الغرف الفردية مع دورة مياه 
والكهرباء  )امل��اء  من  االأ�شا�شية  اخلدمات  جانب   اإىل  غرفة،  بكل  اخلا�شة 
والعالجات  واالدوي�����ة  ال��ت��ه��وي��ة،  التكييف،  اأو  وال��ت��دف��ئ��ة  ال��ق��م��ام��ة  وج��م��ع 
االأ�شا�شية  اللوازم  اإىل  باالإ�شافة  املزمنة(،  باالأمرا�ض  امل�شابني  لالأ�شخا�ض 
من املالب�ض، والغذاء، و�شيلة ات�شال، مبا يف ذلك الو�شيلة اخلا�شة للمراقبة 

من قبل العاملني القائمني على خدمة كبار ال�شن.
ورفعت الدائرة موؤخراً؛ درجة الوقاية يف كافة دورها للرعاية االجتماعية - 
املتمثلة يف )دار رعاية امل�شنني، درا الرعاية االجتماعية لالأطفال، دار االأمان، 
االإجراءات  امل���راأة(- من خالل جمموعة من  الر�شد، مركز حماية  واح��ات 
والتدابري االحرتازية املتعلقة مبنت�شبي الدور والعاملني فيها، مبا يف ذلك 

املرافق التابعة لها  باتباع 27 تدبرياً احرتازياً وقائياً.
1986م، الإي��واء كبار ال�شن  اإن�شاوؤها يف عام  اأن دار رعاية امل�شنني مت  علماً 
من فاقدي الرعاية االجتماعية، ممن جتاوزت اأعمارهم ال�شتني عاماً، وال 

يجدون من يرعاهم وال ي�شتطيعون اإدارة �شوؤون اأنف�شهم.

•• راأ�ض اخليمة – الفجر 

الوقائية  اجل���ه���ود  ت��ع��زي��ز  اإط�����ار  يف 
و�شالمة  ���ش��ح��ة  ل��ت��اأم��ني  ال���رام���ي���ة 
م�شتويات  اأع��ل��ى  و���ش��م��ان  امل��ج��ت��م��ع، 
احلماية جلميع اأف��راده، بداأت دائرة 
اخل��دم��ات ال��ع��ام��ة – راأ�����ض اخليمة  
حملة مو�شعة لتعقيم وتطهري كافة 
طرق و�شوارع االإم��ارة، وذل��ك �شمن 
ت�شتهدف  ال���ت���ي  ال�����ش��ام��ل��ة  اخل���ط���ة 
اإمارة  امل��راف��ق واالأم���اك���ن ال��ع��ام��ة يف 
راأ������ض اخل��ي��م��ة  ب��ا���ش��ت��خ��دام اأح����دث 
اأف�شل  وال��ت��ق��ن��ي��ات ووف���ق  االأج���ه���زة 
امل��م��ار���ش��ات ال��ع��امل��ي��ة امل��ت��ب��ع��ة يف هذا 
اأحمد حممد  املهند�ض  واأكد  ال�شاأن. 
احل���م���ادي   م��دي��ر ع���ام ال���دائ���رة  اأن 
التي  اجلهود  اإط��ار  يف  تاأتي  احلملة 
تبذلها املوؤ�ش�شات احلكومية يف اإمارة 
راأ�����ض اخل��ي��م��ة ، وال��ت��ي ت��ت��ك��ام��ل مع 
التي  املكثفة  واالإج�����راءات  ال��ت��داب��ري 
وهيئات  م��وؤ���ش�����ش��ات  ك��اف��ة  ت��ت��خ��ذه��ا 
اال�شتثنائي،  املوقف  ه��ذا  يف  ال��دول��ة 
وال���رام���ي���ة ل��ت��وف��ري اأع���ل���ى درج����ات 

املجتمع،  الأف���راد  والوقاية  احلماية 
الدولية  املعايري  اأف�شل  مراعاة  مع 

املتبعة يف هذا املجال.
ون��ا���ش��د م��دي��ر ع��ام دائ���رة اخلدمات 
املجتمع  فئات  كافة  على  اأن  العامة 
واإتاحة  ال��ع��م��ل  ف����رق  م���ع  ال���ت���ع���اون 

على  م��ه��ام��ه��م  الأداء  ل��ه��م  امل���ج���ال 
ال���وج���ه االأك���م���ل وع����دم ال��ت��ج��م��ع يف 
�شالمة  على  حر�شاً  املعلنة  امل��واق��ع 

اجلميع.
ولفت نائب مدير  اخلدمات العامة 
�شمبيج   ع��ي�����ش��ى  امل��ه��ن��د���ض  ����ش���ع���ادة 

توفري  مت  اأن������ه  اإىل  ال�������ش���ام�������ش���ي   
مركبات  من  الالزمة  املعدات  كامل 
التعقيم  وم�����واد  واأدوات  ال����دائ����رة، 
اخلربة  لديهم  وموظفني  املنا�شبة، 
التعقيم،  العالية يف جمال  والكفاءة 
املنا�شب،  ب��ال��ل��ب��ا���ض  ت��زوي��ده��م  ومت 

اأعمال  ملبا�شرة  امليدان  اإىل  والنزول 
التعقيم التي ت�شتمر ب�شكل يومي يف 
االيام املحددة ح�شب برنامج التعقيم 

الوطني . 
اأطلقتها  ال���ت���ي  احل��م��ل��ة  وت�����ش��ت��م��ر 
ال���دائ���رة ح��ت��ى ت��اري��خ اخل��ام�����ض من 

اب��ري��ل ب��ال��ت��ع��اون م��ع ه��ي��ئ��ة الطرق 
اخليمة  راأ����ض  و�شرطة  وامل��وا���ش��الت 
اإىل عدد  اإ���ش��اف��ة  امل����دين،  وال���دف���اع 
م��ن اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة يف 

االإمارة،
 حيث بداأت احلملة اأعمالها بتطهري 

كورني�ض القوا�شم و املناطق اجلنوبية 
وكذلك  النخيل  منطقة  و  ل��الإم��ارة 
ميناء  و  احل��م��راء  اجل��زي��رة  مناطق 
العرب و�شيتم تغطية مناطق االمارة 
االخ�����رى يف االي�����ام امل��ق��ب��ل��ة  وذل���ك 
قيادات  م��ن  ع��دد  واإ���ش��راف  بح�شور 

الدائرة  للوقوف على تنفيذ اأعمال 
ال��ت��ع��ق��ي��م وال��ت��ط��ه��ري وف���ق اخلطط 
و���ش��م��ان حت��ق��ي��ق احلملة  امل����ق����ررة، 

الأهدافها على الوجه االأكمل.
املتخ�ش�شة  العمل  ف��رق  وت�شتخدم 
مرافق  وت��ط��ه��ري  تعقيم  اأع���م���ال  يف 
املركبات  اأح����دث  ال��ع��ام��ة،  االإم������ارة  
واملعدات اخلا�شة بالر�ض والتطهري 
على  املقطورة  الر�ض  اأجهزة  ومنها: 
تفتيت  ع��ل  تعمل  وال��ت��ي  ال�����ش��ي��ارات 
�شائل التطهري اإىل جزيئات �شغرية، 
وك����ذل����ك امل���ر����ش���ات امل���ح���م���ول���ة على 
الظهر والتي تعمل بطاقة التجزئة 
اآالت  اإىل  باالإ�شافة  الهيدروليكية، 

الرذاذ والتبخري.
بتحية  اجل���م���ه���ور  اأف��������راد  وت����وج����ه 
امل�شاركة  ال��ك��وادر  اإىل  وتقدير  �شكر 
اأن  م��وؤك��دي��ن  ال��ربن��ام��ج..  تنفيذ  يف 
دوره�����م ال���رائ���د ي��ت��ك��ام��ل م���ع جهود 
يف  العاملة  الطبية  وال��ك��وادر  الفرق 
الدولة  قيادة  و�شفتها  التي  الدولة 
االأول  ال��دف��اع  »خ��ط  باأنها  الر�شيدة 

عن الوطن«.

التزام اجلمهور بربنامج تقييد احلركة 

�شرطة راأ�س اخليمة ت�شيد وتوفر 102 دورية لتمديد برنامج التعقيم الوطني  

اخلدمات العامة تطلق حملة تعقيم وتطهري املرافق العامة براأ�س اخليمة 

•• ال�صارقة-الفجر:

الرتويجية  واملعار�ض  الفعاليات  كافة  بال�شارقة  الب�شرية  امل��وارد  دائ��رة  علقت 
اآخر  اإ�شعار  ال�شارقة حتى  “وفر” للوالء وخ�شومات موظفي حكومة  لربنامج 
، وذلك نظراً للظروف الراهنة وا�شتكماال لالإجراءات االحرتازية التي تقوم بها 

الدائرة للوقاية من فريو�ض “ كورونا “ امل�شتجد . 
وفر  بطاقة  من  امل�شتفيدين  وتعريف  بعد  عن  العمل  ا�شتمرارية  على  وحر�شاً 
باملزايا واخل�شومات والعرو�ض التي تقدمها ال�شركات املن�شمة للربنامج ؛ فقد 
الفائدة على موظفي احلكومة وتزويدهم  لتعميم  الرقمية  البيئة  مت توظيف 
بالعرو�ض واجلهات اجلديدة املن�شمة للربنامج . حيث يتم ذلك عرب املن�شات 
االإلكرتونية اخلا�شة بالربنامج ، واأبرزها مواقع التوا�شل االجتماعي لبطاقة 

www. واملوقع االإلكرتوين ،   waffercard وفر عرب تويرت وان�شتجرام 
hr.sharjah.ae/waffer ، وعرب الربيد االإلكرتوين الذي ي�شل لكافة 

موظفي حكومة ال�شارقة. 
الإمارة  التنفيذي  املجل�ض  ع�شو  خ��ادم  بن  �شلطان  ط��ارق  الدكتور  �شعادة  واأ�شار 
والزيارات  واملعار�ض  الفعاليات  تعليق  اأن  الب�شرية  املوارد  دائرة  رئي�ض  ال�شارقة 
التعريفية جاء �شمن االإجراءات االحرتازية التي نفذتها دائرة املوارد الب�شرية 
بال�شارقة للتعامل مع فايرو�ض كورونا امل�شتجد ل�شمان اأعلى م�شتويات الوقاية 

واحلماية لكافة اأفراد املجتمع. 
واالأن�شطة  الفعاليات  مكتب  مدير  العود  �شيف  جواهر  اأو�شحت  جانبها  وم��ن 
العامة  التوجيهات  م��ع  ان�شجاماً  ي��اأت��ي  االإي��ق��اف  ق��رار  اأن  وف��ر  برنامج  وم��دي��ر 
لتفادي التجمعات واحل�شد واالحتكاك املبا�شر باجلمهور، مبا ي�شمن ال�شالمة 

العامة وحتقيق اأف�شل معايري الوقاية جلميع االأطراف . 
واأ�شافت اأن الربنامج قد اأنهى �شل�شلة زيارات تعريفية قبل بدء االأزمة العاملية 
احلكومية  واملوؤ�ش�شات  والهيئات  اجل��ه��ات  مقار  يف  نظمها   ، ك��ورون��ا  لفايرو�ض 
ال�شارقة  م�شرف  يقدمها  التي  والت�شهيالت  واخل�شومات  باملزايا  للتعريف 
اأقيمت  حيث   . ال�شارقة  حكومة  موظفي  من  وف��ر  بطاقة  حلاملي  االإ�شالمي 
اأب��رزه��ا: مقر دائ���رة املوارد  ب���االإم���ارة،  ال��زي��ارات ل��ع��دد م��ن اجل��ه��ات احلكومية 
الب�شرية الرئي�ض باللية ، ودائرة التنمية االقت�شادية، ومعهد ال�شارقة للرتاث، 
ال�شارقة  وهيئة  االجتماعية،  اخلدمات  ودائ��رة  ال�شارقة،  ومياه  كهرباء  وهيئة 

للمتاحف، وهيئة ال�شارقة للوثائق واالأر�شيف ، ونادي �شيدات ال�شارقة. 
اخل�شومات  اأب���رز  التعريفية  ال��زي��ارات  خ��الل  امل�شرف  ممثلو  ا�شتعر�ض  وق��د 
والت�شهيالت التي يقدمها امل�شرف وهي : مكافاآت مادية حال حتويل الراتب اإىل 

اال�شرتاطات  بع�ض  االإعفاء من  ت�شمل  وعرو�ض   ، االإ�شالمي  ال�شارقة  م�شرف 
وجمانية بع�ض اخلدمات ، ون�شب متويل �شخ�شي مميزة ، مع مرونة يف مواعيد 

ا�شتحقاق الق�شط االأول وتاأجيل االأق�شاط . 
، ومتويل  وال��ق��ر���ض احل�شن   ، امل���ودع م��ق��دم��اً  ال��رات��ب  ب�����ش��اأن تي�شري  وع��رو���ض 
ال�شيارات والعقارات بن�شب متويل وهوام�ض ربح مميزة ، ومكافاآت وميزات على 

بطاقة �شمايلز الأميال ال�شفر .
“اأجرة  مبقر  ترويجياً  معر�شاً  العاملية  االأزم���ة  ب��دء  قبل  ال��ربن��ام��ج  نفذ  كما 
ال�شتعرا�ض  للربنامج  املن�شمة  ال�����ش��رك��ات  م��ن  ع��دد  فيه  ���ش��ارك   . ال�شارقة” 
خدماتها وخ�شوماتها وعرو�شها املقدمة ملوظفي حكومة ال�شارقة. حيث �شاركت 
يف املعر�ض كل من: �شركة دو ، والزاهية ، وجموهرات كاليان ، ومركز داما�ض 

الطبي ، باالإ�شافة اإىل م�شرف ال�شارقة االإ�شالمي . 

تعليق فعاليات ومعار�س برنامج »وفر« اإىل اإ�شعار اآخر

بالتعاون مع الطب الوقائي يف ال�صارقة

دار امل�شنني بال�شارقة تطبق احلجر املنزيل الذاتي االحرازي حلماية ووقاية كبار ال�شن
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العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شمارت انتيغريتي ميدل اي�شت لفح�ض خطوط 

CN  قد تقدموا الينا بطلب االنابيب وخدمات اخلزانات ذ.م.م   رخ�شة رقم:2196241 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة المي لال�شتثمارات- �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م

LIME INVESTMENT- SOLE PROPRIETORSHIP LLC 
تعديل مدير/ا�شافة دميرتي مين�شوف

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شريجي كو�شتيوت�شنكو
lime companies represntation تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف المي لتمثيل ال�شركات

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف انا كازاكوفا
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة  اىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م 

تعديل ا�شم جتاري من/�شمارت انتيغريتي ميدل اي�شت لفح�ض خطوط االنابيب وخدمات اخلزانات ذ.م.م  
SMART INTEGRITY MIDDILE EAST PIPELINES & TANKS SERVICES LLC

اىل/�شمارت انتيغريتي ميدل اي�شت لفح�ض خطوط االنابيب وخدمات اخلزانات-�شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م
SMART INTEGRITY MIDDILE EAST PIPELINES & TANKS SERVICES-SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/قرياط الدارة العقارات ذ.م.م 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1946236 
تعديل مدير/ا�شافة عثمان علي نواب علي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة المي لال�شتثمارات- �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م
%100 LIME INVESTMENT- SOLE PROPRIETORSHIP LLC 

lime companies represntation تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف المي لتمثيل ال�شركات
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف كلمكا�ض الطرمان

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة  اىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م 
تعديل ا�شم جتاري من/قرياط الدارة العقارات ذ.م.م  

KERAT PROPERTY MANAGEMENT LLC

اىل/قرياط الدارة العقارات-�شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م
KERAT PROPERTY MANAGEMENT-SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/هوم جيت للمقاوالت العامة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1194482 
تعديل ا�شم جتاري من/هوم جيت للمقاوالت العامة  
HOME GATE GENERAL CONTRACTING

اىل/هوم جيت لتجارة قطع الغيار امل�شتعملة لل�شيارات
HOME GATE CAR SPARE PARTS USED TRADING

تعديل عنوان/من ابوظبي امل�شفح م 39 ق 22 مكتب 66 202026 الها�شم للرخام 
2 نا�شر احمد خليفة ال�شويدي واخرين اىل ابوظبي امل�شفح م 2-32 346933 

346933 ال�شيد عبداهلل خلفان �شامل مفتاح واخرين
تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة قطع الغيار امل�شتعملة لل�شيارات )4530003(

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شة دي�شنت لت�شليح 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�شيارات رخ�شة رقم:1028206 
تعديل ا�شم جتاري من/ور�شة دي�شنت لت�شليح ال�شيارات  

DECENT AUTO REPAIRING WORKSHOP

اىل/باور اك�شكيو�شن لت�شليح ال�شيارات
POWER EXECUTION AUTO REPAIRAING

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/بي كي دبليو لت�شليح 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�شيارات رخ�شة رقم:2022460 
تعديل وكيل خدمات

ا�شافة �شامل خليفة �شامل را�شد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة وجدي �شعود �شلغني %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شامل خليفة �شامل را�شد
 فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/كيب اوت تاون لل�شيانة  التنمية االقت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب والنظافة رخ�شة رقم:2682920 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة علي �شامل عبداهلل بوهارون ال علي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف م�شعل خمي�ض حمود املهريي

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى   

التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن 

او دعوى بعد انق�شاء هذه  واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق 

املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الميور ا�شتوديو للت�شوير 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2727113 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة موزه �شيف ماجد اخل�شر ال�شام�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف هالل عي�شى فرج عي�شى الفالحي

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى   

التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن 

او دعوى بعد انق�شاء هذه  واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق 

املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم الزاهد

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1193936 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عو�ض ح�شن فرحان ح�شن البلو�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبدالرحمن عبداهلل عقيل عبود ما�شي
مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى   
دائرة التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر 
هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ايفوليو�شرني �شي�شتمز اال�شت�شارات 

CN قد تقدموا الينا بطلب االنظمة ذ.م.م  رخ�شة رقم:1171701 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبداهلل مبارك عبداهلل يو�شف اخلمريي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

MASTEK ARABIA FZ LLC ا�شافة ما�شتك ارابيا منطقة حرة ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف اومد �شينغ ناهاتا مامتال ناهاتا
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل مبارك عبداهلل يو�شف اخلمريي
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى   
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ملحمة االهرام

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1101815 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد عبدال�شتار عبداحلميد علي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبدال�شتار عبداحلميد علي احمد �شامل
مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى   
دائرة التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر 
هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ار�ض  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الطبيعة لتجارة املواد الغذائية
رخ�شة رقم:CN 2278183  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )العني(

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  30  مار�س  2020 العدد 12896 

العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر  

فى الدعوى رقم  2018/150 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ:م�شرف االإمارات االإ�شالمي - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية ، مبنى رقم 16 الطابق الثالث - رقم مكاين : 3135291835 
املنفذ �شده : جاغربيت �شينغ مالهوترا - واآخرون 

عنوانه :  اإمارة دبي - دبي ، ند ح�شة - اك�شي�ض ريزيدن�شز 8 ، �شقة 408 ، الطابق 4 ، رقم االر�ض : 585 ، دبي ، االإمارات 
العربية املتحدة - �ض ب 294228 دبي ، ت : 04392341 ، رقم مكاين : 3826379243

انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/4/8 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
االلكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  االم��ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من 
الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
حق منفعة ينتهي يف 14 - 3 - 2111 - املنطقة : ند ح�شة - رقم االر�ض : 585  - ا�شم املبنى : اك�شي�ض ريزيدين�شز 

درهم   589.215  : املقدرة   - مربع  مرت   78.20  : امل�شاحة   -  408  : العقار  رقم   -  8  : املبنى  رقم   -  8
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   

اعالن بيع  عقار بالن�ضر    للمنفذ �ضده   
فى الدعوى رقم  2019/100 بيع عقار مرهون     

طالب التنفيذ: بنك امل�شرق - �ض م ع 
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�شان لل�شيارات 

املنفذ �شده : مانوج جايكي�شني بهوجواين - واآخرون 
عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - منطقة الثنية الرابعة - العقار رقم 2017 

املنفذ �شده : �شركة كابيتال ماركتينج املنطقة احلرة - املنفذ �شده : مانوج جايكي�شني بهوجواين 
اقت�شى احلال �شيجرى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2020/4/22 املوافق  االأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من 
الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار  - ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم االر�ض : 2017 - امل�شاحة : 1217.22 مرت 

مربع واملقدرة قيمتها ب���� )6000000( درهم.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر   

فى الدعوى رقم 2019/173 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: رمي للتمويل - �ض م خ 

عنوانه : االإمارات - اإمارة ابوظبي - البطني - �شارع بينونة - بناية رمي للتمويل - خلف م�شرف اأبوظبي االإ�شالمي 
املنفذ �شده : اأبوعلي مالك عبداملالك �شروف - هندي اجلن�شية ب�شفته كفيال �شخ�شيا للمنفذ �شدها االأوىل واآخرون 

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - ام �شقيم الثالثة - �شارع B - 18 - فيال رقم 61 
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/4/8  ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
www.emiratesauction.( او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين

ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع 
التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان 
يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن 
املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات :  عبارة عن ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : وادي ال�شفا 
3 - رقم االر�ض : 95 - امل�شاحة :  970.46 مرت مربع - رقم البلدية : 645 - 5346 - القيمة الكلية : 10.000.000.00 
درهم يباع العلى عطاء )منفذ �شده / ابو علي مالك عبدامللك �شروف( - نوع العقار : ار�ض ف�شاء - املنطقة : وادي ال�شفا 3 - رقم 
االر�ض : 666 - امل�شاحة : 15294.81 مرت مربع  - القيمة الكلية : 82.315.902.00 درهم يباع العلى عطاء )منفذ �شده / 

�شيفيليد بروبرتي�ض ليمتد( -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   

اعالن بيع  عقار بالن�ضر 
فى الدعوى رقم 2019/247 بيع عقار مرهون

طالب التنفيذ: م�شرف عجمان / �ض م ع 
عنوانه : االإمارات اإمارة عجمان / �شارع امليناء / بناية امليناء �شندوق بريد : 7770 عجمان. 

املنفذ �شده : داوود �شيف الدين يعقوب اليعقوب 
466( مكاين   -  317( 606 رق��م  الفندقية - قطعة  لل�شقق  ك���راون  ل��ن��دن   -  18 ���ش��ارع  امل��ن��خ��ول   - ب��ردب��ي   - دب��ي  اإم����ارة   : ع��ن��وان��ه 

 04/3517711  -  050/7666677  -  04/3511119 رقم  هاتف   -  2821893988
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/4/8  ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
www.emiratesauction.( او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين

ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع 
التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد 
على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : منخول - رقم االر�ض 
: 606 - رقم البلدية : 466 - 317  - امل�شاحة : 1486.45 مرت مربع - التقييم : 52000000 درهم ، نوع العقار : ار�ض وما 
عليها من بناء - املنطقة : احلمرية - رقم االر�ض : 43 - رقم البلدية : 450 - 313 - امل�شاحة : 1060.21 مرت مربع - التقييم : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   34000000

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

تبليغ حكم بالن�ضر 
يف الدعوى رقم 2020/428 اأمر اداء 

اىل املحكوم عليهما : 1- م�شنع اجلزيرة للزيوت ذ م م  2-وليد حممد رو�شان - عنوان : اإمارة 
عجمان - اجلرف ال�شناعية االأوىل - �شارع ال�شيخ عمار بن حميد - �شربة رقم 3 - مقابل �شوبر 
ماركت املدينة و�شركة عجمان كوريا للمفرو�شات ، هاتف رقم 067430406/067446668 ، فاك�ض 

رقم 067430102/067420495 رقم مكاين 5204613807
املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليكم  حكمت  قد  م   2020/2/18 بتاريخ   باأنه  علما  نحيطكم 

بالرقم اعاله - ل�شالح حممد كونهي كاواي كاران  
بالتايل : ناأمر بالزام املدعي عليها ومديرها باأداء مبلغ 115.642 درهم للمدعي مع الفائدة بواقع 
الزامهما بر�شوم وم�شروفات الطالب والف  التام مع  ال�شداد  6% من تاريخ قيد الطالبة وحتى 

درهم اتعاب حماماة. 
حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل ال�شتالمك  هذا التبليغ

حرر بتاريخ 2020/3/25
مكتب ادارة الدعوى       

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   
اعالن حكم بالن�ضر

يف  الدعوى رقم 87/2020/16 جتاري جزئي   
مو�شوع الدعوى : املطالبة / بالزام املدعي عليها ب�شداد مبلغ وقدره 353.179.00 درهم )ثالثمائة 

وثالثة وخم�شون الف ومائة ت�شعة و�شبعون درهم(  
طالب االإعالن : بنك دبي اال�شالمي )�شركة م�شاهمة عامة( - �شفته بالق�شية : مدعي  

املطلوب اإعالنه : 1- �شفري تاون للعقارات ملالكها - ماهر حاج �شعد ال�شيخ �شعد قري�ض )�شابقا( هرتز 
للعقارات )حاليا( - �شفته      بالق�شية : مدعي عليه - جمهول   حمل االإقامة 

الدعوى  يف   2020/3/19 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   : االإع��الن  مو�شوع 
املذكورة اأعاله ل�شالح/ بنك دبي اال�شالمي )�شركة م�شاهمة عامة( بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
الفا ومائة وت�شعة و�شبعون  للم�شرف املدعي مبلغ وقدره )353.179( ثالثمائة وثالثة وخم�شون 
مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اة.   ات��ع��اب  مقابل  دره��م  وال��ف  وامل�شاريف  ال��دع��وى  بر�شوم  والزمتها  دره��م��ا 
احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر    للمنفذ �ضده   

فى الدعوى رقم  2019/106 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: بنك امل�شرق - �ض م ع

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�شان لل�شيارات 
املنفذ �شده : مانوج جايكي�شني بهوجوانى - واآخرون  - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - منطقة اخلليج التجاري 

- مبنى بايزووتر باى بي امنيات رقم 1 - العقار رقم 2105 
املنفذ �شده : مانوج جايكي�شني بهوجواين - املنفذ �شده : �شركة كابيتال ماركتينج منطقة حرة 

انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/4/8 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
االلكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  االم��ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من 
الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
�شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�ض : 12  - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : بايزووتر باي بي امنيات - 

رقم العقار : 2105 - امل�شاحة : 78.22 مرت مربع - املقدرة ب��� )589.366( درهم  
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر    للمنفذ �ضده   

فى الدعوى رقم  2018/200 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ:بنك االإمارات دبي الوطني )�ض م ع( 

عنوانه : اإم��ارة دبي - ند ال�شبا 1 - مكاتب امليدان ، بلوك P ، الطابق الثاين ، �شندوق الربيد : 777 دبي ، الهاتف : 
 2866283267 رقم  مكاين   ،  04/2221110  : الفاك�ض   04/2222555

املنفذ �شده : كمل نافالين برمي كومار نافالين - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �شارع االحمدية ، بناية الرا�ض - �شقة 
رقم 213 ، هاتف رقم 0506530577 مكاين رقم 2826495764 

انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/4/8 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
االلكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  االم��ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من 
الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
�شقة �شكنية - املنطقة : الثنية االأوىل - رقم االر�ض : 48 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : جرو�شفينور بيزن�ض تاور - رقم 

العقار : 1009 - امل�شاحة : 90.70 مرت مربع - املقدرة ب��� )965.844( درهم ويباع العلى عطاء. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر 

فى الدعوى رقم 2019/106 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: بنك امل�شرق - �ض م ع

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�شان لل�شيارات 
املنفذ �شده : مانوج جايكي�شني بهوجوانى - واآخرون  - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - منطقة اخلليج التجاري 

- مبنى بايزووتر باى بي امنيات رقم 1 - العقار رقم 2105 
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/4/8 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
االلكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  االم��ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من 
الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
�شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�ض : 12  - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : بايزووتر باي بي امنيات - 

رقم العقار : 2105 - امل�شاحة : 78.22 مرت مربع - املقدرة ب��� )589.366( درهم  
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر 

فى الدعوى رقم  2018/200 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ:بنك االإمارات دبي الوطني )�ض م ع( 

عنوانه : اإم��ارة دبي - ند ال�شبا 1 - مكاتب امليدان ، بلوك P ، الطابق الثاين ، �شندوق الربيد : 777 دبي ، الهاتف : 
 2866283267 رقم  مكاين   ،  04/2221110  : الفاك�ض   04/2222555

املنفذ �شده : كمل نافالين برمي كومار نافالين - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �شارع االحمدية ، بناية الرا�ض - �شقة 
رقم 213 ، هاتف رقم 0506530577 مكاين رقم 2826495764 

انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/4/8 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
االلكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  االم��ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من 
الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
�شقة �شكنية - املنطقة : الثنية االأوىل - رقم االر�ض : 48 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : جرو�شفينور بيزن�ض تاور - رقم 

العقار : 1009 - امل�شاحة : 90.70 مرت مربع - املقدرة ب��� )965.844( درهم ويباع العلى عطاء. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�ض اخليمة - الفجر 

اأعلنت دائرة االآثار واملتاحف براأ�ض اخليمة، عن عقد برنامج تعاون مع جامعتي 
جنوب اأالباما وكوينيبياك االأمريكيتني بهدف درا�شة عظام ب�شرية مت اكت�شافها 

يف مقربتني اأثريتني يف االإمارة.
2000 قبل امليالد(، وقد  النار )-2600  اأم  املكت�شفة حل�شارة  وتعود العظام 
اكٌت�شفت قبل عقدين يف منطقة “�شمل” �شمال راأ�ض اخليمة، وهي املنطقة التي 
�شهدت يف املا�شي اكت�شاف بقايا مقابر تعود لع�شر ما قبل التاريخ وم�شتوطنات 

وقالع تعود اإىل الع�شور الو�شطى.
�شورة  تكوين  اإىل  االأمريكيتني  واجلامعتني  ال��دائ��رة  ب��ني  ال��ربن��ام��ج  وي��ه��دف 
وا�شحة عن احل�شارة القدمية وال�شكان الذين عا�شوا يف املنطقة خالل الع�شر 

الربونزي.
ب��راأ���ض اخليمة  واملتاحف  االآث���ار  دائ��رة  ع��ام  الطنيجي، مدير  اأحمد عبيد  واأك��د 
اإن الربنامج ٌيظهر مدى غنى راأ���ض اخليمة بال�شواهد واالآث��ار القدمية وعمق 
امل�شروع هو حتليل  اأن الهدف من  اإىل  التاريخ، م�شرياً  اإرثها ال�شارب يف جذور 
عظام ب�شرية تعود الأكر من 4000 �شنة من اأجل درا�شة كيفية حياة االإن�شان 
يف االإمارة منذ القدم. واأعرب �شعادته عن تطلعه اإىل جناح التعاون مع جامعتي 
جنوب اأالباما وكوينيبياك واأن يكون مفيداً ومثمراً وميثل اإ�شافة جيدة ملجتمع 

علوم االآثار يف العامل.
واأ�شاف �شعادته: “ناأمل اأن يلقي اكت�شاف اخلرباء وحتليلهم، املزيد من ال�شوء 
على ح�شارات عا�شت يف راأ�ض اخليمة يف حقبة ما قبل التاريخ، واأن ي�شكل امل�شروع 

اأ�شا�شاً للمزيد من التعاون البحثي واالأثري يف امل�شتقبل”.
االآثار  دائ��رة  واإمي��ك مويلرينغ من  فلده  االآث��ار كري�شتيان  اأ�شرف خبريا  حيث 
واملتاحف براأ�ض اخليمة على امل�شروع بالتعاون مع الربوفي�شور ليزيل غريغوريكا 

من جامعة جنوب اأالباما، والربوف�شور اإميي اأولينجر من جامعة كوينيبياك يف 
والية كونيتيكت.

الن�شائي بقيادة الربوفي�شور غريغوريكا  العن�شر  بالكامل من  الفريق  ويت�شكل 
والربفي�شور اأولينجر وطلبة اجلامعتني االأمريكيتني والذي متكن من فح�ض 
اإجراء حتليل  مثل  متطورة  بتقنيات  الب�شرية  العظام  من  كيلوجرام   1000
النظائر لالأ�شنان، وقد مت نقل 400 كيلوغراماً من هذه العظام اإىل الواليات 

املتحدة لدرا�شتها ب�شكل معمق، ومن ثم اإعادتها اإىل االإمارة حال انتهاء البحث.
ومن  2019م  ع��ام  يف  االأمريكيتني  واجلامعتني  ال��دائ��رة  ب��ني  امل�����ش��روع  وب���داأ 
البيولوجي لالأنظمة  االآث��ار  “علم  �شعار  2021 حتت  ي�شتمر حتى  اأن  املتوقع 

االجتماعية خالل الع�شر الربونزي”.
اأفالم ق�شرية القت  امل�شروع مت من خالل  اأن الرتويج لنتائج  وك�شفت الدائرة 
اللغة  اإىل  االأف��الم  وترجمت  االجتماعي،  التوا�شل  من�شات  على  كبرياً  تفاعاًل 

العربية ليتم عر�شها على الطلبة يف املوؤ�ش�شات التعليمة يف راأ�ض اخليمة بالتعاون 
مع دائرة االآثار واملتاحف.

يذكر اأن منطقة �شمل �شكنها االإن�شان قبل اأكر من 4500 �شنة، وتقع املنطقة 
على بعد نحو 8 كيلومرتات �شمايل �شرق مدينة راأ�ض اخليمة، بالقرب من قرية 
�شمل احلالية، وارتبطت باأفراد قبيلة ال�شحوح يف �شمال االإمارات و�شلطنة عمان 
والقالع  التاريخية،  االأثرية  املقابر  من  عدد  على  املنطقة  وحتتوي  ال�شقيقة. 
التي تعود للع�شور الو�شطى، وك�شفت احلفريات ال�شابقة عن وجود اآثار فخارية 
واأوعية حجرية وخرز واأ�شلحة م�شنوعة من الربونز والنحا�ض، كما اإن هياكل 

املقابر االأثرية يف املنطقة تو�شح اأنها بنيت باأيد اأفراد مهرة. 
متعددة،  غرف  يف  موتاهم  يدفنون  املنطقة  �شكان  كان  االأثرية  للدالئل  ووفقاً 
و�شميت ح�شارة اأم النار بهذا اال�شم ن�شبة اإىل جزيرة اأم النار يف اأبوظبي حيث 

اكت�شفت فيها اأول مقربة يف خم�شينيات القرن املا�شي.
االأمريكيتني،  واجلامعتني  واملتاحف  االآث��ار  دائ��رة  بني  امل�شرتك  امل�شروع  ويعد 
الغني لالإمارة،  التاريخ االأثري  ال�شوء على  التي ت�شلط  املتعددة  املبادرات  اأحد 
وكانت الدائرة تعاونت مع متحف الق�شر االإمرباطوري يف العا�شمة ال�شينية 
بكني، وبداأ العمل معها يف عام 2017، حيث مت اكت�شاف االآالف من اأجزاء االآثار 
الفخارية يف االإمارة التي يعود تاريخ بع�شها اإىل اأ�شرة يوان ال�شينية من الفرتة 
راأ�ض  بني  م��زده��رة  كانت  التجارة  اأن  القطع  وك�شفت  1368م،  اإىل  1271م 

اخليمة وال�شني، وكانت االإمارة مركزاً جتارياً رئي�شياً يف املنطقة.
ويف �شياق مت�شل، اأ�شارت دائرة االآثار واملتاحف يف راأ�ض اخليمة عن توا�شل اأعمال 
الرتميم يف اجلزيرة احلمراء يف االإمارة، كما تعمل الدائرة على اأر�شفة اأكر من 
2000 موقع اأثري يف راأ�ض اخليمة اإلكرتونياً، وتخطط الإقامة فعاليات عامة 
ل�شمان  راأ���ض اخليمة  االأثرية يف  بالروات  الوعي  لزيادة  اجل��اري  العام  خالل 

احلفاظ عليها لالأجيال احلالية القادمة.

•• دبي-الفجر:

اأطلقت دبي هايت�ض اأكادميي املدر�شة 
الرائدة يف تدري�ض املنهاج الربيطاين 
والواقعة يف منطقة الرب�شاء جنوب 
برامج  م��ن  وا�شعة  جمموعة  ب��دب��ي، 
التعليم عن بعد ل�شمان ا�شتمرارية 
تعليم طالبها وعدم تاأثرهم باإغالق 
ال��ظ��روف احلالية  امل���دار����ض يف ظ��ل 
جراء تف�شي فريو�ض كورونا امل�شتجد 

“كوفيد19-”. 
ي�����ش��م��ن ب��رن��ام��ج ال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن بعد 
وزارة  ت��وج��ه��ات  م��ع  يتما�شى  ال���ذي 
املعرفة  وه��ي��ئ��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة 
وال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب�����ش��ري��ة ب��دب��ي، تقدمي 
للطالب  تفاعلية  تعليمية  درو�����ض 
كما  والفئات،  امل�شتويات  جميع  من 
يوفر منهاج وا�شع ومتوازن وي�شمن 

ا�شتمرارية التعليم.  
م�شاعدة  ع��ل��ى  امل��ع��ل��م��ون  ���ش��ي��ع��م��ل 
وت���وج���ي���ه ال����ط����الب ل�����ش��م��ان �شري 
بات  ال��ذي  بعد  عن  التعليم  برنامج 
مار�ض،   22 االأح��د  ي��وم  منذ  متاحاً 
وذلك خالل �شاعات الدوام املدر�شي 
التعليم  اآلية  ت�شكل  كما  االعتيادي. 
اأبنائهم  ملتابعة  ل��الآب��اء  ح��اف��زاً  ه��ذه 
املنزل،  يف  تواجدهم  اأثناء  ق��رب  عن 
الوقت  امل���دار����ض يف  اإغ�����الق  ظ���ل  يف 

الراهن.  
الطالب  ���ش��ي��ت��م��ك��ن  ذل����ك،  ���ش��وء  يف 
اإىل جمموعة متنوعة  الو�شول  من 
التعليمية  واالأدوات  امل��ن�����ش��ات  م��ن 
“ماي  اأداة  ذل���ك  يف  مب��ا  التفاعلية 

م����ادة  ت���ع���ل���م  ت����دع����م  ال����ت����ي  ماثز” 
ومتكن  امل�����ن�����زل،  يف  ال���ري���ا����ش���ي���ات 
اإر�شال  من  عينه  الوقت  يف  املعلمني 
م�شتوى  وتقييم  الدرا�شية  املقررات 
ك����ل ف������رد ع���ل���ى ح�������دة. ب���االإ����ش���اف���ة 
اللغة  اأق����راأ  “اأنا  من�شة  ذل���ك،  اإىل 
العربية” املخ�ش�شة للطالب العرب 
العربية”  تعلم  اأب����داأ  و”اأنا  اأ،  ف��ئ��ة 
“حمو  ب،  ف���ئ���ة  ال����ع����رب  ل���ل���ط���الب 
اإىل  ت��ه��دف  م��ن�����ش��ة  وه���ي  االأمية” 

ممتع  االإنكليزية  اللغة  تعلم  جعل 
امل�شتويات،  ج��م��ي��ع  يف  ل��ل��ت��الم��ي��ذ 
“لينجو�شكوب”  من�شة  ت�شم  كما 
عن  ف�شاًل  اللغة،  لتعلم  التفاعلية 
بوابة تفاعلية ت�شهم  “�شي�شو” وهي 
يف حتقيق تعاون ناجح بني الطالب 

واأولياء االأمور واملعلمني.
ق�������ال روب  ع����ل����ى ذل���������ك،  ت���ع���ل���ي���ق���اً 
مدر�شة  م��دي��ر  م�شاعد  هيت�شينغز 
دبي هايت�ض اأكادميي ومدير املرحلة 

الثانوية فيها: “كمدر�شة، ا�شتثمرنا 
بالفعل يف عدد من من�شات وبوابات 
التعلم عن بعد، ونحن م�شتمرون يف 
ا�شتخدامها لتوفري اأن�شطة تعليمية 
ج����ذاب����ة و���ش��ل�����ش��ل��ة ع����رب االإن����رتن����ت 

لطالبنا خالل االأ�شابيع املقبلة. 
التعليم  ا���ش��ت��م��راري��ة  ���ش��م��ان  “اإن 
اأعلى  ع��ل��ى  وال�������ش���ام���ل  االأك�����ادمي�����ي 
اأه��م��ي��ة ق�شوى  ي�����ش��ك��ل  امل�����ش��ت��وي��ات 
التدري�شي  ال���ك���ادر  اأع�����ش��اء  جل��م��ي��ع 

واملوظفني لدينا، كما اأن طرح برامج 
الفر�شة  ���ش��ي��ت��ي��ح  ب��ع��د  ع���ن  ال��ت��ع��ل��م 
مل���ج���ت���م���ع دب������ي ه���اي���ت�������ض اأك�����ادمي�����ي 
لال�شتفادة من التكنولوجيا واأدواتها 
اإىل  ونقلها  ممكنة  طريقة  باأف�شل 
ال�شنة  ط�����الب  ال���ش��ي��م��ا  ال����ط����الب، 
مل��وا���ش��ل��ة تطوير  ال�����ش��اد���ش��ة، وذل����ك 
التعلم  يف  وق����درات����ه����م  م���ه���ارات���ه���م 
مرحلة  اإىل  انتقالهم  قبل  امل�شتقل 
لن  ال��واق��ع،  يف  الثانوي”.  التعليم 

يتعلموا  اأن  ال���ط���الب  م���ن  ُي���ت���وق���ع 
باملئة،  م��ئ��ة  بن�شبة  االإن���رتن���ت  ع��رب 
جمموعة  على  �شيح�شلون  ولكنهم 
التعليمية  االأن�����ش��ط��ة  م��ن  م��ت��ن��وع��ة 
م���ن م��ع��ل��م��ي��ه��م، و���ش��ي��ك��م��ل��ون جميع 
االأن�شطة والواجبات املرتبطة وغري 
باالإ�شافة  ب���االإن���رتن���ت،  امل��رت��ب��ط��ة 
وتقدميه  املنجز  العمل  حتميل  اإىل 
معياراً  �شي�شبح  ذلك  الأن  للمعلمني 
ا�شتفادتهم من التعلم  حقيقياً ملدى 

اأن�شاً  االإط���������ار،  ه�����ذا  يف  ب���ع���د.  ع����ن 
���ش��وت��ي وفيديو  امل��ع��ل��م��ون حم��ت��وى 
م��ت��ع��دد ال��و���ش��ائ��ط ب��ا���ش��ت��خ��دام اأحد 
التفاعل  م��ن  ميكنهم  مب��ا  ال��ربام��ج 
ا�شتخدام  خ���الل  م���ن  ال���ط���الب  م���ع 
وتعزيز  ودعمهم  الفيديو  موؤمترات 
جتربة التعلم عن بعد. واأكمل نائب 
مدير املدر�شة قائاًل: “نحن نراجع 
التعلم  ب��رن��ام��ج  ب��ا���ش��ت��م��رار  ون��ع��اي��ن 
عن بعد، و�شنقوم باإدخال التغيريات 

ال�������ش���روري���ة ب����ن����اًء ع���ل���ى اإج��������راءات 
فر�شة  اإنها  االأفعال.  وردود  املراقبة 
اأكادميي  هايت�ض  دبي  ملدر�شة  هائلة 
التكنولوجيا  م�����ن  ل���ال����ش���ت���ف���ادة 
الطالب  خل��دم��ة  اأدوات���ه���ا  وت�شخري 
التعليمية  م���ه���ارات���ه���م  وت���ط���وي���ر 
هيت�شينغز  واخ��ت��ت��م  امل�شتقلة”.   
التعليم  برامج  “�شت�شجع  بالقول: 
دبي  مدر�شة  تتبناها  التي  بعد  ع��ن 
ه��اي��ت�����ض اأك����ادمي����ي ب���االإ����ش���اف���ة اإىل 
ا�شتخدام  الإدراج  ال�����ش��ام��ل  ن��ه��ج��ن��ا 
الدرا�شية،  املناهج  يف  التكنولوجيا 
اأو�شع  ب�شكل  التفكري  على  الطالب 
مير  ال��ت��ي  احلقيقية  امل�شاكل  ح��ول 
واإيجاد  االأ�شئلة،  وط��رح  العامل،  بها 
احل���ل���ول امل��ب��ت��ك��رة، وال��ت��ف��ك��ري على 
“لقد و�شعنا  واإب��داع��ي.  نقدي  نحٍو 
ملرحلة  وواق���ع���ي���اً  ع��م��ل��ي��اً  ب���رن���اجم���اً 
التعليم عن بعد، كي نحفز الطالب 
اأثناء  لديهم  ما  اأف�شل  تقدمي  على 
ابتعادهم الفعلي عن املدر�شة. يتكيف 
الربنامج مع البيئة التعليمية التي 
ي��ج��د ال��ط��الب اأن��ف�����ش��ه��م ف��ي��ه��ا، كما 
مع  يتنا�شب  وكونه  مبرونته  يتميز 
وظروف  ال��ع��ائ��الت  خمتلف  اأوق����ات 

رعاية االأطفال”. 

400 كيلوجرام من عظام ح�صارة اأم النار  للدرا�صة 

اآثار ومتاحف راأ�س اخليمة تر�شل عظاما ب�شرية مكت�شفة جلامعتني اأمريكيتني  

دبي هايت�س اأكادميي تطلق برناجما �شامال للتعليم عن ُبعد للطالب

•• اأبوظبي-وام:

اعتمد معهد التدريب والدرا�شات الق�شائية التابع لوزارة العدل، 
الو�شائل  با�شتخدام  بعد  عن  التعليم  جم��ال  يف  متقدما  منهجا 
واملعارف  العلوم  لنقل  وذل��ك  املجال  ه��ذا  يف  واملتقدمة  احلديثة 
من م�شادرها اال�شلية با�شتخدام و�شائل االت�شال والتكنولوجيا 

احلديثة اإىل كافة اأطراف املجتمع القانوين.
وحر�ض املعهد الق�شائي على ال�شري قدماً يف هذا املجال ، وذلك 
لتنفيذ عدد من املحا�شرات احلية بكفاءة و جودة عالية من املعلم 
للتعلم عن  املتدربني  املحامني  دورات  بتنفيذ  وقامت  املتعلم  اإىل 

بعد والذي اتى ثماره وحقق منذ بدء تطبيقه ن�جاحاً عالياً ، يف 
اإدارة تدريب املحامني وذلك متهيداً لتطبيقه على كافة الربامج 
ال��وزارة خلدمة جمهور  التي تعقد من قبل  التعليمية والعملية 
دورات  تنفيذ  مت  و   . بالتدريب  امللتحقني  واملتدربني  املتعاملني 
املحامني املتدربني، من قبل جمموعة من الق�شاة وامل�شت�شارين 
�شاهم  مما  اجلامعات،  واأ���ش��ات��ذة   - الق�شائية  ال�شلطة  -اأع�شاء 
ي��ق��ارب من  ل��ع��دد  وذل���ك   ، بعد  ع��ن  التعليم  م��ن  الغاية  بتحقيق 
للمحامني  دورات  ارب��ع  على  تطبيقه  مت  حيث   ، م��ت��درب  مائتي 
املتدربني والتي كانت تعقد عدد دورتني يف مقر املعهد باأبوظبي 

ودورتني يف مقر املعهد بال�شارقة و دورة يف مدينة العني .

كما مت تطبيق برنامج التعليم عن بعد على املتدربني الق�شائيني 
بال�شارقة  املعهد  مقر  يف  تعقد  كانت  والتي  النيابة  وك��الء  دورة 
وب��ال��ت��ايل اأ���ش��ه��م ذل���ك يف ا���ش��ت��م��راري��ة ال��درا���ش��ة ع��ن ب��ع��د لكافة 
العدل وعدم تعطيل  وزارة  الق�شائي  التدريب  امللتحقني مبعهد 

الدرا�شة يف هذا الوقت من العام احلايل .
واأك���د ال��دك��ت��ور حممد حم��م��ود ال��ك��م��ايل امل��دي��ر ال��ع��ام ان املعهد 
ممار�شات  اأف�����ش��ل  تكري�ض  يف  حثيثة  بخطى  مي�شي  الق�شائي 
التدريب التخ�ش�شي عن بعد للكوادر  التعليم الق�شائي وي�شكل 
اأ���ش��ا���ش��ي��اً، وف���ق اأف�����ش��ل النماذج  ال��ت��دري�����ش��ي��ة واالإداري������ة م��رت��ك��زاً 

التكنولوجية التي حتاكي اأف�شل النظم العاملية.

الوطنية للموؤهالت تطبق العمل عن بعد ب�شكل كامل
•• اأبوظبي-وام: 

بداأت الهيئة الوطنية للموؤهالت منذ يوم اخلمي�ض املا�شي تطبيق املنظومة الذكية العمل عن بعد 
بن�شبة 100 يف املائة و�شملت جميع املوظفني الذين اأدوا مهامهم من منازلهم بنجاح كبري.

وقال �شعادة مبارك �شعيد ال�شام�شي مدير عام الهيئة الوطنية للموؤهالت اإن الهيئة قامت يف وقت 
�شابق بو�شع خطة تطوير وا�شتمراريه االأعمال بتدريب موظفي كل اإدارة وق�شم مع مديرهم املبا�شر 
للوقوف على خطة العمل عن بعد واآليات تطبيقها بدقة مع �شرورة االلتزام بدليل العمل عن بعد 

ال�شادر من الهيئة االحتادية للمواد الب�شرية.
اأن جناح موظفي الوطنية للموؤهالت يف تطبيق منظومة العمل عن بعد يعك�ض حر�شهم  واأو�شح 
على اأدائهم مهامهم وم�شوؤولياتهم حتت اأي ظرف انطالقا من م�شوؤوليتهم الوطنية وحر�شهم على 

ا�شتمرارية العمل وفق اأعلى املعايري.

معهد التدريب والدرا�شات الق�شائية يتبع اأف�شل ممار�شات التعليم عن بعد 

•• اأبوظبي-وام: 

العامة  لل�شحة  اأبوظبي  مركز  مع  بالتعاون  االأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  اأطلقت 
مبادرة معكم لن�شاندكم وذلك للطالب املبتعثني يف اخلارج ال�شتكمال تعليمهم 
رحالت  م��ن  و  ال�شفر  م��ن  والعائدين  املتحدة  العربية  االم���ارات  دول��ة  ول���زوار 

العالج خارج الدولة.
اجلهتان  �شكلت  و  اأجلهم  م��ن  اأطلقت  ال��ت��ي  باخلدمة  امل�شتهدفني  تعريف  مت 
اأر�ض الوطن والرتحيب  اإىل  العائدين  االأف��راد  فريقا متخ�ش�شا للتوا�شل مع 
بهم واالطمئنان على �شحتهم وتوعيتهم باأهمية اتخاذ االإجراءات االحرتازية 

الالزمة ل�شمان �شالمتهم واملحافظة على �شالمة اأفراد اأ�شرهم.
ا�شتف�شارات  جميع  على  لالجابة  توعوية  من�شورات  كذلك  اجلهتان  وزع��ت  و 
مناطق  جميع  يف   ”19 “ كوفيد  امل�شتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  ح��ول  ال��ق��ادم��ني 

احلجر .
الفريو�ض  هذا  ملواجهة  واالح��رتازي��ة  الوقائية  ل��الإج��راءات  ا�شتكمااًل  ذلك  جاء 
ال�شحة  على حتقيق  واالأ���ش��ر، وحر�شاً  االأف���راد  على �شحة  ي�شكل خطراً  ال��ذي 

اأو املخالطون واملقيمون باحلجر  امل�شابون  القادمني و منهم  النف�شية لالأفراد 
ال�شحي مبا ينعك�ض على اأ�شرهم .

االأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  ع��ام  م��دي��ر  الرميثي  حممد  م��رمي  ���ش��ع��ادة  وق��ال��ت 
االأويل  النف�شي  االإ���ش��ع��اف  ت��وف��ري  اإىل  ت��ه��دف  لن�شاندكم”  معكم  مبادرة”  اإن 
للم�شابني واأ�شرهم وملخالطي امل�شابني وتعزيز دور املجتمع يف تطبيق تعليمات 
القيادة الر�شيدة ب�شاأن التدابري الوقائية الالزمة لتجنب فريو�ض كورونا واحلد 
من انت�شاره اإ�شافة اإىل زيادة الوعي املجتمعي حول التاأثري النف�شي عند املرور 
باالأزمات، للمحافظة على �شحة و�شالمة واأمان جميع االأفراد واالأ�شر وكل من 

يقيم على اأر�ض االمارات.
املخت�ض  الفريق  اأن  الرميثي  م��رمي  �شعادة  اأو�شحت  امل��ب��ادرة  تفا�شيل  ح��ول  و 
�شينفذ متابعات هاتفية مع امل�شتهدفني ب�شكل دوري والتعريف بخدمات املوؤ�ش�شة 
لهم يف هذه املرحلة وتقييم و�شع االأفراد لتقدمي الدعم الالزم لتخطي االأزمة 
ب�شالم واطمئنان وذلك من خالل تنفيذ برامج تخ�ش�شية لتمكينهم من جتاوز 
التحديات ومنها تقدمي برامج تخ�ش�شية  PTSD و برامج االإ�شعاف النف�شي 
املبادرة بخ�شو�شية و�شرية تامة  اأنه يتم تقدمي خدمات  اإىل  .. ونوهت  االأويل 

وفق �شيا�شة اخلدمات االجتماعية يف موؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية واملقدمة جلميع 
اأفراد االأ�شرة يف جمتمع اإمارة اأبوظبي.

و اأكدت الرميثي اأن حر�ض موؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية على التعرف على احتياجات 
اأو املخالطني للم�شابني بفريو�ض كورونا امل�شتجد كوفيد19  االأفراد امل�شابني 
جاء انطالقاً من دورها املحوري يف تقدمي خدمة الرعاية املتكاملة لالأ�شرة و 
واق��رتاح اخلدمات  واحتياجاتهم،  االأف���راد  ق��درات  على  التعرف  تتمثل يف  التي 
املالئمة لهم من منظور �شامل لرعايتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم للتعامل 

مع التحديات التي تواجههم والتي تقد توؤثر على ا�شتقرار حياتهم االأ�شرية.
الوقائية  ال��ت��داب��ري  ات��ب��اع  االأ���ش��رة  اأف���راد  اأن��ه على جميع  اإىل  الرميثي  ون��وه��ت 
الالزمة حلماية اأنف�شهم واأ�شرهم وااللتزام بتوجيهات القيادة الر�شيدة ومتابعة 
ما ي�شدر من اجلهات الر�شمية املعنية ب�شاأن التعليمات و االر�شادات التي حتميهم 
من خماطر االإ�شابة بهذا الفريو�ض.. وقالت اإن حكومتنا الر�شيدة جعلت �شحة 

جميع االأ�شر وكل من يعي�ض على اأر�ض االمارات فوق كل اعتبار .
وتقدمت الرميثي بال�شكر اخلال�ض و التقدير ملركز اأبوظبي لل�شحة العامة و 
دائرة ال�شحة - اأبوظبي لتعاونهما و ا�شتجابتهما ال�شريعة لتنفيذ هذه املبادرة 

التي تنعك�ض اآثارها االإيجابية على اأمن و�شالمة املجتمع.
هذه  العامة  لل�شحة  اأب��وظ��ب��ي  مركز  ع��ام  مدير  النعيمي  مطر  �شعادة  ثمن  و 
ب�شكل  االإم���ارة  �شكان  ب�شحة   - الر�شيدة  القيادة  اهتمام  تعك�ض  التي   - امل��ب��ادرة 
الدولة  زوار  و  اخل��ارج  يف  مبتعثني  طلبة  من  العائدين  من  وامل�شتهدفني  ع��ام 
ال�شكان يف  اأن �شحة  اأكد  و  ب�شكل خا�ض..  العالجية  الرحالت  العائدين من  و 
املقدمة فهم اأغلى ثروة واأ�شا�ض التنمية وحمركها وتاأتي دائًما قائمة اأولوياتنا و 
�شن�شعى ب�شكل دوؤوب للحفاظ على �شحة الفرد واملجتمع من خالل تركيزنا على 

تعزيز ال�شحة العامة وال�شحة الوقائية خا�شة يف ظل تداعيات هذا الوباء .
اإىل  اإ�شافة  النف�شي  البع�ض قد يعاين من اخلوف والقلق  اأن  النعيمي  واأَ�شاف 
تغيري يف اأمناط االأكل والنوم، وتفاقم امل�شاكل ال�شحية واالأمرا�ض املزمنة التي 
يعاين منها لذا على هوؤالء االلتزام بالتعليمات املقدمة لهم من مقدمي الرعاية 

ال�شحية جتاه تعاملهم مع املر�ض.
و اأكد التزامهم يف دائرة ال�شحة و مركز اأبوظبي لل�شحة العامة يف هذا ال�شاأن 
بهم  باأنف�شهم وعائالتهم واملحيطني  للعناية  تعاون اجلميع  اأهمية  و�شدد على 

من اأجل احلفاظ على �شالمتهم و�شالمة املجتمع.

التنمية االأ�شرية واأبوظبي لل�شحة العامة يطلقان مبادرة معكم لن�شاندكم 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

لل�شعادة  ال��وط��ن��ي  ال��ربن��ام��ج  اأط���ل���ق 
للدعم  وطنية  حملة  احل��ي��اة  وج���ودة 
خالل  م��ن  املجتمع  الأف����راد  النف�شي 
مبادرة ال ت�شلون هم، الهادفة لتقدمي 
الدعم النف�شي الأفراد املجتمع والذي 
يعد حاجة اأ�شا�شية لالأ�شر يف الظرف 
احل��ايل ال��ذي ينطوي على ع��دد من 
الظروف  ظل  يف  النف�شية  التحديات 
بالتعاون  امل���ب���ادرة  وت���اأت���ي  ال��راه��ن��ة. 
50 م����ن اخل������رباء  اأك�������ر م����ن  م����ع 
واالأخ�شائيني النف�شيني وامللهمني يف 
جماالت علم النف�ض والدعم النف�شي 
واالجتماعي واملهارات احلياتية التي 
ت�شاعد اأفراد املجتمع يف التغلب على 
التحدي  ع��ن  ال��ن��اجت  النف�شي  االأث���ر 
ب��ان��ت�����ش��ار فريو�ض  امل��رت��ب��ط  احل����ايل 

كورونا.
وت��ت��ك��ون م���ب���ادرة )ال ت�����ش��ل��ون ه��م – 
النف�شي(  ل��ل��دع��م  ال��وط��ن��ي��ة  احل��م��ل��ة 

ال����ت����ي ����ش���ي���ت���م ت���ن���ف���ي���ذه���ا ع�����ن بعد 
الرقمي  التوا�شل  و�شائل  با�شتخدام 
من  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل  واأدوات 
بعنوان  االأول  املكون  مكونات.  ثالثة 
)ل��ن��دع��م م���ع���اً( وه���و ع���ب���ارة ع���ن بث 
اخلرباء  خالله  يقوم  يومي  مبا�شر 
بتقدمي  ال��ن��ف�����ش��ي��ني  واالأخ�����ش��ائ��ي��ني 
املجتمع  الأف��������راد  ال��ن��ف�����ش��ي  ال����دع����م 
النف�شية،  اأ���ش��ئ��ل��ت��ه��م  ع���ن  واالإج����اب����ة 
وت����ق����دمي ال���ن�������ش���ائ���ح واالإر��������ش�������ادات 
التغلب  يف  وم�����ش��اع��دت��ه��م  ال���الزم���ة، 
يف  يواجهونها  التي  التحديات  على 
املبا�شر  البث  و�شيبداأ  ال��ظ��رف.  ه��ذا 
والن�شف  ال��ث��ام��ن��ة  ال�����ش��اع��ة  يف مت���ام 
التوا�شل  قنوات  عرب  ي��وم  كل  م�شاء 
بالربنامج  اخل���ا����ش���ة  االج���ت���م���اع���ي 
الوطني لل�شعادة وجودة احلياة )@

.)HappyUAE
بعنوان  ف���ه���و  ال����ث����اين  امل����ك����ون  اأم�������ا 
)ل��ن��ط��م��ئ��ن م����ع����اً( وه�����و ع����ب����ارة عن 
التوعوية  ال����ربام����ج  م����ن  ���ش��ل�����ش��ل��ة 

تقدمها  ال���ت���ي  وامل����رك����زة  ال��ق�����ش��رية 
وامللهمني  املخت�شني  م��ن  جمموعة 
بهدف  احلياتية  امل��ه��ارات  واأ���ش��ح��اب 
واملتانة  املرونة  التوعية حول  تقدمي 
ال��ن��ف�����ش��ي��ة خ���الل ال��ت��ح��دي احل���ايل. 
و�شيتم بث هذه ال�شل�شلة ب�شكل دوري 
التوا�شل  و���ش��ائ��ل  جميع  خ���الل  م��ن 

االجتماعي اخلا�شة بالربنامج.
وياأتي املكون الثالث للحملة الوطنية 
)لنتحدث  ب��ع��ن��وان  النف�شي  ل��ل��دع��م 
معاً( وهي جل�شات افرتا�شية مغلقة 
االجتماعي  النف�شي  ال��دع��م  لتوفري 
ت�شمل  املجتمع  م��ن  خمتلفة  لفئات 
ال�شن  وك����ب����ار  وال����ط����الب  االأم�����ه�����ات 
وغ���ريه���ا م���ن ال���ف���ئ���ات ال���ت���ي حتتاج 
الفرتة  خ���الل  النف�شي  ال��دع��م  اإىل 
احلالية. و�شيتم االإعالن عن فتح باب 
االفرتا�شية  املجموعات  يف  امل�شاركة 
تتكون  حيث  دوري،  ب�شكل  املختلفة 
كل جل�شة افرتا�شية من عدد حمدد 

من امل�شاركني من اأفراد املجتمع.

النف�صي  الدعم  الــرومــي:  عهود 
مواجهة  يف  اأ�ــصــا�ــصــيــة  حــاجــة 

التحديات  
ب���ن���ت خلفان  ع���ه���ود  م���ع���ايل  واأك��������دت 
الرومي وزيرة الدولة لل�شعادة وجودة 
احلياة مدير عام مكتب رئا�شة جمل�ض 
اأف�����راد  ���ش��الم��ة ج��م��ي��ع  اأن  ال���������وزراء، 
لقيادة  ق�شوى  اأولوية  متثل  املجتمع 
دول�����ة االإم���������ارات، وي��ت��ج�����ش��د ذل����ك يف 

توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة 
رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب   ، اهلل 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 
امل�شلحة،  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
بتكثيف اجلهود الوطنية ملواجهة هذا 
التحدي العاملي. وقالت عهود الرومي 
اإن الدعم النف�شي ميثل حاجة اأ�شا�شية 

يف ظل الظروف الراهنة، واإن احلملة 
خالل  م��ن  النف�شي  للدعم  الوطنية 
لتلبية  تاأتي  ه��م(  ت�شلون  )ال  م��ب��ادرة 
حيث  املهمة،  املجتمعية  احلاجة  هذه 
االأ�شر  م�����ش��اع��دة  اإىل  احل��م��ل��ة  ت��ه��دف 
اأف��راد املجتمع على  واالأه��ايل وجميع 
وتقدمي  احل�������ايل،  ال���ت���ح���دي  جت������اوز 
ال��دع��م ال��ن��ف�����ش��ي ل��ه��م ب��ال�����ش��راك��ة مع 
املتميزة  الوطنية  ال��ك��وادر  م��ن  نخبة 
واالأخ�شائيني  واخل��رباء  االأطباء  من 
النف�شيني خالل هذا الظرف الطارئ 
اإىل  احلملة  تهدف  كما  واال�شتثنائي. 
وااللتزام  وال��وع��ي  الطماأنينة  تعزيز 
امل��ج��ت��م��ع��ي مب��ا ي��دع��م ج��ه��ود الدولة 
للحفاظ على �شحة املجتمع ووقايته.

ـــامـــري: نــخــبــة من  ـــع عـــزيـــز ال
الخت�صا�صيني واخلرباء يقدمون 

خال�صة معارفهم وجتاربهم
من جهته، اأ�شار عزيز العامري املدير 
لل�شعادة  الوطني  التنفيذي للربنامج 

وج���ودة احل��ي��اة، اإىل اأن اإط���الق حملة 
اإط���ار اجلهود  ي��اأت��ي يف  ه��م  ت�شلون  ال 
ال�شحة  ل��ت��ع��زي��ز  ال�����ش��ام��ل��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
من  املجتمع  يف  والطماأنينة  النف�شية 
االجتماعي  التوا�شل  من�شات  خ��الل 
الرقمي  االت�شال  تكنولوجيا  وحلول 
للمجتمع،  النف�شي  ال��دع��م  ل��ت��ق��دمي 
االخت�شا�شيني  م��ن  نخبة  مب�شاركة 
ي��ق��دم��ون خال�شة  ال����ذي  واخل������رباء 
�شل�شلة  ون�����ش��ر  م��ع��ارف��ه��م وجت��ارب��ه��م، 
م��ن ال��ف��ي��دي��وه��ات ال��ت��وع��وي��ة، وعقد 
جم����م����وع����ات ال�����دع�����م االف���رتا����ش���ي���ة 
املختلفة  امل��ج��ت��م��ع  ل��ف��ئ��ات  ل��ن��ت��ح��دث 
واملتطلبات  اح���ت���ي���اج���ات���ه���ا  ح�������ش���ب 

النف�شية لها.

تعزيز الدعم النف�صي يف املجتمع
لل�شعادة  الوطني  الربنامج  وي��وظ��ف 
االت�شال  و����ش���ائ���ل  احل����ي����اة  وج��������ودة 
والتكنولوجيا احلديثة وخدمات البث 
املبا�شر التي تقدمها من�شات التوا�شل 

مع  الفعال  التوا�شل  يف  االجتماعي، 
اأفراد جمتمع دولة االإمارات مبا ي�شهم 
املجتمعي،  النف�شي  ال��دع��م  تعزيز  يف 
وب������ث ال��������روح االإي����ج����اب����ي����ة وت���ق���دمي 
واملعلومات  وال����ت����ج����ارب  ال��ن�����ش��ائ��ح 
وال��ن�����ش��ائ��ح ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ن��ف�����ش��ي��ة التي 

ت�شاعدهم على مواجهة التحديات.
للدعم  ال���وط���ن���ي���ة  احل���م���ل���ة  وت���ع���م���ل 
النف�شي املتمثلة يف مبادرة )ال ت�شلون 
ب��اأ���ش��ل��وب ف��ع��ال و���ش��ه��ل يتنا�شب  ه���م( 
جواً  وت��وف��ر  املجتمع،  احتياجات  م��ع 
االأف���راد  ا�شتف�شارات  ل��ط��رح  تفاعلياً 
واالإج�����اب�����ة ع��ل��ي��ه��ا م����ن ق���ب���ل اأط���ب���اء 
مما  نف�شيني  واأخ�����ش��ائ��ي��ني  وخ�����رباء 
ي�شاعد اأفراد املجتمع على التاأقلم مع 
االإجراءات  ظل  يف  املفاجئة  التغريات 
االحرتازية والوقائية من الفريو�ض، 
ال��ع��م��ل عن  و  ب��ع��د  ع��ن  التعليم  م��ث��ل 
ب��ع��د وغ���ريه���ا. وع��م��ل��ت احل��م��ل��ة على 
تنويع حمتواها واأدواتها لتتنا�شب مع 

الفئات املختلفة للمجتمع.

مب�صاركة اأكرث من 50 من الأطباء واخلرباء والخت�صا�صيني النف�صيني

الربنامج الوطني لل�شعادة وجودة احلياة يطلق حملة وطنية للدعم النف�شي الأفراد املجتمع 

•• دبي-الفجر: 

وا�شل مركز دبي للتوحد جهوده يف تنفيذ التدابري االحرتازية والوقائية الالزمة من فريو�ض 
التعليمية  املركز  مرافق  جميع  وتطهري  تعقيم  عمليات  ت�شمنت  التي   »19 »كوفيد  كورونا 
ال��ذي ي�شم  املركز  والعاملني يف  للطلبة  الكاملة  واالإداري���ة، مبا ي�شمن احلماية  والعالجية 
ما يقرب من 90 طالب وطالبة، حيث من املقرر االنتهاء من عمليات التعقيم قبل ا�شتئناف 
الدرا�شة، وذلك يف اإطار التدابري االحرتازية التي وجهت بها احلكومة الرامية لتحقيق اأعلى 

م�شتويات ال�شحة وال�شالمة املجتمعية. 
ب���اأن االإج�����راءات �شملت تعليق جميع  ال��ع��م��ادي م��دي��ر ع��ام م��رك��ز دب��ي للتوحد  وق���ال حممد 
الفعاليات واالأن�شطة التوعوية ومن �شمنها احلملة ال�شنوية للتوعية با�شطراب طيف التوحد 
الذي كان من املقرر انطالقها يف اليوم العاملي للتوعية با�شطراب طيف التوحد )2 اأبريل(، 
كما �شملت االإجراءات تقدمي اإجازة الربيع مع متديدها الأ�شبوعني اإ�شافيني للطلبة، وتطبيق 

نظام التعليم عن ُبْعد اخلا�ض باأ�شحاب الهمم من فئة التوحد، وكذلك تنفيذ برنامج دوري 
مكثف لتعقيم جميع مرافق املركز. 

واملرافق  الدرا�شية  الف�شول  كافة  �شملت  والتطهري  التعقيم  عمليات  ب��اأن  العمادي  واأو���ش��ح 
العالجية وجميع املكاتب واالأ�شطح واأدوات العمل من اأجهزة ومعدات خمتلفة، مع االعتماد 
واجلراثيم  الفريو�شات  مكافحة  على  وق���درة  عالية  ك��ف��اءة  ذات  تعقيم  م��واد  ا�شتخدام  على 
اأولوية ق�شوى  والعاملني  الطلبة  على �شحة  باأن احلفاظ  العمادي  واأكد  املختلفة  وامللوثات 
للمركز، الفتاً اإىل اأن التزام املركز باأعلى معايري ال�شالمة ال�شحية املعتمدة عاملياً م�شتمد من 
�شوء ا�شرتاتيجية دبي لتمكني اأ�شحاب الهمم.  يذكر اأن مركز دبي للتوحد قد اأن�شئ مبر�شوم 
املتخ�ش�شة  اخلدمات  تقدمي  اإىل  تهدف  ربحية  غري  كموؤ�ش�شة   2001 ع��ام  دب��ي  حاكم  من 
لرعاية االأطفال امل�شابني بالتوحد وتقدمي الدعم الأ�شرهم والقائمني على رعايتهم، وتتكون 
موارد املركز املالية من االإعانات والهبات والتربعات ومن اأي وقف خريي يوقف على املركز.   
ويف عام 2017، انتقل مركز دبي للتوحد اإىل مقره اجلديد املقام على م�شاحة تقدر بحوايل 

ت�شل اإىل 166،000 قدم مربع يف منطقة القرهود  بناء  ومب�شاحة  مربع  قدم   90،000
ليزيد بذلك طاقته اال�شتيعابية من 54 طفل اإىل 180 طفل يتم ا�شتقبالهم يف مرافق مت 
تهيئتها وجتهيزها ب�شكل متكامل لتتنا�شب مع احتياجاتهم، اإذ يحتوي على 34 ف�شال درا�شيا 
وعلى 22 عيادة للعالج احلركي و18 عيادة لعالج النطق والتخاطب وثالث غرف متخ�ش�شة 
بالعالج احل�شي، وعدد من املعامل واملختربات واملرافق والعيادات الطبية مت ت�شميمها جميعاً 
اأحدث املعايري العاملية املتخ�ش�شة لتوفري البيئة التعليمية املنا�شبة لالأطفال امل�شابني  وفق 
خالل  حت��دي��داً  ويظهر  �شيوعاً  النمائية  اال�شطرابات  اأك��ر  اأح��د  التوحد  يعترب  بالتوحد.  
الثالث �شنوات االأوىل من العمر وي�شاحب امل�شاب به طوال مراحل حياته، يوؤثر على قدرات 
الفرد التوا�شلية واالجتماعية ومما يوؤدي اإىل عزله عن املحيطني به، اإن النمو ال�شريع لهذا 
اإح�شائيات  امل�شابني به اعتماداً على  الدرا�شات تقدر ن�شبة  اال�شطراب ملفت للنظر فجميع 
مركز التحكم باالأمرا�ض يف الواليات املتحدة االأمريكية ب�وجود اإ�شابة واحدة لكل 59 حالة، 

كما يالحظ اأن ن�شبة االنت�شار متقاربة يف معظم دول العامل.

دبي للتوحد يوا�شل حملة التعقيم واالإجراءات االحرازية �شد كورونا

•• دبي- وام

واجلامعات  املدار�ض  طلبة  دبي  جامعة  رئي�ض  الب�شتكي  عي�شى  الدكتور  دعا 
كافة لال�شتفادة من فر�شة التعلم عن بعد خدمة لدولة االإمارات واأهدافها. 
وجاء ذلك يف كلمة عرب فيديو بثته اجلامعة طلب منهم من خالله التعامل 
يف  للم�شاهمة  تاريخية  فر�شة  كونه  بعد  ع��ن  التعلم  مو�شوع  م��ع  بجدية 

الطفرة التعليمية التي جتتاح العامل اليوم.
اأي  وع��رب  اأي مكان  �شخ�ض من  اأ�شبح ممكنا الأي  بعد  التعلم عن  اإن  وق��ال 
جهاز وخا�شة يف دولتنا وخدماتها الذكية وبنيتها التحتية يف جمايل التعليم 
جمال  يف  ال��دول��ة  لتوجيهات  لال�شتجابة  الطلبة  ودع��ا  املعلومات.  وتقنية 

احلفاظ على ال�شالمة العامة مردداً �شعار “خلك-بالبيت.”
بعد يف جميع  التعليم عن  برنامج  تطبيق  ب��داأت يف  قد  دب��ي  وكانت جامعة 
كلياتها “اإدارة االأعمال، الهند�شة وتقنية املعلومات وكلية القانون” باالإ�شافة 
اإىل مركز التطوير التنفيذي لديها والذي بداأ بتقدمي عدد من الدورات عن 

والتعليم  الرتبية  وزراة  واإر���ش��ادات  تعليمات  مع  متا�شياً  مكثف  وب�شكل  بعد 
للوقاية من فريو�ض كورونا.

واالإداري  التعليمي  بطاقمها  م�شتعدة  اجلامعة  اإن  الب�شتكي  الدكتور  وقال 
جديد  وب��اأ���ش��ل��وب  مب��واع��ي��ده��ا  واالخ��ت��ب��ارات  امل��ح��ا���ش��رات  لتقدمي  والتقني 
ا�شتخدام  فقط  لي�ض  بعد  ع��ن  التعلم  م��ن  الغاية  اأن  اإىل  ول��ف��ت  وم��ت��ط��ور. 
اأ�شاليب متطورة ومبتكرة بل من اأجل تعزيزالتعليم احلقيقي والفعال. كما 
اأكد اأن املطلوب هو جودة التعليم والرتكيز على الطلبة والتفاعل معهم من 

خالل تقدمي من�شات تفاعلية ومتطورة.
واأ�شاف اأن اجلامعة يف الوقت الذي يبداأ فيه طلبتها يف الدرا�شة عن بعد، يتم 
�شمن االجراءات الوقائية واالحرتازية الك�شف عن القادمني للجامعة من 
اأع�شاء الهيئة التدري�شية واملوظفني والزائرين ، وذلك عرب اجلهاز احلرارى 

لقيا�ض درجة احلرارة، وتعقيم اليدين قبل الدخول اإىل حرم اجلامعة ب�شكل 
وقاعات  املكاتب  تعقيم  اجلامعة  يف  وال��ط��وارئ  ال�شحة  ق�شم  واأن��ه��ى  يومي 
بالعمل  املوظفون  ب��داأ  كما  كافة  ومرافقه  وكلياته  املبنى  واق�شام  الدرا�شة 
تاأمني متطلبات الطلبة احلاليني وت�شجيل الطلبة  عن بعد لال�شتمرار يف 
اجلدد. كما مت و�شع املعقمات على جميع النقاط اخلارجية وداخل االأق�شام، 

ف�شال عن اإلغاء ا�شتخدام جهاز الب�شمة.
تنفيذ توجيهات  اإط��ار  تاأتي يف  االإج���راءات  ه��ذه  اأن  الب�شتكي  الدكتور  واأك��د 
القيادة الر�شيدة ومتا�شيا مع التدابري الوقائية التي تتبعها دولة االإمارات 
واهتمام اجلامعة باتباع القوانني واالإجراءات التي ت�شاعد على التقليل من 
تف�شي فريو�ض الكورونا امل�شتجد وحتقيق م�شاعي الدولة يف خدمة املواطن 
واملقيم واأن اجلامعة اتخذت كل االإجراءات االحرتازية يف �شبيل تلبية هذه 

امل�شاعي وحتقيق ثمرتها امل�شتهدفة.
حر�شا  اجلامعة  اأن  اإىل  وال��ط��وارئ  ال�شحة  ق�شم  مدير  خالد  عمار  ولفت 
على �شحة و�شالمة طلبتها واالأ�شرة اجلامعية كافة ا�شتعانت ب�شركة تعقيم 
تعليمية مبعايري عاملية وال  وم��واد  ال�شحة  وزارة  متخ�ش�شة ومعتمدة من 
�شيما اأن مبنى اجلامعة هو مبنى �شديق للبيئة وحا�شل على �شهادة “ليد” 

العاملية للمباين امل�شتدامة.
من جهته اكد حكمت بعيني مدير الت�شويق وا�شتقطاب الطلبة اأن اجلامعة 
ال زال���ت ت�شتقبل ط��ل��ب��ات ال��ق��ب��ول واال���ش��ت��ف�����ش��ار ع��ن ب��راجم��ه��ا ك��اف��ة “عن 
اإدارة  املعلومات وكلية  الهند�شة وتقنية  القبول لكلية  بعد”مبا فيها طلبات 
االأعمال وماج�شتري القانون. واأ�شاف اأن الدرا�شة عن بعد م�شتمرة وب�شكل 
مكثف يف كل الكليات باالإ�شافة اإىل مركز التطوير التنفيذي لديها والذي 
بداأ بتقدمي عدد من الدورات وب�شكل مكثف واأطلق عرب موقعه االإلكرتوين 
حزمة روابط جديدة للدرا�شة عن بعد متا�شياً مع تعليمات واإر�شادات وزارة 

الرتبية والتعليم للوقاية من فريو�ض كورونا.

رئي�س جامعة دبي يدعو الطلبة لال�شتفادة من التعلم عن بعد

العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر    للمنفذ �ضده   

فى الدعوى رقم  2019/180  بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ:بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة ، بناية البزن�ض 

بوينت - مكتب 401 - خلف وكالة الني�شان لل�شيارات 
املنفذ �شده : �شعيد ح�شني من�شئى - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - منطقة اخلليج التجاري - مبنى وي�شت 

هايت�ض 4 رقم 10 - العقار رقم 2002
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/4/8 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن 20% 
من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من 
م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
�شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�ض : 11  - ا�شم املبنى : وي�شت هايت�ض 4 - رقم املبنى : 10 - رقم 

العقار : 2002 - امل�شاحة : 208.66 مرت مربع - املقدرة ب�� )2.021.395( درهم.
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   

اعالن بيع  عقار بالن�ضر 
فى الدعوى رقم 2019/180  بيع عقار مرهون     

طالب التنفيذ:بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة ، بناية البزن�ض 
بوينت - مكتب 401 - خلف وكالة الني�شان لل�شيارات 

املنفذ �شده : �شعيد ح�شني من�شئى - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - منطقة اخلليج التجاري - مبنى وي�شت 
هايت�ض 4 رقم 10 - العقار رقم 2002

انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/4/8 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن 20% 
من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من 
م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
�شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�ض : 11  - ا�شم املبنى : وي�شت هايت�ض 4 - رقم املبنى : 10 - رقم 

العقار : 2002 - امل�شاحة : 208.66 مرت مربع - املقدرة ب�� )2.021.395( درهم.
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   

 اعالن بالن�ضر
يف  االإ�ضتئناف رقم 623/2019/322 ا�ضتئناف عقاري  

مو�شوع االإ�شتئناف : اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/512 عقاري كلي 
والر�شوم وامل�شاريف واالتعاب.   

طالب االإعالن : اديتا حروبا - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف
وميثله : عامر �شيد حممد �شيد حمي رو�شن املرزوقي  - �شفته  بالق�شية : وكيل

 املطلوب اإعالنه  : 1- بول كر�شتيان �شني  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف �شده .
جمهول حمل االإقامة 

مو�شوع االإعالن : قد ا�شتاأنف القرار/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 512/2018 عقاري 
كلي بتاريخ 2019/12/9 وحددت لها جل�شه يوم االحد املوافق 2020/4/19 ال�شاعة 10.00 
�شباحا بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف
العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   

اعالن بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم 1550/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/2786 جتاري جزئي ، 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )388385 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
: طالب  بالق�شية  - �شفته  م  م  ذ  �ض   - العامة  للتجارة  العاملية  : م�شندم  االإع��الن  طالب 

التنفيذ - وميثله : عبداهلل عبدالرحمن حممد ال�شعيدي - �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- امهاين عبا�ض للخدمات الفنية )�ض ذ م م( - �شفته بالق�شية : منفذ 

�شده   جمهول حمل االإقامة 
مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )388385( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر    للمنفذ �ضده   

فى الدعوى رقم  2016/727 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: حممود احمد عبدالرحمن رهيده املرزوقي 

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - دبي - الرب�شاء الثانية - بردبي - بالقرب من �شبين�ض فيال 36 
املنفذ �شده : عبداهلل علي حممد علي نقي - عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - دبي- الطوار الثالثة - مقابل ملعب كرة ال�شلة - �شارع 

رقم 27اأ - منطقة 2208 - فيال رقم 11 
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/4/8  ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
www.emiratesauction.( او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع 
التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان 
يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن 
املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  :  نوع العقار : حق منفعة على وحدة عقارية - املنطقة : جممع 
دبي لال�شتثمار الثاين - رقم االر�ض : 5 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : ريتاج A - رقم الوحدة : G13 - امل�شاحة : 41.78 مرت 
الثاين - رقم االر�ض  املنطقة : جممع دبي لال�شتثمار  314801 دره��م.  عبارة عن حق منفعة على وح��دة عقارية -  التقييم  مربع 
314047 درهم.  التقييم  41.68 مرت مربع   : امل�شاحة   - G14  : A - رق��م الوحدة  املبنى :  ريتاج  ا�شم   - 1  : املبنى  5 - رق��م   :

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   

اعالن بيع  عقار بالن�ضر 
فى الدعوى رقم 2016/727 تنفيذ جتاري   

طالب التنفيذ: حممود احمد عبدالرحمن رهيده املرزوقي 
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - دبي - الرب�شاء الثانية - بردبي - بالقرب من �شبين�ض فيال 36 

املنفذ �شده : عبداهلل علي حممد علي نقي - عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - دبي- الطوار الثالثة - مقابل ملعب كرة ال�شلة - �شارع 
رقم 27اأ - منطقة 2208 - فيال رقم 11 

انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/4/8  ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
www.emiratesauction.( او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين

ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع 
التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان 
يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن 
املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  :  نوع العقار : حق منفعة على وحدة عقارية - املنطقة : جممع 
دبي لال�شتثمار الثاين - رقم االر�ض : 5 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : ريتاج A - رقم الوحدة : G13 - امل�شاحة : 41.78 مرت 
الثاين - رقم االر�ض  املنطقة : جممع دبي لال�شتثمار  314801 دره��م.  عبارة عن حق منفعة على وح��دة عقارية -  التقييم  مربع 
314047 درهم.  التقييم  41.68 مرت مربع   : امل�شاحة   - G14  : A - رق��م الوحدة  املبنى :  ريتاج  ا�شم   - 1  : املبنى  5 - رق��م   :

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   

اعالن بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم 1074/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/1961 اأمر اأداء ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )785320 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب االإعالن : �شلطان علي ا�شماعيل علي الفهيم - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
وميثله : مها علي اإ�شماعيل علي الفهيم -  �شفته بالق�شية : وكيل

�شكيل احمد  �شاداب  م 2-حممد  م  ذ  �ض   - ايه كى لالن�شاءات  ا�ض   -1  : اإعالنهما  املطلوب 
خان - �شفتهما بالق�شية : منفذ �شدهما - جمهويل حمل االإقامة 

مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )785320( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   

اعالن بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم 54/2020/207 تنفيذ جتاري  

 ، كلي  جت��اري   2018/2461 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 
ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )2189433 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

: طالب  بالق�شية  - �شفته  �ض  م  د  م   - بزني�ض كون�شالتينغ  : كريدو  االإع��الن  طالب 
التنفيذ - وميثله : حبيب حممد �شريف عبداهلل املال -  �شفته بالق�شية : وكيل

املطلوب اإعالنهما : اأوه بي اإن اإنريجي - م م ح - جمهول حمل االإقامة 
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  االإع��الن : قد  مو�شوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )2189433( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اإ�شالمية دبي حتذر من جمع التربعات دون ترخي�س
•• دبي-وام:

ح���ذرت دائ����رة ال�����ش��وؤون االإ���ش��الم��ي��ة وال��ع��م��ل اخل���ريي ب��دب��ي م��ن جمع 
التربعات دون ترخي�ض وااللتزام باأعلى املعايري املعتمدة يف هذا املجال 
التربعات  و���ش��ول  ي�شمن  مب��ا  ال��ق��ان��ون  يحددها  ال��ت��ي  ال�شوابط  وف��ق 
مل�شتحقيها. وحتر�ض الدائرة على دعم وت�شجيع حمالت جمع التربعات 
البند  يتما�شى وم�شتهدفات  دبي مبا  اإم��ارة  اخل��ريي يف  العمل  واأن�شطة 
التا�شع من وثيقة اخلم�شني واأكد اأحمد دروي�ض املهريي املدير التنفيذي 
بالفريو�ض  املتعلقة  العاملية  االأزم��ة  اأن  بالدائرة  اخل��ريي  العمل  لقطاع 
باأ�شكاله  ال��ع��ون  ي��د  مل��د  املجتمع  ت�شارع  يف  �شاهم  كوفيد19-  امل�شتجد 

الذي  االإم���ارات���ي  املجتمع  يف  االإن�����ش��اين  الت�شامن  م��ب��داأ  جم�شدا  ك��اف��ة 
عمل  اأي  وق��ود  اأن  ..مو�شحا  ال��دول��ة  يف  االإن�شاين  النهج  اأ�شالة  يعك�ض 
ت�شاهم يف  التي  الو�شائل  غ��ريه من  اأو  م��ال  اإىل  خ��ريي موؤ�ش�شي يحتاج 
تنمية املجتمع اأمر يتطلب جهدا منظما وهو ما تقوم به الدائرة يف اإطار 

ممار�شتها مهامها وفق اأعلى املعايري العاملية.
واأ����ش���اف امل��ه��ريي اأن���ه مت اك��ت�����ش��اف ع���دة ح��م��الت غ��ري مرخ�شة جلمع 
التربعات يف خمتلف مناطق االإمارة ..م�شريا اإىل اأن الدائرة توفر كافة 
واالأن�شطة  التربعات  حمالت  تنظيم  يف  للراغبني  الالزمة  الت�شهيالت 
ثقافة  لتعزيز  كافة  املعنية  اجلهات  مع  م�شتمر  ب�شكل  وتعمل  اخلريية 
ال��ع��م��ل اخل���ريي االأم����ر ال���ذي �شيع�زز ال��ث��ق��ة ب��ني اجل��ه��ات امل��ان��ح��ة من 

من  امل�شتفيدة  واجل��ه��ات  اخل��ريي��ة  اجلمعيات  وب��ني  واأف����راد  موؤ�ش�شات 
التربعات مبا ي�شمن و�شول التربعات مل�شتحقيها.

االلتزام  �شمان  على  اخل���ريي  العمل  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  و���ش��دد 
باأحكام القانون فيما يتعلق بعملية تنظيم جمع التربعات ..م�شريا اإىل 
اأن الدائرة عمدت اإىل توثيق كافة املخالفات املكت�شفة من خ�الل حما�ش�ر 
ل�شنة   /9/ رقم  املر�شوم  من   /3/ رقم  امل��ادة  وتن�ض  ق�شائية.  �شبطية 
2015 ب�شاأن تنظيم جمع التربعات يف اإمارة دبي على اأنه يحظر جمع 
و�شائل  عرب  عنها  االإع��الن  اأو  االإم���ارة  يف  بجمعها  ال�شماح  اأو  التربعات 
موافقة  على  احل�شول  بعد  اإال  غريها  اأو  امل��ق��روءة  اأو  املرئية  االت�شال 

الدائرة اخلطية امل�شبقة على ذلك.

وجتدر االإ�شارة اإىل اأن دائرة ال�شوؤون االإ�شالمية والعمل اخلريي بدبي 
ب�شكل  للتعريف  امل��ا���ش��ي  ف��رباي��ر  �شهر  اإع��الم��ي��ة مطلع  اإح��اط��ة  ع��ق��دت 
ت�شعة  ح���دد  وال����ذي   2020 ل�شنة   8 رق���م  االإداري  ب��ال��ق��رار  تف�شيلي 
خالفا  التربعات  بجمع  يقوم  من  مع  الودية  الت�شوية  الإج��راء  �شروط 
يف  التربعات  جمع  تنظيم  ب�شاأن   2015 ل�شنة   9 رق��م  املر�شوم  الأحكام 
اإمارة دبي كما و�شح القرار االآثار املرتتبة على اإجراء الت�شوية الودية مع 
املخالفني لعملية جمع التربعات يف اإمارة دبي بحيث ال تخل باالإجراءات 
الواجب اتخاذها بحق املخالف واملن�شو�ض عليها يف املادة 13 من املر�شوم 
وخول القرار املدير التنفيذي لقطاع العمل اخلريي يف الدائرة اإ�شدار 

التعليمات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القرار.

بيئة ال�شارقة حتبط عملية تهريب حيوانا و طريا مدرجة يف قانون �شايت�س
•• ال�صارقة -وام:

واملحميات  البيئة  هيئة  اأح��ب��ط��ت 
الطبيعية بال�شارقة عملية تهريب 
146 حيوانا وطريا تعود اإىل اأربع 
االجتار  قانون  ف�شائل مدرجة يف 

الدويل �شايت�ض.
العملية عرب احلدود الربية  متت 
العامة  ال���ق���ي���ادة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
املدام  م��رك��ز   - ال�����ش��ارق��ة  ل�شرطة 
اأ����ش���خ���ا����ض من  ح���ي���ث مت ���ش��ب��ط 
اجلن�شية اخلليجية وهم يحاولون 
والطيور  احليوانات  ه��ذه  تهريب 
الدولة  اأرا�شي  اإىل  دخولهم  اأثناء 
من  م�����ش��ب��ق  ا����ش���ت���رياد  اإذن  دون 
حتمل  ال  و  امل���خ���ت�������ش���ة  اجل����ه����ات 
�شالمتها  تثبت  �شحية  ���ش��ه��ادات 

وخلوها من االأمرا�ض.
التي  واحل��ي��وان��ات  ال��ط��ي��ور  تعترب 
قائمة  �شمن  من  م�شادرتها  متت 
باالنقرا�ض  امل���ه���ددة  احل���ي���وان���ات 
ومدرجة يف قانون االجتار الدويل 

االأوىل  ال�����درج�����ات  م����ن  ���ش��اي��ت�����ض 
اتخاذ  ومت   .. وال��ث��ال��ث��ة  وال��ث��ان��ي��ة 
ال��الزم��ة يف  االإج���راءات والتدابري 
ت�شليمها  ث��م  وم��ن  اأ�شحابها  ح��ق 
واملحميات  ال���ب���ي���ئ���ة  ه���ي���ئ���ة  اإىل 

الطبيعية.
ال�شويدي  �شيف  �شعادة هنا  وقالت 
واملحميات  ال��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ض 
الهيئة  ف���رق  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة: جن��ح��ت 
العامة  ال���ق���ي���ادة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
ل�شرطة ال�شارقة يف اإحباط عملية 
مبا  وط��ريا  حيوانا   146 تهريب 
يوؤ�شر اإىل مدى احلر�ض واملتابعة 
يف  الهيئة  ف��رق  قبل  م��ن  الدقيقة 
على  تعمل  ال��ت��ي  مهماتها  تنفيذ 
االأنواع  على  احلفاظ  يف  امل�شاهمة 
وتوفري  االنقرا�ض  من  وحمايتها 
اأف�شل �شروط احلياة لها  .. الفتة 
املحظورة  احليوانات  ع��دد  اأن  اإىل 
وامل���ف���رت����ش���ة واخل����ط����رة ال���ت���ي مت 
بلغت  املا�شي  العام  �شبطها خالل 

حيوانا.  379

الهيئة  ل����دى  اأن  اإىل  اأ�����ش����ارت  و 
م��رك��زا الإي���واء ورع��اي��ة احليوانات 
املفرت�شة يف متنزه ال�شحراء ميتد 
على م�شاحة قدرها 27 األف مرت 
مربع يعد االأول من نوعه خليجيا 
وي�شكل اإ�شافة مهمة على امل�شتوى 
اإيواء  ميكنه  و  االإم����ارة  يف  البيئي 
واخلطرة  امل��ف��رت���ش��ة  احل���ي���وان���ات 
للمعايري  ووف���ق���ا  اأف�����ش��ل  ب�����ش��ك��ل 
العاملية املعمول بها يف هذا املجال.

ومت����ت����ل����ك ال����ه����ي����ئ����ة ك�����ث�����ريا من 
اخل����ط����ط واالأف������ك������ار وامل�����ب�����ادرات 
تتعلق  ال���ت���ي  واال����ش���رتات���ي���ج���ي���ات 
باحلفاظ على البيئة و�شون التنوع 
ل���روؤي���ة �شاحب  احل��ي��وي ت��رج��م��ة 
�شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 
بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�ض 
االأعلى حاكم ال�شارقة نظرا ملكانة 
للجميع  ملكا  تعترب  ال��ت��ي  البيئة 
ول��الأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة االأم����ر الذي 
و�شونها  عليها  احل��ر���ض  يتطلب 
�شواء  وتخريبها  بها  العبث  وع��دم 

اأو  اجلبلية  اأو  ال��ربي��ة  امل��ن��اط��ق  يف 
خمتلف  ويف  وال�شواطئ  البحرية 

املواقع مبا فيها حماية احليوانات 
والطيور املهددة باالنقرا�ض.

ل الرقمي والبيانات لإدامة اخلدمات بالإمارة ور�صد تغريرّ احتياجات النا�س اأثناء العمل عن ُبعد 100 % دبي ت�صتثمر التحورّ

حكومة دبي جنحت يف تفعيل العمل عن ُبعد كنتيجة ل�شنوات من بناء البنية التحتية الذكية والقدرات الب�شرية يف االإمارة
نواجهها اليوم.

تخطيط  ن���ظ���م  خ���دم���ة  وت���ع���م���ل 
املوارد احلكومية وتطبيق املوظف 
اإداري��������ة جلميع  ك���ب���واب���ة  ال���ذك���ي 
وامل�شرتيات  الب�شرية  املوارد  مهام 
 ، الداخلية  واحل�شابات  والتمويل 
وت�شكل تطبيقات الهاتف املحمول 
"الهوية  و  االآن"  "دبي  م���ث���ل: 
خا�شة   ك��ربى  اأهمية  الرقمية"، 
ال���ت���ي من���ار����ض فيها  االأوق�������ات  يف 

التباعد االجتماعي.
وع������ل������ى م���������ش����ت����وى اخل������دم������ات 
احلكومية احليوية اليومية التي 
دبي  ق��ام��ت  دب��ي  �شكان  يحتاجها 
�شركائها  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ذك��ي��ة 
 33 اأك������ر م����ن  احل���ك���وم���ي���ني يف 
خ���دم���ة   116 ب����ت����وف����ري  ج����ه����ة 
فواتري  دف��ع  مثل  خ��دم��ات  ت�شمل 
اخلدمات مثل ديوا وات�شاالت ودو 
وخ���دم���ات امل��رك��ب��ات م��ث��ل جتديد 
رخ�شة املركبة وت�شديد املخالفات 
والتعّرف  ال���وق���ود،  ث��م��ن  و����ش���داد 
املفتوحة  ال�������ش���ي���دل���ي���ات  ع���ل���ى 
املتوفرة  وال����ع����ي����ادات  واالأط�����ب�����اء 
وكانت  االحتياجات.  من  وغريها 
دبي الذكية اأطلقت حملة للتوعية 
الها�شتاق  حت��ت  اخل��دم��ات  ب��ه��ذه 

بتيك. خدماتنا-  #ا�شرتيح- 

•• دبي- الفجر: 

املنظومة  دب����ي  ح��ك��وم��ة  وّظ���ف���ت 
حتتية  ب����ن����ي����ة  م������ن  ال����رق����م����ي����ة 
لت�شتمر  وخ����دم����ات  وت��ط��ب��ي��ق��ات 
اجلهات احلكومية بخدمة النا�ض 
العمل  ف��رتة  خ��الل  معتاد  ب�شكل 
احلكومة  اأعلنتها  التي  ُب��ع��د،  ع��ن 
حفاظاً على �شحة وحياة النا�ض. 
الظروف  اأن  الذكية  دبي  وك�شفت 
ال����ع����امل وجهود  ب���ه���ا  ال���ت���ي مي����ر 
املجتمع  ���ش��الم��ة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
الذكية  التحتية  البنية  و���ش��ع��ت 
واخل�����دم�����ات ال���ق���ائ���م���ة ع��ل��ي��ه��ا يف 
اخ���ت���ب���ار ح���ي ل��ف��اع��ل��ي��ة وج����دوى 
املا�شية  ال��ع��ق��ود  ت�شمنته  م��ا  ك��ل 
يف  وا�شتثمار  ا�شرتاتيجيات  م��ن 
جنحت  وق��د  واالإن�����ش��ان.  التقنية 
دبي عرب مئات اخلدمات احليوية 

املتاحة عن ُبعد. 
فتح  اأن  ال���ذك���ي���ة  دب�����ي  واأع���ل���ن���ت 
احلكومية  ال��ب��ي��ان��ات  وم�����ش��ارك��ة 
الذكية  احل���ل���ول  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 

واالأوق�����ات،  ال���ظ���روف  خمتلف  يف 
الثاقبة  ال����روؤي����ة  ب��ف�����ش��ل  وذل�����ك 
ونتيجة  ال����ر�����ش����ي����دة  ل����ل����ق����ي����ادة 
لال�شرتاتيجيات الفعالة واملحكمة 
التي و�شعتها لبناء منظومة عمل 
ومن  وم�شتدام.  متكامل  حكومي 
البدء  بعد  اأن���ه  لالنتباه  ال��الف��ت 
ب��ت��ط��ب��ي��ق ن���ظ���ام ال��ع��م��ل ع���ن بعد 
العمل  اأن  دب����ي  ح��ك��وم��ة  وج�����دت 
الكفاءة  ب��ن��ف�����ض  ي��ت��م  احل���ك���وم���ي 
وال�شال�شة ال�شابقة التي عهدناها 

يف حكومتنا. 
وج�����اء ذل����ك ث���م���رة حل���ر����ض دبي 
�شركائها  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ذك��ي��ة 
الذكية  دب��ي  وب�شفة  احلكوميني 
اجل��ه��ة احل��ك��وم��ي��ة امل�����ش��وؤول��ة عن 
الذكي،  ال���ت���ح���ول  ع��م��ل��ي��ة  ق���ي���ادة 
الفقري  ال���ع���م���ود  وب���اع���ت���ب���اره���ا 
ال������رق������م������ي جل�����م�����ي�����ع اجل�����ه�����ات 
احلكومية يف دبي واملمكنة للقطاع 
اخلا�ض. حر�شت دبي الذكية على 
اأن تكون يف اأمت اال�شتعداد قبل اأن 
من  بعد  ع��ن  العمل  ن��ظ��ام  تطبق 

وبالتايل اإدامة االأعمال واخلدمات 
ما  وه���و  للمعتاد.  اأق����رب  ب�����ش��ورة 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  م��ق��ول��ة  ج�شدته 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
اجتماع  يف  دب����ي  ح���اك���م  ال�������وزراء 
لو�شف  االأخ���ري  ال����وزراء  جمل�ض 
ج��اه��زي��ة احل��ك��وم��ة يف االإم�����ارات 
عن  التعلم  يف  "ا�شتثمرنا  ك��ك��ل: 
واخلدمات  بعد  ع��ن  والعمل  بعد 
�شنوات..   10 م��ن  الأك��ر  الذكية 

واليوم جنني ثمرات العمل".
التحتية  البنية  "تتيح  واأ�شافت: 
الذكية لدينا يف دبي وتطبيقاتها 
م��ث��ل ح��ل��ول ع��ل��وم ال��ب��ي��ان��ات التي 
مدار  على  ال��ذك��ي��ة  دب��ي  اأطلقتها 
للجهات  امل����ا�����ش����ي����ة  ال���������ش����ن����وات 
احلكومية اتخاذ القرارات الذكية 
من  ال����واردة  املعطيات  على  ب��ن��اءاً 
النقل  و�شائل  حركة  مثل  املدينة 
واحل�شود وعرب معطيات ا�شتخدام 
الرقمية  اخل�����دم�����ات  م���ن�������ش���ات 
اأوع���رب تطبيقات  االإن��رتن��ت  ع��رب 

تتيح  االإم����ارة  اأن��ح��اء  يف  املنت�شرة 
طبيعة  ر�شد  احلكومية  للجهات 
االأن�شطة، واالحتياجات يف املدينة 
احتياجات  يف  احل��ا���ش��ل  وال��ت��غ��رّي 
ال���ن���ا����ض ب�������ش���ورة حل���ظ���ي���ة. وهو 
اال�شتجابة  ل��ل��ح��ك��وم��ة  ي��ت��ي��ح  م���ا 
اأقرب  ب�����ش��ورة  وال��ع��م��ل  ال�شريعة 
جمموعة  رغ��������م  ل���ل���ط���ب���ي���ع���ي���ة، 
االإج����������راءات ال���وق���ائ���ي���ة ال���ت���ي مت 
املخت�شة  اجل��ه��ات  م��ن  تطبيقها 
منازلهم  يف  النا�ض  بقاء  ل�شمان 

وعدم اخلروج اإال لل�شرورة.
ال��دك��ت��ورة عائ�شة  ���ش��ع��ادة  وق��ال��ت 
ب��ن��ت ب��ط��ي ب���ن ب�����ش��ر ،م���دي���ر عام 
على  "ا�شتخدمنا  ال��ذك��ي��ة:  دب���ي 
ال�شابقة اخلدمات  ال�شنوات  مدار 
ال����ذك����ي����ة يف خم���ت���ل���ف جم�����االت 
ع��م��ل��ن��ا، وجن���ح���ن���ا ب��ف�����ش��ل روؤي�����ة 
الذكي  بالتحّول  اخلا�شة  قيادتنا 
البنى  م���ن  م��ن��ظ��وم��ة  اإي����ج����اد  يف 
والت�شريعات  واخلدمات  التحتية 
االنتقال  جعلت  ال��ت��ي  واحل��وك��م��ة 
ان�شيابية  عملية  ُبعد  ع��ن  للعمل 

حماكاة  ت���دري���ب  اإج�������راء  خ����الل 
 50% بجعل  للموظفني  عملي 
وثم  بعد،  ع��ن  يعمل  الفريق  م��ن 
الن�شف االآخر من الفريق و�شواًل 
منازلهم  م��ن  اجل��م��ي��ع  ع��م��ل  اإىل 
للبقاء  احلكومية  اجل��ه��ود  لدعم 
يف املنازل والوقاية واحلفاظ على 
منذ  مطبقة  اأن��ه��ا  علما  ال�شحة. 
تقت�شيه  وح�شبما   2019 بداية 

�شرورة االأعمال.

خدمات دبي عن ُبعد
ودع�����م�����ت م���ن���ظ���وم���ة اخل����دم����ات 
وال���������ربام���������ج ال�����رق�����م�����ي�����ة ال����ت����ي 
ال����ذك����ي����ة منذ  دب������ي  اأوج�����دت�����ه�����ا 
ال�شركاء  مع  بالتعاون  انطالقها 
اخلا�ض،  وال��ق��ط��اع  احل��ك��وم��ي��ني 
العمل يف  ال�شريع لفرق  االندماج 
ال��ن��ظ��ام اجل��دي��د وب��ال��ت��ايل االأداء 
ال��ف��ع��ال. وه���و م��ا وّف���ر جمموعة 
التي  والتطبيقات  اخلدمات  من  
اأثبتت فعاليتها  يف كافة  االأوقات 
وخم��ت��ل��ف ال��ظ��روف خ��ا���ش��ة التي 

انعك�ض  ما  وهو  الذكية.  االأجهزة 
احلكومية  اجل���ه���ات  ق�����درة  ع��ل��ى 
على التاأقلم مع احتياجات العمل 
خمتلف  متكني  وكذلك  ُبعد،  عن 
التعليم  راأ���ش��ه��ا  وعلى  القطاعات 
م����ن ت��ط��ب��ي��ق ال��ت��ع��ل��ي��م ع����ن ُبعد 

ب�شهولة وفاعلية."
وق����د ب��ره��ن��ت ح��ك��وم��ة دب����ي على 
ك��ف��اءت��ه��ا ال��ع��ال��ي��ة وق��درت��ه��ا على 
تطورات  الأي  الفورية  اال�شتجابة 
الفعال  ال��ع��م��ل  ومت���ك���ني  ع��امل��ي��ة 

ف ومتكينه اأينما كان دعم املوظرّ
احتياجات  اإدارة  م�����ش��ت��وى  وع���ل���ى 
ومعامالتهم  احلكوميني  املوظفني 
ب�شورة معتادة عن ُبعد، وّظفت دبي 
الذكية تطبيق املوظف الذكي الذي 
احللول  من  وا�شعة  جمموعة  يوفر 
ال��ف��ع��ال��ة ل���� 71 ج��ه��ة ح��ك��وم��ي��ة يف 
األف   52 وي�����ش��ت��خ��دم��ه  دب���ي  اإم�����ارة 
موظف وموظفه. ويغطي التطبيق 
تقدمي  اإمكانية  عدة خدمات منها: 
االإجازات واال�شتف�شار عن اأر�شدتها، 
وط����ل����ب ال���������ش����ه����ادات، واإج�����������راءات 
امل�������ش���رتي���ات، وت�����ش��ج��ي��ل ال���دخ���ول 
واخل���روج يف ب��داي��ة ال���دوام اليومي 
الب�شمة،  ن��ظ��ام  ب���داًل م��ن  ون��ه��اي��ت��ه 
احل�شور  �شجالت  و�شع  جانب  اإىل 
املعلومات  على  واحل�شول  واالأذون 
ب��ال��رات��ب مب��ا يف ذلك  ال�����ش��ل��ة  ذات 
ك�شوف الرواتب، ومراجعة الت�شل�شل 
البحث  اأو  ال��ع��م��ل،  لفريق  ال��ه��رم��ي 
ع��ن م��وظ��ف واالت�����ش��ال ب���ه، ف�شال 
التطبيق  ا���ش��ت��خ��دام  اإم��ك��ان��ي��ة  ع���ن 
مع  املختلفة  اليومية  املهام  لتنفيذ 
املهام  لهذه  امل�شتغرق  الوقت  توفري 

وفقط با�شتخدام الهاتف الذكي. 

متكني القطاع اخلا�س
اخلا�ض  ال���ق���ط���اع  م�����ش��ت��وى  وع���ل���ى 
الذكية  التحتية  البنية  اأتاحت  لقد 
التي وفرتها دبي الذكية و�شركائها 
اخلا�ض  القطاع  موؤ�ش�شات  ملختلف 
وخا�شة  ُبعد  عن  اأعمالهم  موا�شلة 
وال�شحن  امل��ط��اع��م  م��ث��ل  ق��ط��اع��ات 
وغريها املرتبطة باإدامة حياة النا�ض 
وتلبية احتياجاتهم، ف�شمحت البنية 
التحتية املتطورة يف االإمارات ب�شكل 
ال�شركات مبوا�شلة  لهذه  ودبي  عام 
اأعمالها عرب التطبيقات  جانب من 

الذكية.

العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر 

فى الدعوى رقم  2019/100 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: بنك امل�شرق - �ض م ع 

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�شان لل�شيارات 
املنفذ �شده : مانوج جايكي�شني بهوجواين - واآخرون 

عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - منطقة الثنية الرابعة - العقار رقم 2017 
�شيجرى  اقت�شى احل��ال  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة    2020/4/22 املوافق  االأربعاء  يوم  انه يف 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل 
قبل اجلل�شة  م��ن م�شتندات  ي���ربره  م��ع��ززا مب��ا  باعرتا�شه  التقدم  البيع  اع��رتا���ض على  ل��دي��ه  م��ن  ول��ك��ل  امل��زاي��دة  دخ���ول 
الثمن  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة 
وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة 
ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : نوع العقار  - ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم 

االر�ض : 2017 - امل�شاحة : 1217.22 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب���� )6000000( درهم.
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   

اعالن بيع  عقار بالن�ضر 
فى الدعوى رقم  2019/100 بيع عقار مرهون     

طالب التنفيذ: بنك امل�شرق - �ض م ع 
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�شان لل�شيارات 

املنفذ �شده : �شركة كابيتال ماركتينج منطقة حرة - ذ م م  - واآخرون 
عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - منطقة الثنية الرابعة - العقار رقم 2017 

�شيجرى  اقت�شى احل��ال  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة    2020/4/22 املوافق  االأربعاء  يوم  انه يف 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل 
قبل اجلل�شة  م��ن م�شتندات  ي���ربره  م��ع��ززا مب��ا  باعرتا�شه  التقدم  البيع  اع��رتا���ض على  ل��دي��ه  م��ن  ول��ك��ل  امل��زاي��دة  دخ���ول 
الثمن  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة 
وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة 
ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : نوع العقار  - ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم 

االر�ض : 2017 - امل�شاحة : 1217.22 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب���� )6000000( درهم.
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر 

فى الدعوى رقم  2017/75 بيع عقار مرهون   
اإم��ارة دبي - دبي - دي��رة - �شارع بني يا�ض - بجوار دوار  طالب التنفيذ: البنك العربي املتحد - �ض م ع - عنوانه : االإم��ارات - 

ال�شاعة - امتداد �شارع املكتوم - مبنى ال�شاملية - خلف فندق مو�شكو - الطابق االر�شي 
املنفذ �شده : انيل كابور �شايندا�ض كابور - عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - دبي - الرفاعة - بردبي - �شارع الرفاعة - مبنى ملك 

الدكتور جي ا�ض فريناندا�ض - �شقة مكتب 503 - �شركة بان جلوبال التجارية - ذ م م 
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/4/8  ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم����ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او���ش��اف��ه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
عبارة عن �شقة �شكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم االر�ض : 25 - رقم البلدية : 1371 - 682 - امل�شاحة : 227.74 مرت 

مربع - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : رويال ريزيدني�ض 1 - رقم الوحدة : 1209 - مببلغ )1.470.822( درهم. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر    للمنفذ �ضده   

فى الدعوى رقم  2018/256 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري 

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - الكفاف - بردبي - دبي - �شارع املنامة - بالقرب من �شركة دنيا للتمويل - رقم 1 - الطابق 
الثاين - �شندوق بريد رقم 12808 - فاك�ض رقم 043348000 - تلفون رقم 043345000 

املنفذ �شده : علري�شا ح�شني بورمتني  - عنوانه : ماالوي 
5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع  2020/4/8 ال�شاعة  انه يف يوم االأربعاء املوافق 
االلكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من 
الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 

الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
�شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�ض : 33 - رقم املبنى : 2 - ا�شم املبنى : ابراج ت�شر�شل 2 �شكني - رقم 

العقار : 4705 - امل�شاحة : 117.99 مرت مربع - املقدرة ب��� )1.143.029( درهم. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   

اعالن بيع  عقار بالن�ضر 
فى الدعوى رقم  2018/256 بيع عقار مرهون     

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري 
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - الكفاف - بردبي - دبي - �شارع املنامة - بالقرب من �شركة دنيا للتمويل - رقم 1 - الطابق 

الثاين - �شندوق بريد رقم 12808 - فاك�ض رقم 043348000 - تلفون رقم 043345000 
املنفذ �شده : علري�شا ح�شني بورمتني  - عنوانه : ماالوي 

5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع  2020/4/8 ال�شاعة  انه يف يوم االأربعاء املوافق 
االلكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من 
الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 

الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
�شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�ض : 33 - رقم املبنى : 2 - ا�شم املبنى : ابراج ت�شر�شل 2 �شكني - رقم 

العقار : 4705 - امل�شاحة : 117.99 مرت مربع - املقدرة ب��� )1.143.029( درهم. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   
اعالن حكم بالن�ضر

يف  الدعوى رقم 2651/2019/11 مدين جزئي   
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )46.676 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 9% من تاريخ اال�شتحقاق يف 2019/1/28 وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  

طالب االإعالن :  الكبان وم�شاركوه للمحاماة واال�شت�شارات القانونية - �شفته بالق�شية : مدعي  
املطلوب اإعالنه : 1- جيجو كوريكاتيل �شاميول كوريكاتيل ابراهام �شامويل -  �شفته  بالق�شية : مدعي عليه - 

جمهول حمل االإقامة 
اأعاله  مو�شوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/11/26 يف الدعوى املذكورة 
يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  احل�شوري  مبثابة  القانونية  واال�شت�شارات  للمحاماة  وم�شاركوه  الكبان  ل�شالح/ 
للمدعي مبلغ وقدره )46.676 درهم( )�شتة واربعون الف و�شتمائة و�شتة و�شبعون درهم( والفائدة القانونية بواقع 
9% من تاريخ املطالبة الق�شائية يف 2019/10/17 وحتى متام ال�شداد على ان ال يجاوز املبلغ املق�شى به ، والزمته 
بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ مائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ال�شيخ حممد بن را�شد بن  ال�شمو  با�شم �شاحب  التايل لن�شر هذا االع��الن �شدر  اليوم  ثالثني يوما اعتبارا من 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

املحكمة  االإبتدائية   املدنية 
العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   

 اعالن بالن�ضر
يف  االإ�ضتئناف رقم 5/2020/328 ا�ضتئناف تنفيذ عقاري  

مو�شوع االإ�شتئناف : اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم . 2019/3/ منازع مو�شوعية يف 
التنفيذ العقاري والر�شوم وامل�شاريف واالتعاب.   

طالب االإعالن : هيالري جات�ض - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف
وميثله : خالد حممد احمد مهنا ال�شويدي - �شفته  بالق�شية : وكيل

املطلوب اإعالنهم : 3- �شيد ح�شني جواد �شنائي 4- كارلو ابياتي 1-حميد حبيب اله عبادي 
 كجاين 2-علي ح�شني �شالح الدوري - �شفتهم بالق�شية : م�شتاأنف �شدهم.

جمهويل حمل االإقامة 
يف  مو�شوعية  منازعة   2019/3 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف  قد   : االإع���الن  مو�شوع 
م�شاءا   17.30 ال�شاعة   2020/4/15 املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�شه  لها  وح��ددت  العقاري.   التنفيذ 
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.B.7 رق��م  بالقاعة 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف

داوود  امل���دع���و/ حم��م��د  ف��ق��د 
الهند   ، ان���������ش����اري  حم���م���د 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )S5849618(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�شفارة 

مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
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عربي ودويل

»رئي�س الظل«
اأن�شاره.        وم��ن هنا ياأتي قلق 
املنتظر دونالد ترامب،  فمناف�شه 
�شا�شة  ع���ل���ى  ح���������ش����وره  ي���ط���غ���ى 
اإحاطات  يقدم  حيث  التلفزيون، 
�شعبيته  ت��ع��زز  اأن��ه��ا  ي��ب��دو  يومية 
التي و�شلت اإىل 49 باملائة، وفقا 
غالوب،  اأج��رت��ه  ا�شتطالع  الآخ���ر 
وهو اأعلى م�شتوى له منذ و�شوله 

اإىل ال�شلطة.
 ويوافق 60 باملئة من االأمريكيني 

على اإدارته الزمة الوباء.
�شا�شات  ع��ل��ى  ك���ث���ريا  ن����رى  ك��م��ا   
نيويورك،  ح���اك���م  ال���ت���ل���ف���زي���ون، 

اأندرو كومو.
    »اأعتقد اأن االأ�شابيع اأو االأ�شهر 
���ش��ت��ك��ون �شعبة  امل��ق��ب��ل��ة  ال��ق��ل��ي��ل��ة 
للحمالت  ب���ال���ن�������ش���ب���ة  ل���ل���غ���اي���ة 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، ي��و���ش��ح ت��ي��دي غوف، 
ال��رق��م��ي��ة لباراك  م��دي��ر احل��م��ل��ة 

اأوباما عام 2012.
الأن  كبرية،  فر�شة  ا  اأي�شً “ اإنها   
املتحدة  ال�����والي�����ات  يف  اجل���م���ي���ع 
يجل�ض اأمام �ش�����ا�شته لياًل ونهاًرا.

 وقد ت�شمح اأزمة فريو�ض كورونا 
بتقدمي  ال��دمي��ق��راط��ي  للمر�شح 
روؤية تتناق�ض مع دونالد ترامب 
حول كيفية التعامل مع االأزمة... 
اإنه يحاول اأن ي�شع نف�شه كرئي�ض 
ظل، وقد اأحدث، على �شبيل املثال، 

جلنة مع خرباء يف الفريو�ض.
�شعف على ال�شبكات االجتماعية

اأن يظهر    ولكن قبل ه��ذا، عليه 
ويحتل  ع���ل���ن���ي  ب�����ش�����������ك��ل  اأك�������ر 

امليدان.
يعيدون  م�����ش��ت�����ش��اري��ه  ف�����اإن  ل����ذا   
اخرتاع حملته بالكامل من خالل 
االفرتا�شية،  ال���ت���ربع���ات  ج��م��ع 
وت�������روي�������ج خ����ط����ب����ه ع������رب ال���ب���ث 
 ... بعد  واملقابالت عن  التدفقي، 

ورغ���م ك��ل ه���ذا، ف���اإن االأم���ر لي�ض 
االأمريكان  ت��ف��ك��ري  ان  ����ش���ه���اًل.    
وتركيزهم  ال��رئ��ا���ش��ي��ة،  يف  ل��ي�����ض 

من�شّب على الوباء. 
اىل  ينتبه  ان  بايدن  جو  على  ثم 
ب�شدة  االإدارة  مهاجم������ة  خطورة 
وتف�����ادي  االأزم�����ات  اأوق��������ات  يف 
ذل�������ك.   ول���ك���ن، خ�����ش��و���ش��ا، اإن���ه 
القدمية،  الطريقة  على  �شيا�شي 

من املقابالت، و�شارك يف ذي فيو، 
ت��دخ��الت. وانتقد،  واأج���رى ع��دة 
االثنني، اإدارة حمنة الوباء، قائاًل 
يت�شرف مثل  يكن  ترامب مل  اإن 

“رئي�ض حرب«.

خطا
   ومع ذلك، يف دفرت اعداد حملته 
نكتب:  اأن  الفريو�ض، ميكن  زمن 

والتقاط  امل�����ش��اف��ح��ة،  يف  ي��ت��ف��وق 
الناخبني.  ال�شور، والدرد�شة مع 
وع���ل���ى ع��ك�����ض ب������اراك اأوب����ام����ا اأو 
ب����ريين ����ش���ان���درز، مل ي��ك��ن اأب�����ًدا 

ويف ن��ه��اي��ة االأ���ش��ب��وع امل��ا���ش��ي، مّت 
ت�شجيل  ا�شتوديو  تركيب  اأخ��رًيا، 
م��ه��ن��ّي��ة يف قبو  اأك������ر  مب����ع����دات 
�شل�شلة  اأج��رى  ومنذئذ،  منزله.  

�شبكات  على  ج��ًدا  ن�شًطا  اأو  جيًدا 
التوا�شل االجتماعي.

   وجت��در االإ���ش��ارة، اىل اأن فريقه 
التقني مل يتاألق ويبدع ابدا. لقد 

البث  ع��ل��ى  االأوىل  خ��ط��ب��ه  ب����دت 
فيديو  مقاطع  وك��اأن��ه��ا  التدفقي 
الخ��ت��ط��اف ره���ائ���ن، م���ع اإ����ش���اءة 
ق��امت��ة، و���ش��وت غ��ري م�شموع ... 

اأف�شل”.  ي���ك���ون  اأن  “باإمكانه 
م�شهد م�شحك... اأثناء التدخل، 
طراأت م�شكلة يف امللقن، وقام جو 
بايدن باإ�شارة مرئية اإىل الكامريا 
ت�شل�شل  فقد  اأن��ه  وب��دا  لت�شريعه. 
طويلة.  ل���ث���واين  وت�����اه  اأف�����ك�����اره، 
اأخ���ط���اأ الح��ق��ا ع��ن��دم��ا �شّمى  ث���م 
ت�شاريل  ما�شات�شو�شت�ض  حمافظ 
ب��ارك��ر ب����داًل م��ن ت�����ش��اريل بيكر. 
التلفزيونية  ال���ق���ن���وات  ت��ب��ث  مل 
املوؤمتر  اإظ��ه��ار  وف�شلت  خطابه، 
ال�شحفي الأندرو كومو ... يخترب 
خمتلفة:  م��ق��ارب��ات  م�����ش��ت�����ش��اروه 
مقطع  املثال،  �شبيل  على  ن�شروا، 
الذي  كالين،  رون  يظهر  فيديو 
ن�����ّش��ق ال����رد ع��ل��ى اإي���ب���وال يف عهد 

الرئي�ض اأوباما.
 و������ش�����وه�����د ع����ر�����ش����ه ال����وا�����ش����ح 
اأكر  ال�����ش��ب��ورة،  اأم���ام  والتعليمي 
من 4 ماليني مرة يف ثالثة اأيام 

على تويرت.    
�شناعة  ي����در�����ش����ون  اأن����ه����م  ك���م���ا   
ال�شوء  ت�����ش��ل��ط  ف��ي��دي��و  م��ق��اط��ع 
قام  التي  تلك  مثل  خربته،  على 
ي��ن��اي��ر ل�شرح  ب���اي���دن يف  ب��ه��ا ج���و 
اإيران. ويثريون فكرة  االأزمة مع 
حيث  االفرتا�شية”،  “الطوابري 
ينتظر الناخبون اأمام هواتفهم اأو 
حوا�شيبهم للح�شول على فر�شة 
املرت�شح،  م��ع  �شخ�شياً  للتحدث 
اجتماع  ن��ه��اي��ة  ان��ه��م يف  ل���و  ك��م��ا 
يخططون  وبالطبع،  انتخابي.  
ال�شتغالل في�شبوك الذي تهيمن 
عليه حتى االآن االعالنات املوالية 
ل����رتام����ب. وق�����ال ج���و ب���اي���دن يف 
من  اأن���ه  ه��ي  “املفارقة،  مقابلة: 
خالل احلملة االفرتا�شية، رمبا 
النا�ض  اأكرب من  اإىل عدد  �شاأ�شل 

مما كنت اأ�شتطيع م�شافحتهم«.
عن لوبوان

يراهن جو على احلملة الفرتا�صية، للو�صول اإىل عدد من النا�س يفوق عدد من كان با�صتطاعته م�صافحتهم

ح�صور  يطغى 
ــــــــــب  ــــــــــرام ت
ــا�ــصــة  عـــلـــى �ــص
الـــتـــلـــفـــزيـــون، 
حـــيـــث يـــقـــدم 
اإحاطات يومية 
يــــبــــدو اأنــــهــــا 
�صعبيته تــعــزز 

يخترب م�صت�صاروه 
ـــــــات  ـــــــارب ـــــــق م
ـــــة،  ـــــف ـــــل ـــــت خم
ــــــون  ــــــص ــــــدر� وي
ــــــاعــــــة  ــــــن �ــــــص
فيديو  ــع  ــاط ــق م
ال�صوء  تــ�ــصــلــط 
عــــلــــى خـــربتـــه

�شيا�شي على الطريقة القدميةرون كالين يف جندة املر�شح الدميقراطي

فريو�ض كورونا يحتكر اهتمام االمريكان �شاندرز اكر اتقانا للتوا�شل االفرتا�شي

يجد �صعوبة يف اإ�صماع �صوته:

»اأين اختفى بايدن؟«، حملة م�شحكة ل� »العّم جو«...!
•• الفجر – خرية ال�صيباين

يطرح  الــذي  ال�صوؤال  هو  هذا  بايدن؟”،  جو  »اأيــن     
الآونــة  يف  الجتماعية  ال�صبكات  على  با�صتمرار 
عن  الدميقراطي  املر�صح  غياب  اأثــار  فقد  الأخــرية. 
من  جو  اأين  ها�صتاغ  عرب  ال�صخرية  من  الكثري  امل�صهد 

جانب اأن�صار بريين �صاندرز واأن�صار دونالد ترامب.
   »الأ�صياء التي اختفت خالل وباء كورونا فريو�س: 
اجلل املطهر، و�صابون اليدين، وورق التواليت، والورق 
اأ�صواأ  “يف  اأحدهم...  ي�صتهزاأ  بادين”،  وجو  املا�س، 
�صحته،  ر  تعكرّ لإخفاء  للجمهور  نظهره  ل  الأحــوال، 
ويف  الوطنية.  الأزمــات  اأوقات  يف  يغفو  اأح�صنها،  ويف 

احلالتني، لقد �صطب نف�صه كرئي�س للوليات املتحدة”، 
اآخــر.    مل يختف جو بايدن... فعلى غرار كل  قال 
يف  اإقامته  مقر  يف  ال�صحي  للحجر  يخ�صع  اأمريكا، 
ديالوير. ويجد �صعوبة يف ا�صماع �صوته لأنه مل يعد 
لديه اأي وظيفة ر�صمية، كما ان حملته متوقفة. فال 
اجتماعات انتخابية، ول تنقالت ورحالت، ول حفالت 

جلمع التربعات، اأو ماآدب ع�صاء مع كبار املانحني. بل 
مل يعد هناك انتخابات متهيدية، لأن غالبية الوليات 
اأجلتها اإىل تاريخ لحق. ول ميكنه تقدمي نف�صه على 
لأن بريين �صاندرز ل يزال موجوًدا ول  اأنه “الفائز”، 
مل  وان  حتى  ال�صباق،  من  الن�صحاب  يريد  اأنه  يبدو 

ا باأية فر�صة. يعد يتمتع ح�صابيرّ

تفكري االأمريكان لي�س يف الرئا�شية، وتركيزهم من�شّب على الوباء

على عك�س اأوباما اأو �شاندرز، مل يكن بايدن اأبًدا جيًدا اأو ن�شًطا على ال�شبكات االجتماعية

بايدن والبحث عن دور يف االزمة

رو�شيا تقّيد احلركة.. و�شوارع مو�شكو مقفرة   •• مو�صكو-اأ ف ب

اعتبارا  كامل حدودها  �شتقّيد احلركة عرب  رو�شيا  اأّن  الرو�شية  ال�شلطات  اأعلنت 
من االثنني ملكافحة تف�شي كوفيد-19، فيما بدت �شوارع العا�شمة مو�شكو مقفرة 
بعد دخول اإجراءات جديدة ملواجهة الوباء حّيز التنفيذ. ووفقا ملر�شوم حكومي، 
فاإّن رو�شيا “�شتقّيد احلركة موقتاً” عرب كل معابرها احلدودية الربية والبحرية 
 21،00 ال�شاعة  )االأح���د  االث��ن��ني  ليل  منت�شف  م��ن  ب���دءاً  احل��دي��دي��ة  و�شككها 
اأن  الر�شمي للحكومة  املوقع  ُن�شر على  الذي  الن�ّض  واأ�شاف  بتوقيت غرينت�ض(. 
املر�شوم �شدر “بهدف منع دخول اإ�شابات جديدة بكورونا امل�شتجّد اإىل االأرا�شي 
اإغالق احلدود مع بيالرو�شيا التي تكون عادًة مفتوحًة  اأي�شاً  الرو�شية«. و�شيتّم 
الدبلوما�شيني  املر�شوم  وي�شتثني  املرور عرب اجلمارك.  دون  وميكن عبورها من 
الرو�ض الذين يريدون مغادرة البالد ب�شبب وف��اة قريب لهم يف اخل��ارج. وال  اأو 

اأبوابها بعد دخول االإجراءات اجلديدة ملواجهة الفريو�ض حيز التنفيذ.
ومل ياأمر امل�شوؤولون يف العا�شمة الرو�شية هذا االأ�شبوع بفر�ض عزل كامل لكنهم 
غري  اخل��دم��ات  كافة  واأغ��ل��ق��وا  منازلهم  يف  البقاء  اخلمي�ض  امل�شنني  م��ن  طلبوا 

ال�شرورية ملدة اأ�شبوع اعتبارا من ال�شبت.
كما نا�شد الرئي�ض فالدميري بوتني مواطنيه البقاء يف منازلهم لتخفيف انت�شار 
الفريو�ض يف خطاب متلفز نادر االأربعاء، قائال اإن االأ�شبوع املقبل �شيكون اأ�شبوعا 
بال عمل. وياأتي قرار اإغالق املطاعم واملقاهي وكافة اخلدمات غري ال�شرورية يف 
اأرج��اء البالد على خلفية ازدي��اد مطرد يف االإ�شابات. وبدت �شوارع مو�شكو التي 

تعج باملت�شوقني مقفرة ال�شبت بينما ارتدى نحو ن�شف املارة اأقنعة واقعية.

ممن  االنف�شاليتني  ولوغان�شك  دونيت�شك  منطقتي  قاطني  التدبري  هذا  يعني 
الرحالت  ك��اف��ة  تعليق  اخلمي�ض  رو�شيا  واأع��ل��ن��ت  ال��رو���ش��ي��ة.  اجلن�شية  يحملون 
اجلوية با�شتثناء تلك التي تعيد مواطنني رو�ض عالقني يف اخلارج. ويف منت�شف 
اآذار/مار�ض، اأغلقت اأي�شاً حدودها اأمام االأجانب، با�شتثناء املقيمني الدائمني يف 
البالد. واإذا متت املقارنة مع دول غرب اأوروبا والواليات املتحدة، فاإن تف�شي الوباء 
العاملي يت�شارع يف رو�شيا، بح�شب االأرقام الر�شمية التي ُن�شرت ال�شبت، اإذ �ُشّجلت 
228 اإ�شابة جديدة يف 24 �شاعة ما يرفع احل�شيلة اإىل 1264 بينها 817 يف 

العا�شمة. و�شّجلت رو�شيا اأربع وفيات حتى االآن بكوفيد-19.
واملتاجر  املطاعم  اإغ��الق  اإث��ر  ال�شبت  خميف  ب�شكل  هادئة  مو�شكو  �شوارع  وب��دت 

لكن ال يبدو الهدوء غري املعتاد مزعجا للبع�ض. وقال املتقاعد فالدميري ليونوف 
القليل من  العدد  ه��ذا  اأف�شل مع  يبدو  العك�ض  على  بل  اخل��روج  خ��وف من  “ال 

النا�ض. نذهب للتنزه من دون اأي اإزعاج«.
وتوقع باأن “متدد” االإجراءات اجلديدة “وت�شدد اأكر«. اأما اأنا�شتا�شيا، البالغة 
من العمر 25 عاما، ف�شددت على �شرورة اأن تكون القيود اأكر �شرامة، م�شرية 
واأ�شافت  يح�شل«.  ال��ذي  م��ا  متاما  يفهمون  ال  “النا�ض  اأن  اإىل  بر�ض  لفران�ض 
“يعتقد العديد من النا�ض اأننا بعيدون عما يحدث يف اإيطاليا اأو ا�شبانيا، لكن قد 

يحدث هذا لنا اأي�شا بنف�ض الدرجة«.
الكرتوين  بريد  ر�شالة  ال�شبت  �شوبيانني  �شريغي  مو�شكو  بلدية  رئي�ض  واأر�شل 
موحدة اإىل املقيمني يف مو�شكو يحثهم فيها على البقاء يف منازلهم. واأو�شح اأن 
عطلة االأ�شبوع “لي�شت حفلة بل اإجراء مهم يف احلرب على الفريو�ض«. ومت ن�شر 

ر�شالة “ابقى يف املنزل” عرب و�شائل النقل العام يف مو�شكو.
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اأ�شدرت ال�شلطات يف اململكة العربية ال�شعودية قراراً بتمديد العمل 
بتعليق احل�شور ملقرات العمل يف القطاعني العام واخلا�ض وتعليق 
والقطارات  االأج��رة  و�شيارات  احلافالت  ون�شاط  اجلوية  الرحالت 
حتى اإ�شعار اآخر. واأكد م�شدر م�شوؤول يف وزارة الداخلية ال�شعودية 
- يف بيان �شدر فجر اأم�ض-اأنه تقرر متديد العمل بتعليق احل�شور 
امل�شتثناة،  اجلهات  عدا  احلكومية،  اجلهات  جميع  يف  العمل  ملقرات 
وجميع اجلهات يف القطاع اخلا�ض، وذلك حتى اإ�شعار اآخر. واأو�شح 
اجلوية  ال��رح��الت  بتعليق  العمل  مت��دي��د  �شمل  ال��ق��رار  اأن  امل�����ش��در 
اإال يف احلاالت اال�شتثنائية، ومتديد  الدولية للمملكة للم�شافرين، 
ون�شاط  للم�شافرين،  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ط��ريان  رح���الت  بتعليق  العمل 

احلافالت و�شيارات االأجرة والقطارات، وذلك حتى اإ�شعار اآخر.

اإنها تعكف على و�شع مقرتحات ملواجهة  قالت املفو�شية االأوروبية 
تداعيات تف�شي فريو�ض كورونا، م�شريًة اإىل رئي�شة املفو�شية اأورزوال 
ف��ون دي��ر الي��ن ال ت�شتبعد اأي خ��ي��ارات، وذل��ك قبل اإج���راء تغيريات 
ع��ل��ى امل��ي��زان��ي��ة اجل���دي���دة ل��الحت��اد االأوروب�������ي. وك����ان ق����ادة االحتاد 
االأ�شا�شية  التفا�شيل  على  حديثاً  االتفاق  يف  اأخفقوا  قد  االأوروب���ي 
اأعداد  فيه  ارتفعت  ال��ذي  ال��وق��ت  ويف  اقت�شادية.   اإن��ق��اذ  الإج����راءات 
على  واإيطاليا  وفرن�شا  اإ�شبانيا  يف  كورونا  بفريو�ض  االإ�شابة  حاالت 
وزراء  تكليف  مت  العامة،  احلياة  على  املفرو�شة  القيود  من  الرغم 
مالية دول اليورو بالعمل على التو�شل ملقرتحات خالل اأ�شبوعني. 
ونقلت وكالة بلومربغ لالأنباء عن بيان �شادر عن املفو�شية يف وقت 
متاأخر من اأم�ض ال�شبت يف بروك�شل “يف املرحلة احلالية، ال ت�شتبعد 
رئي�شة املفو�شية اأي خيارات �شمن حدود قواعد االحتاد االأوروبي«. 
وطالبت جمموعة من الدول االأع�شاء ومن بينها فرن�شا واإيطاليا 
واإ�شبانيا خالل القمة التي عقدت اخلمي�ض املا�شي باتخاذ مزيد من 
اخلطوات ملواجهة التداعيات االقت�شادية لتف�شي الفريو�ض، ومنها 

اإ�شدار �شندات م�شرتكة يطلق عليها “ �شندات كورونا«.

باأن  املتحدة،  ل��الأمم  التابعة  الأفريقيا،  االقت�شادية  اللجنة  اأف���ادت 
اأ�شبوعني اأو 3 اأ�شابيع تف�شل القارة االأفريقية عن املرحلة االأ�شواأ يف 
عا�شفة فريو�ض كورونا، واأ�شارت اإىل اأن دول القارة بحاجة اإىل خطة 
التدابري  لتعزيز  100 مليار دوالر  اقت�شادي طارئة بقيمة  حتفيز 
وكالة  ونقلت  ب��ال��ق��ارة.  اله�شة  ال�شحية  االأن��ظ��م��ة  ودع���م  الوقائية 
للجنة  التنفيذية  ال�شكرترية  االأحد عن  اأم�ض  لالأنباء  “بلومربغ” 
االقت�شادية فريا �شوجنوي، اأن “نحو ن�شف هذه االأموال ميكن اأن 
ياأتي من اإ�شقاط مدفوعات الفوائد للموؤ�ش�شات متعددة اجلن�شيات”، 
ال��دول املرونة الالزمة لفر�ض تدابري  اأن هذا �شيعطي  اإىل  م�شرية 
وجتهيز  االجتماعي،  االأم��ان  �شبكات  وتو�شيع  االجتماعي،  التباعد 
امل�شت�شفيات لعالج املر�شى قبل الزيادة املتوقعة يف االإ�شابات.  وت�شري 
بيانات اللجنة اإىل اأن نق�ض املوارد والفرق الطبية يعني اأن ال�شلطات 
توفر  ق���ارة  يف  امل��ر���ض  انت�شار  م��ن  للحد  ب�شرعة  تتحرك  اأن  يجب 

م�شت�شفياتها يف املتو�شط 1.8�شريراً لكل األف �شخ�ض.

اأكرب  ب��اإغ��الق  االأح���د،  اأم�ض  اأوام��ره��م،  الفيتناميون  امل�شوؤولون  اأ���ش��در 
املراكز الطبية يف البالد، وطالبوا االآالف من املوظفني واملر�شى الذين 
ب��اإج��راء فح�ض فريو�ض ك��ورون��ا، وذل��ك عقب  ب��اخ م��اي  زاروا م�شت�شفى 
اأن  اإىل  وي�شار  بالفريو�ض.  االأغذية  ق�شم  اإ�شابة ممر�شني وعاملني يف 
فيتنام، التي �شجلت 179 حالة اإ�شابة موؤكدة بالفريو�ض، ومل ت�شجل 
عادوا  باأ�شخا�ض  بالفريو�ض  االأخ��رية  االإ�شابة  ربطت  وف��اة،  ح��االت  اأي 
حديثاً من اأوروبا ودول اأخرى. ونقلت وكالة بلومربغ لالأنباء عن وزارة 
ال�شحة الفتينامية القول اإنها “تطالب كل من زاروا امل�شت�شفى منذ 12 
مار�ض )اآذار( اجلاري التوا�شل مع ال�شلطات املحلية واخل�شوع للحجر 
املنزيل ملدة 14 يوماً«. واأو�شحت وزارة ال�شحة اأن 16 �شخ�شاً لهم �شلة 
بامل�شت�شفى، بينهم 2 من طاقم التمري�ض و7 اأ�شخا�ض عاملني بقطاع 

االأغذية بامل�شت�شفى، اأ�شيبوا بالفريو�ض.

عوا�صم

الريا�ض

بروك�سيل

وا�سنطن

هانوي

ترامب يتخلى عن فكرة اإغالق نيويورك 
•• نيويورك-رويرتز

اإنه �شي�شدر حتذيرا من ال�شفر يف  قال الرئي�ض االأمريكي دونالد ترامب 
وذلك  كورونا  فريو�ض  انت�شار  من  ب�شدة  ت�شررت  التي  نيويورك  منطقة 
بهدف احلد من التف�شي، ليرتاجع بذلك عن اقرتاح �شابق باأنه قد ي�شعى 

الإغالق املنطقة برمتها.
وقال ترامب على تويرت “احلجر ال�شحي لن يكون �شروريا«.

اإع��الن الرئي�ض يف الوقت الذي جتاوز فيه عدد الوفيات يف الواليات  جاء 
قبل  العدد  اأك��رب من �شعفي  وهو  2100 حالة  الفريو�ض  ب�شبب  املتحدة 
اإ�شابة  ح��ال��ة  األ���ف   122 االآن  حتى  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  و�شجلت  ي��وم��ني. 

بفريو�ض كورونا وهو اأكرب عدد من االإ�شابات يف بلد واحد.
اإىل  اأو  ال�شفر م��ن  ق��د يحظر  اإن��ه  ال�شبت  ق��ال بعد ظهر  ق��د  ت��رام��ب  ك��ان 
مركز  ت�شكل  منظقة  وهي  وكونيتيكت،  نيوجريزي  من  واأج��زاء  نيويورك 
تف�شي الفريو�ض يف الواليات املتحدة، بهدف حماية الواليات االأخرى التي 

مل تتاأثر ب�شدة باملر�ض.
اأن  وقوبلت اخلطة بانتقادات على الفور بو�شفها غري عملية ومن �شاأنها 
ت�شبب الفو�شى يف منطقة تعد املحرك االقت�شادي ل�شرق الواليات املتحدة 
وت�شم ع�شرة باملئة من ال�شكان وتدر 12 باملئة من الناجت املحلي االإجمايل. 
ب��دال من ذل��ك من  اإن��ه �شيطلب  لكنه تخلى بعد �شاعات عن الفكرة وق��ال 
“حتذير قوي  اإ�شدار  االأمرا�ض والوقاية منها  االأمريكية ملكافحة  املراكز 

ب�شاأن ال�شفر” يقوم على اإدارته حكام نيويورك ونيوجريزي وكونيتيكت.
وحذرت املراكز يف وقت الحق �شكان الواليات الثالث من ال�شفر الداخلي 
غري ال�شروري ملدة 14 يوما. وقالت اإن التحذير ال ينطبق على موظفي 
واخلدمات  العامة  ال�شحة  ومنها  احل�شا�شة”  التحتية  البنية  “قطاعات 

املالية.
 

الربملان العربي يدين ا�صتهداف ال�صعودية من قبل امللي�صيات

احلوثي يجمع املال من الفقراء لتمويل اإرهابه

جون�صون للربيطانيني: الأمور �صترّتجه اإىل الأ�صواأ

كوفيد-19 يوا�شل تف�شيه والدول ت�شعد حملة مكافحته  
•• عوا�صم-وكاالت:

حيث  اأوروب���ا  يف  تف�شيه  امل�شتجد  ك��ورون��ا  فريو�ض  يوا�شل 
تعزز الدول االأكر ت�شررا كفاحها �شد الوباء العاملي الذي 
العامل،  األ��ف وف��اة يف  باأكر من ثالثني  االآن  ت�شبب حتى 
اإ�شدار  فيما تخلى الرئي�ض االأمريكي دونالد ترامب عن 

اأمر باإغالق نيويورك.
وب��اء كوفيد-19،  اأو عالج مثبت �شد  لقاح  اأي  ويف غياب 
يلزم اأكر من ثالثة مليارات ن�شمة منازلهم اأم�ض االأحد 
يف جميع القارات، طوعا اأو ق�شرا. وت�شهد الواليات املتحدة 
ت�شارعا كبريا يف انتقال العدوى مع اإح�شاء حواىل 124 
ومدينتها  نيويورك  والي��ة  يف  ن�شفها  ح��واىل  اإ�شابة  األ��ف 
فر�ض  احتمال  االأمريكي  الرئي�ض  اأورد  وبعدما  الكربى. 
تخلى  ون��ي��وج��رزي،  ن��ي��وي��ورك  والي��ت��ي  على  حجر �شحي 
م�شاء ال�شبت عن مثل هذا االإجراء اإذ اأثار املو�شوع حملة 
اأ�شدرت  االأم��ر،  نهاية  ويف  نيويورك.  منطقة  يف  انتقادات 
الوطنّية،  ال�شّحية  الهيئة  االأم���را����ض،  مكافحة  م��راك��ز 
ونيوجرزي  نيويورك  �شكان  “تنا�شد  اإنها  فيه  قالت  بيانا 
االأيام  خالل  اأ�شا�شية  غري  تنقالت  اأي  تفادي  وكونيتيكت 

ال�14 املقبلة مع دخول هذا االإجراء حيز التنفيذ فورا«.
واأعلنت الواليات املتحدة ال�شبت وفاة طفل عمره اأقل من 
�شنة يف والية اإيلينوي، هو اأ�شغر ال�شحايا �شنا لهذا الوباء 

الذي يعتقد عموما اأنه يوّفر االأطفال.
القارة  اأوروب�����ا،  يف  األ��ف��ا  ال��ث��الث��ني  ال��وف��ي��ات  ثلثا  و�شجلت 
اأك��رب ع��دد منها يف  االأك��ر معاناة من ال��وب��اء، مع اإح�شاء 
اإيطاليا )10023 وفاة بزيادة 889 خالل 24 �شاعة(، 
فرن�شا  ث��م   )832 ب��زي��ادة  وف���اة   5690( اإ�شبانيا  تليها 

)2314 وفاة بزيادة 319(.
جراء  معاناة  االأك��ر  ال��دول  ت�شاعف  الو�شع،  تفاقم  اإزاء 
ال�شحية  االأزم��ة  هذه  ملواجهة  والتدابري  الو�شائل  الوباء 
االإ�شباين  ال��وزراء  رئي�ض  واأعلن  ق��رن.  امل�شبوقة منذ  غري 
الن�شاطات  ك���ل  وق����ف  ال�����ش��ب��ت  م�����ش��اء  ���ش��ان�����ش��ي��ز  ب���ي���درو 
االقت�شادية “غري االأ�شا�شية” خالل االأ�شبوعني املقبلني، 
على اأن تتم امل�شادقة على هذا القرار االأحد خالل جمل�ض 

•• عوا�صم-وكاالت:

ك�شفت م�����ش��ادر حم��ل��ي��ة وق��ب��ل��ي��ة يف 
ل�شحيفة  اأخ���رى،  ومناطق  �شنعاء 
اأم�ض  ال��ل��ن��دن��ي��ة،  ال�����ش��رق االأو����ش���ط 
احلوثي  جماعة  م�شريف  اأن  االأح���د، 
وم�������ش���وؤول���ي���ه���ا امل���ح���ل���ي���ني، ع���ق���دوا 
اج��ت��م��اع��ات م��ع االأع���ي���ان يف القرى 
وامل��دي��ري��ات واأرغ��م��وه��م ع��ل��ى جمع 
التربعات للمجهود احلربي، وهددوا 
من يرف�ض باأنهم �شيقتادون اأبناءهم 

للتجنيد االإجباري.
وقال اأحد �شيوخ القبائل املحليني يف 
مديرية �شعفان، رداً على ت�شاوؤل عن 
البتزاز  االأه��ايل  ر�شوخ  وراء  ال�شبب 
هنا  “ال�شكان  احل��وث��ي��ة  اجل��م��اع��ة 
ع��زل بع�شهم جتار  ق��روي��ني  جم��رد 
الزراعة،  يف  يعملون  واآخ��رون  �شغار 
وال ميلكون ال�شالح وال القدرة على 
م��واج��ه��ة ال��ب��ط�����ض احل���وث���ي، لذلك 
التربعات  هم مرغمون على تقدمي 
اأبنائهم  حلماية  احل��رب��ي  للمجهود 

من الذهاب اإىل جبهات القتال«.
ال��ذي ف�شل  اليمني  ال�شيخ  واأ���ش��اف 
ع����دم ذك����ر ا���ش��م��ه خ���وف���اً م���ن بط�ض 
“يف  منطقته  يف  اجل��م��اع��ة  م�����ش��رف 
العائالت  م��ئ��ات  ي��وج��د  م��دي��ري��ت��ن��ا 
ال����ف����ق����رية ال����ت����ي ت�����ش��ت��ح��ق ال���دع���م 
اجل��م��اع��ة ال يهمها  لكن  وامل�����ش��ان��دة، 

تدهور احلال االإن�شانية لل�شكان بقدر ما يهمها جباية 
االأموال واإذالل النا�ض حتت ذريعة الدفاع عن الوطن 

كما يزعم قادة اجلماعة«.
ويف م��دي��ن��ة ي���رمي و���ش��واح��ي��ه��ا ���ش��م��ال حم��اف��ظ��ة اإب، 
�شنتها  التي  احلمالت  من  العديد  ال�شحيفة  ر�شدت 
هذا  اأرغموا  حيث  املديرية،  مناطق  يف  اجلماعة  ق��ادة 
طلبة  من  مراهقاً   15 جتهيز  على  قرية  كل  ال�شهر 
تقدمي  اأو  التجنيد،  مبع�شكرات  لاللتحاق  امل��دار���ض 
األ���ف ري���ال )ال����دوالر حوايل  ف��دي��ة ال تقل ع��ن 100 

ال�شعودية، والتي اعرت�شتهما ودمرتهما بنجاح قوات 
الربملان  رئي�ض  واأك��د  ال�شعودي.  امللكي  اجل��وي  الدفاع 
اأم�ض  ال�شعودية،  االأن��ب��اء  وكالة  وف��ق  بيان  يف  العربي، 
يف  املتمثل  اجلبان  ال��ع��دواين  العمل  “هذا  اأن  االأح���د، 
واالأعيان  امل��دن��ي��ني  جت��اه  بالي�شتية  ���ش��واري��خ  اإط���الق 
�شارخاً  انتهاكاً  ُيعد  بال�شكان،  االآهلة  امل��دن  يف  املدنية 
للقوانني واملواثيق واالأعراف الدولية وقرارات االأمم 
املتحدة واملعاهدات الدولية وخمالفاً للقانون الدويل 
الدويل،  للمجتمع  وا�شحاً  حتدياً  وميثل  االإن�����ش��اين، 
وتهديداً لالأمن وال�شلم االإقليمي وال��دويل، ويربهن 

باأحد  الت�شحية  تريد  ال  عائلة  كل  من  ري��ال(   600
باأن م�شريف  املحلية،  امل�شادر  واأف��ادت  اأبنائها للتجنيد. 
البذخ  م��ن  حالة  يعي�شون  ب��ات��وا  املنطقة  يف  اجلماعة 
ورف���اه���ي���ة ال��ع��ي�����ض ح��ي��ث اأ���ش��ب��ح��وا مي��ت��ل��ك��ون اأفخم 
يقومون  ال��ت��ي  االأم�����وال  ب�شبب  وامل���ن���ازل،  ال�����ش��ي��ارات 

بجبايتها مل�شلحة ما ي�شمونه “املجهود احلربي«.
بن  م�شعل  ال��ع��رب��ي  ال���ربمل���ان  رئ��ي�����ض  اأدان  ذل����ك،  اإىل 
احلوثي  ميلي�شيا  قيام  العبارات،  باأ�شد  لمي،  ال�ُشّ فهم 
االن��ق��الب��ي��ة ب����اإط����الق ����ش���اروخ���ني ب��ال��ي�����ش��ت��ي��ني على 
العربية  باململكة  ج���ازان  ومدينة  الريا�ض  العا�شمة 

ح�شيلة ر�شمية �شدرت ال�شبت. وحذر جون�شون يف ر�شالة 
اإىل ثالثني  املقبل  االأ�شبوع  و�شرت�شل  ن�شها  مكتبه  ك�شف 
اأّن االأمور �شّتتجه اإىل  “نحن نعلم  اأ�شرة يف البالد  مليون 
اإىل  امل��واط��ن��ني  داع��ي��ا  بالتح�ّشن”،  ت��ب��داأ  اأن  قبل  االأ����ش���واأ، 
االلتزام بتعليمات احلجر املنزيل الذي اأعلن م�شاء االثنني 

لثالثة اأ�شابيع.
حيث  اإيطاليا  يف  نتائجه  اأوىل  يعطي  املنزيل  احلجر  ب��داأ 
يتوا�شل تباطوؤ انت�شار العدوى. وقال م�شوؤول ال�شحة يف 
لومبارديا، املنطقة االأكر ت�شررا يف �شمال البالد، جوليو 
)يف  انخفا�شا  ال��ط��وارئ  اأق�شام  جميع  يف  “ن�شجل  غايريا 
توافد املر�شى(. ويف البع�ض منها، يكون )التوافد( طفيفا، 

ويف اأخرى اأعلى بكثري«.
ك��ذل��ك ورد ن��ب��اأ ���ش��ار م��ن ك��ن��دا حيث اأع��ل��ن��ت زوج���ة رئي�ض 
�شفيت  اأنها  ال�شبت  م�شاء  ت��رودو  غريغوار  �شويف  ال���وزراء 

وزراء ا�شتثنائي. ويف اإيطاليا، اأعلن رئي�ض الوزراء جو�شيبي 
االأك��ر فقرا  �شيتم توزيع ق�شائم غذائية على  اأن��ه  كونتي 
واالأكر ت�شررا جراء توقف االقت�شاد. ومت ن�شر �شرطيني 
نهب،  اأعمال  ح�شول  ملنع  �شقلية  يف  ال�شوبرماركات  اأم��ام 
�شوبرماركت  م��ن  اخل����روج  ال��زب��ائ��ن  بع�ض  ح���اول  ب��ع��دم��ا 
اأنه  مو�شحني  ثمنها،  يدفعوا  مل  غذائية  م��واد  حاملني 
مل يعد لديهم نقود ل�شراء حاجياتهم. من جهتها قدمت 
احلكومة الفرن�شية طلبية على مليار قناع حماية وتعتزم 
امل�شت�شفيات من  االإن��ع��ا���ض يف  اأق�شام  االأ���ش��ّرة يف  ع��دد  رف��ع 

خم�شة اآالف اإىل 14 األفا.
كذلك يت�شارع انت�شار الوباء يف اململكة املتحدة حيث اأ�شيب 
الوزراء  ورئي�ض  ت�شارلز  االأمري  الربيطاين  العر�ض  وريث 
بوري�ض جون�شون بالفريو�ض. وتخطت احل�شيلة عتبة األف 
وفاة مع ت�شجيل 260 وفاة جديدة خالل يوم واحد، وفق 

احلوثي  ميلي�شيا  اإع���الن  زي��ف  على 
النار  اإطالق  االنقالبية قبول وقف 
وعدم جديتها يف اإجراءات بناء الثقة 
للو�شول اإىل حٍل �شيا�شي لالأزمة يف 
اليمن، وخ�شوعها وتبعيتها للنظام 
الفو�شى  ي��ن�����ش��ر  ال�����ذي  االإي��������راين 
وي����زع����زع االأم�������ن واال�����ش����ت����ق����رار يف 
امل��ن��ط��ق��ة«. وط��ال��ب رئ��ي�����ض الربملان 
العربي يف ر�شائل مكتوبة وجهها اإىل 
رئي�ض جمل�ض االأمن الدويل واالأمني 
“بالتحرك  امل��ت��ح��دة،  ل���الأمم  ال��ع��ام 
ب��اإل��زام ميلي�شيا  وال��ع��اج��ل  ال��ف��وري 
احل��وث��ي االن��ق��الب��ي��ة ب��ال��ت��وق��ف عن 
ال��ع��دوان��ي��ة اجلبانة،  ه��ذه االأع��م��ال 
وحتميل النظام االإيراين امل�شوؤولية 
لقرارات  ال�شارخ  النتهاكه  الكاملة 
جمل�ض االأمن الدويل وا�شتمراره يف 
االنقالبية  تزويد ميلي�شيا احلوثي 
وال�شواريخ  ال���ذك���ي���ة  ب��االأ���ش��ل��ح��ة 
االأمن  زع��زع��ة  ب��ه��دف  البالي�شتية 
يف امل��ن��ط��ق��ة واإدام��������ة ال��ف��و���ش��ى يف 
ت�شامن  اليمنية، معلناً  اجلمهورية 
ال��ربمل��ان ال��ع��رب��ي ال��ت��ام م��ع اململكة 
العربية ال�شعودية يف كل ما تتخذه 
من اإجراءات للمحافظة على اأمنها 
االإقليمي  واالأم�������ن  وا����ش���ت���ق���راره���ا 
والدويل«. واأكد اليمن، اأم�ض االأحد، 
اإدانته وا�شتنكاره ال�شتهداف ميلي�شيا 
احل����وث����ي االن���ق���الب���ي���ة االإره����اب����ي����ة 
ب�شاروخني  ب��ال�����ش��ع��ودي��ة  وج����ازان  ال��ري��ا���ض  مدينتي 

بالي�شتيني ت�شدت لهما الدفاعات اجلوية. 
وقال وزير االإعالم اليمني معمر االإرياين، عرب تويرت 
الفا�شل  االإرهابي  اال�شتهداف  ب�شدة  وندين  “ن�شتنكر 
على  احل��وث��ي��ة  امللي�شيا  اإي����ران  م��رت��زق��ة  نفذته  ال���ذي 
مدينتي الريا�ض وجازان باململكة العربية ال�شعودية”. 
واأ�شاف اأن اال�شتهداف “يوؤكد ا�شتمرار تدفق االأ�شلحة 
العمل  على  واإ���ش��راره��ا  احلوثية  للملي�شيا  االإي��ران��ي��ة 

كاأداة اإيرانية تخريبية«.

فاأغلقت  ال�شني،  اأم��ا   ، كوفيد-19  مبر�ض  اإ�شابتها  من 
حدودها موؤقتا ال�شبت اأمام معظم االأجانب وحدت ب�شكل 
كبري من رحالتها الدولية ملنع انت�شار اإ�شابات “م�شتوردة” 

بفريو�ض كورونا امل�شتجد.
حجر  ت��داب��ري  اأي  يتخذ  مل  كبري  بلد  اآخ��ر  كانت  وبعدما 
�شتغلق حدودها  اأن��ه��ا  رو���ش��ي��ا  اأع��ل��ن��ت  ب��ع��د،  م��ن��زيل معمم 
اعتبارا من االثنني، بعدما اأمرت باإغالق املطاعم ومعظم 
�شوارع مو�شكو  اأ�شبوعا، فخلت  ت�شتمر  قبل عطلة  املتاجر 

من املارة ب�شكل غري اعتيادي ال�شبت.
ويف ن��ي��وي��ورك ك��م��ا يف اأم���اك���ن ك��ث��رية م��ن ال���ع���امل، يعترب 
االأمامية  اخلطوط  يف  اأبطاال  الطبية  والطواقم  االأطباء 
الوباء، لكنهم يعانون من نق�ض يف  �شد  “احلرب”  لهذه 
التجهيزات. قالت املمر�شة يف ق�شم اإعادة التاأهيل يف اأحد 
ديانا  املتحدة  للواليات  االقت�شادية  العا�شمة  م�شت�شفيات 
�شعور  “هناك  بر�ض  فران�ض  لوكالة  عاما(   33( توري�ض 
اأن  نحاول  خائف،  الكل  اآن.  يف  بيننا  والت�شامن  بالياأ�ض 

نتكاتف«.
ويف الدول االأكر فقرا وال �شيما يف اإفريقيا، من ال�شعب 
تطبيق تدابري احلد من التنقالت التي تثري موجة نزوح 

من املدن، وال�شيما يف كينيا ومدغ�شقر.
وي���غ���ادر امل��ئ��ات يف م��دغ�����ش��ق��ر ال��ع��ا���ش��م��ة اأن��ت��ان��ان��اري��ف��و يف 
�شفوف طويلة. واأو�شح ريت�شارد راكوتواري�شوا رب العائلة 
احلجر  بتعليمات  الل��ت��زام  عنالعمل  “توقفنا  الثالثيني 
اأوالدنا”.  ونطعم  ناأكل  اأن  من  لنا  بد  ال  املنزيل،وبالتايل 
التعليمات  اأخ���ال���ف  اأن  ب��ني  ل���دّي  اخل��ي��ار  “كان  وا����ش���اف 

اأواأغادر” العا�شمة.
املطاطي  الر�شا�ض  ال�شرطة  اأطلقت  اإفريقيا،  جنوب  ويف 
ال�شبت لتفريق مئات االأ�شخا�ض املتجمعني اأمام متجر يف 

جوهان�شبورغ، خمالفني تعليمات احلجر.
ت��ل��وح يف االأف����ق، ت�شعى  ال��ت��ي  ال��ك��ارث��ة االق��ت�����ش��ادي��ة  واإزاء 
االإنقاذ  واإىل خطة  اأم��وال طائلة.  لر�شد  الدولية  اال�شرة 
بقيمة تريليوين دوالر التي اأعلنت عنها الواليات املتحدة، 
وعدت دول جمموعة الع�شرين هذا االأ�شبوع ب�شخ خم�شة 

اآالف مليار دوالر لدعم االقت�شاد العاملي.

الهند تعزل مر�شى كورونا بعربات القطارات 
•• نيودلهي-رويرتز

اإىل عنابر عزل  ال�شكك احلديدية  بع�ض عربات  تعتزم حتويل  اإنها  الهند  قالت   
ال�شلطات  ت�شارع فيه  الذي  الوقت  امل�شابني بفريو�ض كورونا يف  �شحي للمر�شي 
االإ�شابة.  ح��االت  يف  متوقع  الرت��ف��اع  للبالد  ال�شحية  االأ�شا�شية  البنية  لتجهيز 
1.3 مليار  وطلب رئي�ض ال��وزراء ناريندرا مودي من �شكان الهند البالغ عددهم 
اإغالق يف  اأكرب عملية  اأ�شابيع يف  اأن يلزموا بيوتهم ثالثة  ن�شمة االأ�شبوع املا�شي 
التي  الهند  �شبكة قطارات  وتوقفت  املر�ض.  انت�شار  للحد من  العامل يف حماولة 
ال�شكك احلديدية الهندية يف بيان يوم  متثل �شريان حياة للبالد. وقالت �شركة 
ال�شبت اإنه مت حتويل عربة قطار اإىل منوذج اأويل ملرفق للعزل ال�شحي. وذكرت 
ال�شركة على موقعها االإلكرتوين اأنه فور ح�شولها على املوافقة فاإن اخلطة تق�شي 
باأن حتول كل منطقة من مناطق ال�شكك احلديدية الهندية ع�شر عربات اإىل مثل 

هذه العنابر كل اأ�شبوع. وتتبع �شركة ال�شكك احلديدية الهندية 16 منطقة.

حالة اإ�شابة قادمة من اخلارج مقابل �شت حاالت عدوى 
حملية فقط. ومعظم احلاالت القادمة من اخلارج هي 
ل�شينيني عائدين اإىل وطنهم. و�شدرت اأوامر ل�شركات 
بدءا  كبري  ب�شكل  الدولية  الرحالت  بتقلي�ض  الطريان 
من اأم�ض االأحد. كما بداأ اأم�ض تطبيق قيود على االأجانب 
الوافدين اإىل البالد. وتويف خم�شة اأ�شخا�ض اأم�ض  االأول 
ال�شبت جميعهم يف مدينة ووهان، املركز ال�شناعي الذي 
ظهر فيه الوباء يف دي�شمرب كانون االأول. غري اأن ووهان، 
جديدة  اإ�شابة  ر�شد  عن  اأعلنت  هوبي،  اإقليم  عا�شمة 
واح����دة ف��ق��ط ب��ف��ريو���ض ك���ورون���ا خ���الل االأي�����ام الع�شرة 
املا�شية. وبلغ اإجمايل عدد الوفيات ب�شبب الفريو�ض يف 

 •• بكني-�صنغهاي-رويرتز

 قال متحدث با�شم اللجنة الوطنية لل�شحة يف ال�شني 
الوافدة بفريو�ض  االإ�شابات  تزايد عدد  اإن  االأح��د  اأم�ض 
مل��وج��ة تف�شي  اأث���ار اح��ت��م��ال تعر�شها  ال��ب��الد  ك��ورون��ا يف 
 693 بالفعل  ل��دي��ه��ا  “ال�شني  ف��ن��غ  م��ي  وق���ال  ث��ان��ي��ة. 
اإمكانية ح��دوث موجة  اأن  يعني  حالة من اخل��ارج، مما 
ال�شني  و�شجلت  ن�شبيا«.  كبرية  ت��زال  ال  جديدة  تف�شي 
جميعها  ال�شبت  ك��ورون��ا  بفريو�ض  ج��دي��دة  اإ���ش��اب��ة   45
الأفراد قادمني من خارج البالد با�شتثناء حالة واحدة. 
 313 ال�شني  �شجلت  املا�شية،  ال�شبعة  االأي���ام  وخ��الل 

عدد  بلغ  بينما  اإجماال   3300 ال�شيني  الرئي�شي  الرب 
االإ�شابات 81439. وكان ال�شبت رابع يوم على التوايل 
موؤكدة.  اإ�شابات جديدة  اأي  اإقليم هوبي  فيه  ي�شجل  ال 
وم���ع رف���ع ال��ق��ي��ود ع��ل��ى ح��رك��ة امل����رور يف ه��وب��ي، ب���داأت 
ت�شغيل  وا�شتنئاف  احل��دود  فتح  اإع���ادة  تدريجيا  ووه��ان 
املحلية  االإ�شابة  وكانت حالة  املوا�شالت  بع�ض خدمات 
الوحيدة التي �شجلت يوم ال�شبت يف اإقليم هينان املجاور 
لهوبي. ويف ظل توقعات بانكما�ض ثاين اأكرب اقت�شاد يف 
اأربعة  يف  االأوىل  للمرة  وذل��ك  احل��ايل،  الربع  يف  العامل 
مبئات  حتفيز  اإج���راءات  الإط��الق  ال�شني  ت�شتعد  عقود، 

املليارات من الدوالرات.

ال�شني حتذر من تف�شي موجة جديدة لكورونا 

انتخابات ت�شريعية يف مايل رغم العنف وكورونا  •• باماكو-اأ ف ب

باأ�شواتهم  مايل  يف  الناخبون  يديل 
كبرية  ره��ان��ات��ه  ت�شريعي  اق���رتاع  يف 
اأعمال  ا���ش��ت��م��رار  ال���رغ���م م���ن  ع��ل��ى 
كورونا  ف���ريو����ض  وان��ت�����ش��ار  ال��ع��ن��ف 
امل�����ش��ت��ج��د ال����ذي ت�����ش��ب��ب ب�����اأول وفاة 
املعار�شة من  زعيم  ال�شبت، وخطف 
“على  ال��ق��اع��دة  لتنظيم  ف���رع  ق��ب��ل 
يجدد  اأن  وي���ف���رت����ض  االأرج������������ح«. 
عددهم  البالغ  ممثليهم  الناخبون 
147 يف الربملان، يف دورتني االأحد 
وتفتح  ن���ي�������ش���ان-اب���ري���ل.   19 ويف 
مراكز الت�شويت اأبوابها مبدئيا من 
ال�شاعة الثامنة اإىل ال�شاعة 18،00 
الرهانات  واأح��د  غرينت�ض.  بتوقيت 
الت�شويت يف  اأن يجري  بب�شاطة  هو 
كل مكان بينما ت�شهد منطقة وا�شعة 
من البالد اأعمال عنف �شبه يومية.

ن��ازح يف البالد  األ��ف  وال ميكن ملئتي 

كان  ك��م��ا  �شتنظم  االن��ت��خ��اب��ات  ه���ذه 
مقررا “مع االحرتام ال�شارم لقواع 
مت  اأن��ه  ال�شلطات  وذك��رت  التباعد«. 
توزيع �شائل مطهر و�شابون واأقنعة 
بينما  ل��الق��رتاع،  متهيدا  باماكو  يف 
مت ����ش���راء ل�����وازم ل��غ�����ش��ل االأي�����دي يف 

املناطق االأخرى حمليا.
ودع����ا ح����زب ���ش��وم��اي��ال ���ش��ي�����ش��ه اإىل 
االق������رتاع  يف  كثيفة”  “م�شاركة 
املحنة”  ه��ذه  م��ن  “اأقوى  ل��ل��خ��روج 
�شيا�شية  ت�����ش��ك��ي��الت  ع����ربت  ب��ي��ن��م��ا 
تاأجيل  يف  رغ���ب���ت���ه���ا  ع�����ن  اأخ���������رى 

االنتخابات.
ومل تر احلملة االنتخابية حما�شا 
ال�شحية  االإج�������راءات  واأدت  ك��ب��ريا 

ومنع التجمعات اإىل اإبطائها.
وره���ان���ات ه���ذه االن��ت��خ��اب��ات كبرية. 
اأن ت�شمح  اأن��ه��ا ميكن  وي��رى خ��رباء 
بدفع تطبيق اتفاق ال�شالم املوقع يف 

اجلزائر قدما.

اأي  ت��ت��خ��ذ  “مل  الأن������ه  ال���ت�������ش���وي���ت 
ليتاح لهم ذلك على حد  اإجراءات” 
قول امل�شوؤول يف وزارة اإدارة االأرا�شي 

اأميني بيلكو مايغا.
اأواخر  يف  تنتهي  اأن  يفرت�ض  وك���ان 
عن  املنبثق  الربملان  والي��ة   ،2018
فيها  ح�شل  التي   2013 انتخابات 
على  كيتا  بكر  اب��و  ابراهيم  الرئي�ض 

اأغلبية كبرية.
ل���ك���ن االن���ت���خ���اب���ات اأرج����ئ����ت م����رات 
االأمني  الو�شع  ت��ده��ور  ب�شبب  ع��دة 

وخالفات �شيا�شية.
وت���ت���وا����ش���ل ال���ه���ج���م���ات االإره���اب���ي���ة 
املجموعات  ب���ني  ال��ع��ن��ف  واأع����م����ال 
وع��م��ل��ي��ات ال�����ش��ط��و وال��ت��ه��ري��ب على 
فرن�شية  ق����وات  وج����ود  م���ن  ال���رغ���م 

واإفريقية وتابعة لالأمم املتحدة.

ل��ل��داع��ي��ة اأم����ادو ك��وف��ا ال���ذي ينتمي 
اأكرب  وي���ق���ود  ال���ف���والين  ق��ب��ائ��ل  اإىل 
حتالف متطرفن يف منطقة ال�شاحل 

مرتبط بتنظيم القاعدة.
�شي�شه  اأن  االأم���ن���ي  امل�����ش��در  و���ش��رح 
املرافق  الوفد  واأع�شاء  عاما(   70(
ل����ه ال�������ش���ت���ة ال����ذي����ن خ���ط���ف���وا معه 
على  اأخ������رى  م��ن��ط��ق��ة  اإىل  “نقلوا 
االأرجح واأ�شبحوا بعيدين عن مكان 

خطفهم«.
الدول  كانت من  التي  م��ايل  �شجلت 
االإف��ري��ق��ي��ة ال��ن��ادرة ال��ت��ي مل ينت�شر 
حتى  امل�شتجد  كورونا  فريو�ض  فيها 
ال�شبت  باملر�ض  وف��اة  اأول  االأرب��ع��اء، 
اأح�شيت  اإ����ش���اب���ة   18 اأ�����ش����ل  م����ن 

ر�شميا.
وم���ع ذل����ك، ق���ال ال��رئ��ي�����ض ك��ي��ت��ا اإن 

وخطف م�شلحون جمهولون زعيم 
املعار�شة �شومايال �شي�شه يف االأيام 
االأخ��رية بينما كان يقوم بحملة يف 

معقله االنتخابي نيافونكي 

بالقرب من متبكتو ب�شمال البالد.
وقال ع�شو يف جمل�ض بلدي وم�شدر 
اأمني اإنه “على االأرجح” بني اأيدي 
اإن��ه��م موالون  ي��ق��ول��ون  م��ت��ط��رف��ني 
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البوليفية  اخلارجية  وزارة  ب��ني  من�شقة  “عملية  اأن  بوليفيا 
و�شفارة فرن�شا واالحتاد االأوروبي تتيح ملواطنني اأوروبيني من 

عائالتهم. اإىل  لالن�شمام  اأوروبا  بالعودة” اإىل  جن�شية   21
قبل  �شارمة  �شحية  لربوتوكوالت  االأوروب��ي��ني  جميع  وخ�شع 

�شعودهم اإىل الطائرة.
كانوا  اأوروب��ي��ا  �شائحا   250 زه��اء  اجلي  الو�شطى،  اأمريكا  ويف 
ع��ال��ق��ني يف ن��ي��ك��اراغ��وا، اإىل اأمل��ان��ي��ا ال�����ش��ب��ت، ع��ل��ى م��نت طائرة 

ا�شتاأجرتها برلني بدعم من االحتاد االأوروبي.
وقالت ال�شفارة االأملانية يف بيان اإن ال�شياح، ون�شفهم من االأملان، 
“تقطعت بهم ال�شبل يف نيكاراغوا جراء انقطاع احلركة اجلوية 

التجارية يف كل اأنحاء العامل«.

•• ماناغوا-اأ ف ب

اأجلي مئات ال�شياح االأوروبيني خالل ال�شاعات االأربع والع�شرين 
انت�شار  خلفية  على  خا�شة  رح��الت  يف  ونيكاراغوا  بوليفيا  من 
دبلوما�شية  م�شادر  قالت  ح�شبما  امل�شتجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض 
وح��ك��وم��ي��ة. وغ�����ادرت جم��م��وع��ة م���ن 400 م���واط���ن اأوروب�����ي 
باري�ض على منت طائرة  اإىل  البوليفي  ك��روز  �شانتا  من مطار 

ا�شتاأجرها االحتاد االأوروبي.
و�شمت املجموعة خ�شو�شا فرن�شيني، ح�شب ال�شفارة الفرن�شية، 
وبولنديني  وهولنديني  وبلجيكيني  اإ�شبان  اآخرين  عن  ف�شال 
وب��ري��ط��ان��ي��ني. وج���اء يف ت��غ��ري��دة ملكتب االحت����اد االأوروب������ي يف 

ربع مليون قناع واق من االأمم املتحدة 
للعاملني بالرعاية ال�شحية يف نيويورك

•• نيويورك -وام: 

اأعلنت االأمم املتحدة باالإ�شرتاك مع البعثة الدائمة للواليات املتحدة عن تقدمي ربع مليون قناع 
واٍق للعاملني يف جمال الرعاية ال�شحية يف اأنحاء مدينة نيويورك.

الفرق  اأن  بيان  يف  غوتريي�ض  اأنطونيو  املتحدة  ل��الأمم  العام  االأم��ني  با�شم  املتحدث  مكتب  واأك��د 
الطبية تعمل على اال�شتجابة لتف�شي ك�وفيد19- بج�شارة واإيثار وبال كلل يف نيويورك لذا اأعلنت 
املنظمة الدولية التربع ب� 250 األف قناع واٍق للوجه وهي م�شتلزمات موجودة يف خمازن االأمم 
املتحدة وتفي�ض عن حاجتها. ولفت البيان اإىل اأن االأمم املتحدة واأفرادا من بعثة الواليات املتحدة 
الدائمة لدى املنظمة، يعملون مع مكتب رئي�ض بلدية نيويورك لنقل امل�شتلزمات الطبية على وجه 

ال�شرعة اإىل املرافق الطبية يف اأرجاء املدينة.

اإجالء مئات ال�شياح االأوروبيني من بوليفيا ونيكاراغوا 

العنيفة.
نيويورك عن  اأفرجت مدينة  وقد 
450 نزيال يف �شجونها منذ عطلة 
اإطار م�شاعيها  املا�شي يف  االأ�شبوع 
الحتواء الفريو�ض الذي قتل اأكر 
28300 �شخ�ض منهم اأكر  من 

من 2050 يف الواليات املتحدة.
ويزيد عدد امل�شجونني يف الواليات 
املتحدة عنهم يف اأي دولة اأخرى اإذ 
املحبو�شني  ع���دد  اإج��م��ايل  اق���رتب 

م�����ش��وؤول��و احل��ك��وم��ة ه��و ي���وم اآخر 
تتعر�ض فيه االأرواح للخطر”.

وت����ق����اوم ب��ع�����ض اجل���م���اع���ات هذا 
جمعية  وج����ه����ت  ف���ق���د  االجت���������اه. 
م��ار���ش��ي��ز ل��و امل��داف��ع��ة ع��ن حقوق 
ا�شمها  ا�شتقت  وال��ت��ي  ال�����ش��ح��اي��ا، 
هرني  امللياردير  �شقيقة  ا�شم  من 
�شحية  راح������ت  ال���ت���ي  ن���ي���ك���وال����ض 
لقرارات  ان��ت��ق��ادات  ق��ت��ل،  ج��رمي��ة 
اإنه  وق��ال��ت  ال�شجناء  ع��ن  االإف����راج 

اجلرائم  ���ش��ح��اي��ا  اإخ���ط���ار  ينبغي 
قبل االإف��راج عمن ارتكبوها، وهي 
عملية قد توؤخر االإفراج عن بع�ض 

ال�شجناء الأ�شابيع اأو �شهور.
على  امل�شرفني  امل�شوؤولني  اأن  غري 
االإف��راج عن ال�شجناء يف نيويورك 
ولو�ض اجنلي�ض وهيو�شتون ومدن 
ك����ربى اأخ������رى ي���ق���ول���ون اإن���ه���م ال 
ال�����ش��ج��ن��اء من  ع���ن  اإال  ي��ف��رج��ون 
غري  الب�شيطة  اجل��رائ��م  مرتكبي 

 ،2017 يف  م���ل���ي���ون   2.3 م����ن 
العدل  وزارة  الإح�������ش���اءات  وف���ق���ا 

االأمريكية.
وقال م�شجون مت االإفراج عنه يوم 
رايكرز  جزيرة  �شجن  من  االثنني 
كثريا  واالأ�����ش����ح����اء  امل���ر����ش���ى  اإن 
م���ا ي��خ��ت��ل��ط��ون ب��ك��ل ح��ري��ة داخل 
اإ�شابة  اك��ت�����ش��اف  وب��ع��د  ال�����ش��ج��ن. 
�شجني وحار�ض باملر�ض يف املنطقة 
التي تقع بها زنزانته بال�شجن قال 

••نيويورك-رويرتز

يغطي  اإن��ه  هرنانديز  �شون  يقول 
من�شفة  اأو  ب��ق��م��ي�����ض  واأن����ف����ه  ف���م 
ع��ن��دم��ا ي��خ��رج م��ن زن��زان��ت��ه اإذ اأن 
ه���ذه ال��و���ش��ي��ل��ة ه��ي ال��وح��ي��د التي 
ميكنه اأن يحمي بها نف�شه من وباء 
االآن �شجن  ي��ج��ت��اح  ال���ذي  ك��ورون��ا 

جزيرة رايكرز يف نيويورك.
قال هرنانديز، الذي اأدين بال�شروع 
يف القتل ودخل ال�شجن قبل ثمانية 
�شبيل  ال�شجن ال  ن��زالء  اإن  اأع���وام، 
اأو  اإىل احل�شول على قفازات  لهم 
اأقنعة �شحية ولي�ض لديهم لغ�شل 

اأيديهم �شوى املاء البارد.
اإحدى  ���ش��اه��دوا  ال��ن��زالء  اإن  وق���ال 
ي����وم اخل��م��ي�����ض كانت  احل���ار����ش���ات 
ت�����ش��ع��ل ب�����ش��دة واح���م���ر خ���داه���ا ثم 

انهارت على االأر�ض.
نتو�شل لل�شباط”  “نحن  واأ�شاف 
اإت���اح���ة و���ش��ائ��ل حماية  اأج����ل  م���ن 
اأكتافهم.  “يهزون  لكنهم  اأف�شل 
ويف ال��ن��ه��اي��ة ل�����ش��ن��ا ���ش��وى ن����زالء، 
الثانية.  ال���درج���ة  م��ن  م��واط��ن��ني 

نحن اأ�شبه باملا�شية”.
وح����ت����ى ي������وم ال�������ش���ب���ت، ب���ل���غ ع���دد 
على   132 ب��ال��ف��ريو���ض  امل�شابني 
من  و104  ال����ن����زالء  م���ن  االأق������ل 
خمتلف  يف  ال�شجون  يف  العاملني 
اأن  نيويورك. ويبدو  اأنحاء مدينة 
الفريو�ض ينت�شر ب�شرعة يف �شبكة 
بتكد�ض  ت�����ش��ت��ه��ر  ال��ت��ي  ال�����ش��ج��ون 

امل�شجونني فيها.
املدينة  يف  االإ���ش��الح  اإدارة  وق��ال��ت 
تدابري عديدة حلماية  تتخذ  اإنها 
التعليق  ع���ن  وام��ت��ن��ع��ت  ال����ن����زالء 
انهيار  على ما رواه هرنانديز عن 

احلار�شة امل�شابة بالعدوى.

ال����والي����ات  اأن�����ح�����اء  خم���ت���ل���ف  ويف 
ومراكز  ال�����ش��ج��ون  ت��ب��ل��غ  امل��ت��ح��دة 
املحاكمات  اأثناء  املتهمني  احتجاز 
اجلديد  املر�ض  انت�شار  ت�شارع  عن 
خمتلفة  ت�����داب�����ري  ات�����خ�����اذ  وع������ن 

حلماية ال�شجناء.
ال�شلطات  اأن  روي����رتز  واك��ت�����ش��ف��ت 
تخلي �شبيل اآالف ال�شجناء دون اأي 
فح�ض طبي يذكر يف بع�ض احلاالت 
م�شابني  ك���ان���وا  اإذا  مم���ا  ل��ل��ت��اأك��د 
لنقل  ومعر�شني  كورونا  بفريو�ض 

العدوى لغريهم.
ملدن  روي��رتز  اأجرته  م�شح  واأظهر 
�شجنا   20 اأك��رب  تدير  ومقاطعات 
اأبلغت منذ  ال�شجون  اأن  اأمريكا  يف 
 226 اإ�شابة  عن  اآذار  مار�ض   22
فيها  العاملني  من  و131  نزيال 
اال�شم  وه��و  كوفيد19-،  مبر�ض 
يت�شبب  ال���ذي  للمر�ض  ال��ر���ش��م��ي 

فيه الفريو�ض.
وم��ن امل��وؤك��د اأن ه��ذه االأرق����ام اأقل 
من احلقيقة نظرا ل�شرعة انت�شار 
انت�شار  م���راك���ز  وم���ن  ال���ف���ريو����ض. 
امل���ر����ض ���ش��ج��ن م��ق��اط��ع��ة ك����وك يف 
ومنذ  اإي��ل��ي��ن��وي.  ب��والي��ة  �شيكاجو 
يوم  ال�����ش��ج��ن  يف  ح��ال��ة  اأول  ت���اأك���د 
االأحد اأ�شاب الفريو�ض 89 نزيال 
وتنتظر  ال��ع��ام��ل��ني.  م���ن  وت�����ش��ع��ة 
ال�شلطات نتائج فح�ض 92 نزيال 

اآخرين.
ع����ن حقوق  امل����داف����ع����ون  وي����ن����ادي 
حمليون  وم�������ش���وؤول���ون  ال�����ش��ج��ن��اء 
املحاكم  تعينهم  مم��ن  وحم��ام��ون 
بالتعجيل  امل��ت��ه��م��ني  ع���ن  ل��ل��دف��اع 

باإخالء �شبيل ال�شجناء.
�شعبة  م���دي���ر  اأوف������ري  اأوي  وق�����ال 
العدل باالحتاد االأمريكي للحقوق 
“كل ي���وم ال ي��ت��ح��رك فيه  امل��دن��ي��ة 

ال�شجني اإنه بداأ يق�شي وقتا اأطول 
يف الزنزانة التي ت�شع فردين.

طوابري  يف  للوقوف  ي�شطر  لكنه 
مع بقية النزالء على نافذة االأدوية 
اليومية  ج��رع��ت��ه  ع��ل��ى  للح�شول 
من دواء ميثادون املخ�ش�ض لعالج 

االإدمان.
العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ  ال�شجني  وق���ال 
عدم  �شريطة  وحت��دث  عاما   32
“ال توجد حماية. تود  ن�شر ا�شمه 
ل��و اب��ت��ع��دت ع��ن ال��ن��ا���ض لكن ذلك 

لي�ض يف ا�شتطاعتك”.
مدينة  يف  االإ���ش��الح  اإدارة  وق��ال��ت 
تدابري  ات���خ���ذت  اإن���ه���ا  ن���ي���وي���ورك 
الحتواء املر�ض مبا يف ذلك توزيع 
اأقنعة على النزالء يف املناطق التي 
بالعدوى  اإ���ش��اب��ة  ح����دوث  ات�����ش��ح 
عن  للتباعد  ال��ن��زالء  ودع���وة  فيها 
الزنازين  وتنظيف  بع�شا  بع�شهم 

وتوفري ال�شابون.
وتخلي بع�ض ال�شجون �شبيل نزالء 
باملر�ض.  م�شابني  ي��ك��ون��ون  رمب���ا 
جورجيا  ب���والي���ة  م��اري��ي��ت��ا  ف��ف��ي 
اأ���ش��ي��ب اأوب������ري ه����اردي����واي )21 
واحتقان  وال�شداع  بالكحة  عاما( 
اإىل  حرارته  درج��ة  وارتفاع  احللق 
وجوده  اأثناء  مئوية  درجة   39.4
كاونتي  ك����وب  اح��ت��ج��از  م���رك���ز  يف 

بتهمة ال�شرقة.
اأربعة  بعد  اإن���ه  ه���اردي���واي  وي��ق��ول 
اأيام من مر�شه مت فح�شة ملعرفة 
اإذا كان م�شابا باالإنفلونزا ومت  ما 
ح��ل��ق��ه. وعندما  م���ن  ع��ي��ن��ة  اأخ�����ذ 
اإىل  النتيجة �شلبية نقل  اأن  ات�شح 
فحو�ض  الإج��راء  قريب  م�شت�شفى 

اأخرى.
يتم  اإن������ه مل  ه�����اردي�����واي  وي����ق����ول 
الفح�ض  ك��ان  اإذا  اإب��الغ��ه قط مبا 

وي�شيف  ك���ورون���ا.  ف��ريو���ض  �شمل 
ال�شرطة  رج���ال  اأو���ش��ى  طبيبا  اأن 
لكن  ال�شحي  احل��ج��ر  يف  بو�شعه 
�شاعات  ب���ع���د  ع���ن���ه  االإف�����������راج  مت 
و�شداد  ال�شجن  اإىل  ع��ودت��ه  عقب 

اأ�شدقائه للكفالة.
يعتقد  اإن������ه  ه������اردي������واي  وي����ق����ول 
اأن���ه رمب���ا ي��ك��ون ق��د ع��ر���ض نزالء 
وحرا�شا ممن خالطهم لالإ�شابة. 
واأظهر الفح�ض اأن �شرطيا واحدا 
بالفريو�ض  اأ����ش���ي���ب  االأق������ل  ع��ل��ى 
وو�شع اآخر يف احلجر ال�شحي بعد 
قاله  ملا  وفقا  عليه  اأعرا�ض  ظهور 
م�شدران مطلعان على ما يدور يف 

ال�شجن.
ومل يرد مكتب رئي�ض �شرطة كوب 

كاونتي على طلبات للتعليق.
وبداأت بع�ض املحاكم تهتم باالأمر. 
اأوامره  احت��ادي  قا�ض  اأ�شدر  فقد 
ل��ل�����ش��ل��ط��ات االحت����ادي����ة ب����االإف����راج 
اأ�شخا�ض  ع�������ش���رة  ع����ن  ال�����ف�����وري 
حمتجزين يف �شجون بنيو جريزي 
حلني النظر يف ق�شاياهم املتعلقة 

بالهجرة.
واأم��ر كبري الق�شاة يف نيوجريزي 
ب������االإف������راج ع����ن األ�������ف ����ش���ج���ني يف 
بداية  يف  ال��والي��ة  اأن��ح��اء  خمتلف 
االأ����ش���ب���وع ���ش��ع��ي��ا ل��ل��ح��ي��ل��ول��ة دون 

موتهم وراء الق�شبان.
وقال نزالء يف �شجون احتادية اإنه 
مت اإلغاء بع�ض التجمعات الدينية 
وال�����ربام�����ج ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة واأغ����ل����ب 

الزيارات.
عاما(   55( ج��ون��ز  �شتيفن  وق���ال 
ال����ن����زي����ل يف ����ش���ج���ن احت���������ادي يف 
“اإذا  ك����ول����ورادو  ب���والي���ة  ل��ي��ت��ل��ت��ون 
نتوقع  وكلنا  هنا  ال��ف��ريو���ض  دخ��ل 

ذلك فالهالك م�شرينا”.

من اأن التهديد مل ينته بعد.
وُك���ت���ب ع��ل��ى الف���ت���ة و���ش��ع��ت على 
جانب اأحد الطرقات اأن “التجّمع 

للعب ال�شّدة هو انتحار”.
ف���ت���ح م���وظ���ف ���ش��ح��ي يف ووه�����ان 
ي�شتخدم  كان  اأب��واب فندق  ال�شبت 
على  ال�شحي  للحجر  ال�شابق  يف 
باإ�شابتهم  ي�شتبه  ال��ذي��ن  املر�شى 
موقع  الإق�����ام�����ة  بكوفيد19-، 
الإج������راء ف��ح��و���ش��ات ال��ك�����ش��ف عن 
فران�ض  مرا�شلو  وك��ان  الفريو�ض. 
ب��ر���ض ال��ذي��ن و���ش��ل��وا م��وؤخ��را اإىل 
الذين  االأ����ش���خ���ا����ض  ب���ني  امل��دي��ن��ة 
اأثناء  الفح�ض  اإج��راء  منهم  طلب 
بال�شتيكي  كر�شي  على  اجل��ل��و���ض 
الفندق بينما  �شغري خارج مدخل 
من  عّينات  ال�شحي  امل��وظ��ف  اأخ��ذ 
اأجريت  م���ن  ب���ني  وك�����ان  احل���ل���ق. 
املوظف  ام��راأة قال  الفحو�ض  لهم 
�شابقة  م��ري�����ش��ة  اإن���ه���ا  ال�����ش��ح��ي 

تعافت من كوفيد19-.
فنادق  ع����دة  يف  م���وظ���ف���ون  وق�����ال 
عاملية يف املدينة لفران�ض بر�ض اإنه 
مل ي�شمح الأي اأجانب بحجز غرف 
واحد  فندق  واأّك���د  ال��وب��اء.  نتيجة 

اإر����ش���ال االأ���ش��خ��ا���ض الذين  وي��ت��م 
�شافروا  باأنهم  ال�شلطات  يبلغون 
باأنهم  ي�شتبه  م��ن  اأو  اخل���ارج  اإىل 
اإىل منطقة  م��وؤخ��را  بذلك  ق��ام��وا 
م��ن��ف�����ش��ل��ة ح��ي��ث يدقق  ت�����ش��ج��ي��ل 
موظفون ببزات واقية يف املعلومات 

املرتبطة بهم.
عملية  املنخرط يف  ه��ان يل  يقول 
املدينة  اإىل  العائدين  يف  التدقيق 
تخّوفا  اأك����ر  ك��ن��ا  ال��ب��داي��ة،  “يف 
اأكر  الو�شع  اأن  اعتقدنا  ول��رمب��ا 
اأمانا يف اخلارج. لكن االآن ال يبدو 
االأمر هكذا. يبدو اأن البقاء �شمن 

ال�شني اأكر اأمانا”.
واأعلنت ال�شني جناحها يف احتواء 
االأرق������ام  ت��ع��د  مل  اإذ  ال���ف���ريو����ض، 
الر�شمية تظهر اأي اإ�شابات جديدة 
امل�شدر. ويف ووه��ان، حيث  حملية 
االإ����ش���اب���ات  اآالف  ت�����ش��ّج��ل  ك���ان���ت 
االأزم���ة،  ذروة  يف  يوميا  اجل��دي��دة 

بات العدد �شفر.
ل���ك���ن يف وق�����ت ت���ك���اف���ح ال����والي����ات 
امل���ت���ح���دة واأوروب����������ا وغ����ريه����ا من 
الفريو�ض  تف�شي  ملواجهة  املناطق 
ل��دي��ه��ا، ت��ع��ل��ن ال�����ش��ني ي��وم��ي��ا عن 

“امل�شتوردة”  االإ���ش��اب��ات  ع�����ش��رات 
م��ا دف��ع��ه��ا ل��ت��ح��وي��ل ت��رك��ي��ز جهود 
ملواجهة  ت��ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي  ال���وق���اي���ة 

اخلطر القادم من اخلارج.
ويف خطوة كبرية اخلمي�ض، اأعلنت 
ال�������ش���ني خ��ف�����ض ع�����دد ال���رح���الت 
واحدة  رحلة  اإىل  الدولية  اجلوية 
االأ�شبوع  يف  وج��ه��ة  ك��ل  واإىل  م��ن 
اال�شتيعابية  ال���ط���اق���ة  وخ���ف�������ض 
وفر�ض  باملئة،   75 اإىل  للطائرات 
االأجانب  حظر على دخ��ول معظم 
يحملون  مم��ن  ح��ت��ى  ال�����ش��ني  اإىل 

تاأ�شريات اإقامة �شاحلة.
لكن يف م�شهد ي�شّلط االأ�شواء على 
ووهان،  ت��واج��ه  ق��د  ال��ت��ي  املخاطر 
الركاب  م��ن  كبرية  اأع���داد  اكتظت 
للعودة،  واحل��اف��الت  القطارات  يف 
للتدابري  ���ش��رب��ة  ي�����ش��ّك��ل  ق���د  م���ا 
امل��دي��ن��ة الحتواء  اّت��خ��ذت��ه��ا  ال��ت��ي 

الفريو�ض.
القريبة،  ه��وان��غ��ان��غ  م��دي��ن��ة  ويف 
ب��ق��ي��ت ع����دة ف���ن���ادق م��غ��ل��ق��ة بينما 
ال���ن���ا����ض م���ن تناول  ا���ش��ت��م��ر م��ن��ع 
وحتذر  امل��ط��اع��م.  داخ���ل  طعامهم 
املدينة  �شوارع  املعّلقة يف  الالفتات 

على االأقل اأن على الزوار االأجانب 
ام��ت��الك اإث��ب��ات ب��اأن��ه��م اأمت���وا مدة 
حتى  الأ�شبوعني  ال�شحي  احلجر 
قبل  ال�������ش���ني  داخ������ل  ك����ان����وا  واإن 
موظف  وق���ال  ال��ف��ريو���ض.  تف�شي 
ا�شتقبال يف الفندق لفران�ض بر�ض 
ال�شيطرة  حتت  االأمور  “اأ�شبحت 

ب�شكل اأكرب االآن”.
وت�شبه االإج���راءات يف ووه��ان تلك 
املحلية  ال�شلطات  فر�شتها  ال��ت��ي 
يف مناطق اأخرى يف ال�شني، حيث 
الوا�شلني  جميع  ال�شلطات  ت��اأم��ر 
اأنف�شهم يف  من خارج البالد بعزل 
خم�ش�شة  من�شاآت  يف  اأو  منازلهم 

للحجر ملدة 14 يوما.
القيود على  ُت��رف��ع  ل��ن  امل��ق��اب��ل،  يف 
ال�����ش��ك��ان اخل����ارج����ني م���ن ووه����ان 
ني�شان/اأبريل  م��ن  ال��ث��ام��ن  ح��ت��ى 
عندما يعاد فتح املطار كذلك اأمام 

الرحالت الداخلية.
واأظ��ه��رت درا���ش��ة ه��ذا االأ���ش��ب��وع اأن 
العزل التام الذي فر�ض يف ووهان 
جن��ح يف اح��ت��واء ال��ف��ريو���ض، لكنها 
ح�����ّذرت م���ن اال���ش��ت��ع��ج��ال يف فتح 

املدينة.

اإ�شابات جديدة بكورونا يف 
�شنغافورة وتايلند وكوريا اجلنوبية

 •• عوا�صم-رويرتز

اأعلنت �شنغافورة ت�شجيل ثالث وفاة لديها بفريو�ض كورونا اأم�ض االأحد بعد 
يوم من تخطي عدد حاالت االإ�شابة 800 �شخ�ض.

اأن  بعد  ت��ويف  عمره  من  ال�شبعني  يف  �شنغافوريا  اإن  ال�شحة  وزارة  وقالت 
ال�شحية  امل�شكالت  بع�ض  لديه  وكانت  املركزة  العناية  يوما يف   27 ق�شى 

االأخرى.
اأ�شبوع  عن  قليال  يزيد  ما  قبل  ال�شابقتني  الوفاة  حالتي  البالد  و�شجلت 

وكانتا مل�شنني اأي�شا لديهما م�شكالت �شحية اأخرى.
هذا وقال املتحدث با�شم املركز احلكومي الإدارة الو�شع اخلا�ض بفريو�ض 
كوفيد-19 يف تايالند االأحد اإن البالد �شجلت 143 حالة اإ�شابة جديدة 

بفريو�ض كورونا امل�شتجد لي�شل العدد االإجمايل للم�شابني اإىل 1388.
�شبع  اإىل  الوفيات  اإج��م��ايل  لريتفع  اأخ��رى  وف��اة  حالة  البالد  �شجلت  كما 

حاالت.
68 عاما  اأح��دث حالة وفاة هي ملري�ض يبلغ من العمر  اإن  وقال املتحدث 

ح�شر مباراة مالكمة يف بانكوك ارتبطت ب�شل�شلة من االإ�شابات.
اجلنوب  يف  وناراتيوات  وي��اال  باتاين  اأقاليم  يف  اإغالقا  ال�شلطات  وفر�شت 
البقاء  ال��ن��ا���ض  م��ن  ال�شياحية  بوكيت  ج��زي��رة  يف  ال�شلطات  طلبت  بينما 
على  جديدة  قيود  يف  �شباحا  الثالثة  حتى  م�شاء  الثامنة  من  منازلهم  يف 

احلركة لكبح انت�شار الفريو�ض.
من جهتها، قالت املراكز الكورية ملكافحة االأمرا�ض والوقاية منها االأحد 
بفريو�ض  جديدة  موؤكدة  اإ�شابة  ح��االت   105 �شجلت  اجلنوبية  كوريا  اإن 
كورونا امل�شتجد حتى منت�شف ليل ال�شبت لي�شل اإجمايل عدد االإ�شابات يف 

البالد اإىل 9583 �شخ�شا.

•• ووهان-اأ ف ب

الطبيعية  احل���ي���اة  م��ظ��اه��ر  ت��ع��ود 
التي  ووه������ان  م��دي��ن��ة  اإىل  ب���ح���ذر 
كورونا  تف�شي فريو�ض  ب��وؤرة  كانت 
امل�����ش��ت��ج��د ب��ع��د ح��ج��ر ���ش��ح��ي عام 
انت�شار  نقطة  لكن  ل�شهرين.  دام 
حاليا  ت���ت���اأه���ب  ال���ع���امل���ي  ال�����وب�����اء 
مل��واج��ه��ة ت��ه��دي��د ج���دي���د حمتمل 
ومت  “امل�شتوردة”.  ه��واالإ���ش��اب��ات 
ال�����ش��ف��ر مع  ع��ل��ى  ال��ق��ي��ود  تخفيف 
ووهان  ق��ط��ارات  حمطة  ا�شتئناف 
القادمة  الرحالت  ر�شميا  املكتظة 
الطرقات  فتح  اأعيد  بينما  ال�شبت 
ال��ت��ام غري  ال��ع��زل  ب��رف��ع  ال�شريعة 
 50 اأكر من  اأبقى  الذي  امل�شبوق 
مقاطعة  اأنحاء  يف  �شخ�ض  مليون 

هوباي يف منازلهم.
م��وج��ة معاك�شة من  ذل��ك  واأط��ل��ق 
التنقل من ال�شكان املحليني الذين 
كانوا عالقني يف مناطق اأخ��رى يف 
ال�شني، حيث حت��ّدث كثريون عن 
اإذ  حركتهم،  على  لقيود  تعّر�شهم 
اإىل منازلهم بعدما  ب��داأوا بالعودة 
اأ�شابيع  ل��ع�����ش��رة  ذل���ك  م��ن  م��ن��ع��وا 

العائدون  وي��ج��ل��ب  االأق������ل.  ع��ل��ى 
ال��ذي��ن و���ش��ل ك��ث��ريون منهم على 
اأقنعة  يرتدون  وهم  قطارات  منت 
واقية وقفازات وبّزات واقية، معهم 
جديدة  مب��وج��ة  الت�شبب  احتمال 
م����ن االإ�����ش����اب����ات. ل���ك���ن ي���ب���دو اأن 

ال�شلطات ترف�ض املخاطرة.
وق��ب��ل م��غ��ادرت��ه��م حم��ط��ة ووه���ان، 
يتعنّي على جميع الركاب ت�شجيل 
وتفا�شيل  ال�شخ�شية  ب��ي��ان��ات��ه��م 
ت��ن��ق��الت��ه��م ال�����ش��اب��ق��ة ق��ب��ل فح�ض 
ح���رارت���ه���م. وع��ل��ي��ه��م ك���ذل���ك اإم���ا 
جّيدة  ب�شحة  باأنهم  �شهادة  اإب���راز 
“اآمن”  “اأخ�شر” اأي  ت�شنيف  اأو 
على تطبيق يف الهواتف النقالة مت 
وي�شتخدم  البالد  اأن��ح��اء  يف  تبنيه 
اإن  لتعّقب  النطاق  وا�شعة  بيانات 
عالية  مناطق  زار  ال�شخ�ض  ك��ان 

املخاطر يف ال�شني.
وم����ا مل ي��ت��م ذل�����ك، ���ش��ي��ك��ون على 
لفح�ض  اخل�������ش���وع  امل�������ش���اف���ري���ن 
ح��م�����ض ن�����ووي ل��ل��ت��اأك��د م���ن خلو 
ما  وفق  الفريو�ض،  من  اأج�شامهم 
اأف���اد م�����ش��وؤول يف ح��ي جيانغان يف 

ووهان وكالة فران�ض بر�ض.

اإ�صابة 226 نزيال و131 من العاملني فيها 

وترية انت�شار كورونا تت�شارع بال�شجون االأمريكية 

 بعد حجر �شحي عام دام ل�شهرين.. ووهان تنفتح للحياة وحذر من االإ�شابات امل�شتوردة  

االأخري كان ي�شعى للك�شف عن عمالء اإيرانيني يف الغرب .. اأنقرة تواطاأت مع طهران يف اغتيال وردجناين 
ولفت الكاتب اإىل اأن احلكومة الرتكية مل تت�شرف كما فعلت مع مقتل ال�شحايف 
ون�شرت  العملية،  على  اأ�شابيع  ال�شوء  �شلطت  عندما  خا�شقجي،  جمال  ال�شعودي 
اأنقرة  �شورته على ال�شفخات االأوىل لل�شحف، واإمنا تكتمت عليها حتى ال حترج 
حليفتها طهران.  وقتل وردجن��اين، الذي عمل خبرياً يف االأم��ن ال�شيرباين بوازة 
الدفاع االإيرانية، بالر�شا�ض يف �شارع باإ�شطنبول يف 14 نوفمرب )ت�شرين الثاين( 
2019 بعد مغادرته اإيران بعام تقريباً. ومنذ مغادرته طهران، بداأ بانتقاد النظام 
حتى  معار�شته  �شيوا�شل  اأن��ه  التوا�شل  مواقع  على  تغريداته  يف  واأعلن  احلاكم، 
املا�شي،  الثاين(  )ت�شرين  نوفمرب   26 ويف  ب��الده.  من  الفا�شدين  ا�شتئ�شال  يتم 
وجهت منظمات دولية اتهامات لطهران بقتل وردجناين، كما اتهم وزير اخلارجية 

•• القد�ض املحتلة-وكاالت

ك�شفت �شحيفة جريوزاليم بو�شت االإ�شرائيلية تفا�شيل جديدة يف عملية اغتيال 
تكتمت  اأن��ق��رة  اإن  وقالت  تركيا،  يف  وردجن���اين  مولوي  م�شعود  االإي���راين  املعار�ض 
اإن  اإخ��راج النظام االإي��راين. وكتب ال�شحايف �شيث فرانتزمان  على اجلرمية لعدم 
�شباطاً اإيرانيني دخلوا بجوازات �شفر دبلوما�شية تركيا وت�شرفوا بناء على اأوامر 
العملية كان  اإن  واغتالوا وردجن��اين. وقال  اإ�شطنبول،  االإيرانية يف  القن�شلية  من 
اأن تنفذ يف القن�شلية، لكن ال�شفارة ف�شلت يف ا�شتدراجه، فتم اإطالق النار  مقرراً 
عليه يف حي �شي�شلي مبدينة اإ�شطنبول، مو�شحاً اأن اجلاين يدعى علي ا�شفنجاين.  

االأمريكي مايك بومبيو اإيران باأنها وراء هذه اجلرمية. ولفت فرانتزمان اإىل اأن 
االإعالمية  للحملة  خالفاً  قط،  ذكرها  على  ت��اأت  ومل  اجلرمية،  هذه  خباأت  اأنقرة 
الوا�شعة التي نفذتها للت�شهري بال�شعودية، الفتاً اإىل اأن تركيا اأ�شبحت حليفاً قويا 
لرو�شيا واإي��ران يف الفرتة االأخ��رية، ومل ترغب يف اإح��راج النظام يف طهران. واأكد 
ال�شحايف اأن وردجن��اين الذي ميلك خربة كبرية يف جمال الطائرات بدون طيار، 
اأن  اإيرانيني يف الغرب، م�شيفاً  كان ي�شعى للك�شف عن تفا�شيل اأخرى عن عمالء 
“جا�شو�ض اإلكرتوين”. ويف البداية مل تتهم  و�شائل االإعالم الرتكية اتهمته باأنه 
بال�شلوع يف قتل وردجناين، لكن م�شوؤولني تركيني  اإيران علناً  احلكومة الرتكية 

كبريين قاال اإن احلكومة �شتتحدث مع اإيران ب�شاأن مقتله.

اأ�شراليا تطالب باأال 
تتجاوز التجمعات �شخ�شني 

•• ملبورن-رويرتز

 قال رئي�ض الوزراء االأ�شرتايل �شكوت موري�شون اأم�ض االأحد اإن التجمعات العامة 
ال�شرورة وعلى  االأ�شرتاليني اخلروج عند  واإن على  اأال تتجاوز �شخ�شني  يجب 
بفريو�ض  اإ�شابتهم  خ�شية  اأنف�شهم  عزل  عاما   70 عن  اأعمارهم  تزيد  الذين 
منازلهم”  يلتزموا  اأن  “يجب  النا�ض  اأن  موري�شون  واأ���ش��اف  امل�شتجد.  ك��ورون��ا 
ما مل يخرجوا ل�شراء ال�شلع االأ�شا�شية اأو اأداء التمارين الريا�شية اأو للمواعيد 

الطبية اأو العمل والتعليم اإذا مل يتمكنوا من العمل اأو التعلم عن بعد.
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عربي ودويل

كوريا ال�شمالية تطلق �شواريخ بال�شتية يف بحر اليابان 

واأ�شار يف بداية االأ�شبوع، اإن حوايل 
املخ�ش�شة  دوالر  مليارات  الثالثة 
ل��والي��ة ن��ي��وي��ورك م��ن ق��ب��ل خطة 
يف  م����اء  “قطرة  ه���ي  ال�����ط�����وارئ، 
بحر” قيا�شا للخ�شائر، التي تقدر 

بنحو 15 مليار دوالر.

روؤيتان لالأزمة
   ي���ري���د دون����ال����د ت����رام����ب، ال���ذي 
ي��راه��ن الإع�����ادة ان��ت��خ��اب��ه اإىل حد 
االقت�شادي،  ���ش��ج��ل��ه  ع��ل��ى  ك��ب��ري 
اإع�����ادة ال��ب��الد اإىل ال��ع��م��ل واإع����ادة 
رغ����م حتفظات  امل��اك��ي��ن��ة  ت�����ش��غ��ي��ل 
وامل�شوؤولني  العلماء  م��ن  ال��ع��دي��د 
اإن  ال��ث��الث��اء  ي��وم  وق���ال  املحليني. 
االكتئاب”،  اأو  اخل��ط��ري  “الركود 
ميكن اأن يقتل عددا يفوق �شحايا 
تعود  اأن  ت��رام��ب  وي���اأم���ل  ال���وب���اء. 
 12 ح���وايل  العمل يف  اإىل  ال��ب��الد 
اأب���ري���ل، ع��ي��د ال��ف�����ش��ح االأح������د. يف 
اأن ذروة  اأن��درو كومو  املقابل، يرى 
اأ�شبوعني  خ���الل  متوقعة  ال��وب��اء 

اإىل ثالثة اأ�شابيع.
ل����الأزم����ة  روؤي�����ت�����ان  ه���م���ا  اإذن،     
ت��ت�����ش��ادم��ان من  -والأم����ري����ك����ا؟ - 
خ����الل ت���رام���ب وك����وم����و، رغ����م ان 
م�ش���رتكة  ق��وا���ش��������������م  ل��ل��رج��ل��ني 

كثرية.
 ف���ك���اله���م���ا م�����ن ح�����ي ك���وي���ن���ز يف 
بع�شهما  وي���ع���رف���ان  ن����ي����وي����ورك، 
البع�ض منذ �شنوات عديدة. ومثل 
دون��ال��د ت��رام��ب، �شار اأن���درو كومو 
ع��ل��ى خ��ط��ى وال����ده م��اري��و كومو، 

�شابقا  اي�����ش��ا ح��اك��م��ا  ك����ان  ال�����ذي 
دونالد  بل وكان  نيويورك،  لوالية 
ترامب من املتربعني حلملة كومو 

يف املا�شي.
   وتقول �شي اإن اإن اإن، اّن الرجلني 
للغاية  منتظم  ب�شكل  ات�شال  على 
منذ بداية االأزمة، حتى اأن دونالد 
ترامب ع��رّب عن اح��رتام��ه حلاكم 

نيويورك.
يقوم  “اإنه  االأرب����ع����اء،  ي���وم  وق����ال   
يف  ول��ك��ن  للغاية”...  ج��ي��د  بعمل 
املدفعية  ا�شتغلت  االأخ���رية،  االأي��ام 

بني الرجلني.

ترامب وفوك�س نيوز
 يك�صران عن اأنيابهما

   »ه��ل تريد ان نرّبت على كتفك 
تنف�ض؟”،  جهاز   400 الإر���ش��ال��ك 
الثالثاء،  يوم  الدميقراطي  �شخر 
 30 ب�  ب�شكل عاجل  ال��ذي يطالب 
الفيدرالية.   احل��ك��وم��ة  م��ن  األ����ف 
مبا�شرة، اأعلن نائب الرئي�ض مايك 
بن�ض عن �شحن الفي جهاز تنف�ض 
اإر�شال  ���ش��ي��ت��م  اإن����ه  وق����ال  اإ����ش���ايف، 
التايل.  ال��ي��وم  اآخ��ري��ن يف   2000
“نحن نعمل بقوة وجدية من اأجل 
دونالد  اأ���ش��اف  نيويورك”،  �شعب 

ترامب من البيت االأبي�ض، متهًما 
املوؤمتر  ط��وال  “بالتباكي”  كومو 
ال�����ش��ح��ف��ي. و����ش���رح اخل��م��ي�����ض يف 
اأعتقد  “ال  ن��ي��وز،  فوك�ض  ب��رن��ام��ج 
 30 اأو  األ��ف   40 اإىل  اأن��ك بحاجة 

األف جهاز تنف�ض«.
نف�شها  ه���ي  امل��ح��اف��ظ��ة  ال���ق���ن���اة     
هذه  يف  االأم���ام���ي���ة  ال�����ش��ف��وف  يف 
املواجهة، حيث انتقد اأحد جنومها، 
�شون هانيتي، م�شاء اخلمي�ض، علًنا 
نيويورك  وع��م��دة  ك��وم��و  احل��اك��م 
اإياهما  م��ت��ه��ًم��ا  ب��ال���ش��ي��و،  دي  ب��ي��ل 
ترامب.  دون���ال���د  ب��اجل��ح��ود جت���اه 

“قد يكون الوقت قد حان لقول:” 
وفريقه  ال��رئ��ي�����ض  اأ���ش��ك��ر  اأن  اأود 
كل  لعمل   ”...“ الرئي�ض  ون��ائ��ب 
نيويورك، الأن هذا  اجل  �شيء من 
قبل  �شون،  قال  يفعلونه”،  ما  هو 
اإع���ط���اء الكلمة  ب�����ش��ع دق��ائ��ق م��ن 
لدونالد ترامب، الذي مت االت�شال 

به هاتفيا.

�صعبية مفاجئة
“نيويورك  ���ش��ح��ي��ف��ة  وك��ت��ب��ت     
تاميز”، اأن هذا االهتمام االإعالمي 
جعل اأندرو كومو “ال�شوت االأبرز 
وقت  يف  “الدميقراطي”  للحزب 
�شباير  ج��اك��ي  وق���ال���ت  االأزمة”. 
ميثل  “اإنه  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا  مم��ث��ل��ة 
ن�����وع ال���زع���ام���ة ال���ت���ي ي��ن��ب��غ��ي اأن 
ال��رئ��ا���ش��ي��ة والتي  ل��دي��ن��ا يف  ت��ك��ون 
املرت�شح  وق�����ال  اليها”.  ن��ف��ت��ق��ر 
جو  نف�شه  املف�شل  ال��دمي��ق��راط��ي 
ال�شحفية  ال����ن����دوات  اإن  ب���اي���دن، 
“درو�ًشا  كانت  كومو  يعقدها  التي 
يف الزعامة«.    ولكن رمبا ي�شجل 
اأن����درو ك��وم��و جن��وم��ي��ة اأك���رب على 
فاحلاكم،  االجتماعية.  ال�شبكات 
الذي ك�شب 30 باملئة من املتابعني 
على تويرت، على �شبيل املثال، “برز 
االإنرتنت”،  ع��ل��ى  كنجم  ب�����ش��رع��ة 
اأن  درج�����ة  اإىل  ب��ول��ي��ت��ي��ك��و،  ك��ت��ب��ت 
يف  ظهر  رئي�ض”،  “كومو  ها�شتاغ 
االأكر  املا�شي بني  االأ�شبوع  نهاية 

�شعبية يف الواليات املتحدة.
عن لوجورنال دي دميان�س

ها�صتاغ »كومو رئي�س« ظهر يف نهاية الأ�صبوع املا�صي بني الأكرث �صعبية يف الوليات املتحدة
ك�صب حاكم نيويورك 30 باملئة من املتابعني على توتري، وبرز ب�صرعة كنجم على الإنرتنت

••الفجر – خرية ال�صيباين

اإنه  تاميز”  “نيويورك  �صحيفة  ح�صب       
يف �صن الثانية وال�صتني،  “�صيا�صي اللحظة”. 
الأمامي  اخلط  يف  كومو  اأنــدرو  احلاكم  يقف 
ملقاومة وباء كوفيد 19 الذي �صرب نيويورك 
حالة  األــف   23 يقارب  ما  ومــع  ال�صميم.  يف 

الولية(،  م�صتوى  على  األــف   40( م�صجلة 
يف  العمالقة  الأمريكية  املدينة  اأ�صبحت 
اجلديد.  العامل  مركز  قليلة  اأيــام  غ�صون 
الدميقراطي،  دفع احلاكم  الذي  الو�صع  وهو 
يف من�صبه منذ 9 �صنوات، اإىل مقدمة امل�صهد 

الوطني.
خالل  ال�صكان  كومو  يخاطب  �صباح،  فكل   

يعقده  الـــذي  مــع  يتناق�س  �صحفي  مــوؤمتــر 
الرئي�س  ي�صتهني  بينما  ــب.     ــرام ت دونــالــد 
اأن  ــدا  ــوؤك م خــطــورتــه،  مــن  ويقلل  بــالــوبــاء 
اأكرث  تقتل  وال�صيارات  الإنفلونزا  ــوادث  ح
19، يوا�صل حاكم نيويورك طلب  من كوفيد 
منها  الفيدرالية،  احلكومية  الطبية  املعدات 

الآلف من اأجهزة التنف�س، والإمكانيات.

كومو يتحدى ترامب

جاكي �شباير تب�شر بزعيم جديد

ترامب ي�شغله االقت�شاد

نيويورك املوبوءة حمور �شراع

روؤيتان لالأزمة ولأمريكا:

نيويورك، �شاحة حرب بني اأندرو كومو وترامب...!

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر الآخر

•• جاك اتايل

   ل��ق��د ح��اول��ن��ا ج��اه��دي��ن م��ق��ارن��ة ه����ذه االأزم����ة 
يكفي،  ال  ومب��ا  ال�شابقة،  ب���االأزم���ات  االقت�شادية 
ذلك،  ومع  ال�شابقة.  باالأوبئة  الوباء  هذا  مقارنة 
اإذا بحثنا يف هذا االجتاه، فاإننا �شنكت�شف ب�شرعة 
اأكر و�شوًحا لالنت�شار يف  امل�شار  �شيًئا قد يجعل 

مواجهة هذا وذاك.
   يف االأوبئة ال�شابقة، منذ اآالف ال�شنني، مل تكن 
اأهمية  للحياة الب�شرية )با�شتثناء حياة االأقوياء( 
كبرية؛ فقد كانت ق�شرية، وبدون قيمة حقيقية، 
يكن  مل  اأن��ه  ومب��ا  اأيديولوجية.  وال  اقت�شادية  ال 
ال�شّر  من  اأنف�شنا  حلماية  عالجية  طريقة  لدينا 
واالأذى، فقد تعاي�شنا معه؛ اال�شت�شالم. باالإ�شافة 
اإىل ذلك، يف معظم احل�شارات، كان االهتمام فقط 
االآخ��رة، كما هو حمدد من قبل خمتلف  باحلياة 

االأديان.
اأنف�شنا  حلماية  الو�شائل  منتلك  بداأنا  وعندما     
معظم  يف  وا�شلنا،  اللقاحات،  طريق  ع��ن  قلياًل، 
احل������االت، ال��ع��ي�����ض ك��م��ا ك���ان احل����ال م���ن ق��ب��ل، ال 
االأوبئة.  ع��ن  الناجم  اخل���راب  ب�شبب  اإال  نتوقف 
ا�شتطعنا، بداأنا يف العالج الذي ال حتده  وعندما 

اإال االإمكانيات املالية.
ب�شكل  اإىل و����ش���ع ج���دي���د  ال���ي���وم     وق����د و���ش��ل��ن��ا 
ح�شر  ال  قيمة  ذات  احل��ي��اة  اأ�شبحت  رادي���ك���ايل: 
لها يف بع�ض الدول االأكر ثراء. لي�ض فقط الأننا 
الطاقة  الأن  ف��ق��ط  ول��ي�����ض  اأط����ول.  ل��ف��رتة  نعي�ض 
االإنتاجية لكل رجل باتت اأكرب من اأي وقت م�شى؛ 
االإيديولوجية  الناحية  م��ن  الأن���ه،  خا�شة  ول��ك��ن 
واالأخالقية، مل نعد نعرتف بقيا�ض قيمة حياة اأي 
وال  فقط.  االقت�شادية  املعايري  على  بناًء  �شخ�ض 
حتى الر�شا بوعود الغيب. ويف هذه البلدان، اإذا مت 
اإيقاف العالجات، فذلك لي�ض الأنها باهظة الثمن، 

وامنا الأن التكهن اأ�شبح نهائيا حمل �شبهة. 
   اإن هذه البلدان ن��ادرة ج��دا، ورمب��ا تكون جمرد 

يوتوبيا.
   يف معظم البلدان االأخرى، حتى الغنية منها، ال 
�شريح،  اأو  �شمني  ب�شكل  ال�شحية،  الرعاية  ت��زال 
موزعة بالتق�شيط. وترف�ض العديد من البلدان، 
النا�ض  و�شع �شحة  نف�شها،  بال�شرورة هي  ولي�ض 
ال�شويد  احل��ال يف  هو  وه��ذا  االقت�شاد.  دورة  قبل 
الواليات  و�شوحا يف  واأق���ل  وال��ربازي��ل،  وه��ول��ن��دا 
املتحدة، حيث يعار�ض رئي�ض مهوو�ض ب�شعر اأ�شهم 
البور�شة جزء من اجلهاز االحتادي واملحافظني؛ 
اأج��داًدا يقولون  راأينا  للغاية، وقد  اجل��دل �شريح 
اإنهم على ا�شتعداد لتحمل خطر املوت، من خالل 
اأطفالهم  يتمكن  حتى  للوباء،  اأنف�شهم  تعري�ض 
واأح���ف���اده���م م��ن ال��ع��م��ل، مب��ا ان���ه ال وج����ود ملنحة 
ب��ط��ال��ة. وب��ع��ب��ارة اأخ�����رى، ف����اإن ����ش���روط ال�شحة 

واالقت�شاد يف هذه البلدان متناق�شة.

ونادرا  للده�شة،  ���ش��وؤال مثري  اإىل  ه��ذا     ويقودنا 
م��ا ُي��ط��رح ���ش��راح��ة: م��ا ه��ي امل��خ��اط��ر ال��ت��ي نحن 
فردي وجماعي، يف  ب�شكل  لتحملها  ا�شتعداد  على 
ب�شكل  جمتمعنا  ي�شري  لكي  وامل�شتقبل،  احلا�شر 

يومي؟
  اجلواب وا�شح: نحن اأكر ا�شتعداًدا لتحمل هذه 
املخاطرة حيث ال خيار اأمامنا. وعلى العك�ض من 
ذلك، كلما كان املجتمع يحمي ويكافاأ ب�شكل اأف�شل 
حيوًيا  اأم�����ًرا  للمخاطر  تعر�شهم  ي��ك��ون  ال��ذي��ن 
لالآخرين، كلما كان يحمي االآخرين ب�شكل اأف�شل 
من خماطر البطالة، وكلما كان هوؤالء اأكر تردًدا 
ظروف  يف  بالعمل  امل��ح��ك  على  حياتهم  و���ش��ع  يف 

خطرة.
يجب  بالطبع،  املجتمع،  ه��ذا  مثل  ي�شري  ولكي     
اأواًل على حماية اأولئك الذين يعّد  اأن يكون قادراً 
قدر  م��ث��ايل  ب�شكل  وظ��ائ��ف��ه  الأداء  ح��ي��وًي��ا  عملهم 
ُبعد. واأن��ه ينتج  االإمكان، وال ميكن القيام به عن 
والوظائف يف قطاعات  ال��روة  واملزيد من  املزيد 
وامل�شتقبل؛  احلا�شر  يف  ه��ذه،  والوقاية  احلماية 
اأو بعيد، متنح نف�شها  القطاعات التي، من قريب 
مهمة الدفاع عن احلياة: ال�شحة، الغذاء، البيئة، 
النظافة، التعليم، البحث، االبتكار، االأمن، التجارة 

واملعلومات والثقافة؛ وغريها.
   ث��م ن���درك اأن ه���ذه ال��ق��ط��اع��ات امل��ع��ّر���ش��ة، التي 
االأداء احليوي ملجتمعاتنا، هي يف  ت�شمن ظروف 
حالة ا�شطراب كامل: اىل وقت قريب جًدا، كانت 
وبالتايل  اخلدمات،  من  اأ�شا�شي  ب�شكل  م�شنوعة 
مل تكن حتمل اإمكانات النمو، تلك التي ال تاأتي اال 

مع زيادة االإنتاجية الناجتة عن ت�شنيع اخلدمة.
   اجلديد، واخلرب ال�شار، هو اأنها ت�شنع يف االآونة 
ا من  االأخرية، لي�ض فقط من اخلدمات، ولكن اأي�شً
اإنتاجيتها، وبالتايل  ال�شناعات القادرة على زيادة 
مبهمتها.  الوفاء  على  با�شتمرار  قدرتها  حت�شني 
لذلك، من خالل تكري�ض كل اجلهود على عّمال 
واحل�شارات  االأمم  �شننقذ  احل���ي���اة،  و���ش��ن��اع��ات 

واالقت�شاد.
اال�شرتاتيجية  ه��ذه  مثل  ت��وؤت��ي  اأن  انتظار  ويف     
لديهم  ال��ذي��ن  ن��و���ش��ي  اأن  ميكننا  رمب���ا  ث��م��اره��ا، 
ام��ت��ي��از ال���ق���درة ع��ل��ى ال��ع��م��ل اأث���ن���اء وج���وده���م يف 
القليل من وقت فراغهم  الذاتي، بتكري�ض  العزل 
ذلك(  لهم  توفر  اإذا  االأح���وال  كل  )يف  وترفيههم، 
وحياة  بحياتهم  عالقتهم  يف  التفكري  الإع����ادة   ،
كيف  اخل�شو�ض  وج��ه  على  والت�شاوؤل  االآخ��ري��ن؛ 
اأو  عملهم  خ��الل  م��ن  مفيدين  ي��ك��ون��وا  اأن  ميكن 
مفيدين  اأنف�شهم،  تعري�ض  ودون  عملهم،  خ��ارج 
للذين يعّر�شون اأنف�شهم للخطر. وهكذا اذن، من 
اخلا�شة،  وبطريقتهم  بتوا�شع،  االإع����داد،  خ��الل 
هذا التحول الكبري، �شرط بقاء اجلن�ض الب�شري.

ترجمة خرية ال�شيباين

حتيا احلياة...!

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

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

جمموعات اليمني املتطرف ت�شتغل الفر�شة .. هل ي�شّرع احلجر الذاتي تف�شي االإرهاب؟
موقعهم حول العامل .. وراأت الكاتبة اأن هذا االأمر مقلق الأ�شباب عدة، 
احلملة  ت��اأث��ريات  ي��در���ض  االأك��ادمي��ي  املجتمع  ك��ان  عندما   ،2014 يف  اإذ 
اخلارج  اإىل  ال�شفر  يف  االأ���ش��خ��ا���ض  رغ��ب��ة  على  داع�����ض،  لتنظيم  الدعائية 
لالن�شمام اإىل النزاع يف العراق و�شوريا، بدا وا�شحاً اأن ما يجذب العنا�شر 
املنخرطة يف جتنيد اأن�شار جدد نحو اجلمهور امل�شتهدف هو رغبة هوؤالء 
يف معرفة موقعهم من العامل. وومع توفر املزيد من املعلومات عن الذين 
ان�شموا اإىل التنظيمات االإرهابية، اأو اأولئك الذين ارتكبوا اأعمااًل اإرهايية 
االنتماء  اإىل  احلاجة  هي  بينهم  امل�شرتكة  الفكرة  اأن  تبني  حميطهم،  يف 
اإىل املجتمع “االأ�شيل” وارتكاب العنف اأو تدمري طريقة احلياة الأولئك 

الذين ينتمون اإىل املجتمع “الدخيل«. 
متع�صبون .. وتنظر اأكر املجتمعات اإىل من يعتنقون مثل تلك االأفكار 
اإغواء  على  قادرين  يكونون  الغالب  يف  اأنهم  اإال  “متع�شبون”،  اأنهم  على 

هرني  جمعية  يف  واالإره���اب  التطرف  مركز  مديرة  مالك،  نيكيتا  ح��ذرت 
ال��ذات��ي ق��د ي�شاعد يف اح��ت��واء فريو�ض  ال��ع��زل  اأن  ل��ن��دن، م��ن  جاك�شون يف 
كورونا، اإال اأنه �شيعزز التطرف حول العامل، وخ�شو�شاً اأن ماليني الب�شر 
املليئة  اإىل مواقع التوا�شل االجتماعي  القابعني يف منازلهم، �شيتحولون 
اإن  “فورين بولي�شي”  امل�شللة. وتقول مالك يف مقال مبجلة  باملعلومات 
واخلوف  االرتباك  حالة  ي�شتغلون  املتطرف  اليمني  وجماعات  املتطرفني 

امل�شت�شرية على نطاق وا�شع لن�شر الكراهية.
اأنحاء  يف  ال���دول  م��ن  الكثري  يف  ك��ورون��ا  وتف�شى    .. الفر�صة  اقتنا�س 
األوان  خمتلف  من  املتطرفة  للجماعات  فر�شة  وف��ر  ال��ذي  االأم��ر  العامل، 
الكراهية. وكما يحدث عادة يف  العقائدي والديني لبث خطابات  الطيف 
القتنا�ض  واالإرهابيون”  “املتطرفون  �شارع  اليقني،  اأوق��ات احلرية وعدم 

الفر�شة ليتوا�شلوا مع جمهور اآخر غري الذي اعتادوا على خماطبته.

تبدو  “الغريبة”  مزاعمهم  الأن  اأو  ج��اذب��ي��ة،  م��ن  ميتلكونه  مل��ا  االأق��ل��ي��ة 
 21 العمر  من  تبلغ  بريطانية  ام��راأة  عن  مثااًل  مالك  واأوردت  منطقية. 
عاماً اأغوتها عظات اأنور العولقي عرب يوتيوب، بحيث باتت م�شتعدة لطعن 
ال��ربي��ط��اين الأن���ه ���ش��وت مل�شلحة احل���رب على العراق.  ال��ربمل��ان  ن��ائ��ب يف 
اأن العامل الذي دفع تلك املراأة التخاذ قرارها بطعن  ولفتت الكاتبة اإىل 
ال��وح��دة وامل��ل��ل، اق��رتن بعامل ج��ذب جتلى  النائب ال��ربمل��اين، واملتمثل يف 
باأتباعه من  يف �شخ�شية جمِنّد جذاب ا�شتطاع تو�شيح الواجبات املنوطة 
اجلن�شني بلغة اإجنليزية.  ومع انت�شار كورونا، طلب من النا�ض حول العامل 
البقاء يف منازلهم، وهذا ت�شرف �شليم. ولكن هذا االإجراء زاد ل�شوء احلظ، 
على  متطرفة  م��واد  ون�شر  امل��وؤام��رة،  ونظريات  امللفقة،  االأخبار  ا�شتهالك 
االإنرتنت، يف وقت يحاول االأ�شخا�ض تلم�ض معنى االأزمة التي حتيق بهم.  
لتوفري  بجد  احل��ك��وم��ات  فيه  �شعت  ال��ذي  ال��وق��ت  ويف   .. العنف  زيــادة 

على  يتعني  نقطتان  ثمة  االإن��رتن��ت،  عرب  الفريو�ض  عن  دقيقة  معلومات 
�شركات التوا�شل االجتماعي اأن تبقى يقظة حيالهما وهما: تزايد احلديث 
عن نظريات امل��وؤام��رة كما ال��دور ال��ذي يلعبه ه��ذا االأم��ر يف ال��دع��وات اإىل 
املخاطر.  ل��ه��ذه  معر�شة  تعترب  جمتمعات  �شد  امل�شتهدف  العنف  زي���ادة 

والنقطة االأوىل لطاملا اأدت اإىل الثانية. 
م�صمون متطرف .. وقالت الكاتبة اإن مركز هرني جاك�شون �شو�شايتي، 
ح��ي��ث ت��ع��م��ل، ي��ت��ع��اون م��ع ���ش��رك��ات ال��ت��وا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي ل��ل��ت��ع��رف على 
الفيديوات ذات امل�شمون املتطرف وحذفها من االإنرتنت. وبينما جنحت 
املتطرفة  امل��واد  % من   98 التخل�ض من  2015 يف  الو�شيلة منذ  ه��ذه 
التي يتم التعرف عليها من ال�شعارات واملو�شيقى وامل�شمون، فاإن �شركات 
التوا�شل االجتماعي ال تزال تالحق املواد ذات ال�شفة الرمادية التي ينمو 

التطرف عربها. 

•• �صيول-اأ ف ب

ال�شمالية  كوريا  اطلقت  اآذار-مار�ض،  الرابعة يف  للمرة 
بحر  يف  �شقطت  بال�شتية  �شواريخ  اأنها  يرجح  قذائف 
اليابان بينما تن�شغل االأ�شرة الدولية مبكافحة فريو�ض 
كورونا امل�شتجد. وتاأتي هذه التجارب على خلفية ماأزق 
دبلوما�شي كامل بني كوريا ال�شمالية والواليات املتحدة 
املتحدة  ال��والي��ات  وبينما عر�شت  ال��ن��ووي،  امللف  ح��ول 
على بيونغ يانغ م�شاعدتها ملكافحة مر�ض كوفيد-19. 
وجرت عمليات االإطالق االأحد يف قطاع مدينة وون�شان 
وباجتاه بحر  ال�شرقي،  ال�شاحل  ت�شم مرفاأ على  التي 

اليابان اأو البحر ال�شرقي كما ي�شميه الكوريون.
اإن  بيان  يف  اجلنوبية  الكورية  االأرك���ان  رئا�شة  وق��ال��ت 
مالئم  غري  ال�شمالية  لكوريا  كهذا  ع�شكريا  “حتركا 
ب�شبب  �شعوبات  اأج��م��ع  ال��ع��امل  ي��واج��ه  بينما  اإط��الق��ا 
مو�شحة اأن القذائف هي �شواريخ  وباء كوفيد-19”، 

بال�شتية على االأرجح.
ت�شبه  القذائف  اإن  اأي�شا  اليابانية  الدفاع  وقالت وزارة 
املياه  يف  ت�شقط  مل  اأنها  واأك���دت  بال�شتية”  “�شواريخ 
االإقليمية اليابانية وال يف املنطقة البحرية احل�شرية 
قنبلة  متتلك  التي  ال�شمالية  كوريا  ت��دل  مل  لليابان. 
باأي تعليق على عمليات االإط��الق هذه. وكانت  نووية، 
التي جرت يف  ال�شابقة  الثالث  العمليات  اأن  اأك��دت  قد 

اآذار/م���ار����ض ب��اجت��اه بحر ال��ي��اب��ان ه��ي جت���ارب قذائف 
ال�شمالية  ك��وري��ا  واع��ل��ن��ت  امل����دى«.  ط��وي��ل��ة  “مدفعية 
االأ�شبوع املا�شي اأنها اختربت “�شالحا تكتيكيا موجها” 
جديدا، فيما اأفادت كوريا اجلنوبية اأن ال�شمال اخترب 

�شاروخني بال�شتيني ق�شريي املدى.
التي  العقوبات  من  ل�شل�شلة  ال�شمالية  كوريا  وتخ�شع 
ال��دويل الإجبارها على التخلي  فر�شها جمل�ض االأم��ن 

عن برناجميها النووي والبال�شتي املحظورين.
وغداة عمليات اإطالق القذائف االأ�شبوع املا�شي، اأعلنت 
الكوري  الزعيم  اأن  ال�شمالية  الكورية  االإع��الم  و�شائل 
الرئي�ض  م��ن  ر���ش��ال��ة  تلقى  اأون  ج��ون��غ  ك��ي��م  ال�����ش��م��ايل 
ت��ف��ا���ش��ي��ل خطة  يت�شمن  ت��رام��ب  دون���ال���د  االأم���ريك���ي 
تهدف اإىل حت�شني العالقات الثنائية. واأكد م�شوؤولون 

يف البيت االأبي�ض هذه املعلومات.
�شقيقة  عن  ال�شمالية  الكورية  االإع��الم  و�شائل  ونقلت 
ك��ي��م وم�����ش��ت�����ش��ارت��ه ك��ي��م ي��و ج��ون��غ، حت��ذي��ره��ا م��ن اأن 
كافية  تكون  ل��ن  ت��رام��ب  وب��ني  بينه  اجل��ي��دة  العالقات 

الإحياء العالقات.
ذكر بيان بثته وكالة االأنباء الكورية ال�شمالية الر�شمية 
العالقات  لدفع  خطته  “اأو�شح  ر�شالته  يف  ترامب  اأن 
ال�شعبية  الدميوقراطية  ك��وري��ا  جمهورية  ب��ني  قدما 
نيته تقدمي م�شاعدة يف  املتحدة وع��رب عن  وال��والي��ات 

مكافحة االأوبئة«.
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العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر    للمنفذ �ضده   

فى الدعوى رقم  2018/2746 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ:كال�شيك بارترن�شيب اأدفرتايزينج منطقة حرة - ذ م م 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - مدينة دبي لالعالم - �شارع املدار - بناية جيت واي )gateway( - ا�شفل البناية بنك ال�شارقة - 
الطابق الثاين - مكتب رقم 201 و 203 و 204 

املنفذ �شده : �شيفيلد هولدينجز ليمتد - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - حمطة مرتو برج خليفة - مقابل بنك 
�شتاندر ت�شارترد - اإعمار ا�شكوير - بناية رقم 4 - الطابق الثاين - مكتب رقم 203 

انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/4/8  ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم����ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او���ش��اف��ه  املو�شحة 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  
عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : نوع 
العقار : �شقة �شكنية )حتت االن�شاء( - املنطقة : مر�شى دبي - رقم االر�ض : 83 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : مارينا 101 - 

رقم الوحدة : 3906 - امل�شاحة : 135.67 مرت مربع - التقييم : 1314304 درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر    للمنفذ �ضده   

فى الدعوى رقم  2014/715 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ:غوباالكري�شنان فاتاكات - واآخرون 

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى مكاتب ال�شاحة ب - �شقة جناح رقم 313 - برج خليفة 
املنفذ �شده : �شركة بافاريا جلف �شاندوفال ليمتد وميثلها ال�شريك الوحيد ال�شيد/ راميوند ليفيفر  - واآخرون 

عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - برج جروفرن هاو�ض التجاري - �شقة مكتب رقم 1308 
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/4/8  ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم����ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او���ش��اف��ه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : قطعة ار�ض وما عليها من بناء - رقم االر�ض : 546 - املنطقة : الرب�شاء جنوب الرابعة - رقم املبنى : 10 - امل�شاحة 

: 316.15 مرت مربع -التقييم )2.900.000( درهم يباع العلى عطاء .  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر    للمنفذ �ضده   

فى الدعوى رقم  2017/85 تنفيذ عقاري   
اأوليفري ناربوين - عنوانه : دبي - بردبي - منطقة الرب�شاء التيكوم - مبنى براداي�ض - الطابق الثاين - �شقة  طالب التنفيذ: 

بوتيك  فندق  من  بالقرب   - بيبلو�ض  وفندق  �شغار  برج  مقابل   -  207
املنفذ �شده : �شيخ هولدينجز ليمتد 

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - مدينة دبي لالعالم - برج �شذى - الطابق 23 - مكتب 2306 
5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/4/8 ال�شاعة 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم����ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او���ش��اف��ه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : معي�شم االأول - رقم االر�ض : 1238 - امل�شاحة : 913.80 مرت مربع - القيمة الكلية : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة  عطاء.  العلى  يباع   ، درهم   5.000.000.00

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر    للمنفذ �ضده   

فى الدعوى رقم  2019/216 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: عبدالرزاق علي الزرعوين 

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - ال�شبخه - ديرة - دبي - مبنى ملك �شركة على ابراهيم 
املنفذ �شده : اي . جي. بي. ال للتجارة العامة - ذ م م - واآخرون 

عنوانه :  االإمارات - اإمارة ال�شارقة - بو�شغارة - ال�شارقة - �شارع الوحدة - �شقة 4 - مبنى ملك اي جي بي ال للتجارة العامة 
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/4/8  ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم����ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او���ش��اف��ه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�ض ف�شاء - املنطقة : اجلداف - رقم االر�ض : 383 - رقم البلدية : 1444 - 326  - امل�شاحة : 4983.69 مرت 

مربع واملقدرة قيمتها ب���� )32.186.364( درهم ، يباع  الأعلى عطاء.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر 

فى الدعوى رقم  2019/7 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ:بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع  عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - دبي - الق�شي�ض الثانية - �شارع رقم 5 - مبنى 

نيهال - بجنب فندق تامي غراند رقم مكاين 3700095802 
املنفذ �شده : مانوج جايكي�شن بهوجواين - واآخرون  عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - مدينة دبي لالعالم - �شارع 

ال�شفوح - مكاتب لوفت�ض 2 - الطابق االأول - رقم مكاين 1421176928 
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/4/8  ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم����ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او���ش��اف��ه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم االر�ض : 82 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : اوملبيك بارك 4 - رقم 

الوحدة : 302 - امل�شاحة : 147.53 مرت مربع - التقييم : 1.111.598.00 درهم. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر    للمنفذ �ضده   

فى الدعوى رقم 2018/303 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي االأول - �ض م ع - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - بناية �شما اور - الطابق 

Dubai@ahlegal.ae - 04/3588445 االأول مكتب رقم 105 - هاتف رقم 04/3588444 فاك�ض رقم
امل��ن��ف��ذ ���ش��ده : ع���ادل خ���ان - ع��ن��وان��ه :  اإم����ارة دب���ي - منطقة ج��م��ريا فيلج ت��راي��ن��ج��ل - ف��ي��ال رق���م 14 - ه��ات��ف م��ت��ح��رك رقم 

دبي  262243 رقم  بريد  �شندوق   -  04/8865540 رقم  ثابت  هاتف   -  055/1000325
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/4/8  ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم����ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او���ش��اف��ه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
عبارة عن ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : الرب�شاء جنوب اخلام�شة - رقم االر�ض : 63 - امل�شاحة : 668.22 مرت مربع - 

القيمة الكلية : 2.600.000.00 درهم ، يباع العلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر    للمنفذ �ضده   

فى الدعوى رقم  2018/305 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي االأول - �ض م ع 

عنوانه : بدبي ، �شارع ال�شيخ زايد - بناية �شما اور ، الطابق االأول مكتب رقم 105 ، هاتف رقم : 04/3588444 فاك�ض رقم 
 3183395262 رقم  مكاين   Dubai@ahlegal.ae  : االإلكرتوين  الربيد   -  04/3588445

املنفذ �شده : فاير �شتار دياموند - م م ح  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - املنطقة احلرة مبطار دبي ، �شارع القد�ض ، قطعة ار�ض رقم 
)221( مبنى رقم 37 رقم مكاين 3635294798 هاتف رقم 0429804441 فاك�ض 046091949 

انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/4/8  ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم����ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او���ش��اف��ه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  
عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : �شقة 
�شكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم االر�ض : 247 - ا�شم املبنى : برج النجوم - رقم املبنى : 1 - رقم العقار : 2606 - امل�شاحة 

: 140.07 مرت مربع - املقدرة ب�� )1.507.699( درهم ، يباع العلى عطاء.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر    للمنفذ �ضده   

فى الدعوى رقم  2018/208 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: نور بنك )م�شاهمة عامة( - بنك نور االإ�شالمي - �ض م ع - �شابقا 

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى ملك اعمار العقارية - مكتب 801 
املنفذ �شده : اأحمد توري تورى 

عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - �شيدري فيال - فيال رقم  2 - واحة ال�شيلكون 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة    2020/4/8 املوافق  االأربعاء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة 
ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد 
ايام  وامل�شاريف خالل ع�شرة  الثمن  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 
التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط 
اال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
او�شاف املمتلكات  :  نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : ند ح�شة - رقم االر�ض 60 - امل�شاحة : 345.16 مرت 

مربع - واملقدرة قيمتها ب��� )4.000.000.00( درهم يباع العلى عطاء.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر 

فى الدعوى رقم 2018/2746 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ:كال�شيك بارترن�شيب اأدفرتايزينج منطقة حرة - ذ م م 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - مدينة دبي لالعالم - �شارع املدار - بناية جيت واي )gateway( - ا�شفل البناية بنك ال�شارقة - 
الطابق الثاين - مكتب رقم 201 و 203 و 204 

املنفذ �شده : �شيفيلد هولدينجز ليمتد - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - حمطة مرتو برج خليفة - مقابل بنك 
�شتاندر ت�شارترد - اإعمار ا�شكوير - بناية رقم 4 - الطابق الثاين - مكتب رقم 203 

انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/4/8  ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم����ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او���ش��اف��ه  املو�شحة 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  
عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : نوع 
العقار : �شقة �شكنية )حتت االن�شاء( - املنطقة : مر�شى دبي - رقم االر�ض : 83 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : مارينا 101 - 

رقم الوحدة : 3906 - امل�شاحة : 135.67 مرت مربع - التقييم : 1314304 درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر  

فى الدعوى رقم 2014/715 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ:غوباالكري�شنان فاتاكات - واآخرون 

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى مكاتب ال�شاحة ب - �شقة جناح رقم 313 - برج خليفة 
املنفذ �شده : �شركة بافاريا جلف �شاندوفال ليمتد وميثلها ال�شريك الوحيد ال�شيد/ راميوند ليفيفر  - واآخرون 

عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - برج جروفرن هاو�ض التجاري - �شقة مكتب رقم 1308 
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/4/8  ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم����ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او���ش��اف��ه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : قطعة ار�ض وما عليها من بناء - رقم االر�ض : 546 - املنطقة : الرب�شاء جنوب الرابعة - رقم املبنى : 10 - امل�شاحة 

: 316.15 مرت مربع -التقييم )2.900.000( درهم يباع العلى عطاء .  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر    

فى الدعوى رقم  2017/85 تنفيذ عقاري   
اأوليفري ناربوين - عنوانه : دبي - بردبي - منطقة الرب�شاء التيكوم - مبنى براداي�ض - الطابق الثاين - �شقة  طالب التنفيذ: 

بوتيك  فندق  من  بالقرب   - بيبلو�ض  وفندق  �شغار  برج  مقابل   -  207
املنفذ �شده : �شيخ هولدينجز ليمتد 

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - مدينة دبي لالعالم - برج �شذى - الطابق 23 - مكتب 2306 
5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/4/8 ال�شاعة 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم����ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او���ش��اف��ه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : معي�شم االأول - رقم االر�ض : 1238 - امل�شاحة : 913.80 مرت مربع - القيمة الكلية : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة  عطاء.  العلى  يباع   ، درهم   5.000.000.00

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر 

فى الدعوى رقم  2019/216 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: عبدالرزاق علي الزرعوين 

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - ال�شبخه - ديرة - دبي - مبنى ملك �شركة على ابراهيم 
املنفذ �شده : اي . جي. بي. ال للتجارة العامة - ذ م م - واآخرون 

عنوانه :  االإمارات - اإمارة ال�شارقة - بو�شغارة - ال�شارقة - �شارع الوحدة - �شقة 4 - مبنى ملك اي جي بي ال للتجارة العامة 
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/4/8  ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم����ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او���ش��اف��ه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�ض ف�شاء - املنطقة : اجلداف - رقم االر�ض : 383 - رقم البلدية : 1444 - 326  - امل�شاحة : 4983.69 مرت 

مربع واملقدرة قيمتها ب���� )32.186.364( درهم ، يباع  الأعلى عطاء.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر 

فى الدعوى رقم 2019/7 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ:بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع  عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - دبي - الق�شي�ض الثانية - �شارع رقم 5 - مبنى 

نيهال - بجنب فندق تامي غراند رقم مكاين 3700095802 
املنفذ �شده : كابيتال ماركتينج منطقة حرة - ذ م م - واآخرون  عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - مدينة دبي لالعالم 

- �شارع ال�شفوح - مكاتب لوفت�ض 2 - الطابق االأول - رقم مكاين 1421176928 
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/4/8  ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم����ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او���ش��اف��ه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم االر�ض : 82 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : اوملبيك بارك 4 - رقم 

الوحدة : 302 - امل�شاحة : 147.53 مرت مربع - التقييم : 1.111.598.00 درهم. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر 

فى الدعوى رقم 2018/303 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي االأول - �ض م ع - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - بناية �شما اور - الطابق 

Dubai@ahlegal.ae - 04/3588445 االأول مكتب رقم 105 - هاتف رقم 04/3588444 فاك�ض رقم
امل��ن��ف��ذ ���ش��ده : ع���ادل خ���ان - ع��ن��وان��ه :  اإم����ارة دب���ي - منطقة ج��م��ريا فيلج ت��راي��ن��ج��ل - ف��ي��ال رق���م 14 - ه��ات��ف م��ت��ح��رك رقم 

دبي  262243 رقم  بريد  �شندوق   -  04/8865540 رقم  ثابت  هاتف   -  055/1000325
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/4/8  ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم����ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او���ش��اف��ه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
عبارة عن ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : الرب�شاء جنوب اخلام�شة - رقم االر�ض : 63 - امل�شاحة : 668.22 مرت مربع - 

القيمة الكلية : 2.600.000.00 درهم ، يباع العلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر 

فى الدعوى رقم 2018/305 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي االأول - �ض م ع 

عنوانه : بدبي ، �شارع ال�شيخ زايد - بناية �شما اور ، الطابق االأول مكتب رقم 105 ، هاتف رقم : 04/3588444 فاك�ض رقم 
 3183395262 رقم  مكاين   Dubai@ahlegal.ae  : االإلكرتوين  الربيد   -  04/3588445

املنفذ �شده : فاير �شتار دياموند - م م ح  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - املنطقة احلرة مبطار دبي ، �شارع القد�ض ، قطعة ار�ض رقم 
)221( مبنى رقم 37 رقم مكاين 3635294798 هاتف رقم 0429804441 فاك�ض 046091949 

انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/4/8  ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم����ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او���ش��اف��ه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  
عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : �شقة 
�شكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم االر�ض : 247 - ا�شم املبنى : برج النجوم - رقم املبنى : 1 - رقم العقار : 2606 - امل�شاحة 

: 140.07 مرت مربع - املقدرة ب�� )1.507.699( درهم ، يباع العلى عطاء.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر  

فى الدعوى رقم 2018/208 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: نور بنك )م�شاهمة عامة( - بنك نور االإ�شالمي - �ض م ع - �شابقا 

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى ملك اعمار العقارية - مكتب 801 
املنفذ �شده : اأحمد توري تورى 

عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - �شيدري فيال - فيال رقم  2 - واحة ال�شيلكون 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة    2020/4/8 املوافق  االأربعاء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة 
ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد 
ايام  وامل�شاريف خالل ع�شرة  الثمن  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 
التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط 
اال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
او�شاف املمتلكات  :  نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : ند ح�شة - رقم االر�ض 60 - امل�شاحة : 345.16 مرت 

مربع - واملقدرة قيمتها ب��� )4.000.000.00( درهم يباع العلى عطاء.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر  

فى الدعوى رقم  2019/207 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ات�ض ا�ض بي �شي ال�شرق االو�شط املحدود - فرع دبي - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي -بردبي - دبي ، مكتب 

االإدارة ال�شرق االو�شط ، مدينة دبي لالنرتنت ، �ض ب 66 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة 
املنفذ �شده : راميندير كاير بهي - واآخرون  - عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - الرب�شاء جنوب اخلام�شة - فيال رقم 20 ، البلوك 

املتحدة  العربية  االإمارات   ، دبي   ،  42 دبي  �شارع   ،  9
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/4/8  ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم����ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او���ش��اف��ه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : الرب�شاء جنوب اخلام�شة - رقم االر�ض 1086 - رقم البلدية : 5278 - 684 

- امل�شاحة : 620.89 مرت مربع - التقييم : 2.600.000.00 درهم.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر    للمنفذ �ضده   

فى الدعوى رقم  2019/47 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: نور بنك )م�شاهمة عامة( بنك نور اال�شالمي )�ض م ع( �شابقا 

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى ملك اعمار العقارية - �شقة مكتب رقم 801 
املنفذ �شده : اك�شوي بيفينغ - واآخرون - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - �شارع ميدان - بني يا�ض - مبنى حمل 3 - ملك �شلطان 

ذياب ال نهيان - حمل كني برايت لتجارة قطع غيار ال�شيارات 
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/4/8  ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم����ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او���ش��اف��ه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
حق منفعة ينتهي يف )2107/5/1( - املنطقة : املركز التجاري الثانية - رقم االر�ض : 51 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : 
املركز التجاري العاملي - رزيدن�ض - رقم الوحدة : 1506 - امل�شاحة : 219.99 مرت مربع - القيمة )3551925( درهم يباع 

العلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر    للمنفذ �ضده   

فى الدعوى رقم  2018/126 بيع عقار مرهون   
اإم��ارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية  طالب التنفيذ: بنك ابوظبي الوطني - �شابقا - بنك ابوظبي االأول - حاليا  - عنوانه : 

البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�شان لل�شيارات ، هاتف : 04/2946945 رقم مكاين 3244594826 
املنفذ �شده : مناف حممد قدور 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة مر�شى دبي ، مبنى مارينا تريي�ض 1 - العقار رقم 57 - رقم مكاين : 1290275602 
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/4/8  ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم����ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او���ش��اف��ه  املو�شحة 
املزايدة  دخول  قبل  االأ�شا�شي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ال  ايداع  ال�شراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�ض على 
املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية 
جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  
:  نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : مر�شى دبي - رقم االر�ض 27 - رقم املبنى : ا�شم املبنى : مارينا تريي�ض - رقم الوحدة : 

عطاء العلى  يباع  درهم   )1645046( ب��  قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت   152.83  : امل�شاحة   -  57
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر    للمنفذ �ضده   

فى الدعوى رقم  2017/3687 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري )�ض م ع( 

عنوانه : اإم��ارة دبي - ديرة - منطقة  : بور�شعيد - �شارع املنخول - بجوار ديرة �شيتي �شنرت - بناية ملك بنك دبي التجاري - 
�شندوق بريد رقم 2668 هاتف رقم 042121423  - فاك�ض رقم 04/2121911  

املنفذ �شده : حممد عبدالرحيم عبداهلل ح�شن العو�شي - عنوانه :  اإمارة دبي - الرب�شاء - خلف مول االإمارات - بجوار مدر�شة 
دبي الوطنية - فيال رقم 33 ، �شندوق بريد 500354 ، هاتف رقم : 042235895 

انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/4/8  ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم����ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او���ش��اف��ه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : عود املطينة الثانية - رقم االر�ض : 257 - امل�شاحة : 1394.57 مرت مربع 

واملقدرة قيمتها ب���� )6500000( درهم.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر  

فى الدعوى رقم  2019/207 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ات�ض ا�ض بي �شي ال�شرق االو�شط املحدود - فرع دبي - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي -بردبي - دبي ، مكتب 

االإدارة ال�شرق االو�شط ، مدينة دبي لالنرتنت ، �ض ب 66 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة 
املنفذ �شده : جوجيندر �شينغ بهي - واآخرون  - االإمارات - اإمارة دبي - الرب�شاء جنوب اخلام�شة - مثلث قرية اجلمريا - فيال 

املتحدة.  العربية  االإمارات   ، دبي   ،  42 دبي  �شارع   ،  9 بلوك   20
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/4/8  ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم����ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او���ش��اف��ه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : الرب�شاء جنوب اخلام�شة - رقم االر�ض 1086 - رقم البلدية : 5278 - 684 

- امل�شاحة : 620.89 مرت مربع - التقييم : 2.600.000.00 درهم.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
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العدد 12896 بتاريخ 2020/3/30   
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فى الدعوى رقم 2019/47 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: نور بنك )م�شاهمة عامة( بنك نور اال�شالمي )�ض م ع( �شابقا 

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى ملك اعمار العقارية - �شقة مكتب رقم 801 
املنفذ �شده : اك�شوي بيفينغ - واآخرون - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - �شارع ميدان - بني يا�ض - مبنى حمل 3 - ملك �شلطان 

ذياب ال نهيان - حمل كني برايت لتجارة قطع غيار ال�شيارات 
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/4/8  ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم����ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او���ش��اف��ه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
حق منفعة ينتهي يف )2107/5/1( - املنطقة : املركز التجاري الثانية - رقم االر�ض : 51 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : 
املركز التجاري العاملي - رزيدن�ض - رقم الوحدة : 1506 - امل�شاحة : 219.99 مرت مربع - القيمة )3551925( درهم يباع 

العلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
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البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�شان لل�شيارات ، هاتف : 04/2946945 رقم مكاين 3244594826 
املنفذ �شده : مناف حممد قدور 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة مر�شى دبي ، مبنى مارينا تريي�ض 1 - العقار رقم 57 - رقم مكاين : 1290275602 
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/4/8  ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم����ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او���ش��اف��ه  املو�شحة 
املزايدة  دخول  قبل  االأ�شا�شي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ال  ايداع  ال�شراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�ض على 
املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية 
جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  
:  نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : مر�شى دبي - رقم االر�ض 27 - رقم املبنى : ا�شم املبنى : مارينا تريي�ض - رقم الوحدة : 

عطاء العلى  يباع  درهم   )1645046( ب��  قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت   152.83  : امل�شاحة   -  57
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
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عنوانه : اإم��ارة دبي - ديرة - منطقة  : بور�شعيد - �شارع املنخول - بجوار ديرة �شيتي �شنرت - بناية ملك بنك دبي التجاري - 
�شندوق بريد رقم 2668 هاتف رقم 042121423  - فاك�ض رقم 04/2121911  

املنفذ �شده : حممد عبدالرحيم عبداهلل ح�شن العو�شي - عنوانه :  اإمارة دبي - الرب�شاء - خلف مول االإمارات - بجوار مدر�شة 
دبي الوطنية - فيال رقم 33 ، �شندوق بريد 500354 ، هاتف رقم : 042235895 

انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/4/8  ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االم����ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او���ش��اف��ه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : عود املطينة الثانية - رقم االر�ض : 257 - امل�شاحة : 1394.57 مرت مربع 

واملقدرة قيمتها ب���� )6500000( درهم.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
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املال والأعمال

قمة الع�شرين تطلع على النهج االإماراتي يف اإدارة ملف االأمن الغذائي
من خالل اآليات املراقبة الدائمة عليها . وكان �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
االأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
للقوات امل�شلحة ، قد و�شف م�شاركة االإمارات يف القمة التي تراأ�شها 
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبد العزيزاآل �شعود ، باأنها 
تتم »بروح الت�شامن والتكاتف العاملي يف مواجهة حتد م�شرتك غري 
م�شبوق، حيث تتطلع �شعوب العامل اإىل هذه القمة للخروج مبواقف 

وقرارات تعزز املواجهة اجلماعية لهذا اخلطر«.
التي  الدولية  للقمة  الدولية  االإعالمية  التغطيات  ا�شتذكرت  وق��د 
عر�شت لالأمن الغذائي العاملي، يف نطاق �شبكة التحديات االقت�شادية 
واالإن�شانية، اأن دولة االإمارات جنحت يف التقدم مبقدار 10 مراكز يف 
العام  2019 مقارنة مع  العام  العاملي خالل  الغذائي  االأم��ن  موؤ�شر 
االيكونومي�شت  ي�شدر عن جملة  ال��ذي  املوؤ�شر  هذا  ويعترب   2018

•• اأبوظبي-وام: 

الع�شرين  االأممية ملجموعة  القمة  االإم��ارات يف  دولة  �شّكلت م�شاركة 
لالقت�شادات الكربى، منا�شبة ا�شتثنائية لعر�ض واحدة من جتّليات 
قوة االإمارات الناعمة يف نهو�شها بروح الت�شامن والتكاتف العاملي ، 

ويف حتّوطها لل�شدمات الدولية.
ومبوجب ما �شهدته القمة، وهي جتتهد يف معاجلة حتديات نوعية، 
اختلط فيها االقت�شادي باالإن�شاين ، فقد وّفرت املنا�شبة منربا دوليا 
اأه��م امللفات  اإدارة واح��د من  رحبا لالطالع على النهج االإم��ارات��ي يف 
االإم���ارات،  م�شتوى  على  الغذائي  االأم���ن  ملف  وه��و  اأال  االقت�شادية 
العر�ض والطلب وتوفري املخزون  الدولة على �شبط معادلة  وقدرة 
اال�شرتتيجي من املواد الغذائية وال�شوابط التي حتكم عمل االأ�شواق 

113 دولة ،مرجعية عاملية يف معايري  الربيطانية ، ويغطى بيانات 
املجتمعات  قدرة  املت�شمنة  الغذائي  االأمن  بق�شايا  واالبتكار  الكفاءة 
اإىل  اإ�شافة  ال��غ��ذاء،  ت��واف��ر  ال���دول يف  وك��ف��اءة  التكاليف،  على حتمل 

جودته و�شالمته.
من  اخل�شو�ض  بهذا  الكفاءة  مراتب  يف  انتقلت  االإم���ارات  ب��اأن  علما 
2019، وكانت يف  21 يف عام  2018 اإىل املركز  31 يف عام  املركز 
�شمن  لتكون  االإم���ارات  ترتيب  برفع  القيادية  ال��روؤي��ة  ترتجم  ذل��ك 
اأف�شل 10 دول على م�شتوى العامل يف موؤ�شر االأمن الغذائي بحلول 
و�شمان  والغذاء  ال��دواء  تواف������ر  من  ذلك  يعني�����ه  مبا   ،2021 عام 
خمتلف  يف  االإم���ارات  اأر���ض  على  يعي�ض  من  لكل  توفرهما  ا�شتدامة 

الظروف.
االإمارات  تنفيذها يف  ج��رى  كما  الغذائي  االأم��ن  اآل��ي��ات  اأن  اىل  ي�شار 

وجود  من  التاأكد  يف  ُملفتة  ج��اءت  املا�شية  القليلة  االأ�شابيع  خ��الل 
الرقابة  �شعة حمالت  ويف  الغذائية،  ال�شلع  ا�شرتاتيجي من  خمزون 
والتفتي�ض، ور�شد اأي متغريات يف اأ�شعار ال�شلع وكمياتها باالأ�شواق.. 
مع التيّقن من اأن حركة ا�شترياد ال�شلع والب�شائع يف الدولة جتري 
االأ�شواق  متطلبات  كافة  لتوفري  لها  واملخطط  املطلوبة  بال�شورة 

واحتياجات امل�شتهلكني يف خمتلف اإمارات الدولة.
وكان جمل�ض الوزراء قد اأعلن تعيني وزيرة للدولة م�شوؤولة عن ملف 
اإجراء  اأج��ل  م��ن  وذل��ك   2017 ال��ع��ام  يف  امل�شتقبلي  الغذائي  االأم���ن 
املجال  هذا  يف  احلديثة  التقنيات  وتطبيق  اخلطط  وو�شع  االأبحاث 
،لتكون بذلك اأول وزيرة لالأمن الغذائي يف العامل االأمر الذي و�شع 
القيادة على  التي رعتها  املجتمعي  التكافل  بعمق قيم  القناعة  دائرة 

اإمتداد م�شرية الدولة.

جمارك دبي تطلع وفدا فرن�شيا جتربتها الناجحة يف حماية حقوق امللكية الفكرية 

غرفة دبي تطلق خدمة الت�صديقات الإلكرتونية وتعزز من جمموعة خدماتها الذكية

بوعميم: عازمون على تطبيق مفهوم الغرفة الذكية تطبيقًا لروؤية دبي الذكية وتطوير جتربة العمالء واإثرائها

% دائرة املالية املركزية بال�شارقة ُتفّعل نظام العمل عن ُبعد بن�شبة 100 

3878 نقطة فيما منا املوؤ�شر العام ل�شوق دبي املايل 
بن�شبة %1.28 بالغا 1832 نقطة.

وت��وا���ش��ل��ت ���ش��ه��ي��ة ال���ت���داول ع��ن��د م�����ش��ت��وي��ات ج��ي��دة و 
و  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��وق��ي  يف  امل��ربم��ة  ال�شفقات  قيمة  بلغت 
350 مليون درهم فيما و�شل عدد  املاليني نحو  دبي 
نفذت من خالل  �شهم  مليون   211 املتداولة  االأ�شهم 

4862 �شفقة.
و قادت الن�شاط يف �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية �شريحة 
من االأ�شهم الثقيلة يف مقدمتها �شهم ات�شاالت املرتفع 
اإىل 14.18 درهم اإ�شافة اإىل �شهم بنك اأبوظبي االأول 

ال�شاعد اإىل 10.4 درهم.
ويف �شوق دبي املايل قاد الن�شاط �شهم اإعمار املرتفع اإىل 
2.43 دره��م و تبعه يف االجت��اه �شهم اعمار مولز اإىل 

1.13 درهم و اإعمار للتطوير اإىل 2.33 درهم.

•• اأبوظبي-وام: 

تعامالتها  جل�شات  اأوىل  االإماراتية  امل��ال  اأ�شواق  ب��داأت 
االأ�شبوعية على ارتفاع يف موؤ�شر على ا�شتمرار تفاعلها 
احلكومة  عنها  اأعلنت  التي  االقت�شادية  املحفزات  مع 
القيمة  رب���ح���ت  و  امل��ح��ل��ي��ة  احل���ك���وم���ات  و  االحت����ادي����ة 
12.5 مليار  املتداولة نحو  ال�شركات  ال�شوقية الأ�شهم 

درهم يف ختام اجلل�شة.
ويت�شح من خالل ر�شد التعامالت حمافظة االأ�شواق 
على توازنها خالل اجلل�شات املا�شية بعدما مت تخفي�ض 
ن�شبة احلد االأدنى امل�شموح به للرتاجع خالل اجلل�شة 
كان معموال  التي   10% %5 بدال من  اإىل  الواحدة 
اأبوظبي  ل�شوق  ال��ع��ام  امل��وؤ���ش��ر  وارت��ف��ع  ال�شابق.  يف  بها 
م�شتوى  عند  مغلقا   2.87% بن�شبة  املالية  ل��الأوراق  كامل�شاركة  ال��ت��ج��اري��ة  ال���ع���الم���ات 

لتجديد  وامل���ت���اب���ع���ة  ب���امل���ع���ل���وم���ات 
وذلك  احل��م��اي��ة  ل�شمان  التقييد 
التعاون  ���ش��ب��ل  ت���ع���زي���ز  ل�����ش��م��ان 
واحل��م��اي��ة ال��ت��ي ت��وف��ره��ا جمارك 
امللكية  ح��ق��وق  حماية  واإدارة  دب��ي 

الفكرية لهم. 
وفد  اأ�����ش����اد  ال�����زي�����ارة  خ���ت���ام  ويف   
ال��ق��ن�����ش��ل��ي��ة ال���ف���رن�������ش���ي���ة مب���دى 
اإليه جمارك  التطور الذي و�شلت 
املتبعة  دب���ي وال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة 
البارزة  وج��ه��وده��ا  خ��دم��ات��ه��ا،  يف 
يف ���ش��ب��ط امل������واد امل���ق���ل���دة واإع������ادة 
تدويرها، مع ا�شتمرارية ال�شلطات 
ج��ه��ود حماية  دع���م  االإم�������ارات  يف 
والدولة  دب���ي  يف  ال��ف��ك��ري��ة  امللكية 
ب�����ش��ك��ل ع����ام، ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �شوق 

العالمات التجارية االأ�شلية.

•• دبي – الفجر:

التعاون  ت���ع���زي���ز  م����ن  ان���ط���الق���اً   
ورفع  اخل��ربات  وت��ب��ادل  والتن�شيق 
م�����ش��ت��وى ال��ع��الق��ات امل��ت��م��ي��زة بني 
اجلهات الدولية، ا�شتقبلت جمارك 
القن�شلية  م���ن  زائ�����راً  وف�����داً  دب���ي 
على  االط����الع  ب��ه��دف  الفرن�شية، 
جتربة ال��دائ��رة ال��رائ��دة يف جمال 
الفكرية  امل��ل��ك��ي��ة  ح���ق���وق  ح��م��اي��ة 

ودعم وتنمية التجارة امل�شروعة.
الزائر  ال��وف��د  ا���ش��ت��ق��ب��ال  وك����ان يف 
اإدارة  م��دي��ر  م��ب��ارك  ع��زي��ر  يو�شف 
حماية حقوق امللكية الفكرية فيما 
الفرن�شية:  القن�شلية  وف���د  ���ش��م 
االإقليمية  امل�شت�شارة  ك��ب��ارة  جنان 
ل�����ش��وؤون امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة. رفيق 
و�شايل  اجل��م��رك��ي،  امللحق  هنا�ض 

امل�������ش���ج���ل���ة م������ن خ�������الل ب���ي���ان���ات 
مع   ،2017 ع��ام  منذ  اإح�شائية 
تقدمي �شرح تف�شيلي عن اخلطط 
امل�شتقبلية لالإدارة كجائزة جمارك 
دبي حلماية حقوق امللكية الفكرية 
لطلبة اجلامعات واملدار�ض، واأي�شا 
التوعوية  ال��ور���ض  تنظيم  خ��ط��ة  
املجتمع  ف����ئ����ات  ك����اف����ة  ل��ت��ث��ق��ي��ف 
وخ�����ش��و���ش��اً االأج����ي����ال اجل���دي���دة 
واجلامعات  امل����درا�����ض  ط��ل��ب��ة  م���ن 
حقوق  حماية  باأهمية  وتوعويتهم 
امللكية الفكرية حيث مت خالل عام 
2019 تنفيذ )86( فعالية منها 
حما�شرات وور�ض توعوية ا�شتفاد 

منها 46 األف م�شتفيد. 
وخالل الزيارة مت مناق�شة النقاط 
الهامة التي حتتاجها اإدارة حماية 
حقوق امللكية الفكرية من اأ�شحاب 

التجارة  دعم  بهدف  تاأتي  للدائرة 
امل�������ش���روع���ة يف االإم����������ارة واإث����ب����ات 
اأر�ض  دب��ي هي  ب��اأن مدينة  للعامل 
خ�����ش��ب��ة ل��ل��ت��ج��ارة امل�����ش��روع��ة عرب 
بحماية  اخلا�شة  القوانني  تنفيذ 
اأ�شحاب  ودع��م  االأ�شلية  الب�شائع 
العالمات التجارية، بهدف حماية 
ال��ب��ي��ئ��ة اال���ش��ت��ث��م��اري��ة م���ن خالل 
اخلربات  وت��ب��ادل  اجل��ه��ود  توحيد 
ب���ني ال������دول ل��ل��ق�����ش��اء ع��ل��ى هذه 
الظاهرة اخلطرة التي توثر �شلباَ 

على االقت�شاد ومنوه امل�شتدام.
ه��ذا واّط��ل��ع ال��وف��د على اإج���راءات 
التجارية  العالمات  تقييد  عملية 
وك���ذل���ك اخل���دم���ات ال��ذك��ي��ة التي 
لعمالئها  دب���ي  ج���م���ارك  ت��وف��ره��ا 
اأ�شماء  ال�شاعة، وعر�ض  على مدار 
الفرن�شية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ات 

جرجور م�شاعدة امللحق اجلمركي، 
وح�����ش��ر ال��ل��ق��اء م��ن ج��م��ارك دبي 
ن���ا����ش���ر م���دي���ر ق�شم  ب����ن  حم���م���د 
الفكرية،  امل��ل��ك��ي��ة  ال���ن���زاع���ات  ح���ل 
حمبوبة باقر مدير ق�شم التوعية 
والتثقيف، نورة اأحمد مدير ق�شم 
والوكاالت  الفكرية  امللكية  اعتماد 
مدير  ال�شويدي  ���ش��ارة  التجارية، 
وخلود  اخلارجية،  العالقات  ق�شم 
توعيه  اأول  ����ش���اب���ط  احل���و����ش���ن���ي 
الفرن�شي  الوفد  واّطلع  وتثقيف. 
على جهود جمارك دبي يف الت�شدي 
املقلدة  الب�شائع  تهريب  ملحاوالت 
باأنواعها عرب املنافذ اجلمركية يف 
االإمارة والت�شدي للممار�شات غري 
بامل�شا�ض  تتعلق  وال��ت��ي  ال�شرعية 
لل�شركات  الفكرية  امللكية  بحقوق 
امل�شرفة  اجل���ه���ود  ت��ل��ك  اأن  ح��ي��ث 

االإج����راءات  معاجلة  ي�شهل  وم�شاند 
املالية �شمن النظام املايل احلكومي. 
��ة رقمية  اأم�����ا  حت�����ش��ي��ل  ف��ه��ي م��ن�����شَّ
احلكومية،  االإي����رادات  لنظام  �شاملة 
وتوفر و�شائل جديدة ومبتكرة لدفع 
حلكومة  واخلدمات  املعامالت  ر�شوم 
ال�شارقة وتلبية االحتياجات اخلا�شة 
بال�شارقة  امل��رك��زي��ة  امل��ال��ي��ة  ل���دائ���رة 

ول�شركائها من اجلهات احلكومية. 
وتعمل دائرة املالية املركزية على اإدارة 
النقدية،  ال�شيولة  وت��وف��ري  وتنمية 

امل��ع��ام��الت واالإج�����راءات  ك��اف��ة  اأن  اإال 
اأن  حيث  اع��ت��ي��ادي،  ب�شكل  تتم  املالية 
اأكر من  منظومتنا تخدم ما يقارب 
بنظاٍم  ُمَرتِبطة  100 جهة حكوميَّة 
جهودنا  و���ش��ن��وا���ش��ل  ����ش���ام���ٍل،  م�����ايٍلّ 
لتعزيز ريادة القطاع املايل احلكومي 
يف اإم����ارة ال�����ش��ارق��ة .  وي��ق��دم  تكاُمل  
لتخطيط  وم��ت��ك��ام��ل��ة  �شاملة  ح��ل��ول 
املوارد املالية احلكومية وُيلبي جميع 
ال�شارقة،  حلكومة  املاليَّة  املُتطلَّبات 
ب���رن���ام���ج مايل   37 ع��ل�����ى  وي���ح���ت���وي 

االأداء،  م���وازن���ة  م��ن��ظ��وم��ة  وت��ط��وي��ر 
متكاملة  م��ال��ي��ة  ���ش��ي��ا���ش��ات  وت��ن��ف��ي��ذ 
املالية  يف  عاملي  وبناء من��وذج  وفّعالة، 
الذكي،  ال���ت���ح���ول  ومت���ك���ني  ال���ع���ام���ة، 
جنوم،  �شبعة  بفئة  خ��دم��ات  وتطبيق 
الرقابة  منظومة  تعزيز  اإىل  اإ�شافة 
الب�شرية  امل����وارد  ال��داخ��ل��ي��ة، ومت��ك��ني 
التمّيز  ث��ق��اف��ة  وت��ط��وي��ر  امل���واط���ن���ة، 
املوؤ�ش�شي،  االأداء  واإدارة  واالب���ت���ك���ار 
والتي تاأتي ان�شجاما مع روؤية الدائرة 
واملتمثلة يف  ريادة مالية نحو العاملية 

 •• ال�صارقة-الفجر: 

حكومة  ت���وج���ي���ه���ات  م�����ع  مت���ا����ش���ي���اً 
عن  ال��ع��م��ل  ن��ظ��ام  بتفعيل  ال�����ش��ارق��ة 
امل��ال��ي��ة املركزية  اأع��ل��ن��ت دائ����رة  ُب��ع��د، 
 100% لن�شبة  الو�شول  بال�شارقة 
م��ن ك���وادره���ا ال��ب�����ش��ري��ة ب��ال��ع��م��ل عن 
ُب��ع��د، وب����دون اأي ت��اأخ��ر اأو ت��ب��اط��وؤ يف 
اإجن��از طلبات  اأو  الدائرة  اأعمال  �شري 
اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة. وك���ان���ت دائ����رة 
هياأت  ق��د  بال�شارقة  امل��رك��زي��ة  املالية 
اإمكانياتها منذ فرتة طويلة الإمكانية 
العمل عن ُبعد يف ظل البنية التقنية 
على  وداأب����ت  اأن�����ش��اأت��ه��ا  ال��ت��ي  املتقدمة 
تطويرها وحتديثها با�شتمرار، ونالت 
تطبيقات الدائرة واأنظمتها املتطورة 
العديد من اجلوائز املحلية والعاملية، 
�شتيفي  جائزة  موؤخرا  اإليها  اأ�شافت 
العا�شمة  يف  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة، 
الذهبية  الفئة  عن  فيينا  النم�شاوية 
لنظام االإي�شال الذكي  حت�شيل ، وعن 
الفئة الف�شية للنظام املايل احلكومي  
ال�شايغ،  وليد  �شعادة  وق��ال   . تكاُمل 
اأن  ال��دائ��رة:  بالرغم من  مدير ع��ام 
كافة موظفينا يعملون عن ُبعد حالياً 
كورونا،  ف���ريو����ض  ت���داع���ي���ات  ظ���ل  يف 

التقارير  اإ���ش��دار  ال��درا���ش��ات  خدمة 
ور�شائل  وال����درا�����ش����ات  وال���ب���ح���وث 
اأما  وغ��ريه��ا.  والتعريف  التو�شية 
والت�شاريح  ال��رتاخ��ي�����ض  خ��دم��ات 
فت�شمل ت�شريح وترخي�ض وجتديد 
جم��ال�����ض وجم���م���وع���ات االأع����م����ال، 
الت�شديقات  خ����دم����ات  وت�������ش���م���ل 
واالأختام  التوقيع  على  الت�شديق 

و�شورة طبق االأ�شل. 

وتعديل الع�شوية، وخدمة االإدخال 
املوؤقت للب�شائع التي ت�شمل اإ�شدار 
وبديل  فاقد  بدل  واإ�شدار  وتعديل 
وت�شمل  امل���وؤق���ت،  االإدخ������ال  ل��دف��رت 
خ����دم����ات ����ش���ه���ادة امل���ن�������ش���اأ اإ�����ش����دار 
اإ�شافية  ن�شخة  واإ����ش���دار  وت��ع��دي��ل 
ت�شمل  ح����ني  يف  امل���ن�������ش���اأ،  ل�������ش���ه���ادة 
الو�شاطة  ال���ق���ان���ون���ي���ة  اخل����دم����ات 
وت�شمل  ال��ق��ان��ون��ي��ة.  وامل���ع���ل���وم���ات 

•• دبي-الفجر:

الذكية، و�شمن  دبي  بروؤية  التزاماً 
الذكي  ال���ت���ح���ول  ل���دع���م  ج���ه���وده���ا 
وت�شريع  وت�����ش��ه��ي��ل  خ��دم��ات��ه��ا،  يف 
متعامليها،  على  االأع��م��ال  ممار�شة 
و�شناعة  جت�������ارة  غ����رف����ة  اأع���ل���ن���ت 
اإط���الق خ��دم��ة الت�شديق  دب��ي ع��ن 
�شحة  واع�����ت�����م�����اد  االإل��������ك��������رتوين 
وامل�شتندات  الوثائق  على  التواقيع 
التحول  ن�شبة  يرفع  مما  اخلا�شة، 
الذكي يف خدمات الغرفة االأ�شا�شية 

.% اإىل 98 
هذه  ت��ف��ع��ي��ل  اإىل  ال��غ��رف��ة  ول��ف��ت��ت 
اخل����دم����ة ال���ذك���ي���ة ب�������دءاً م����ن 19 
مار�ض اجلاري، حيث اأ�شبح باإمكان 
تقدمي  ال���غ���رف���ة  اأع���������ش����اء  ج��م��ي��ع 
بخدمة  اخلا�شة  املعامالت  جميع 
خالل  م��ن  الكرتونياً  الت�شديقات 
امل���وق���ع االإل����ك����رتوين ل��غ��رف��ة دب���ي، 
و�شتتم املراجعة واملوافقة وحت�شيل 

االإلكرتوين باالإ�شافة اإىل االأك�شاك 
الذكية املنت�شرة يف اأنحاء اإمارة دبي، 
حتول  بتعزيز  التزامها  ي��وؤك��د  مم��ا 
ذكي  جمتمع  اإىل  اأعمالها  جمتمع 

ومتطور.
ال���ذك���ي���ة التي  وت�����ش��م��ل اخل����دم����ات 
اإ�شدار  معامالت  الغرفة  توفرها 
والت�شديقات  امل���ن�������ش���اأ  �����ش����ه����ادات 
وخ������دم������ات ال���ع�������ش���وي���ة وخ����دم����ة 
والتقارير  واالأب����ح����اث  ال���درا����ش���ات 
القانونية  واخل����دم����ات  االأع����م����ال 
املوؤقت  االإدخ��������ال  دف����رت  واإ������ش�����دار 
ل��ل��ب�����ش��ائ��ع وع����الم����ة غ����رف����ة دب���ي 
لل�شركات  االجتماعية  للم�شوؤولية 
وخدمات  االئ���ت���م���اين  وال��ت�����ش��ن��ي��ف 
جم���م���وع���ات وجم���ال�������ض االأع����م����ال 
املتاحة  اخل���دم���ات  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 

للهيئات االقت�شادية واملهنية.
وت���������ش����م����ل اخل��������دم��������ات ال����ذك����ي����ة 
التف�شيلية التي توفرها الغرفة يف 
وجتديد  اإ���ش��دار  الع�شوية  خ��دم��ة 

الكرتونياً  املعامالت  على  الر�شوم 
ل��ل��ع��م��ي��ل طباعة  ث����م مي���ك���ن  وم�����ن 
مكاتبهم.  يف  امل�����ش��دق��ة  امل�����ش��ت��ن��دات 
وي�شتغرق اإمتام معاملة الت�شديقات 

حداً اأق�شى ال يتجاوز 4 �شاعات.
منظومة  مت��ت��ل��ك  ال��غ��رف��ة  وب���ات���ت 
الذكية  اخل����دم����ات  م���ن  م��ت��ك��ام��ل��ة 
واالإل���ك���رتون���ي���ة ال��ت��ي ت��غ��ط��ي كافة 
جمتمع  وم��ت��ط��ل��ب��ات  اح���ت���ي���اج���ات 
امل�شتثمرين  متكن  والتي  االأع��م��ال، 
عن  معامالتهم  جميع  اإجن���از  م��ن 
ب��ع��د ب��ي�����ش��ر و���ش��ه��ول��ة ووف����ق اأرق����ى 
املعايري واملمار�شات العاملية. وتنجز 
الغرفة ما معدله 1،600 ت�شديقاً 
العام  اأجن�������زت  ح����ني  يف  ����ش���ه���ري���اً، 
املا�شي اأكر من 18،800 معاملة 

ت�شديقات.

منو الع�صوية ودفاتر
 الإدخال املوؤقت

ومن جانب اآخر، ك�شفت الغرفة عن 

مليار درهم.
وب��ل��غ ع���دد دف��ات��ر االإدخ�����ال املوؤقت 
اأ����ش���درت���ه���ا ال���غ���رف���ة خالل  ال���ت���ي 
بلغ  بنمو  دف���رتاً   38 ال��ف��رتة  نف�ض 
خالل  ب��ع��دده��ا  م��ق��ارن��ة   11.7%
العام  م����ن  االأول�����ي�����ني  ال�������ش���ه���ري���ن 
املا�شي، يف حني بلغت قيمة ب�شائع 
و���ش��ل��ع دف��ات��ر االإخ����ال امل��وؤق��ت التي 
اأ�شدرتها الغرفة خالل هذه الفرتة 

5.8 مليون درهم.

غرفة ذكية
مدير  بوعميم،  حمد  �شعادة  واأ�شار 
ع����ام غ���رف���ة جت�����ارة و���ش��ن��اع��ة دبي 
الت�شديقات  خدمة  اإط��الق  اأن  اإىل 
للتحول  ا���ش��ت��ك��م��ااًل  ي���اأت���ي  ال��ذك��ي��ة 
الغرفة  ت���ع���ت���م���ده  ال�������ذي  ال����ذك����ي 
الذكية  الغرفة  اإىل من��وذج  و���ش��واًل 
الغرفة، مدخلًة عليه  الذي طورته 
االأعمال  بيئة  مع  تتالءم  تغيريات 
دبي  حكومة  وا�شرتاتيجية  دب��ي  يف 

جديدة  �شركات   3،105 ان�شمام 
اأول  خ����الل  ال��غ��رف��ة  ع�����ش��وي��ة  اإىل 
)يناير  احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن  �شهرين 
بنمو  وذل�����ك   ،)2020 وف����رباي����ر 
الفرتة  ب��ن��ف�����ض  م���ق���ارن���ة   4.7%
م���ن ال���ع���ام امل��ا���ش��ي، يف دالل����ة على 
ا���ش��ت��م��راري��ة االأع����م����ال، مم���ا يرفع 
اإجمايل عدد اأع�شاء غرفة دبي مع 
اأكر من  اإىل  نهاية فرباير املا�شي 

248،000 �شركة.
واأ�شارت الغرفة اإىل منو عدد دفاتر 
ل��ل��ب�����ش��ائ��ع التي  امل���وؤق���ت  االإدخ�������ال 
ا�شتقبلتها الدولة بن�شبة 11.6% 
الفرتة  نف�ض  خ��الل  ع��دده��ا  ليبلغ 
1،365 دفرت اإدخال موؤقت مقارنًة 
نف�ض  خ�����الل  دف�������رتاً   1،223 ب����� 
ال��ف��رتة م��ن ال��ع��ام امل��ا���ش��ي، يف حني 
دفاتر  �شلع  ب�شائع  قيمة  ارت��ف��ع��ت 
ا�شتقبلتها  ال��ت��ي  امل���وؤق���ت  االإدخ�����ال 
الدولة خالل اأول �شهرين من العام 
 1.2 %5.8 لتبلغ  اجلاري بن�شبة 

الذكية، معترباً اأن الغرفة م�شتمرة 
يف ا�شتثمارها يف التقنيات احلديثة 
ال�شناعية  ال����ث����ورة  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الرابعة مبا يدعم جمتمع االأعمال 

وي�شهل عليه ممار�شة ن�شاطه.
ولفت بوعميم اإىل اأن الغرفة تعمل 
ت�شمن  م���ع���اي���ري  ���ش��م��ن  ب���و����ش���وح 
اإجراءات  وت�شريع  وت�شهيل  تب�شيط 
ممار�شة االأعمال، واإ�شعاد املتعاملني 
ن�شبة  ان  م���ع���ت���رباً  واإر������ش�����اءه�����م، 
الغرفة  خدمات  يف  الذكي  التحول 
اإطالق  مع   98% بلغت  االأ�شا�شية 
وتعمل  الذكية،  الت�شديقات  خدمة 
 100% اإىل  ال��غ��رف��ة ع��ل��ى رف��ع��ه��ا 

خالل الفرتة القليلة املا�شية. 
وا�شعة  دبي جمموعة  وتوفر غرفة 
املتنوعة  ال���ذك���ي���ة  اخل����دم����ات  م����ن 
جمتمع  متطلبات  كافة  تلبي  التي 
االأع��������م��������ال وذل����������ك ع������رب ق����ن����وات 
املتعامل  جت��رب��ة  الإث������راء  خم��ت��ل��ف��ة 
واملوقع  الذكية  التطبيقات  ت�شمل 

االأ�شهم االإماراتية تبداأ تعامالتها 
االأ�شبوعية على مكا�شب ب� 12.5 مليار درهم

ال�شعودية ت�شادر 5 ماليني كمامة 
خمزنة لبيعها الحقا ب�شعر اأعلى 

  •• الريا�ض-اأ ف ب

�شادرت ال�شلطات ال�شعودية اأكر من خم�شة ماليني كمامة خالل اأ�شبوع 
جرى تخزينها لبيعها الحقا ب�شعر اأعلى، يف وقت تتزايد اأعداد �شحايا وباء 

كوفيد-19 يف اململكة التي �شجلت 4 وفيات واأكر من 1200 اإ�شابة.
و�شبطت الفرق الرقابية يف وزارة التجارة يف حائل �شمال الريا�ض مليون 
بيعها يف وقت  اأجنبي كان ينوي  األف كمامة خمّزنة لدى �شخ�ض  و168 

الحق، ح�شبما اأفادت وكالة االأنباء احلكومية  اأم�ض االأحد.
مبنطقة  االأ���ش��واق  يف  و�شعها  واإع���ادة  الكمامات  بحجز  ال�شلطات  وق��ام��ت 

حائل.
اأرب��ع��ة ماليني  االأرب��ع��اء على  التفتي�ض احلكومية  ف��رق  ع��رت  ج��دة،  ويف 

و310 اآالف كمامة خمزنة.
ومت حجز الكميات “واإعادة توزيعها على االأ�شواق، واإيقاع العقوبات الالزمة 
النظامية  العقوبات  لتطبيق  املخت�شة  للجهات  واإحالتهم  املن�شاأة  بحق 

بح�شب الوكالة. بحقها”، 
العمرة  الأداء  �شنويا  امل�شلمني  ماليني  ي��زوره��ا  التي  ال�شعودية  وفر�شت 
ومنا�شك احلج، اإجراءات وقائية �شارمة للحد من انت�شار الفريو�ض ت�شمل 
العمرة، واحل��د من  التجمعات مبا يف ذلك �شالة اجلماعة ومنا�شك  منع 
الرحالت  وتعليق  ال��ك��ربى،  التجارية  وامل��راك��ز  امل��دار���ض  واإغ���الق  التنقل، 

اجلوية.
 1203 اأ�شيب  بينما  الفريو�ض  ال�شعودية جراء  اأ�شخا�ض يف  اأربعة  وتويف 
وهناك طلب كبري على الكمامات يف كل اأنحاء  اأ�شخا�ض تعافى منهم 37. 
العامل لال�شتخدام الطبي وللحد من انت�شار الفريو�ض الذي ت�شّبب بوفاة 

اأكر من 30 األف �شخ�ض.

ر�شيد خطابات االعتماد وااللتزامات املقدمة من 
البنوك يقفز ل� 4.533 تريليون درهم يف فرباير

•• اأبوظبي-وام: 

اإجمايل الر�شيد الرتاكمي حل�شاب خطابات ال�شمان واالعتمادات  وا�شل 
واالل���ت���زام���ات وال��ت�����ش��ه��ي��الت االئ��ت��م��ان��ي��ة االأخ�����رى ل���دى اجل��ه��از امل�شريف 
االإماراتي ارتفاعه بقوة قافزا اإىل م�شتوى 4.533 تريليون درهم خالل 
 4.3 ن�شبته  186مليار درهم وبنمو  بزيادة قدرها   2020 �شهر فرباير 
% تقريبا مقارنة مع اإجمايل ر�شيده يف �شهر يناير من العام ذاته البالغ 
4.347 تريليون درهم وذلك بح�شب اأحدث االأرقام التي اأ�شدرها امل�شرف 
املركزي. وتعك�ض الزيادة الكبرية يف حجم الت�شهيالت التي قدمتها البنوك 
االقت�شادية يف عالقتها مع  القطاعات  توا�شل  احل�شابات  النوع من  لهذا 
اخلارج وعلى نحو ي�شهم يف ا�شتمرار الن�شاط االقت�شادي يف دولة االإمارات 

رغم حالة التباطوؤ التي ت�شهدها اقت�شاديات العامل يف الوقت الراهن.
ويت�شح من خالل االإح�شائيات االتفاع الكبري يف ر�شيد م�شتقات العمالت 
797.2 مليار درهم يف �شهر فرباير من العام  اإىل  االأجنبية الذي و�شل 

اجلاري مقارنة مع 766.3 مليار درهم يف يناير من العام ذاته .
وعلى م�شتوى ر�شيد عوائد الفوائد على م�شتقات العمالت االأجنبية فقد 
العام  من  يناير  يف  دره��م  تريليون   2.763 من  الر�شيد  اإج��م��ايل  ارتفع 
ذاته..  العام  من  فرباير  يف  تقريبا  دره��م  تريليون   2.928 اإىل  اجل��اري 
م�شتوى  عند  البنوك  التي قدمتها  االلتزامات  ر�شيد خطابات  ثبت  فيما 

238.6 مليار درهم خالل فرتة الر�شد .
اأما على �شعيد ر�شيد خطابات ال�شمان فقد بلغ اإجمايل قيمته 382.7 
ر�شيد  و�شل  ح��ني  يف  املا�شي  ف��رباي��ر  �شهر  نهاية  يف  تقريبا  دره��م  مليار 
على  املبلغ  بقية  وت���وزع  دره���م  مليار   103.8 اإىل  االع��ت��م��ادات  خ��ط��اب��ات 

ح�شابي م�شتقات و�شمانات بنكية اأخرى.
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املال والأعمال
�شندوق حممد بن را�شد لالبتكار يعلن عن ان�شمام �شركة كون�شركتف تريدينغ اإىل برنامج ال�شمانات

 18 �شعر ال�����ش��ن��دوق امل��ك��ون م��ن 
قناًعا 29 درهًما، بينما يبداأ �شعر 
التي حتتوي على  القفازات  علبة 

100 قطعة 26 درهًما.
ويف الوقت ذاته، حثت »اقت�شادية 
بالتوا�شل معها  امل�شتهلكني  دبي« 
يف حال عدم توفر املواد االأ�شا�شية 
رقم  ب��االأ���ش��ع��ار على  ال��ت��الع��ب  اأو 
 54  600 االت�����������ش�����ال  م����رك����ز 
5555، اأو عرب تطبيق »م�شتهلك 
االلكرتوين  املوقع  اأو عرب  دب��ي«، 

.Consumerrights.ae

•• دبي-الفجر: 

ال�شكان  دب��ي  اقت�شادية  ط��م��اأن��ت 
ح�������ول ت�����واف�����ر م��������واد ال����وق����اي����ة 
اأقنعة  مثل  االأ�شا�شية،  والتعقيم 
واملطهرات،  وال���ق���ف���ازات  ال���وج���ه 
حيث يتوفر وج��ود خم��زون كاف 
منها لدى حمالت ال�شوبرماركت 
البالد.  اأن��ح��اء  جميع  يف  الكربى 
�شل�شلة  اللولو،  جمموعة  واأك��دت 
الرائدة  ال�����ش��وب��رم��ارك��ت  م��ت��اج��ر 
التي ت�شم اأكر من 75 فرًعا يف 
جميع اأنحاء الدولة، مبا يف ذلك 
17 فرًعا يف دبي، اأنها توفر 1.6 
الوجه  اأق��ن��ع��ة  م��ن  قطعة  مليون 
امل��ت��و���ش��ط، كما حتتوي  ي��وم��ًي��ا يف 
كافية  ك���م���ي���ات  ع���ل���ى  خم���ازن���ه���ا 
م���ن اأق���ن���ع���ة ال���وج���ه وال���ق���ف���ازات 

واملعقمات.

للعي�ض  مف�شاًل  ومكاًنا  تناف�شي 
والعمل واال�شتثمار«.

مدير  ن����ان����داك����وم����ار،  يف  وق�������ال 
اللولو:  جم��م��وع��ة  يف  االت�����ش��ال 
»منذ االإع��الن عن تف�شي جائحة 
ا�شترياد  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ن��ا  ك���ورون���ا، 
ه��ذه امل���واد االأ���ش��ا���ش��ي��ة ج���ًوا حتى 
نتمكن من توفري خمتلف ال�شلع 
و���ش��م��ان ت��وف��ريه��ا امل��ن��ت��ظ��م دون 
انقطاع يف جميع متاجرنا. ونقوم 
التنظيف  م��ن��ت��ج��ات  ب���ا����ش���ت���رياد 
ال�شركات  اأف�����ش��ل  م��ن  والتعقيم 
ال����ت����ي حت����ر�����ض على  امل�������ش���ن���ع���ة 
تطبيق اأف�شل املمار�شات واملعايري 

ال�شحية املعمول بها دولًيا«.
م�شتلزمات  اأن  نانداكومار  واأك��د 
متوفرة  وال���ت���ع���ق���ي���م  ال���ن���ظ���اف���ة 
الفروع  كافة  يف  معقولة  باأ�شعار 
ويبلغ  ال��ل��ول��و.  ملجموعة  التابعة 

ومن جهتها، حتث اقت�شادية دبي 
ب�����ش��رورة التحلي  ال�����ش��ك��ان  ك��اف��ة 
الت�شوق، وجتنب  عند  بامل�شوؤولية 
خا�شة  ���ش��روري��ة،  امل���واد  تكدي�ض 

على �شوء وجود خمزون كاٍف.
ال�شدد قال حممد علي  ويف هذا 
التنفيذي  امل���دي���ر  ل���وت���اه،  را����ش���د 
لقطاع الرقابة التجارية وحماية 
امل�����ش��ت��ه��ل��ك يف اق��ت�����ش��ادي��ة دب���ي: 
ملجموعة  ت��ق��دي��رن��ا  ع���ن  »ن���ع���رب 
ال����ل����ول����و حل���ر����ش���ه���ا ع����ل����ى دع����م 
االإجراءات الوقائية التي تتخذها 
يف  املخت�شة  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات 
انت�شار  تف�شي  مل��واج��ه��ة  ال���دول���ة، 
كانت  ل���ق���د  ك������ورون������ا.  ج���ائ���ح���ة 
فورية،  املجموعة  ه��ذه  ا�شتجابة 
االإمدادات  توفري  على  وحر�شت 
االأ�شا�شية  امل������واد  م���ن  ال��ك��اف��ي��ة 
والتعقيم،  ب���ال���وق���اي���ة  امل��ت��ع��ل��ق��ة 

اإزاء  ال��ت��زام��ه��ا  وت��اأك��ي��د  امل��ع��ن��ي��ة، 
وال�شحة  امل�������ش���ت���ه���ل���ك  ح����ق����وق 
هذه  اأن  علًما  العامة،  وال�شالمة 
ل��ع��ب��ت دوًرا م��ه��ًم��ا يف  امل��م��ار���ش��ات 
تر�شيخ مكانة دبي كمركز جتاري 

اأول���ئ���ك الذين  دب����ي، وخ��ا���ش��ة  يف 
االحتياجات  ب��ت��وف��ري  ي���ق���وم���ون 
اأثبتوا  ق���د  ل��ل��ن��ا���ض،  االأ���ش��ا���ش��ي��ة 
اإىل  ح���ر����ش���ه���م ع���ل���ى االرت������ق������اء 
م�����ش��ت��وى احل�����دث، وع��م��ل��وا على 

ث��ق��ة اجلمهور،  ت��ع��زي��ز  اأج���ل  م��ن 
وم�������ش���اع���دت���ه���م ع���ل���ى االم���ت���ث���ال 
من  للوقاية  التوجيهية  للمبادئ 

املر�ض«.
واأ�شاف لوتاه: »اإن جتار التجزئة 

نق�ض  اأي  ح�����دوث  ع����دم  ���ش��م��ان 
اإننا  خالل هذه الفرتة احلرجة. 
يف اق��ت�����ش��ادي��ة دب���ي ن��دع��و جميع 
موا�شلة  اإىل  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ن��اف��ذ 
احلكومية  املوؤ�ش�شات  مع  التعاون 

جمموعة اللولو ت�صتورد 1.6 مليون قطعة من اأقنعة الوجه يومًيا

اقت�شادية دبي حتث امل�شتهلكني على الت�شوق مب�شوؤولية وجتنب تكدي�س االحتياجات 

احلكومية ودعم اأع�شاء ال�شندوق بتمويالت ب�شيطة يف البداية، 
ومن ثم ميكن الأ�شحاب هذه امل�شاريع املبتكرة والتي حتقق منواً 
الذي يوفره م�شرف  الدعم  اأعمالها م�شتقباًل اال�شتفادة من  يف 
االإمارات للتنمية، من خالل التقدم اإىل برنامج امل�شرع الذي يتيح 

متويالت اإ�شافية.”
واأ�شافت النقبي: “اأطلقت �شركة “كون�شرتكتف تريدينغ” حاًل 
مبتكراً و�شباقاً من نوعه خلف�ض الهدر واالرتقاء مب�شتوى الكفاءة 
متميزاً  مثااًل  بذلك  لتكون  والت�شييد،  البناء  قطاع  يف  لعمالئها 
ونتطلع  ال�شمانات.  برنامج  اإىل  ن�شتهدف �شمها  التي  لل�شركات 
وال�شركات  املبتكرة  ال�شركات  م��ن  مزيد  م��ع  التعاون  اإىل  ق��دم��اً 
الذي  ال��دور  باأهمية  اإمياننا  من  انطالقاً  واملتو�شطة،  ال�شغرية 
تلعبه يف ازده��ار ومنو اقت�شاد دولة االإم��ارات العربية املتحدة.” 

•• دبي-الفجر: 

وزارة  مل��ب��ادرات  التابع  لالبتكار،  را�شد  بن  حممد  �شندوق  اأعلن 
اإىل دعم االبتكار يف دولة االإم��ارات العربية  املالية والذي يهدف 
برنامج  اإىل  تريدينغ  كون�شرتكتف  �شركة  ان�شمام  عن  املتحدة، 
ال�شمانات الذي يقدمه ال�شندوق، لت�شبح ال�شركة بذلك الع�شو 
ال�شغرية  وال�شركات  املبتكرة  ال�شركات  ق��اع��دة  �شمن  االأح���دث 
التمويل  على  احل�شول  يف  ال�شندوق  يدعمها  التي  واملتو�شطة 

مببالغ ب�شيطة لدفع عجلة منو اأعمالها.
ويف هذا ال�شياق، قالت فاطمة يو�شف النقبي، الرئي�ض التنفيذي 
�شندوق  “اأطلق  ال�����ش��ن��دوق:  يف  امل��ال��ي��ة  وزارة  مم��ث��ل  ل��الب��ت��ك��ار 
حممد بن را�شد لالبتكار برنامج ال�شمانات لتقدمي ال�شمانات 

البوابة االإلكرتونية املتطورة لفر�ض  كاًل من: �شركة “اأوليف”، 
املدعومة  الزراعية  االأع��م��ال  �شركة  هارف�شت”،  و”بيور  العمل؛ 
بالتقنيات املتطورة؛ و”مل�شة”، تطبيق الهواتف املتحركة التعليمي 
والرتفيهي احلائز على العديد من اجلوائز، واملجاين لالأطفال. 
جتدر االإ�شارة اإىل اأن �شندوق حممد بن را�شد لالبتكار يعمل مع 
�شركات االبتكار وامل�شارف لتي�شري �شبل التمويل للمبتكرين ورواد 
االأعمال الذين ت�شاهم اأعمالهم يف تعزيز النمو والتنوع يف اقت�شاد 
دولة االإمارات العربية املتحدة. وت�شم قائمة املتقدمني لربنامج 
ال�شمانات اأفراداً و�شركات يف دولة االإمارات، اأو الراغبني بتاأ�شي�ض 
القادرين  ال�شيما  ال��ق��ري��ب،  امل�شتقبل  يف  ال��دول��ة  يف  لهم  اأع��م��ال 
التجاري،  والت�شويق  االب��ت��ك��ار،  يف  حم��وري  ب��دور  امل�شاهمة  على 

وال�شناعة.

من جهته، قال اأندرو جيم�ض وولنو موؤ�ش�ض �شركة “كون�شرتكتف 
“توفر دولة االإمارات العربية املتحدة بيئة م�شجعة  تريدينغ”: 
ملزاولة االأعمال والنمو، ال�شّيما عرب دعمها لل�شركات من خالل 
لالبتكار‘  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ’�شندوق  م��ث��ل  ال�شباقة  امل���ب���ادرات 
داعمة  متويل  خيارات  ويقدم  النمو  على  ال�شركات  ي�شاعد  الذي 
الربنامج  اإىل  فان�شمامنا  جديدة،  اآف��اق  اإىل  بعملياتنا  لالرتقاء 
’�شتيلباك  �شي�شهم بدور حموري يف متكيننا من تطوير برنامج 
واأغتنم  اآف��اق غري م�شبوقة.  اإىل  وتو�شيع نطاق ح�شورنا  ريبار‘ 
هذه الفر�شة الأتوجه بجزيل ال�شكر اإىل �شندوق حممد بن را�شد 
لالبتكار على اختيارنا ع�شواً جديداً يف برنامج ال�شمانات التي 

�شاعدت العديد من ال�شركات على حتقيق النجاح.”
وي�شم برنامج ال�شمانات، اإ�شافة اإىل �شركات التجارة واملقاوالت 

» راكز« تطلق بوابة اخلدمات االلكرونية
 لت�شهيل اإجراءات ت�شجيل االأعمال من امل�شاكن 

تعادل تقليل 74 طنًا من النبعاثات الكربونية

دبي توفر 178 ميجاوات يف ا�شتهالك الكهرباء خالل »�شاعة االأر�س 2020« 
اإطفاء االأ�شواء واالأجهزة الكهربائية ملدة 
االأ�شمى  ال��ه��دف  اإن  ح��ي��ث  دق��ي��ق��ة،   60
ا�شتهالك  ت��ر���ش��ي��د  ث��ق��اف��ة  ت��ك��ون  اأن  ه��و 
ال��ك��ه��رب��اء وامل���ي���اه مم��ار���ش��ة اع��ت��ي��ادي��ة يف 
االنبعاثات  م��ن  للحد  ال��ي��وم��ي��ة  حياتنا 
البيئية  التحديات  ومواجهة  الكربونية 
مثل التغري املناخي واالحتبا�ض احلراري 
واالنخفا�ض غري امل�شبوق ملعدالت التنوع 

البيئي«.
واأ�����ش����اد م��ع��ايل ال��ط��اي��ر ب��ال��ن��ت��ائ��ج التي 
دبي  يف  االأر�ض”  “�شاعة  خ��الل  تتحقق 
���ش��ن��وي��اً، وح��ر���ض ج��م��ي��ع ف��ئ��ات املجتمع 
واملوؤ�ش�شات اخلا�شة  والدوائر احلكومية 
الوعي  لرفع  فيها  امل�شاركة  على  دب��ي  يف 
الكهرباء  ا���ش��ت��ه��الك  ت��ر���ش��ي��د  ب�����ش��رورة 
واملياه، وت�شليط ال�شوء على اأهمية العمل 
االإيجابي،  التغيري  اإح����داث  يف  امل��ن��اخ��ي 
ودع����م اجل���ه���ود ال��وط��ن��ي��ة ال���رام���ي���ة اإىل 
ي�شار  الكربونية.  االنبعاثات  م��ن  احل��د 
التي  الرت�شيد  وم��ب��ادرات  برامج  اأن  اإىل 
بني  دب���ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  اأطلقتها 
وف���راً  ح��ق��ق��ت  و2019   2009 ع��ام��ي 
تراكمياً �شمن الفئات امل�شتهدفة بلغ 2.2 
ترياوات �شاعة من الكهرباء و7.8 مليار جالون من املياه، مبا يعادل توفري مليار 
و300 مليون درهم. تعادل الوفورات التي حتققت ا�شتهالك نحو 327 األف �شقة 
من الكهرباء و250 األف �شقة من املياه �شنوياً، وقد اأ�شهمت هذه الوفورات يف تقليل 
مليون و137 األف طن من االنبعاثات الكربونية، مبا يكافئ زراعة مليون و300 
134 مليون م�شباح من امل�شابيح املوفرة للطاقة.  األف �شجرة ويعادل ا�شتهالك 

وتعادل الوفورات يف املياه ما يكفي مللء 14 األف م�شبح اأوملبي باملياه.

•• دبي-الفجر: 

تقليل  نتائج مهمة يف  دب��ي  اإم���ارة  حققت 
“�شاعة  خ�����الل  ال���ك���ه���رب���اء  ا����ش���ت���ه���الك 
هيئة  ���ش��ج��ل��ت  ح��ي��ث   ”2020 االأر�������ض 
كهرباء ومياه دبي انخفا�شاً يف ا�شتهالك 
الكهرباء يف االإمارة قدره 178 ميجاوات، 
انبعاثات  من  طناً   74 تقليل  يعادل  مبا 
�شكان  ان�شم  وقد  الكربون.  اأك�شيد  ثاين 
دبي اإىل املاليني حول العامل يف التعبري 
ال��رام��ي��ة اإىل  ع��ن ت�شامنهم م��ع اجل��ه��ود 
الت�شدي لالأخطار الناجمة عن ظاهرتي 
املناخي،  وال��ت��غ��ري  احل�����راري  االح��ت��ب��ا���ض 
م���ن خ���الل اإط���ف���اء االأ�����ش����واء واالأج���ه���زة 
الكهربائية غري ال�شرورية خالل “�شاعة 
ال��ع��امل من  ب��ه��ا  اح��ت��ف��ل  ال��ت��ي  االأر�ض” 
االأول  اأم�����ض  م�����ش��اء   9:30 اإىل   8:30
�شعار  حت��ت   2020 م��ار���ض   28 ال�شبت 
كما  الطبيعة”،  اأجل  ب�شوتك من  “عرب 
�شاركت اأبرز معامل دبي واملباين احلكومية 
واخلا�شة يف “�شاعة االأر�ض” عرب اإطفاء 
اأ�شوائها ملدة �شاعة.   وقال معايل �شعيد 
الرئي�ض  املنتدب  الع�شو  الطاير،  حممد 

عام  منذ  االأر�ض”  “�شاعة  الهيئة  “تنظم  دب��ي:  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي 
2008، تنفيذاً لتوجيهات �شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، 
نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي- رعاه اهلل- وحتت رعاية �شمو 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�ض املجل�ض التنفيذي، 
تعزيز  اأهمية  على  ال�شوء  وت�شليط  املجتمع  اأف��راد  لدى جميع  الوعي  رفع  بهدف 
�شلوكيات اال�شتهالك الر�شيد للموارد، فالغاية من “�شاعة االأر�ض” يتخطى جمرد 

•• راأ�ض اخليمة –الفجر 

اخليمة  راأ���������ض  م���ن���اط���ق  اأط���ل���ق���ت 
باقاتها  )راك����������ز(  االق����ت���������ش����ادي����ة 
االإلكرتونية اجلديدة حتت م�شمى 
ب��اق��ات ال��رب��ي��ع، وال��ت��ي ت��ه��دف اإىل 
االأعمال  تاأ�شي�ض  اإج���راءات  ت�شهيل 
يتيح  مم��ا  اأ����ش���رع  ب�شكل  واإمت��ام��ه��ا 
تاأ�شي�ض  اإم��ك��ان��ي��ة  ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
اأع��م��ال��ه��م ع��رب االإن��رتن��ت م��ن مقر 
ويجدر  اأري����ح����ي����ة.  ب���ك���ل  ���ش��ك��ن��ه��م 
بالذكر باأن الباقات م�شّممة لدعم 
واملتو�شطة  ال�����ش��غ��رية  ال�����ش��رك��ات 
وامل�شتثمرين  ال�شناعية  وال�شركات 
ال�شوق بتكلفة  الذين يودون دخول 
بوابة  راك��ز  اأطلقت  كما  منخف�شة. 
 Portal( االإلكرتونية  خدماتها 
للم�شتثمرين  توفر  والتي   )360
مزايا ت�شمح لهم بتاأ�شي�ض اأعمالهم 
وا���ش��ت��خ��راج رخ�����ض اأع��م��ال مبنتهى 
تعبئة طلب  ط��ري��ق  ع��ن  ال�����ش��ه��ول��ة 
ال���ت�������ش���ج���ي���ل االإل�������ك�������رتوين ورف�����ع 
والتوقيع  امل���ط���ل���وب���ة  امل�������ش���ت���ن���دات 
التاأ�شي�ض  ع��ق��د  ع��ل��ى  االإل���ك���رتوين 

الإنهاء االإجراءات.
االأع����م����ال  رّواد  ب����اإم����ك����ان  اأ����ش���ب���ح 
واملتو�شطة  ال�����ش��غ��رية  وال�����ش��رك��ات 
االآن  اال�شتفادة  النا�شئة  وال�شركات 
م���ن ب���اق���ات امل��ك��ات��ب م���ن راك����ز هذا 

ال�شناعية  لالأغرا�ض  امل�شتودعات 
بتكلفة تبداأ من 195 درهم للمرت 
الراغبة  ال�شناعية  لل�شركات  املربع 
املدينة  قلب  يف  عملياتها  مببا�شرة 
ل��ت��ك��ون ع��ل��ى م��ق��رب��ة م��ن عمالئها 
التجزئة. مت ت�شميم هذه  ومتاجر 
منها  اال���ش��ت��ف��ادة  ليتم  امل�شتودعات 
كوحدات �شناعية خفيفة وللتجميع 

واأعمال التو�شعة.
االختيارات  ك��اف��ة  امل�����ش��ت��ث��م��ر  ل���دى 
راكز  م�شتودعات  يف  يتطلبها  التي 
امليناء  من  مقربة  على  كانت  �شواء 
اأو يف قلب املدينة من ناحية املكاتب 
ال��داخ��ل��ي��ة وت���وف���ر ال��ك��ه��رب��اء دون 
واحلرا�شة  االأمن  وخدمات  انقطاع 
جميع  ال�����������ش�����اع�����ة.  م����������دار  ع����ل����ى 
ال�شكل  على  م�شّممة  امل�شتودعات 
التحميل  ب�����ش��ه��ول��ة  ي�����ش��م��ح  ال�����ذي 
وال��ت��ف��ري��غ وم��ن��اول��ة ال��ب�����ش��ائ��ع مع 
املوظفني  �شكن  منطقة  من  قربها 

والعمال التابعني لراكز.
للمكاتب  راك��������ز  ب�����اق�����ات  ج���م���ي���ع 
وم�شتودعات التخزين وامل�شتودعات 
ال��رب��ي��ع متاحة  ل���ه���ذا  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 
تاأ�شرية  وت�شمل  م��ت��ع��ددة  ل�شنوات 
االإمارات  دولة  يف  للم�شتثمر  اإقامة 
الدفع  امل��ت��ح��دة وخ��ط��ط  ال��ع��رب��ي��ة 
امل��ي�����ّش��رة م���ع خ��ي��ار ت��اأ���ش��ي�����ض كيان 

منطقة حرة اأو كيان حملي..

م��ن امل���وان���ئ اال���ش��ت��ف��ادة اأي�����ش��اً من 
ب�����اق�����ات امل���������ش����ت����ودع����ات الأغ�����را������ض 
التخزين ب�شعر يبداأ من 150 درهم 
امل��رب��ع، حيث مت ت�شميم  امل��رت  على 
الباقات ب�شكل يتالءم مع متطلبات 
الب�شائع  ت���خ���زي���ن  يف  ال�������ش���رك���ات 
والتعبئة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  وامل�����ع�����دات 
ال�شناعية  واالأن�����ش��ط��ة  وال��ت��غ��ل��ي��ف 
اخلفيفة وغريها. كما تتوفر باقات 

الربيع، حيث توفر لهم الباقات كل 
ما يلزمهم من وحدات م�شرتكة اأو 
مكاتب جمهزة باخلدمات اأو مكاتب 
م�شتقلة اأو قابلة للتخ�شي�ض بتكلفة 
خ�شم  مع  دره��م   8240 من  تبداأ 
ال�شنوي ي�شل لغاية  التجديد  على 
وباإمكان ال�شركات العاملة   .35%
واال�شترياد  ال��ت�����ش��دي��ر  جم����ال  يف 
مقربة  على  خم��ازن  تتطلب  والتي 

اأكرب منتج قفازات يف العامل يتوقع 
عجزا مع ت�شاعد حرب كورونا 

•• كواالملبور-رويرتز

تتوقع �شركة توب جلوف املاليزية، التي ت�شنع واحدا من كل خم�شة قفازات عامليا، 
عجزا يف منتجها مع ارتفاع الطلب من اأوروبا والواليات املتحدة ب�شبب ات�شاع نطاق 
تف�شي فريو�ض كورونا مبا يفوق طاقتها. وقال رئي�ض جمل�ض االإدارة التنفيذي ليم 
وي ت�شاي لرويرتز بالهاتف اإن ال�شركة مددت فرتات الت�شليم ملواجهة زيادة الطلب. 
وقال ليم اإن ال�شركة تلقت طلبيات يف االأ�شابيع القليلة املا�شية من اأوروبا والواليات 
اإنتاج  جلوف  ت��وب  وت�شتطيع  تقريبا.  طاقتها  ملثلي  ت�شل  اأ�شا�شية  ب�شفة  املتحدة 
200 األف قفاز من املطاط الطبيعي وال�شناعي يوميا. ويبلغ عدد حاالت االإ�شابة 
وتقدمت  ومنطقة.  دول��ة   202 يف  األ��ف   600 م��ن  اأك��ر  عامليا  ك��ورون��ا  بفريو�ض 
الواليات املتحدة على ال�شني من حيث االإ�شابات. ومازالت اأوروبا ت�شجل اأكرب عدد 
 %100 بن�شبة  الطلبيات  يزيدون  عجز.  ثمة  “بالطبع  ليم  وتابع  الوفيات.  من 
وميكننا زيادتها 20 باملئة فقط، لذا ثمة عجز بني 50 و80 باملئة«. وتابع اأن زخم 
يظل  اأن  املنتظر  من  لكن  اأخ��رى  اأ�شهر  لثالثة  ي�شتمر  قد  اال�شتثنائية  امل�شرتيات 
الطلب قويا ملدة ت�شل اإىل ت�شعة اأ�شهر حتى مع بدء تباطوؤ الطلب قليال من اآ�شيا. 
وملواجهة هذا الو�شع، عدلت ال�شركة فرتة الت�شليم من 30 يوما لت�شل اإىل 150 
العمالء على ح�شة  تعمل على �شمان ح�شول جميع  ال�شركة  اإن  ليم  وقال  يوما. 
اأجهزة  ت�شيف  اأنها  واأ���ش��اف  ت�شليمها.  يجري  االإ�شافيةالتي  القفزات  من  عادلة 

ت�شنيع جديدة كل اأ�شبوع وميكنها زيادة االإنتاج مبا ي�شل اإىل 30 %.

املركزي امل�شري ي�شع حدا 
موؤقتا لل�شحب واالإيداع 

•• القاهرة-رويرتز

قال البنك املركزي امل�شري اأم�ض اإنه قرر و�شع حد يومي موؤقت لعمليات 
ال�شحب واالإيداع النقدي بفروع البنوك واأجهزة ال�شراف االآيل للحد من 

خماطر انت�شار فريو�ض كورونا.
اأو�شح املركزي امل�شري يف بيان اأن احلد اليومي لعمليات االإيداع وال�شحب 
لالأفراد  دوالرا(   637( جنيه  اآالف  ع�شرة  اأ�شبح  البنوك  بفروع  النقدي 
االإيداع  لعمليات  اليومي  احل��د  اأ�شبح  بينما  لل�شركات،  جنيه  األ��ف  و50 

وال�شحب النقدي من اأجهزة ال�شراف االآيل خم�شة اآالف جنيه.
وُي�شتثنى من ذلك �شحب ال�شركات ما يلزمها ل�شرف م�شتحقات عامليها.

على  واالعتماد  النقد  ب���اأوراق  التعامل  “تقليل  اإىل  امل��رك��زي  البنك  ودع��ا 
كالبطاقات  االإل��ك��رتون��ي��ة  ال��دف��ع  و�شائل  وا�شتخدام  البنكية  التحويالت 

امل�شرفية وحمافظ الهاتف املحمول«.
للتحويالت  امل�شاحبة  امل�شاريف  باإلغاء  قامت  البنوك  “كافة  اأن  واأ�شاف 

وا�شتخدام و�شائل واأدوات الدفع االإلكرتونية” تي�شريا علي املواطنني.
بلغ عدد امل�شابني بفريو�ض كورونا يف م�شر 576 حالة وعدد الوفيات 36 

حالة، وفقا لوزارة ال�شحة.
ملواجهة  ا�شتثنائية  اإج����راءات  و�شط  امل��رك��زي  البنك  ق���رارات  اأح���دث  ت��اأت��ي 
التداعيات االقت�شادية النت�شار فريو�ض كورونا حيث اأوقفت م�شر ت�شدير 
البقوليات ثالثة اأ�شهر للحفاظ على االإمدادات املحلية، و�شبق ذلك خف�ض 

اأ�شعار الفائدة الرئي�شية ور�شد 100 مليار جنيه للتعامل مع االأزمة.
ا�شمه  ن�شر  ع��دم  طالبا  ل��روي��رتز  احلكومية  البنوك  ب��اأح��د  م�شريف  وق��ال 
“الهدف من القرارات اجلديدة حماولة خف�ض القوة ال�شرائية ومواجهة 

الت�شخم واحلفاظ على خمزون البالد من ال�شلع االأ�شا�شية.«
تراجع ت�شخم اأ�شعار امل�شتهلكني باملدن امل�شرية اإىل 5.3 باملئة يف فرباير 
�شباط من 7.2 باملئة يف يناير كانون الثاين، لكن احلكومة توقعت االأ�شبوع 
املا�شي ارتفاعه اإىل 9.8 باملئة اإذا ا�شتمرت اأزمة كورونا حتى دي�شمرب كانون 
2020، ب�شبب ارتفاع الطلب على بع�ض املنتجات مثل امل�شتلزمات  االأول 

الطبية واملطهرات.
 

�شركات االإنرنت يف بريطانيا تلغي احلد االأق�شى للبيانات  
 •• لندن-رويرتز:

اأم�ض  الربيطانية  احلكومة  قالت 
االأح����د اإن ���ش��رك��ات االت�����ش��االت يف 
ال����ب����الد واف����ق����ت ع���ل���ى رف�����ع كافة 
على  للبيانات  الق�شوى  احل���دود 
خ���دم���ات ال��ن��ط��اق ال��ع��ري�����ض على 
اأ�شبحت  وال���ت���ي  ال���ث���اب���ت  اخل����ط 
املعزولني  للنا�ض  احل��ي��اة  ���ش��ري��ان 
فريو�ض  اأزم���ة  خ��الل  منازلهم  يف 

كورونا.
وتعهدت ال�شركات ومن بينها )بي.
تي( وفرجني ميديا و�شكاي وتوك 
املتعاملني  وح��م��اي��ة  ب��دع��م  ت����وك 

خالل اجلائحة بعد حمادثات مع 
احلكومة وهيئة تنظيم االت�شاالت 

يف بريطانيا )اأوفكوم(.
وم����ن ب���ني االإج����������راءات االأخ�����رى 
يجدون  ال��ذي��ن  العمالء  م�شاعدة 
نتيجة  ال��ف��وات��ري  دف���ع  يف  �شعوبة 
الهاتف  باقات  وحت�شني  اجلائحة 
ل�شمان  االأر�شي  واخلط  املحمول 
اأن يظل النا�ض على ات�شال واإعطاء 
الفئات  اأع���ط���ال  اأول���وي���ة الإ����ش���الح 

ال�شعيفة من املتعاملني.
الثقافة  وزي��ر  دودن  اأوليفر  وق��ال 
يف بيان للحكومة “من ال�شروري 
اأن يظل النا�ض يف منازلهم حلماية 

واإنقاذ  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����ش��ح��ة  ه��ي��ئ��ة 
ت�شاعد  ال���ب���اق���ة  وه�����ذه  االأرواح. 
ال��ن��ا���ض ع��ل��ى ال��ب��ق��اء ع��ل��ى ات�شال 

اأثناء وجودهم يف املنزل.«
ال�شركات  م����ن  ال���ع���دي���د  وات����خ����ذ 
العمالء  ل��دع��م  ب��ال��ف��ع��ل  خ��ط��وات 
خالل االأزمة ومن بينها الت�شهيل 
للمخاطر  املعر�شني  النا�ض  على 
التي  امل���ع���ل���وم���ات  اإىل  ال���و����ش���ول 
االأخرى  وال�شركات  يحتاجونها. 
هي  االل��ت��زام��ات  على  وافقت  التي 
وف���وداف���ون  واأو.2  ري��ت�����ض  اأوب������ن 
وثري وهايرب اأوبتيك وجيجاكلري 

و)كيه.�شي.اأو.اإم(.

�شيوؤول تقدم لل�شوق 
املحلي 12 مليار دوالر 

•• �صيوا-وكاالت:

مليار   12 اجلنوبية  ك��وري��ا  تقدم 
دوالر لل�شوق املحلي غداً الثالثاء، 
قيمته  ملبلغ  االأوىل  ال��دف��ع��ة  وه��ي 
�شخه،  ���ش��ي��ت��م  دوالر،  م��ل��ي��ار   60
ات��ف��اق م��ب��ادل��ة العمالت  مب��وج��ب 
م���ع ال����والي����ات امل���ت���ح���دة، ط��ب��ق��اً ملا 
“كيه.بي.اإ�ض.وولد”  ذكرته �شبكة 
اأم�ض  اجلنوبية،  الكورية  االإذاعية 

االأحد.
�شيتلقى  اأن�����ه  ك���وري���ا  ب��ن��ك  وذك�����ر 
بالعمالت  ل����ق����رو�����ض  ع�����ط�����اءات 
م��وؤ���ش�����ش��ات مالية  م���ن  االأج��ن��ب��ي��ة 
حملية يوم الثالثاء املقبل. و�شيتم 
ال�����ش��وق من  بالفعل يف  امل���ال  ���ش��خ 

اخلمي�ض املقبل بعد املزايدات. 
مبلغ  �شقف  يبلغ  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 
دوالر  م���ل���ي���ون   300 امل������زاي������دة 
خالل  ال��دف��ع  م�شتحقة  لقرو�ض، 
دوالر  م��ل��ي��ار  و1.5  اأي������ام،  ���ش��ب��ع��ة 
خالل  ال��دف��ع  م�شتحقة  ل��ق��رو���ض 

84 يوماً.
وكان بنك كوريا وبنك االحتياطي 
االحتادي االأمريكي اتفقا االأ�شبوع 
اتفاق  على  التوقيع  على  امل��ا���ش��ي 
م��ب��ادل��ة ال��ع��م��الت مل��واج��ه��ة نق�ض 
العمالت  �شرف  �شوق  يف  ال���دوالر 
االأج����ن����ب����ي����ة، ال����ن����اج����م ع�����ن وب�����اء 

كورونا.
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الفجر الريا�ضي

االأل�����ع�����اب  دورة  اإرج����������اء  ���ش��ي��ل��ق��ى 
ال���ت���ي كانت  ال�����ش��ي��ف��ي��ة  االأومل���ب���ي���ة 
م��ق��ررة ه���ذا ال��ع��ام يف ط��وك��ي��و اىل 
2021، ترحيب ال�شركات الراعية 
ال���ت���ي ت��ن��ف��ق م���الي���ني ال��������دوالرات 
ل��ت��ك��ون ج���زءا م��ن احل����دث، يف ظل 
الراهنة  االق��ت�����ش��ادي��ة  ال�����ش��ع��وب��ات 
الناجتة عن تف�شي فريو�ض كورونا 
امل�شتجد، بح�شب ما يرى خرباء يف 

جمال الت�شويق الريا�شي.
الدولية  االأومل��ب��ي��ة  اللجنة  واأعلنت 
م���ع احلكومة  ب��االت��ف��اق  ال��ث��الث��اء 
ت��اأج��ي��ل االأل����ع����اب التي  ال��ي��اب��ان��ي��ة 
ك��ان��ت م���ق���ررة ب���ني ب���ني 24 متوز 
اأغ�شط�ض،  اآب  م��ن  والتا�شع  يوليو 
االحتادات  من  وا�شعة  �شغوط  بعد 
وال��ري��ا���ش��ي��ني ب��ط��ل��ب االإرج�������اء يف 
ظل توقف الن�شاط الريا�شي حول 

العامل ب�شبب “كوفيد19-”.
االومل���ب���ي���ة  ل���الل���ع���اب  ي�����ش��ب��ق  ومل 
ع�شرها  يف  األ��غ��ي��ت  اأو  اأرج���ئ���ت  اأن 
 ،)1896 العام  منذ  )اأي  احلديث 

ل�شبب با�شتثناء احلرب العاملية.
وت���رت���ب���ط ����ش���رك���ات ع���امل���ي���ة كربى 
اللجنة  م��ع  �شخمة  م��ال��ي��ة  ب��ع��ق��ود 
االأوملبية  الدورة  االأوملبية ومنظمي 
ال��ت��ي ت��ع��د اأك����رب ح���دث ري��ا���ش��ي يف 
ال����ع����امل، وت���ن���ظ���م م�����رة ك����ل اأرب���ع���ة 
اأع������وام مب�����ش��ارك��ة زه�����اء 11 األ���ف 

االآالف  م���ئ���ات  وح�������ش���ور  ري���ا����ش���ي 
م���ن امل�����ش��ج��ع��ني، م���ا ي��وف��ر فر�شة 

ت�شويقية ال مثيل لها للمعلنني.
يرى متخ�ش�شون  ذل��ك،  رغم  على 
حفيظة  ي���ث���ري  ل����ن  ال���ت���اأج���ي���ل  ان 
ال�����ش��رك��ات ال���راع���ي���ة، ال���ش��ي��م��ا وان 
على  يقت�شر  ال  ال��ف��ريو���ض  ت��اأث��ري 
اأي�شا  ت�شبب  بل  الريا�شي،  املجال 
املايل  ال�شعيد  على  بالغة  باأ�شرار 

واالقت�شادي.
�شوريل،  مارتن  الربيطاين  وي��رى 
اخل��ب��ري ال��ربي��ط��اين امل��خ�����ش��رم يف 
جمال االإعالن، ان تاأجيل االأوملبياد 
كان منطقيا لي�ض فقط من وجهة 
اأي�شا،  اقت�شادية  بل  ريا�شية،  نظر 
يوازي  الفريو�ض  تاأثري  بات  بعدما 

تاأثري احلروب.
بي  “دبليو  �شركة  موؤ�ش�ض  ويو�شح 
“الرعاة  بي” لوكالة فران�ض بر�ض 
���ش��ي��ف�����ش��ل��ون )اإق����ام����ة االأومل���ب���ي���اد( 
ال���ع���ام امل��ق��ب��ل يف ك���ل االح�����وال  يف 
الوقت  يف  القائمة  للفو�شى  نظرا 
ال���راه���ن، ل���ذا ف����اإن االأم����ر منا�شب 
يف  الرعاة”،  م���ن  ل��ل��م��ج��م��وع��ت��ني 

اإ�شارة اىل الدوليني واملحليني.
وي�������ش���ي���ف �����ش����وري����ل، ال�������ذي ت���رك 
 ،2018 ع����ام  بي”  ب���ي  “دبليو 
“ي�شاألني النا�ض عما اإذا كان الركود 
االق���ت�������ش���ادي ح��ال��ي��ا خم��ت��ل��ف��ا عن 

غريه. اأقول اإن ال مثيل له، املقارنة 
الوحيدة هي مع زمن احلرب”.

ويتوقع ان يكون “الربع الثاين من 
العام �شعبا جدا )على �شعيد  هذا 
اأقل  الثالث  الربع  املالية(،  النتائج 
الربع االأخري ف�شيكون  اأما  �شعوبة 
من  اإ���ش��ارات  هناك  �شتكون  اأف�شل، 
اأجل التعايف بحلول املوعد اجلديد 

لالألعاب”.
م���ن ج��ه��ة اأخ������رى، ي��رف�����ض املدير 
اللجنة  يف  ال�������ش���اب���ق  ال��ت�����ش��وي��ق��ي 

باين  مايكل  االي��رل��ن��دي  االأومل��ب��ي��ة 
ان  اىل  اأ������ش�����ارت  ال���ت���ي  ال���ت���ق���اري���ر 
توما�ض  االأمل�������اين  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ض 
امل��ح��ل��ي��ني ر�شخوا  وامل��ن��ظ��م��ني  ب���اخ 

لرغبات �شركائهم التجاريني.
“االأمر  ب���ر����ض  ل��ف��ران�����ض  وي���ق���ول 
ب��ع��دا ع��ن احلقيقة ه��و ان  االأك����ر 
الدولية  االأومل���ب���ي���ة  ال��ل��ج��ن��ة  ق�����رار 
التجاريني”،  ب��ال�����ش��رك��اء  م��رت��ب��ط 
مو�شحا اأن املتعارف عليه يف حاالت 
مماثلة هو “اإبالغهم م�شبقا، لكن 

لي�ض ا�شت�شارتهم” ب�شاأن القرار.
و�شبق لباخ ان �شدد على ان التبعات 
يتم  “مل  االأومل��ب��ي��اد  لتاأجيل  املالية 
االأولوية،  ولي�شت  اإل��ي��ه��ا  ال��ت��ط��رق 

االأمر يتعلق بحفظ احلياة”.
قرابة  اأم�شى  ال��ذي  باين  ويو�شح 
اللجنة  يف  ال����زم����ن  م����ن  ع���ق���دي���ن 
ب��ارز يف  اإل��ي��ه دور  ال��دول��ي��ة وين�شب 
الرتويج لعالمتها التجارية وجذب 
الدولية  الهيئة  اأن  ال��ي��ه��ا،  ال��رع��اة 
ل��ي�����ض جت����اري����ة ب���ق���در االحت�������ادات 

والهيئات الريا�شية االأخرى.
القدم  ك����رة  “بطوالت  وي�����ش��ي��ف 
موؤ�ش�شات  ه��ي  واح���د  وال��ف��ورم��وال 
املبالغ  ك��ان��ت  واإن  اأك�����ر،  جت���اري���ة 
من  بكثري”  اأق������ل  ف��ي��ه��ا  امل���ال���ي���ة 
اأو  ع�����ائ�����دات احل����رك����ة االأومل����ب����ي����ة 
نحو  اليابان  ر�شدت  التي  االأل��ع��اب 

الإقامتها. دوالر  مليار   12
ويندرج الرعاة االأ�شا�شيون لالألعاب 
�شمن “برنامج ال�شريك االأوملبي” 
عام  الدولية  اللجنة  و�شعته  ال��ذي 

�شركة   14 حاليا  وي�شم   ،1985
للم�شروبات  كوال”  “كوكا  م��ن��ه��ا 
لل�شيارات  و”تويوتا”  ال���غ���ازي���ة 

و”�شام�شونغ” لاللكرتونيات.
مئة  م��ن  اأك���ر  منها  ك��ل  وت�شتثمر 

مليون دوالر لتكون راعيا اأ�شا�شيا.
�شغل تريين�ض بورنز من�شب املدير 
االأوملبية  ال��ل��ج��ن��ة  يف  ال��ت�����ش��وي��ق��ي 
الرئي�ض  ن��ائ��ب  حاليا  وه��و  �شابقا، 
التنفيذي ل�شركة “غلوب �شبورت” 
و�شركة  الت�شويق  مبجال  املخت�شة 
“اجنني �شوب” للعالمة التجارية، 
ل�”األيانز”،  ا�شت�شاريا  دورا  ويقدم 
�شركة التاأمني التي تعد من الرعاة 

االأ�شا�شيني لالأوملبياد.
يوؤثر  مل  التاأجيل  ان  بورنز  وي��رى 
ب�شكل كبري على ال�شركات الراعية، 
�شتحتفظ  االأل����ع����اب  وان  ال���ش��ي��م��ا 
لدى   ”2020 “طوكيو  بت�شمية 
امل��ق��ب��ل، بح�شب  ال��ع��ام  اإق��ام��ت��ه��ا يف 
ت��اأك��ي��د م�����ش��وؤول��ني ي��اب��ان��ي��ني هذا 

االأ�شبوع.
ويقول “هذا اأمر غري م�شبوق لكل 
الرعاة الذين تنتهي فرتة حقوقهم 
بنهاية  مت��دي��ده��ا  ي��ت��م  اأو  ت��ب��داأ  اأو 
ف��رتة االأع���وام االأرب���ع )2020(”، 
االأ�شا�شيني  “االأمرين  ان  مو�شحا 
الفريد  ال��و���ش��ع  ه��ذا  م��ع  للتعامل 

هما املرونة واالإن�شاف”.

عقود  احل������ظ،  “حل�شن  وي���ت���اب���ع 
الرعاية االأوملبية دقيقة لناحية اأين 
ا�شتخدام  وكيف ومتى ومن ميكنه 
لالألعاب  ال��ف��ك��ري��ة  امل��ل��ك��ي��ة  ح��ق��وق 

االأوملبية”.
طماأنت  اللجنة  ان  ب��ورن��ز  ويو�شح 
ال��رع��اة ال��ذي��ن تنتهي ع��ق��وده��م يف 
للجنة  “�شبق  م�شيفا   ،2020
اأن  اأع��ل��ن��ت  ان  ال���دول���ي���ة  االأومل���ب���ي���ة 
تنتهي  الذين  طوكيو  اأوملبياد  رع��اة 
حقوقهم هذا العام، �شيتم متديدها 

لالألعاب العام املقبل”.
خطوات  اتخاذ  �شرورة  اىل  وي�شري 
لكنني  الفئات،  بع�ض  “يف  للتاأقلم 
اأمر �شيكون  اأي  اأن  اأرى  �شخ�شيا ال 

�شعبا اأو غري قابل للحل”.
العام  اأومل���ب���ي���اد  ان  ب���ورن���ز  وي��ع��ت��رب 
لناحية  خم��ت��ل��ف��ا  ���ش��ي��ك��ون  امل��ق��ب��ل 
�شيحمل  لكونه  العاطفي،  التاأثري 
الوباء  على  تغلب  العامل  ان  ر�شالة 
اىل  ال�شبت  م�شاء  حتى  اأدى  ال��ذي 
األ����ف �شخ�ض   30 اأك����ر م��ن  وف����اة 

حول العامل.
بالن�شبة  اأقله  “االأوملبياد،  ويو�شح 
اإذا  واالأم�������ل  ال���ت���ف���اوؤل  ي��ع��ن��ي  يل، 
االأزمة  اإن��ه��اء  اأو  اح��ت��واء  جنحنا يف 
ال��ع��امل��ي��ة ال���ع���ام امل��ق��ب��ل، اأع��ت��ق��د اأن 
الحتفال  من�شة  �شتكون  االأل���ع���اب 

فريد ورائع لالن�شانية”.

ت����وا�����ش����ل م�����ب�����ادرة جم���ل�������ض دب���ي 
وخلك   .. ن�شيط  “خلك  الريا�شي 
و�شائل  ع���رب  ان��ت�����ش��اره��ا  �شليم” 
املختلفة  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 
اجلماهريي  ال��ت��ف��اع��ل  زي�����ادة  م���ع 
ومن  والن�شاء  الرجال  من  الكبري 
مع  واالأع��م��ار  اجلن�شيات  خمتلف 
اأطلقها  التي  الرائدة  املبادرة  هذه 
ب��ه��دف حت��ف��ي��ز اجلمهور  امل��ج��ل�����ض 
وممار�شة  امل���ن���زل  يف  ال��ب��ق��اء  ع��ل��ى 
ال���ري���ا����ش���ة وال���ن�������ش���اط ال����ب����دين، 
مكونات  ج��م��ي��ع  ب��ه��ا  وي�����ش��ت��ه��دف 

املجتمع.
وو�����ش����ل����ت امل������ب������ادرة خ������الل اأي������ام 
اإىل  وال�����ش��ب��ت  واجل��م��ع��ة  اخلمي�ض 
من  متابع  مليون   1.3 م��ن  اأك��ر 
الفرتة  الدولة، وهي  داخل وخارج 

التي تزامنت مع البقاء يف املنزل.
اأكر  امل��ب��ادرة  يف  امل�شاركني  ون�شر 
وف���ي���دي���و  ������ش�����ورة   3800 م�����ن 
�شجلوا خاللها تدريباتهم املنزلية 
االأدوات  م�����ش��ت��خ��دم��ني  امل��ت��ن��وع��ة 
املنزلية الب�شيطة الأداء التمرينات، 
وتفنن امل�شاركني يف ابتكار تدريبات 
ريا�شية جديدة ومتنوعة لتتنا�شب 
مع م�شاحة املنزل ومكان التدريب، 
لتتحول املبادرة اإىل حتدًيا يتناف�ض 
فيه امل�شاركني فيما بينهم لتقدمي 

اأكر التدريبات ابتكاًرا وتنوًعا.
الريا�شية  ال�����ش��االت  وا�شلت  كما 
ومراكز التدريب الر�شمية ومدربو 
املحرتفني عر�ض  البدنية  اللياقة 

يومي  ب�شكل  التدريبية  براجمهم 
حمددة  اأوق�����ات  ويف  ان��ق��ط��اع  دون 
يتم  وال��ت��ي  اجلمهور  يتابعها  لكي 
بثها ب�شكل مبا�شر ل�شاعات طويلة 
على مدار اأيام االأ�شبوع من خالل 
ويتم  االجتماعي  التوا�شل  و�شائل 
فيها تقدمي تدريبات لياقة بدنية 
من  املئات  معها  ويتفاعل  منزلية 

املتابعني ب�شكل متوا�شل.
من  الكثريين  امل��ب��ادرة  حفّزت  كما 
االأف���راد وامل��درب��ني املخت�شني على 

ت��ك��وي��ن جم���م���وع���ات ت���دري���ب عن 
ومن  واأ�شدقاءهم،  ملتابعيهم  بعد 
التوا�شل  و�شائل  يف  املوؤثرين  بني 
االجتماعي ماكرو �شيالكي مدرب 
جمموعة  ومدير  البدنية  اللياقة 
االإم���ارات  كليك  اأون  فيت  ���ش��االت 
ال���ري���ا����ش���ي���ة، وال������ذي ت��ف��اع��ل مع 
امل��ب��ادرة وق��ام ببث درو����ض جمانية 
قناته  ع����رب  امل����ن����زل  م����ن  ي���وم���ي���ة 
التوا�شل  و���ش��ائ��ل  ع��ل��ى  ال��ر���ش��م��ي��ة 
تدريبات  ف��ي��ه��ا  ق���دم  االج��ت��م��اع��ي 

مو�شيقى  ع���ل���ى  م��ب��ت��ك��رة  ب���دن���ي���ة 
تفاعل  وال��ت��ي  ال�شهرية  م��اك��اري��ن��ا 
امل��ت��اب��ع��ني، وعرب  امل��ئ��ات م��ن  معها 
فيه  بامل�شاركة  �شعادته  عن  ماكرو 
“اأ�شكر جمل�ض دبي  املبادرة وقال: 
الريا�شي على هذه املبادرة الرائعة 
ال��ت��ي جت��ع��ل م��ن امل��ك��وث يف املنزل 
اأوقاًتا ممتعة، واإنه الأمر مده�ض اأن 
خالل  للمجتمع  نافًعا  �شيًئا  نقدم 
م��ن احلجر  ال�شعبة  ال��ف��رتة  ه��ذه 
املبا�شرة  ال��درو���ض  ه��ذه  ال�شحي، 

طريقة  اأف�شل  هي  االإنرتنت  عرب 
و�شعداء  ن�شيطني  اجلميع  جلعل 

خالل فرتة جلو�شهم باملنزل”.
وتنوعت فئات املتابعني بني الرجال 
والن�شاء حيث و�شلت ن�شبة الرجال 
فيما   79.4% للمبادرة  املتابعني 
الن�شاء  من  املتابعني  ن�شبة  و�شلت 
غالبية  وك�������ان   ،20.4% اإىل 
املتابعني من ال�شباب من عمر 25 
ن�شبتهم  بلغت  حيث  ع��ام   34 اإىل 
وو�شلت  املتابعني،  م��ن   54.2%

عمر  م��ن  املتابعني  ال�شباب  ن�شبة 
اإىل 24 اإىل %25، وتوزعت   18
 18.8% ال�  املتابعني  ن�شبة  باقي 
ع��ل��ى االأط���ف���ال وال��ب��ال��غ��ني م��ا بني 
�شمت فئة  كما  عام،   65 اإىل   35
اأ�شحاب  امل����ب����ادرة  يف  امل�������ش���ارك���ني 

الهمم.
ك��م��ا و���ش��ل��ت ن�����ش��ب��ة امل��ت��اب��ع��ني من 
من  واملتابعني   ،55.1% ال��ع��رب 
االإجنليزية  ب��ال��ل��غ��ة  ال���ن���اط���ق���ني 
وكان من بني املتابعني   ،41.6%
االإيطالية  باللغة  الناطقني  م��ن 

والكرواتية والرو�شية.
امل����ب����ادرة خم��ت��ل��ف فئات  وت�����ش��ّج��ع 
التدريبات  موا�شلة  على  املجتمع 
الن�شاط  ومت����اري����ن  ال���ري���ا����ش���ي���ة 
الفرتة  خ���الل  امل���ن���زل  ال���ب���دين يف 
اجل�شم  على  للمحافظة  احل��ال��ي��ة 
الدموية  ال���دورة  وتقوية  ال�شليم 
ونظام املناعة، كما تهدف اإىل حث 
املجتمع  فئات  كافة  من  اجلمهور 
ا�شتجابة  امل���ن���زل  يف  ال��ب��ق��اء  ع��ل��ى 
الر�شيدة  ال����ق����ي����ادة  ل���ت���وج���ي���ه���ات 
حل��م��اي��ة اجل��م��ه��ور ول��ل��وق��اي��ة من 

الوباء املنت�شر،
ومي���ك���ن ل��ل��ج��م��ه��ور امل�������ش���ارك���ة يف 
وخلك  ن�����ش��ي��ط..  “خلك  م���ب���ادرة 
مقاطع  ن�����ش��ر  خ���الل  م���ن  �شليم” 
فيديو لتدريباتهم من املنزل عرب 
التوا�شل  و���ش��ائ��ل  يف  ح�����ش��اب��ات��ه��م 
تنفيذ  خ�����الل  م����ن  االج���ت���م���اع���ي 
تنا�شب  ب�����ش��ي��ط��ة  ب��دن��ي��ة  مت���اري���ن 

البدنية  وامل�شتويات  الفئات  جميع 
وامل����ع����دات  االأدوات  ب���ا����ش���ت���خ���دام 
املتوفرة باملنزل مهما كانت ب�شيطة، 
اخل�����روج،  اإىل  احل���اج���ة  دون  م���ن 
ون�شاط  �شحة  على  حفاًظا  وذل��ك 
املجتمع،  اأف������راد  ج��م��ي��ع  و����ش���ع���ادة 
ا�شتخدام  امل�����ش��ارك��ني  ع��ل��ى  وي��ج��ب 
و�شم حتدي جمل�ض دبي الريا�شي 

 ،D S C C h a l l e n g e #
@ املجل�ض  ح�شاب  اإىل  واالإ����ش���ارة 
الن�ض، كما ميكن  dubaisc يف 
من  �شخ�شني  تر�شيح  للم�شاركني 
التحدي،  اأ�شدقائهم للم�شاركة يف 
الريا�شي  دب��ي  جمل�ض  يقوم  حتى 
ح�شابه  على  الفيديو  ن�شر  ب��اإع��ادة 

الر�شمي.

اأوملبياد طوكيو.. تاأجيل االألعاب متنف�س للرعاة 

مبادرة رائدة من دبي اإىل العامل لدعم التدريب الريا�صي يف املنزل

)خلك ن�شيط.. وخلك �شليم( ت�شل اإىل 1.3 مليون خالل عطلة نهاية االأ�شبوع

•• اأبوظبي-وام:

حممد  تر�شيح  الوطنية  االأوملبية  للجنة  العامة  االأم��ان��ة  اعتمدت 
اللجنة  لرئا�شة  للمالكمة  االإم����ارات  احت��اد  رئي�ض  نائب  خاطر  ب��و 
العامة  االأم��ان��ة  اإىل  ر�شمية  ر�شالة  وبعثت  اخلليجية،  التنظيمية 
اللجنة  مقر  اأن  خا�شة  ال�����ش��اأن،  ب��ه��ذا  اخلليجية  االأومل��ب��ي��ة  للجان 

التنظيمية اخلليجية للمالكمة موجود يف اأبوظبي.
واأكد ح�شن احلمادي اأمني �شر احتاد االإم��ارات للمالكمة اأمني �شر 
اللجنة التنظيمية اخلليجية اأن االحتاد رفع خطابا بالرت�شيح للجنة 
على  غريبا  لي�ض  خاطر  ب��و  حممد  اأن  الوطنية..منوها  االأومل��ب��ي��ة 
التنفيذي لالحتاد  باملكتب  كونه ع�شوا  واخلليجي،  العربي  امل�شهد 

الرت�شيح  هذا  واأن  به،  القانونية  للجنة  ورئي�شا  للمالكمة،  العربي 
جاء بعد الت�شاور والتن�شيق داخل احتاد االإمارات للمالكمة، ليتوىل 
بو خاطر امل�شوؤولية خلفا ل�شعادة ال�شيخ حامد بن خادم بن بطي اآل 

حامد.
ال�شيخ حامد بن  ل�شعادة  بال�شكر والتقدير  وقال احلمادي: نتوجه 
خادم بن بطي اآل حامد الذي اأكد اأنه �شيكون دائما معنا بالتوجيه 
اخلليجية  امل��الك��م��ة  اإدارة  يف  الطويلة  خل��ربت��ه  وامل�����ش��ورة  وال��دع��م 
واالآ�شيوية والعاملية..الفتا اإىل اأن احتاد االإم��ارات حتت رئا�شته قاد 
وراء  وك��ان  اللعبة،  وتطوير  تاأ�شي�ض  اإىل  بالكامل  اخلليج  منطقة 
وال�شباب  الكبار  م�شتوى  على  االأوىل  اخلليجية  البطوالت  تنظيم 
املنطقة، قبل  والنا�شئني مما حقق نقلة نوعية للعبة على م�شتوى 

امتنانه  واأع��رب عن  الريا�شي لظروفه اخلا�شة..  العمل  يعتزل  اأن 
وا�شل  ال���ذي  للمالكمة  االإم���ارات���ي  االحت���اد  رئي�ض  العتيبة  الأن�����ض 

امل�شرية وحقق اإجنازات اإدارية كبرية م�شهود لها .
وعن اخلطوات التالية لهذا الرت�شيح اأو�شح االأمانة العامة للجنة 
االأوملبية الوطنية على توا�شل م�شتمر مع اأع�شاء اللجنة التنظيمية 
اخلليجية وهناك قبول عام بالرت�شيح وبانتظار رد االأمانة العامة 
اأن يتم عقد اجتماع  الوارد  العربية، ومن  الوطنية  االأوملبية  للجان 
املرئي” للت�شاور حول  “ االت�شال  نظام  بعد من خالل  قريبا عن 
واعتماد  اخلليجية،  ال�شاحة  على  وامل�شتجدات  االأم���ور  من  الكثري 
ت�شورات امل�شابقات يف املرحلة املقبلة لال�شتمرار يف م�شرية تطوير 

اللعبة باملنطقة.

االأوملبية الوطنية تعتمد تر�شيح بوخاطر لرئا�شة اللجنة التنظيمية اخلليجية للمالكمة

ال�شعودي،  ج��دة  احت��اد  ن��ادي  با�شم  الر�شمي  املتحدث  نفى 
اأح��م��د ���ش��ادق دي���اب، م��ا ت��ردد ع��ن تفاو�ض ن��ادي��ه م��ع العب 
االأه��ل��ي امل�����ش��ري، ح�����ش��ام ع��ا���ش��ور، مت��ه��ي��داً ل�شمه يف فرتة 

االنتقاالت ال�شيفية املقبلة.
قال دياب يف ت�شريحات تليفزيونية: “عا�شور �شفقة جيدة 
الأي ناد يرغب يف �شمه، وذلك لقدراته وخربته الكبرية يف 

املالعب”.
االآن، وكذلك  ناديه مل يطلب �شم عا�شور حتى  اأن  واأ�شاف 
اأن االأمر يخ�ض اجلهاز  حممود عبد املنعم كهربا، مو�شحاً 

الفني فقط.
عا�شور  حل�شام  التجديد  ع��دم  اأع��ل��ن  امل�شري  االأه��ل��ي  وك��ان 
بنهاية املو�شم، وعر�ض عليه االعتزال مع تنظيم مباراة له، 

والتكفل مب�شاريف دروات تدريبية له �شواء فنية اأو اإدارية، 
مع توفري عمل له يف قناة النادي، اإال اأن الالعب مل يح�شم 
م�شريته  ملوا�شلة  اآخ��ر  لنادي  االنتقال  اأو  باالعتزال  اأم��ره 

كالعب.
ال��دوري امل�شري موقوف حالياً، �شمن االإجراءات  اأن  يذكر 

االحرتازية ملواجهة فريو�ض كورونا امل�شتجد. 

احتاد جدة: مل نفاو�س ح�شام عا�شور اأو كهربا
اأكد حار�ض مرمي املنتخب امل�شري، ع�شام احل�شري، 
اأنه مل يقرر اعتزال الكرة حتى االآن، رغم ابتعاده عن 

املالعب.
مل  اأن���ه  تليفزيونية،  ت�شريحات  يف  احل�����ش��ري  ق���ال 

ي�شتقر على موعد اعتزاله الكرة، مو�شحاً اأنه �شيحدد 
موقفه خالل الفرتة املقبلة.

املو�شم  ب��داي��ة  م��ن��ذ  ن���اد  الأي  احل�����ش��ري  ين�شم  ومل 
اجلاري، ويتدرب بعيداً عن اأي ن�شاط للكرة. 

ع�شام احل�شري: مل اأعتزل 
كرة القدم حتى االآن
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اقرتح مدرب نانت كري�شتيان غوركوف بدء املو�شم اجلديد من الدوري الفرن�شي 
لكرة القدم يف �شهر �شباط/فرباير املقبل عو�شا عن موعده املعتاد �شيف العام 

احلايل، يف ظل التوقف الراهن ب�شبب فريو�ض كورونا امل�شتجد.
األف وفاة معلنة   30 باأكر من  “كوفيد19-” الذي ت�شبب  واأدى تف�شي وباء 
حول العامل، اىل تعليق خمتلف املناف�شات الريا�شية، ومنها مباريات كرة القدم 
يف فرن�شا “حتى اإ�شعار اآخر”. ويف ظل عدم الو�شوح ب�شاأن متى تتيح الظروف 
من  تبقى  عما  بالت�شاوؤل  املعنيني  من  العديد  ب��داأ  املباريات،  معاودة  ال�شحية 
املو�شم احل��ايل وم�شري موعد انطالق املو�شم املقبل، وال��ذي ع��ادة ما يكون يف 

اآب اأغ�شط�ض.
حتديد  م�شاألة  ان  بر�ض،  فران�ض  وكالة  مع  هاتفي  ات�شال  يف  غ��ورك��وف  وق��ال 
 )...( ال�شحية  الت�شاوؤالت  مع  مقارنة  ثانوي  اأمر  “هو  املباريات  ملعاودة  موعد 
لي�شت لدي فكرة حمددة. ثمة جوانب اقت�شادية لي�شت على دراية كاملة بها، 
وال تهمني حتى”، م�شددا يف الوقت عينه على انه “ال ميكنني اأن اأتخيل فعال 

كيف ميكن لنا اأال ننهي املو�شم”.
وعلقت مناف�شات دوري الدرجة االأوىل يف فرن�شا بعد املرحلة الثامنة والع�شرين 

)من 38(، علما باأن نانت يحتل املركز الثالث ع�شر )من 20(.
اأكرب هو  64 عاما، �شدد على ان ما يهمه ب�شكل  امل��درب البالغ من العمر  لكن 
موعد انطالق املو�شم املقبل، مو�شحا “ثمة اأو�شاع اقت�شادية �شتكون خمتلفة 
ب�شكل كامل بالن�شبة اىل بع�ض االأندية، و�شتغرّي املعطيات بالكامل، ولي�ض فقط 

على �شعيد كرة القدم”.
الغرافة  ن��ادي  ال��ذي �شبق له تدريب  العوامل، دع��ا غوركوف  ويف ظل كل ه��ذه 
القطري، اىل التفكري “بتاأجيل انطالق املو�شم لنبداأ يف �شباط فرباير. �شيكون 

واال�شتعداد”  املو�شم  ه��ذا  اإنهاء  لنا  �شيتيح  بذلك.  للقيام  املنا�شب  الوقت  ه��ذا 
ب�شكل اأف�شل ملو�شم 2021-2020.

وراأى ان خطوة مماثلة “تتطلب تعديال عميقا يف طريقة التفكري” على امتداد 
اأوروبا، لكنها قد تتيح جعل جدول املباريات يف القارة العجوز متنا�شقا مع تلك 
الذي   2022 للعام  وي��وف��ر جت��رب��ة حت�شريية  امل��ت��ح��دة،  ال��والي��ات  امل��ق��ام��ة يف 
�شي�شهد ا�شت�شافة قطر لنهائيات كاأ�ض العامل يف فرتة ال�شتاء، على عك�ض املوعد 
�شباط  يف  املو�شم  ب��دء  ان  غوركوف  وراأى  ال�شيف.  ف�شل  يف  للمونديال  املعتاد 
بدال  وال�شيف،  الربيع  اأ�شهر  يف  املباريات  من  اأك��رب  ع��دد  لعب  �شيتيح  فرباير 
وامل�شابقات  الوطنية  البطوالت  موا�شم  فيه  تنتهي  ال��ذي  احل��ايل  اجل��دول  من 
الر�شمي  اأيار/مايو، وال ت�شتاأنف ن�شاطها  اأواخ��ر  اأوروب��ا يف  القارية لالأندية يف 
الفرق  بها  تقوم  التي  واجل��والت  الودية  املباريات  )با�شتثناء  اأغ�شط�ض  اآب  قبل 
“اأعتقد ان كرة القدم هي ريا�شة لل�شيف.  حت�شريا للمو�شم اجلديد(. وتابع 
يف ال�شتاء، نلعب يف ظل ظروف �شيئة جدا، حتى للم�شجعني. هذا تقليد حافظنا 
عليه لفرتة طويلة، يف حني ان الظروف مثالية يف ف�شل ال�شيف، ال�شيما االآن 
الأننا نخو�ض مباريات يف فرتة امل�شاء”. وك�شف غوركوف انه مي�شي وقته حاليا 
خالل  من  فني  كمدير  بعمله  االهتمام  وموا�شلة  منزله  بحديقة  االهتمام  يف 
واالطمئنان اىل  الفني  والتوا�شل مع اجلهاز  مراجعة مباريات وخطط عمل، 
“در�شا”  ت�شكل  الراهنة قد  التوقف  ان فرتة  �شحة الالعبني. وراأى غوركوف 
“العبو ك���رة ال���ق���دم ي��ع��ي�����ش��ون يف ف��ق��اع��ة بع�ض  ل��ع��امل ك���رة ال���ق���دم. واأو����ش���ح 
االهتمام  النظر،  وجهات  كل  من  لهم(  )املتوافرة  االمتيازات  املناف�شة،  ال�شيء، 
االإعالمي... االآن، وهذا ي�شمل اجلميع، نعاود اكت�شاف القيم احلقيقية للحياة، 

اأمور اأعمق بكثري )من املعتاد(. الو�شع دراماتيكي لكنه در�ض اأي�شا”.

اأفادت تقارير �شحافية يابانية اأم�ض ان 23 متوز -يوليو 2021 هو موعد 
حمتمل من وجهة نظر املنظمني النطالق دورة االألعاب االأوملبية ال�شيفية 
يف طوكيو، بعد تاأجيلها من �شيف 2020 اىل العام املقبل ب�شبب فريو�ض 
كورونا امل�شتجد. ونقلت قناة “ان اأت�ض كاي” اليابانية الر�شمية عن م�شادر 
 23 ال��دورة �شيكون  املرجح النطالق  املوعد  ان  املنظمة،  املحلية  اللجنة  يف 

متوز/يوليو.
اآذار/مار�ض،   24 يف  اليابانية  واحلكومة  الدولية  االأوملبية  اللجنة  واأعلنت 
والتا�شع  24 متوز/يوليو  بني  كان مقررا  الذي  ال�شيفي  االأوملبياد  تاأجيل 
العام املقبل، يف خطوة غري م�شبوقة ب�شاأن  2020، اىل  اآب/اأغ�شط�ض  من 

دورة األعاب اأوملبية يف التاريخ احلديث لالألعاب )منذ العام 1896(.
لتاأجيل  ريا�شية  واحت����ادات  ريا�شيني  م��ن  �شغوط  بعد  ال��ق��رار  ه��ذا  واأت���ى 
االألعاب يف ظل تف�شي وباء “كوفيد19-” الذي ت�شبب باأكر من 30 األف 

وفاة معلنة حول العامل، وت�شبب ب�شلل �شبه كامل يف االأحداث الريا�شية.
واأ�شار اإعالن التاأجيل اىل ان االألعاب �شتقام خالل العام 2021، ومبوعد 
اأق�شاه نهاية ف�شل ال�شيف. واأو�شح رئي�ض اللجنة االأوملبية الدولية االأملاين 
املوعد  ب�شاأن  اخل��ي��ارات مطروحة  ك��ل  ان  اخل��ط��وة،  اأع��ق��اب  ب��اخ يف  توما�ض 
اجلديد، وان الدورة قد تقام خالل ف�شل ال�شيف اأو قبله حتى. واأملح عدد 
من املعنيني باالألعاب اىل البحث يف امكان اإقامتها خالل ف�شل الربيع، ما 
قد يتيح للمنظمني والريا�شيني وامل�شجعني اال�شتفادة من طق�ض معتدل، 
اليابانية  العا�شمة  ت�شهد خالله  الذي  ال�شيف  االأوملبياد يف  اإقامة  وتفادي 

طوكيو  ع��م��دة  وراأت  ال��رط��وب��ة.  ون�شبة  الطق�ض  ح����رارة  يف  ح���ادا  ارت��ف��اع��ا 
املاراتون  �شباق  اإع��ادة  يتيح  قد  الربيع،  اىل  االألعاب  نقل  ان  كويكي  يوريكو 
االأوملبية  اللجنة  بعدما قررت  ال�شمالية،  �شابورو  العا�شمة من مدينة  اىل 

الدولية نقله اإليها لالإفادة من اعتدال حرارتها �شيفا.
برئا�شة  املنظمة  املحلية  اللجنة  ان  اليابانية  ال�شحافية  التقارير  واأف��ادت 
يو�شريو موري، توا�شل نقا�شاتها حاليا مع اللجنة االأوملبية الدولية ب�شاأن 
املوعد اجلديد لالألعاب. ويف حني مل يتم حتديد مهلة زمنية التخاذ قرار 
بهذا ال�شاأن، اأفاد موري يف ت�شريحات لقناة تلفزيونية يابانية ليل ال�شبت، 

ان املعنيني �شيتو�شلون اىل “خال�شة ما” يف خالل اأ�شبوع.
اأف��ادت قناة “ان ات�ض كاي” ان ال�شعلة االأوملبية التي كان  على �شعيد اآخر، 
من املقرر ان تبداأ م�شريتها يف اليابان هذا االأ�شبوع ومت اإرجاوؤها بعد تاأجيل 
“جاي فيالدج” الريا�شي يف  االألعاب، �شتعر�ض على مدى �شهر يف جممع 
�شابقا( على مدى �شهر. وكان  املقررة  مدينة فوكو�شيما )نقطة االنطالق 
ملا يحمله من  ال�شعلة،  املجمع النطالق م�شرية  اختاروا هذا  قد  املنظمون 
رمزية بالن�شبة اىل اليابان، اذ ا�شتخدم كقاعدة الآالف من عمال االغاثة يف 
اأعقاب الزلزال املدمر والت�شونامي والكارثة النووية لعام 2011. وتنظر 
2013، على انها  طوكيو اىل االألعاب التي اختريت ال�شت�شافتها يف العام 
دليل على تعايف البالد وطي �شفحة كارثة فوكو�شيما. وراأى رئي�ض الوزراء 
�شيكون  املقبل  العام  يف  اإقامتها  ان  ال���دورة،  تاأجيل  اإع��الن  بعد  اآب��ي  �شينزو 

مبثابة دليل واحتفال بتغلب الب�شرية على “كوفيد19-”.

حمتمل  موعد  يوليو   23
الأوملبياد طوكيو2021

•• اأبوظبي-وام:

يف  احتفلت  كلها  اإيطاليا  اأن  رغ��م 
ال���ع���ام اجل����اري  م���ن  ف���رباي���ر   19
مبفاجاأة اأتالنتا املدوية حينما فاز 
اأهداف  باأربعة  القدم  لكرة  فريقها 
فالن�شيا  على  واح���د  ه��دف  مقابل 
16 من دوري  ال�  االإ�شباين يف دور 
اجلماهري  اأن  اإال  اأوروب������ا،  اأب��ط��ال 
اإيطاليا  يف  ال���ق���دم  ل���ك���رة  امل��ح��ب��ة 
و�شعبها ب�شكل عام مل يكن يعلم ما 
ينتظره من اأحزان بعد املباراة، ومل 
الفرحة  تلك  ب���اأن  يعلم  اأح���د  يكن 
حيث  ك��ب��رية،  اأزم����ة  اإىل  �شتتحول 
الذين  امل�شجعني  م��ن  ع��دد  اأ�شيب 
ح�شروا املباراة يف ملعب �شان�شريو 
كورونا”  بفريو�ض”  ال�������ش���ه���ري 

امل�شتجد “ كوفيد 19”.
احتفلت  م��ب��ا���ش��رة  امل����ب����اراة  وب���ع���د 
والذي  الكبري  ب��ال��ف��وز  اجل��م��اه��ري 
وظلوا  التوقعات،  عك�ض  على  ج��اء 
وبعد  لكنهم  يحتفلون  اأي����ام  ع���دة 
اأع��را���ض االإ�شابة  ب��داأت  اأي��ام قليلة 
االأيام  ه��ذه  وخ��الل  عليهم،  تظهر 
كان الفريو�ض قد انتقل منهم اإىل 
اأع��داد اأخ��رى، لت�شبح اإيطاليا بعد 
العامل ت�شررا من  اأك��ر دول  ذلك 

ه���ذا ال���وب���اء.. وق���د اع���رتف جيور 
جيو جوري عمدة مدينة بريجامو 
اأتالنتا  م����ب����اراة  اأن  االإي���ط���ال���ي���ة 
16 من  ال�  وفالن�شيا يف ذهاب دور 
�شمن  م���ن  ك��ان��ت  االأب���ط���ال  دوري 
االأ�شباب الرئي�شية لتف�شي فريو�ض 
كورونا يف مدينة ميالن االإيطالية 
انت�شار  البداية يف  ب��وؤرة  التي كانت 
االيطالية  ل���ل���م���دن  ال����ف����ريو�����ض 

االأخرى.
وقال جوري: كانت االأنباء قد بداأت 
ت��رتدد عن فريو�ض كورونا يف دول 

اأخ�����رى، ويف ه���ذا ال��وق��ت ك���ان من 
اأوروبا  جماهري  ت�شاب  اأن  املاألوف 
بنوبات الربد التقليدية، ويف بداية 
االأمر ظن كل من تعر�ض لالإ�شابة 
ب��ف��ريو���ض ك���ورون���ا اأن����ه ي��ع��اين من 
الربد العادي، وقبل املباراة جتمعت 
ميدان  م���ن  اأك�����ر  يف  اجل���م���اه���ري 
واجتهوا اإىل �شتاد �شان�شريو باملرتو 
الزحام  وك��ان  العامة،  واملوا�شالت 
���ش��ي��د امل����وق����ف، خ�����ش��و���ش��ا يف ظل 
اأي�شا،  فالن�شيا  ج��م��اه��ري  ح�����ش��ور 

فاختلط اجلميع معا باالآالف.

كانت  امل����ب����اراة  ه����ذه  ان  واأ�����ش����اف 
النت�شار  بيولوجية  قنبلة  مبثابة 
عددا  19” الأن  “كوفيد  ف��ريو���ض 
انت�شرت  اجل���م���اه���ري  م����ن  ك���ب���ريا 
املوؤكد  اأنه من  العدوى، كما  بينهم 
فالن�شيا  ج��م��اه��ري  م���ن  ع�����ددا  اأن 
اال�شباين وعددهم 2500 م�شجع 
الفريو�ض  منهم  ع��دد  حمل  اأي�شا 
اإىل بالدهم،  اأن يعودوا  معهم قبل 
نعرف  ن��ك��ن  مل  ال���وق���ت  ذل����ك  ويف 
�شخ�ض  ك���ان  اإذا  ح��ًق��ا،  ي��ح��دث  م��ا 
واحد م�شابا ح�شر املباراة، فنحن 

اأ���ش��ب��ح��ن��ا اأم�����ام اأع�����داد ك��ب��رية من 
امل���ب���اراة، مل يعرف  االإ���ش��اب��ات بعد 
اأحد حينها اأن الفريو�ض كان ينت�شر 
بيننا بالفعل، لقد �شاهد الكثريون 
املُ����ب����اراة، وك����ان ه��ن��اك ال��ك��ث��ري من 
ال��ت��وا���ش��ل ب��ني اجل��م��اه��ري يف تلك 
الليلة، وانتقل الفريو�ض من واحد 

اإىل اآخر.
ك����ان����ت م����ن �شمن  ان�����ه  واأ������ش�����اف 
من  م�شابة  ظهرت  التي  احل���االت 
اأ�شباين  ل�����ش��ح��ف��ي  امل����ب����اراة  ت��ل��ك 
العمر  يبلغ من  ماتيو  كيك  يدعى 
اإ�شابته  ع��ل��ى  ت��ع��رف  ع��ام��ا   44
 28 يف  ر�شمي  ب�شكل  عنها  واأع��ل��ن 
رافق  كان قد  املا�شي، وهو  فرباير 
ال��ف��ري��ق االإ���ش��ب��اين يف رح��ل��ت��ه اإىل 
اإيطاليا لتغطية املباراة، وبعد ذلك 
ب�شاعات اأكد نادي فالن�شيا يف بيان 
 % و35  اأرب��ع��ة العبني  اأّن  ر�شمي 
اأع�����ش��اء ال��ف��ري��ق ق��د تعر�شوا  م��ن 
لالإ�شابة بفريو�ض كورونا، م�شريا 
اجلماهري  اإ���ش��اب��ات  معظم  اأن  اإىل 
اأمام  ب�شبب مباراتهم  لديهم كانت 

اأتالنتا.
واأك����د اأط��ب��اء اإي��ط��ال��ي��ون اأي�����ش��ا اأن 
مباراة اأتالنتا وفالن�شيا كانت �شببا 
رئي�شيا وراء تف�شي فريو�ض كورونا 

يف اإي��ط��ال��ي��ا ب��ه��ذه ال�����ش��رع��ة، وعلى 
نحو غري م�شبوق، ونقلت �شحيفة 
�شبوت” االإيطالية  ديلو  “كوريري 
ماركو،  دي  ف��اب��ي��ان��و  الطبيب  ع��ن 
م�شت�شفى  يف  الرئة  اأمرا�ض  مدير 
اإي��ط��ال��ي��ا قوله،  ب��اب��ا ج��ي��وف��اين يف 
يف  وفالن�شيا  اأت��الن��ت��ا  “مباراة  اإن 
�شان �شريو كانت قنبلة بيولوجية، 
اأكر  بح�شور  كانت  اأنها  خ�شو�شا 
م��ن مدينة  �شخ�ض  األ���ف   40 م��ن 
م��ع��ا يف  ت��ن��ق��ل��ه��م  واأن  ب���ريج���ام���و، 
امل���رتو وو���ش��ائ��ل ال��ن��ق��ل ال��ع��ام اأدى 
اإىل �شرعة تف�شي الوباء على النحو 

الذي �شهدناه”.
�شري”  “كادينا  اإذاع��������ة  وذك�������رت 
ت�شببت  امل��ب��اراة  ه��ذه  اأن  االإيطاليا 
�شخ�ض   600 ح��������وايل  ب�����وف�����اة 
كورونا،  بفريو�ض  اإ�شابتهم  ب�شبب 
ثلث  م��ن  اأك��ر  اإ�شابة  يف  وت�شببت 
الع��ب��ي ف��ال��ن�����ش��ي��ا وع����دد ك��ب��ري من 

جماهريه.
اأن��ه يف  اأ�شبانية  فيما ذك��رت تقارير 
اأ�شبوع  وق��ب��ل  اجل����اري،  م��ار���ض   8
واح��د فقط من ق��رار فر�ض حالة 
اأحداث  البالد جرت  الطوارىء يف 
اأخ��رى، وعقدت موؤمترات  ريا�شية 
م�����ش��ريات حا�شدة  ع����دة، وخ��رج��ت 

للمراأة  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  لالحتفال 
اجلماهري،  ب��ني  االخ���ت���الط  ف����زاد 
وم��ع��ه��ا ا���ش��ت�����ش��رى ال��ف��ريو���ض بني 

خمتلف ال�شرائح.
وتلك  امل�����ب�����اراة  ه�����ذه  اأن  امل�����وؤك�����د 
كبريا  م���ل���ف���ا  ���ش��ت��ف��ت��ح  االأح����������داث 
لكرة  ال���دويل  االحت���اد  يف  للنقا�ض 
ال���ق���دم، واالحت�����اد االأوروب������ي حول 

وحمايتهم  اجلماهري  تاأمني  اآلية 
االأوبئة،  ه���ذه  مل��ث��ل  ال��ت��ع��ر���ض  م��ن 
وعندما  اأن احلكومات  املوؤكد  ومن 
املر�ض  انت�شار  مالحقة  م��ن  ت��ه��داأ 
تداعيات  �شتبحث  عليه  والق�شاء 
هذا احلدث لو�شع احللول املنا�شبة 
اآثاره ال�شلبية يف حال  للتقليل من 

تكراره.

مباراة اأتالنتا وفالن�شيا يف دوري االأبطال.. فرحة الفوز تتحول لكابو�س يهدد حياة اجلماهري والالعبني

مقرح ببدء املو�شم اجلديد 
لدوري فرن�شا يف فرباير 

•• دبي –الفجر:

 اأط��ل��ق احت��اد االإم����ارات لكرة القدم 
ُم������ب������ادرة ج�����دي�����دة حت���م���ل ع���ن���وان 
اإط����ار  يف  �شالمتكم”  “بطولتنا 
املجتمعية  امل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ه 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  يف 
امل�شتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  مل��واج��ه��ة 
 »COVID19« با�شم  امل��ع��روف 
وامل�������ش���اه���م���ة يف ت���وع���ي���ة ك����ل اأف������راد 
م��واط��ن��ني ومقيمني  م���ن  امل��ج��ت��م��ع 
حول اأهمية التقيد بالتعليمات التي 
ُت�شدر من اجلهات املخت�شة بالدولة 
حفاظاً على ال�شالمة العامة وتعزيز 
من  للحد  املجتمعية  الوقاية  �شبل 

انت�شار هذا الفريو�ض .
وتاأتي املُبادرة يف ظل توقف الن�شاط 
دول  خمتلف  يف  ال��ك��روي  الريا�شي 
ال����ع����امل �����ش����واء ب����ط����والت االأن����دي����ة 
واملنتخبات الوطنية التي مت تاأجيلها  

القدم  ك����رة  ، ح��ي��ث ح���ر����ض احت�����اد 
افرتا�شية  بطولة  ا�شتحداث  على 
التوحد  على  اجلميع  يحث خاللها 
والوقوف �شفاً واحداً لتحقيق لقب 
هذه البطولة التي تتمثل يف �شالمة 

كل اأفراد املجتمع .
وقال ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي 
القدم  لكرة  االإم����ارات  احت��اد  رئي�ض 
الكروي  الن�شاط  ت��وق��ف  ظ��ل  :”يف 
واأغلى  اأه����م  االآن  ج��م��ي��ع��اً  ن��خ��و���ض 
املجتمع  اأف��راد  �شالمة  وهي  بطولة 
ال��ب��ط��ول��ة احل��ق��ي��ق��ي��ة التي  ك��ون��ه��ا 
من  لها  ملا  لتحقيقها  جميعاً  ن�شعى 
اأهمية كربى للب�شرية بهذا التوقيت 
ال�شعب الذي يعي�شه العامل يف ظل 

انت�شار فريو�ض كورونا« .
واأ�����ش����اف ال�����ش��ي��خ را����ش���د ب���ن حميد 
االإم�����ارات  دول����ة  :”تقوم  ال��ن��ع��ي��م��ي 
ب���ج���ه���ود كبرية  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
وعاملياً  اأزم��ة كورونا حملياً  ملواجهة 

م����ن خ�����الل ح���زم���ة م����ن امل����ب����ادرات 
االحرتازية  واالج��راءات  والقرارات 
باإ�شراف مبا�شر من القيادة الر�شيدة 
جهداً  تاألو  ال  التي  الغالية  لدولتنا 
امل��ت��اأث��رة م��ن خالل  ال���دول  مل�شاعدة 
االإم��دادات الطبية ومعدات االإغاثة 
معنى  جُت�������ش���د  ب�������ادرة  يف  وغ����ريه����ا 

االإن�شانية« .
ودعا ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي 
للم�شاركة  ال���ري���ا����ش���ي���ني  ج���م���ي���ع 
من�شات  مب���خ���ت���ل���ف  امل�������ب�������ادرة  يف 
ال��ت��وا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي ع��رب الو�شم 
من  وذل��ك  #بطولتنا_�شالمتكم 
الق�شرية  ال��ف��ي��دي��و  ر���ش��ائ��ل  خ���الل 
التقيد  ب�������ش���رورة  امل��ج��ت��م��ع  وح����ث 
التدريبات  ومم��ار���ش��ة  بالتعليمات 
ال��ري��ا���ش��ي��ة ب���امل���ن���زل وات����ب����اع طرق 
اأن  ثقته  موؤكداً   ، ال�شليمة   الوقاية 
اجل��م��ي��ع ع��ل��ى ق���در امل�����ش��وؤول��ي��ة وهو 
جتاوز  على  �شي�شاعد  ال���ذي  االأم���ر 

ه����ذه االأزم�������ة وع������ودة احل���ي���اة اإىل 
طبيعتها .

و�شارك يف املبادرة اإىل جانب ال�شيخ 
را����ش���د ب���ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي رئي�ض 
امل�شوؤولني  م���ن  ع���دد  ال���ك���رة  احت����اد 
ال����ري����ا�����ش����ي����ني ب�����ال�����دول�����ة وجن�����وم 
 90 مونديال  يف  الوطني  منتخبنا 
واجليل احلايل وكذلك االإعالميني 
وال�شخ�شيات  الريا�شيني  واملعلقني 

ال��ذي��ن وجهوا  امل���وؤث���رة  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
املجتمع  الأف������راد  اإي��ج��اب��ي��ة  ر���ش��ائ��ل 

بطرق خمتلفة .
عبداملح�شن  اأع���������رب  ج���ه���ت���ه  م�����ن 

امل�شاعد  ال���ع���ام  االأم�����ني  ال���دو����ش���ري 
الريا�شية  لل�شوؤون  العامة  للهيئة 
يف امل�شاركة بهذه املبادرة التي جت�شد 
م��ع��ن��ى ال���ت���وا����ش���ل احل���ق���ي���ق���ي بني 

املجتمع وحثهم  واأف��راد  الريا�شيني 
على التقيد بالتعليمات ، م�شرياً اإىل 
اأن دور الريا�شيني مهم جداً يف هذا 
اإيجابي  تاأثري  من  لهم  ملا  التوقيت 

وقوي على اأفراد املجتمع .
يف امل���ق���اب���ل اأ�����ش����اد احل���ك���م ال�����دويل 
بوج�شيم  ع��ل��ي  ال�����ش��اب��ق  امل��ون��دي��ايل 
القدم  كرة  الحت��اد  املثايل  بالتعامل 
مع االأو�شاع ال�شحية الراهنة التي 
مي��ر بها ال��ع��امل وات��خ��اذه ع���دداً من 
مقدمتها  يف  ياأتي  الهامة  القرارات 
م�شرياً   ، ال���ك���روي  ال��ن�����ش��اط  تعليق 
الفنية  االأج��ه��زة  اأع�شاء  �شالمة  اأن 
املعنيني  وك��ل  والالعبني  واالإداري����ة 

اأهم من اأي بطولة يف اأي م�شابقة .
ع��دن��ان حمد احلمادي  اأك���د  ب���دوره 
ع�����ش��و امل��ج��ل�����ض ال��وط��ن��ي االحت����ادي 
ال��ت��ي حتمل  امل��ب��ادرات  اأن مثل ه��ذه 
بطريقة  وتوعوية  اإيجابية  ر�شائل 
خمت�شرة  ُتعزز ثقافة اأفراد املجتمع 

االأو�شاع  م��ع  التعامل  كيفية  ح��ول 
ال�������ش���ح���ي���ة ال����راه����ن����ة واالم����ت����ث����ال 

لتوجيهات اجلهات املخت�شة . 
ومنتخبنا  الوحدة  نادي  قائد  وذكر 
خا�ض  اأن��ه  مطر  اإ�شماعيل  الوطني 
العديد من البطوالت و�شجل الكثري 
اأنه حالياً يخو�ض  اإال  من االأه��داف 
اأفراد  �شالمة  له وهي  اأغلى بطولة 
املجتمع ، موؤكداً اأنه ي�شعى مع بقية 
لقب  حتقيق  يف  للم�شاهمة  زمالئه 

هذه البطولة .
من جانبه طالب وليد عبا�ض العب 
دب��ي ومنتخبنا  االأه��ل��ي  �شباب  ن��ادي 
الالعبني  زم����الئ����ه  ك����ل  ال���وط���ن���ي 
ريا�شي  ب��رن��ام��ج  ات��ب��اع  ����ش���رورة  يف 
خالل  ال�شحية  ال��وج��ب��ات  وت��ن��اول 
بالتعليمات  وال��ت��ق��ي��د  ال��ف��رتة  ه���ذه 
حتى يكونوا جاهزين للعودة جمدداً 
اإىل املالعب فور انتهاء هذه االأزمة 

ال�شحية .

احتاد الكرة ُيطلق ُمبادرة »بطولتنا �صالمتكم«

را�شد بن حميد : بطولتنا احلقيقية �شالمة كل اأفراد املجتمع

عرّب العب التن�ض االإ�شباين رافائيل نادال، عن قلقه ب�شبب الكوارث التي ت�شبب فيها فريو�ض 
كورونا امل�شتجد يف جميع اأنحاء العامل، واأبدى ثقته يف اأنه �شيئاً ف�شيئاً �شنخرج من هذا املوقف 

الذي يقودنا الأق�شى واأ�شعب الظروف.
اأقيم من  �شانتاندير، وهو حفل  �شانتاندير، ك�شفري لبنك  خالل م�شاركته يف مهرجان الليغا 
اأجل جمع تربعات ملكافحة فريو�ض كورونا، اأكد امل�شنف الثاين عاملياً من منزله، حيث ميتثل 

للحجر الذاتي كما اأمرت حكومة بالده، اأنه يحاول التاأقلم على و�شع جديد بالن�شبة له.
وب�شوؤاله من قبل منظمي احلدث حول راأيه يف تداعيات الوباء قال نادال: “اأراه مثل اجلميع، 
التاأقلم على هذا  التلفاز، واأي�شاً حماولة  التي نراها يومياً يف  الكوارث  اأواًل بقلق بالغ ب�شبب 

الظرف الذي يعد جديداً بالن�شبة للجميع والذي تخطانا جميعاً”.

•• كواال ملبور- وام: 

موؤ�ش�شات  ال��ع��امل  يف  االأوىل  ال�شعبية  اللعبة  ال��ق��دم  ك��رة  حتر�ض 
واأندية والعبني من النجوم و امل�شاهري على اأن تكون يف ال�شفوف 

االأوىل دائما للقيام بدورها يف خدمة املجتمعات و ال�شعوب.
ويف ه���ذا ال�����ش��ي��اق اأع��ل��ن االحت����اد االآ���ش��ي��وي ل��ك��رة ال��ق��دم اإط���الق 
و  ال��ع��ام��ة  التوعية  اأج���ل  م��ن  ال��ق��ارة  اأب���رز جن��وم  حملة مب�شاركة 
اإيقاف  يف  ب��دوره��م  القيام  على  ال��ع��امل  اأرج���اء  يف  النا�ض  ت�شجيع 
ها�شتاج  اإط������الق  ع���رب  كوفيد19-  امل�����ش��ت��ج��د  ك���ورن���ا  ف���ريو����ض 
ال�شحة  لقواعد  الرتويج  اأجل  من   BreakTheChain#

خالل  من  خا�شة  العاملية،  ال�شحة  منظمة  و�شعتها  التي  العامة 
البقاء يف املنزل وممار�شة اإجراءات النظافة والتعقيم، والتاأكد من 

ترك م�شافة مع االآخرين، واحرتام قواعد العزل ال�شخ�شي.
والعبات  العبني  ثمانية  احلملة  ه��ذه  من  االأوىل  املرحلة  �شمت 
اأف�شل  ���ش��واجن  واجن  ال�شينية  بينهم  م��ن  اآ���ش��ي��ا  ق���ارة  جن��وم  م��ن 
العبة يف اآ�شيا عام 2018 و ثنائي نادي �شوون بلو وينجز تريي 
انتوني�ض ودونيل هرني، والكورية اجلنوبية جي �شو- يون العبة 
احلردان..  حممد  منهم  البحرين  من  العبون  و  ت�شيل�شي  ن��ادي 
الالعب  القحطاين  يا�شر  اأم�ض  الثانية  املرحلة  ان�شم لهم يف  ثم 
ال�شعودية و نادي الهالل و املدربة ت�شان يون  ال�شابق يف منتخب 

تينج من هونغ كونغ و املهاجم االأ�شرتايل اآدم تاجارت العب نادي 
�شوون ب�شام�شوجن بلو وينجز. تاأتي هذه احلملة تاأكيدا على التزام 
االأع�شاء  الوطنية  القدم جتاه االحت��ادات  لكرة  االآ�شيوي  االحت��اد 
واأ�شرة كرة القدم يف العامل بلعب دور توعوي موؤثر من اأجل حماية 
املجتمعات و�شيانة مكت�شباتها. كان ال�شيخ �شلمان بن اإبراهيم اآل 
خليفة رئ��ي�����ض االحت����اد ال��ق��اري ق��د وج���ه خ��ط��اب��ا اإىل االحت����ادات 
كرة  اأن  فيه  اأك��د  العامل  القدم يف  كرة  االأع�شاء وحمبي  الوطنية 
القدم �شت�شطلع باأدوار مهمة يف االأ�شابيع واالأ�شهر املقبلة الإعادة 
الطاقات  ح�شد  على  ال��رتك��ي��ز  خ��الل  م��ن  طبيعتها،  اإىل  احل��ي��اة 

لتوفري احلماية جلميع منت�شبي كرة القدم اجلميلة.

نادال قلق من كوارث فريو�س كورونا االآ�شيوي لكرة القدم يقود حملة توعية مبواجهة كورونا مب�شاركة اأندية وجنوم اللعبة
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الفجر الريا�ضي

اأعلن رئي�ض االحتاد االأوروبي لكرة 
القدم )ويفا( ال�شلوفيني األك�شندر 
ميكن  متى  يجهل  اأن��ه  ت�شيفريين 
معاودة املو�شم القاري الذي توقف 
امل�شتجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  ب�شبب 
بحال  فقدانه  م��ن  خ�شيته  مبديا 
الراهنة  ال�شحية  الظروف  منعت 
حزيران/ نهاية  بحلول  ا�شتئنافه 

يونيو.
وقال ت�شفريين يف مقابلة اأجرتها 
ريبوبليكا”  “ال  ���ش��ح��ي��ف��ة  م��ع��ه 
“ال  ال�شبت  ون�شرتها  االي��ط��ال��ي��ة 
الوباء.  ينتهي  م��ت��ى  ي��ع��رف  اأح���د 
و�شعنا خطة اأ، ب اأو ج: نحن على 
ت��وا���ش��ل م���ع راب���ط���ات ال���دوري���ات، 
االأن���دي���ة، ل��دي��ن��ا جم��م��وع��ة عمل. 
ي����ت����ع����ني ع���ل���ي���ن���ا ان�����ت�����ظ�����ار ب���اق���ي 

القطاعات”.
ول�������دى �����ش����وؤال����ه ع�����ن اخل�����ي�����ارات 
الكروي،  الن�شاط  ملعاودة  املحتملة 
اأيار/ “منت�شف  ت�شيفريين  اأجاب 
حتى  اأو  حزيران/يونيو  يف  مايو، 
يف اآخر حزيران/يونيو. ثم اذا مل 
املو�شم  �شنفقد  ذل���ك،  م��ن  نتمكن 

على االأرجح”.
اىل  ي��ه��دف  اق���رتاح  “ثمة  وك�شف 
امل��و���ش��م احل�����ايل يف مطلع  اإن���ه���اء 
يف  �شيتاأخر  ال���ذي  ال��ت��ايل  امل��و���ش��م 
“كوننا  اأ���ش��اف  لكنه  االنطالق”، 
ال��وب��اء، ال  �شينتهي  نعرف متى  ال 

ن�شتطيع و�شع خطة نهائية”.
طارئ  اجتماع  “ويفا” يف  وات��خ��ذ 
بتاأجيل  املا�شي، قرارا  االأ�شبوع  له 
نهائيات كاأ�ض اأوروبا 2020 التي 
حزيران/يونيو  يف  م��ق��ررة  ك��ان��ت 
املقبل،  ال��ع��ام  اىل  ومت��وز/ي��ول��ي��و، 

“حتى  م�شابقاته  جميع  وتعليق 
م�شابقتا  وت��وق��ف��ت  اآخر”.  اإ���ش��ع��ار 
االأوروبي  االأبطال والدوري  دوري 
ثمن  ال��������دور  يف  ل���ي���غ(  )ي�����وروب�����ا 
النهائي، ودوري االأبطال لل�شيدات 

يف ربع النهائي.
هذا  ان  ح��ي��ن��ه  يف  وي���ف���ا  واأو�����ش����ح 
االإجراء �شيتيح للبطوالت الوطنية 
 2020-2019 مو�شم  ا�شتكمال 
على  م��ن��اف�����ش��ات��ه  تعليق  مت  ال����ذي 
ال��ق��ارة يف ظل تف�شي وباء  ام��ت��داد 
بامتامها  اآم���ال  “كوفيد19-”، 

بنهاية حزيران/يونيو.
وت����ط����رق امل���������ش����وؤول ال����ق����اري اىل 
م��ن العبيها  االأن��دي��ة  بع�ض  طلب 
االزمة  ب�شبب  روات��ب��ه��م  تخفي�ض 
ال�شحية امل�شتجدة، فقال “ال وجود 
موؤكدا  الو�شع،  هذا  لالنانية” يف 
الالعبني  م��ن  ك��ب��ريا  “عددا  ب���ان 

وافقوا” على هذا االمر.
وتابع “االأزمة تطال االأندية اأي�شا 
ال�شابق  يف  كما  �شيبقى  ���ش��يء  وال 
بعد هذه ال�شنة الرهيبة”، م�شريا 
اىل اإم��ك��ان اإدخ����ال ت��ع��دي��الت على 

قوانني اللعب النظيف.
واأدىل ت�شيفرين الذي توىل رئا�شة 
�شبتمرب  اأيلول  القاري يف  االحت��اد 
�شيا�شية  ب��ت�����ش��ري��ح��ات   ،2016
تتعلق  االي��ط��ال��ي��ة  ال�شحيفة  اىل 
ب��االحت��اد االوروب�����ي ب��ق��ول��ه “لقد 
خ����اب ظ��ن��ي ب���االحت���اد االأوروب�������ي. 
اوروب��ا غارقة حتت قوانني زائدة، 
م��ن��ق�����ش��م��ة، ول���ه���ذا ال�����ش��ب��ب فهي 
وهو  للت�شامن  وج��ود  ال  �شعيفة. 

اأمر حمزن”.
وباتت القارة العجوز بوؤرة التف�شي 
احلالية لفريو�ض كورونا امل�شتجد، 
فيها  ظهر  التي  ال�شني  وتخطت 

االأول/ ك���ان���ون  يف  االأوىل  ل��ل��م��رة 
ووتت�شدر  امل����ا�����ش����ي.  دي�������ش���م���رب 
اإي���ط���ال���ي���ا ق��ائ��م��ة ال������دول االأك����ر 
مع  ب�”كوفيد19-”  ت�������ش���ررا 
اآالف  ت�شعة  ال�شبت عتبة  جتاوزها 
�شتة  )نحو  اإ�شبانيا  تليها  �شحية، 

اآالف(.
االأوىل  ال����دول����ة  ه����ي  واإي���ط���ال���ي���ا 
ب��ني ال��ب��ط��والت اخل��م�����ض الكربى 
وفرن�شا  واأمل���ان���ي���ا  اإ���ش��ب��ان��ي��ا  )م����ع 
واإن����ك����ل����رتا(، ال���ت���ي ات���خ���ذت ق���رار 
الريا�شية،  الن�شاطات  ك��ل  تعليق 
اآذار/ م���ن  ���ش��اب��ق  وق����ت  وذل����ك يف 
مار�ض احلايل. وو�شعت ال�شلطات 
اأويل هو  التعليق حتى موعد  هذا 
املقبل،  ني�شان/اأبريل  من  الثالث 
لكن خمتلف املعنيني يقّرون حاليا 
اأمر  الن�شاط يف حينه  ب��اأن معاودة 

م�شتحيل.

وبعدما اأبدى م�شوؤولون اإيطاليون 
اأملهم بعودة عجلة دوري “�شريي 
اأي���ار/م���اي���و،  اأ” ل����ل����دوران م��ط��ل��ع 
فينت�شنزو  الريا�شة  وزي���ر  اع��ت��رب 
���ش��ب��اداف��ورا ه��ذا االأ���ش��ب��وع ان هذا 
امل��وع��د ح��ت��ى ك���ان ي��ن��ّم ع��ن تفاوؤل 

اأكر مما هو واقعي.
ت�شريحات  يف  ���ش��ب��اداف��ورا  وق����ال 
ليل  3” االإي��ط��ال��ي��ة  “راي  ل��ق��ن��اة 
جدا  ج���دا  اأ���ش��ك��ك  “اأنا  اخل��م��ي�����ض 
)بامكان ح�شول ذلك(. ما ميكنني 
قوله بالتاأكيد هو انه بحال توافر 
امل���ج���ال ال���ش��ت��ئ��ن��اف امل��ن��اف�����ش��ات يف 
انها  فاالأكيد  معينة،  ظ��روف  ظل 
مو�شدة  اأب��������واب  خ���ل���ف  ���ش��ت��ك��ون 

)بوجه امل�شجعني(”.
ويف ت�شريحات �شمن ال�شياق ذاته، 
قال رئي�ض االحتاد االإيطايل لكرة 
ل�شبكة  غرافينا  غابرييلي  ال��ق��دم 
“�شنكون  �شبورت�ض”،  “�شكاي 
على  املو�شم  باإنهاء  �شعداء  جميعا 
على  ن���ح���ن   )...( امل���ل���ع���ب  اأر��������ض 
توا�شل مع الفيفا )االحتاد الدويل 
الالعبني  ع��ق��ود  لتمديد  للعبة( 
 30 بحال ا�شطررنا للعب ملا بعد 
املوعد  وه����و  حزيران/يونيو”، 
ال����ذي ع����ادة م���ا ت�����ش��ل ف��ي��ه عقود 
لنهايتها،  ال��الع��ب��ني  م��ن  ال��ع��دي��د 
اإع��ارة العبني  اإ�شافة اىل �شفقات 

اىل اأندية اأخرى.
واأق���������ر امل�����������ش�����وؤول االإي������ط������ايل يف 
ا�شتئناف  احتمال  باأن  ت�شريحاته 
اأيار/مايو  م��ط��ل��ع  يف  امل��ن��اف�����ش��ات 
دعا  واإن  امل��ت��ن��اول،  ع��ن  بعيدا  ب��ات 
على  احلفاظ  اىل  عينه  الوقت  يف 

ب�شكل اإيجابي”. “التفكري 

اأف�������ادت ت���ق���اري���ر ���ش��ح��اف��ي��ة اإن��ك��ل��ي��زي��ة اأم�������ض ان ن���ادي 
يف  ال��ق��دم  ل��ك��رة  املمتاز  ال���دوري  بطل  �شيتي  مان�ش�شرت 
املو�شمني املا�شيني، �شي�شع اأجزاء من ملعبه يف ت�شرف 
ال�شلطات ال�شحية �شمن جهود مكافحة فريو�ض كورونا 

امل�شتجد.
واأ�شارت وكالة “بر�ض اأ�شو�شيي�شن” و�شبكة 

االإنكليزيتان،  �شبورت�ض”  “�شكاي 
ال�شيخ  م��ن  امل��م��ل��وك  ال���ن���ادي  ان  اىل 
االإماراتي من�شور بن زايد اآل نهيان، 

لكبار  املخ�ش�شة  ال��ق��اع��ات  �شي�شع 
ا�شتاد  م���درج���ات  يف  ال�����ش��خ�����ش��ي��ات 

االحت�����������اد، اإ�����ش����اف����ة 
�������ش������االت  اىل 

ال�شحية  اخل��دم��ات  هيئة  ت�����ش��رف  ف��ي��ه، يف  امل���وؤمت���رات 
واملمر�شني  االأط��ب��اء  ت��دري��ب  يف  “مل�شاعدتها  الوطنية 

خالل االأزمة”.
ومل يعلق �شيتي ب�شكل مبا�شر على هذه التقارير، لكنه 
جنومه،  من  لعدد  م�شورة  اأ�شرطة  ال�شبت  م�شاء  ن�شر 
ي��وج��ه��ون م���ن خ��الل��ه��ا ر���ش��ائ��ل دع���م ل��ه��ي��ئ��ة اخلدمات 
اأ�ض”(، ويح�شون  اأت�ض  “ان  ال�شحية )املعروفة با�شم 
النا�ض على البقاء يف منازلهم للم�شاهمة يف مكافحة 

تف�شي “كوفيد19-”.
ومن هوؤالء الالعبني، رحيم �شرتلينغ والربتغايل 
وقال  مندي.  بنجامان  والفرن�شي  �شيلفا  برناردو 
الهيئة  “لن�شاعد  ال��ف��ي��دي��و  ���ش��ري��ط  يف  ���ش��رتل��ي��ن��غ 
غادروا  املنازل.  يف  البقاء  خالل  من  ال�شحية 
ك��ن��ت��م حتتاجون  ب���ح���ال  ف��ق��ط  امل���ن���زل 
ممار�شة  اأو  دواء،  اأ�شا�شي،  غ��ذاء  اىل 
ال���دويل  ودع����ا  ريا�شية”.  مت��اري��ن 
م�شاعدة  اىل  ال��ن��ا���ض  االإن��ك��ل��ي��زي 
القيام  “ملوا�شلة  ال�شحية  الهيئة 
البقاء  خالل  من  املذهل،  بعملها 
كيف  االأرواح  وح��ف��ظ  امل���ن���زل  يف 
خالل  م���ن  االأرواح؟  ن��ح��ف��ظ 
التزام البقاء يف املنزل”. و�شبق 
للعديد من الالعبني واالأندية 
اإط��������الق  ال������������دول  خم����ت����ل����ف  يف 
تربعات  وج���م���ع  خم��ت��ل��ف��ة  م����ب����ادرات 
توقف  كورونا، يف ظل  لدعم مكافحة فريو�ض 
املناف�شات الريا�شية حول العامل ب�شبب “كوفيد-
وقف  االإنكليزية  الكروية  ال�شلطات  واأعلنت   .”19
املناف�شات حتى 30 ني�شان اأبريل على االأقل. ويرجح 
ال�شحي  الو�شع  ظ��ل  يف  التوقف  ه��ذا  مت��دي��د  يتم  ان 
وا�شع.  نطاق  على  املفرو�شة  العزل  واإج���راءات  الراهن 
وحذر رئي�ض الوزراء الربيطاين بوري�ض جون�شون ال�شبت 
انت�شار  اىل  بالن�شبة  االأ���ش��واأ  نحو  �شّتتجه  ب��الده  اأّن  من 
وذلك  االن��ف��راج،  تبداأ مرحلة  اأن  قبل  ك��ورون��ا،  فريو�ض 
ت�شجيل  بعد  االأل��ف  عتبة  الوفّيات  ح�شيلة  تخّطي  مع 
احل�شيلة الر�شمية  واأظهرت  واحد.  يوم  يف  وفاة   260
ال�شادرة ال�شبت، ت�شارعا وا�شحا يف تف�شي الوباء، اذ بلغ 

عدد الوفيات 1019 واالإ�شابات 17089.

ال�شيتي ي�شع اأجزاء من 
ملعبه يف ت�شرف ال�شلطات 

اإ�شبانية،  �شحافية  ت��ق��اري��ر  ك�شفت 
لبيع  منفتح  م��دري��د  ري���ال  ن���ادي  اأن 
الع��ب جديد خ��الل ف��رتة االنتقاالت 
حملة  ����ش���م���ن  امل���ق���ب���ل���ة،  ال�����ش��ي��ف��ي��ة 
االإحالل والتجديد للفريق “امللكي”، 

ا�شتعداداً للمو�شم اجلديد.
برئا�شة  م�����دري�����د  ري��������ال  ����ش���ي���ك���ون 
فلورنتينو برييز، واملدرب زين الدين 
ا���ش��ت��ع��داد الإح����داث ثورة  زي���دان على 
�شواء  ال��ف��ري��ق،  ت�شكيلة  يف  ت��غ��ي��ريات 
يف ال��راح��ل��ني اأو ال��واف��دي��ن اجل��دد يف 

املريكاتو ال�شيفي املقبل.
ويريد ريال مدريد التخل�ض من عدة 
املقبل،  ال�شيفي  املريكاتو  يف  العبني 

اأج�����ل ج��ل��ب وج�����وه جديدة  م���ن 
�شان�شو،  غ��������ادون  اأم�����ث�����ال 

وبول  م��ب��اب��ي،  وك��ي��ل��ي��ان 
بوغبا، وفابيان رويز، 

دي  ف�����ان  ودوين 
بيك.

دياريو  اأوك  م��وق��ع  مل��ع��ل��وم��ات  ووف��ق��اً 
الذي  فا�شكيز  لوكا�ض  فاإن  االإ�شباين، 

ري��ال مدريد يف  مع  �شينتهي عقده 
�شيف عام 2021، �شيكون اأحد 

للبيع  املطروحني  الالعبني 
يف ال�شوق ال�شيفي املقبل.
اأن  امل�������وق�������ع  واأو����������ش���������ح 

مدريد  ري��ال  م�شوؤويل 
يف  ي���������رغ���������ب���������ون  ال 
الدخول يف مفاو�شات 

فا�شكيز  ل���وك���ا����ض  م���ع 
املقبلة  االأ����ش���ه���ر  يف 

لتمديد عقده.

االإ�شباين  ل��ل��ج��ن��اح  مي��ك��ن  وب��ال��ت��ايل، 
ريال  ع��ن  بعيداً  جديد  ن��اٍد  يف  اللعب 
غ�شون  يف  م���دري���د 
ب�شعة اأ�شهر.

موقف ريال مدريد من 
جتديد عقد فا�شكيز

العبون اأجانب يفتقدون ويفا يجهل موعد املناف�شات.. ويخ�شى فقدان املو�شم 
عائالتهم يف زمن كورونا

جذبت كرة القدم مواهب من حول العامل، تركت بلدها 
باأندية  لاللتحاق  ال�شعبية  اللعبة  مزاولة  عن  بحثاً 
كبرية، واللعب اأمام مدرجات تغ�ض بامل�شجعني، ورفع 
كوؤو�ض واألقاب، وجني مبالغ طائلة، لكن هذه ال�شورة 
تبدلت جذرياً يف االأ�شابيع املا�شية، حيث وجد العديد 
من الالعبني اأنف�شهم عالقني يف بالد غريبة، بعيداً 
عن عائالتهم وعن الكرة، يف ظل االأزمة التي فر�شها 

فريو�ض كورونا امل�شتجد.
دفع وباء “كوفيد19-” الذي ت�شبب بنحو 30 األف 
اإىل  العامل،  ال�شبت يف خمتلف دول  وفاة معلنة حتى 
�شبه كامل، وفر�ِض  ب�شكل  الريا�شي  الن�شاط  جتميد 
من  للحد  وال�شفر  التنقل  حركة  على  �شارمة  قيود 

تف�شيه.
كرة  العبو  يجد  اأك���ر،  اأو  اأ�شابيع  ثالثة  نحو  ومنذ 
القدم ال�شيما يف اأوروبا، اأنف�شهم خارج روتني حياتهم 
اليومية: �شغط التدريب واملباريات و�شخب املالعب، 
ا�شتعي�ض عنه بتمارين حمدودة للحفاظ على اللياقة 
ال��ب��دن��ي��ة، وال���ت���زام ال��ب��ق��اء يف امل��ن��ازل وال��ت��وا���ش��ل مع 

االآخرين عرب تقنية الفيديو ال اأكر.
ويف ظل ال�شورة املبهمة ب�شاأن االآتي من االأيام، ومتى 
املباريات،  مب��ع��اودة  عاملياً  ال�شحية  ال��ظ��روف  ت�شمح 
تبحث ال��ف��رق ع��ن احل��ف��اظ على راب���ط اأ���ش��ا���ش��ي بني 

اأفرادها، واإن بتوا�شل افرتا�شي عن بعد.
االأجانب  م��ن العبيها  ل��ع��دد  اأخ���رى  اأن��دي��ة  واأت��اح��ت 
ال���ع���ودة اإىل ب���الده���م، يف ظ��ل ت��وق��ف امل��ب��اري��ات على 
الت�شدد  وقبل  اأوروب���ا،  يف  وال��ق��اري  املحلي  امل�شتويني 
الكبري الذي فر�ض على �شعيد حركة النقل اجلوي.

فثالثة من جنوم باري�ض �شان جرمان الفرن�شي، هم 
واالأوروغوياين  �شيلفا،  وتياغو  نيمار،  الربازيليان 
دخول  قبيل  بلديهم  اىل  ع����ادوا  ك��اف��اين،  اإدي��ن�����ش��ون 

فرن�شا مرحلة العزل املنزيل االإلزامي.
يف املقابل، وجد االإ�شباين بيدرو نف�شه عالقاً يف لندن 
بعيداً عن عائلته، ويف حجر �شحي اأي�شاً بداأ قبل حتى 
االإجراءات الر�شمية املحلية، بعد ثبوت اإ�شابة زميله 
بفريو�ض  اأودوي  هود�شون  ك��ال��وم  الفريق  يف  ال�شاب 

كورونا.

احتجاز فريق فرن�شي 
لل�شطرجن باحلجر ال�شحي

�شافر جمموعة من العبي ال�شطرجن الفرن�شيني، اإىل مدينة مورمان�شك 
الرو�شية، للم�شاركة يف بطولة ال�شهر احلايل، لكنهم مل يتوقعوا اأن ينتهي 

بهم احلال يف احلجر ال�شحي، وتتاأخر عودتهم اإىل بالدهم.
و�شلت جمموعة من 14 العباً، ت�شم 8 نا�شئني اإىل مورمان�شك، ملواجهة 

مناف�شني من رو�شيا واإيرلندا وهولندا.
اإيرلندي بفريو�ض كورونا،  اإ�شابة العب  األغيت عندما ثبت  لكن البطولة 

ليدخل جميع امل�شاركني احلجر ال�شحي.
وقال م�شوؤول مرافق للبعثة الفرن�شية، يوريان كيني، من احلجر ال�شحي 
“الفريق كان من املقرر عودته اإىل فرن�شا غداً  يف م�شت�شفى مورمان�شك: 

االإثنني، رغم اأن رو�شيا علقت كافة الرحالت اجلوية الدولية”.
واأ�شاف اأنه تلقى تاأكيدات من اخلطوط اجلوية اأن الرحلة من مو�شكو اإىل 

فرن�شا مل تلغ حتى االآن.
نتوقع اخلطوة  ودائماً  �شطرجن  نلعب  فنحن  بديلة،  “لدينا خطة  وتابع: 
ال�شفر  م���ن  ن��ت��م��ك��ن  م��و���ش��ك��و مل  اإىل  ع��ن��د و���ش��ول��ن��ا  ���ش��ب��ب  ال��ت��ال��ي��ة، الأي 

�شت�شت�شيفنا ال�شفارة الفرن�شية يف مو�شكو، اأعدوا بالفعل 14 �شريراً”.

االإمارات قد ت�شبح املالذ االأخري 
لدوري اأبطال اآ�شيا

دولة  ا�شت�شافة  اإمكانية  ع��ن  االأح���د،  اأم�����ض  �شحافية،  تقارير  ك�شفت 
االإمارات لبع�ض املباريات التي تاأجلت يف دوري اأبطال اآ�شيا، بعد تفاقم 

اأزمة فريو�ض كورونا امل�شتجد. 
نقلت �شحيفة االحتاد االإماراتية عن م�شادر مطلعة باالحتاد االآ�شيوي 
الت�شاور  امل�شابقات باالحتاد القاري توا�شل  اإدارة  اأن  لكرة القدم، قولها 
املوؤجلة  املباريات  اأداء  اإمكانية  لبحث  بالقارة  الوطنية  االحت���ادات  مع 
بواقع  املقبل،  )اآب(  اأغ�شط�ض  يف  املجمع  بالنظام  اآ�شيا  اأبطال  دوري  يف 
جمموعتني يف كل دولة بالغرب ومثلهما يف ال�شرق، يف حال مل تنتظم 
الدوريات هناك، حيث �شبق واأن مت حتديد مواعيد املوؤجالت لل�شرق يف 

مايو )اأيار(، ويونيو )حزيران( املقبلني.
املوؤجالت، حتديداً  االأق��وى هو لعب  اأن االجتاه  اإىل  ال�شحيفة  واأ�شارت 
لغرب اآ�شيا، بنظام البطولة املجمعة، ولكن يف دولتني، بحيث ت�شت�شيف 
)اآب(  اأغ�شط�ض  يف   16 دور  واأي�شاً  بالبطولة،  جمموعتني  منهما  كل 

املقبل.
وتعد االإم��ارات من الدول املر�شحة بقوة ال�شت�شافة جمموعتني، حيث 
كان املقرتح من االأ�شا�ض مقدماً من االإمارات يف االجتماع الذي عقد يف 

اجلاري. )اآذار(  مار�ض   8

ال�شلة  ك��رة  دوري  امل�شارك يف  نيك�ض  نيويورك  ن��ادي  اأعلن   
جيم�ض  االأع��م��ال  رج��ل  مالكه  ان  للمحرتفني،  االأم��ريك��ي 
دوالن م�شاب بفريو�ض كورونا امل�شتجد، لي�شبح اأول مالك 

ناٍد اأمريكي كبري يخ�شع لفح�ض اإيجابي.
اأي�شا  ال��ذي ميلك  ال��ن��ادي ان دوالن )64 ع��ام��ا(  واأو���ش��ح 
على  الهوكي  دوري  يف  امل�شارك  راينجرز  نيويورك  فريق 
ال�شحي  للحجر  نف�شه  يخ�شع  األ”(،  ات�ض  )“ان  اجلليد 

املنزيل، وان العوار�ض التي ظهرت عليه “قليلة”.

وتوقفت مناف�شات دوري كرة ال�شلة يف وقت �شابق من ال�شهر 
احلايل بعد ت�شجيل اإ�شابة العب يوتا جاز الفرن�شي رودي 
ميت�شل،  دون��اف��ان  زميله  ليليه  ب�”كوفيد19-”،  غ��وب��ري 

اإ�شافة اىل عدد اآخر من الالعبني يف فرق عدة.
واأعلن هذا االأ�شبوع عن �شفاء ثالثة العبني على االأقل هم 
غوبري وميت�شل، اإ�شافة اىل كري�شتيان وود العب ديرتويت 

بي�شتونز.
كما توقفت مناف�شات دوري الهوكي اىل اأجل غري م�شمى، 

جممل  “كوفيد19-” على  فر�شه  ال��ذي  اجلمود  ظل  يف 
ومنها  ال���ع���امل،  دول  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال��ن�����ش��اط��ات 
 121،117 ال�شبت  حتى  �شجلت  حيث  املتحدة  ال��والي��ات 
اإ�شابة موؤكدة بالفريو�ض، وبلغ عدد الوفيات على اأرا�شيها 

.2،010
ويتحدر دوالن من نيويورك، الوالية التي اأ�شبحت مركز 
الوباء يف الواليات املتحدة، و�شجلت فيها 670 وفاة ونحو 

اإ�شابة. األف   52

اإ�شابة مالك نيويورك نيك�س بفريو�س كورونا 



طفلة ال�شرطان تتو�شل البقاء يف منازلكم
نا�شدت طفلة بريطانية، 4 اأعوام، وتعاين من ال�شرطان مواطنيها 

البقاء يف منازلهم ملنع انت�شار فريو�ض كورونا. 
عن  منف�شلة  وتعي�ض  ال���دم،  �شرطان  م��ن  �شنيدون  ميال  وت��ع��اين 
للذين  ن��داء  توجيه  ه��ذا مل مينعها من  لكن  و�شقيقتها،  وال��ده��ا 

ينتهكون قواعد العزل التي فر�شتها احلكومة.
ور�شمت ميال �شورة منزل ي�شم جميع اأفراد اأ�شرتها، واأرفقتها مع 
منا�شدتها التي ذّكرت فيها ب�شرورة البقاء يف املنزل حتى نتمكن 
من العي�ض ب�شعادة بعد ذلك . وجاءت الر�شمة الربيئة بعد �شاعات 
من خ�شوعها لعملية ال�شتخراج نخاع العظم من اأ�شفل ظهرها، يف 

جزء من العالج الكيميائي املكثف الذي تخ�شع له.
واأ�شافت على النا�ض البقاء يف منازلهم الإبعاد احل�شرات واجلراثيم 
اأنا واأفراد عائلتي  التي جتعلني �شعيفة للغاية، اأمتنى اأن جنتمع 
اأخ��رى . وت��درك ميال رغم �شغر �شنها خطورة فريو�ض  معاً مرة 
التي حظرت على  ب��االإج��راءات احلكومية  كورونا، وهي على علم 

ال�شكان اخلروج من منازلهم حفاظاً على حياتهم.
واتخذت ال�شيدة ليندا والدة ميال قراراً �شعباً بنقل زوجها �شكوت 
و�شقيقتها جودي خارج منزل االأ�شرة يف فالكريك، �شتريلنغ�شاير، 

ملنح جهاز املناعة ال�شعيف للطفلة ميال احلماية التي يحتاجها.

كورونا يفتك باالأب وابنته
تويف  بريطانيا،  يف  والتعاطف  احل���زن  اأث����ارت  م��اأ���ش��اوي��ة  ق�شة  يف 
املر�ض  فتك  ثم  امل�شتجد،  كورونا  بفريو�ض  اإ�شابته  عقب  �شابط 
واأو���ش��ح��ت �شحيفة  واح���د.  ي��وم  بعد  ب��ه  التي حلقت  بابنته  ذات��ه 
يعمل  ك��ان  ال��ذي  الهجرة  �شابط  �شارما،  �شودهري  اأن  ميل   ديلي 
مبطار هيرو الدويل يف لندن، تويف االأربعاء عن عمر 61 عاما، 
وذلك قبل اأن ترحل ابنته ال�شيدالنية بوجا عن الدنيا يف عامها 
العدوى  التقط  اأن يكون �شودهري قد  الثالث والثالثني. ويرحج 
من مكان اآخر غري مقر عمله، اإذ اأنه وبح�شب م�شوؤولني كان اآخر 
من  للغياب  ي�شطر  اأن  قبل  املا�شي،  يناير   7 ه��و  ح�شور  ت��اري��خ 
جراء معاناته بع�ض امل�شاكل ال�شحية. اأما ابنته بوجا، فقد كانت 
تعمل �شيدالنية يف م�شت�شفى اإي�شتبورن دي�شرتيكت  العام، وتلقت 
باملر�ض، قبل  اإ�شابتها  اكت�شاف  بعد  اأي��ام   3 ملدة  والعالج  الرعاية 
وفاتها اخلمي�ض. واأعرب الكثريون عن تعاطفهم مع االأرملة واالأم 
املكلومة، الأنها غالبا لن تكون قادرة على ح�شورة جنازتي زوجها 

وفلذة كبدها لكونها جمربة على البقاء يف العزل ال�شحي.
ماأ�شاة  اإنها  الراحل:  اأ�شدقاء  اأح��د  قال  ال�شدمة،  عن  تعبري  ويف 
مبناقبه  اجلميع  ي�شيد  وموظفا  خلوقا  رج��ال  ك��ان  لقد  ك��ب��رية. 
واأخ��الق��ه . واأو���ش��ح نيك غ��اري��واال م��دي��ر ق��وة احل���دود يف مطار 
هيرو ل�شحيفة �شن  الربيطانية: �شودهري كان �شابطا حمرتما 

ولطيفا. �شيفتقده اجلميع .

دواء املالريا اأكرب اأمل يف مواجهة كورونا 
ن��ق��ل��ت ���ش��ح��ي��ف��ة زون���ت���اج-ت�������ش���اي���ت���وجن ال�����ش��وي�����ش��ري��ة ع���ن فا�ض 
اإن  اأم�ض  قوله  نوفارت�ض  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ض  نارا�شيمهان 
دواء )هيدروك�شيكلوروكوين( امل�شتخدم يف عالج املالريا والذئبة 
والتهاب املفا�شل هو اأكرب اأمل لل�شركة يف مواجهة فريو�ض كورونا 

امل�شتجد.
التجارب  وت��دع��م  ج��رع��ة  مليون   130 مبنح  نوفارت�ض  وت��ع��ه��دت 
االإكلينيكية الالزمة قبل اإقرار ا�شتخدام الدواء يف عالج فريو�ض 
لهذا  ت��رام��ب  دون��ال��د  االأم��ري��ك��ي  الرئي�ض  روج  اأن  و�شبق  ك��ورون��ا. 

الدواء كعالج حمتمل للفريو�ض اجلديد.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

نهاية درامية لزبون ترك 10 اآالف دوالر بق�شي�شًا 
ترك اأحد االأ�شخا�ض بق�شي�شاً يبلغ 10 اآالف دوالر يف مطعم يف فلوريدا، تقا�شمه نحو 20 موّظفاً ب�شكل مت�شاو، قبل 

طرد معظمهم من العمل يف اليوم التايل ب�شبب وباء كورونا امل�شتجد.
�شة بتح�شري وجبات الفطور على �شفحتها على في�ض بوك اخلمي�ض املا�شي:  وكتبت �شل�شلة �شكيليت  املحّلية املتخ�شّ

رغم كّل الق�ش�ض ال�شلبية التي ن�شمعها االآن، ال يزال هناك اأ�شخا�ض رائعون يف العامل .
خالل االأ�شبوع املا�شي، ترك الزبون هذا املبلغ يف مطعم نابويل على ال�شاحل الغربي لفلوريدا ع�شية �شدور قرار 

اإغالق كل مطاعم الوالية با�شتثناء خدمات تو�شيل الطلبات.
وقال مالك �شل�شلة املطاعم رو�ض اإيدلوند، لل�شحافة املحّلية: ال نعرف حتى االآن من هو ، لكّنه ياأمل بتحديد هوية 

هذا املح�شن ال�شخّي.
وجوههم  نعرف  اأ�شماءهم.  نعرف  ال  لكننا  اأ�شدقاء  اإنهم  �شنوات،  منذ  بانتظام  ي���رتّددون  زبائن  لدينا  واأردف: 

لون اجللو�ض، لكننا ال نعرف بال�شبط من هم . لة واأين يف�شّ واأطباقهم املف�شّ
اإ�شافية يف جيوبهم. ويف اليوم  500 دوالر  20 موظفاً يف مطعم نابويل اإىل منازلهم ومعهم  ويف ذلك اليوم، عاد 
% من اأ�شل 200 موّظف يعملون  التايل، مل يعد معظمهم اإىل العمل. واأ�شاف اإيدلوند اأنه ا�شطر للتخّلي عن 90 

يف ت�شعة مطاعم يف فلوريدا ب�شبب قرار االإغالق.
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�شهر ع�شل عرو�شني يتحول اإىل كابو�س 
كابو�ض،  اإىل  بريطانيان  عرو�شان  به  حلم  طاملا  ال��ذي  الع�شل  �شهر  حت��ول 

وانتهى احلال بهما لالإقامة يف خميم �شغري ب�شبب اأزمة كورونا. 
وكان مات وهيلني فونغ يخططان لل�شباحة مع ال�شالحف قبالة �شواحل 
اأن  بعد  ال�شحي،  ال��ع��زل  يف  حمتجزين  نف�شيهما  وج���دا  لكنهما  فيجي، 

تقطعت بهما ال�شبل يف اأ�شرتاليا، ومل يتمكنا من العودة اإىل بالدهما.
ودفع العرو�شان مبلغ 4500 جنيه ا�شرتليني )6300 دوالر( ثمناً لتذاكر 
رحلة العودة اإىل بريطانيا، لكنهما غري متاأكدان بعد اإن كانا �شيتمكنان من 
امل�شي قدماً يف هذه الرحلة التي متر عرب هونغ كونغ. وقال مات يف حديث 
اأن تكون هذه رحلة العمر، لكنها  ل�شحيفة ديلي ميل كانت من املفرت�ض 
 18 الع�شل ملدة  العرو�شان ل�شهر  . وخطط  اإىل جحيم  �شرعان ما حتولت 
�شهراً، وحر�شا على حجزالرحلة بالتزامن مع حفل الزفاف، ومل يتوقعا 

اأن تنهار كل خططهما ب�شبب فريو�ض كورونا الذي يجتاح العامل.
واأ���ش��اف م��ات االآن، ك��ل م��ا نريد القيام ب��ه ه��و ال��ع��ودة اإىل ال��وط��ن، ولكن 
ركوب  من  �شنتمكن  اأننا  �شمان  يوجد  وال  اليقني،  عدم  من  الكثري  هناك 
هذه الرحلة. من املقرر اأن نذهب عرب هونغ كونغ، لكنهم يقولون فقط اإن 
املواطنني ميكنهم دخول البالد، و�شنحاول اأن نغتنم الفر�شة، الأننا ال نريد 
قد عقدا  الزوجان  وك��ان   . اأ�شهر  ملدة ثالثة  اأ�شرتاليا  عالقني يف  نظل  اأن 
الربيطانية يف فرباير  يورك�شاير  وون��د هول يف مدينة  فندق  قرانهما يف 
)�شباط( املا�شي، وبينما كانا يحتفالن مع االأهل واالأ�شدقاء بهذه املنا�شبة 

ال�شعيدة، كانا يتطلعان اإىل رحلة �شهر الع�شل الرائعة التي خططا لها.

متى يكون لقاح كورونا جاهزا؟
امل�شتجد،  لقاحات لفريو�ض كورونا  ال�شريرية على  التجارب  بداأت  بالفعل، 

فيما �شتبداأ اأخرى تقريبا، لكن يظل من ال�شعب حتديد موعد طرحه.
اأن  فحتى لو �شارت التجارب على ما يرام، هناك العديد من العقبات قبل 
ي�شبح اللقاح متاحا يف العامل. وباتت كل عيون العامل من�شبة نحو اللقاح 
املرتقب للفريو�ض، الذي اأعلنته منظمة ال�شحة العاملية موؤخرا جائحة، عّله 

يقي الب�شر خطر املر�ض الذي اأزهق اأرواح االآالف حول العامل.
وبح�شب �شحيفة غارديان  الربيطانية، فاإن 35 �شركة وموؤ�ش�شة اأكادميية 
املعروف  الفريو�ض  خطر  درء  ي�شتطيع  لقاح  اإنتاج  على  تتناف�ض  العامل  يف 
بداأت  املوؤ�ش�شات  هذه  من   4 اإن  ال�شحيفة  وقالت   .  19 كوفيد  با�شم  اأي�شا 
يف اختبارات اللقاحات التي طورتها، ومنها �شركة موديرنا  االأمريكية التي 
بداأت التجارب ال�شريرية على الب�شر. ومن جانبها، اأعلنت جمموعة �شانويف  
الفرن�شية اأن عقار بالكنيل ، الدواء امل�شاد للمالريا الذي تنتجه، برهن عن 
نتائج واعدة  يف معاجلة مر�شى بفريو�ض كورونا امل�شتجد. ويرجع الف�شل 
يف ال�شرعة الكبرية لو�شول االأدوية ملرحلة االختبارات الب�شرية، اإىل اجلهود 

ال�شينية يف تعقب ت�شل�شل املادة الوراثية لفريو�ض كوفيد 19 .

الرئي�س االإيطايل: مل 
اأعد اأذهب اإىل احلالق

ح�شل الرئي�ض االإيطايل �شريجيو 
مواطنيه  تعاطف  على  م��ات��اري��ال 
اأي�شا  ه����و  ب����اأن����ه  اع�����رتاف�����ه  ب���ع���د 
ب�شبب  احل�������الق  اإىل  ي����ذه����ب  ال 
اإغ��الق كل االأع��م��ال واملتاجر غري 
االأ�شا�شية للحد من تف�شي فريو�ض 

كورونا امل�شتجد.
ي�شتعد فيه  ك��ان  ال��ذي  الوقت  ويف 
باحرتام  ي��ح��ظ��ى  ال����ذي  ال��رئ��ي�����ض 
اإي��ط��ال��ي��ا الإل���ق���اء خطاب  ك��ب��ري يف 
ال����ك����ام����ريات، �شمع  اأم������ام  ر���ش��م��ي 
غرا�شو  جوفاين  م�شت�شاره  �شوت 
من  خ�شلة  ي�شّوي  اأن  منه  يطلب 

�شعره.
اإيه  الرئي�ض  ق��ال  ت�شويتها  وب��ع��د 
ج��وف��اين اأن���ا اأي�����ش��ا مل اأع���د اأذهب 

اإىل احلالق... .
وبعد ت�شجيل اخلطاب، مت توزيعه 
على و�شائل االإعالم بدون اقتطاع 
تلك احلادثة. وهو خطاأ اعتذر عنه 
الرئا�شة  م��ق��ر  ك��وي��ري��ن��ايل  ق�����ش��ر 
االإنرتنت.  م�شتخدمي  اأبهج  لكنه 
التوا�شل  و�شائل  على  انت�شر  فقد 
جوفاين  #اإيه  و���ش��م  االج��ت��م��اع��ي 

على نطاق وا�شع.
يف خطابه، وهو الثاين منذ تف�شي 
�شريجيو  نا�شد  اإيطاليا،  يف  الوباء 
االأوروبيني. وقال  القادة  ماتاريال 
يجب على اجلميع اأن يفهموا قبل 
فوات االأوان خطورة التهديد الذي 

ي�شكله الفريو�ض على اأوروبا .

زوجة ترودو تتعافى 
اأعلنت �شويف غريغوار ترودو زوجة 
ال��ك��ن��دي جا�شنت  ال������وزراء  رئ��ي�����ض 
اإ�شابتها  م��ن  �شفيت  اأن��ه��ا  ت����رودو 

بفريو�ض كورونا امل�شتجد.
وكتبت ترودو على في�شبوك م�شاء 
ال�شبت اأ�شعر بتح�ّشن كبري. تلّقيت 
ومن  طبيبي  من  اإيجابيا  تقريرا 

خدمات ال�شحة العامة يف اأوتاوا.
����ّخ���������ش����ت اإ����ش���اب���ت���ه���ا  وك������ان������ت �����شُ
بالفريو�ض يف 12 اآذار مار�ض بعد 
زوجها  دف��ع  ما  لندن،  عودتها من 
اإىل  اأع���را����ض  اأّي  ُي��ظ��ه��ر  ال���ذي مل 
ُبعد يف  البقاء معزوال والعمل عن 
مقّر رئي�ض الوزراء على ُبعد ب�شعة 

كيلومرتات من مكتبه الر�شمي.
و�شّددت �شويف ترودو على �شرورة 
الربوتوكوالت  اجل��م��ي��ع  ي��ّت��ب��ع  اأن 

ال�شّحية واأن يبقوا يف املنزل.

طفل يت�شل بال�شرطة الإح�شا�شه بالوحدة 
بعد اأن �شعر طفل يف والية بافاريا االأملانية بوحدة كبرية 
جراء العزل املنزيل مل يجد بداً من اال�شتعانة بال�شرطة 
اإر�شال دوري��ة قدمت له اخلبز  الوحدة، ما تطلب  لك�شر 
بال�شوكوالته. يف واقعة طريفة تلقت ال�شرطة االأملانية يف 
والية بافاريا ات�شااًل هاتفياً من طفل يف احلادية ع�شرة 
وال��دت��ه يف  اأن تركته  ال��وح��دة بعد  العمر ي�شكو م��ن  م��ن 
اأن�شباخ   ال�شرطة يف مدينة  وكانت  الوقت.  لبع�ض  البيت 
ح�شابها  عرب  ن�شرت  قد  بافاريا  بوالية  الواقعة  االأملانية 
على موقعها يف الفي�شبوك تفا�شيل الواقعة حيث تلقت 
ات�شااًل هاتفياً من طفل ببكي �شاكياً من اإح�شا�شه بالوحدة 
بعد اأن تركته والدته يف البيت. وقامت ال�شرطة بتهدئة 
الطفل وزيارته يف املنزل لالطمئنان على �شالمته. ومل 
تكتف ال�شرطة بذلك، بل قام اأحد اأفرادها باإعداد بع�ض 

اخلبز بال�شوكوالته لر�شم الب�شمة على وجه الطفل.
يف  البقاء  اإن  بقولها  الطريفة  الق�شة  ال�شرطة  وختمت 
الكورونا. ومل  زم��ن  على اجلميع  يف  �شهاًل  لي�ض  املنزل 

تو�شح ال�شرطة �شبب غياب االأم عن املنزل.

هل تنجح الكالب يف حل لغز كورونا؟
لتدريب  تخطط  اإنها  بريطانية  خريية  موؤ�ش�شة  قالت 
الكالب على اكت�شاف امل�شابني بفريو�ض كورونا امل�شتجد 
املطارات  الكالب يف  ن�شر هذه  وتاأمل يف   )19  - )كوفيد 
واالأماكن العامة االأخرى. وتهدف موؤ�ش�شة كالب الك�شف 
الطبي وخرباء من جامعتني اإىل تدريب الكالب لتكون 
جاهزة يف غ�شون �شتة اأ�شابيع من اأجل امل�شاعدة يف توفري 

ت�شخي�ض �شريع وغري جراحي الإنهاء هذه اجلائحة .
ويتم تدريب كالب املوؤ�ش�شة اخلريية على اكت�شاف رائحة 
وهواء  ال��ب��ول  مثل  عينات  يف  ال�شرطان  مثل  االأم��را���ض 
اإنها جنحت  املوؤ�ش�شة  . وقالت  الطبية  وامل�شحات  الزفري 

اأخرياً يف الك�شف عن املالريا.
الكالب  تدريب  �شيتم   ،19  - كوفيد  لفريو�ض  وبالن�شبة 
على التعرف على الرائحة املميزة للمر�ض والك�شف عن 
من  والتي  اجل�شم،  ح��رارة  درج��ة  يف  الطفيفة  التغريات 

املحتمل اأن تكت�شف عالمات احلمى. 

ق�شر الثلج يتحول م�شرحة للجثث
بفريو�ض  ال��وف��اة  ح��االت  ع��دد  يف  الكبري  لالرتفاع  نظراً 
كورونا يف اإ�شبانيا، قررت ال�شلطات املحلية حتويل حلبة 
العا�شمة مدريد  الثلج و�شط  اأو ما ي�شمى ق�شر  للتزلج 
اأ�شر  اآالم  ت��خ��ف��ي��ف  ب��غ��ي��ة  اجل��ث��ث  حل��ف��ظ  م�����ش��رح��ة  اإىل 

ال�شحايا والو�شع الذي تواجهه م�شت�شفيات مدريد.
اأكر  �ُشجل  م��دري��د، حيث  بلدية  ذك��رت  �شابق  وق��ت  ويف 
املدينة  يف   14 ال���  العامة  املقابر  اإن  الوفيات،  ن�شف  من 
�شتتوقف عن قبول مزيد من اجلثث الأن املوظفني هناك 

لي�ض لديهم معدات منا�شبة للوقاية.
واأ����ش���اف���ت ه���ذا اإج�����راء م���وؤق���ت وا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي ي��ه��دف اإىل 
تخفيف اآالم اأفراد اأ�شر ال�شحايا والو�شع الذي تواجهه 

امل�شت�شفيات يف مدريد .
مدريد،  �شمال  هورتاليزا  حي  يف  التجاري  املركز  ويقع 
ول��ي�����ض ب��ع��ي��داً م��ن م��رك��ز اإي��ف��ي��م��ا ل��ل��م��وؤمت��رات ال���ذي مت 
كورونا  فريو�ض  ملر�شى  ميداين  م�شت�شفى  اإىل  حتويله 

ي�شم اإجمايل 5500 �شرير.

ارتفاع معدالت 
اجلرمية يف زمن كورونا

ارتفعت معدالت اجلرمية ب�شرعة 
كورونا  ف���ريو����ض  ج��ائ��ح��ة  خ����الل 
حيث   )19- )ك���وف���ي���د  امل�����ش��ت��ج��د 
والع�شابات  امل����ج����رم����ون  ي����ق����وم 
اأ�شاليبهم ب�شرعة  املنظمة بتكييف 
االوروبية  ال�شرطة  لهيئة  وف��ًق��ا   ،

)يوروبول (.
وحذرت اليوروبول يف تقرير ن�شر 
يف الهاي من اأن املحققني اكت�شفوا 
تزايد حاالت اجلرائم ال�شيربانية 

واالحتيال وال�شرقة والتزوير.
وقال التقرير اأن بيع مواد احلماية 
املزيفة مبا يف ذلك االأقنعة واملواد 
ب�شكل  ازداد  قد  واالأدوي���ة  املطهرة 
كبري منذ اندالع االأزمة. وا�شافت 
�شبط  اجل����اري  ال�شهر  يف  مت  اإن���ه 
نحو 34 األف قناع مزيف للعمليات 
اجلراحية خالل عمليات لل�شرطة 
االأدوية  �شد  العامل  م�شتوى  على 
املزيفة  االأدوي������ة  ت�����ش��م��ل  امل��زي��ف��ة. 
للفريو�شات  امل�������ش���ادة  االأدوي���������ة 
للمالريا  امل���������ش����ادة  واالأدوي�����������ة   ،
وقالت  والفيتامينات.  كلوروكوين 
مديرة اليوروبول كاثرين دي بول 
اإن هذا اأمر غري مقبول. واأ�شافت 
االإجرامية  االأن�شطة  هذه  مثل  اإن 
ب�شكل  ت��ه��دد  �شحية  اأزم����ة  خ���الل 
حياة  ت��ع��ر���ض  اأن  ومي��ك��ن  خ��ا���ض 
ال���ب�������ش���ر ل��ل��خ��ط��ر . ك���م���ا ح����ذرت 
 ، االإنرتنت  يوروبول من جمرمي 
خا�شة واأن العديد من االأ�شخا�ض 
امل��ن��زل حيث قد  م��ن  االآن  يعملون 
ال�شبكة  وات�����ش��ال  بياناتهم  ت��ك��ون 
ال�شرطة  هيئة  وتتوقع  اأماًنا.  اأقل 
زي��ادة �شريعة يف  االوروبية حدوث 

حاالت االحتيال. 

ن�شائح لت�شميم م�شاحة عمل لزيادة االإنتاجية يف املنزل
يف حماولة لل�شيطرة على انت�شار فريو�ض كورونا، حثت 
من  العمل  �شرورة  على  مواطنيها  ال��دول  من  العديد 
الكثريين ���ش��رورة جتهيز  امل��ن��زل، وه��ذا ما فر�ض على 

م�شاحة خا�شة لهذا الغر�ض.
 Salt Design وك�شفت �شارة ت�شري�ض برادي، موؤ�ش�شة
وفعالة،  م��وؤق��ت��ة  عمل  م�شاحة  اإن�����ش��اء  كيفية  ع��ن   Co
احلجر  اأثناء  املنزيل  العمل  يف  اإنتاجية  اأعلى  لتحقيق 

ال�شحي، بح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
وتقول �شارة اإذا مل يكن لديك مكتب تقليدي يف املنزل، 
اإىل مكتب.  اإىل م�شاحة ميكنك حتويلها  فاأنت بحاجة 
تتناول  التي  املنطقة  اأو  الطعام،  طاولة  ا�شتخدام  اأع��د 
يف  ملكتبك  ب�شكل مماثل  ب��اإع��داده��ا  وق��م  ال��ط��ع��ام،  فيها 

العمل .
الطبيعي،  ال�����ش��وء  امل��ح��رتف��ة  امل�شممة  تف�شل  وبينما 
تقول اإن اختيار امل�شباح املنا�شب لالإ�شاءة بنف�ض القدر 

من االأهمية لتح�شني احلالة املزاجية.
واإذا كان لديك مكتب خم�ش�ض، فاالأف�شل اختيار �شوء 

ميكن تعديله لتوفري االإنارة يف منطقة معينة.
االأمر  االأزرق،  لل�شوء  التعر�ض  من  احلد  اأي�شاً  ح��اول 
الذي قد يكون �شعباً عندما تتطلب وظيفتك التحديق 
م��ن االف�شل  ه��ذه احل��ال��ة  ال��ي��وم، ويف  بال�شا�شة ط���وال 
احل�����ش��ول ع��ل��ى ن���ظ���ارات خ��ا���ش��ة حل��م��اي��ة عينيك من 

ال�شوء االزرق، اأو �شبط تف�شيالت ال�شا�شة.
اأنه  �شارة  تعتقد  ومنتجة،  فعالة  والإن�شاء منطقة عمل 
يجب عليك دائماً بدء يومك مب�شاحة نظيفة، وبعد اأن 
ينام االأطفال، اق�شي �شاعة قبل النوم يف تنظيف املنزل 

والتخل�ض من الفو�شى.
وت�شيف �شارة اأعلم اأن الفو�شى �شتعود يف اليوم التايل، 
نبداأ مب�شاحة نظيفة ومرتبة كل  اأن  املنع�ض  ولكن من 
اأع�شابك يف مثل هذه  يوم . ولرفع معنوياتك وتهدئة 
ال�شموع  با�شتخدام  ���ش��ارة  تو�شي  الع�شيبة،  االأوق����ات 
واالأزهار الطازجة توفر النباتات احلية جرعة جديدة 
من االأك�شجني. اأنا �شخ�شياً اأحب نباتات ال�شبار، الأنها 

تقوم اأي�شاً بتنقية الهواء .

كاثرين جونز تف�شل 
يف تقليد �شاكريا 

ن�شرت النجمة العاملية  كاثرين زيتا جونز  فيديو لها عرب �شفحتها 
على اأحد مواقع التوا�شل االإجتماعي يظهرها وهي ترق�ض على وقع 

اأغنية House Of Fun ملادني�ض وتعود االغنية لعام 1982.
واأقرت كاثرين يف تعليقها على الفيديو اأنها كانت حتاول اأن ترق�ض 
مثل النجمة العاملية اللبنانية االأ�شل  �شاكريا  يف فيديو كليب اأغنيتها 
hips don't lie لكن مل يظهر ذلك اأبداً، م�شريًة اأنها مل تنجح يف 

تقليد حركات �شاكريا الراق�شة.
املنزيل  احلجر  ف��رتة  تق�شي  ع��ام��اً   50 العمر  م��ن  البالغة  النجمة 

برفقة زوجها النجم مايكل دوغال�ض.

يحاول العمالء الإبقاء على م�صافة التباعد الجتماعي عند �صرائهم اخل�صراوات والفواكه لوقف انت�صار فريو�س الكورونا يف �صيدين.    )اأ ف ب(


