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النائب العام: خمالفة التعليمات والإجراءات ال�صادرة
 من اجلهات املخت�صة للحد من انت�صار فريو�س كورونا جرمية

•• اأبوظبي -وام:

ب�أن  ال�س�م�سي  الدكتور حمد �سيف  امل�ست�س�ر  الع�م للدولة  الن�ئب  �سرح 
خم�لفة التعليم�ت، والإجراءات ال�س�درة من اجله�ت املخت�سة يف الدولة 
للحد من انت�س�ر فريو�ض كورون� ب�عتب�ره اأحد الأمرا�ض ال�س�رية، يعد 

جرمية مع�قب� عليه� طبق� لقوانني الدولة.
ويف ه��ذا الإط����ر ف���إن��ه يتعني على ك��ل ق���دم اإىل ال��دول��ة الإل��ت��زام مبدة 
احلجر املنزيل يف حمل اإق�مته 14 يوم�، وتنفيذ التعليم�ت التي ت�سدر 
لحق�ً من ال�سلط�ت املخت�سة، وتعترب خم�لفة ال�سخ�ض اإجراءات احلجر 
احك�م  على  خ��روج���ً  للغري  وخم�لطته  اإق�مته  حم��ل  وم��غ���درة  امل��ن��زيل، 
للخطر،  املجتمع  و�سالمة  ل�سحة  وتعري�س�  ال��ع���م،  والنظ�م  الق�نون 
واأن الني�بة الع�مة �ستطبق الق�نون بكل حزم على كل من يخ�لف هذه 
اأر�ض  املواطنني واملقيمني على  الع�م بجموع  الن�ئب  واأه���ب  التعليم�ت. 
دولة الم�رات العربية املتحدة الإلتزام ب�لتعليم�ت والقرارات ال�س�درة 
من ال�سلط�ت املعنية يف الدولة، حر�س� على �سالمتهم، وحتى ل يقعوا 

حتت ط�ئلة الق�نون.

الوطنية للأزمات والطوارىء: ل �صحة ملا 
يتم تداوله عن ر�س مبيدات يف �صماء الدولة 

•• اأبوظبي-وام:

ر�ض  ع��ن  ت��داول��ه  يتم  م���  وال���ط���وارىء  ل��الأزم���ت  الوطنية  الهيئة  نفت 
من  للوق�ية  الح��رازي��ة  الإج�����راءات  �سمن  ال��دول��ة  �سم�ء  يف  مبيدات 

فريو�ض كورون�.
امل��ع��ل��وم���ت والأخ���ب����ر م��ن اجله�ت  ا���س��ت��ق���ء  ب���جل��م��ه��ور  واأه����ب���ت الهيئة 
الر�سمية وعدم ال�ستم�ع اىل ال�س�ئع�ت، حمذرة من اأنه �ستتم مالحقة 

مروجي ال�س�ئع�ت واتخ�ذ الإجراءات الق�نونية بحقهم.

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:11            
الظهر.......    12:32  
الع�رص........   03:57   
املغرب.....   06:36  

اخلميس   19   مارس   2020  م  - 24 رجب 1441 العدد 12887    
Thursday   19   March   2020  -  Issue No   12887

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

رئي�ض وزراء العراق املكلف

خمي�ض اجليهين�وي رئي�س� للنداء

منع �صفر مواطني الدولة كاإجراء وقائي وتعليق موؤقت لتاأ�صرية الدخول عند الو�صول حلاملي جوازات الدول املعفية 
حممد بن زايد: وعي �صركاتنا وموؤ�ص�صاتنا 

مب�صوؤوليتها الجتماعية يعزز الثقة بتجاوز الأزمة
•• اأبوظبي-وام-الفجر:

ق�ل �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد 
عهد  ويل  ن��ه��ي���ن  اآل  زاي�����د  ب���ن 
الأعلى  ال��ق���ئ��د  ن���ئ��ب  اأب��وظ��ب��ي 
تغريدة  يف  امل�����س��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات 
ال�سخ�سي  ���س��م��وه  ح�����س���ب  ع��ل��ى 
نلم�سه من  م���  )ت���وي���ر(:  ع��ل��ى 
وموؤ�س�س�تن�  ����س���رك����ت���ن����  وع�����ي 
خالل  الجتم�عية  مب�سوؤوليته� 
ال���ظ���روف ال��راه��ن��ة، ي��ب��ع��ث على 
قدرة  يف  ثقتن�  وي��ع��زز  الرت���ي����ح 
الإم���رات، حكومة وقط�ع خ��ض 
الأزمة...  جت���وز  على  وجمتمع، 
واملتك�تفة  امل��ت��ع���ون��ة  املجتمع�ت 
التحدي�ت  وج���ه  يف  ق��وي��ة  ت��ق��ف 

وتنت�سر عليه�.
اإىل ذل��ك ق���ررت دول���ة الإم�����رات 
موؤقت�  تعليق�ً  امل��ت��ح��دة  العربية 
لجراءات احل�سول على ت�أ�سرية 
ال����و�����س����ول اإىل  ال�����دخ�����ول ع���ن���د 
اجلوازات  حلملة  الدولة  من�فذ 
املعفية ب��ستثن�ء حملة اجلوازات 

حرب كالمية بني وا�صنطن وبكني ب�صبب كورونا 

جنديًا اأمريكيًا بالفريو�س  49 واإ�صابة  التاأ�صريات  اإ�صدار  توقف  اأمريكية  �صفارة   100
يرتاأ�صها وزير اخلارجية ال�صابق:

نداء تون�س ي�صكل قيادة جديدة!

�صندوق النقد يرف�س م�صاعدة 
ف��ن��زوي��ل مل��واج��ه��ة ك��ورون��ا

•• عوا�صم-وكاالت:

بطلب  فنزويال  تقدمت  اأن  بعد 
م�س�عدة  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول  ن������در 
����س���ن���دوق ال���ن���ق���د ال��������دويل، من 
ف��ريو���ض كورون�  م��واج��ه��ة  اأج����ل 
منح  ال�سندوق  رف�ض  امل�ستجد، 
 5 بقيمة  قر�س�  الالتيني  البلد 

ملي�رات دولر.
وعلل ال�سندوق قراره ب��ل�سكوك 
الرئي�ض  ب�������س���رع���ي���ة  امل���ح���ي���ط���ة 
نيكول�ض م�دورو يف نظر املجتمع 

الدويل.
الدولية  امل�لية  املوؤ�س�سة  وق���ل��ت 
ف�إن  لالأ�سف  وا�سنطن:  ومقره� 
يتيح  م��وق��ع  يف  لي�ض  ال�����س��ن��دوق 
ه��ذا الطلب، لأن هن�ك  له در���ض 
عدم و�سوح يف العراف الدويل 

بحكومة م�دورو.

•• اليمن-وكاالت:

عرب حت�لف حقوقي ميني، اأم�ض الأربع�ء، عن اإدانته 
وا�ستنك�ره ل�ستمرار ميلي�سي� احلوثي النقالبية، يف 
ب�ل�سك�ن  الآهلة  واملن�طق  ال�سكنية  الأحي�ء  ا�ستهداف 

غري اآبه للقوانني الدولية والإن�س�نية.
واأف�د التح�لف اليمني لر�سد انته�ك�ت حقوق الإن�س�ن 
)ر�سد(، اأن ميلي�سي�ت احلوثي ق�مت ب�إطالق مقذوف 
من  ب�لكثري  ت�سبب  مم�  الثالث�ء  م���أرب  مدينة  على 
ب�أ�سرار  ت�سبب  بينهم طفالن كم�  املدنيني  ال�سح�ي� 

ج�سيمة حلقت اأمالك املدنيني.
ب�س�روخ  النقالبية،  احل��وث��ي  ميلي�سي�  وا�ستهدفت 
يف  ال�سكني  ال�����س��الم  ح��ي  ال��ث��الث���ء،  اأم�����ض  ب�لي�ستي، 
ت�سعيده�  �سمن  اليمن،  �سرق  �سم�ل  م����أرب  مدينة 

الع�سكري امل�ستمر �سد املدنيني. 
واأف�د م�سدر حملي اأن �سقوط ال�س�روخ احلوثي اأدى 
اثنني  اإ�س�بة  طفالن  منهم  اأ�سخ��ض   4 اإ�س�بة  اإىل 
الأنب�ء  وك�لة  نقلته  م�  وفق  ب�لبليغة،  و�سفت  منهم 

اليمنية الر�سمية.

اإىل  اأدى  الب�لي�ستي  ال�س�روخ  اأن  امل�سدر،  اأو�سح  كم� 
احراق خم�سة حمالت جت�رية و�سي�رتني اإىل ج�نب 
ت�سرر مدر�سة ال�سالم الأ�س��سية والث�نوية واأكرث من 

منزل ب�أ�سرار بليغة.  12
واأدان وزي��ر الإع��الم اليمني، معمر الإري���ين، ق�سف 
من �سم�هم مرتزقة اإيران ميلي�سي� الإره�ب احلوثية 
ح�����رة ال�����س��الم اأح����د اأح���ي����ء م��دي��ن��ة م������أرب املكتظة 
ب�ل�سك�ن، والذي اأ�سفر عن اإ�س�بة عدد من املواطنني 

بينهم اأطف�ل ون�س�ء وب�عة متجولني.
وق�����ل وزي����ر الإع�����الم ال��ي��م��ن��ي، م��ع��م��ر الإري��������ين، يف 
تغريدة على �سفحته مبوقع توير، اإن هذا الهجوم 
حلي�ة  املتعمد  احل��وث��ي��ة  امليلي�سي�  ا���س��ت��ه��داف  ي��وؤك��د 
اإليه�  ماليني اليمنيني من �سك�ن املدينة والن�زحني 

من املح�فظ�ت الأخرى.
ولفت اإىل  اأن ا�ستمرار �سمت املجتمع الدويل والأمم 
احلوثية  امليلي�سي�  وان��ت��ه���ك���ت  ج��رائ��م  على  امل��ت��ح��دة 
اليومية بحق املدنيني يف خمتلف املح�فظ�ت اليمنية 
م�سداقيته�  يف  وي�����س��ك��ك  ا���س��ت��ف��ه���م،  ع��الم���ت  ي��ث��ري 
والت�سدي  النقالب  واإ�سق�ط  الدولة  ا�ستع�دة  لدعم 

•• الفجر -تون�س

اأعلن حزب حركة نداء تون�ض عن 
لنعق�د  التح�سريات  كل  ت�أجيل 
اإط����������ر اح����رام����ه  م�����وؤمت�����ره يف 
ملك�فحة  عنه�  املعلن  ل��الإج��راءات 
عن  ك������س��ف���  "كورون�"  ف���ريو����ض 
���س��ي������س��ي��ة وقتية  ه��ي��ئ��ة  ت�����س��ك��ي��ل 
يف  وه��و  احل��زب  بت�سيري  �ستكلف 

اأ�سواء ح�لته.

   وت�صم الهيئة:
وزي����ر  اجل���ه���ي���ن����وي  • خ��م��ي�����ض 
للهيئة  كرئي�ض  �س�بق  اخل�رجية 

ال�سي��سية
ب�خلط  مكلف  رئ��ي�����ض  ن���ئ��ب   •

ال�سي��سي منذر ب�حل�ج علي
ب�����لإدارة  مكلف  رئي�ض  ن���ئ��ب   •

والتنظيم ر�س� بلح�ج

ب�لإعالم  مكلف  رئي�ض  ن�ئب   •
عبد ال�ست�ر امل�سعودي

• ن�ئب رئي�ض مكلف ب�لعالق�ت 
اخل�رجية احمد وني�ض

ب�ل�سوؤون  مكلف  رئي�ض  ن�ئب   •

القت�س�دية عي�سى احليدو�سي
نور  ال��ه��ي���ك��ل  جل��ن��ة  رئ��ي�����ض   •

الدين بن تي�سة
بن  ف��سل  امل�لية  جلنة  • رئي�ض 

عمران

•• عوا�صم-وكاالت:

الأربع�ء  اأم�ض  )البنت�جون(  الأمريكية  الدف�ع  وزارة  ق�لت 
اإن عدد اجلنود الذين اأكدت الختب�رات اإ�س�بتهم بفريو�ض 

كورون� زاد اإىل 49 بعد اأن ك�نوا 36 جندي� م�س�ب� اأم�ض.
اأ�سيب  اإىل اجلنود  ب�لإ�س�فة  اأنه  بي�ن  ال��وزارة يف  واأ�س�فت 
و�سبعة  اأ���س��ره��م  م��ن  و19  مدني�  موظف�   14 ب�لفريو�ض 

متع�قدين.
اإ�سدار  تعليق  الأم��ريك��ي��ة  ال�سف�رات  ع�سرات  وق���ررت  ه��ذا 
ت�أ�سريات الدخول اإىل الولي�ت املتحدة، ك�إجراء وق�ئي مع 

تف�سي فريو�ض كورون� امل�ستجد.
واأف�د موقع وزارة اخل�رجية الأمريكية على الإنرنت، اأنه 
اعتب�را من الأربع�ء �سي�سمل التعليق 100 دولة �سدرت له� 

حتذيرات.
ال��ت��ح��ذي��رات ب��ني تف�سي ف��ريو���ض كورون�  اأ���س��ب���ب  وت����راوح 

واحلرب واجلرائم.
ويف ك��وري��� اجل��ن��وب��ي��ة، ال��ت��ي ���س��ه��دت ث����ين اأع��ل��ى ع���دد من 
�ستلغى  ال�����س��ني،  بعد  اآ���س��ي���  يف  ك��ورون���  ب��ف��ريو���ض  امل�س�بني 

املق�بالت يف ال�سف�رة اعتب�را من اليوم اخلمي�ض.

واأُمهل املرا�سلون الأمريكيون يف ال�سني ل�سحف نيويورك 
ت�ميز و وا�سنطن بو�ست وول �سريت جورن�ل حتى الأربع�ء 

لت�سليم بط�ق�تهم ال�سح�فية، م� يعني فعلي�ً طردهم.
اأن الإج��راء �سمل  وذكر ن�دي املرا�سلني الأج�نب يف ال�سني 

طرد  بعد  الأقل،  على  مرا�ساًل،   13
3 مرا�سلني ل�سحيفة وول �سريت جورن�ل يف نه�ية فرباير 

)�سب�ط( امل��سي. 
الإجراء  بحجمه�،  ت�سكل  اجلديدة  العقوب�ت  �سل�سلة  لكن 
الإعالم  و�س�ئل  �سد  ال�سينية  لل�سلط�ت  �سرامة  الأك���رث 

الأجنبية.
وذكرت اخل�رجية ال�سينية، اأن هذه الإجراءات، رد على قرار 
وا�سنطن الف��سح بتخفي�ض كبري يف عدد ال�سينيني الذين 
الولي�ت  يف  لبكني  اإع��الم  و�س�ئل   5 ل�  ب�لعمل  لهم  ي�سمح 

املتحدة.
معر�س�ً:  بومبيو  م�يك  الأمريكي  اخل�رجية  وزي��ر  وق���ل 
الأمران خمتلف�ن"، موؤكداً اأن اإجراءات وا�سنطن ت�ستهدف 
اأع�س�ء يف و�س�ئل للدع�ية الإعالمية ال�سينية. ودع� ال�سني 
اإىل ال��راج��ع ع��ن ق���رارات ال��ط��رد التي "متنع ال��ع���مل من 
معرفة م� يحدث فعلي�ً داخل البالد.  )التف��سيل �ض10(

الأربع�ء،  اجلنوبية،  ك��وري���  يف  الأم��ريك��ي��ة  ال�سف�رة  وق���ل��ت 
�ستظل  الأمريكيني  املواطنني  الط�رئة وخدمة  املواعيد  اإن 

مت�حة ب�ل�سف�رات.
ك��ورون��� يف  بفريو�ض  اإ�س�بة  األ��ف ح�لة   200 نحو  وه��ن���ك 

دولة، وفق� حل�س�ب�ت رويرز حتى ظهر الأربع�ء.  164
و���س��ع��ي��� ل��وق��ف ان��ت�����س���ره، م��ن��ع��ت ال���ولي����ت امل��ت��ح��دة دخول 
الأج�نب الذين �س�فروا اإىل ال�سني اأو اإيران اأو اأوروب� خالل 

فرة اأ�سبوعني.
وك��وري��� اجل��ن��وب��ي��ة غ��ري م��درج��ة يف ه���ذه ال��ق��ي��ود، ل��ك��ن اأي 
38 درجة مئوية  �سخ�ض يع�ين ارتف�ع درجة احل��رارة عن 
مينع من اأي رحلة طريان مب��سرة من كوري� اجلنوبية اإىل 

الولي�ت املتحدة.
واأعلنت املراكز الأمريكية ملك�فحة الأمرا�ض والوق�ية منه�، 
 739 ب��زي���دة  ب�لفريو�ض،  اإ�س�بة  ح�لة   4275 الثالث�ء، 
ح�لة عن الإح�س�ء ال�س�بق، وق�لت اإن عد الوفي�ت ارتفع 7 

ح�لت اإىل 75 ح�لة.
وت�س�عد اجلدال بني وا�سنطن وبكني حول فريو�ض كورون� 
ال�����س��ني، رغم  اأم��ري��ك��ي��ني م��ن  واإب���ع����د �سح�فيني  اجل��دي��د 

الأولوية التي مينحه� الع�مل ملك�فحة الوب�ء.

ال��دب��ل��وم������س��ي��ة وذل�����ك اإب����ت����داًء 
0100 ف��ج��ر يوم  ال�����س���ع��ة  م��ن 
اخلمي�ض بتوقيت دولة الإم�رات 

املوافق 19 م�ر�ض 2020 .
واأو����س���ح���ت ال��ه��ي��ئ��ة الحت����دي���ة 
له�  ب��ي���ن  يف  واجلن�سية  للهوية 
اإط�ر  ي���أت��ي يف  ذل��ك  اأن   .. اأم�����ض 
الإجراءات الوق�ئية والحرازية 
التي تتخذه� الدولة جت�وب� مع 
كورون�  ف���ريو����ض  م�����س��ت��وى  رف���ع 
قبل  م��ن   19 كوفيد-  امل�ستجد 
منظمة ال�سحة الع�ملية واعتب�ره 
وب�ًء.  واأ�س�رت اإىل اأن قرار الوقف 
املوؤقت الذي �سي�سري على حملة 
احل�سول  من  املعفية  اجل���وازات 
على الت�أ�سرية امل�سبقة ي�أتي حتى 
يتم تفعيل اآلية للفح�ض الطبي 
اإ�س�يف  ك����إج���راء  امل���غ����درة  ب��ل��د  يف 
نظًرا مل� ت�سهده دول الع�مل على 
كورون�  فريو�ض  مواجهة  �سعيد 
اإحرازية  اإجراءات  امل�ستجد من 
ووق�ئية ت�ستهدف ال�س�لح الع�م 
�سواء.  ح��د  ع��ل��ى  ال����دول  جلميع 

واأكدت الهيئة الحت�دية للهوية 
واجلن�سية يف خت�م بي�نه� اأن هذا 
القرار ي�أتي يف اإط�ر جهود دولة 
الم�رات ملك�فحة هذا الفريو�ض 
مع  منه�  وت�س�من�  الع�مل  ح��ول 
ومنع  اح����ت����واء  يف  ال���ع����مل  دول 

تف�سيه.
م���ن ج��ه��ة اأخ�����رى اأع��ل��ن��ت وزارة 
اخل�رجية والتع�ون الدويل منع 
�سفر املواطنني اإىل اخل�رج موؤقت� 
اإ�سع�ر  اأم�����ض وح��ت��ى  اب��ت��داء م��ن 
جهوده�  ظ����ل  يف  وذل������ك  اآخ�������ر، 
كورون�  فريو�ض  انت�س�ر  ملواجهة 
وحر�س�   ،19 ك��وف��ي��د  امل�ستجد 
و�سحة  �����س����الم����ة  ع����ل����ى  م���ن���ه���� 

املواطنني.
ال��ق��رار ي�أتي  اإن  ال����وزارة  وق���ل��ت 
�سالمة  على  الدولة  من  حر�س� 
ظل  يف  م���واط���ي���ن���ي���ه����  و����س���ح���ة 
للفريو�ض  ال�����س��ري��ع  الإن���ت�������س����ر 
املفرو�سة  والقيود  الع�مل  ح��ول 
ع���ل���ى ال�����س��ف��ر م����ن ق���ب���ل ال�����دول 
للرحالت  التدريجي  والغ���الق 

حول الع�مل.
اأن��ه��� �ستطلع  ال�����وزارة  واأ���س���ف��ت 
اجل������م������ه������ور ب�����ك�����ل ج������دي������د يف 
اأن  اإىل  م�����س��رية  ال�������س����أن..  ه����ذا 

الإج����راءات الح��رازي��ة املتخذة 
امل�����س��ت��وى ال��وط��ن��ي ترمي  ع��ل��ى 
الفريو�ض  انت�س�ر  من  احل��د  اإىل 

و�سم�ن ال�سالمة للجميع.

العمل  تعلق  ال�صعودية 
بالقطاع اخلا�س 15 يوما 

•• الريا�س-وكاالت:

تداعي�ت  م��واج��ه��ة  اإط������ر  يف 
ف����ريو�����ض ك�����ورون������ اجل���دي���د 
اململكة  اأعلنت  تف�سيه،  ومنع 
الأربع�ء،  ال�سعودية،  العربية 
تعليق احل�سور ملقرات العمل 
القط�ع  اجل��ه���ت يف  يف جميع 
ي����وًم�����،   15 مل������دة  اخل������������ض 
عن  العمل  اإج���راءات  وتفعيل 
القط�ع�ت  ع���دا  وذل����ك  ب��ع��د، 
احل��������ي��������وي��������ة، وق������ط�������ع�������ت 
احل�س��سة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 
م���ث���ل )ال����ك����ه����رب�����ء، وامل����ي�����ه 

والت�س�لت(.
امل������وارد  وزارة  ق������رار  ووف������ق 
ال������ب�������������س������ري������ة وال����ت����ن����م����ي����ة 
نقلته  ال�����ذي  الج���ت���م����ع���ي���ة، 
وك�لة الأنب�ء ال�سعودية وا�ض، 
فقد طلب من جميع املن�س�آت 
اللتزام  اخل������ض  ال��ق��ط���ع  يف 

بعدة مع�يري منه�:
الع�ملني  ح�������س���ور  ت���ع���ل���ي���ق 
ملن�س�آت  الرئي�سية  للمك�تب 
ال���ق���ط����ع اخل����������ض مل�����دة 15 
يوًم�. تقلي�ض من�س�آت القط�ع 
اخل������ض اأع�����داد ال��ع���م��ل��ني يف 
ومرافقه�  ومك�تبه�  فروعه� 
اإىل احل���د الأدن�����ى،  الأخ�����رى 

الالزم لت�سيري العمل .

خليفة بن زايد ي�صدر مر�صوما اأمرييا بتعيني حميد 
اأبو�صب�س رئي�صا جلهاز اأبوظبي للمحا�صبة

•• اأبوظبي-وام:

اأ����������س���������در �����س�����ح����ب 
ال�سمو ال�سيخ خليفة 
نهي�ن  اآل  زاي�����د  ب���ن 
رئي�ض الدولة حفظه 
ح�كم�  ب�سفته  اهلل، 
لإم���������رة اأب���وظ���ب���ي.. 
م���ر����س���وم���� اأم����ريي����� 
بتعيني مع�يل حميد 
خ��ل��ي��ف��ة عبيد  ع��ب��ي��د 
رئي�س�  اأب���و����س���ب�������ض 
جل������ه�������ز اأب�����وظ�����ب�����ي 

للمح��سبة.

الزريف يتعهد بعراق بل 
حما�ص�صة .. و�صلح بيد الدولة

•• بغداد-وكاالت:

الزريف  ع��دن���ن  املكلف  ال��ع��راق��ي  ال����وزراء  رئي�ض  ق���ل 
نزيهة  لن��ت��خ���ب���ت  التح�سري  ع��ل��ى  �سيحر�ض  اإن����ه 
وحرة و�سف�فة خالل فرة اأق�س�ه� �سنة من ت�سكيل 

احلكومة املقبلة.
اأوىل له بعد تكليفه، بت�سكيل  وتعهد الزريف يف كلمة 
احلكومة بعيداً عن املح��س�سة الط�ئفية واحلزبية، 
م�سوؤولية  ع���ت��ق��ه  ع��ل��ى  ي�سع  التكليف  اأن  م��ع��ت��ربا 

ت�ريخية كبرية.
كم� تعهد كذلك ب�لعمل على ح�سر بق�ء الأ�سلحة يف 
يد الدولة، واإنه�ء كل املظ�هر امل�سلحة وفر�ض �سلطة 
الدولة وق�ل اإن �سالح الدولة لن يحمل �سد ال�سعب 

بل �سيكون حلم�يته و�سي�نة حدود العراق.
ودع� الزريف اإىل اإطالق حوار فوري مع املتظ�هرين 
يف  التحقيق  ملف�ت  مت�بعة  على  م�سددا  ال�سلميني، 
اأحداث التظ�هرات، وحم��سبة امل�سوؤولني عن العنف 

�سد املتظ�هرين ال�سلميني وقوات الأمن.
من جهة اأخرى ق�ل وزير اخل�رجية الأمريكي م�يك 
بدعم  �سيحظى  العراقي  ال���وزراء  رئي�ض  اإن  بومبيو 
�سي�دة  �سيدعم  ك���ن  اإذا  ال���دويل  واملجتمع  وا�سنطن 
حقوق  ويحمي  الف�س�د،  عن  بنف�سه  وي��ن���أى  ال��ع��راق، 

الإن�س�ن ،�سمن اأمور اأخرى.
وك��ل��ف ال��رئ��ي�����ض ال���ع���راق���ي ب��ره��م ���س���ل��ح، ال�����زريف ، 
ال���ث���الث����ء، ب��رئ������س��ة جم��ل�����ض ال��������وزراء، وذل�����ك بعد 

ا�سطراب�ت وجمود على مدى اأ�سهر عدة.

عقوبات اأمريكية جديدة على 
قطاع البرتوكيماويات يف اإيران

•• عوا�صم-وكاالت:

املتحدة  ال����ولي�����ت  ت�����س��ت��ع��د  ف��ي��م��� 
الأمريكية لفر�ض عقوب�ت جديدة 
اإي������ران، خ�����س��و���س���ً يف قط�ع  ع��ل��ى 
الرئي�ض  ق����ل  ال��ب��روك��ي��م���وي���ت، 
اأم�ض  الإي������راين ح�����س��ن روح������ين، 
الأربع�ء، اإن اإيران ردت و�سرد على 
مقتل ق�ئد فيلق القد�ض ب�حلر�ض 
�سليم�ين  ق��سم  الإي���راين  الثوري 
بغداد  مط�ر  ق��رب  اأمريكية  بغ�رة 
امل��سي. الث�ين  ك�نون  ين�ير  يف 3 

وك�ن احلر�ض الثوري الإيراين قد 
نفذ يف 8 ين�ير ك�نون الأول امل��سي 
هجوم�ً �س�روخي�ً على ق�عدة عني 
الأن��ب���ر غرب  الأ���س��د يف حم�فظة 
ال��ع��راق، وق���ع��دة اأخ��رى يف اأربيل، 
على  رداً  اأم��ريك��ي��ة،  ق��وات  ت�سم�ن 

مقتل �سليم�ين.

اإدانات حقوقية ل�صتهداف احلوثي اأحياء �صكنية مباأرب
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اأخبـار الإمـارات
�صرطة اأبوظبي توفر خدمات ترخي�س ال�صائقني والآليات الكرتونيا بوقت قيا�صي

•• اأبوظبي-الفجر:

تقدمي  على  اأب��وظ��ب��ي  ل�سرطة  الع�مة  ال��ق��ي���دة  حت��ر���ض   
اجليل اجلديد من اخلدم�ت احلكومية يف مدة قي��سية 
ب���إم��ك���ن املتع�ملني  اأ���س��ب��ح  6 دق���ئ��ق، حيث  ت��زي��د ع��ن  ل 
ال�س�ئقني  ت��رخ��ي�����ض  احل�����س��ول ع��ل��ى خ���دم����ت م��دي��ري��ة 

والآلي�ت بوقت قي��سي.
واأو�سح العميد ن��سر �سلط�ن اليبهوين مدير قط�ع �سوؤون 
يق�م  القي�دة ب�سرطة اأبوظبي اأن " ال�سهر الرقمي" الذي 
التي  للجهود  ا�ستكم�ًل  "اك�سب وقتك" ي�أتي  �سع�ر  حتت 
لتعزيز  املتوا�سلة  اأبوظبي  يف  احلكومية  اجله�ت  بذلته� 

امل�ستقبل الرقمي يف الإم�رة.
والآلي�ت  ال�س�ئقني  ترخي�ض  مديرية  خدم�ت  اأن  وذك��ر 
اأبوظبي  الذكي ل�سرطة  الإلكروين والتطبيق  املوقع  يف 
اأبرز  وم��ن  املتع�ملني،  جمهور  م��ن  كبري  ب�إقب�ل  حتظى 
النق�ط  »ت�سجيل  خدمتي  ا�ستحداث  التطبيق  خ��دم���ت 
بدل  و»���س��راء  ال��ق��ي���دة،  رخ�سة  اإىل  وترحيله�  ال�����س��وداء«، 
امل��رور وال��دوري���ت، حيث ي�ستطيع  حجز مركبة« ملديرية 
اأ�سح�ب املخ�لف�ت املرتبة عليهم حجز �سراء مدة احلجز 

املرتبة على املخ�لف�ت.
ت�سمل  ال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي،  ب��ي���ن مركبة« يف  تغيري  و»خ��دم��ة 
عدد  تغيري  منه�  امل��رك��ب���ت،  بي�ن�ت  على  يتم  تعديل  اأي 

اأن ينجز  للعميل  املحرك، وميكن  الكرا�سي، وتغيري رقم 
نتيجته  الفني والذي تر�سل  الفح�ض  اإمت�م  بعد  املع�ملة 
ودفع  للقي�دة،  الإل��ك��روين  املوقع  طريق  عن  اإلكروني�ً 
للوقت  ت�����س��ه��ي��اًل وت���وف���رياً  100 دره�����م، وذل����ك  ر����س���وم 

ولتخفي�ض الزدح�م.
فئة رخ�سة  »اإ���س���ف��ة  خ��دم��ة  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  ت��وف��ر  كم� 
قي�دة« والتي ي�ستطيع املتع�مل من خالله� اإ�س�فة الفئة 
التي اجت�زه� يف فح�ض القي�دة، ومن متطلب�ته� اجتي�ز 
اختب�ر فح�ض القي�دة والهوية الأ�سلية، وتقدم اخلدمة 
مديرية  توفرهم�  واخل��دم��ت��ني  الرقمية  ال��ق��ن��وات  ع��رب 

ترخي�ض ال�س�ئقني والآلي�ت.

خالد بن حممد بن زايد يرتاأ�س اجتماعا عن بعد للجنة التنفيذية لإمارة اأبوظبي

توا�صل فعاليات التمرين الع�صكري امل�صرتك نايت فيوري 20 بني القوات الإماراتية والأمريكية

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  لإم����رة  التنفيذي  للمجل�ض  الت�بعة  التنفيذية  اللجنة  عقدت 
�سمو  برئ��سة  املرئي،  الت�س�ل  تقنية  ب��ستخدام  بعد  عن  ام�ض  اجتم�ع� 
ال�سيخ خ�لد بن حممد بن زايد اآل نهي�ن ع�سو املجل�ض التنفيذي لإم�رة 

اأبوظبي رئي�ض مكتب اأبوظبي التنفيذي.
وا���س��ت��ع��ر���س��ت ال��ل��ج��ن��ة خ���الل اج��ت��م���ع��ه��� ان�����س��ي���ب��ي��ة ال��ع��م��ل يف املنظومة 
احل��ك��وم��ي��ة ل���س��ي��م��� م���ع ت��ف��ع��ي��ل م��ن��ظ��وم��ة ال��ع��م��ل ع���ن ب��ع��د واجل�هزية 
اأبوظبي التي ت�سمن كف�ءة الإنت�جية وال�ستمرار  التكنولوجية حلكومة 

بتقدمي اخلدم�ت ك�فة لالأفراد وال�سرك�ت عرب املن�س�ت الرقمية.
اإط�ر  يف  ف��وري  ب�سكل  تنفيذه�  �سيجري  التي  امل��ب���درات  اللجنة  وبحثت 

لإم�رة  التنفيذي  املجل�ض  عنه�  اأعلن  التي  القت�س�دي  التحفيز  حزمة 
اآل نهي�ن ويل  زايد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  بتوجيه�ت �س�حب  اأبوظبي 
عهد اأبوظبي ن�ئب الق�ئد الأعلى للقوات امل�سلحة رئي�ض املجل�ض التنفيذي 

لإم�رة اأبوظبي.
املب�درات،  لتلك  الكبري  والجتم�عي  القت�س�دي  ب�لأثر  اللجنة  واأ���س���دت 
واأكدت  اأب��وظ��ب��ي.  لإم�����رة  التنموية  املكت�سب�ت  على  احل��ف���ظ  يف  ودوره����� 
مب��سر  ب�سكل  امل��ب���درات  لتلك  الإيج�بي  الأث��ر  ينعك�ض  اأن  اأهمية  اللجنة 
وال�سرك�ت  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سرك�ت  ل�سيم�  الأعم�ل  على قط�ع�ت 

الن��سئة، لدعمه� يف مواجهة التحدي�ت الراهنة.
التنموية  للم�سرع�ت  اأبوظبي  برن�مج  اللجنة م�ستجدات  ا�ستعر�ست  كم� 

غداً 21"، ودوره يف تعزيز مت�نة ومرونة اقت�س�د اإم�رة اأبوظبي.

واأكد �سمو ال�سيخ خ�لد بن حممد بن زايد اآل نهي�ن.. اأن �سل�سلة الإجراءات 
الت�م  الإم���رة  ا�ستعداد  اأبوظبي توؤكد  اأعلنت عنه� حكومة  التي  واملب�درات 
ا�ستب�قية  واإج���راءات  مدرو�سة  خطط  وف��ق  املختلفة،  التحدي�ت  ملواجهة 

�س�ملة.
واأ�س�ف �سموه اإن برن�مج اأبوظبي للم�سرع�ت التنموية غداً 21 �سيوا�سل 
الأعم�ل،  وقط�ع  املجتمع  تطلع�ت  تلبي  التي  النوعية،  امل��ب���درات  اإط��الق 

وتدفع عجلة التنمية ال�س�ملة وامل�ستدامة التي ت�سهده� اإم�رة اأبوظبي.
واأ�س�ر �سموه اإىل �سرورة التحلي ب�لتف�وؤل اأثن�ء الظروف الراهنة، والنظر 
حتمل  لأن��ه���  احل�لية،  التحدي�ت  ع��ن  تنتج  التي  الفر�ض  اإىل  ب�إيج�بية 

مكت�سب�ت طويلة الأجل مل�سرية التنمية القت�س�دية ب�أبوظبي.
اإبراز  اأبدته� اجله�ت احلكومية من خالل  التي  ب�جل�هزية  �سمّوه  واأ�س�د 

املتع�ملني،  الإج��راءات على  ت�سهيل  �س�همت يف  التي  الرقمية  منظومته� 
اأن منظومة العمل  وتقدمي اخلدم�ت رقمي� ب�سكل �سل�ض ومي�سر، موؤكداً 
وتطوير  ب�خلدم�ت  الرت��ق���ء  ح��ول  تتمحور  اأبوظبي  اإم���رة  يف  احلكومي 
مب�درة  التنفيذية  اللجنة  وثمنت  ع�ملية.  ومع�يري  اأ�س�ض  على  بن�ء  الأداء 
التحول  يف  الع�ملية  اأب��وظ��ب��ي  مك�نة  لتوؤكد  ج����ءت  ال��ت��ي  الرقمي  ال�سهر 
التع�ون  وت��ع��زي��ز  اجل��ه��ود  وت��ك���م��ل  ت�س�فر  اأه��م��ي��ة  اإىل  م�سرية  ال��رق��م��ي، 
العلي� ويحقق تطلع�ت  امل�سلحة  بني اجله�ت احلكومية ك�فة، مب� يخدم 

املجتمع.
واأكدت اللجنة اأن تطبيق عدد من اجله�ت احلكومية مب�درة العمل عن بعد 
ملجموعة من املوظفني بح�سب طبيعة عملهم، يعك�ض ج�هزية منظومته� 

التقنية والتكنولوجية ذات املوا�سف�ت الع�ملية.

•• اأبوظبي-وام:

 20 فيوري  ن�يت  امل�سرك  الع�سكري  التمرين  فع�لي�ت  تتوا�سل 
ونظريته�  الإم���رات��ي��ة  امل�سلحة  ال��ق��وات  ب��ني  ال��دول��ة  اأر����ض  على 
التع�ون  م��ن  ح�فلة  مل�سرية  جت�سيداً  ي���أت��ي  وال���ذي   ، الأم��ري��ك��ي��ة 
الع�سكري بني الدولتني، اللتني تربطهم� عالق�ت ع�سكرية رفيعة 
امل�ستوى، ترتكز على التع�ون والتن�سيق وتب�دل اخلربات الع�سكرية 

املختلفة.

اأن  التمرين  ال��زع���ب��ي م��دي��ر  ب��ح��ري ط����رق  ال��رك��ن  واأك���د العميد 
يف  امل�سركة،  الع�سكرية  التدريب�ت  من  �سل�سلة  يت�سمن  التمرين 
قواتن�  بني  الع�سكري  التع�ون  لتعزيز  موحدة  ا�سراتيجية  اإط���ر 
امل�سلحة والقوات الأمريكية ، يف �سبيل توحيد العملي�ت امل�سركة 
واأ���س��ل��وب ال��ت��دري��ب الأم��ث��ل ل��رف��ع ال��ك��ف���ءة ال��ق��ت���ل��ي��ة للدولتني، 
وتعزيز قوتهم� الرادعة يف مواجهة خمتلف املخ�طر والتهديدات، 
خ�سو�س�ً اأن قواتن� امل�سلحة تتمتع ب�لكف�ءة واخلربة والحرافية، 
واأثبتت كف�ءة كبرية يف كل امله�م التي اأوكلت له�، �سواء يف الداخل 

اأو اخل�رج اإىل ج�نب القوات ال�سديقة. ويهدف التمرين اإىل تعزيز 
العالق�ت الع�سكرية، وتك�مل مف�هيم التخطيط والإدارة والتنفيذ 
الع�سكرية، وتب�دل اخلربات مب� ي�سهم يف رفع م�ستوى  للعملي�ت 
ال��ت��ع���ون وال�����س��راك��ة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، ون��ف��ذت ال��ق��وات �سل�سلة من 
التدريب�ت الع�سكرية امل�سركة يف �سبيل توحيد العملي�ت واملف�هيم 

امل�سركة، واأ�س�ليب التدريب.
فقط  لي�ض  م�س�عفة،  ب�أهمية  يحظى  التمرين  اأن  ب�لذكر  جدير 
للتوقيت الذي يق�م فيه، حيث ت�سهد املنطقة ح�لة غري م�سبوقة 

من الظروف البيئية التي تواجه الع�مل ب�أ�سره بج�نب التوترات 
املزيد  امل�سلحة  قواتن�  م��ن  تقت�سي  وال��ت��ي  والإقليمية  ال��دول��ي��ة 
الوطنية  امل�س�لح  عن  للدف�ع  ال��دائ��م  وال�ستعداد  اجل�هزية  من 
امل�سرك  الإدراك  يج�سد  التمرين  لأن  اأي�س�  واإمن����   ، وحم�يته� 
ل���الإم����رات وال���ولي����ت امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة لأه��م��ي��ة الت�س�من يف 
يوؤكد  كم�  ب�ملنطقة،  تع�سف  التي  والأزم����ت  التحدي�ت  مواجهة 
اأن اأمنهم� جزء ل يتجزاأ من الأمن وال�سلم الدوليني ور�س�لة ردع 

مل�س�در التهديد لالأمن الإقليمي والدويل.
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اأخبـار الإمـارات

حمدان بن حممد ي�صهد تخريج دفعة جديدة من مر�صحي �صباط كلية را�صد بن �صعيد اآل مكتوم البحرية

بن  را���س��د  كلية  يف  ال��وط��ن  �سب�ب 
والتي  البحرية  مكتوم  اآل  �سعيد 
وم�سنع�  اأك����دمي���ي����  ���س��رح���  ت��ع��د 
الكوادر  وت�أهيل  وت��دري��ب  لإع���داد 
ب�لعلم  ال��ق���درة  ال�س�بة  الوطنية 
وامل���ع���رف���ة وال��ث��ق��ة ب���ل��ن��ف�����ض على 
�سفوف  �سمن  ب��واج��ب��ه��م  ال��ق��ي���م 
قواتن� امل�سلحة الب��سلة على اأكمل 

وع�هدوا اهلل عز وجل ب�أن يذودوا 
ب���أرواح��ه��م ودم���ئ��ه��م ع��ن حي��ض 
وي��داف��ع��وا ع��ن مكت�سب�ت  ال��وط��ن 

وا�ستقالل واأمن دولتن� احلبيبة.
وك����رم ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان بن 
مكتوم  اآل  را������س�����د  ب�����ن  حم���م���د 
الثالثة  الع�سرين  ال���دورة  اأوائ���ل 
متمني� لهم دوام التفوق والنج�ح 

وتقني� وت�سليح� وتدريب�.
وقبل ان�سراف ط�بور اخلريجني 
من ميدان الحتف�ل جرت مرا�سم 
م�سحوب�  ال��ع��ل��م  وت�����س��ل��م  ت�سليم 
ب�أن  العظيم  ال��ع��ل��ي  ب����هلل  الق�سم 
ع�لي�  دولتن�  علم  على  يح�فظوا 

خف�ق�.
ل�سمو  الُتقطت  احلفل  خت�م  ويف 

راع���ي احل��ف��ل واحل�����س��ور اليمني 
ب�����أن ي��ح���ف��ظ��وا ع���ل ���س��ي���دة دولة 
خمل�سني  وي����ك����ون����وا  الإم������������رات 
ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  لرئي�سه� 
رئي�ض  نهي�ن  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
ومطيعني  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة 
عن  ت�سدر  التي  الأوام����ر  جلميع 

روؤ�س�ئهم يف الرب والبحر واجلو.

وجه وبكل تف�ن واإخال�ض.
ورف����ع ق���ئ��د ال��ك��ل��ي��ة ا���س��م��ى اآي����ت 
قي�دتن�  اإىل  وال���������ولء  ال�������س���ك���ر 
للكلية  يولونه  م���  على  الر�سيدة 
الب��سلة  امل�سلحة  ولقواتن�  خ��سة 
اه��ت��م���م ورع�ية  ب�����س��ك��ل ع����م م���ن 
ومت�بعة للو�سول به� اإىل م�س�ف 
اجليو�ض الع�سرية املتقدمة علمي� 

وط�ق�تهم  ق���درات���ه���م  وت��وظ��ي��ف 
ال���وط���ن  الب����داع����ي����ة يف خ����دم����ة 

واإعالء �س�أنه.
ركن  العميد  الكلية  لق�ئد  وك����ن 
بحري �سعيد �س�مل الق�يدي كلمة 
ب�ل�سكر  فيه�  ت��وج��ه  املن��سبة  يف 
لرع�يته  دب��ي  عهد  ويل  �سمو  اإىل 
وح�سورة حفل تخريج كوكبة من 

•• دبي -وام:

���س��ه��د ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان بن 
مكتوم  اآل  را������س�����د  ب�����ن  حم���م���د 
القوات  اح��ت��ف���ل  دب����ي  ع��ه��د  ويل 
جديدة  دف��ع��ة  ب��ت��خ��ري��ج  امل�سلحة 
را�سد  كلية  �سب�ط  مر�سحي  م��ن 
يف  البحرية  مكتوم  اآل  �سعيد  ب��ن 

منطقة الطويلة.
ال��ذي ج��رى �سب�ح  و�سهد احلفل 
الركن حمد  الفريق  ام�ض مع�يل 
رئي�ض  ال���رم���ي���ث���ي  ث������ين  حم���م���د 
امل�سلحة وع��دد من  القوات  اأرك���ن 
القوات  ���س��ب���ط  وك���ب����ر  ق����ي�����دات 

امل�سلحة وامل�سوؤولني.
وقد بداأ الحتف�ل ب�ل�سالم الوطني 
ثم اآي�ت من الذكر احلكيم بعده� 
ط�بور اخلريجني من اأم�م املن�سة 
ا�ستعرا�ض  هيئة  على  الرئي�سية 
البدنية  ال��ل��ي���ق��ة  عك�ض  ع�سكري 
وامله�رات التدريبية التي اكت�سبه� 
درا�ستهم  فرة  طوال  اخلريجون 

يف الكلية.
اأم������م �سمو  واأق�������س���م اخل���ري���ج���ون 

حممد  ب������ن  ح������م������دان  ال���������س����ي����خ 
ال�سور  م���ك���ت���وم  اآل  را�����س����د  ب����ن 
الذين  اخلريجني  مع  التذك�رية 
ب�����رك ل��ه��م ���س��م��وه ان��ت��ق���ل��ه��م اإىل 
م�سريتهم  يف  ج����دي����دة  م���رح���ل���ة 
املن�سود  م�ستقبلهم  نحو  الطويلة 
ل���ه���م م����ن خ�����الل ال���ت���ح����ق���ه���م يف 
���س��ف��وف ق��وات��ه��م امل�����س��ل��ح��ة التي 
بط�ق�تهم  وتتقدم  وت��ك��رب  ت��ق��وى 
الب����داع����ي����ة وع���م���ل���ه���م ال��������دوؤوب 
ورفع  تطوير  اأج��ل  من  واملخل�ض 
تظل  ك��ي  امل�سلحة  قواتهم  ك��ف���ءة 
يف ج��ه��وزي��ة ع���ل��ي��ة ل��ل��دف���ع عن 
احلبيبة  دولتن�  وا�ستقالل  �سي�دة 
برثواته�  ال��ط���م��ع��ني  ك��ي��د  ورد 
ومنجزاته� احل�س�رية والن�س�نية 
بوركت  �سموه:  وختم  والوطنية. 
الدي�ر  حم�ة  ال�سمراء  �سواعدكم 
وعلى  املعط�ء  قي�دتكم  من  ولكم 
ال�سمو  ���س���ح��ب  ال���وال���د  راأ����س���ه���� 
نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ 
األف  ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل  رئ��ي�����ض 
عليكم  وال�������س���الم  و����س���الم  حت��ي��ة 

ورحمة اهلل وبرك�ته .

عالقات متينة بني الإمارات واأيرلندا تّوجها الإعالن عن م�صاركة اأيرلندا يف اإك�صبو 2020 

اأبرز معامل الإمارات ت�صيء بالأخ�صر احتفاًل باليوم الوطني الأيرلندي
•• دبي-الفجر: 

ي�سيء  الع�مل  ملب�درة  قوي�ً  داعم�ً  املّتحدة  العربّية  الإم����رات  ك�نت  لط�مل� 
الأيرلندية،  ال�سي�حة  هيئة  اأطلقته�  التي  جرينينج(  )جلوب�ل  ب�لأخ�سر 
ومبن��سبة مرور 10 �سنوات على هذه املب�درة، اأ�س�ءت الإم�رات 10 مع�مل 
وطنية ب�رزة ب�للون الأخ�سر الزاهي احتف�ًل ب�ليوم الوطني الأيرلندي. 

هذا واأ�سيء برج خليفة ب�للون الأخ�سر، بينم� �س�ركت مع�مل ب�رزة مثل 
ون�دي  للجولف،  دبي  ون�دي خور  اأبوظبي،  واإنركونتيننت�ل  العرب،  برج 
ثالثة  وان�سمت  الح��ت��ف���لت،  يف  كع�دته�  ت����ورز  ني�سن  واأب���راج  اليخوت، 
مع�مل و�سروح جديدة اإىل املب�درة وهي ق�سر كمبين�سكي اإمريالد، وج�معة 

اأبوظبي، وفندق اأبوظبي اإدي�سن. 
من جهته�، عّلقت اآي�سلينغ م�كديرموت، مديرة هيئة ال�سي�حة الأيرلندية 
يف ال�سرق الأو�سط واآ�سي�: نحن فخورون ب�لإعالن عن م�س�ركة اأكرب عدد 
الع�م،  ه��ذا  جرينينج  جلوب�ل  مب��ب���درة  الإم���رات��ي��ة  وال�سروح  املع�مل  من 
ون�سكر الإم�رات على دعمه� املتوا�سل والقوي لليوم الوطني الأيرلندي، 
ل �سّيم� اأنه� ت�سّكل ث�ين اأكرب �سوٍق لأيرلندا يف الع�مل العربي، وهي ك�نت 
اإذ اأظهرت زي�دًة �سنويًة يف عدد الزوار على  ال�سوق الن��سئة الأ�سرع منواً، 
 10،000 مدى الأع��وام اخلم�سة امل��سية، وحتت�سن الإم���رات اأكرث من 
مل�س�ركتن�  نتطلع  ونحن  لهم،  ال��ث���ين  امل��وط��ن  وتعترب  اإي��رل��ن��دي  م��واط��ن 
والذي  الع�م،  نه�ية  دبي  تنظمه  ال��ذي  الع�ملي   2020 اإك�سبو  يف معر�ض 

اأعلن� م�س�ركتن� فيه من خالل جن�ح �سوف يكون الأول من نوعه يف ت�ريخ 
م�س�ركتن� يف هذا املعر�ض الع�ملي .

امل��ب���ين وال�����س��روح يف خم�سني بلٍد  اأ�سيئت م��ئ���ت  ال��ي��وم،  ب��ه��ذا  واح��ت��ف���ًل 
من حول الع�مل ب�للون الأخ�سر، بدءاً من املت�حف والأب��راج و�سوًل اإىل 
التم�ثيل واملالعب، وكم� �س�ركت مع�مل جديدة ب�حتف�لت هذا الع�م، ومن 
بينه� م�دي�سون �سكوير ج�ردن يف نيويورك، ولندن اآي يف اإجنلرا، و�سيتي 

هول يف ب�نكوك، و�ساللت ني�غرا يف كندا.
ني�ل  ���س��ّرح   ،2020 ل��ع���م  جرينينج  ج��ل��وب���ل  اح��ت��ف���لت  ع��ل��ى  وتعليق�ً 
جيبونز، الرئي�ض التنفيذي لهيئة ال�سي�حة الأيرلندية ق�ئاًل: ميثل الع�م 
الع��سرة ملب�درة جلوب�ل جرينينج الع�ملية لهيئة ال�سي�حة  ال�سنة   2020

كورون�  فريو�ض  تف�سي  ظ��ّل  يف  الع�م  ه��ذا  به�  نحتفل  ونحن  الأيرلندية، 
)كوفيد19-( اخلطري، واأوّد اأن اأ�ستغّل مب�درة جلوب�ل جرينينج للتعبري 
يف  معهم  تع�طفن�  وع��ن  ال�سي�حي  القط�ع  يف  �سرك�ئن�  مع  ت�س�منن�  عن 

جميع اأنح�ء الع�مل .
حول  اأيرلندا  ر�س�لة  ن�سر  الأيرلندية  ال�ّسي�حة  هيئة  �ستوا�سل  واأ�س�ف: 
الغني،  وت��راث��ن���  ال��رائ��ع��ة،  مبن�ظرن�  مك�ن  ك��ل  يف  الن��ض  لتذكري  ال��ع���مل 
و�سنكون  وامل��ح��ّب،  ال����ودود  ب�سعبن�  ���س��يء،  ك��ل  وق��ب��ل  ال��ع��ري��ق��ة،  وثق�فتن� 
ج��دي��د عندم� يحني  م��ن  ال��ع���م  ل��ب��دء  مكثٍف  ب��رن���م��ٍج  ل��ط��رح  م�ستعدين 
الوقت املن��سب و�سنعمل ج�هدين ل�ستع�دة اأكرب قدر ممكن من الأعم�ل 

للتعوي�ض على �سرك�ئن� يف قط�ع ال�سي�حة .

املعا�صات: ا�صتمرار �صرف املعا�صات التقاعدية دون حاجة لتحديث البياناتموارد عجمان ت�صدر دليل ا�صرت�صاديا للعمل عن بعد
•• عجمان-وام:

الب�سرية  امل�����وارد  دائ�����رة  اأ����س���درت 
حلكومة عجم�ن دليال ا�سر�س�دي� 
ب����ع����د يف ح���ك���وم���ة  ل���ل���ع���م���ل ع������ن 
ا�ستمرارية  �سم�ن  بهدف  عجم�ن 
اجله�ت  لدى  واخلدم�ت  الأعم�ل 
وتوفري  الإم���������رة  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
زي�دة  يف  ت�س�هم  م��رن��ة  عمل  بيئة 
تقدمي  وا����س���ت���دام���ة  الن���ت����ج���ي���ة 
اخل����دم�����ت احل��ك��وم��ي��ة ال����رائ����دة. 
واأو����س���ح را����س���د ع��ب��دال��رح��م��ن بن 
جربان ال�سويدي مدير ع�م دائرة 
املوارد الب�سرية.. اأن اإ�سدار الدليل 
الإ�سر�س�دي للعمل عن بعد ي�أتي 
دائرة  اخت�س��س�ت  م��ن  ان��ط��الق��� 
مبوجب  امل��ق��ررة  الب�سرية  امل����وارد 
ت�سمل  وال���ت���ي  ان�����س���ئ��ه���  م��ر���س��وم 
ت���ط���وي���ر الأن���ظ���م���ة والج���������راءات 
اخل��سة ب�ملوارد الب�سرية، وحر�س� 
م��ن��ه��� ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ع��م��ل وح���دات 
ف�عليته�  وزي����دة  الب�سرية  امل���وارد 
خالل  م��ن  احلكومية  اجل��ه���ت  يف 
لالأنظمة  ال�����س��ح��ي��ح  ال��ت��ط��ب��ي��ق 
وليكون  امل���ع���ت���م���دة،  وامل��ن��ه��ج��ي���ت 
للجه�ت  م��ب������س��را  علمي�  م��رج��ع��� 
العمل  نظ�م  تطبيق  يف  احلكومية 
منهجية  خ������الل  م�����ن  ب���ع���د  ع�����ن 
وا�سحة  اآلية  على  تعتمد  موحدة 
وحم����ددة، ومت��ك��ني ك���ف��ة اجله�ت 

•• اأبوظبي-الفجر: 

للمع��س�ت  ال���ع����م���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ق����ل���ت 
تعزيزاً  اأن��ه  الجتم�عية  والت�أمني�ت 
ل��ت��وج��ي��ه���ت ح��ك��وم��ت��ن��� ال��ر���س��ي��دة يف 
الحرازية  الج����راءات  ك�فة  ات��خ���ذ 
الع�ملة  اجل����ه�����ت  ك����ف���ة  ق���ب���ل  م����ن 
فريو�ض  انت�س�ر  م��ن  للحد  ب�لدولة 
�سرف  يف  الهيئة  �ست�ستمر  ك��ورون��� 
للمتق�عدين  ال��ت��ق���ع��دي��ة  امل��ع������س���ت 
زي�رة  اإىل  ح���ج��ة  دون  وامل�ستحقني 
البي�ن�ت  لتحديث  مراكزه�  من  اأي 
اآخ������ر، م�سرية  اإ����س���ع����ر  وذل�����ك ح��ت��ى 
اأن هذا الإج��راء ك�ن يطلب من  اإىل 
من  للت�أكد  وامل�ستحقني  املتق�عدين 
املع��س�ت  ���س��رف  ا���س��ت��م��راري��ة  �سحة 
ال�سهالوي  وق�لت حن�ن  التق�عدية. 
املع��س�ت  ل��ق��ط���ع  ال��ت��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
ب�لهيئة اإن �سم�ن ال�سحة وال�سالمة 

امل�ستفيدة  ال��ف��ئ���ت  ل��ك���ف��ة  ال��ع���م��ة 
م��ن خ��دم���ت ال��ه��ي��ئ��ة وخ������س��ة كب�ر 
امل��ت��ق���ع��دي��ن يبقى  امل���واط���ن���ني م���ن 
الظروف  الأه��م يف مثل هذه  اخلي�ر 
الهيئة  واإن  ال���ع����مل،  ب��ه���  ال��ت��ي مي��ر 
ب���ع��ت��ب���ره��� ج���زء م��ن ح��ك��وم��ة دولة 
الإم���رات �ستبذل ق�س�رى جهده� يف 
اإبق�ء ك�فة الفئ�ت امل�ستفيدة يف م�أمن 
ب�نت�س�ر  املرتبطة  من ك�فة الأخط�ر 
فريو�ض كورون�، حيث �ست�ستمر الهيئة 
الوق�ئية  ال��ت��داب��ري  ك���ف��ة  ات��خ���ذ  يف 
التي ت�سهل احل�سول على اخلدم�ت 
للتوجيه�ت  ت��ع��زي��زاً  اآم���ن���ه  ب��ي��ئ��ة  يف 
ال��ت��ي ت�����س��در ع��ن اجل��ه���ت ال�سحية 
اأن  واأو�سحت  ال��دول��ة.    املخت�سة يف 
�سرف  يف  م�ستمرة  �ستظل  ال��ه��ي��ئ��ة 
وامل�ستحقني  للمتق�عدين  املع��س�ت 
ب��ح��ي��ث اأن����ه وم����ن ال���ي���وم ل��ي�����ض على 
املتق�عدين وامل�ستحقني زي�رة مراكز 
الهيئة لتحديث بي�ن�تهم حتى اإ�سع�ر 
اآخر، كم� تن�سح الهيئة ك�فة الفئ�ت 
وامل�ستحقني  امل��ت��ق���ع��دي��ن  وم��ن��ه��م 
التي  اخل����دم�����ت  ع���ل���ى  ب����حل�������س���ول 
�سه�دة  كطلب  الهيئة  لهم  تقدميه� 
ال�سه�دات  م���ن  غ���ريه����  اأو  م��ع������ض 
واخل������دم�������ت الأخ���������رى م����ن خ���الل 
على  املتوفرة  الإلكرونية  اخلدم�ت 
ب�لهيئة  اخل��ض  الإل��ك��روين  املوقع 
املج�ين  ال���رق���م  ع��ل��ى  الت�������س����ل  اأو 
الت�س�ل  م��رك��ز  م��وظ��ف��ي  و���س��ي��ق��وم 

بعمل هذه ال�سه�دات واإر�س�له� اإليهم 
على بريدهم الإلكروين.

الفئ�ت  ك����ف���ة  ال�������س���ه���الوي  ودع������ت 
الهيئة  خ����دم�����ت  م����ن  امل�������س���ت���ف���ي���دة 
على  ح���������س�����ب�����ت����ه�����  م����ت�����ب����ع����ة  اإىل 
الجتم�عي@ ال���ت���وا����س���ل  م���واق���ع 

التوا�سل  �س�ئل  GPSSAAE يف 

الإج���ت���م����ع���ي ل����الإط����الع ع��ل��ى اآخ���ر 
اأي  اأن  اإىل  م�������س���رية  امل�������س���ت���ج���دات، 
خالل  الهيئة  �ستتخذه�  اإج�����راءات 
عنه�  الع���الن  �سيتم  املقبلة  ال��ف��رة 
م���ن خ����الل ك����ف���ة و����س����ئ���ل الع����الم 
الجتم�عي  ال���ت���وا����س���ل  وق�����ن�����وات 

اخل��سة به�.

املحلية  احلكومية  اجل��ه���ت  ك���ف��ة 
ي�سري  وال���ت���ي  ع��ج��م���ن  اإم�������رة  يف 
 4 امل��ر���س��وم الأم�����ريي رق���م  عليه� 
ل�سنة 2017 ب�س�أن ا�سدار ق�نون 
املوارد الب�سرية يف حكومة عجم�ن 
تعريف�  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة..  ولئ���ح���ت���ه 
واأن��واع��ه، والهدف  للعمل عن بعد 
منه، ونط�قه.. وحدد اآلية التطبيق 
وال�سوابط  وال��ت��ق��ي��ي��م،  وامل��ت���ب��ع��ة 
العمل،  ال���ن���وع م���ن  ل��ه��ذا  ال��ع���م��ة 
ومع�يري اختي�ر الوظ�ئف املالئمة 
الأدوار  ح��دد  كم�  بعد،  عن  للعمل 
التنظيمية  للوحدات  وامل�سوؤولي�ت 
املوارد  يف  املتمثلة  املعنية  للجه�ت 
الب�سرية، وال�سراتيجية ، وتقنية 
املعلوم�ت، والت�س�ل املوؤ�س�سي، اإىل 

ج�نب الع�مل عن بعد.
وح����دد ال��دل��ي��ل اأن�����واع ال��ع��م��ل عن 
وتنق�سم  عجم�ن  حكومة  يف  بعد 
العمل   .. ه���ي  اأن������واع،  ث��الث��ة  اىل 
ك��ل��ي ح��ي��ث ميكن  ب�سكل  ب��ع��د  ع��ن 
ب�سكل ك�مل  ت�أدية عمله  للموظف 
من خ�رج مقر اجلهة احلكومية.. 
والعمل عن بعد ب�سكل جزئي حيث 
ميكن للموظف تق�سيم وقت عمله 
ومك�ن  الرئي�سي  العمل  مك�ن  بني 
اأو  العمل عن بعد بن�سب مت�س�وية 
لبع�ض  ذل��ك  يكون  وق��د  خمتلفة، 
لبع�ض  اأو  الأ�����س����ب����وع  يف  الأي���������م 
لبع�ض  اأو  ال�����س��ه��ر  يف  الأ����س����ب���ي���ع 

تطبيق  م���ن  الإم��������رة  يف  امل��ح��ل��ي��ة 
الدليل  اإن  وق���ل  بعد.  ع��ن  العمل 
اآل��ي��ة ومنهجية  و���س��ع  اإىل  ي��ه��دف 
العمل  لتطبيق  ومعتمدة  موحدة 
عن بعد ملوظفي اجله�ت احلكومية 
ا�ستمرارية  و���س��م���ن  ع��ج��م���ن  يف 
اجله�ت  لدى  واخلدم�ت  الأعم�ل 
الإم�������رة يف ح�لت  احل��ك��وم��ي��ة يف 
ال����ط����وارئ والأزم����������ت وال����ك����وارث 
،يف ظ���ل الج�������راءات الح���رازي���ة 
وال��وق���ئ��ي��ة ل��ل��ح��ف���ظ ع��ل��ى �سحة 
و�سالمة املجتمع ، وتوفري اأ�س�ليب 
على  تبعث  م��رن��ة  بيئة  يف  ال��ع��م��ل 
الإنت�جية،  وزي���دة  املوظف  حتفيز 
وامل�س�ئلة  امل�سوؤولية  كف�ءة  وتدعم 
وحتقيق  الأه�����داف  حتقيق  اجت����ه 
الر�س�  م�����ن  اع����ل����ى  م�������س���ت���وي����ت 

الوظيفي يف احلكومة.
على  يطبق  ال���ذي  ال��دل��ي��ل  وي�سم 

الأ���س��ه��ر يف ال�����س��ن��ة.. وال��ع��م��ل عن 
لتنفيذ م�س�ريع  ب�سكل موؤقت  بعد 
حم����ددة خ���الل ف���رة م��ع��ي��ن��ة من 
احلكومية  اجل��ه��ة  م���ق���رات  خ�����رج 
ال��ت���ب��ع ل��ه��� امل���وظ���ف وذل�����ك وفق 
ال���وارد يف اخلطة  الزمني  الإط����ر 
ولأداء  امل���ع���ت���م���دة،  ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة 
اأوق�ت  امل��ه���م وامل�����س��وؤول��ي���ت خ��الل 
الطوارئ والأزم�ت والكوارث التي 
وتوجيه�ت  ق��رارات  ب�س�أنه�  ي�سدر 
الدولة  يف  املخت�سة  ال�سلط�ت  من 
الدليل  ي��و���س��ح  ك��م���  والإم�����������رة. 
العمل  عليه�  تطبق  ال��ت��ي  الفئ�ت 
ع�����ن ب���ع���د يف ح���������لت ال�����ط�����وارئ 
وت�سمل..  وال����ك����وارث  والأزم���������ت 
امل��وظ��ف��ة احل���م��ل، وامل��وظ��ف��ة الأم 
وتتطلب ح�لة  اأطف�ل  ترعى  التي 
الطوارئ والأزم�ت والكوارث التي 
ت��ق��دره��� ال�����س��ل��ط���ت امل��خ��ت�����س��ة يف 
الدولة وجوده� اإىل ج�نب اأطف�له� 
و  الهمم،  اأ�سح�ب  من  وامل��وظ��ف   ،
مزمنة  ب���أم��را���ض  امل�س�ب  امل��وظ��ف 
واأعرا�ض  امل��ن���ع��ة  �سعف  وح�����لت 
الفئة  م����ن  وامل����وظ����ف  ت��ن��ف�����س��ي��ة، 
ع�م�،   60 تتج�وز  التي  العمرية 
التي تقرر اجلهة  الفئ�ت  واأي من 
احلكومية يف احل�لت ال�ستثن�ئية 
وح�����س��ب ح����ل���ة ال����ط����وارئ وم���دى 
ال�سرورة يف تطبيق العمل عن بعد 

عليه�.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

عن  اأم�ض  اأبوظبي،  ملوانئ  الت�بعة  ال�سن�عية،  خليفة  مدينة  اأعلنت 
ب�ملئة   25 بن�سبة  ال�سن�عية  الأرا���س��ي  ت�أجري  ر�سوم  خف�ض  ق��راره��� 
املجل�ض  اأطلقه�  التي  الوطنية  ب���مل��ب���درة  عمال  اجل��دي��دة،  لل�سرك�ت 

التنفيذي حلكومة اأبوظبي اأم�ض الأول 16 م�ر�ض.
اإ�س�فة ميزة  ال�سن�عية يف  الأرا�سي  ت�أجري  ر�سوم  وي�س�هم تخفي�ض 
تن�ف�سية لل�سرك�ت التي �ستبداأ يف ت�أ�سي�ض اأعم�له� يف منطقة خليفة 
اأبوظبي حيث ت�س�عد هذه اخل�سوم�ت يف خف�ض راأ�ض  ال�سن�عية يف 
الن�س�ط القت�س�دي  �ستحفز  ب�سكل موؤثر، كم�  املطلوب  املبدئي  امل�ل 

يف الإم�رة.

وت�أتي هذه اخلطوة يف اإط�ر تطبيق قرار املجل�ض التنفيذي حلكومة 
  21 اأقر حزمة حوافز اقت�س�دية، �سمن برن�مج غدا  اأبوظبي الذي 
بهدف دعم الأن�سطة القت�س�دية وت�سهيل مم�ر�سة الأعم�ل يف الإم�رة، 
القت�س�دي  ال�ستقرار  الوطني وحتقيق  القت�س�د  دعم  ي�سهم يف  م� 
وال�سغرية  الن��سئة  ال�سرك�ت  الدولة، ف�سال عن م�س�عدة  وامل�يل يف 
على جت����وز ال��ت��ح��دي���ت الق��ت�����س���دي��ة خ��الل ال��ف��رة احل���ل��ي��ة. وق�ل 
الك�بنت حممد جمعة ال�س�م�سي، الرئي�ض التنفيذي ملوانئ اأبوظبي..  
ب�ملئة   25 بن�سبة  ال�سن�عية  الأرا���س��ي  ت���أج��ري  ر���س��وم  خف�ض  ميثل 
اإ�س�فة قيمة للمزاي� التن�ف�سية التي توفره� مدينة خليفة ال�سن�عية 
ل���رواد الأع��م���ل ال��راغ��ب��ني يف ت�أ�سي�ض م��ق���ر لأع��م���ل��ه��م يف امل��دي��ن��ة . 
واأ�س�ف  نثمن �سراك�تن� طويلة املدى مع متع�ملين�، و�سنوا�سل دعم 

ت�سهم  وحوافز  حقيقية  ت�سهيالت  تقدمي  خالل  من  الأعم�ل  قط�ع 
التزامن� الدائم بتنفيذ مب�درات حكومة  اإط�ر  اأعم�لهم، يف  يف تنمية 
مب�درة  و�سمت  اأبوظبي   اإم���رة  اقت�س�د  تعزيز  اإىل  اله�دفة  اأبوظبي 
والت�سهيالت  اأبوظبي عددا من احلوافز  التنفيذي حلكومة  املجل�ض 
منه� : اإعف�ء رواد الأعم�ل من م�سروف�ت ت�سجيل العق�رات التج�رية 
التج�رية  لالأن�سطة  والكهرب�ء  املي�ه  توفري  ودع��م  الع�م،  اأخ��ر  حتى 
الئتم�ين  ال�سم�ن  لربن�مج  دره��م  ملي�رات   3 و�سخ  وال�سن�عية، 
�سم�ن�ت  ت��ق��دمي  ا���س��راط  وع���دم  وامل��ت��و���س��ط��ة،  ال�سغرية  لل�سرك�ت 
وت�سكيل  الن��سئة،  لل�سرك�ت  دره���م  مليون   50 اأق�سى  بحد  الأداء 
وا�سق�ط  املحلية،  لل�سرك�ت  الإقرا�ض  ملراجعة خي�رات  جلنة جديدة 

العقوب�ت التج�رية وال�سن�عية.

حميد النعيمي ي�صدر مر�صوما ب�صاأن ا�صتبدال م�صمى خليفة ال�صناعية تخف�س ر�صوم تاأجري الأرا�صي ال�صناعية بن�صبة 25 %
الدارة املركزية لل�صوؤون القانونية حلكومة عجمان

•• عجمان-وام:

اأ�سدر �س�حب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�ض الأعلى 
املركزية  الدارة  م�سمى  ا�ستبدال  ب�س�أن  اأم��ريي���ً  مر�سوم�ً  عجم�ن  ح�كم 

لل�سوؤون الق�نونية حلكومة عجم�ن.
الإدارة  م�سمى  ي�ستبدل  اأن  على   -  2020 ل�سنة   6 رقم   - املر�سوم  ون�ض 
ال�سوؤون  دائ����رة  لي�سبح  ع��ج��م���ن  ال��ق���ن��ون��ي��ة حل��ك��وم��ة  ل��ل�����س��وؤون  امل��رك��زي��ة 
 3 رق��م  الأم��ريي  املر�سوم  ورد يف  اأينم�  وذل��ك  الق�نونية حلكومة عجم�ن 
اأي  امل�سمى  ا�ستبدال  اآخ��ر ول يرتب على  ت�سريع  اأي  اأو يف   2018 ل�سنة 

م�س��ض ب�حلقوق واللتزام�ت.
ويعمل بهذا املر�سوم من ت�ريخ �سدوره وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

عمار النعيمي يطلع على اخلطة ال�صرتاتيجية للنقل باإمارة عجمان 2020 - 2025
•• عجمان-وام:

حميد  ب��ن  ع��م���ر  ال�سيخ  �سمو  اأك���د 
رئي�ض  عجم�ن  عهد  ويل  النعيمي 
مواكبة  اأهمية  التنفيذي  املجل�ض 
اخلطة ال�سراتيجية لهيئة النقل 
يف ام���رة عجم�ن كل م� هو جديد 
اأف�سل  وا���س��ت��خ��دام  النقل  ع���مل  يف 
احلديثة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي���  و����س����ئ���ل 
وتقدمي خدم�ت ذات م�ستوى ع�ٍل 
ذلك  ج�ء  ك�فة.  املجتمعية  للفئ�ت 
اخلطة  على  �سموه  اط���الع  خ��الل 
ال�سراتيجية للنقل ب�إم�رة عجم�ن 
مع  واملتوائمة   -2025  2020
بح�سور  ع��ج��م���ن  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة 
الغمال�سي  اإب��راه��ي��م  اأح��م��د  �سع�دة 
رئي�ض مكتب ويل العهد واملهند�ض 
ع��م��ر ب��ن ع��م��ري امل��دي��ر ع����م لهيئة 
للهيئة  التنفيذيني  وامل��دراء  النقل 

وذلك بديوان ح�كم عجم�ن.
الطالع  ���س��رورة  اإىل  �سموه  ودع��� 
ع��ل��ى اح�����دث خ��ط��ط ال��ن��ق��ل على 
امل�������س���ت���وى ال���ع����مل���ي وال����س���ت���ف����دة 
اخلطة  حم�����ور  وت�سمينه�  م��ن��ه��� 
ال���س��رات��ي��ج��ي��ة وخم��رج���ت��ه��� مب� 
القي�دة  توجيه�ت  حتقيق  ي�سمن 

ح��ي��ث رك���ز ه���ذا امل��ح��ور ع��ل��ى و�سع 
اخل��سة  والأن���ظ���م���ة  ال��ت�����س��ري��ع���ت 
بعجم�ن  ال����ت����ج�����ري  ب����ل���ن�������س����ط 
وتنظيم العملية الإدارية والرق�بية 
زي�دة  خ��الل  م��ن  ال��ت��ج���ري  للنقل 
النقل  خدم�ت  وتطوير  ال�سطول 
التج�رية املختلفة وزي�دة اإيراداته� 
النقل  خ����دم�����ت  ج������ودة  وت���ط���وي���ر 
ع����ن طريق  ال���ف����ره���ة  ب����مل���رك���ب����ت 
وتوفري  التقني�ت  اح���دث  ت�سخري 
تطبيق للحجز والدفع اللكروين 
ب�لأم�رة  التن�ف�سية  م�ستوى  ورفع 
التج�ري  ال�ستثم�ر  لتعزيز  وذل��ك 

ب�إم�رة عجم�ن.
ك���م���� ورك������ز امل����ح����ور ال����راب����ع على 
ال�سوابط  وع��ر���ض  اجل���وي  النقل 
بن�س�ط  اخل��������س���ة  وال��ت�����س��ري��ع���ت 
املب�دئ  وت���ط���وي���ر  اجل�����وي  ال��ن��ق��ل 
واخلطط  والأن��ظ��م��ة  التوجيهية 
املتعلقة به واإدارة وحوكمة عملي�ت 

الت�سريح للنقل اجلوي ب�لأم�رة.
النقل  امل���ح���ور اخل���م�����ض  وع���ر����ض 
ك����أح���د حم������ور اخلطة  امل���در����س���ي 
الت�سريع�ت  و���س��ع  ت�سمنت  ح��ي��ث 
النقل  بتنظيم  اخل��سة  والأنظمة 
املدر�سي داخل عجم�ن وتخ�سي�ض 

الرقمية.
الأول  امل��������ح��������ور  وا�������س������ت������ه������دف 
لال�سراتيجية النقل الع�م و�سمل 
تو�سيع  منه�  فرعيه  حم����ور  ع��دة 
ت��غ��ط��ي��ة ���س��ب��ك��ة ال��ن��ق��ل يف الم�����رة 
وا���س��ت��دام��ت��ه��� م���ن خ����الل متديد 
وتو�سعه  ال���داخ���ل���ي���ة  اخل����ط����وط 
وحتديثه�  اخل����رج���ي���ة  اخل���ط���وط 
 65 بن�سبة  ام�رة عجم�ن  وتغطية 
% من م�س�حة الم�رة وزي�دة عدد 
ا�سطول ح�فالت النقل لي�سل اىل 
النقل  ح���ف��الت  م��ن  ح�فلة   120
زي�دة  واأي�س�  للهيئة  الت�بعة  الع�م 
لي�سل  ال���ت���وق���ف  حم����ط�����ت  ع�����دد 
تطويره�  �سيتم  وال��ت��ي   146 اىل 

جلعله� مريحة اكرث للرك�ب.
ورك����زت ال���س��رات��ي��ج��ي��ة ع��ل��ى دعم 
التحتية  البنية  وجتهيز  وتطوير 
م��ن خالل  ب����لإم����رة  ال��ع���م  للنقل 
اخل�رجية  اخل���ط���وط  ا���س��ت��ح��داث 
وتو�سعته� وعلى تطوير ال�سي��س�ت 
والت�سريع�ت الّفع�لة للتنقل والنقل 
يف الم�رة وخ�رجه� وحت�سني جودة 
للجمهور  املقدمة  النقل  خ��دم���ت 
لرفع م�ستوى الر�س� الع�م وتلبية 
لح���ت���ي����ج����ت ال����رك�����ب م���ن خالل 

الر�سيدة لتلبية تطلع�ت املواطنني 
منهج  ات��ب���ع  خ��الل  م��ن  واملقيمني 
ال���ت���خ���ط���ي���ط ال�����س����رات����ي����ج����ي يف 
ومب�  والإدارات  القط�ع�ت  جميع 
لتحقيق  ال��ه��ي��ئ��ة  خ���ط���ة  ي����واك����ب 
الأهداف الأ�س��سية مل�سروع اخلطة 
ال�سراتيجية ب�سكل ع�م لالإم�رة.

املتميز  ب���مل�����س��ت��وى  ���س��م��وه  واأ�����س�����د 
امل�سوؤولني  وبجهود  اخلطة  لتلك 
و�سع  يف  جهودهم  على  الهيئة  يف 
اخلطط والربامج من اجل تطوير 
النقل  ل��ق��ط���ع  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 
الع�ملية  املوا�سف�ت  اأف�سل  وانتق�ء 

يف هذا املج�ل.
وا�ستمع �سمو ويل عهد عجم�ن من 
واملدراء  النقل  لهيئة  الع�م  املدير 
ح���ول  واف  ل�������س���رح  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ن 
ملواكبة  ت�أتي  والتي  ال�سراتيجية 
والذي  للخم�سني  ال�ستعداد  ع���م 
التنمية  ع��ج��ل��ة  دف����ع  اىل  ي���ه���دف 
م�ستقبل  وحت��ق��ي��ق  وا���س��ت��دام��ت��ه��� 
اف�سل لإم�رة عجم�ن وتت�سمن 7 
القط�ع�ت  ملختلف  رئي�سية  حم�ور 
ونقل بحري  نقل ع�م  ب�لهيئة من 
و�سككي  ونقل جوي  ونقل مدر�سي 
وال����ن����ق����ل ال����ت����ج�����ري واخل����دم�����ت 

والنقل  اجل��م���ع��ي  ال��ن��ق��ل  ت�سجيع 
امل�������س���رك ب�������لإم�������رة م����ن خ���الل 
الذكية  واحللول  الأنظمة  تطوير 
ت��ه��دف لتقدمي  ال��ت��ي  امل�����س��ت��دام��ة 
م�ستوى  ذات  متميزة  نقل  خدم�ت 

ع�ل من اجلودة.
وا���س��ت��ع��ر���ض امل��ه��ن��د���ض اب���ن عمري 
ب����ل���ت���ف�������س���ي���ل امل�������ح�������ور ال�����ث������ين 
البحري  ال��ن��ق��ل  ل��ال���س��رات��ي��ج��ي��ة 
تطوير  م��ن  الهيئة  ل��ه  ت�سعى  وم��� 
ب����خ����دم�����ت����ه م������ن خ��������الل و����س���ع 
والت�سريع�ت  ال�سي��س�ت  وتطوير 
لت�سهيل  ال��ب��ح��ري  للنقل  ال��ع���م��ة 
بني  تربط  بحرية  خطوط  اإن�س�ء 
الم���������رة وغ����ريه����� م����ن الم��������رات 
حركة  واإدارة  وت��ن��ظ��ي��م  الأخ������رى 
وال�سي�حي  ال��ع���م  ال��ب��ح��ري  النقل 
بحري  ن���ق���ل  ����س���ب���ك���ة  وت���خ���ط���ي���ط 
لتح�سني  وم��ت��ك���م��ل��ة  م�����س��ت��دام��ة 
جودة خدم�ت النقل البحري داخل 

الم�رة وخ�رجه�.
وت�������ن��������ول امل������ح������ور ال�����ث������ل�����ث من 
امل�س�ريع  اأه������م  ال����س���رات���ي���ج���ي���ة 
امل�ستقبلية خلدم�ت النقل التج�ري 
وال���ت���ي ت��ت�����س��م��ن اج����رة ع��ج��م���ن و 
ال��ن��ق��ل اخل��ض  و  ل���الأج���رة  م��ه��ره 

ال�سرك�ء  م�����ع  ال����ت����ع�����ون  خ������الل 
وذلك  الم����رة  يف  ال�سراتيجيني 
الكث�ف�ت  ن��ق��ل  م��ن��ظ��وم��ة  لتفعيل 
حديثة  و����س����ئ���ل  ع����رب  ال�����س��ك���ن��ي��ة 
وان�س�ء  ال��ن��ق��ل  ع��م��ل��ي��ة  وت��ن��ظ��ي��م 
لالأ�س�ض  وف��ق  احل��دي��دي��ة  ال�سكك 

والحك�م املعمول به�.
اخلدم�ت  ت�سمن  ال�س�بع  وامل��ح��ور 
ت�سخريه�  وك���ي���ف���ي���ة  ال���رق���م���ي���ة 
الت�بعة  ال��ن��ق��ل  خ���دم����ت  ل��ت��ط��وي��ر 
توقع�ت  رف��ع  على  والعمل  للهيئة 
ت�سميم  خ�����الل  م����ن  امل��ت��ع���م��ل��ني 
وتطوير خدم�ت رقمية مب� يتوافق 

احتي�ج�ته  ل�����س��د  ك���ف��ي��ة  خ���دم����ت 
وت�����ط�����وي�����ر الأن������ظ������م������ة ال����ذك����ي����ة 
والركيز على مع�يري  وامل�ستدامة 

جودة ال�سالمة يف النقل املدر�سي.
النقل  ال�������س����د����ض  امل���ح���ور  و���س��م��ل 
امل�ستقبلية  امل�س�ريع  ك�أحد  ال�سككي 
تقليل  اىل  ي��ه��دف  وال����ذي  للهيئة 
الختن�ق�ت املرورية ورفع م�ستوى 
جودة احلي�ة يف عجم�ن وركز هذا 
املحور على ال�سوابط والت�سريع�ت 
اخل��سة ب�لنقل ال�سككي وتخطيط 
وتفعيل �سبكة النقل ودعم وجتهيز 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة يف ع��ج��م���ن من 

مع مع�يري التميز و�سي��سة التحول 
ت�سليط  مت  ح���ي���ث  الل������ك������روين 
ا�ست�سراف  ت��وظ��ي��ف  ع��ل��ى  ال�����س��وء 
ال��ن��ق��ل وذلك  امل�����س��ت��ق��ب��ل يف ق��ط���ع 
ل�ستدامة عملي�ته والإدارة الذكية 
ل��ل��خ��دم���ت ال��رق��م��ي��ة م���ن خالل 
تطوير خدم�ت البواب�ت الداخلية 
ل��ل��م��وظ��ف��ني وال���ع���م���الء واإي����ج�����د 
ال��ت��ن���ف�����س��ي��ة ال���ع����مل���ي���ة م����ن خالل 
والإج����راءات  العملي�ت  ا�ستحداث 
ال�سن�عي  الذك�ء  واإدخ���ل  الرقمية 
يف عملي�ت فح�ض و توزيع املركب�ت 

ب�لإم�رة.

بهدف التن�صيق ملراقبة اأ�صعار الكّمامات واأدوات التعقيم

اقت�صادية وطبية عجمان ُت�صّكلن فريقا م�صرتكا ملراقبة منافذ البيع

جمارك دبي قدمت 24 مبادرة لدعم اإك�صبو 2020

•• عجمان -الفجر:

ومنطقة  عجم�ن  يف  القت�س�دية  التنمية  دائ��رة  �سّكلت 
ع��ج��م���ن ال��ط��ّب��ي��ة ف��ري��ق ع��م��ل م�����س��رك ب��ني اجلهتني 
الأدوات  بيع  من�فذ  على  التفتي�سية  احلمالت  لتنفيذ 
ال��ط��ب��ي��ة وال�����س��ي��دل��ي���ت خ���الل ف��رت��ي ع��م��ل �سب�حية 
وم�س�ئية بهدف مراقبة الأ�سواق و�سم�ن عدم رفع اأ�سع�ر 
الكّم�م�ت واأدوات التعقيم وذلك مع التزايد امل�ستمر من 
املنتجني ب�لتحديد والذي  امل�ستهلكني على هذين  قبل 
امل�ستجد،  ك��ورون���  لفريو�ض  الع�ملي  النت�س�ر  به  ت�سبب 

رفع  اإىل  ال�سيدلي�ت  اأ�سح�ب  من  البع�ض  يعمد  حيث 
ب�سكل مب�لغ  والكّم�م�ت  التعقيم  اأدوات  اأ�سع�ر منتج�ت 
م�ستمر  ب�سكل  الأ����س���واق  م��راق��ب��ة  ي�ستوجب  مم���  ف��ي��ه، 
واإجراء حمالت تفتي�سيه ب�لتع�ون بني الدائرة واملنطقة 
ال�سيدلي�ت  املن��سب وحتويل  الإج��راء  واتخ�ذ  الطّبية، 

الغري ملتزمة اإىل ديوان وزارة ال�سحة.
ح�سر الجتم�ع اأحمد خري البلو�سي مدير اإدارة الرق�بة 
ق�سم  مدير  ال�سويدي  بطي  وم�هر  امل�ستهلك،  وحم�ية 
حم�ية امل�ستهلك، والدكتورة نوره حمد ال�س�م�سي، مدير 

مكتب الرق�بة والتفتي�ض يف منطقة عجم�ن الطّبية.

•• دبي -وام: 

اأك��د اأح��م��د حمبوب م�سبح امل��دي��ر ال��ع���م جل��م���رك دبي 
للم�س�ركني  دب��ي  ج��م���رك  تقدمه�  ال��ت��ي  اخل��دم���ت  اأن 
دبي   2020 اإك�سبو  معر�ض  زوار  وكذلك  والع�ر�سني 
ع�ملية امل�ستوى م�سريا اإىل اأن الدائرة قدمت 24 مب�درة 
املب�درات  ه��ذه  معظم  تنفيذ  وا�ستكملت  اإك�سبو  لدعم 
بن�سبة %100 كم� اجنزت م�س�ريع الربط مع معظم 
ال��ت��ك���م��ل يف اخلدم�ت  ل��ت��ع��زي��ز  ال�����س��رك���ء احل��ك��وم��ي��ني 
املخل�ض  اعتم�د  ومت  ب�ملعر�ض  للم�س�ركني  احلكومية 
كم�سغل  2020دبي  اإك�����س��ب��و  ل����  ال��ر���س��م��ي  اجل��م��رك��ي 
اقت�س�دي معتمد ف�سال عن اإعداد دليل اإر�س�دي متك�مل 

احلدث  يف  للم�س�ركني  اجلمركية  ب����لإج���راءات  خ��ض 
اآل  مط�ر  زي���رت��ه  خ��الل  بذلك  م�سبح  �سرح  املرتقب. 
 408،989 مع  الدائرة  تع�ملت  ال��دويل حيث  مكتوم 
خالل  مكتوم  اآل  م��ط���ر  يف  رح��ل��ة  عرب5773  حقيبة 
الع�م امل��سي . واأ�س�د اأحمد حمبوب م�سبح ب�لإجراءات 
الوق�ئية املتبعة وفق اأعلى املع�يري الع�ملية يف مط�ر دبي 
التحديث  وعملي�ت  ال��دويل  مكتوم  اآل  ومط�ر  ال��دويل 
الك�سف عن  امل�ستمرة والأجهزة احلديثة يف  والتوعوية 
ف��ريو���ض ك��ورون��� وك��ذل��ك ال��ت��ع���ون ب��ني اجل��ه���ت املعنية 
هذه  اأن  موؤكدا  املط�ر  يف  الع�ملة  واملوؤ�س�س�ت  والدوائر 
املن�فذ  يف  الع�ملني  ك�فة  �سالمة  ل�سم�ن  الإج����راءات 

اجلمركية واإبق�ء عملية ال�سفر اآمنه.

هيئة النقل يف عجمان تعتمد اآلية التدريب عن بعد
•• عجمان -الفجر:

اأ����س���درت هيئة ال��ن��ق��ل يف ع��ج��م���ن ق����رارا ب���إن�����س���ء اآل��ي��ة ال��ت��دري��ب ع��ن بعد 
�سالمة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف���ظ  واح�����رازي  وق���ئ��ي  ك����إج���راء  وذل���ك يف  لل�س�ئقني 
املتدربني والع�ملني و تطبيق�ً لتوجيه�ت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ 

و الزم�ت و الكوارث.
و�ستعمل الآلية على تهيئة بيئة التدريب الإلكروين واإ�ستخدام المك�ني�ت 
مب�  امل�ستهدفة  للفئ�ت  التدريبية  الفيديو  مق�طع  ب�إر�س�ل  وذل��ك  التقنيه 

ي�سمن ا�ستمرار عمل التدريب بنف�ض الف�عليه والكف�ءة.
تطوير  لقط�ع  التنفيذي  امل��دي��ر  ال�س�م�سي  خلف  ر�س�  ال�سيدة  و�سرحت 
�سمن  من  ي�أتي  بعد  عن  التدريب  اآلية  اأن  امل�س�ندة  واخل��دم���ت  امل�س�ريع 
احل���ر����ض ع��ل��ى ���س��ح��ة و ���س��الم��ة امل��ن��ت�����س��ب��ني ل���ل���دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة للفئة 
التي يتم طرحه� و�سرحه� تعترب  التدريبية  امل�ستهدفة، حيث ان الربامج 

جزء مهم يف عملية تثقيف و توعية ال�س�ئقني لتقدمي خدم�ت اف�سل.

•• ال�صارقة-وام:

ب���ل�����س���رق��ة متع�مليه�  ال��ب�����س��ري��ة  امل������وارد  دائ�����رة  دع���ت 
م��ن ال��ب���ح��ث��ني ع��ن ع��م��ل وم��وظ��ف��ي ح��ك��وم��ة ال�س�رقة 
اإىل ال��ت��وا���س��ل الل���ك���روين م��ع ال���دائ���رة ع��رب خمتلف 
القنوات الذكية املت�حة حيث اأعلنت عن اإيق�ف ا�ستقب�ل 
اأف��رع��ه��� ومب�نيه�  ال���دائ���رة وج��م��ي��ع  امل��راج��ع��ني مب��ق��ر 
وذلك  والت�أهيلية  التدريبية  ال��ربام��ج  ك���ف��ة  واإي��ق���ف 
مت��سي�ً مع التدابري الوق�ئية للحد من انت�س�ر ف�يرو�ض 

كورون� امل�ستجد وحف�ظ�ً على �سالمة اجلميع .
الدكتور ط���رق �سلط�ن بن خ���دم ع�سو  �سع�دة  اأو�سح  و 
املوارد  دائ��رة  رئي�ض  ال�س�رقة  لإم���رة  التنفيذي  املجل�ض 
الب�سرية اأن ت�أمني �سالمة املوظفني واملراجعني اأولوية 
لتحرك  الأول  اليوم  منذ  ال��دائ��رة  ق�مت  فقد  ق�سوى 
�س�أنه�  م��ن  خ��ط��وات  �سل�سلة  ب�تخ�ذ  الإم�����رات  حكومة 

وتقدمي  الأعم�ل  ا�ستمرارية  و�سم�ن  املوظفني  حم�ية 
بتدابري  اآم��ن��ة  بيئة  �سمن  ملتع�مليه�  ال��دائ��رة  خ��دم���ت 

وق�ئية متك�ملة.
املختلفة  الإع���الم  و�س�ئل  ع��رب  تقوم  ال��دائ��رة  اأن  وب��ني 
عن  العمل  اإج���راءات  بتو�سيح  الإلكرونية  ومن�س�ته� 
بعد والفئ�ت الوظيفية التي ي�سمله� و�سالحي�ت جه�ت 
الالزمة  واملع�يري  �سمنه  املخت�سة  وال�سلط�ت  العمل 
وتقدمي  الأع��م���ل  ت���أدي��ة  ا�ستمرارية  و�سم�ن  لتطبيقه 
مم�  الط�رئة  احل�لية  الظروف  ظل  يف  اخلدم�ت  ك�فة 
اإنت�جية  م�ستوى  وحتقيق  امل��وظ��ف��ني  �سالمة  ي�سمن 

مم�ثل للمنجز يف ظروف العمل الطبيعية.
التقني  الدعم  بتوفري  العمل  جهة  م�سوؤولي�ت  واأو�سح 
العمل عن بعد و�سم�ن توفر  ال��الزم للموظف لإجن���ز 
املعلوم�ت  و�سرية  اأم��ن  حتفظ  اآم��ن��ة  تكنولوجية  بيئة 

ومت�بعة م�ستوى الأداء وتق�رير الإجن�ز.

اتخذ العديد من التدابري الحرتازية لوقاية موظفيه ورواده من فريو�س كورونا

مركز اإك�صبو ال�صارقة يبداأ تطبيق نظام العمل عن بعد لكافة موظفيه
•• ال�صارقة-الفجر

عن  ال�س�رقة  اإك�سبو  م��رك��ز  اأع��ل��ن 
ال��ع��م��ل��ي���ت اخل��سة  ك���ف��ة  ان��ت��ه���ء 
بتطبيق نظ�م العمل عن بعد لك�فة 
�سيبداأ  وال�����ذي  امل���رك���ز،  م��وظ��ف��ي 
حتى  وي�ستمر  )اخل��م��ي�����ض(  ال��ي��وم 
ا�ستج�بة  الق�دم،  اإبريل  من  الأول 
و�سن�عة  جت����رة  غ��رف��ة  ق���رار  اإىل 
ال�����س���رق��ة، ومت������س��ي��� م��ع توجه�ت 
ب�ل�س�رقة،  الب�سرية  امل���وارد  دائ���رة 
الحرازية  الإج������راءات  اإط�����ر  يف 
كورون�  ف���ريو����ض  م���ن  وال��وق���ئ��ي��ة 

اجلن�سي�ت.

من�صات ذكية 
ك�فة  ال�س�رقة،  اإك�سبو  مركز  ودع��� 
من�س�ت  ا�ستخدام  اإىل  متع�مليه 
املوقع  ع��رب  املت�حة  الذكية  امل��رك��ز 
الذكي  التطبيق  اأو  الإل���ك���روين 
ب�للغتني  املحمولة  الهواتف  على 
العربية والإنكليزية، التي ي�ستطيع 
خالله�  م����ن  ال���ت���ع���رف  امل���ت���ع����م���ل 
امل��ع��ل��وم���ت واخلدم�ت  ك���ف��ة  ع��ل��ى 
الإلكرونية واآخر الخب�ر املتعلقة 
التوا�سل  عن  ف�سال  ب�لفع�لي�ت، 

تقني�ت متطورة، وت�سيري الأعم�ل 
الرقمية  ال��و���س���ئ��ل  ال��ي��وم��ي��ة ع��رب 
امل�����ت�����واف�����رة، ف�������س���ال ع�����ن وج�����ود 
ي��ق��وم مب�س�عدة  تقني  دع��م  ف��ري��ق 
املوظفني على مدار ال�س�عة لإمت�م 
مه�مهم بكل �سال�سة، ومب� ي�سمن 
وكف�ءة  بفع�لية  اخلدم�ت  تقدمي 
القرار  متديد  �سيتم  حيث  ع�لية، 
املرحلة  مل�ستجدات  وفق�  اإلغ�وؤه  اأو 

الراهنة.
واأ�س�ر املركز اإىل اأنه اتخذ العديد 
لوق�ية  الح��رازي��ة  التدابري  من 
اأمرا�ض  اأي  م��ن  ورواده  موظفيه 

وذلك   ،  19 ك��وف��ي��د   - امل�����س��ت��ج��د 
املوظفني  ���س��الم��ة  ع��ل��ى  ح��ف���ظ��� 
تطبيق  خ����الل  م���ن  وامل��ت��ع���م��ل��ني 
اخل�����دم������ت ال����ذك����ي����ة والأن����ظ����م����ة 
احل��دي��ث��ة ال��ت��ي اأدخ��ل��ه��� امل��رك��ز يف 

عملي�ته الت�سغيلية.

برامج تدريبية مكثفة
واأك����د م��رك��ز اإك�����س��ب��و ال�����س���رق��ة اأن 
برامج  اأن����ه����وا  امل���وظ���ف���ني  ج��م��ي��ع 
على  مكثفة  وتقنية  فنية  تدريبية 
التدريب�ت  �سملت  اإذ  النظ�م،  ه��ذا 
اآلية عقد الجتم�ع�ت عن بعد عرب 

احل�لية،  ال���ف���رة  خ���الل  ُم��ع��دي��ة 
املع�ر�ض  ب��ع�����ض  ت���أج��ي��ل  اأب����رزه����� 
�سري  تعطيل  دون  من  والفع�لي�ت 
العمل، وك���ن اآخ��ره��� الإع���الن عن 
ت��غ��ي��ري م��وع��د اإن��ع��ق���د ال������دورة ال� 
الأو�سط  ال�سرق  معر�ض  من   48
لل�س�ع�ت واملجوهرات، والذي ك�ن 
من املقرر تنظيمه� يف الفرة 25-

29 م�ر�ض، ليتم دجمه� مع الدورة 
ال�49 املزمع عقده� يف نه�ية �سهر 
انطالق�ً  وذل��ك   ،2020 �سبتمرب 
من حر�ض املركز على �سالمة زوار 
ك�فة  من  فيه  والع�ملني  املعر�ض 

موارد ال�صارقة تدعو متعامليها 
العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19 للتوا�صل عرب القنوات الذكية

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�س�دية ب�أن / ال�س�دة : مطعم بيت البخ�ري 

للم�أكولت ال�سعبية 

CN قد تقدموا اإلين� بطلب : رخ�سة رقم : 1923493 

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / اإ�س�فة علي عمر �س�مل عمر 100 % 

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع / حذف فهد عمر �س�مل عمر

 فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 

هذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�س�دية  التنمية 

العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• الفجرية-وام:

للموارد  ال��ف��ج��رية  موؤ�س�سة  اأع��ل��ن��ت 
من  �سل�سلة  تطبيقه�  عن  الطبيعية 
الإج����������راءات الح�����رازي�����ة يف اإط�����ر 
ال���ت���داب���ري احل��ك��وم��ي��ة الح����رازي����ة 
م�ستوي�ت  اأع��ل��ى  لتحقيق  ال��رام��ي��ة 

ال�سحة و ال�سالمة للمجتمع .
ت�����س��م��ن��ت ال����ت����داب����ري الح�����رازي�����ة 
للموظفني  الداخلية  التوعية  ن�سر 
وامل���ت���ع����م���ل���ني ب���������س�����أن الإج�����������راءات 
الوق�ئية من خالل تنظيم احلمالت 
اجله�ت  م���ع  ب����ل���ت���ع����ون  ال���ت���وع���وي���ة 
على  ال���ت���وع���ي����ت  ب����ث  و  امل���خ���ت�������س���ة 
�س��س�ت العر�ض الداخلية و من�س�ت 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م���ع��ي اخل������س��ة به� 
توزيع  ، ف�سال ً عن  ب�سكل متوا�سل 
الن�سرات ال�س�درة عن اجله�ت املعنية 

واإت�حته� للجميع.
جه�ز  ا�ستخدام  اإيق�ف  ت�سمنت  كم� 
الب�سمة يف نظ�م احل�سور والن�سراف 
جلميع املوظفني ، وال�ستع��سة عنه 
اإ�سع�ر  حتى  ب��دي��ل  ن��ظ���م  ب��ستخدام 
التعقيم  ح��م��ل��ة  م��وا���س��ل��ة  و   ، اآخ����ر 
مراكز  لك�فة  م��وؤخ��راً  اأطلقته�  التي 
خدم�ته� و مب�نيه� ومرافقه� داخلي�ً 

حف�ظ�ً  اح����رازي  ب�سكل  خ���رج��ي���ً  و 
 ، ال��ع���م��ة  ال�����س��الم��ة  و  ال�سحة  ع��ل��ى 
املتع�ملني  ع��ل��ى  ال��ق��ف���زات  ت��وزي��ع  و 
وامل���وظ���ف���ني، وو����س���ع امل��ع��ق��م���ت على 
ج��م��ي��ع ال��ن��ق���ط اخل����رج���ي���ة وداخ����ل 
الأق�س�م، ويف مراكز تقدمي اخلدمة 
حتقيق  بهدف   ، املتع�ملني  اإ�سع�د  و 
وال�سالمة  ال�سحة  م�ستوي�ت  اأعلى 

للجميع .

املهند�ض علي ق��سم  كم� وّجه �سع�دة 
مدير ع�م املوؤ�س�سة بتقليل اخلدم�ت 
املتع�ملني  اإ�سع�د  مركز  يف  تدريجي�ً 
اإجن�ز  اإىل  املتع�ملني  ك���ف��ة  داع��ي���ً   ،
ا�ستخدام  ط��ري��ق  ع���ن  م��ع���م��الت��ه��م 
اأن��ظ��م��ت��ه��� و ت��ط��ب��ي��ق���ت��ه��� ال��ذك��ي��ة و 
ال�ستف�دة من اخلدم�ت املت�حة على 
على  حف�ظ�ً   ، الإل��ك��روين  موقعه� 

ال�سحة و ال�سالمة الع�مة .

•• ال�صارقة -وام:

ع�سو  الق��سمي  حممد  بن  �سلط�ن  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  اأ���س��در 
املجل�ض الأعلى ح�كم ال�س�رقة الق�نون رقم 5 ل�سنة 2020م ب�س�أن تنظيم 
اإم�رة  يف  البحري  والنقل  والتكنولوجي�  للعلوم  العربية  الأك���دمي��ي��ة  ف��رع 
العربية  والأك���دمي��ي��ة  ال�س�رقة  حكومة  تهدف  الق�نون  وح�سب  ال�س�رقة. 
للعلوم والتكنولوجي� والنقل البحري اإحدى منظم�ت ج�معة الدول العربية 
اإىل  اإم�رة ال�س�رقة  اإن�س�ء فرع الأك�دميية يف  بجمهورية م�سر العربية، من 
وتطويره�  البحري  والنقل  والتكنولوجي�  العلوم  يف  تعليمية  برامج  طرح 
مب� يحقق التمّيز املوؤ�س�سي وفق�ً ل�سي��سة الفرع وخططه املنبثقة من اخلطة 
الإم�رات  بدولة  البحري  النقل  قط�ع  وتطوير  دعم  ،و  لالأك�دميية  الع�مة 
واإعداد الكوادر الوطنية املوؤهلة للعمل به يف خمتلف املج�لت وفق�ً لأحدث 
النظم العلمية والعملية ،و دعم الن�س�ط العلمي والبحثي يف جم�لت العلوم 
والتكنولوجي� والنقل البحري، و توثيق ال�سالت والروابط العلمية وتب�دل 

ذات  والدولية  املحلية  املوؤ�س�س�ت  مع  والثق�فية  الفنية  واملعلوم�ت  اخل��ربات 
العالقة ب�أهداف واخت�س��س�ت الأك�دميية والفرع.

وو�سع الق�نون جملة من الخت�س��س�ت لفرع الأك�دميية يف اإم�رة ال�س�رقة 
لتحقيق اأهدافه� ومنه� و�سع ال�سي��س�ت وال�سراتيجي�ت واخلطط الالزمة 
العلوم  مي�دين  يف  العلمي  والبحث  والتدريبية  التعليمية  الربامج  لإدخ���ل 

والتكنولوجي� والنقل البحري وغريه� من الخت�س��س�ت ذات ال�سلة .
اللغة العربية  ال�س�رقة:  التعليم يف فرع الأك�دميية يف  الق�نون لغتي  وحدد 
الأك�دميية  فرع  اأمن�ء  جمل�ض  اعتم�د  على  بن�ًء  ويجوز  الإجنليزية،  واللغة 

ب�ل�س�رقة اإ�س�فة لغ�ت اأخرى وفق�ً مل� تقت�سيه طبيعة الربامج وامل�س�ق�ت.
ب�ل�س�رقة  الأك�دميية  فرع  يف  العلي�  ال�سلطة  املجل�ض  مُيثل  للق�نون  ووفق� 
وُي�سكل من رئي�ض وعدد ل يقل عن �ستة من الأع�س�ء الذين يتم تر�سيحهم 
بت�سميتهم  وي�����س��در  من��سفة  والأك����دمي���ي���ة  ال�����س���رق��ة  ح��ك��وم��ة  ج���ن��ب  م��ن 
ت�سكيله  املجل�ض يف  ي�سم  اأن  ال�س�رقة على  ق��رار من ح�كم  الن�ئب  وحتديد 
ثالث  املجل�ض  يف  الع�سوية  م��دة  وح��دد  من�سبه.  بحكم  الأك���دمي��ي��ة  رئي�ض 
���س��ن��وات ي��ج��وز مت��دي��ده��� مل���دة اأو م���دد مم���ث��ل��ة، ت��ب��داأ م��ن اأول اج��ت��م���ع له 
ت�سكيل  يتم  اأن  اإىل  مدته  انته�ء  عند  اأعم�له  ت�سريف  يف  املجل�ض  وي�ستمر 

ويكون  ع�سويتهم..  م��دة  انتهت  م��ن  تعيني  اإع�����دة  وي��ج��وز  ج��دي��د  جمل�ض 
ومب��سرة  ال�س�رقة  يف  الأك���دمي��ي��ة  ف��رع  اأه���داف  حتقيق  �سبيل  يف  للمجل�ض 
وال�سي��س�ت  اخلطط  مع  يتوافق  مب�  ال�سالحي�ت  مم�ر�سة  يف  اخت�س��س�ته 
تقت�سيه  وم���  الأك�دميية  ل��دى  به�  واملعمول  املعتمدة  والأنظمة  وال��ربام��ج 
يكون  الق�نون  ومب��وج��ب  الإم�����رات.  ب��دول��ة  الأك���دمي��ي  العتم�د  متطلب�ت 
الأك�دميية  رئي�ض  برئ��سة  ُت�سكل  تنفيذية  ب�ل�س�رقة جلنة  الأك�دميية  لفرع 
اأع�س�ء الإدارة العلي� ب�لأك�دميية ممن مُيثلون املج�لت  وع�سوية عدد من 
ع�سوية  اإىل  ب�لإ�س�فة  امل�س�ندة،  والفنية  الإداري���ة  والقط�ع�ت  الأك�دميية 
اثنني من ذوي اخلربة والخت�س��ض يف جم�ل اإدارة موؤ�س�س�ت التعليم الع�يل 
التنفيذية  اللجنة  اخت�س��س�ت  الق�نون  املجل�ض،وحدد  يخت�رهم  الدولة  يف 
لفرع الأك�دميية ب�ل�س�رقة و م�سوؤولي�ت و�سالحي�ت مدير فرع الأك�دميية 
واللجنة  ب�ل�س�رقة  الأك�دميية  فرع  اأمن�ء  اإ�سراف جمل�ض  يعمل حتت  الذي 
اجله�ت  وعلى  �سدوره  ت�ريخ  من  الق�نون  بهذا  وُيعمل   . للفرع  التنفيذية 

املعنية تنفيذه كٌل فيم� يخ�سه وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

حاكم ال�صارقة ي�صدر قانونا بتنظيم فرع الأكادميية 
العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 

املهند�ض  ال���دك���ت���ور  م���ع����يل  اأط���ل���ق 
عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي 
وزير تطوير البنية التحتية، مب�درة 
نوعه�  من  الأوىل   ،  +Tender
ع�ملي�ً،  احل���ك���وم���ي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
والتي بدوره� متكن املتع�ملني من 
ببث  املظ�ريف  فتح  عملية  مت�بعة 
هواتفهم  ع��رب  واأم���ن  �سهل  مب��سر 
عن�ء  لتكبد  احل���ج��ة  دون  ال��ذك��ي��ة 
اأن  اإىل  لف���ت����  ال��������وزارة،  م���راج���ع���ة 
منظومة  تعزيز  يف  ت�س�هم  امل��ب���درة 

امل�سداقية وال�سف�فية ب�لعمل.
املب�درة  اإطالق  وق�ل مع�ليه خالل 
جل�سة  يف  املتع�ملني  م��ع  وح��دي��ث��ه 
ح��ي��ة ل��ف��ت��ح امل��ظ���ري��ف ع���رب تقنية 
ال��ب��ث امل��ب������س��ر: ان��ط��الق���ً م��ن عمل 

ري�دته�  ل��ت��ع��زي��ز  امل�ستمر  ال�����وزارة 
وب�عتب�ره�  امل���ج����لت،  خمتلف  يف 
اح���دى اجل��ه���ت ال��رائ��دة يف تبنيه� 
التكنولوجي  الب���ت���ك����ر  م��ن��ظ��وم��ة 
ال�سطن�عي  ال�����ذك������ء  وت���ط���وي���ع 
اأن  ع��ل��ى  وت���أك��ي��داً  ال��ع��م��ل،  مل�سلحة 
ذلك ميثل نهج� رئي�سي� يف اأعم�له�، 
التي   +  Tender مب�درة  اأطلقن� 
التحول  مل�����س���ري��ع  ا���س��ت��ك��م���ل  ت���أت��ي 
ال��وزارة، من  انتهجته  الذي  الذكي 
للجمهور  اخل���دم����ت  ت��وف��ري  اأج����ل 
وعلى  ك�نوا  اأينم�  و�سرعة  ب�سهولة 

مدار ال�س�عة.
واأ�����س�����ف م���ع����يل ال����وزي����ر: يف ظل 
ال����ث����ورة  ا�����س����ت����خ����دام  ال���ت���و����س���ع يف 
ال�����س��ن���ع��ي��ة ال���راب���ع���ة، ف������إن دول���ة 

الإم��������رات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة تقود 
الع�ملي  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  ع��م��ل��ي��ة 
ب�قتدار، وقد و�سعت من اأجل ذلك 
اخلطط وال�سراتيجي�ت واأطلقت 
وامل�س�ريع  امل����ب�����درات  م���ن  ال��ع��دي��د 
مب�درة  ت��ع��د  ح��ي��ث  ذل���ك،  �سبيل  يف 
حكومة الإم�رات الذكية التي تهدف 
للجمهور  اخل����دم�����ت  ت���وف���ري  اإىل 
ال�س�عة،  م��دار  وعلى  ك���ن��وا  حيثم� 
ال�سراتيجي�ت  اأب����رز  م��ن  واح����دة 
الإم����رات  دول���ة  اإليه�  ت�ستند  ال��ت��ي 
يف عمله� و�سول لتحقيق املوؤ�سرات 
كل  وت��وف��ري  ال�سلة،  ذات  الوطنية 
ال���ظ���روف امل��الئ��م��ة ل��ل��و���س��ول اإىل 
اخلدم�ت  يف  ع���مل��ي���ً  الول  امل���رك���ز 
ال���ذك���ي���ة، وه����و الأم�����ر ال����ذي �سكل 

ب��و���س��ل��ة رئ��ي�����س��ي��ة مل��ن��ظ��وم��ة عمل 
يف  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر  وزارة 
�سعيه� لتقدمي خدامته� ب�سكل ذكي 
تطوير  وزارة  اأن  واأك����د   . ومبتكر 
خالل  م��ن  ت�سعى  التحتية  البنية 
املرتبطة  وم�����س���ري��ع��ه���  م��ب���درات��ه��� 
بخطته� ال�سراتيجية، و�سراك�ته� 
مع اجله�ت ذات العالقة احلكومية 
ب�سقيه� الحت�دي واملحلي والقط�ع 
خدم�ته�  ت���ق���دمي  اإىل  اخل����������ض، 
ق�درة  مبتكرة  اإبداعية  حلول  وف��ق 
ع���ل���ى ال���و����س���ول ب��خ��دم���ت��ه��� لكل 
�سرائح املجتمع، الأمر الذي يدعم 
احلي�ة  وج����ودة  ال�����س��ع���دة  منظومة 
اأر�ض  على  واملقي�مني  للمواطنني 

الإم�رات.

اإىل  ن�صعى  املن�صوري:  ــان  اإمي  
يتنا�صب  مبا  خدماتنا  تطوير 

مع توجهات حكومة الإمارات
اإمي�ن  املهند�سة  لفتت  ج�نبه�  من 
العقود  اإدارة  م���دي���ر  امل���ن�������س���وري 
تهدف  امل��ب���درة  اأن  اإىل  الهند�سية، 
الذكي  التحول  منظومة  دع��م  اإىل 
املح�فظة  ع��ن  ف�����س��ال  ل��ل��خ��دم���ت، 
امل�س�همة يف  البيئة من خالل  على 
احلف�ظ على املوارد البيئية وتر�سيد 
ا���س��ت��ه��الك ال���وق���ود وال��ت��ق��ل��ي��ل من 
تقليل  ع��رب  الكربونية  النبع�ث�ت 
النقل  ال�����ورق وو���س���ئ��ل  ا���س��ت��خ��دام 
ح�جة  ل��ع��دم  ال��ع���م��ة  اأو  اخل������س��ة 
امل��ت��ع���م��ل��ني مل��راج��ع��ة ال������وزارة، اإىل 
ج�نب حتقيق ال�سع�دة وامل�س�همة يف 

رفع م�ستوى جودة احلي�ة.
ذكية  املن�ق�س�ت  خ��دم���ت  وق���ل��ت: 
ب�لك�مل، لكنن� ن�سعى ب��ستمرار اإىل 
تطويره� مب� يتن��سب مع توجه�ت 
حكومة دول���ة الإم������رات، ل��ذل��ك مت 
اختي�رTender + اأ�سم� للمب�درة، 
مع�يل  لتوجيه�ت  وفق�  عملن�  وقد 
ال����وزي����ر ال���دك���ت���ور امل��ه��ن��د���ض عبد 

النعيمي،  بلحيف  حم��م��د  ب��ن  اهلل 
خ���الل ال��ف��رة امل������س��ي��ة م��ن خالل 
فرق فنية واإداري��ة عدة متخ�س�سة 
املعلوم�ت  تكنولوجي�  جم����لت  يف 
املب�درة  تطوير  على  والت�����س���لت 
خدم�ت  توفر  م�ستهدفني  املبتكرة 
متطورة،  ب��ت��ك��ن��ول��وج��ي���  م��دع��وم��ة 

حتقق ال�سع�دة وجودة احلي�ة.

ال���وزارة  اأن  اإىل  امل��ن�����س��وري  ولفتت 
ت�سعى اإىل تقدمي خدم�ت متك�ملة 
تواكب احلي�ة اليومية للمتع�ملني 
�سع�دة  ال����وزارة  و�سعت  فقد  ك���ف��ة، 
ال���ن��������ض يف ب������وؤرة اه��ت��م���م��ه��� عرب 
ب��ح��ل��ة جديدة  خ���دم����ت  ت��ق��دمي��ه��� 
والتك�مل،  ب����ل�������س���ال����س���ة،  ت��ت��م��ي��ز 

والكف�ءة.

•• اأبوظبي -وام:

ب�����داأ ���س��ن��دوق ال���وط���ن ي����وم الأح����د 
من  املتقدمة  ال��دورة  تنفيذ  امل��سي 
ب��رن���م��ج امل���ربم���ج الإم������رات�����ي عرب 
تقوم  متطورة  اإلكرونية  منظومة 

على التعليم عن بعد .
وت���غ���ط���ي ال����������دورة اجل�����دي�����دة من 
الربن�مج نحو 402 ط�لب وط�لبة 
اأ���س���ب��ي��ع ويتم   3 ومت��ت��د على م���دار 
ت��ن��ف��ي��ذه��� ب��دع��م م���ن ���س��رك��ة ال���دار 

العق�رية.
تطوير  على  املرحلة  ه��ذه  وت�ستمل 
ب�يثون  ل��غ��ة  امل�����س���رك��ني يف  م��ه���رات 
وهي واحدة من اأكرث لغ�ت الربجمة 
طلب� على م�ستوى الع�مل يف الوقت 

الراهن.
تعليم  الإم�راتي يف  املربمج  وي�سهم 

تراوح  الذين  الإم�راتيني  الطلبة 
اأعم�رهم بني 7 و14 ع�م� اأ�س��سي�ت 
الربجمة بطريقة ممتعة وتف�علية 
تتيح  معرفية  من�سة  مبث�بة  ويعد 
مدار�ض  يف  وال���ط����ل���ب����ت  ل��ل��ط��الب 
فيه�  ل��غ���ت مب���   3 اكت�س�ب  ال��دول��ة 
التفكري  الربجمة وتطوير مه�رات 
تطبيق  ب���ن����ء  وك��ي��ف��ي��ة  الإب�����داع�����ي 
جمموعة  خ�����الل  م����ن  اإل�����ك�����روين 
م��ك��ث��ف��ة م����ن ال���������دورات وال����ربام����ج 

التعليمية.
واأك���د ���س��ع���دة اأح��م��د حم��م��ود فكري 
ب�لإن�بة  الوطن  �سندوق  ع�م  مدير 
اجل����دي����دة من  امل���رح���ل���ة  ت��ن��ف��ي��ذ  اأن 
الربن�مج عرب التعلم عن بعد ي�أتي 
هذا  ا�ستمرارية  �سم�ن  على  حر�س� 
ل��ل��ط��ل��ب��ة يف ك�فة  ال���ه����م  ال��ربن���م��ج 
مراع�ة  اإىل  ب���لإ���س���ف��ة  ال���ظ���روف 

والحرازية  الوق�ئية  الإج����راءات 
املنظومة  يف  ات����خ�����ذه�����  مت  ال����ت����ي 
الفرة  خ���الل  ب���ل��دول��ة  التعليمية 

الأخرية.
يت�سمن  ال��ربن���م��ج  اأن  اإىل  واأ����س����ر 
اليومية عرب  ال��درو���ض  م��ن  ح��زم��ة 
فيديوه�ت م�سورة للطلبة يقدمه� 
مدربون معتمدون والذين بدورهم 
���س��ي��ق��وم��ون اأي�����س��� ب����لإج����ب���ة على 
ك�فة ا�ستف�س�رات الطلبة �سواء عرب 
اأو م��ن خالل  ال��ربي��د الإل���ك���روين 

املك�مل�ت اله�تفية.
حقيبة  اإر����س����ل  مت  اأن����ه  اإىل  ول��ف��ت 
مت  ط���ل��ب  ك��ل  م��ن��زل  اإىل  تعريفية 
اإدراج���ه ب���ل��دورة اجل��دي��دة تت�سمن 
بخطوات  اخل��سة  التف��سيل  ك�فة 
ال��ت��ط��ب��ي��ق واآل����ي����ة ال����س���ت���ف����دة من 

الربن�مج.

املفلحي  ���س��ل��وى  ق���ل��ت  ج�نبه�  م��ن 
ال�ستدامة   - اإدارة  م��دي��ر  م�س�عد 
الدار  الج��ت��م���ع��ي��ة يف  وامل�����س��وؤول��ي��ة 
مب�درة  بدعم  نفخر  اإن��ن���  العق�رية 
�سندوق  م���ن  الإم������رات�����ي  امل���ربم���ج 
مب��سر  ب�سكل  ت�ستثمر  التي  الوطن 
جم�لت  يف  متمكن  جيل  اإع����داد  يف 
ال��ربجم��ة وت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم���ت ق�در 
ع���ل���ى ق����ي�����دة دف�����ة ت���ط���ور وازده��������ر 
الدولة  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي  ال��ق��ط���ع 

م�ستقبال.
واأ����س����ف���ت: ي��ت��م������س��ى دع��م��ن��� لهذه 
املب�درة املهمة التي يجري تقدميه� 
ح���ل��ي��� ب��ن��ظ���م ال��ت��ع��ل��م ع��ن ب��ع��د مع 
بتنمية  ال���ع���ق����ري���ة  ال�������دار  ال����ت����زام 
مه�رات املواهب الإم�راتية انطالق� 
ب����أن الإن�س�ن  ال��را���س��خ  اإمي���ن��ه���  م��ن 
الأ�س��سية  ال��رك��ي��زة  ه��و  الإم����رات���ي 

القت�س�دية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
امل�ستدامة وبن�ء اقت�س�د وطني ق�ئم 

على املعرفة والبتك�ر .
يذكر اأن املربمج الإم�راتي �سم منذ 
اأك����رث من   2018 ان��ط��الق��ت��ه ع����م 
ك�فة  م��ن  وط���ل��ب��ة  ط�لب�   3200
اأرج���ء دول��ة الإم����رات ومت ت�أهيلهم 

وتطوير قدرات امل�س�ركني واإك�س�بهم 
املع�رف ولغة الربجمة عرب تقدمي 
خالل  م��ن  نظرية  تعليمية  ب��رام��ج 
ال�سفية  املح��سرات  من  جمموعة 
ب��ستخدام  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  وال����ربام����ج 
تطبيقية  واأخ���رى  الإن��رن��ت  �سبكة 
لإك�س�بهم مه�رات ت�سميم الربامج.

متكن املتعاملني من متابعة عملية فتح املظاريف ببث مبا�صر 

 +Tender وزير تطوير البنية التحتية يطلق مبادرة
الأوىل من نوعها على امل�صتوى احلكومي عامليًا

�صندوق الوطن يطلق الدورة املتقدمة من املربمج الإماراتي عرب التعليم عن بعد 

•• عجمان - الفجر 

للحف�ظ على �سحة  وال��دوؤوب��ة  امل�ستمرة  اإط���ر اجلهود  يف 
و����س���الم���ة م��ن��ت�����س��ب��ي ج���م��ع��ة ع���ج���م����ن، وب��ح�����س��ب اأح����دث 
كورون�  فريو�ض  انت�س�ر  حول  امل�ستجدات  واآخ��ر  املعلوم�ت 
من  وب��دءاً  امل�ستجد )COVID-19(، قررت اجل�معة 
موظفيه�  منح   2020 م�ر�ض   17 امل��واف��ق  الثالث�ء  ي��وم 
اأك��رث من  ُب��ع��د، م��ع �سم�ن ع��دم وج��ود  فر�سة للعمل ع��ن 
يف احلرم اجل�معي  اجل�معة  موظفي  اإجم�يل  من   25%
يف الوقت ذاته، مع اإعط�ء الأولوية للن�س�ء احلوامل وكب�ر 

ال�سن.
واأك����د ال��دك��ت��ور ك���رمي ال�����س��غ��ري م��دي��ر اجل���م��ع��ة اأن هذا 
العمل  متطلب�ت  ك���ف��ة  تلبية  م��راع���ة  �سي�سمن  الإج����راء 
احلرم  يف  املتواجدين  املوظفني  خ��الل  من  وا�ستمراريته 
حيث  ُبعد،  عن  الع�ملني  للموظفني  ب�لإ�س�فة  اجل�معي 
ق�مت اإدارة تكنولوجي� املعلوم�ت يف اجل�معة بتوفري البنية 

التحتية الاّلزمة ملوظفي اجل�معة للعمل عن بعد.
�س�ع�ت  ع��دد  خف�ست  ق��د  ك���ن��ت  اجل���م��ع��ة  اأن  اإىل  م�سريا 
الدوام من 8 �س�ع�ت اإىل 6 �س�ع�ت مرنة يف اليوم، حر�س�ً 
منه� على �سحة و�سالمة ك�فة منت�سبيه� ومراع�ًة لظروف 
املتعلقة  للم�ستجدات  تبع�ً  وع�ئالتهم  اجل�معة  موظفي 

بدوام موؤ�س�س�ت التعليم على م�ستوى الدولة.
ب��داأت ج�معة عجم�ن مطلع هذا  لقد   : د. كرمي  واأ�س�ف 
ان�سم�مه�  بعد  ُبعد،  عن  التعلم  نظ�م  تطبيق  يف  الأ�سبوع 

اإىل جهود دولة الإم���رات يف اتخ�ذ الإج��راءات الحرازية 
الالزمة للحد من انت�س�ر فريو�ض كورون� امل�ستجد املعروف 
ب� )COVID-19(. ويف �سوء توجيه�ت وزارة الربية 

والتعليم ب�لدولة .
تدريبية  دورات  نظمت  اجل�معة  اأن  اإىل  الإ���س���رة  وجت��در 
الأ�سبوع  ت��دري�����ض خ���الل  ه��ي��ئ��ة  ع�����س��و   300 لأك����رث م��ن 
من  للت�أكد  ُبعد  ع��ن  التعلم  واآل��ي���ت  ط��رق  �سملت  امل��سي 
اجل�هزية الت�مة لهذه التجربة، وعدم وجود اأي حتدي�ت 

ميكن اأن ُتعيق عملية التوا�سل.
بني  تف�علية  بيئة  توفري  مت  اأن��ه  اجل�معة  مدير  واأو���س��ح 
الطلبة والأ�س�تذة متكنهم من تب�دل الآراء والأفك�ر خالل 
عملية �سرح املواد التعليمية، لفت� اإىل اأن عملية التعلم عن 
يتمتع  التي  الكبرية  القدرات  ب�سكل كبري مع  تتالءم  بعد 
ب��ه��� اجل��ي��ل احل����يل م��ن الطلبة يف ال��ت��ع���م��ل ال��ف��ع���ل مع 
تكنولوجي� املعلوم�ت وم� نعي�سه من تطور كبري يف الع�سر 
الراهن. وك�سف يف هذا ال�سدد اأن ن�سبة ح�سور الطلبة من 
خالل نظ�م التعلم عن بعد ف�قت يف العديد من امل�س�ق�ت 
احلرم  داخ����ل  ال��ت��ق��ل��ي��دي  التعليم  اأث���ن����ء  احل�����س��ور  ن�سبة 
األ��ف ح�لة ح�سور   13 الأول  اليوم  �سهد  اجل�معي، حيث 
للطلبة يف خمتلف املح��سرات ويف خمتلف الكلي�ت، م�سريا 
اإىل اأن عدد املح��سرات يف اليوم الأول بلغ اأكرث من 440 
حم��سرة قدمه� 220 ع�سو هيئة تدري�ض، وك�نت اأطول 
حم������س��رة ق��د دام���ت 4 ���س���ع���ت، واأك���رب حم������س��رة �سمت 

158 ط�لب وط�لبة.

جامعة عجمان تفّعل نظامي التعلم والعمل عن بعد

 الفجرية للموارد الطبيعية تنفذ تدابري 
احرتازية ل�صمان �صلمة موظفيها ومتعامليها 

زيب  اوراجن   / امل���دع���و   ف��ق��د 
ب�ك�ست�ن     ، حم���م���د  ����س����ل���ح 
�سفره رقم  اجلن�سية - ج��واز 
)1906303( يرجى ممن 
يعرث عليه ت�سليمه ب�ل�سف�رة 
مركز  اق��رب  او  الب�ك�ست�نية 

�سرطة ب�لم�رات.

فقدان جواز �صفر
عبدال�سكور   / امل���دع���و   ف��ق��د 
اث���ي���وب���ي����     ، ج����ي����ل����و  اح�����م�����د 
�سفره رقم  اجلن�سية - ج��واز 
يرجى   )EP3266559(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الثيوبية  ب�ل�سف�رة 

مركز �سرطة ب�لم�رات.

فقدان جواز �صفر فقدان �شهادات اأ�شهم اأ�شليةت
اأ�سلية  اأ���س��ه��م  ���س��ه���دات  ف���ق���دان 
ل�سركة اأبوظبي الوطنية للفن�دق 
 487،283 اأ�سهم  بعدد  ع  م  �ض 
الف�  وثم�نون  و�سبعة  )اأربعم�ئة 
وم�ئت�ن وثالثة وثم�نون �سهم�( 
ي�عد  �س�مل  ي�عد  ب�ل�سيد/  ب��سم 
�سعيد القبي�سي. من يح�سل على 
���س��ه���دات الأ���س��ه��م الت�����س���ل على 

رقم 4087219 - 02

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )1917 /2020 (

 املنذر  : بنك اأبوظبي التج�ري �ض.م.ع   املنذر اإليه� : كيومك�ض ل�سن�عه اخلر�س�نه اجل�هزه �ض ذ م م
اإليه� ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )7،183،752.00( درهم نتيجة الإخالل ب�سداد الأق�س�ط ال�سهرية  ينذر املنذر املنذر 
التنفيذية  الإج��راءات  املنذر لتخ�ذ  �سي�سطر  واإل  الن�سر  ت�ريخ  اأ�سبوع من  ال�سي�رات وذلك خالل  املتعلقة بعقدى متويل 
/71311( رق��م  -ال�سي�ره   1  -: الت�ليه  ال�سي�رات  ومنه�  ب���مل��زاد  وبيعه�  حجزه�  ل�س�حلكم  املموله  ال�سي�رات  كل  على 
خ�سو�سي/N/ دبي( من نوع ) FORD CARGO 4135_ خالطة ا�سمنت( موديل ) 2016 ( اللون ) ابي�ض( 
ا�سمنت(  FORD CARGO 4135 _ خالطة   ( نوع  -ال�سي�ره رقم )64421/خ�سو�سي/M/ دبي( من   2  .
 FORD CARGO ( من نوع )دبي /P/موديل ) 2016 ( اللون ) ابي�ض(  3 -ال�سي�ره رقم )40766/خ�سو�سي
4135 _ خالطة ا�سمنت( موديل ) 2016 ( اللون ) ابي�ض( . 4 -ال�سي�ره رقم )45979/خ�سو�سي/J/ دبي( من نوع 
) FORD CARGO 4135 _ خالطة ا�سمنت( موديل ) 2016 ( اللون ) ابي�ض(  5 -ال�سي�ره رقم )17128/

 ( اللون   )  2016  ( موديل  ا�سمنت(  خالطة   _  FORD CARGO 4135  ( نوع  من  دبي(   /G/خ�سو�سي
خالطة   _  FORD CARGO 4135  ( ن��وع  من  دب��ي(   /M/71599/خ�سو�سي( رق��م  -ال�سي�ره   6 ابي�ض(  
 FORD  ( نوع  من  دبي(   /M/73086/خ�سو�سي( رقم  -ال�سي�ره  ا�سمنت( موديل ) 2016 ( اللون ) ابي�ض(  7 
 /P/خالطة ا�سمنت( موديل ) 2016 ( اللون ) ابي�ض(  8 -ال�سي�ره رقم )92052/خ�سو�سي _ CARGO 413
دبي( من نوع ) FORD CARGO 4135 _ خالطة ا�سمنت( موديل ) 2016 ( اللون ) اخ�سر ازرق ابي�ض(  9 
 ( موديل  بجنزير(  حف�رة   _  SANDVIK DX700  ( نوع  من  دبي(   /G/ال�سي�ره رقم )51395/خ�سو�سي-
 FORD CARGO  ( دب��ي( من نوع   /O/10 -ال�سي�ره رقم )87153/خ�سو�سي   . اأحمر(   ( اللون   )  2016
رقم )35676/خ�سو�سي/P/ دبي(  -ال�سي�ره   11 ابي�ض(    ( اللون   )  2016  ( موديل  ا�سمنت(  خالطة   _  4135
من نوع ) FORD CARGO 4135 _ خالطة ا�سمنت( موديل ) 2016 ( اللون ) ابي�ض(  12 -ال�سي�ره رقم 
 2016  ( موديل  ا�سمنت(  خالطة   _  FORD CARGO 413  ( نوع  من  دبي(   /Q/26043/خ�سو�سي(
 _ FORD CARGO 413  ( ن��وع  دب��ي( من   /I/رق��م )97056/خ�سو�سي -ال�سي�ره   13  . ابي�ض(   ( اللون   )
 ( نوع  من  دبي(   /N/11674/خ�سو�سي( رقم  -ال�سي�ره  خالطة ا�سمنت( موديل ) 2016 ( اللون ) ابي�ض( . 14 
-ال�سي�ره   15 ابي�ض(   ازرق  )اخ�سر  اللون   )  2016  ( موديل  ا�سمنت(  خالطة   _  FORD CARGO 4135
رقم )19112/خ�سو�سي/N/ دبي( من نوع ) FORD CARGO 413 _ خالطة ا�سمنت( موديل ) 2016 
 FORD CARGO 4135  ( نوع  من  دبي(   /N/( اللون ) ابي�ض( .  16 -ال�سي�ره رقم )15257/خ�سو�سي
 /N/37061/خ�سو�سي( رقم  -ال�سي�ره   17 ابي�ض(   ازرق  )اخ�سر  اللون   )  2016 ا�سمنت( موديل )  _ خالطة 
دبي( من نوع ) FORD CARGO 413 _ خالطة ا�سمنت( موديل ) 2016 ( اللون ) ابي�ض( . 18 -ال�سي�ره 
 2016  ( موديل  ا�سمنت(  خالطة   _  FORD CARGO 413 ( من نوع )دبي /Q/رقم )55062/خ�سو�سي
 FORD CARGO 4135  ( ن��وع  من  دب��ي(   /R/37166/خ�سو�سي( رق��م  -ال�سي�ره   19  . ابي�ض(   ( اللون   )
نوع  من  دبي(   /P/ال�سي�ره رقم )76439/خ�سو�سي-  20 ابي�ض(    ( اللون   )  2016  ( ا�سمنت( موديل  _ خالطة 
رقم  -ال�����س��ي���ره   21  . اب��ي�����ض(   ( ال��ل��ون   )  2016  ( م��ودي��ل  ا�سمنت(  خ��الط��ة   _ FORD CARGO 413  (
 )  2015  ( موديل  خر�س�نة(  م�سخة   _  MERCEDES  3541  ( ن��وع  من  دب��ي(   /Q/68626/خ�سو�سي(
 FORD CARGO ( من نوع )دبي /N/اللون) ابي�ض ال�سم التج�ري(  22 -ال�سي�ره رقم )67709/خ�سو�سي
دبي(   /R/49529/خ�سو�سي( رقم  -ال�سي�ره   23   . ابي�ض(   ( اللون   )  2016  ( موديل  ا�سمنت(  خالطة   _  413
-ال�سي�ره   24 ابي�ض(    ( ال��ل��ون   )  2016  ( م��ودي��ل  ا�سمنت(  FORD CARGO 4135 _ خالطة   ( ن��وع  م��ن 
 ( م��ودي��ل  ا�سمنت(  خ��الط��ة   _  FORD CARGO 4135  ( ن��وع  م��ن  دب���ي(   /H/42608/خ�سو�سي( رق��م 
 FORD CARGO  ( ن��وع  من  دب��ي(   /F/98615/خ�سو�سي( رق��م  -ال�سي�ره   25 ابي�ض(    ( اللون   )  2016
رقم )93472/خ�سو�سي/N/ دبي(  -ال�سي�ره   26 ابي�ض(    ( اللون   )  2016  ( موديل  ا�سمنت(  خالطة   _  4135
من نوع ) FORD CARGO 4135 _ خالطة ا�سمنت( موديل ) 2016 ( اللون ) ابي�ض(  27 -ال�سي�ره رقم 
 2016  ( موديل  ا�سمنت(  خالطة   _  FORD CARGO 4135  ( نوع  من  دبي(   /N/84776/خ�سو�سي(
 FORD CARGO 4135  ( ن��وع  م��ن  دب��ي(   /F/12943/خ�سو�سي( رق��م  -ال�سي�ره   28 ابي�ض(    ( ال��ل��ون   )
نوع  من  دبي(   /R/33548/خ�سو�سي( رقم  -ال�سي�ره   29 2016 ( اللون ) ابي�ض(   _ خالطة ا�سمنت( موديل ) 
رقم  -ال�سي�ره   30  . اح��م��ر(  ابي�ض   ( ال��ل��ون   )  2014  ( م��ودي��ل  خر�س�نة(  م�سخة   _MERCEDES 4140  (
 )  2016  ( ا�سمنت( موديل  FORD CARGO 4135 _ خالطة   ( نوع  دب��ي( من   /F/85955/خ�سو�سي(
 _ FORD CARGO 4135  ( نوع  دب��ي( من   /K/رقم )15230/خ�سو�سي -ال�سي�ره   31 ابي�ض(    ( اللون 
 ( ن��وع  دب��ي( من   /K/رق��م )76121/خ�سو�سي -ال�سي�ره   32 ابي�ض(     ( اللون   )  2016  ( ا�سمنت( موديل  خالطة 
رقم  -ال�����س��ي���ره   33 اب��ي�����ض(    ( ال��ل��ون   )  2016  ( م��ودي��ل  ا�سمنت(  خ��الط��ة   _  FORD CARGO 4135
ا�سمنت( موديل ) 2016  خالطة   _  FORD CARGO 4135  ( نوع  من  دبي(   /K/74312/خ�سو�سي(
 _  MERCEDES 3541( نوع  من  عجم�ن(   /B/34056/خ�سو�سي( رقم  -ال�سي�ره   34 ابي�ض(    ( اللون   )
نوع  من  دب��ي(   /Q/85446/خ�سو�سي( رق��م  -ال�سي�ره   35  . ابي�ض(   ( اللون   )  2014  ( موديل  ا�سمنت(  م�سخة 
 36 التج�ري(   ال�سم  ابي�ض  اخ�سر  اللون)   )  2014( موديل  ا�سمنت(  م�سخة   _MERCEDES 4140(
موديل  ا�سمنت(  خالطة   _  FORD CARGO 4135 ( من نوع )دبي /K/ال�سي�ره رقم )28689/خ�سو�سي-
 FORD CARGO  ( نوع  دب��ي( من   /K/ال�سي�ره رقم )91271/خ�سو�سي-  37 ابي�ض(    ( اللون   )  2016  (
38 -ال�سي�ره رقم )50420/خ�سو�سي/R/ دبي(  ابي�ض(   اللون )   )  2016  ( ا�سمنت( موديل  خالطة   _  4135
من نوع ) FORD CARGO 4135 _ خالطة ا�سمنت( موديل ) 2016 ( اللون ) ابي�ض(  39 -ال�سي�ره رقم 
 2016  ( موديل  ا�سمنت(  خالطة   _  FORD CARGO 4135 )12153/خ�سو�سي/P/ دبي( من نوع ) 
 FORD CARGO 4135  ( ن��وع  من  دب��ي(   /O/70923/خ�سو�سي( رق��م  -ال�سي�ره   40 ابي�ض(    ( اللون   )
نوع  من  دب��ي(   /J/18921/خ�سو�سي( رق��م  -ال�سي�ره   41 ابي�ض(    ( اللون   )  2016  ( موديل  ا�سمنت(  خالطة   _
-ال�����س��ي���ره رقم   42 اب��ي�����ض(    ( ال��ل��ون   )  2016  ( م��ودي��ل  ا���س��م��ن��ت(  FORD CARGO 4135 _ خ��الط��ة   (
 ) 2016 ا�سمنت( موديل )  FORD CARGO 4135 _ خالطة  )41251/خ�سو�سي/N/ دبي( من نوع ) 
 _ FORD CARGO 4135  ( نوع  دب��ي( من   /K/رقم )50187/خ�سو�سي -ال�سي�ره   43 ابي�ض(    ( اللون 
 ( ن��وع  من  دب��ي(   /K/70522/خ�سو�سي( رق��م  -ال�سي�ره   44 ابي�ض(    ( اللون   )  2016  ( موديل  ا�سمنت(  خالطة 
FORD CARGO 4135 _ خالطة ا�سمنت( موديل ) 2016 ( اللون ) ابي�ض(  45 -ال�سي�ره رقم )57215/

 ( ال��ل��ون   )  2016  ( م��ودي��ل  ا�سمنت(  خ��الط��ة   _ FORD CARGO 4135  ( ن��وع  م��ن  دب���ي(   /K/خ�سو�سي
ا�ستي�سن( موديل    _ GMC ACADIA  ( 46 -ال�سي�ره رقم )74721/خ�سو�سي/P/ دبي( من نوع  ابي�ض(  
 MITSUBISHI  ( نوع  من  دب��ي(   /O/رقم )14987/خ�سو�سي -ال�سي�ره   47  . ابي�ض(   ( اللون   )  2016  (
2015 ( اللون ) ابي�ض( .  48 -ال�سي�ره رقم )14965/خ�سو�سي/O/ دبي(   ( موديل  اب(  بيك   _  CANTER
من نوع ) MITSUBISHI L 200_ بيك اب( موديل ) 2016 ( اللون ) ابي�ض( . 49 -ال�سي�ره رقم )13493/

 50  . 2016 ( اللون ) ابي�ض(  خ�سو�سي/O/ دبي( من نوع )MITSUBISHI L 200 _ بيك اب( موديل ) 
 ( م��ودي��ل  ���س���ل��ون(   _  DODGE CHARGER  ( ن��وع  م��ن  دب��ي(   /D/19185/خ�سو�سي( رق��م  -ال�سي�ره 
  CATERPILLAR 773( من نوع )دبي /C/اللون ) احمر( . 51 -ال�سي�ره رقم )49374/خ�سو�سي  )  2015
   ( ن��وع  من  دب��ي(   /C/رق��م )51132/خ�سو�سي -ال�سي�ره   52  . ا�سود(  ا�سفر   ( اللون   )  2005  ( _دم��رب( موديل 
53 -ال�سي�ره رقم )49401/ 2005 ( اللون )ا�سفر ا�سود( .  دمرب( موديل )   _       CATERPILLAR  773
ا�سود(  اللون )ا�سفر   )  2005  ( CATERPILLAR   _ دمرب( موديل      773  ( نوع  خ�سو�سي/C/ دبي( من 
بلدوزر بجنزير( موديل )  ايه _   375 ) كوم�ت�سو دي  نوع  دب��ي( من   /R/ال�سي�ره رقم )59883/خ�سو�سي-  54  .
اللون ) ا�سفر( .  55 -ال�سي�ره رقم )11683/خ�سو�سي/R/ دبي( من نوع ) ك�تربلر 385 �سي _  حف�رة   )  2010
بجنزير( موديل ) 2010 ( اللون ) ا�سفر( . 56 -ال�سي�ره رقم )11682/خ�سو�سي/R/ دبي( من نوع ) ك�تربلر 365 
بي ال _ حف�رة بجنزير( موديل ) 2002 ( اللون )ا�سفر( . 57 -ال�سي�ره رقم )11680/خ�سو�سي/R/ دبي( من 
نوع ) ك�تربلر 980 ات�ض _  �سيول بعجالت( موديل ) 2006 ( اللون ) ا�سفر( . واملمولة ل�س�حلكم من قبل املنذر مع 

حفظ ك�فة حقوق املنذر من اأي نوع ك�نت،،،       
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/ميرو فلورا لالزه�ر ذ.م.م

CN  قد تقدموا الين� بطلب رخ�سة رقم:1180828 
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/ا�س�فة عمر ا�سم�عيل احمد ق��سم احلو�سني %51

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/ا�س�فة �سر�سمون ثون�مبويك�ييل اران %49
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/حذف �س�ن�وا�ض بيالكيل عبدالق�در

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/حذف نو�س�د �سينج�لن كوروك�ن تيوالبيل
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/حذف �سعيد علي ربيع هالل املزروعي

تعديل ا�سم جت�ري من/ميرو فلورا لالزه�ر ذ.م.م  
METRO FLOARA FLOWERS LLC

اىل/ه�يربيد للمق�ولت الع�مة ذ.م.م
HYBRID GENERAL CONTRACTING LLC

تعديل ن�س�ط/ا�س�فة مق�ولت م�س�ريع املب�ين ب�نواعه� )4100002(
تعديل ن�س�ط/حذف بيع الزهور والنب�ت�ت الطبيعية - ب�لتجزئة )4773302(

تعديل ن�س�ط/حذف ا�سترياد )4610008(
فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�س�دية 
خالل اأربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/اليوان امللكي للمق�ولت الع�مة

CN  قد تقدموا الين� بطلب رخ�سة رقم:2027489 

تعديل راأ�ض امل�ل/من null اىل 100000

تعديل �سكل ق�نوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جت�ري من/اليوان امللكي للمق�ولت الع�مة  

AL IWAN AL MALAKI GENERAL CONTRACTING

اىل/اليوان امللكي للمق�ولت الع�مة- �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م

AL IWAN AL MALAKI GENERAL CONTRACTING- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�س�دية 

خالل اأربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/�سي �سبورت لت�أجري الدراج�ت البحرية 

CN  قد تقدموا الين� بطلب والن�رية  رخ�سة رقم:1052572 
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/ا�س�فة حممد ح�سن احل�سن %24

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/حممد �س�مل خ�دم حممد القبي�سي من م�لك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سرك�ء/ حممد �س�مل خ�دم حممد القبي�سي من 100% اىل %51

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/ا�س�فة ك�لكول�ض ك�بيت�ل ليميتد
CALCULUS CAPITAL LTD

تعديل راأ�ض امل�ل/من null اىل 150000
تعديل �سكل ق�نوين/من موؤ�س�سة فردية  اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 

تعديل ا�سم جت�ري من/�سي �سبورت لت�أجري الدراج�ت البحرية والن�رية  
SEA SPORT MOTOR WATER JET RENTAL AND MOTORCYCLES

اىل/�سي �سبورت لت�أجري الدراج�ت البحرية والن�رية ذ.م.م
SEA SPORT MOTOR WATER JET RENTAL AND MOTORCYCLES LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�س�دية 
خالل اأربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/توب ت�ور للنج�رة

CN  قد تقدموا الين� بطلب رخ�سة رقم:1751564 
تعديل ا�سم جت�ري من/توب ت�ور للنج�رة  

TOP TOWER CARPENTRY

اىل/كيوك اند �سمرت للمق�ولت الع�مة
QUICK AND SMART GENERAL CONTRACTING

بن   232003  02 م�ستودع   -  30 ق   40 م  ال�سن�عيه  ابوظبي م�سفح  عنوان/من  تعديل 
 391494  391494  6 �سرق  ابوظبي  جزيرة  ابوظبي  اىل  الع�مة  للمق�ولت  حمميد 

ال�سيدة امنه بطي احمد واخرين
تعديل ن�س�ط/ا�س�فة مق�ولت م�س�ريع املب�ين ب�نواعه� )4100002(

تعديل ن�س�ط/حذف منجرة )ور�ض النج�رة( )1622007(
فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�س�دية 
خالل اأربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/البيت الذهبي لإدارة العق�رات

CN  قد تقدموا الين� بطلب رخ�سة رقم:1079552 

تعديل ا�سم جت�ري من/البيت الذهبي لإدارة العق�رات  

GOLDEN HOUSE PROPERTY MANAGEMENT

اىل/اأر�ض العزة لل�سي�نة الع�مة

ARDH ALIZZA GENERAL MAINTENACE

تعديل ن�س�ط/حذف خدم�ت ت�أجري العق�رات وادارته� )6820001(

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

ف�ن  وال  العالن  هذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�س�دية 

حيث  املدة  هذه  انق�س�ء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19 

اإعــــــــــالن
ال�سك�كني  ل�سالح  ال�س������دة/زه�ر  ب�ن  القت�س�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الين� بطلب واملق�س�ت رخ�سة رقم:1025632 
تعديل ا�سم جت�ري من/زه�ر ل�سالح ال�سك�كني واملق�س�ت  

ZAHAR REPAIR OF KNIVES AND SCISSORS

اىل/زه�ر مل�ستح�سرات التجميل
ZAHAR COSMETICS

تعديل ن�س�ط/ا�س�فة بيع م�ستح�سرات التجميل - ب�لتجزئة )4772008(
تعديل ن�س�ط/حذف ا�سالح ال�سك�كني واملق�س�ت و�سنه� )9529007(

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ف�ن  وال  العالن  هذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�س�دية 
حيث  املدة  هذه  انق�س�ء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/ب�سبو�سة للحلوي�ت واملعجن�ت

CN  قد تقدموا الين� بطلب رخ�سة رقم:1949330 

تعديل ا�سم جت�ري من/ب�سبو�سة للحلوي�ت واملعجن�ت  

BASBOUSA SWEETS & PASTRY

اىل/ب�سبو�سة للحلوي�ت

BASBOUSA SWEETS

تعديل ن�س�ط/حذف جتهيز الفط�ئر واملعجن�ت )5621004(

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

ف�ن  وال  العالن  هذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�س�دية 

حيث  املدة  هذه  انق�س�ء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/�سينك ميدي� ذ.م.م

CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�سة رقم:1357208 
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

ا�س�فة جميل �سكيب اخلوري %49
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/حذف الن�سر للخدم�ت الدارية ذ.م.م

EAGLE MANAGMENT SERVICES

او اعرا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة   فعلى كل من له حق 
هذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�س�دية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  ف�ن  وال  العالن 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19 

اإعــــــــــالن
للخط  عبيد  ال�س������دة/بن  ب�ن  القت�س�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الين� بطلب والر�سم رخ�سة رقم:1048969 
تعديل وكيل خدم�ت/ا�س�فة �سلط�ن خ�لد �سعيد خلف�ن الغ�فري

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع
ا�س�فة بيت�ن ك�نتى دويت� �س�ليل ك�نتى دويت� %100

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع
حذف �سلط�ن خ�لد �سعيد خلف�ن الغ�فري

او اعرا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة   فعلى كل من له حق 
هذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�س�دية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  ف�ن  وال  العالن 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19 

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية بخ�سو�ض الرخ�سة 
CN ب�ل�سم التج�ري حمل �سعب�ن  رقم:1039562 
الرخ�سة  تعديل  طلب  ب�لغ�ء   ، اجل�هزة  للمالب�ض 

واع�دة الو�سع كم� ك�ن عليه �س�بق�.
او اعرا�ض على هذا العالن  له حق   فعلى كل من 
اأ�سبوع  خالل  القت�س�دية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  ف�ن  وال  العالن  هذا  ن�سر  ت�ريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/�سحر ال�سم�ل لتبديل 

CN قد تقدموا الين� بطلب الزيوت  رخ�سة رقم:1822581 
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

ا�س�فة �سمريه مو�سى �س�مل ب��سولن %100
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

حذف عبيد �س�لح احمد �س�مل ب��سلمه
او اعرا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة   فعلى كل من له حق 
هذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�س�دية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  ف�ن  وال  العالن 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19 

اإعــــــــــالن
بوخرخ��ض  ال�س������دة/�سركة  ب�ن  القت�س�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لت�سليح ع�دم ال�سي�رات ذ.م.م
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�سة رقم:1057781 

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع
ا�س�فة خليفه عبداهلل ال�سيد ح�سن علي اله��سمي %51

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع
حذف مطر حميد معيوف �س�مل املن�سوري

او اعرا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة   فعلى كل من له حق 
هذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�س�دية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  ف�ن  وال  العالن 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19 

بورت�صر للتجارة العامة- ذ.م.م
ت�ريخ  يف  املنعقدة  ع�دية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  مبوجب 
 1903011088 ب�لرقم  العدل  ك�تب  لدى  املوثق   2019/11/05

يعلن امل�سفي / ان ايه ا�ض حم��سبون ق�نونيون 
عن حل وت�سفية �سركة:

)بورت�صر للتجارة العامة - ذ.م.م(
ال�س�درة من دائرة التنمية القت�س�دية-ابوظبي ب�لرقم 

التقدم  مط�لبة  اأو  اعرا�ض  اأي  لدية  من  فعلى   CN-2629745
cc@ :به اإىل مكتب امل�سفى املعني ه�تف رقم 026584848 امييل

بن�ية  حمدان  �س�رع  ابوظبي   )35966 )�ض.ب   nasuae.com
م�سطحب�    )201( رقم  مكتب   )2 )الط�بق  احل�سني  جموهرات 
اأق�س�ه�  الثبوتية وذلك خالل مدة  وامل�ستندات  الأوراق  ك�فة  معه 

45 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن.

اإع��������لن ت�صفي�����ة �صرك��������ة 

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19 

اإعــــــــــالن
ال�س������دة/حمل  ب�ن  القت�س�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN 1031014:حديقة الزهراء للهداي� رخ�سة رقم

تقدموا الين� بطلب
الغ�ء رخ�سة

العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�س�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19 

اإعــــــــــالن
ال�س������دة/ ب�ن  القت�س�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1168261:حمم�سة نوت�سي رخ�سة رقم
تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�س�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/ال�سي�فة 

 CN 2215645:لبيع الواين املنزلية رخ�سة رقم
تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�س�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19 

اإعــــــــــالن
اوو دبليو ع�مل  ال�س������دة/دبليو  التنمية القت�س�دية ب�ن  دائ���رة  تعلن 

الرحيب لتنظيم املع�ر�ض واحلفالت
CN  قد تقدموا الين� بطلب رخ�سة رقم:1200587 

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع
ا�س�فة عيده دروي�ض �س�مل را�سد املن�سوري %100

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع
حذف حممد دروي�ض �س�مل را�سد املن�سوري

او اعرا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة   فعلى كل من له حق 
هذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�س�دية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  ف�ن  وال  العالن 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19 

اإعــــــــــالن
كورنر  م�ي  ال�س������دة/مركز  ب�ن  القت�س�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الين� بطلب للتجميل رخ�سة رقم:1513471 
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

ا�س�فة حمدان غدير عيد �سيف الكتبي %100
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

حذف ن��سر حممد �س�مل الكعبي
او اعرا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة   فعلى كل من له حق 
هذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�س�دية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  ف�ن  وال  العالن 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/احلزاب خلي�طة املالب�ض الن�س�ئية 

CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�سة رقم:1180818 
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/ا�س�فة حممد ابو حنيف حممد %13

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/ا�س�فة حممد �سهيل حممد عظيم احلق %9
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/ا�س�فة حممد �سوكت ح�سني حممد اله��سم %9

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/ا�س�فة ق��سي حممد �سكيل ق��سي حممد عظيم %9
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/ا�س�فة ا�سرافيل حممد يون�ض %9

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/مرمي م�سعود حممد �س�مل احلم�دي من م�لك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سرك�ء/مرمي م�سعود حممد �س�مل احلم�دي من 100% اىل %51

تعديل �سكل ق�نوين/ من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
 فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�س�دية 
خالل اأربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/نورث �سم�رت للمق�ولت الع�مة

CN  قد تقدموا الين� بطلب رخ�سة رقم:2636719 
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/ا�س�فة احمد علي الب�سيت %49

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/عبداهلل حممد �سهيل �سلوم املهري من م�لك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سرك�ء/ عبداهلل حممد �سهيل �سلوم املهري من 100% اىل %51

تعديل راأ�ض امل�ل/من null اىل 150000
تعديل �سكل ق�نوين/من موؤ�س�سة فردية  اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 

تعديل ا�سم جت�ري من/نورث �سم�رت للمق�ولت الع�مة  
NORTH SMART GENERAL CONTRACTING

اىل/نورث �سم�رت للمق�ولت الع�مة ذ.م.م
NORTH SMART GENERAL CONTRACTING LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�س�دية 
خالل اأربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

الذي   والتقدير  المتنان  عن  تعبري  التعاون  :هذا  النيادي  را�صد  • �صامل  
قدمته  ميديكلينيك طوال الأعوام املا�صية يف اجلانب ال�صحي 

• طارق فتحي : نحن فخورون بهذا التعاون وملتزمون بتقدمي 
خدماتنا الطبية

جلنة الوقاية من الإ�صعاع تناق�س خطة عمل 2020 وت�صتعر�س اإجنازاتها يف عام 2019

•• اأبوظبي- -الفجر:

للعلوم  خ���ل���ي���ف���ة  ج����م���ع���ة  اأع����ل����ن����ت   
والتكنولوجي� اأم�ض عن ح�سوله� على 
براءة اخراع عن م�سروع تكنولوجي 
خريجي  لأحد  اإم�راتية  بري�دة  ن��سئ 
اإ�سراف  حت��ت  خليفة  ج���م��ع��ة  ط��ل��ب��ة 
ع�����س��و م����ن ال��ه��ي��ئ��ة الأك�����دمي����ي����ة يف 
اجل�معة. وقد ح�سلت ج�معة خليفة 
للعلوم والتكنولوجي� موؤخراً على حق 
تكنولوجي  مل�����س��روع  ال��ف��ك��ري��ة  امللكية 
اآخر  اإجن������زاً  ب��ذل��ك  حم��ق��ق��ًة  مبتكر، 
التي  الإجن�����زات  �سل�سلة  اإىل  ُي�س�ف 
ب��ه��� اجل���م��ع��ة خ���الل رحلته�  ق���م��ت 
ُي�����س��ت��خ��دم جه�ز  يف جم����ل الب��ت��ك���ر. 
املراقبة، والذي اأطلقت عليه ال�سركة 
“قلب  ا����س���م  ال��ن������س��ئ��ة  الإم�����رات����ي����ة 
مراقبة  ب��ه��دف  امل��ن��زل  يف  اجلنني”، 
ل�����دى الأم  ق���ل���ب اجل����ن����ني  ����س���رب����ت 
تكنولوجي�  وق��د مت تطوير  احل���م��ل. 
اإح�س�ن  امل�سروع على يد الدكتور  هذا 
خندوكر، الأ�ست�ذ امل�س�رك يف الهند�سة 
ذل��ك منح  بعد  احليوية، ومت  الطبية 
ل�سركة  ال��ف��ك��ري��ة  امل��ل��ك��ي��ة  ت��رخ��ي�����ض 
الن��سئة  املتقدمة  البحوث  م�س�ريع 
والتي ق�م بت�أ�سي�سه� �سعيد الطنيجي، 
احل������س��ل ع��ل��ى درج����ة امل���ج�����س��ت��ري يف 
ق�مت  ثم  احليوية،  الطبية  الهند�سة 
بعد ذلك ج�معة خليفة ممثلة مبركز 

خليفة لالبتك�ر ب�حت�س�نه.
ويف هذه املن��سبة، ق�ل الدكتور ع�رف 
الرئي�ض  ن����ئ���ب  احل����م�����دي،  ���س��ل��ط���ن 
للعلوم  خليفة  ج�معة  يف  التنفيذي 
دور  ي��ق��ت�����س��ر  “ل  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي���: 
التدريب  ع��ل��ى  ف��ق��ط  خليفة  ج���م��ع��ة 

والتعليم، بل توفر اجل�معة لطلبته� 
رحلة جن�ح متك�ملة تبداأ بدرا�سة اأحد 
التخ�س�س�ت  يف  البك�لوريو�ض  برامج 
ذات  القط�ع�ت  خدمة  يف  ت�سب  التي 
للدولة،  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة  الأول����وي����ة 
م������روراً ب����ل���درا����س����ت ال��ع��ل��ي��� واإج�����راء 
ال��ب��ح��وث امل��ت��ط��ورة ب���ل���س��ت��ف���دة من 
اجل�معة  يف  البحثية  امل��راك��ز  اإح���دى 
ن��سئة  �سركة  ت�أ�سي�ض  اإىل  وو���س��وًل 
ت���ق���وم ب��ت��ح��وي��ل ال���ب���ح���وث وب�������راءات 
الخ��راع اإىل تطبيق�ت عملية ميكن 
القط�ع�ت  اإىل  واإي�����س���ل��ه���  ت�سويقه� 

لال�ستف�دة منه�«.
ج�معة  ح�����س��ول  “ميثل  واأ������س������ف: 
للم�سروع  اخ��راع  ب��راءة  على  خليفة 
يف  تطويره  مت  وال���ذي  التكنولوجي، 
اإجن�زاً  البحثية،  اجل�معة  خمتربات 
ب�������رزاً وه�����م�����ً، جت�����س��د مب��ن��ح حقوق 
بري�دة  ن��سئ  مل�سروع  الخ��راع  ب��راءة 
خليفة  ج�معة  و�ستوا�سل  اإم���رات��ي��ة. 
م�سريته� نحو تعزيز طرق ال�ستف�دة 
املتعلقة  ال��ت��ج���ري��ة  الإم��ك���ن��ي���ت  م��ن 
ب���ح���ق���وق امل��ل��ك��ي��ة ال���ف���ك���ري���ة وب������راءة 
ب��دوره��� يف  وال��ت��ي ت�س�هم  الخ����راع 

تعزيز منظومة البتك�ر«.
من  اجلنني”  “قلب  ج��ه���ز  وي��ت��ك��ون 
اأربع جم�س�ت لتخطيط �سوت نب�س�ت 
قلب اجلنني، والتي تو�سع على بطن 
الأم��������ن  ح����م�����لت  خ�����الل  م����ن  الأم 
ال�سكل  ذات  الن�سيج  م��ن  امل�����س��ن��وع��ة 
امل��رب��ع واأح��زم��ة م��رن��ة، وال���ذي ي�سهل 
ال�ستم�ع  عملية  احل���م��ل  امل���راأة  على 
اإىل �سرب�ت قلب طفله�، مم� ي�سعره� 

ب�لطمئن�ن.
اإح�س�ن:  الدكتور  ق���ل  ل��ه،  تعليق  ويف 
هذا  ح�����س��ول  اأ���س��ه��د  اأن  “ي�سعدين 
ال��ب��ح��ث ع��ل��ى ف��ر���س��ة ل��ل��ت��ط��وي��ر من 
خالل �سركة اإم�راتية ن��سئة ليتحول 
امل�سروع اإىل منتج يتم ت�سويقه لي�سل 
منه،  وال���س��ت��ف���دة  ال��ن������ض  جميع  اإىل 
ح��ي��ث يتميز ه���ذا اجل��ه���ز ع��ن غريه 
ال�ستخدام  �سهل  اأن��ه  الأجهزة يف  من 
من قبل الأم احل�مل لالطمئن�ن على 
البتك�ر  ه���ذا  يعك�ض  جنينه�.  ح���ل��ة 
لدى  الفكرية  امللكية  على  احل������س��ل 
املتقدمة  ال��ب��ح��وث  م�����س���ري��ع  ���س��رك��ة 
بحوث  اإن��ت���ج  يف  خليفة  ج�معة  روؤي���ة 

ذات فع�لية«. 

فح�ض  ج��ه���ز  ت�سميم  مت  اأن���ه  ي��ذك��ر 
اجل���ن���ني ب����داي����ًة مل�������س����ع���دة الأط����ب�����ء 
ا�ستخدامه  ميكن  اأن��ه  اإل  والق�بالت، 
ب�ملراأة  اخل��سة  العي�دات  اأو  املنزل  يف 
اآم�����ن و�سهل  ك���ون���ه ج���ه����ز  احل�����م����ل، 
اقت�س�دي�ً،  مكلف  وغ��ري  ال���س��ت��خ��دام 
والذي اأثبتته نت�ئج البحوث من خالل 
التع�ون�ت املتعددة بني امل�ست�سفي�ت يف 

دولة الإم�رات وخ�رجه�.
“ميثل  ال���ط���ن���ي���ج���ي:  ���س��ع��ي��د  وق��������ل 
الفكرية  امللكية  ح��ق  ع��ل��ى  احل�����س��ول 
املتقدمة  ال��ب��ح��وث  م�����س���ري��ع  ل�سركة 
حيوي�ً  اإجن�����������زاً  خ��ل��ي��ف��ة،  وج����م���ع���ة 
يف  �سنقوم  ح��ي��ث  ال��ن������س��ئ��ة،  ل�سركتي 
تطوير  خطة  بتنفيذ   2020 ال��ع���م 
الفكرية  امل��ل��ك��ي��ة  حت��وي��ل  اإىل  ت��ه��دف 
جت�ري،  منتج  اإىل  اأويل  من���وذج  م��ن 
قيد  ت�سويقية  خ��ط��ة  ه��ن���ك  اأن  ك��م��� 
الوعي  زي�������دة  اإىل  ت���ه���دف  الإج�������راء 
ال��وق��ت احل�����يل، يقوم  ب���جل��ه���ز. ويف 
فريق اخلرباء لدين� يف ق�سم الت�سويق 
على  ب�لعمل  التكنولوجي�  وهند�سة 
ن�سكر  النه�ئي.  ب�سكله  املنتج  تطوير 
الدكتور  راأ�سه�  وعلى  خليفة  ج�معة 
التكنولوجي�  واإدارة  احلم�دي،  ع���رف 
الق�نونية  املك�تب  وكذلك  والبتك�ر، 

على جهودهم ودعمهم الكبري«.
اإ���س���ف��ًة ل��ال���س��ت��خ��دام امل��ن��زيل، ميكن 
اجلنني”  “قلب  جه�ز  من  ال�ستف�دة 
امل���ن���زل، وذل���ك ل�سهولة  ن��ط���ق  خ����رج 
حمله ونقله، مم� يجعله احلل الأمثل 
م�س�ريع  ���س��رك��ة  ومت��ت��ل��ك  ل��ل��ج��م��ي��ع. 
البحوث املتقدمة �سركة فرعية ت�بعة 
ال��ع���م، حيث  ه��ذا  ت�أ�س�ست  وال��ت��ي  له� 

�ستتوىل م�سوؤولية هذا املنتج.

•• دبي-الفجر:

بن  �سلط�ن  املهند�ض  مع�يل  برئ��سة 
القت�س�د،  وزي���ر  امل��ن�����س��وري،  �سعيد 
الإم����رات  هيئة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
للموا�سف�ت واملق�يي�ض “موا�سف�ت”، 
الإم������رات  ه��ي��ئ��ة  اإدارة  ع��ق��د جم��ل�����ض 
اجتم�عه  وامل��ق���ي��ي�����ض،  ل��ل��م��وا���س��ف���ت 
عقد  مت  حيث   ،2020 للع�م  الث�ين 
ملف�هيم  بعد” تعزيزاً  “عن  الجتم�ع 
اأف�سل  ع��ل��ى  واع����ت����م�����داً  ال�������س���الم���ة، 
التجهيزات التقنية يف الدولة، وك�أول 
امل�ستوى  ع��ل��ى  اإدارة  ملجل�ض  اج��ت��م���ع 
ال�سبكة  تقنية  ب��ستخدام  الحت����دي 
املعلوم�تية، يعك�ض اجلهوزية الك�ملة 
مع  التع�مل  يف  الحت���دي��ة  للحكومة 
اإج���راءات  تفر�ض  التي  ال��ظ��روف  ك��ل 

وتدابري ا�ستثن�ئية عند ال�سرورة.
الإم�رات  هيئة  اإدارة  جمل�ض  واعتمد 
للموا�سف�ت واملق�يي�ض “موا�سف�ت”، 
حت�����دي�����ث امل�����وا������س�����ف�����ة ال���ق���ي��������س���ي���ة 
اإ�سراط����ت   – “املركب�ت  الإم�راتية 
 ،“ املدر�سية  احل���ف��الت  يف  ال�سالمة 
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ال�����س��الم��ة وتعزيز  م��ع���ي��ري  ب��ت��ط��وي��ر 
اإطف�ء  نظ�م  لت�سمل  احل�فلة،  كف�ءة 
خزان  وحم�ية  امل��ح��رك،  لغرفة  ذات��ي 
الوقود بغط�ء معدين �سلب، وتزويد 
لإح�س�ء  ت��ل��ق���ئ��ي  ب��ن��ظ���م  احل����ف���الت 
ن�سي�ن  على  نه�ئي�ً  للق�س�ء  الطالب 

تالميذ داخل احل�فالت.

الهيئة  اإدارة  جمــلــ�ــس  ــد  ــق وع
اجتماعه الثاين للعام 2020، 

ك��م��� اع��ت��م��د امل��ج��ل�����ض ال����ذي ع��ق��د يف 
وزارة  )م����ق����ر  خم��ت��ل��ف��ني  م���وق���ع���ني 
الق���ت�������س����د وم���ق���ر ه��ي��ئ��ة الإم���������رات 
وامل���ق����ي���ي�������ض(، ثالث  ل��ل��م��وا���س��ف���ت 
تت�سمن  اإم�راتية،  موا�سف�ت قي��سية 
ب�لتع�ون  لل�س�حن�ت،  التتبع  اأج��ه��زة 
م��ع ال��ه��ي��ئ��ة الحت����دي���ة ل��ل��ج��م���رك، و 
الإطف�ء   واأن��ظ��م��ة  م��ع��دات  متطلب�ت 
للدف�ع  الع�مة  الإدارة  م��ع  ب�لتع�ون 
امل����دين – دب����ي، ف�����س��اًل ع��ن حتديث 
الغ�ز  مبنظم�ت  اخل������س��ة  امل��وا���س��ف��ة 
امل�����س���ل(، وجميعه�  امل��ن��زيل  ال��غ���ز  )يف 
درج�ت  اأع��ل��ى  لتحقيق  وطنية  م�س�ع 
الأم�������ن وال�����س��الم��ة واحل���ف����ظ على 

الأجندة  م�ستهدف�ت  ح�سب  البيئة، 
الوطنية.

وللمرة الأوىل على م�ستوى احلكومة 
اجتم�ع  ال��ه��ي��ئ��ة  ع��ق��دت  الحت�����دي����ة، 
حيث  بعد”،  “عن  الإدارة  جم��ل�����ض 
بن  �سلط�ن  املهند�ض  م��ع���يل  ت��راأ���س��ه 
القت�س�د  وزي����ر  امل��ن�����س��وري،  ���س��ع��ي��د 
مقر  من  الهيئة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
�سع�دة  ح�سر  ك��م���  الق��ت�����س���د،  وزارة 
وزارة  وكيل  ال�سحي  حممد  املهند�ض 
اأبوظبي،  الع��سمة  وم��ن  القت�س�د، 
كال من �سع�دة الفريق �سيف ال�سعف�ر، 
وكيل وزارة الداخلية، و�سع�دة الدكتور 
هالل حميد الكعبي، اأمني ع�م جمل�ض 
و�سع�دة  واملط�بقة،  للجودة  اأبوظبي 
مدير  ن�ئب  القبي�سي،  غرير  عبداهلل 

ع�م غرفة جت�رة و�سن�عة اأبوظبي.
اإم�������رة دب����ي �سع�دة  ك��م��� ح�����س��ر م���ن 
وكيل  ال��ن��ي���دي  ال��دك��ت��ور مطر ح�مد 
و�سع�دة  وال�����س��ن���ع��ة،  ال��ط���ق��ة  وزارة 
حمد بوعميم، مدير ع�م غرفة جت�رة 
�سريف  خ�لد  و�سع�دة  دب��ي،  و�سن�عة 
العو�سي م�س�عد مدير ع�م بلدية دبي 
وال�سالمة،  وال�سحة  البيئة  ل�سوؤون 

مدير  املرموم،  حممد  علي�ء  و�سع�دة 
الهيئة   - اجل��م��رك��ي��ة  ال�����س��وؤون  اإدارة 
عي�سى  و�سع�دة  للجم�رك،  الإحت���دي��ة 
القط�ع  مم���ث���ل  ال���غ���ري���ر،  اهلل  ع���ب���د 

اخل��ض.
�سلط�ن  �سع�دة  ال�س�رقة،  اإم����رة  وم��ن 
ع��ب��داهلل ب��ن ه���دة ال�����س��وي��دي، رئي�ض 
دائرة التنمية القت�س�دية يف ال�س�رقة، 
ال�سب�ب  ف��ئ��ة  مم��ث��ل  الأوىل  ول��ل��م��رة 

ال�سيد حممد عبد اهلل اآل علي. 

مكانة اإماراتية 
واأك�����د م��ع���يل امل��ه��ن��د���ض ���س��ل��ط���ن بن 
القت�س�د،  وزي���ر  امل��ن�����س��وري،  �سعيد 
هيئة  اأن  الهيئة،  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
واملق�يي�ض  ل��ل��م��وا���س��ف���ت  الإم��������رات 
تك�ملي  اإط�ر  تعمل يف  “موا�سف�ت”، 
الحت�دية  احلكومية  اجل��ه��ود  �سمن 
والأم�ن  ال�سالمة  م��وؤ���س��رات  لتعزيز 
ول�سك  الإم�������رات،  دول���ة  جمتمع  يف 
اأر�ست  الإم���������رات  دول�����ة  ح��ك��وم��ة  اأن 
التحول  يف  ك����ب����رياً  ف���ن���ي����ً  من����وذج�����ً 
والقدرة  التقنية  واجل�هزية  الرقمي 
على التع�مل مع الطوارئ والأزم�ت، 

اأول  اإج����راء  ق��ررن���  الهيئة  يف  ون��ح��ن 
جتربة لالجتم�ع عن بعد، معتمدين 

على م� بلغن�ه من تطور.
وق�ل مع�ليه: اإن الهيئة ل تدخر جهداً 
والبيئة  امل�ستهلك  حم�ية  جم���ل  يف 
القت�س�د  وتدعيم  الوطنية  وال�سوق 
اإ���س��دار وتطبيق  خ��الل  م��ن  الوطني 
الفنية  واللوائح  القي��سية  املوا�سف�ت 
مع  ين�سجم  ���س��ي���ق  يف  ال��ع��الق��ة،  ذات 
لروؤية  الوطنية  الأجندة  م�ستهدف�ت 
اأن  ت�ستهدف  التي   2021 الإم����رات 
الأكرث  البقعة  الإم�����رات  دول��ة  تكون 

اأم�ن�ً على امل�ستوى الع�ملي.
للخطة  ووف��ق���ً  اأن���ه  مع�ليه  واأ���س���ف 
-2017 ل��ل��ه��ي��ئ��ة  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة 

ا�سراط����ت  ت��ط��وي��ر  ف����إن   ،2021
املدر�سية،  احل����ف���الت  يف  ال�����س��الم��ة 
ال���ري����دة ع�ملي�ً  ي��ن�����س��ج��م م���ع م��وؤ���س��ر 
واأنظمة  امل��ن��ت��ج���ت  يف  ال��ث��ق��ة  ب��ن���ء  يف 
القت�س�د  تعزيز  موؤ�سر  ويف  اجل��ودة، 
ال��وط��ن��ي وحت��ق��ي��ق ج���ودة احل��ي���ة من 
خ��الل اإ���س��دار ال��ل��وائ��ح والأن��ظ��م��ة يف 
ال�سحية  واحلم�ية  ال�سالمة  جم���ل 

والبيئية.

هذه  مثل  تطوير  اأن  مع�ليه  واعترب 
امل���وا����س���ف����ت وال���ل���وائ���ح ���س��ي��ع��زز من 
جهود حكومة دول��ة الإم����رات، كونه� 
تعك�ض مدى الإدارة الواعية، والروؤية 
اإىل  امل�ستمر  وال�����س��ع��ي  امل����دى،  ب��ع��ي��دة 
وتقدمي  الجتم�عي،  ال��رف���ه  حتقيق 
ر���س���ئ��ل اإي��ج���ب��ي��ة ل��ل��ع���مل، اإث����ر تبني 
وح�سب  واملم�ر�س�ت،  التج�رب  اأف�سل 
م�ستهدف�ت مئوية الإم�رات 2071.

احلافالت املدر�صية
اهلل  ع���ب���د  ����س���ع����دة  اأك�������د  ذل�������ك،  اإىل 
امل��ع��ي��ن��ي، م��دي��ر ع����م ه��ي��ئ��ة الإم������رات 
للموا�سف�ت واملق�يي�ض “موا�سف�ت”، 
اأن اعتم�د املجل�ض لتحديث املوا�سفة 
 – “”املركب�����ت  الإم�راتية  القي��سية 
احل�فالت  يف  ال�سالمة  ا�سراط����ت 
امل����در�����س����ي����ة، وال�����ت�����ي حت���م���ل ال���رق���م 
ي�أتي   ،UAE.S  5012:2020

والتحديث  التطوير  م�سرية  �سمن 
امل�ستمرة يف الهيئة، من اأجل الرتق�ء 
احل�فالت  يف  ال�����س��الم��ة  مب�����س��ت��وي���ت 
املدر�سية والو�سول به� اإىل م�ستوي�ت 
ري����دي���ة اإق��ل��ي��م��ي���ً ودول����ي�����ً، ح��ي��ث مت 
وتعزيز  ال�����س��الم��ة  م��ع���ي��ري  ت��ط��وي��ر 
امل��در���س��ي��ة ب�سورة  ك��ف���ءة احل����ف���الت 

اأكرب.
وق�ل �سع�دته اإنه على �سعيد التحديث 
القي��سية  املوا�سفة  اأجري على  الذي 
– ا�سراط����ت  “املركب�����ت  الإم�راتية 
ال�سالمة يف احل�فالت املدر�سية، اأف�د 
�ستلزم  امل��وا���س��ف��ة  ه��ذه  ب����أن   �سع�دته 
توفري  املدر�سية   للح�فالت  املوردين 
ل��غ��رف��ة املحرك،  اإط���ف����ء ذات����ي  ن��ظ���م 
الوقود بغط�ء معدين  وحم�ية خزان 
�سلب، والإلزام بتزويد احل�فلة بنظ�م 
دخول  عند  للطالب  التلق�ئي  ال��ع��د 
احل�فلة واخل��روج منه� ل�ستخدامه� 

ك������أداة م��ن ق��ب��ل م�����س��رف احل���ف��ل��ة اأو 
اأو  ع���دم ن�سي�ن  ل��ل��ت���أك��د م��ن  ال�����س���ئ��ق 
بعد  احل�فلة  داخ��ل  ط�لب  اأي  وج��ود 

انته�ء الرحلة. 
�سع�دة  ن������وه  ذل�������ك،  اإىل  واإ�����س�����ف����ة 
ب�إ�سدار  “موا�سف�ت”،  ع����م  م��دي��ر 
لل�سحن�ت،  التتبع  اأج��ه��زة  موا�سف�ت 
وال��ت��ع���ون مع  ب�لتك�مل  وال��ت��ي مت��ت 
الهيئة الحت�دية للجم�رك، من اأجل 
واحل�وي�ت،  ال�����س���ح��ن���ت  م�����س���ر  تتبع 
الإطف�ء   واأنظمة  معدات  ومتطلب�ت 
للدف�ع  الع�مة  الإدارة  م��ع  ب�لتع�ون 
امل������دين – دب������ي، ال���ت���ي ���س��ت�����س��ه��م يف 
ال�ستب�قية  ال�����س��الم��ة   ث��ق���ف��ة  ب��ن���ء 
وت��ط��وي��رواع��ت��م���د م��وا���س��ف���ت خ��سة 
ومك�فحة  العمل  بيئة  يف  ب�ل�سالمة 
احل�����رائ�����ق وم�����ع�����دات الإط������ف�������ء من 
و�سم�م�ت  وخ���راط���ي���م  اإ����س���ط���وان����ت 

ومواد اأولية. 

•• اأبوظبي-رم�صان عطا

الجتم�عي  التك�فل  �سندوق  وقع   
مذكرة  الداخلية  ب��وزارة  للع�ملني 
ميديكلينيك  موظفي  ملنح  تف�هم 
الأو����س���ط خ��دم���ت ومزاي�  ال�����س��رق 
برن�مج “فزعة”. حيث وقع  املذكرة 
الجتم�عي  التك�فل  �سندوق  ع��ن 
املقدم  الداخلية  ب���وزراة  للع�ملني 
املدير  ن�ئب  الني�دي  را���س��د  ���س���مل  
ال�سرق  ميديكلينيك  وع���ن  ال��ع���م 
ال��دك��ت��ور ط�����رق فتحي،  الأو����س���ط 
للعملي�ت.  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض 
اإىل حتقيق  امل���ذك���رة  ت��ه��دف  ح��ي��ث 
الطرفني  ب����ني  م�������س���رك  ت����ع�����ون 
الت�بعة  وامل��زاي���  اخلدم�ت  وتقدمي 
ف��زع��ة جل��م��ي��ع موظفي  ل��ربن���م��ج 
ميديكلينيك ال�سرق الأو�سط. ومن 
من�س�آت  جميع  اأن  ب�لذكر  اجلدير 
يف  الأو���س��ط  ال�����س��رق  ميديكلينيك 
دب���ي، واأب��وظ��ب��ي، وال��ع��ني ومنطقة 
ح�سرية  خ�سوم�ت  تقدم  الظفرة 

الرع�ية  خدم�ت  من  العديد  على 
ال�سحية حل�ملي ع�سوية فزعة.

غر�س مفاهيم العطاء
ومب���ن��������س���ب���ة ه������ذا ال����ت����ع�����ون ع���رّب 

التك�فل  �سندوق  ع���م  مدير  ن�ئب 
الج���ت���م����ع���ي ل���ل���ع����م���ل���ني ب�������وزارة 
ال���داخ���ل���ي���ة  امل���ق���دم  ����س����مل  را�سد 
لتوقيع  ����س���ع����دت���ه  ع����ن  ال����ن����ي�����دي  
“ميديكلينيك  مذكرة التف�هم مع 

كربى  اإح����دى  الأو�سط”،  ال�����س��رق 
جمموع�ت امل�ست�سفي�ت يف الإم�رات، 
جميع  �سيح�سل  مبوجبه�  وال��ت��ي 
على  ميديكلينيك”   “ م��وظ��ف��ي 
برن�مج  مي��ن��ح��ه���  ال���ت���ي  امل���م���ي���زات 
ج�����ءت  ب����أن���ه����  م�����وؤك�����داً  “فزعة” 
والتقدير  الم���ت���ن����ن  ع���ن  ت��ع��ب��ريا 
ميديكلينيك  ق����دم����ت����ه   ال��������ذي 
امل��سية يف اجل�نب  الأع���وام  ط��وال 
وي�أتي  الإم����رات،  دول��ة  ال�سحي يف 
ت�أ�سيل  على  احل��ر���ض  �سمن  ذل��ك 
والتك�فل  العط�ء  مف�هيم  وغر�ض 

الجتم�عي.

التعاون املثمر
ال��دك��ت��ور ط����رق فتحي:  كم� وق����ل 
التع�ون  ب���ه���ذا  ف���خ���ورون  “نحن 
خدم�تن�  ب���ت���ق���دمي  وم���ل���ت���زم���ون 
جلميع  مرافقن�  ك���ف��ة  يف  الطبية 
لزي�دة  ونتطلع  ال��ربن���م��ج  اأع�����س���ء 
التع�ون  ه�����ذا  ودع������م  وا����س���ت���م���رار 

املثمر.«

برئا�صة �صلطان املن�صوري .. خالل الجتماع الثاين ملجل�س اإدارة »موا�صفات«

»موا�صفات« تطور ا�صرتاطات ال�صلمة يف احلافلت املدر�صية بتوفري 
اإطفاء  ذاتي لغرفة املحرك ونظام تلقائي لإح�صاء  الطلب 

ملنح موظفي ميديكلينيك خدمات ومزايا برنامج »فزعة«

ميديكلينيك ال�صرق الأو�صط توقع مذكرة تفاهم مع 
�صندوق التكافل الجتماعي للعاملني بالداخلية 

ت�صاهم التكنولوجيا املبتكرة يف خمترب بحوث الهند�صة الطبية احليوية يف تطوير جهاز جديد ملراقبة الن�صاط القلبي للجنني

جامعة خليفة متنح براءة اخرتاع ل�صركة اإماراتية نا�صئة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اجتم�ع�ً  ال��ن��ووي��ة  للرق�بة  الحت���دي��ة  الهيئة  ا�ست�س�فت 
عمل  خطة  ومن�ق�سة  لعر�ض  الإ�سع�ع  من  الوق�ية  للجنة 
اللجنة لع�م 2020 لت�سليط ال�سوء على اجلهود املبذولة 
لتعزيز بنية الوق�ية من الإ�سع�ع يف دولة الإم�رات العربية 
الهيئة  ع���م  م��دي��ر  فيكتور�سن،  كري�سر  وال��ق��ى  امل��ت��ح��دة. 
عر�ض  حيث  افتت�حية  كلمة  ال��ن��ووي��ة،  للرق�بة  الحت���دي��ة 
اأ�سدرت  الهيئة  واأن  الإ�سع�ع  من  الوق�ية  يف  الهيئة  جهود 
اأن هذا  امل������س��ي م�����س��دداً  ال��ع���م  600 رخ�سة يف  اأك���رث م��ن 
يعك�ض الهتم�م املتزايد يف ا�ستخدام التقني�ت التي ت�ستخدم 
مواد م�سعة يف دولة الإم�رات ف�ساًل عن اأهمية التن�سيق بني 

والبيئة  املجتمع  حم�ية  ل�سم�ن  املختلفة  املعنية  اجله�ت 
لع�م  العمل  خطة  اللجنة  اأع�����س���ء  ون���ق�����ض  الإ���س��ع���ع.  م��ن 
2020 والتي ت�سمل موا�سيع خمتلفة مثل امل�سح ال�سحي، 
وا���س��رات��ي��ج��ي��ة ال��وق���ي��ة خ���الل ح����لت ال���ط���وارئ، وتعزيز 
الدولية  املفو�سية  مع  والتع�ون  الطبية  ال�ستج�بة  قدرات 
اأرب����ع جمموع�ت  اللجنة  وت�����س��م  الإ����س���ع����ع.   ل��ل��وق���ي��ة م��ن 
وتعنى  الإ�سع�ع.  الوق�ية من  ا�ستدامة جهود  ل�سم�ن  عمل 
وتعنى  اليتيمة،  امل�سعة  امل�س�در  ب��ستع�دة  العمل  جمموعة 
جمموعة اأخرى ب�لتطبيق�ت الطبية. كم� توجد جمموعة 
والتدريب  للتعليم  الوطنية  ب�ل�سراتيجية  معنية  ث�لثة 
العمل  جمموعة  وتهتم  الإ�سع�ع.  من  الوق�ية  يف  والت�أهيل 
الرابعة ب�لقي��س�ت الوطنية ال�سع�عية يف البيئة.  واطلعت 

 2019 ع���م  يف  اإجن���زات��ه���  اأه��م  على  اجتم�عه�  يف  اللجنة 
تطوير  الإ�سع�ع مثل  الوق�ية من  الدولة يف  لتعزيز جهود 
جم�ل  يف  للمهنيني  الوطنية  للموؤهالت  �س�مل  عمل  اإط���ر 
ال�سراتيجية  و�سع  من  والنته�ء   ، الإ�سع�ع  من  الوق�ية 
الإ�سع�ع  الوق�ية من  للتعليم والتدريب يف جم�ل  الوطنية 
واأي�س�ً حتديد املع�يري املوؤقتة للخرباء املوؤهلني يف الوق�ية 
للرق�بة  الحت�دية  الهيئة  لوائح  تتطلبه�  التي  الإ�سع�عية 
ال��ن��ووي��ة.  ه��ذا وق��د اأن�سئت جلنة الوق�ية م��ن الإ���س��ع���ع يف 
ع�م 2011 وتراأ�سه� الهيئة، وت�سمل يف ع�سويته� جه�ت 
تعزيز  مب�سئولية  ال��ل��ج��ن��ة  وت�سطلع  وحم��ل��ي��ة.  احت����دي���ة 
التع�ون بني خمتلف اجله�ت املعنية لتطوير البنية التحتية 

للوق�ية من الإ�سع�ع يف الدولة.

•• دبي-وام: 

فعلت م��وؤ���س�����س��ة الأوق������ف و����س���وؤون ال��ق�����س��ر ب��دب��ي نظ�م 
العمل عن بعد ل� 50 ب�مل�ئة من موظفيه� وذلك يف اإط�ر 
الإجراءات الوق�ئية املتبعة للحم�ية من فريو�ض كورون� 
امل�ستجد عمال بتوجيه�ت احلكومة ويف اإط�ر حر�سه� على 

�سالمة موظفيه� و�سحة املجتمع.
كم� قررت املوؤ�س�سة تفعيل نظ�م العمل عن بعد لكوادره� 
مقر  اإىل  احل�سور  ت�ستلزم  التي  الوظ�ئف  ا�ستثن�ء  م��ع 
واملتع�ملني  املوظفني  �سالمة  على  حر�س�ً  وذل��ك  العمل 
دولة  تطبقه�  ال��ت��ي  الح����رازي����ة  ب���ل��ت��داب��ري  وال���ت���زام����ً 
الإم�رات يف مواجهة التطورات الع�ملية اخل��سة بفريو�ض 

كورون�.
وق�ل �سع�دة علي املطوع الأمني الع�م للموؤ�س�سة الأوق�ف 
الق�سر  و���س��وؤون  الأوق�����ف  موؤ�س�سة  اإن  الق�سر  و���س��وؤون 
الذكية  واخل��دم���ت  احل��ل��ول  م��ن  جمموعة  فعلت  ب��دب��ي 
للمتع�ملني  اخل���دم����ت  ت��ق��دمي  م��وا���س��ل��ة  ت�سمن  ال��ت��ي 
ال��ذي يعزز  اإىل زي����رة مك�تبه� وه��و الأم���ر  دون احل���ج��ة 
ال�سحة  ع��ل��ى  ال��دول��ة ح��ف���ظ���  ال��ت��ي تتخذه�  اخل��ط��وات 
ال��ع���م��ة يف ظ��ل ال��ظ��روف ال��ع���مل��ي��ة ال��راه��ن��ة وي��ع��زز �سبل 
ككل  واملجتمع  وع�ئالتهم  واملتع�ملني  املوظفني  وق���ي��ة 
حتى انح�س�ر تداعي�ت فريو�ض كورون� .. متمني� ال�سحة 
من  ال�ستف�دة  اإىل  املتع�ملني  وداعي�  للجميع  وال�سالمة 

خدم�تن� املتوفرة عرب الإنرنت والتطبيق�ت الذكية.

•• دبي -وام:

بداأت هيئة الطرق واملوا�سالت الت�سغيل التجريبي ملركبة ذاتية القي�دة يف موقع 
اإك�سبو 2020 دبي حيث يتم خالله� نقل الأف��راد يف م�س�ر حمدد من املدخل 

الرئي�سي للموقع و�سوًل اإىل املك�تب املوؤقتة للموظفني.
ت�أتي هذه اخلطوة �سمن م�س�عي الهيئة لتعزيز ا�سراتيجية دبي للتنقل الذكي 
دبي  التنقل يف  اإجم�يل رح��الت  %25 من  التي تهدف لتحويل  القي�دة  ذات��ي 
املوا�سالت املختلفة بحلول ع�م  القي�دة عرب خمتلف و�س�ئل  اإىل رحالت ذاتية 
النقل  و�س�ئل  بني  تك�مل  حتقيق  يف  كذلك  ال�سراتيجية  وت�س�هم   ..2030

اجلم�عي وتقدمي حلول م�ستدامة واآمنة يف جم�ل النقل.
هيئة  يف  الع�مة  املوا�سالت  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  بهروزي�ن  اأحمد  ذك��ر  و 
الطرق واملوا�سالت ان ا�سراتيجية التنقل الذكي ذاتي القي�دة تعد واحدة من 
املب�درات التي ت�سعى الهيئة من خالله� اإىل دعم توجه حكومة دبي نحو التحول 
القي�دة  ذاتية  للمركبة  التجريبي  الت�سغيل  بدء  ويعد  الأخ�سر،  القت�س�د  اإىل 
على  تعزيز جت�ربن�  اإىل  اإجن���ز نطمح من خالله  دبي مبث�بة  اإك�سبو  يف موقع 

م�ستوى املن�طق احليوية يف دبي ب�ملركب�ت ذاتية القي�دة.
اأ�سهر   3 مل��دة  ت�ستمر  التي  التجريبي  الت�سغيل  مرحلة  ان  بهروزي�ن  واأ���س���ف 

والت�أكد من  القي�دة  ذاتية  النقل  بو�س�ئل  للتقني�ت اخل��سة  اختب�رات  تت�سمن 
اإتب�ع اأق�سى درج�ت ال�سالمة الع�مة لالأفراد وحم�ية املمتلك�ت املحيطة لتربهن 
الهيئة م�س�عيه� لتبني اأعلى م�ستوي�ت الكف�ءة والعتم�دية والأم�ن يف تقدمي 

اخلدم�ت الذكية والتقني�ت احلديثة .
اإك�سبو  يف  الت�����س���ل  رئي�ض  ن���ئ��ب  الأن�����س���ري  عي�سى  حممد  ق���ل  ج�نبه  وم��ن 
2020 دبي مك�ن� لتطبيق  اإك�سبو  2020 دبي ن�سعر ب�لفخر لأن يكون موقع 
التجريبي  الت�سغيل  خ��الل  من  القي�دة  ذات��ي  الذكي  للتنقل  دب��ي  ا�سراتيجية 
روؤيتن�  م��ع  ال�سراتيجية  ه��ذه  تت�سق  امل���وق���ع..و  داخ���ل  ال��ق��ي���دة  ذات��ي��ة  ملركبة 
للبيئة  امللوثة  النقل  و�س�ئل  على  العتم�د  تقليل  ال�ستدامة من خالل  ملفهوم 
والتحول ب�سورة اأكرب ل�ستخدام مركب�ت �سديقة للبيئة منخف�سة يف انبع�ث�ت 
ال��ك��رب��ون. واأ���س���ف الأن�����س���ري ان التع�ون م��ع هيئة ال��ط��رق وامل��وا���س��الت جزء 
اأ�س��سي من عملن� جنب� اإىل جنب مع الهيئ�ت واملوؤ�س�س�ت احلكومية يف الدولة 
اإك�سبو يليق ب�سعمة الإم���رات كبلد رائ��د يف جم�ل ال�ستدامة  اأج��ل تنظيم  من 
واحلف�ظ على البيئة. وب��ستخدام تقني�ت �سديقة للبيئة تعمل املركبة الذكية 
اإىل �ستة ع�سر  %100 لفرة ت�سل  ذاتية القي�دة ب�لط�قة الكهرب�ئية بن�سبة 
�س�عة. وتت�سع املركبة خلم�سة ع�سر راكب� ع�سرة مق�عد للجلو�ض وخم�سة اأم�كن 

للوقوف وتتحرك مبتو�سط �سرعة 25 كيلومراً يف ال�س�عة.

اأوقاف دبي تفعل نظام العمل عن بعد ل� 50 باملائة من موظفيها
طرق دبي ت�صغل جتريبيا املركبة ذاتية القيادة يف موقع اإك�صبو 2020
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كورون�  ب��ف��ريو���ض  مرتبطة  وف����ة  اأول  اأم�����ض  ف��سو  بوركين�  اأع��ل��ن��ت 
ال�سحراء  جنوب  اإفريقي�  يف  وف���ة  اأول  هي  اأرا�سيه�،  على  امل�ستجد 
م�ر�سي�ل  الربوف�سور  ال��وب���ء  ملك�فحة  الوطني  املن�سق  وق���ل  اأي�س�. 
ويدراوغو �سجلن� ليال وف�ة مري�سة يف الث�نية وال�ستني من العمر 

م�س�بة بداء ال�سكر وك�نت حتت الإنع��ض .
واأ�س�ف اأن �سبع اإ�س�ب�ت جديدة �سجلت يف هذا البلد الفقري جدا يف 
منطقة ال�س�حل م� يرفع عدد املر�سى اإىل 27 هم 15 امراأة و12 
رجال . وك�نت الدول الإفريقية اآخر البلدان التي امتد اإليه� الوب�ء 

لكنه� �سجلت ارتف�ع� �سريع� يف عدد الإ�س�ب�ت يف الأي�م الأخرية.
وبهذه الإ�س�ب�ت اجلديدة يرتفع اإىل 576 عدد امل�س�بني يف اإفريقي� 
15 )�ستة يف م�سر  اإفريقي� وجنوب ال�سحراء( تويف منهم  )�سم�ل 
وخم�سة يف اجل��زائ��ر واث��ن���ن يف امل��غ��رب وواح���د يف ك��ل م��ن ال�سودان 

وبوركين� ف��سو(.
وقررت بوركين� ف��سو ال�سبت اإغالق كل املدار�ض وتعليق التظ�هرات 
والتجمع�ت الع�مة واخل��سة حتى نه�ية ني�س�ن/ابريل ملح�ولة وقف 

انت�س�ر املر�ض.
 

و���س��ع��ت ال�����س��ل��ط���ت ال�����س��ح��ي��ة يف ال��ن��م�����س��� م��ن���ط��ق احل��ج��ر ال�سحي 
ب�سبب  لإيط�لي�  املت�خمة  ت��ريول  ولي��ة  م��دن  بع�ض  على  املفرو�ض 
�سولدين،  مدينتي  بعزل  وق�مت  امل�ستجد،  كورون�  فريو�ض  انت�س�ر 

و�س�نت كري�ستوف حتى الث�ين من اأبريل املقبل.
واأرجع ح�كم الولية غونر بالتر، �سبب اتخ�ذ القرار اإىل اكت�س�ف 
ان  على  �سولدينن..م�سددا  مدينة  م��ن  لأ�سخ��ض  اإ���س���ب���ت  ث��الث 
عزل املدينة اأ�سبح اأمرا ل غنى عنه.. فيم� اأ�س�رت اأرق�م ر�سمية اإىل 
352 ح�لة، وت�سجيل  اإىل  ال��ولي��ة  امل�س�بة يف  ع��دد احل���لت  زي���دة 
ف�لرن،  م�ركو�ض  واأع��ل��ن  النم�س�.  م�ستوى  على  ح�لة   ”1471  “
ح�كم ولي��ة ف��وراآرل��ربج، فر�ض احلجر ال�سحي على ع��دة م��دن يف 
الولية ت�سمل ليخ، �ستوبني، ف�رت، و�سروكني، احليلولة دون انت�س�ر 
رئي�ض  �سيب��ستي�ن كورت�ض،  امل�ست�س�ر  الفريو�ض. ومن ج�نبه وتوقع 
قبل  الوزراء اأن ت�ستغرق اأزمة فريو�ض كورون� “وقًت� طوياًل جًدا”، 

عودة ا�ستئن�ف احلي�ة ب�سكل طبيعي مرة اأخرى يف النم�س�.

)يون�سكو(  والعلوم  والثق�فة  للربية  املتحدة  الأمم  منظمة  اعلنت 
الربع�ء اأن اكرث من 850 مليون �س�ب يف الع�مل، اي نحو ن�سف عدد 
التالميذ والطالب، ا�سطروا حتى الثالث�ء اىل البق�ء يف من�زلهم 
من دون امك�ن التوجه اىل موؤ�س�س�تهم التعليمية ب�سبب وب�ء كورون�. 
وق�لت املنظمة انه ب�سبب الغالق الك�مل للمدار�ض واجل�مع�ت يف 
مئة وبلدين والغ��الق اجلزئي يف 11 بلدا اآخر ب�سبب الوب�ء، ف�ن 
ان  ويتوقع  اي���م  اربعة  ال�سعف يف  الدرا�سة جت���وز  ع��دد من حرموا 
يزداد، م� ي�سكل حتدي� غري م�سبوق  لقط�ع التعليم. وق�لت املنظمة 
ان اكرث من 850 مليون طفل و�س�ب اي نحو ن�سف عدد التالميذ 
ال��ت��وج��ه اىل مدار�سهم  ع���دم  اىل  ا���س��ط��روا  ال���ع����مل،  وال���ط���الب يف 
وج�مع�تهم . واأ�س�رت اىل ان هذا ميثل تزايد اعداد من منعوا من 
التوجه اىل املوؤ�س�س�ت التعليمية اىل اكرث من ال�سعف خالل اأربعة 
اأي�م ، م�ستندة اىل ارق�م حتى وقت مت�أخر من الثالث�ء. وا�س�فت ان 
حجم و�سرعة اغالق املدار�ض واجل�مع�ت ي�سكل حتدي�ً غري م�سبوق 

لقط�ع التعليم .

 ق�ل البيت الأبي�ض الأربع�ء اإنه تقرر ت�أجيل زي�رة الع�هل الإ�سب�ين 
الأبي�ض  البيت  اإىل  ليتيثي�  امللكة  وزوج��ت��ه  ال�س�د�ض  فيليبي  امللك 
اأبريل ني�س�ن مع ت�سدي البلدين لتف�سي   21 التي ك�نت مقررة يف 

فريو�ض كورون�.
واأ�س�ف يف بي�ن اأن الرئي�ض دون�لد ترامب وال�سيدة الأوىل ميالني� 

يتطلع�ن ل�ستقب�ل امللك وزوجته يف امل�ستقبل القريب.
�سرك�ئن�  وك��ل  اإ�سب�ني�  مع  العمل  املتحدة  ال��ولي���ت  �ستوا�سل  وق���ل 

الأوروبيني للحد من ت�أثري وب�ء فريو�ض كوفيد-19 .

عوا�صم

واغادوغو

فيينا

باري�س

وا�شنطن

بلجيكا تقرر اإعادة هيكلة عمل 
الأطباء ملواجهة تف�صي فريو�س كورونا

•• بروك�صل-وام: 

فريو�ض  تف�سي  لوقف  ع�جلة  ت��داب��ري  ع��دة  البلجيكية  ال�سلط�ت  ات��خ��ذت 
كورون� امل�ستجد يف البالد يبداأ العمل به� اعتب�را من غٍد وحتى اخل�م�ض 

من اأبريل املقبل.
الع�مني،  ل��الأط��ب���ء  ال��ط��وارئ  خطة  تنفيذ  البلجيكية  احل��ك��وم��ة  وق���ررت 
وهو م� يعني اأنه ب�لإ�س�فة اإىل حتديد نق�ط الفرز البدين، �سيتعني على 
وق�لت  الع�جلة.  غ��ري  ال��رع���ي��ة  فحو�ض  ت�أجيل  الع�مني  الأط��ب���ء  جميع 
الق�سوى  ال�سعة  ب�إطالق  �سي�سمح  اأنه  بلجيك�  يف  الع�مني  الأطب�ء  جمعية 
م�س�بني  يكونوا  اأن  يحتمل  الذين  لالأ�سخ��ض  اله�تفية  املك�مل�ت  لتلقي 
امل�ستمر مع احلكومة ومنظم�ت  ب�لت�س�ور  اأنه� تقوم  واأ�س�فت  ب�لفريو�ض. 

الأطب�ء الأخرى لإيج�د حل جلميع هذه اجلوانب.
تتوقع  الأ�سبوع  نه�ية  بحلول  اإن��ه  ف�ن جيل،  ،روي��ل  رئي�ض اجلمعية  وق���ل 

اجلمعية زي�دة كبرية يف عدد ال�ست�س�رات.
اأ�سئلة  الإج��راءات اجلديدة �سيقوم الأطب�ء ب�لتحقق من خالل  ومبوجب 
ه�تفية مم� اإذا ك�ن املري�ض يع�ين من اأعرا�ض خفيفة اأو �سديدة واإذا ات�سح 
اأن الفح�ض ال�سريري �سروري، يتم حتويل املر�سى اإىل موقع الفرز اأم�م 

امل�ست�سفى، حيث جتري عملية التمييز.
ب�أ�سره،  املجتمع  وب�لت�يل  الطب،  اإن  البلجيكيني  الأط��ب���ء  جمعية  وق�لت 
يواجه اأحد اأكرب التحدي�ت منذ احلرب الع�ملية الث�نية وهو م� يجعل هذه 

التدابري �سرورية.

يوا�صل اكت�صاحه للتمهيدية الدميقراطية:

جو بايدن: ورقة متثيل احلزب على مرمى حجر...!
على عك�س فلوريدا، انخف�صت امل�صاركة ب�صكل حاد يف اإلينوي مقارنة بعام 2016

•• الفجر – خرية ال�صيباين
انطالقته  ب�يدن  جو  ال�س�بق  الرئي�ض  ن�ئب  يوا�سل     
بفوزه لالأ�سبوع الث�لث على التوايل، بعد يوم اآخر من 
النتخ�ب�ت التمهيدية اأربكه وب�ء كورون� فريو�ض. فقد 
ف�ز، اأم�ض الأول الثالث�ء، بف�رق كبري ب�لولي�ت الثالث 

مو�سوع الره�ن:
م�نح  اأك���رب  ب���مل��ئ��ة(،   23 مق�بل  ب�ملئة   62( ف��ل��وري��دا   
ب�ملئة  واإل��ي��ن��وي )60  الخ��ت��ب���ر،  ه���ذا  ل��ل��م��ن��دوب��ني يف 
مق�ب��������ل 36 ب�ملئة(، واأريزون� )43 ب�ملئة مق�ب�������ل 30 
ب�ملئة(، مم� يزيد يف تعميق الف�رق مع من�ف�سه �سن�تور 

فريمونت، امل�ستقل، بريين �س�ندرز. 
77 ع�ًم�،  ب���ي��دن،     وب��ه��ذه الأرق�����م اجل��زئ��ي��ة، يتقّدم 
 )861 اإىل   1147( مندوًب�   286 خ�سمه  على  الآن 
ويعزز مك�نته ك�ملر�سح الأوفر حظ�. ويجب اأن يح�سل 
الأوىل  للفوز يف اجلولة  1991 مندوًب�  املر�سح على 
الذي  ال��دمي��ق��راط��ي،  امل��وؤمت��ر  بر�سيح احل���زب خ��الل 
�سيعقد يف منت�سف يوليو، ويواجه دون�لد ترامب خالل 

النتخ�ب�ت الرئ��سية يف نوفمرب.
   وق����ل ج��و ب����ي���دن، ال���ذي حت���دث ب��ه��دوء م��ن منزله 
خ�س�ض  اأن  ب��ع��د  دي����الوي����ر،  ب���ولي���ة  وي��ل��م��ن��ج��ت��ون،  يف 
والقت�س�دية  ال�����س��ح��ي��ة  ل����الأزم����ة  خ���ط����ب���ه  م��ع��ظ��م 
احلزب  تعيني  من  اإ�س�فية  خطوة  “اقربن�  احل�لية: 

الدميقراطي«. 
ن�ئب  م��ّد  ال�س�بقة،  انت�س�راته  احل����ل يف  ه��و  وك��م���      
78 ع�ًم�،  ����س����ن���درز،  مل��ن���ف�����س��ه  ي���ده  ال�����س���ب��ق  ال��رئ��ي�����ض 
يب�يع  ال���ذي  ال��ت��ق��دم��ي،  ال�����س��ب���ب  �سيم�  واأن�����س���ره، ول 

مق�رنة  اإلينوي  يف  ح�د  ب�سكل  الثالث�ء  يوم  التمهيدية 
املت�حة، على عك�ض  2016، وفًق� لالأرق�م الوىل  بع�م 
اإىل  ن���خ��ب  2 مليون  ي��ق���رب  ف��ل��وري��دا، حيث ذه��ب م��� 
اأربع  قبل  مليون   1.7 ب���  )ارت��ف���ًع���  الق���راع  �سن�ديق 
والت�سويت  الق���راع  تقدم  خ��سة،  بف�سل،  ���س��ن��وات(، 

الربيدي.
   وانتقد اأحد م�ست�س�ري بريين �س�ندرز، ديفيد �سريوت�، 
الدميقراطي  “احلزب  ق���ئ��ال:  ال��ث��الث���ء،  ت��وي��ر  على 
جت���ه��ل حت���ذي���رات ال��ع��ل��م���ء وي�����س��غ��ط مل��وا���س��ل��ة هذه 
النتخ�ب�ت ب�مل�س�ركة الذاتية يف خ�سم وب�ء مميت، بدل 

ت�أخريه� اىل ان يتم تعميم الت�سويت الربيدي«.
   ويبدو اأن تعيني ب�يدن، املدعوم ب�سكل خ��ض من قبل 
الن�خبني الأمريكيني ال�سود والدميقراطيني من كب�ر 
ال�سّن، اأ�سبح اليوم على مرمى حجر.  فقد ف�سل بريين 
�س�ندرز، يف تو�سيع ق�عدته النتخ�بية ولية تلو الأخرى. 
بل هي تفتت يف ولية اأريزون�، حيث ي�سّوت الالتينو�ض 
الذين �سبق ان �سمحوا له ب�لفوز بك�ليفورني� ونيف�دا، 
ا�ستطالع�ت  وف���ق  امل��ر���س��ح��ني،  ب��ني  ال��ت�����س���وي  وك�����ن 

اخلروج من مك�تب القراع لنيويورك ت�ميز.
    يف فلوريدا، يف�سل الأمريكيون الالتينو�ض، الذين 
الدميقراطيني، جو  الن�خبني  ب�مل�ئة من   20 ي�سكلون 
ا�ستطالع�ت  ح�سب  ف��ريم��ون��ت،  �سين�تور  على  ب���ي��دن 
اأ�سل كوبي، ب�سكل  الراأي. ومل يه�سم الأمريكيون من 

)التغطية  الإ����س���الح���ي���ة  وم���ق���رح����ت���ه  ال����س���راك���ي 
ل��ل��ج��م��ي��ع واحل����د الأدن������ى لالأجور،  ال��ع���م��ة  ال�����س��ح��ي��ة 
وخ��ط��ت��ه ال��ط��م��وح��ة مل��ق���وم��ة ال��ت��غ��رّي امل��ن���خ��ي، ال���خ(. 
األهمهم  ال��ذي��ن  ال�سب�ب  الن�خبني  “اإىل  ب���ي��دن:  وق���ل 
اإليكم،  واأن�ست  اأ�سمعكم  اإين  اأق��ول:  �س�ندرز  ال�سين�تور 

واأدرك م� هو الره�ن«.
وا�سطر  النتخ�بية،  احلملة  ك��ورون��� فريو�ض  اأرب��ك     
اإىل  اي�س�،  ترامب  ودون�لد  الدميقراطي�ن،  اخل�سم�ن 
اإلغ�ء اجتم�ع�تهم�. وك�ن مقررا اأن ت�س�رك ولية رابعة، 
اأوه�يو، يف النتخ�ب�ت، اإل اأن ح�كم ولية اأوه�يو اأعلن، 
ت�أجيل  الق����راع،  م��راك��ز  فتح  م��ن  قليلة  ���س���ع���ت  قبل 

النتخ�ب�ت التمهيدية جراء تف�سي الوب�ء.
   واأجلت لويزي�ن� وجورجي� وكنت�كي وم�ريالند بدوره� 
اأخرى  اإىل م�يو ويونيو، وق��د حت��ذو ولي���ت  الق���راع 
حذوه�. ودع� احلزب الدميقراطي من ج�نبه الولي�ت 
للت�سويت  و�س�ئله�  ت��ع��زي��ز  اإىل  ب��ع��د  ت�����س��وت  مل  ال��ت��ي 
امل�سبق اأو عن طريق الربيد. وق�ل رئي�سه توم برييز اإن 
“دميقراطيتن� تقوم على احلق يف الت�سويت، وعلين� اأن 
نبذل كل م� يف و�سعن� حلم�ية هذا احلق وتقويته، بدًل 

من وقف الآلية الدميقراطية«.

موعد يف متناول اليد
امل�س�ركة يف النتخ�ب�ت  الوب�ء، انخف�ست  انت�س�ر     مع 

خ��ض، ان ي�سيد بريين �س�ندرز، يف مق�بلة تلفزيونية يف 
فرباير، بربن�مج فيدل ك��سرو ملحو الأمية.

�صاندرز يبقى يف ال�صباق
ل��ي��ت��ح��دث عرب  ال��ن��ت���ئ��ج  ال����ذي مل ينتظر  ���س���ن��درز،     
الفيديو على الإنرنت م�س�ء الثالث�ء، مل يتطرق اىل 
م�ستقبل حملته، وركز بي�نه على الوب�ء. وب��سم وحدة 
احلزب، وا�سبقية ب�يدن التي ب�ت ي�سعب، ب�سكل متزايد، 
مغ�درة  ال��دمي��ق��راط��ي��ني  بع�ض  م��ن��ه  يطلب  ت��دارك��ه���، 
���س���ن��درز بعد رم��ي املنديل،  ي��ق��رر ب��ريين  ال�����س��ب���ق. مل 
وميكنه ال�سعي لدفع خ�سمه الو�سطي اإىل الي�س�ر، كم� 

فعل مع هيالري كلينتون ع�م 2016. 
اأعلن  ال��ت��ق��دم��ي،  للجن�ح  �سم�ن�ت  اإع��ط���ء  يف  راغ��ب���     
اأنه يتبنى مقرح�ت م�ستوح�ة من  جو ب�يدن، الأح��د، 
ديون  تخفيف  ب�س�أن  �س�ندرز  ب��ريين  قدمه�  التي  تلك 
الطالب، ومن من�ف�سته ال�س�بقة، ال�سين�تورة اإليزابيث 

وارن، حلم�ية الأمريكيني من جت�وزات الدائنني.
ت��رام��ب ع��ل��ى الر�سيح     م��ن ج���ن��ب��ه، ح�سل دون����ل���د 
املندوبني  ���س��ق��ف  ال���ث���الث����ء  ي����وم  اجل���م���ه���وري: جت�����وز 
التمهيدية  الن��ت��خ���ب���ت  ف���وزه يف  لإع����الن  ال�����س��روري 
اجل��م��ه��وري��������ة، وه���و اإج������راء ���س��ك��ل��ي يف ح��م��ل��ت��ه لإع�����دة 
على  للتهديد،  اأب����داً  الرئي�ض  يتعر�ض  ومل  ان��ت��خ���ب��ه. 
منتخبني  �س�بقني  م�سوؤولني  ثالثة  دخ��ول  من  الرغم 
ح�كم  ف��ق��ط،  من�ف�ض  ظ��ل  ان�سح�بني،  وب��ع��د  ال�����س��ب���ق. 
على  ح�سل  ال���ذي  وي��ل��د،  بيل  ال�س�بق  م��س�ت�سو�ست�ض 

نت�ئج ه�م�سية.
عن ليبريا�صيون

اإ�صرائيل تغلق اأجزاء من ال�صفة الغربية املحتلة  
••القد�س-اأ ف ب

اأغلقت اإ�سرائيل اأم�ض اأجزاء من ال�سفة الغربية املحتلة 
كورون�  ف��ريو���ض  ان��ت�����س���ر  م��ن  للحد  خ��ط��وات��ه���  �سمن 

امل�ستجد، وفق م� اأعلن م�سوؤول يف وزارة الدف�ع.
الدف�ع  وزارة  وح����دة  ال����دويل يف  ال��ق�����س��م  م��دي��ر  وق�����ل 
الإ�سرائيلية امل�سرفة على الأن�سطة املدنية يف الأرا�سي 
الفل�سطينية كوغ�ت ، يوت�م �سيفر لل�سح�فيني مت اليوم 

اإغالق ال�سفة الغربية .
احلكومة  مع  ب�لتن�سيق  ال��ق��رار  اأتخذ  �سيفر،  وبح�سب 
ب��سمه�  الن�طق  اأك��ده  م�  وهو  اهلل،  رام  الفل�سطينية يف 

لوك�لة فران�ض بر�ض.

واأ�س�ف اأن قوات الأمن الفل�سطينية �ستقف عند املع�بر 
وعلى الطرق الرئي�سية يف مدن ال�سفة الغربية ومتنع 
العم�ل من التحرك. وبح�سب ملحم كل هذا ب�لتن�سيق 
عملي�ت  غرفة  هن�ك  الإ�سرائيلي  اجل�نب  مع  الك�مل 
م�سركة للتن�سيق يف مو�سوع كورون� على اأعلى م�ستوى 
. اأم� العم�ل الفل�سطينيون الذي يعملون يف امل�ستوطن�ت 
املوجودة يف اأم�كن متفرقة من ال�سفة الغربية ف�سي�سمح 

لهم ب�لدخول اإليه� يومي�، وفق �سيفر.
وت��ع��ل��ي��ق��� ع���ل���ى دخ������ول ال���ع���م����ل ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني اإىل 
الفل�سطينية  احلكومة  ب��سم  الن�طق  اأكد  امل�ستوطن�ت، 

رف�ض هذه اخلطوة.
وق�ل ملحم نرف�ض هذا الإج��راء، نحن حذرن� وطلبن� 

اإ�سرائيل  بني  املعرب  اإغ��الق  ا�ستمرار  اإىل  �سيفر  واأ���س���ر 
اإ����س���رائ���ي���ل ن��ح��و 70 األ���ف  وق���ط����ع غ�����زة. وي��ع��م��ل يف 
املحتلة،  الغربية  ال�سفة  م��دن  خمتلف  من  فل�سطيني 

يعربون احلواجز ذه�ب� واإي�ب� ب�سكل يومي.
منحه�  الثالث�ء  م�س�ء  الفل�سطينية  احلكومة  واأعلنت 
العم�ل مهلة ثالثة اأي�م لإثب�ت مك�ن اإق�مة لهم داخل 

اإ�سرائيل اأو البق�ء يف من�زلهم يف ال�سفة الغربية.
اإبراهيم  الفل�سطينية  احل��ك��وم��ة  ب��سم  ال��ن���ط��ق  وق����ل 
الفل�سطينيني  القرار ي�سري على جميع  اإن هذا  ملحم 

ب��ستثن�ء احلركة التج�رية.
ووفق ملحم هذا القرار ي�ستثني احلركة التج�رية وهي 

ا�ستثن�ءات قليلة جدا .

من العم�ل عدم الذه�ب اإىل امل�ستوطن�ت لأنه� اأ�سبحت 
بوؤرا للوب�ء .

ويعي�ض نحو 400 األف اإ�سرائيلي يف م�ستوطن�ت مق�مة 
على اأرا�سي الفل�سطينيني يف ال�سفة الغربية املحتلة.

الدويل،  الق�نون  مبوجب  ق�نونية  غري  وامل�ستوطن�ت 
دولتهم  اأرا�سي  على  مق�مة  اأنه�  الفل�سطينيون  وي��رى 

امل�ستقبلية.
وفر�ست كل من اإ�سرائيل وال�سلطة الفل�سطينية قيودا 

�س�رمة على املواطنني ملك�فحة الفريو�ض.
واأح�ست اإ�سرائيل حتى اللحظة 427 اإ�س�بة ب�لفريو�ض 
الفل�سطيني،  اجل���ن��ب  يف  اإ���س���ب��ة   44 مق�بل  امل�ستجد 

بدون ح�سول وفي�ت.

لكنه ي�سهد انت�س�را متزايدا يف هذا البلد الذي ي�سم ثم�نني 
مليون ن�سمة.

وقرابة ال�س�عة 09،30 ت غ من الأربع�ء بلغ عدد الإ�س�ب�ت 
ل��الأم��را���ض اجلرثومية  ك���وخ  روب����رت  اأح�����س���ه��� معهد  ال��ت��ي 
الثالث�ء.  م�س�ء   7156 مق�بل   8198 ال�سحية  واملراقبة 
واأودى الفريو�ض بحي�ة بني 12 و16 �سخ�س� ح�سب اإح�س�ءات 

خمتلفة للمركز وحكوم�ت املق�طع�ت.
علين�  بجد، مو�سح�  تعمل  ال�سحية  ال�سلط�ت  اإن  فيلر  وق�ل 

زي�دة القدرات يف جم�ل امل�س�عدات التنف�سية اإىل اأق�سى حد .
ويف بلد ينظر بح�س��سية كبرية اإىل اإدارة البي�ن�ت ال�سخ�سية، 
يريد املركز ا�ستخدام معطي�ت الهواتف النق�لة لتحديد ت�ثري 

التعليم�ت على تقييد احلي�ة الع�مة لالأمل�ن.

 19،15 ال�س�عة  يف  املقررة  مريكل  مداخلة  وت�أتي   . ذلك  يف 
ل��الأم��را���ض اجلرثومية  ت غ بعدم� ح��ذر م��رك��ز روب���رت ك��وخ 
كورون�  ف��ريو���ض  ي��ط���ول  اأن  خ��ط��ر  م��ن  ال�سحية  وامل��راق��ب��ة 
خالل ب�سعة اأ�سهر ع�سرة ماليني �سخ�ض يف امل�ني� اذا مل يتم 
تنفيذ الجراءات التي اتخذته� احلكومة واملق�طع�ت يف �سكل 

�سحيح.
برلني  يف  �سح�يف  موؤمتر  يف  فيلر  لوت�ر  املعهد  رئي�ض  وح��ذر 
من اأنه اإذا مل نتمكن من خف�ض الت�س�لت بني الن��ض فعلي� 
لأ�س�بيع، فمن املمكن اأن ن�سهد خالل �سهرين اأو ثالثة اأ�سهر 

اإ�س�بة عدد قد ي�سل اإىل ع�سرة ماليني �سخ�ض يف اأمل�ني� .
ا�ستغل الأمل���ن عودة الطق�ض  وعلى غرار م� ح�سل يف فرن�س�، 
م�  الف�ئت،  ال�سبوع  نه�ية  الع�مة  احلدائق  لرتي�د  امل�سم�ض 

 •• برلني- اأ ف ب :

تخ�طب امل�ست�س�رة المل�نية انغيال مريكل الأمل�ن للمرة الأوىل 
عرب التلفزيون م�س�ء الربع�ء لتدعوهم اىل احرام التعليم�ت 
ال�سحية لوقف انت�س�ر وب�ء كورون� امل�ستجد لكن بدون اإعالن 

اإجراءات عزل كم� يف دول اأوروبية اأخرى.
اجراء  اأي  اإن  �س�يربت  �ستيفن  احلكومة  ب��سم  املتحدث  وق�ل 
مغلقة  امل��دار���ض  ب���ن  علم�  املن��سبة،  ه��ذه  يف  يعلن  ل��ن  جديد 
وغ���ل��ب��ي��ة امل��ت���ج��ر غ���ري الأ���س������س��ي��ة  ت��غ��ل��ق اأب���واب���ه���� يف �سكل 

تدريجي.
واو�سح �س�يربت ان الكلمة �ستتن�ول م� ينبغي القي�م به ح�لي� 
فرد  ك��ل  م�س�ركة  وكيفية  الفريو�ض  تف�سي  لب��ط���ء  امل�ني�  يف 

ا�سطر ال�سرطة اىل التدخل يف متنزهني على الأقل يف برلني 
للتدخل  ال�سرطة  وا�سطرت  ال�سب�ن.  مئ�ت  من  لخالئهم� 
يف حديقتني على الأق��ل يف برلني ملنع مئ�ت من ال�سب�ب من 
الحتف�ل بكورون�  كم� ذكرت و�س�ئل اإعالم. وذكر �سح�فيون 
اأنه على الرغم من اإعالن امل�ست�س�رة  من وك�لة فران�ض بر�ض 
الأمل�نية الثالث�ء اإغالق كل املحالت التج�رية غري ال�سرورية، 

م� زالت حمالت ومراكز جت�رية مفتوحة يف برلني الأربع�ء.
وبقي العديد من املط�عم التي ك�ن يفر�ض اأن تغلق اأبوابه� 
عند ال�س�عة 18،00 على اأبعد حد، مفتوحة م�س�ء الثالث�ء 
يف الع��سمة مع اأن ال�سرطة حتدثت عن ات�س�لت �سك�وى  من 
اجلريان. وح�سب اإح�س�ءات ر�سمية، مل يوؤد الوب�ء يف اأمل�ني� اإىل 
فرن�س�،  اأو  ا�سب�ني�  اأو  اإيط�لي�  يف  كم�  الوفي�ت  كبري من  عدد 

مريكل �صتدعو الأملان اإىل احرتام التعليمات 

با�صم وحدة احلزب واأ�صبقية بايدن، يطالب 
بع�س الدميقراطيني �صاندرز مبغادرة ال�صباق

ي�صعى بريين اإىل دفع خ�صمه الو�صطي اإىل 
الي�صار، كما فعل مع هيالري كلينتون عام 2016

ف�صل �صاندرز يف تو�صيع قاعدته النتخابية، 
وخ�صر اأ�صوات اللتينو�س يف ولية اأريزونا

ال�سود ين��سرون  جو وقف املن�ف�سة من اجل وحدة احلزب

ب�يدن يوا�سل اكت�س�حهترامب افتك ورقة تر�سحه نه�ئي�توم برييز يدعو �س�ندرز لالن�سح�ب

بايدن يوؤكد للناخبني ال�صباب املنا�صرين ل�صاندرز اأنه ين�صت اإليهم
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الكثري من املدار�ض من فتح اأبوابه� قبل العطلة ال�سيفية .
بني  ع���دة  الدرا�سي  ع�مه�  الأمريكية  والث�نوي�ت  امل��دار���ض  وتنهي 
املو�سم  يبداأ  اأن  على  حزيران/يونيو  ومنت�سف  اأي���ر/م���ي��و  نه�ية 
الدرا�سي اجلديد بني نه�ية اآب/اغ�سط�ض ومطلع اأيلول/�سبتمرب.

بعد  م��ن  التعليم  لتمويل  ط���رئ��ة  م��ب���ل��غ  ك�ليفورني�  وخ�س�ست 
للتالميذ واإبق�ء برامج امل�س�عدات الغذائية للع�ئالت املعوزة.

ويف نيف�دا املح�ورة اأمر احل�كم م�س�ء الثالث�ء ب�إغالق كل املت�جر 
غري الأ�س��سية  ول �سيم� الك�زينوه�ت يف ل�ض فيغ��ض وموؤ�س�س�ت 

األع�ب املي�سر الأخرى التي ت�ستهر به� الولية.
ودع� املواطنني اإىل مالزمة املن�زل قدر امل�ستط�ع وجتنب التجمع�ت 

الكبرية خالل امل�آمت وت�أجيل حفالت الزواج.

•• لو�س اجنلي�س-اأ ف ب

اأبوابه� قبل عطلة  املدار�ض قد ل تفتح  اأن  اأعلن ح�كم ك�ليفورني� 
ال�سيف ب�سبب اإجراءات مك�فحة فريو�ض كورون� امل�ستجد.

 %  99 اأن  �سح�يف  موؤمتر  خالل  نيو�سوم  غ�فن  احل�كم  واأو�سح 
من املدار�ض يف ك�ليفورني� مغلقة م� ي�سمل اأكرث من �ستة ماليني 

تلميذ لأ�س�بيع عدة.
واأ���س���ف ل ميكنني اأن اأج���زم يف الأم���ر لكني اأق���ول رغ��م ذل��ك : ل 
تتوقعوا اأن تعيد املدار�ض فتح اأبوابه� الأ�سبوع املقبل اأو يف غ�سون 

اأ�س�بيع قليلة .
وق�ل متوجه� لالأهل انطلق من مبداأ اأنه من غري املرجح اأن تتمكن 

مدار�س كاليفورنيا قد تبقى مغلقة حتى ال�صيف 
اأربعة  لفرة  الرئي�سي  عملهم  تعليق   ب  ت�سمح  �سم�ن�ت  على  ب�ملر�سى 
امل�ست�سفي�ت  يف  الإداري���ة  املع�مالت  تب�سيط  و�سيتم  اأق�سى.  كحد  اأ�س�بيع 

لل�سم�ح ب�إت�حة اأ�سرة ب�أ�سرع وقت ممكن.
ال��ت��ي ك�سف عنه� على م��وق��ع احلكومة  ت��دخ��ل ك��ل ه��ذه الإج�����راءات  ول��ن 

الإلكروين حيز التنفيذ فورا ومتتد على �سنتني كحد اأق�سى.
الأ�سبوع  خ��الل  �سيعتمد  الق�نون  م�سروع  اأن  ت�ميز   ذي  �سحيفة  وذك��رت 
ال�سي��سية وافقت  الأح��زاب  اأن  اإذ  النواب  اأن ي�سوت عليه  الراهن من دون 
التنفيذ  الق�نون حيز  اأن يدخل  التي يحويه�. ويفر�ض  الإج��راءات  على 

قبل العطلة الربمل�نية الأ�سبوع املقبل.
وانتقد الن�ئب العم�يل كري�ض براينت اإجراءات الطوارئ ال�س�رمة  مط�لب� 

ب�إ�سراف منتظم للربمل�ن خالل فرة ال�سنتني.

•• لندن-اأ ف ب

�سلط�ت  ط��وارئ مينحه�  ق�نون  الربيط�نية عن م�سروع  ك�سفت احلكومة 
ا�ستثن�ئية ملك�فحة انت�س�ر فريو�ض كورون� امل�ستجد وي�سمح بعملي�ت توقيف 
حم�ية لل�سحة الع�مة اأو تعبئة املتع�قدين الذين ك�نوا يعملون يف اخلدم�ت 
ويهدف  العموم اخلمي�ض  الق�نون على جمل�ض  ن�ض  و�سيعر�ض  ال�سحية. 
الفريو�ض  مواجهة  على  اأ���ض(  اإت�ض  )اأن  الع�م  ال�سحة  نظ�م  م�س�عدة  اإىل 

واإبط�ء انت�س�ره.
ال�سحة  حلم�ية  وعزلهم  اأ�سخ��ض  توقيف  ب�سالحية  ال�سرطة  و�ستحظى 
الجتم�عيون  وامل�س�عدون  ال�سحة  الع�ملون يف قط�ع  الع�مة. وقد يدعى 
املتق�عدون اإىل العمل جمددا. و�سيح�سل متطوعون ي�س�عدون يف العتن�ء 

احلكومة الربيطانية تطلب من الربملان �صلحيات ا�صتثنائية 

•• الفجر – خرية ال�صيباين
   ق��ط��ع الإ����س���الح ال���زراع���ي خطوة 

مهّمة يف زميب�بوي. 
�س�������يتم  امل������س��ي،  اجلمعة  ي��وم  منذ 
الذين  البي�ض  امل���زارع���ني  تعوي�ض 
�س�������بًق�  امل�����س���درة  لإج���راء  خ�سعوا 
عن خ�س�ئرهم من خالل تخ�سي�ض 

مزارع جديدة. 
اإع����الن وزي���ر الأرا�سي      وي��خ�����ض 
والزراعة، برين�ض �سريي، ال�س�در يف 
 4500 ح��وايل  الر�سمية،  اجلريدة 
م���زرع���ة يف  اأب���ي�������ض و800  م������زارع 

البالد. 
لأي  “ميكن  ف�����س���ع��دا،  الآن  وم���ن 
احل�سول  يف  ي��رغ��ب   ”...“ �سخ�ض 
اأر�������ض زراع����ي����ة ك�نت  ع��ل��ى م��ل��ك��ي��ة 
طلًب�  ي��ق��دم  اأن  م��زرع��ت��ه  ال�س�بق  يف 
كت�بًي� اإىل الوزير، الذي يجب عليه 
التي مت  اإح�لة الطلب اإىل اللجنة”، 
الإج���راء  ح�سب  للغر�ض،  اإن�����س���وؤه��� 

اجلديد. 
و�سينطبق هذا الأخري على املزارعني 
ن���زع ملكيتهم،  ال��ذي��ن مت  الأج����ن���ب 
الأ�سلية  دول���ه���م  وّق���ع���ت  وال����ذي����ن 
اتف�قي�ت ثن�ئية مع زميب�بوي، مثل 
و�سوي�سرا  وهولندا  اإفريقي�  جنوب 

وحتى اأمل�ني�.

اأحكام زراعية جديدة ...
اأفريقي�     وقد رحبت �سف�رة جنوب 
ب��ه��ذا الإج�������راء، واأك������دت ع��ل��ى قن�ة 
اأن���ه يوجد  اأف��ري��ك���،  �سي ج��ي ت��ي ان 
من  ك���ب���ري  “عدد  زمي����ب�����ب����وي  يف 
خدمته�”.  تنتظر  ال��ت��ي  الأرا����س���ي 
و���س��ت��ع��ت��م��د ت��ع��وي�����س���ت امل����زارع����ني 
ع��ل��ى ق��ي��م��ة ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة التي 
ولي�ض  عنه�،  التخلي  على  اأج����ربوا 
الأر����ض. وه��ذه الخرية،  على قيمة 
تثري  ت���زال  ل  ح�س��سة  نقطة  متثل 
غ�������س���ب امل������زارع������ني ال���ب���ي�������ض، اىل 
ال��ت��ع��وي�����س���ت اجلديدة  ك���ون  ج���ن��ب 
اذ ميكن رف�ض  اوتوم�تيكية،  لي�ست 

قبوله  اأن  اأ���س������ض  “على  ط��ل��ب  اأي 
ي��ت��ع���ر���ض م���ع م�����س���ل��ح ال���دف����ع، اأو 
اأو  اأو ال��ن��ظ���م ال���ع����م،  الأم����ن ال���ع����م، 
الآداب الع�مة، اأو ال�سحة الع�مة، اأو 
تخطيط املدن، اأو امل�سلحة الع�مة”، 

كم� ي�سري الق�نون.

عّد تنازيل
   وب���ه���ذا الإج������راء اجل���دي���د، تكتب 
اإ�سالح  ح��ك��وم��ة زمي��ب���ب��وي خ���مت��ة 
اث�ر جدل كثريا داخل البالد وخ�رج 
ه����راري  ���س��ح��ي��ف��ة  ورات  ح����دوده�����. 
الزميب�بوية، ان “موغ�بي يتقّلب يف 
لأن الرئي�ض ال�س�بق هو من  قربه”، 

زمب�بوي اإىل ا�سترياد اأكمي�ت كبرية 
م�س�عدة  وط��ل��ب��ت  امل���ن���ت���ج����ت،  م���ن 

دولية.
توزيع  اإع��������دة  ع��م��ل��ي��ة  اأدت  ل��ق��د     
�سيئ،  ب�سكل  ادي��رت  التي  الأرا���س��ي، 
اإىل اإغراق البالد يف اأزمة اقت�س�دية 
و2003،   1990 ف��ب��ني  ع��م��ي��ق��ة. 
انتقل معدل الفقر من 25 اإىل 60 
اإدارة  اأدرج��ت   ،2013 وع���م  ب�مل�ئة، 
النه�ية  يف  اأدرك�����ت  ال��ت��ي  م��وغ���ب��ي، 
الد�ستور  يف  ال���و����س���ع،  م����أ����س����وي���ة 
ت���ع���وي�������ض جلميع  م���ن���ح  اجل�����دي�����د، 
الدولة  ا���س��ت��ول��ت  ال��ذي��ن  امل���زارع���ني 
البالد،  ان  ال  اأرا����س���ي���ه���م...  ع��ل��ى 

تلبية  ف�����س��ل��ت يف  ب����ل���دي���ون،  امل��ث��ق��ل��ة 
الطلب.

رحيل موغابي: 
النف�س الثاين للتعوي�س

   اأعطى و�سول اإمري�سون من�نغ�غوا 
اإىل ال�سلطة ع�م 2017 نف�س� ث�ني� 
وقد  ال��ب��ي�����ض.  امل���زارع���ني  لتعوي�ض 
خ�س�ض ن�ئب الرئي�ض ال�س�بق اأموال 
امل�لية  وزي���ر  واك���د  التعوي�ض.  ه��ذا 
هريالد،  ل�سحيفة  ن��ك��وب��ي،  م��ث��ويل 
 12 دف���ع  2018، مت  ع����م  “يف  ان���ه 
كم�  مزارع�”،   29 ل���  دولر  مليون 
اأن����ه م���دد ف���رة اإي���ج����ر امل������زارع اإىل 

اأطلق ع�م 2000 برن�مج الإ�سالح 
ال�����زراع�����ي امل�����س��ت��ع��ج��ل، وال����ه����دف: 
ت�����س��ح��ي��ح اخ����ت����الل ال������ت������وازن بني 
البي�ض وال�سود، اختالل موروث من 

احلقبة ال�ستعم�رية. 
   ف��ق���ن��ون الأرا����س���ي ل��ع���م 1969، 
���س��در يف رودي�����س��ي��� اجلنوبية  ال���ذي 
ال�س�بقة، منح يف الواقع 15 مليون 
هكت�ر م��ن الأرا���س��ي ال��زراع��ي��ة ل��� 6 
الف مزارع اأبي�ض، يف حني يتق��سم 
اأكرث  اأي  ���س��وداء،  اأ���س��رة  األ���ف   700
16 مليون  4 ماليني �سخ�ض،  من 

هكت�ر. 
وبعد ع�سرين ع�ًم� من ال�ستقالل، 

اأع������د ب��رن���م��ج الإ�����س����الح ال���زراع���ي 
من  ه���ك���ت����ر  م���ل���ي���ون   7.6 ت����وزي����ع 
الأرا�سي التي ميلكه� 4500 مزارع 

اأبي�ض، على املزارعني ال�سود.

ف�صل وتدمري البالد
التكوين  ل�������س���وء  ن���ظ���را  ول����ك����ن،     
والت�أهيل والإعداد، ويف غي�ب و�س�ئل 
امل���اّلك اجل��دد �سعوبة  ك�فية، وج��د 
انه�ر  ثم�ره�.  توؤتي  امل��زارع  يف جعل 
ال���ذرة، على وج��ه اخل�سو�ض،  اإن��ت���ج 
يف بلد يعترب �سلة اخلبز يف اإفريقي� 
الغذاء،  ن��ق�����ض  وازداد  اجل��ن��وب��ي��ة، 
وان����ت����ف����خ ال���ت�������س���خ���م، وا�����س����ط����رت 

م��� ي��ق���رب 300 م����زارع جن���وا من 
اإ���س��الح الأرا����س���ي، ب��ل واأع�����د بع�ض 

الأرا�سي امل�س�درة.
   اإنه� مب�درات تقطع مع تلك التي 
ك�نت �س�ئدة يف عهد موغ�بي، وتعرّب 
عن اإرادة احلكومة اجلديدة ل�ستع�دة 
�سورة زميب�بوي. ويف النه�ية جذب 
امل�ستثمرين، لأن البالد جتد �سعوبة 
اأنه�  الأزم��ة، والأ�سواأ  التع�يف من  يف 

تنزلق فيه�.

جتاوز انعدام الأمن القت�صادي
ب��رن���م��ج الأغ���ذي���ة الع�ملي،     ووف���ق 
ح�لًي�  ���س��خ�����ض  م���الي���ني   8 ي���ع����ين 
من انعدام الأمن الغذائي. فقد اأثر 
املنطقة  الذي �سرب  اإي��داي،  اع�س�ر 
اجلف�ف  وح�������لت  امل��������س���ي،  ال���ع����م 
يع�ين  قط�ع  على  ب�سدة  تلته،  التي 
انعك��س�ت  ف�����إن  وب����ل���ت����يل،  ا����س���ال. 
لتعوي�ض  املخ�س�سة  املبلغ  وع�ئدات 
اإىل  ت�سل  -والتي  البي�ض  املزارعني 
21 مليون دولر هذا الع�م – حمل 
ت���رّق���ب ك��ب��ري. وم���ع ذل����ك، �سيتعني 
ع��ل��ى ال���زمي���ب����ب���وي���ني الن���ت���ظ����ر... 
عن  الع�ملي  ال��غ��ذاء  برن�مج  ويبحث 
انت�س�ر  ملواجهة  دولر  مليون   200

الكوارث الإن�س�نية.
عن لوبوان

بدفن الإ�صالح الزراعي:

زميبابوي: دّق اآخر امل�صامري يف نع�س موغابي ...!
بهذا الإجراء اجلديد، تكتب حكومة زميبابوي خامتة اإ�صالح مثري للجدل داخل البالد وخارجها 

اأدت عملية اإعادة توزيع الأرا�صي واإدارتها ال�صيئة 
اإىل اإغــراق البـــالد يف اأزمـــة اقت�صاديـــة عميقــة

يبحث برنامج الغذاء العاملي عن 200 مليون 
دولر ملواجه��ة انت�ص��ار الكوارث الإن�ص��انية

�صتعتمد تعوي�صات املزارعني البي�س على قيمة 
البنية التحتية التي اأجربوا على التخلي عنها

املزارعون البي�ض... التعوي�ض وا�ستع�دة الرا�سيالرئي�ض اجلديد اإمري�سون من�نغ�غوا يب��سر التعوي�ض وزير امل�لية مثويل نكوبي... قرارات ب�جلملة

من �سلة غذاء اىل املج�عةموغ�بي... ميوت ث�نية مبحو اهم براجمه

انـــــتـــــقـــــل 
مــــــــعــــــــدل
الــفــقــر بني   
 1 9 9 0
 ،2 0 0 3 و
25 مــــــــــن 
%  60  اإىل 

يــــــــعــــــــاين
مــاليــني   8
�ــصــخــ�ــس يف 
زميـــبـــابـــوي 
ــعــدام  ــن ان م
ـــــــــــــــن  الأم
الــــغــــذائــــي

اإبعاد �صحافيني اأمريكيني من ال�صني

حرب كلمية بني وا�صنطن وبكني ب�صبب الفريو�س ال�صيني 
•• عوا�صم-وكالت:

ت�س�عد اجلدال بني وا�سنطن وبكني 
حول فريو�ض كورون� اجلديد واإبع�د 
ال�سني،  م��ن  اأم��ري��ك��ي��ني  �سح�فيني 
الع�مل  مينحه�  التي  الأول��وي��ة  رغ��م 

ملك�فحة الوب�ء.
واأُم��ه��ل امل��را���س��ل��ون الأم��ري��ك��ي��ون يف ال�سني ل�سحف  ن��ي��وي��ورك ت���مي��ز  و 
وا�سنطن بو�ست  وول �سريت جورن�ل  حتى لت�سليم بط�ق�تهم ال�سح�فية، 

م� يعني فعلي�ً طردهم.
13 مرا�ساًل،  اأن الإج��راء �سمل  وذكر ن�دي املرا�سلني الأج�نب يف ال�سني  
على الأقل، بعد طرد 3 مرا�سلني ل�سحيفة وول �سريت جورن�ل  يف نه�ية 

فرباير )�سب�ط( امل��سي. 
الأك��رث �سرامة  الإج��راء  ت�سكل بحجمه�،  العقوب�ت اجلديدة  �سل�سلة  لكن 

لل�سلط�ت ال�سينية �سد و�س�ئل الإعالم الأجنبية.
وا�سنطن  ق��رار  على  رد  الإج����راءات،  ه��ذه  اأن  ال�سينية،  اخل�رجية  وذك��رت 
الف��سح  بتخفي�ض كبري يف عدد ال�سينيني الذين ي�سمح لهم ب�لعمل ل� 5 

و�س�ئل اإعالم لبكني يف الولي�ت املتحدة.
وق�ل وزير اخل�رجية الأمريكي م�يك بومبيو معر�س�ً: الأمران خمتلف�ن ، 
موؤكداً اأن اإجراءات وا�سنطن ت�ستهدف اأع�س�ء يف و�س�ئل للدع�ية الإعالمية 
ال�سينية . ودع� ال�سني اإىل الراجع  عن قرارات الطرد التي متنع الع�مل 

من معرفة م� يحدث فعلي�ً داخل البالد .

هذه ال�سيغة ي�ستخدمه� منذ اأي�م وزير اخل�رجية الأمريكي الذي مل يعد 
اأو فريو�ض ق�دم من ووه���ن  املدينة التي  يتحدث اإل عن فريو�ض �سيني  

ظهر فيه� للمرة الأوىل.
وكرره� م�س�ء الإثنني رئي�ض الولي�ت املتحدة يف تغريدة، م� اأدى اإىل ت�أجيج 
غ�سب بكني. وق�ل متحدث ب��سم وزارة اخل�رجية ال�سينية: ن�سعر ب��ستي�ء 

كبري ، معترباً ذلك اإدانًة  لبلده.
من�س�أ  عن  ح��سمة  علمية  م��وؤي��دات  دون  اته�مه�  جتنب  اإىل  بكني  وتدعو 
الأول(  دي�سمرب)ك�نون  ووه���ن يف  الأوىل يف  للمرة  ر�سد  ال��ذي  الفريو�ض 

امل��سي.
وذهب املتحدث ب��سم اخل�رجية ال�سينية اأبعد من ذلك يف الأ�سبوع امل��سي 
الأمريكي،  اجلي�ض  اإدخ����ل  احتم�ل  ع��ن  عملية،  اأدل���ة  دون  حت��دث،  عندم� 

الع�مل امل�سبب للفريو�ض اإىل بلده.
الفريو�ض.  لهم  نقل  جي�سن�  اإن  ال�سني  ق��ول  اأق��در  ل  ق���ئ��اًل:  ترامب  ورد 
جي�سن� مل ينقل الفريو�ض اإىل اأحد . واأو�سح الرئي�ض الأمريكي الذي بدا 

غ��سب�ً، اأنه ي�ستخدم عب�رة فريو�ض �سيني  رداً على هذه الته�م�ت.
وتوؤجج هذه احلرب الكالمية اخلالف�ت الدبلوم��سية املتكررة منذ و�سول 

ويف بي�ن، عرب ن�دي املرا�سلني الأج�نب يف ال�سني، عن اأ�سفه لأن �سح�فيني 
اأ�سبحوا بي�دق  يف املواجهة بني القوتني الكربيني. 

الإجراء  وب��ه��ذا  فيه،  نعي�ض  ال��ذي  ال��ع���مل  ي��ن��ريون  ال�سح�فيني  اإن  وق���ل 
تفر�ض ال�سني التعتيم على نف�سه� .

نيويورك  و  بو�ست   وا�سنطن  و  الأم��ري��ك��ي��ني  الربمل�نيني  م��ن  ع��دد  وراأى 
ت�ميز  اأن اإعالن ال�سني موؤ�سف خ��سًة يف اأوج اأزمة �سحية ع�ملية تبدو فيه� 

املعلوم�ت مهمة اأثر من اأي وقت م�سى . 
ال�سينية  الإج���راءات  �سريت جورن�ل  من جهته�  وول  وو�سفت �سحيفة 

بهجوم غري م�سبوق  على حرية ال�سح�فة.

ت�صعيد املواجهة 
الوب�ء  ملواجهة  اجلهود  تن�سيق  الع�مل  فيه  يح�ول  ال��ذي  الوقت  يف  لكن، 

الع�ملي، ل تكف القوت�ن العظمي�ن عن ت�سعيد املواجهة بينهم�.
وتبنى الرئي�ض الأمريكي دون�لد ترامب الثالث�ء و�سف الفريو�ض ال�سيني  
ليتحدث عن كورون� اجلديد، موؤكداً اأنه ج�ء من ال�سني واأعتقد اأنه� �سيغة 

دقيقة جداً .

دون�لد ترامب اإىل ال�سلطة يف مطلع 
ينت�سر  الوب�ء  ب��داأ  وعندم�   .2017
مواقف  ت����راوح����ت  ال�������س���ني،  خ�������رج 
اإدانة غي�ب  احلكومة الأمريكية بني 
يف  ال�سيني  اجل���ن��ب  ع��ن  ال�سف�فية 
الرئي�ض  البداية، والتعبري عن ثقة  
�سي  ال�سيني  ن��ظ��ريه  يف  الأم��ري��ك��ي 
من  ال�سني  من  للق�دمني  ب�سرعة  املتحدة  الولي�ت  منع  لكن  بينغ.  جني 

دخول اأرا�سيه�، اأث�ر غ�سب بكني.
ُتنهي  ل  الوب�ء  مك�فحة  اأن  ومف�ده�  وا�سحة  الأمريكية  الر�س�لة  وك�نت 
املتحدة  ال��ولي���ت  تعتربه�  التي  العمالقة  الآ�سيوية  الدولة  مع  املن�ف�سة 

خ�سمه� ال�سراتيجي الأول، على الأمد الطويل.
لوزارة  ال�سنوي  التقرير  امل��سي فر�سة عر�ض  الأ�سبوع  بومبيو يف  وانتهز 
اخل�رجية الأمريكية عن حقوق الإن�س�ن، ليدين ال�سي��سة ال�سينية يف اإقليم 
�سينغي�نغ، �سم�ل غرب ال�سني، اأين ُيحتجز مئ�ت الآلف من امل�سلمني على 

م� يبدو، ب��سم مك�فحة الإره�ب.
وتخو�ض اإدارة ترامب مواجه�ت على جبه�ت اأخرى �سد ال�سني، من الدف�ع 
عن الدميوقراطية يف هونغ كونغ، اإىل اإدانة نزعته� التو�سعية الع�سكرية يف 

بحر ال�سني اجلنوبي، مروراً ب�ته�مه� بتج�س�ض �سن�عي.
لكن ترامب اأكد اأن التف�ق التج�ري الذي اتخذ �سكل هدنة يف حرب الر�سوم 
اجلمركية، بعد اأ�سهر من املف�و�س�ت، لن يت�أثر ب�خلالف�ت اجلديدة ب�سبب 

فريو�ض كورون� اجلديد.
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عربي ودويل
مقاربة واحدة للجميع ل ت�صلح يف بالد العم �صام:

ملاذا ت�صّجل ن�صب انتحار ال�صباب ال�صود اأرقاما اأعلى...؟
•• الفجر -ريدا ووكر 
ترجمة خرية ال�صيباين

بني  النتحار  معدل  يرتفع  املتحدة،  الوليات  يف     
 ،2018 عام  وجمددا   ،2016 عام  ال�صود.  ال�صباب 
ك�صفت الإح�صاءات الوطنية اأنه بني الأطفال الذين 

اأعلى  كــان  �صنة،   11 اإىل   5 بني  اأعمارهم  ــرتاوح  ت
معدل للوفيات النتحارية بني ال�صكان ال�صود. وبني 
من  �صابا  وخم�صون  ت�صعة  انتحر  و2012،   2008
 2003 باأربع وخم�صني بني  مقارنة  افريقية،  اأ�صول 

و2007.
ال�صتق�صائية  الدرا�صة  اأظهرت  اأخــرى،  جهة  من     

بني  املخاطر  �صلوكيات  حول  �صنتني  كل  رى  جتجُ التي 
اأجراها مركز الوقاية من الأمرا�س  ال�صباب، والتي 
ومكافحتها عام 2015، اأنه مقارنًة بال�صباب من غري 
ذوي الأ�صول الإ�صبانية، كان طالب املدار�س الثانوية 
من الذكور ال�صود، الأكرث عددا بني الذين �صبق لهم 

حماولة النتحار مما تطلب عناية طبية.

   اأ�صتاذة علم النف�س، ومديرة خمترب الأبحاث املعني 
بالعالقات بني الثقافة واملخاطر واملرونة يف جامعة 
درا�صة  اإجراء  يف  موؤخًرا  �صاركت  تك�صا�س،  هيو�صنت، 
ملفات  اإن�صاء  ال�صروري  من  يكون  قد  اأنه  اإىل  ت�صري 
تعريف جديدة للمخاطر، من اجل حت�صني الوقاية 

من النتحار، وخا�صة بني الأمريكيني ال�صود.

اأن   ��� اأي�����سً اكت�سفن�  ك��م���  ن��ف�����س��ي. 
مرتبطة  ال���ع���ن�������س���ري���ة  جت����رب����ة 
ال�سب�ب  ل���دى  ان��ت��ح���ري��ة  ب���أف��ك���ر 

ال�سود كم� الب�لغني.
كيف تعرث على امل�صاعدة؟

ورع�ية  وان���ت���ب����ه  اه���ت���م����م  اإن     
ح�سن  اأول  ه�����ي  ال����را�����س����دي����ن 
للطفل. واإذا مت اكت�س�ف اأنه يفكر 
ن�سجعه  اأن  امل��ه��م  فمن  امل���وت،  يف 
اأفك�ره،  من  املزيد  يقول  اأن  على 
واأن ن�س�أله اإن ك�ن يعلم اأنه ميكن 
اأن ميوت. واإذا ك�ن الطفل يعتزم 
النتح�ر، يجب طلب م�س�عدة اأهل 
الخت�س��ض. وقد يكون الت�س�ل 
ال��ن��ف�����س��ي خي�ًرا  ال��دع��م  ب��خ��دم��ة 
للمراهقني الذين يحت�جون اإىل 
اأثن�ء الأزم���ة.    عندم�  امل�س�عدة 
اأخ�س�ئي يف  ب�إيج�د  الأم��ر  يتعلق 
الآب����ء  ي��ح��ت���ج  العقلية،  ال�سحة 
اخلي�رات،  من  وا�سعة  ق�ئمة  اإىل 
الت�بعة  النف�سية  ال��ع��ي���دات  منه� 
للج�معة التي تقدم خدم�ت تقوم 
على وق�ئع واأدل��ة، ووفق مقي��ض 
دقيقة  رع����ي���ة  وم���راك���ز  حم�����دد، 
الذين  ل��الأ���س��خ������ض  وم��ع��ت��م��دة 
واأي�  �سحي.  ت�أمني  لديهم  لي�ض 
ك�نت املوؤ�س�سة التي مت اختي�ره�، 
املوؤهل  امل��ع���ل��ج  ي��ك��ون  ان  مي��ك��ن 
اأ�سل  عن  خمتلًف�  اإثني  اأ�سل  ذو 

مر�س�ه.
اأو  ال����وال����دان  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب     
للجلو�ض  ا�ستعداد  على  الأول��ي���ء 
اليه،  وال����س���ت���م����ع  ال���ط���ف���ل،  م���ع 
مت�ًم�  يزعجه  م�  فهم  وحم�ولة 
و�سًع�  ال��ط��ف��ل  ي���واج���ه  ع��ن��دم��� 
�سعًب� وتدفًق� للم�س�عر. ويعتقد 
الإح�������س����ءات  ه����ذه  اأن  ال��ب��ع�����ض 
تلق�ء  م����ن  ���س��ت��ت��غ��رّي  امل���زع���ج���ة 
ن��ف�����س��ه���... رمّب�����، ول��ك��ن يف نف�ض 
ال��وق��ت، ف����إن اإن��ق���ذ ح��ي���ة واحدة 

ي�ستحق كل هذا اجلهد.
اأفك�ر انتح�رية ل يعني     وج��ود 
مراهق  اأو  طفل  اإدخ�����ل  ���س��رورة 
اأن  يعني  وه���ذا  امل�ست�سفى.  اإىل 
عميقة،  ع�طفية  �س�ئقة  ه��ن���ك 
هذه  اإنه�ء  يريد  ال�س�ب  هذا  واأن 
املع�ن�ة. وميكن للرا�سدين العثور 
حله�،  يف  وامل�س�عدة  امل�سكلة  على 
التع�مل  الطفل على  اأو م�س�عدة 

معه�.
   ت��ق��دم م�����س���در ع��رب الإنرنت، 
ع��ل��ى وج���ه اخل�����س��و���ض، مق�طع 
واملعلمني  ل��الآب���ء  مفيدة  فيديو 
اأن نقرح على الطفل  وال�سب�ب. 
التوقف عن امتالك اأفك�ر �سلبية، 
اأ�����س����واأ. ل ميكن  ي��ج��ع��ل الأم������ور 
وه�س��سة،  �سعف  ح�لة  يف  لطفل 
حّل م�س�كله دون دعم حقيقي من 

الرا�سدين الذين يعتنون به.
اأ�صتاذة علم النف�س 

بجامعة هيو�صنت.

الوعي ال�صامل 
مبخاطر النتحار

الأ�سب�ب  اأح��د  النتح�ر  اأ�سبح     
الولي�ت  يف  للوفّي�ت  الرئي�سية 
الفئ�ت  ج���م���ي���ع  ويف  امل����ت����ح����دة، 
العمرية، ولكن ب�سكل خ��ض بني 
امل��راه��ق��ني وال�����س��ب���ب. وه����ذا هو 
للوف�ة  ال��ث���ين  ال��رئ��ي�����ض  ال�سبب 
ب����ني الأط�����ف������ل ال����ذي����ن ت�����راوح 
ع�ًم�.  و34   10 ب��ني  اأع��م���ره��م 
ويجب اأن ميتلك الآب�ء واملعلمون 
واملهنيون ال�سحيون، القدرة على 
التحدث عن ذلك، وفهم املخ�طر 
التي يواجهه� الأطف�ل املعر�سون 
للخطر بغ�ض النظر عن عرقهم. 
يعملون  ال��ذي��ن  الأ�سخ��ض  لكن 
 � اأي�سً ال�سود، بح�جة  ال�سب�ب  مع 
بع�ض  الع���ت���ب����ر  يف  الخ�����ذ  اإىل 
النتح�ر  املف�هيم اخل�طئة حول 
اأ�سل  م��ن  الأم��ري��ك��ي  املجتمع  يف 

اأفريقي.
   ُولدت احدى هذه الأ�س�طري منذ 
م� يق�رب الثالثني ع�ًم�، عندم� 
اإيريل  كيفن  الأك�دميي�ن  خل�ض 
حوارهم�  عقب  اآك���ريز،  ورون���ل��د 
مع الق�س�و�سة الأمريكيني ال�سود، 
“م�سكلة  ك����ن  الن��ت��ح���ر  اأن  اإىل 
ال�سود  واأن  للبي�ض”،  ب�لن�سبة 
اع��ت���دوا م��واج��ه��ة م��ع���ن���ة احلي�ة 
دون اخل�سوع لإغراء النتح�ر... 

اإنه� اأ�سطورة. 
ففي �سوء املالحظ�ت التي يجب 
على الكثري من� اأن ي�سمعه� ب�سكل 
و�س�ئل  ت��ن��ق��ل��ه���  وال���ت���ي  ي���وم���ي، 
الأح��ي���ن، ف�إن  الإع���الم يف بع�ض 
وجهة النظر هذه حول النتح�ر 
اإل  تتغري  الأ���س��ود مل  املجتمع  يف 
ق���ل���ي���اًل.    والأه�����م م��ن ذل����ك، اإن 
التعرف على هوية ال�سب�ب ال�سود 
قد  انتح�ري  ن��زوع  لديهم  الذين 
اأك��رث �سعوبة من غريهم.  يكون 
ال�سب�ب  درا����س���ة،  ت�����س��ف  وه���ك���ذا، 
الإثنية  الأق���ل���ي����ت  م���ن  امل��ن��ح��در 
ال�سود  م��ن��ه��م  اجل���م��ع��ة،  ���س��ن  يف 
“النتح�ريني  ب����  الأم����ري����ك�����ن، 
ا�ستعدادا  اأق��ل  لأنهم  املخفيني” 
للك�سف عن اأفك�رهم املر�سية. ان 
احلظ،  ل�سوء  الفعل،  اىل  امل���رور 
ظ�هرة حقيقية حتدث اأحي�ًن� يف 
وقت مبكر جًدا، لذا هن�ك ح�جة 
ملع�جلة  اأك�����رب  ج���ه���ود  ب����ذل  اإىل 

م�سكلة ال�سحة الع�مة هذه.
و�سم  اأن  الأب�����ح������ث،  ُت���ظ���ه���ر     
الأ���س��خ������ض ال��ذي��ن ي��ع���ن��ون من 
ا����س���ط���راب����ت ن��ف�����س��ي��ة، واخل����وف 
الق�س�ء  من  ملزيد  التعر�ض  من 
والتهمي�ض اأو التج�هل، قد يدفع 
ال�سب�ب الأ�سود اىل عدم التعبري 

عن اأفك�رهم النتح�رية. 
ي����درك    م����ن ج���ه���ة اخ��������رى، ل 
ال�سحة  جم�������ل  يف  امل���ه���ن���ي���ون 

نوعية  اأن  وات�����س��ح  الن��ت��ح���ري��ة. 
النوم الرديئة ميكن اأن توؤدي اإىل 

تف�قم اأزمة ع�طفية.
   ويظهر بحثن� اأن �سعوبة البق�ء 
القي�دة  مثل  لأن�سطة  م�ستيقًظ� 
الجتم�عية،  ال���ت���ف����ع���الت  اأو 
ال����ن����وم،  ق���ل���ة  اإىل  ت�������س���ري  ال����ت����ي 
التعر�ض  خ��ط��ر  ب���زي����دة  ت��رت��ب��ط 
اأ�سع�ف،  اأرب��ع��ة  انتح�رية  لزم��ة 
غري  النف�سية  ب���لأزم���ت  مق�رنة 
الرا�سدين  ل�����دى  الن���ت���ح����ري���ة 
لعالج  يخ�سعون  ال��ذي��ن  ال�����س��ود 

   ويف درا����س���ة اأخ�����رى ن�����س��رت يف 
ال�س�مل،  النف�سي  ال��ط��ب  جملة 
خمتلفة  اأمن����������ًط����������  لح�����ظ�����ن������ 
للرا�سدين  ب�لن�سبة  للمخ�طر 
ب�لرا�سدين  م����ق�����رن����ًة  ال�������س���ود 
ال��ب��ي�����ض ال���ذي���ن مت ق��ب��ول��ه��م يف 
الطب النف�سي. نظرن� يف م�س�كل 
الأمريكيني  بني  ال�س�ئعة  النوم، 
ال�سود، وعالقته� ب�لنتح�ر: تعد 
العوامل  ال��ن��وم م��ن  ا���س��ط��راب���ت 
يتم  ان��ه  غري  لالنتح�ر،  اجلدية 
الزم����ت  يف  ���س���أن��ه���  م��ن  التقليل 

ال�سحة  وم��ت��خ�����س�����س��و  ال���ع����م���ة 
ع��وام��ل خطر  اأن  دائ��ًم���،  العقلية 
وفًق�  نف�سه�  هي  لي�ست  النتح�ر 

للمجموع�ت العرقية.
واحدة  مق�ربة  ان  وللتب�سيط،     
لتحديد  ت�����س��ل��ح  ل  ول��ل��ج��م��ي��ع، 
النتح�ر. ومع ذلك، مل  خم�طر 
ندر،  فيم�  ال  اإج����راء،  اأي  يتخذ 
مل��ع���جل��ة ه���ذه الأزم�����ة اخلطرية 
على نحو متزايد. وك�أمريكية من 
نف�س�نية،  وطبيبة  اأفريقي  اأ�سل 
عندم�  ال�سديد  ب�لإحب�ط  اأ�سعر 

الأط�����ف������ل، يف ح����ني ك�ن  مي�����وت 
ب�لإمك�ن اإنق�ذهم.

احتياجات حمددة 
لل�صحة العقلية

ال�سحة  خ���دم����ت  م��ع��ظ��م  ان      
لي�ست  امل��ت��خ�����س�����س��ة،  ال��ن��ف�����س��ي��ة 
م�������س���م���م���ة ل������راع������ي ال�����ف�����روق 
ال��ث��ق���ف��ي��ة والج���ت���م����ع���ي���ة. فقد 
اأن  ال���ب���ح���ث���ي،  ف���ري���ق���ي  اأظ�����ه�����ر 
التحدي�ت التي يواجهه� الأطف�ل 
ال�سود، والذين عليهم التكيف مع 
�سي�ق ثق�يف مزدوج، قد تزيد من 

النتح�رية.     امل��ي��ول  تطور  خطر 
اأجريت  التي  الأب��ح���ث  واأظ��ه��رت 
ال�سود  الن�س�ء  اأن  را���س��دي��ن،  م��ع 
يديرون  الذين  ال�سود  وال��رج���ل 
اأو  اأوروبية  بطريقة  �سغوط�تهم 
ف��ردي��ة ب����دًل م��ن الع��ت��م���د على 
ال��ع��ن���ي��ة الإل���ه���ي���ة، ك����ن���وا اأك���رث 
النتح�ر.  يف  ل��ل��ت��ف��ك��ري  ع��ر���س��ة 
ومل يكن هذا هو احل�ل ب�لن�سبة 
ي�ستخدمون  الذين  لالأ�سخ��ض 
م�����وارد روح����ن���ي���ة، اأك�����رث جت����ذًرا 
م�س�كلهم.     ل���ت���ح���ّم���ل  ث���ق����ف���ًي����، 

ثق�فية،  اخ��ت��الف���ت  وج���ود  فعند 
ا�ستخدام  امل��ع���جل��ني  ع��ل��ى  ي��ج��ب 
�سحيح  تقييم  اج��ل  من  خي�لهم 
خل���ط���ر اق�������دام م���ر����س����ه���م على 
املث�ل،  ���س��ب��ي��ل  ع��ل��ى  الن���ت���ح����ر.  
يواجهه�  التي  العن�سرية  ت�سكل 
ال�سود،  الأم���ري���ك���ي���ني  ال�����س��ك���ن 
منهم.  للعديد  اإ�س�فية  �سغوًط� 
�سغوط�تهم  تتطلب  ه��ن���،  وم���ن 
اأ�س�ليب  النف�سية،  وم�سكالتهم 
وحلول خمتلفة عن تلك الف�علة 

ل�س�لح البي�ض.

ال�سب�ب ال�سود يكتمون م�س�عرهم

ارتف�ع ن�سبة النتح�ر بني ال�سب�ب ال�سودتختلف مق�ربة الظ�هرة بني ال�سود والبي�ض

احلق يف احلي�ة لل�سود ق�سية مفتوحة يف الولي�ت املتحدة

ل يدرك متخ�ص�صو ال�صحة العقلية دائًما اأن عوامل النزوع لالنتحار لي�صت هي نف�صها وفًقا للمجموعات العرقية

خدمات  معظم 
النف�صية  ال�صحة 
امل��ت��خ�����ص�����ص��ة 
م�صممة  لي�صت 
الفروق  لرتاعي 
ال���ث���ق���اف���ي���ة 
والج��ت��م��اع��ي��ة

ي��ج��ب م��راع��اة 
اختلفات  وجود 
من  ث��ق��اف��ي��ة، 
تقييم  اأج�����ل 
خلطر  �صحيح 
املر�صى  اأق���دام 
ع��ل��ى الن��ت��ح��ار 

العن�سرية من العوامل الدافعة لالنتح�ر

تتطلب �صغوط ال�صود وم�صكالتهم النف�صية اأ�صاليب وحلــول خمتلفــة عن تلك الفاعلــة ل�صالــح البي�س
ت�صكل العن�صرية التي يواجهها الأمريكان ال�صود �صغًطا اإ�صافيا للعديد منهم 
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املال والأعمال
مركز دبي املايل يختار اأع�صاء املجل�س الإ�صرايف خلطة �صناديق مدخرات املوظفني يف مكان العملتنفيذ م�صروع تطوير وتطبيق متطلبات ا�صتدامة القطاع ال�صناعي يف اأبوظبي

ال�ستدامة يف القط�ع�ت القت�س�دية الداعمة لالقت�س�د املحلي لالإم�رة مب� 
الن�جت املحلي  امل�ستدامة ويعزز من م�س�همته� يف  التنمية القت�س�دية  يحقق 

الإجم�يل لالإم�رة.
امل�س�نع ذات  امل�سروع �سريكز يف مرحلته الأوىل على  ان  اإىل  املن�سوري  واأ�س�ر 
الإنت�ج الع�يل وامل�ستخدمة للط�قة بكمي�ت كبرية والتي له� ت�أثري على البيئة 
تنمية  مكتب  ا�سراتيجية  يحقق  مب�  والغ�زات  الكربون  انبع�ث�ت  خالل  من 
ال�سن�عة يف تدعيم امل�س�نع يف اإم�رة اأبوظبي لتحقيق ال�ستدامة. من ج�نبه 
وال�سالمة  وال�سحة  البيئة  اإدارة  مدير  العولقي  �س�لح  نبيل  املهند�ض  ذك��ر 
مبكتب تنمية ال�سن�عة ان امل�سروع يهدف اإىل تقليل كث�فة الط�قة يف الإنت�ج 
عن طريق تقليل ال�ستهالك اإىل حوايل 8 -12? وكذلك 20 – 50 ? من 
ا�ستهالك املي�ه ميكن اأن ينخف�ض يف العملي�ت ال�سن�عية عن طريق التغيري 

يف املم�ر�س�ت وتنفيذ احللول املحتملة املت�حة يف ال�سوق.

••اأبوظبي-وام:

اأبوظبي عن  القت�س�دية  التنمية  لدائرة  الت�بع  ال�سن�عة  تنمية  اأعلن مكتب 
وذلك  ال�سن�عي  القط�ع  ا�ستدامة  متطلب�ت  وتطبيق  تطوير  م�سروع  تنفيذ 
ومق�رن�ت  اأ�س��ض  خط  وو�سع  ال�سن�عية  الت�سغيلية  العملي�ت  درا�سة  بهدف 

لتوفري فهم وا�سح لأداء القط�ع ال�سن�عي يف اأبوظبي.
ال�سن�عة  تنمية  ملكتب  التنفيذي  املدير  املن�سوري  منيف  �سع�دة حممد  وق�ل 
ال�ستدامة  عن��سر  على  تركز  التي  نوعه�  م��ن  الأوىل  تعد  امل��ب���درة  ه��ذه  اأن 
البيئية  والب�سمة  واملي�ه  الط�قة  وكث�فة  امل��واد  حتويل  كف�ءة  مثل  الرئي�سية 
مك�ن  يف  وال�سو�س�ء  للملوث�ت  املهني  التعر�ض  عن  ف�ساًل  النف�ي�ت  واإدارة 
العمل. واأو�سح �سع�دته اأن م�سروع تطوير وتطبيق متطلب�ت ا�ستدامة القط�ع 
ال�سن�عي ي�أتي يف اإط�ر جهود دائرة التنمية القت�س�دية الرامية اىل حتقيق 

•• دبي-الفجر: 

الأو�سط  ال�سرق  ال��رائ��د يف منطقة  ال��ع���مل��ي،  امل���يل  دب��ي  اأع��ل��ن مركز 
الإ�سرايف  املجل�ض  اأع�س�ء  تعيني  عن  ام�ض  اآ�سي�،  وجنوب  واأفريقي� 
خلطة �سن�ديق مدخرات املوظفني يف مك�ن العمل التي مت اإطالقه� 
موؤخراً، بهدف دعم املوظفني يف مركز دبي امل�يل الع�ملي يف التخطيط 
 1 يف  طرحت  التي  امل��ب���درة،  ه��ذه  ومتثل  وت�أمينه.  امل���يل  مل�ستقبلهم 
تهدف  اخلدمة  نه�ية  ل�ستحق�ق�ت  مبتكرة  خطة   ،2020 فرباير 
اإىل اإع�دة هيكلة النظ�م احل�يل ل�ستحق�ق�ت ومك�ف�آت نه�ية اخلدمة 
ليتحول اإىل خطة مدخرات ممّولة ومدارة ب�سكل متخ�س�ض وق�ئمة 
على �سداد م�س�هم�ت حمددة. وتتيح املب�درة للموظفني فر�سة تقدمي 
�سن�ديق  خلطة  الإ���س��رايف  املجل�ض  و�سيتوىل  الختي�رية.  امل�س�هم�ت 

مدخرات املوظفني يف مك�ن العمل مهمة الإ�سراف على �سوؤون احلوكمة 
واجلوانب التج�رية غري اخل��سعة لالإ�سراف التنظيمي من اخلطة. 
كم� �سي�سمن املجل�ض حم�ية م�س�لح جميع املوظفني واأ�سح�ب العمل 
الذين يتخذون من املركز امل�يل مقراً لأعم�لهم. وبدوره�، �ست�سرف 
كل  لواجب�ت  التنظيمية  اجلوانب  على  امل�لية  للخدم�ت  دبي  �سلطة 

من الأمني الرئي�سي ومدير اخلطة.
و�ست�سم ق�ئمة اأع�س�ء املجل�ض الإ�سرايف كاًل من:

• ح�مد ك�ظم، رئي�ض م�ستقل للمجل�ض
امل�يل  دب��ي  �سلطة مركز  الكتبي، ممثلني عن  ومدية  في�سر  ج���ك   •

الع�ملي
• ثينجي مويو، ممثل عن املوظفني

• جوردون ب�ر، ممثل عن اأ�سح�ب العمل

جمل�س اإدارة بنك اأبوظبي التجاري يعلن عن انتخاب خلدون خليفة املبارك رئي�صًا ملجل�س اإدارة البنك 

جمموعة بنك اأبوظبي التجاري تّتخذ اإجراءات قيا�صية لدعم عملء املجموعة يف ظل الأو�صاع الراهنة
مب��سر  ب�سكل  مدخولتهم  ت�أثرت  الذين  القرو�ض  اأ�سح�ب  للعمالء   •
 3 مل��دة  ال�سهرية  اأق�س�طهم  �سداد  ت�أجيل  �سيتم  ال��راه��ن،  الو�سع  نتيجة 

اأ�سهر مع اإعف�ئهم من الر�سوم والفوائد املرتبة على هذا الت�أجيل. 
ت�أجيل ال�سداد ملدة �سهر عند الطلب جلميع العمالء امل�ستفيدين من   •
مع  العق�ري  التمويل  وقرو�ض  ال�سي�رات  وقرو�ض  ال�سخ�سية  القرو�ض 

الإعف�ء من الر�سوم على طلب�ت الت�أجيل.
• تخفي�ض مبلغ الدفعة الأوىل بن�سبة %5 للمتقدمني للح�سول على 

متويل عق�ري لأول مرة.
• الإعف�ء من الر�سوم املرّتبة على عملي�ت ال�سداد ب�لبط�ق�ت املدفوعة 

ب�لعمالت الأجنبية نتيجة اإلغ�ء رحالت ال�سفر.
بط�ق�ت  م�ستحق�ت  �سداد  عن  الت�أخري  ر�سوم   %50 بن�سبة  تخفي�ض   •

الئتم�ن.
ر�سوم  اأو  ف��وائ��د  اأي  دون  ال��درا���س��ي��ة  ال��ر���س��وم  تق�سيط  ب��رام��ج  ت��وف��ري   •

خدمة.
عرب  النقدي  ال�سحب  عملي�ت  على  املرّتبة  الر�سوم  البنك  يتحمل   •
من  لأيٍّ  الت�بعة  الآيل  ال�����س��ّراف  اأج��ه��زة  م��ن  املب��سر  اخل�سم  ب��ط���ق���ت 

البنوك املتواجدة يف دولة الإم�رات العربية املتحدة.
 ب�لن�سبة للعمالء من ال�سرك�ت ال�سغرية واملتو�سطة وحر�س�ً من البنك 
ع��ل��ى دع���م ه���ذه ال�����س��رك���ت خ���الل ه���ذه امل��رح��ل��ة، مت اع��ت��م���د الج�����راءات 

الت�لية:
لعمالء  الطلب  عند  �سهر  ملدة  الئتم�نية  الت�سهيالت  اأق�س�ط  ت�أجيل   •

مدار  على  امل��ت���ح  الت�س�ل  وم��رك��ز  املتطورة  الرقمية  امل�سرفية  قنواتن� 
ال�س�عة، حيث ميكنهم من خالله� اإجن�ز معظم املع�مالت امل�سرفية.

ب�لن�سبة لل�سرك�ت التج�رية الكربى، ي�ستمر بنك اأبوظبي التج�ري بدعم 
جميع عمالئه من ال�سرك�ت  التج�رية الكربى التي من املحتمل ت�أثره� 
ب�لو�سع القت�س�دي الراهن، وعليه يدعوهم البنك للتوا�سل مع مديري 

عالق�تهم امل�سرفية ملن�ق�سة اخلي�رات املت�حة اأم�مهم.
ب�لن�سبة لعمالء �سركة اأبوظبي التج�رّي لالأوراق امل�لّية، يف �سوء تعليم�ت 
ممن  العمالء  التج�ري  اأبوظبي  بنك  يحث  الأخ���رية،  امل��رك��زي  امل�سرف 
اأقل من  اإىل  بهم  ب�له�م�ض اخل��سة  التداول  اأر�سدة ح�س�ب�ت  انخف�ست 
م�ستوى ه�م�ض الوق�ية، على التوا�سل مع مديري عالق�تهم امل�سرفية 
التج�ري  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة  ل��ع��م��الء  ب�لن�سبة  امل��ن������س��ب��ة.  احل��ل��ول  لإي��ج���د 
5 ملي�ر درهم  الهند�سية،  التج�ري للخدم�ت  اأبوظبي  للعق�رات و�سركة 
ل�سداد التزام�ت املق�ولني و�سرك�ء الأعم�ل الآخرين املعتمدة خالل الع�م 

اجل�ري وذلك يف غ�سون ثالثني يوم�ً من ت�ريخ املوافقة.
للخدم�ت  التج�ري  اأبوظبي  �سركة  ق�مت  الأع��م���ل،  مم�ر�سة  ولت�سهيل 
اإلكرونية  بتفعيل من�سة  للعق�رات  التج�ري  اأبوظبي  الهند�سية و�سركة 
لتمكني �سرك�ئه� من تقدمي الوث�ئق واملرا�سالت عرب الإنرنت. كم� مت 

تفعيل من�سة اإلكرونية للربط مع دائرة امل�لية يف اأبوظبي.
و�ستقدم �سركة اأبوظبي التج�ري للعق�رات مل�ست�أجري عق�راته� املت�أثرين 
ب�لو�سع القت�س�دي الراهن اإعف�ًء من الر�سوم الإدارية لالأ�سهر الثالثة 

املقبلة مع اإت�حة خي�ر تق�سيط دفع�ت الإيج�ر على اأق�س�ط �سهرية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

الإجراءات  من  �س�ملة  حزمة  التج�ري  اأبوظبي  بنك  جمموعة  اعتمدت 
التداعي�ت القت�س�دية يف ظل  اإىل حم�ية عمالء املجموعة من  الرامية 
القي�دة  توجيه�ت  مع  ان�سج�م�ً  وذلك  امل�ستجد،  كوفيد-19  وب�ء  تف�سي 
القت�س�دي  ال��دع��م  وخ��ط��ة  املتحدة  العربية  الإم�����رات  ل��دول��ة  احلكيمة 
ال�س�ملة التي اعتمده� م�سرف الإم�رات العربية املتحدة املركزي بقيمة 
100 ملي�ر درهم. لقد األقت التطورات الأخرية لل�سحة الع�مة بظالله� 
على الأ�سواق امل�لية وال�سرك�ت والأفراد،حيث اأعلن امل�سرف املركزي عن 
�سل�سلٍة من الإجراءات الداعمة للتخفيف من اأثر التحدي�ت القت�س�دية 
الع�ملية الراهنة، كم� قررت جمموعة بنك اأبوظبي التج�ري بدوره� تنفيذ 
اإجراءات من �س�أنه� حم�ية عمالء املجموعة وم�س�عدتهم على جت�وز هذه 
املرحلة. واأطلقت املجموعة �سل�سلة من الإجراءات الحرازية الداعمة، 
اعتب�راً من 2 اأبريل 2020 وحتى نه�ية �سهر يونيو 2020، و�سي�ستفيد 
منه� اأكرث من 1.2 مليون من العمالء الأفراد وم� يزيد على 50،000 
من  الراهنة  الإقت�س�دية  ب�لأو�س�ع  املت�أثرين  ومتو�سطة،  �سغرية  �سركة 
عمالء بنك اأبوظبي التج�ري وم�سرف الهالل مم� يتيح لهم ال�ستف�دة 
من  والإعف�ء  عليهم  املرتبة  القرو�ض  اأق�س�ط  �سداد  ت�أجيل  برامج  من 
اأ�سهر، خ��سعة لتقييم املجموعة ح�سب   6 اأق�س�ه�  الفوائد املرتبة ملدة 
كل ح�لة. ب�لن�سبة للعمالء الأفراد لدى بنك اأبوظبي التج�ري وم�سرف 

الهالل، ت�سمل الإجراءات كل مم� يلي:

ت�سهيالت متويل الأعم�ل واملعدات مع اإعف�ء من ر�سوم اخلدم�ت.
• خف�ض معدلت الف�ئدة والربح )للتمويل الإ�سالمي( بن�سبة ت�سل اإىل 

3% على جميع ت�سهيالت متويل الأعم�ل للعمالء.
• خف�ض معدلت الف�ئدة والربح )للتمويل الإ�سالمي( بن�سبة ت�سل اإىل 

1% على جميع ت�سهيالت متويل املعدات للعمالء.
مل�س�عدة  ك��ل ح�لة  الع�مل ح�سب  امل���ل  راأ����ض  ت�سهيالت  اإع����دة ج��دول��ة   •

العمالء على جت�وز حتدي�ت توفري ال�سيولة النقدية.
• خف�ض ر�سوم خدمة ال�سداد من خالل اأجهزة نق�ط البيع بن�سبة 50% 

لل�سرك�ت التي ل يتج�وز حجم املبيع�ت لديه� 5 ماليني درهم �سنوي�ً.
لل�سرك�ت  ر�سيد  دون  احل�س�ب�ت  على  املرتبة  الر�سوم  جميع  خف�ض   •

ال�سغرية واملتو�سطة بن�سبة 50%.
• خف�ض احلد الأدنى ملتطلب�ت متو�سط الر�سيد جلميع فئ�ت ح�س�ب�ت 

ال�سرك�ت ال�سغرية واملتو�سطة اإىل 10،000 درهم �سهري�ً.
فروع  جميع  �ستوا�سل  البديلة،  امل�سرفية  وال��ق��ن��وات  للفروع  ب�لن�سبة 
مل  م�  ب�لك�مل  خدم�ته�  تقدمي  يف  و�ست�ستمر  ك�ملعت�د  عمله�  املجموعة 
اإط���ر احلف�ظ  ويف  املخت�سة.  ال�سلط�ت  ذلك من  تعليم�ت خالف  ت�سدر 
تطبيق  يف  املجموعة  ت�ستمر  وال��ع��م��الء،  املوظفني  و�سالمة  �سحة  على 
برن�مج مكثف لعملي�ت تعقيم وتطهري الفروع واملب�ين الأخرى الت�بعة 
وفق�ً  املهنية  وال�سالمة  ال�سحة  ب�إ�سراط�ت  املوظفون  يلتزم  كم�  له�. 
لإر�س�دات اجله�ت ال�سحية احلكومية. ومع ذلك، ف�إنن� نحث العمالء على 
زي�رة الفروع عند ال�سرورة الق�سوى فقط، وال�ستع��سة عنه� ب��ستخدام 

يف  ال�س�رية  امل�سرفية  لالأنظمة 
دولة الإم�رات.

اأب���وظ���ب���ي  ب���ن���ك  اإدارة  جم���ل�������ض 
التج�ري 

املب�رك،  مع�يل خلدون خليفة   „
رئي�ض جمل�ض الإدارة

„ �سع�دة - ح�سني ج��سم النوي�ض، 
ن�ئب رئي�ض جمل�ض الإدارة

„ ال�سيد - اأحمد �سعيد الكليلي
„ ال�سيد - حممد علي الظ�هري

„ ال�سيد - عالء عريق�ت
„ ال�سيد -عبد اهلل خليل املطوع
„ ال�سيد - خ�لد ح�جي اخلوري

دمي����������ض  خ������ل�����د   - ال�������س���ي���د   „
ال�سويدي

„ ال�سيدة - ع�ئ�سة احلالمي
„ ال�سيد - ك�رلو�ض عبيد

„ ال�سيد- �سعيد حممد املزروعي

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي  بنك  اإدارة  جمل�ض  اأعلن 
ام�����ض عن  اجتم�عه  ال��ت��ج���ري يف 
ان��ت��خ���ب م��ع���يل خ���ل���دون خليفة 
املب�رك رئي�س�ً ملجل�ض اإدارة البنك 
النوي�ض  ج������س��م  ح�سني  و���س��ع���دة 

ن�ئب�ً لرئي�ض جمل�ض الإدارة.
وق��د �سدر ال��ق��رار خ��الل اجتم�ع 
بعد  وذل��ك  ام�ض  الإدارة  جمل�ض 
العمومية  اجل���م���ع���ي���ة  اج���ت���م����ع 
اأقر  ال��ذي  البنك  يف  للم�س�همني 
ب��ت��ع��ي��ني ك���ل م���ن م��ع���يل خلدون 
�سعيد  اأح���م���د  وال�������س����دة  امل���ب����رك 
الظ�هري  علي  وحممد  الكليلي 
الإدارة،  جمل�ض  يف  ج��دد  اأع�����س���ء 
ب����دًل ع���ن ���س��ع���دة ع��ي�����س��ى حممد 
ال�سويدي ومع�يل حممد �س�عن 

على  اأن������ه  اإىل  امل�����ب������رك  واأ������س������ر 
الراهنة  ال��ت��ح��دي���ت  م��ن  ال��رغ��م 
الكلي  الق���ت�������س����دي  امل�����س��ه��د  يف 
التج�ري  اأب����وظ����ب����ي  ب���ن���ك  ف�������إن 
رائدة  م�سرفية  موؤ�س�سة  بو�سفه 
الت�سنيف�ت  اأع���ل���ى  ع��ل��ى  ح����ئ���زة 
ال�ستثم�رية ق�در على النطالق 
ب�سالم عرب التقلب�ت القت�س�دية 
التنظيمية  وال��ت��غ��ريات  ال��ع���مل��ي��ة 

التي ي�سهده� الع�مل.
ومن اأهم الأولوي�ت التي �سيعمل 
توطني  ح����ل���ي����ً  ال���ب���ن���ك  ع��ل��ي��ه��� 
الوظ�ئف وتطوير كف�ءات الك�در 
الب�سري، اإىل ج�نب تعزيز التطور 
وتطوير  والتكنولوجي  الرقمي 

ق�عدة  اأج��ل خدمة  العملي�ت من 
وت�أ�سي�ض  احل����ل���ي���ني  ال���ع���م���الء 
مزيد  لتحقيق  ج��دي��دة  من�س�ت 

من النمو.
املب�رك  خ���ل���دون  م���ع����يل  ي�����س��غ��ل 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������ض  م��ن�����س��ب 
يف  امل��ن��ت��دب  والع�سو  للمجموعة 
وهو  لال�ستثم�ر  م��ب���دل��ة  ���س��رك��ة 
التنفيذية،  ال�سوؤون  جه�ز  رئي�ض 
التنفيذي  امل��ج��ل�����ض  يف  وع�����س��و 

لإم�رة اأبوظبي.
من  ك����ل  ت���ع���ي���ني  اأن  اإىل  ي�������س����ر 
اأح���م���د ���س��ع��ي��د ال��ك��ل��ي��ل��ي وحممد 
ملوافقة  يخ�سع  ال��ظ���ه��ري  ع��ل��ي 
وفق�ً  امل��رك��زي  الإم�����رات  م�سرف 

ال��ه���م��ل��ي وال�����س��ي��د حم��م��د حمد 
املهريي الذين غ���دروا من��سبهم 

يف جمل�ض الإدارة.
وت����أت���ي ه���ذه ال��ت��ع��ي��ي��ن���ت يف وقت 
ي����وا�����س����ل ف����ي����ه ب����ن����ك اأب����وظ����ب����ي 
التج�ري م�سريته الن�جحة عقب 
الندم�ج مع بنك الحت�د الوطني 
وال�ستحواذ على م�سرف الهالل، 
من اأجل تعزيز قدراته كموؤ�س�سة 
ع�لية  اإم�����ك������ن������ت  ذات  م����ل���ي���ة 
القت�س�دي  النمو  يف  للم�س�همة 

لدولة الإم�رات.
وق���د اأ���س��ب��ح ال��ب��ن��ك ح���ل��ي���ً ث�لث 
دولة  يف  م�سرفية  موؤ�س�سة  اأك��رب 
الإم������������رات، وواح���������داً م����ن اأك����رب 

جمل�ض الإدارة، اأن ي�سبح موؤ�س�سة 
م�لية م�ستقرة وقوية، حيث جنح 
���س��ع���دة ال�����س��وي��دي، خ���الل فرة 
العبور  الإدارة، يف  رئ��سته ملجل�ض 
التحدي�ت  ب�لبنك عرب كثري من 
الع�ملية  امل�لية  الأزم���ة  بينه�  م��ن 
دور  ل���ه  وك������ن   .2008 ع�����م  يف 
كبري يف النمو الذي حققه البنك 
ع��ل��ى م����دى اأك�����رث م���ن ع��ق��د من 
الزمن حيث ق�د البنك بنج�ح يف 
واحدة من اأهم عملي�ت الندم�ج 
لي�سبح  امل��ن��ط��ق��ة  ���س��ه��دت��ه���  ال��ت��ي 
تقدم  را�سخة  م�سرفية  موؤ�س�سة 
الطويل  امل��دى  على  ع�لية  قيمة 

مل�س�هميه� وللدولة.”

ال���ت���ي تقدم  امل����ل���ي���ة  امل���وؤ����س�������س����ت 
اخل����دم�����ت امل�����س��رف��ي��ة ل���الأف���راد 
بق�عدة  يتمتع  ح��ي��ث  ال���دول���ة  يف 
عميل،  املليون  على  تزيد  عمالء 
 250 ال����ق����رو�����ض  وب����ل����غ �����س�����يف 
ودائع  بلغت  دره��م يف حني  ملي�ر 
العمالء 262 ملي�ر درهم كم� يف 

31 دي�سمرب 2019.
ق������ل مع�يل  امل���ن��������س���ب���ة،  وب����ه����ذه 
امل���ب����رك، رئي�ض  خ���ل���دون خ��ل��ي��ف��ة 
بنك  جم���م���وع���ة  اإدارة  جم��ل�����ض 

اأبوظبي التج�ري:
اأبوظبي  ب���ن���ك  ا����س���ت���ط����ع  “لقد 
التج�ري، حتت قي�دة �سع�دة عي�سى 
اأع�س�ء  وبقية  ال�سويدي  حممد 

اجلزيل  ب�ل�سكر  اأت��ق��دم  اأن  “اأود 
ل���������س����ع�����دة ع���ي�������س���ى ال�������س���وي���دي 
اله�ملي  �س�عن  حممد  وم��ع���يل 
املهريي  ح��م��د  وال�����س��ي��د حم��م��د 
ع���ل���ى م�����س���ه��م��ت��ه��م ال���ق���ي���م���ة يف 
ال���ن���ج����ح����ت ال���ت���ي ح��ق��ق��ه��� بنك 
اأبوظبي التج�ري خالل ال�سنوات 

امل��سية.”
كرئي�ض  ب����ل���ع���م���ل  ف���خ���ور  “اأن� 
هذه  يف  اجل��دي��د  الإدارة  ملجل�ض 
ت�ريخ  م����ن  اجل�����دي�����دة  امل���رح���ل���ة 
املجل�ض  اأولوية  و�ستركز  البنك. 
البنك  وتوجيه م�سرية  دعم  على 
ا�سراتيجية  تنفيذ  على  والعمل 

النمو امل�ستدام.  

عجمان احلرة تتخذ جمموعة من التدابري الحرتازية ملواجهة فريو�س كورونا امل�صتجد

املنطقة تتيح اأكرث من 150 خدمة عرب من�صاتها الإلكرتونية  

خالل زيارة راكز

تايلند واأندوني�صيا تتعرفان على اقت�صاد راأ�س اخليمة 
ب�����س��ك��ل منتظم  ال��ع��م��ل  ا���س��ت��م��راري��ة 
م�س�لح  ي��خ��دم  مب���  احل���رة  ب�ملنطقة 
امل�ستثمرين و�سالمة جمتمع العم�ل 

والم�رة والدولة.
اأن م��ن��ط��ق��ة ع��ج��م���ن احل���رة  ي���ذك���ر 
اقت�س�د  من��و  يف  حم��وري���ً  دوراً  تلعب 
اإم�رة عجم�ن ذلك اإنه� وجهة اأعم�ل 
رائدة ت�ستقطب امل�ستثمرين من ك�فة 
اأرج���ء الع�مل وتوفر لهم الكثري من 

الت�سهيالت واخلدم�ت. 

راكز  اأط��ل��ق��ت  امل��ج���لت.  خمتلف  يف 
ا�سراتيجيته�  الع�م  ه��ذا  مطلع  يف 
دعم  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي  ال�سن�عية 
ال���ق���ط����ع ال�����س��ن���ع��ي ب�����إم�����رة راأ�����ض 
ن�سبته  مب���  ي�س�هم  وال���ذي  اخليمة 
%28 من الن�جت املحلي الإجم�يل 
ل�����الإم������رة. وب����ن�����ًء ع��ل��ي��ه ف������إن راك���ز 
املزيد  ج���ذب  ع��ل��ى  ب������س��ت��م��رار  تعمل 
الآ�سيوية  ال�سن�عية  ال�سرك�ت  من 
يزيد  م���  اإىل  لالن�سم�م  وت��دع��وه��� 
جمتمع  يف  تعمل  �سركة   770 على 
امل���ن���ت���ج���ني ال���ع����مل���ي���ني امل�����زده�����ر يف 

من�طقه� ال�سن�عية الثالثة.

اجلهود  ب�����ذل  �����س����رورة  ب���ل��ت��ك��ل��ي��ف 
ت�أتي  واأ�س�فت:   للفريو�ض  للت�سدي 
التزامن�  ���س��ي���ق  يف  الإج������راءات  ت��ل��ك 
املوظفني  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن،  ب�����س��الم��ة 
واملتع�ملني ب�ملنطقة وكذلك مت��سي�ً 
دولتن�  تطبقه�  التي  ال�سي��س�ت  م��ع 
فريو�ض  تف�سي  لح���ت���واء  ال��ر���س��ي��دة 
كورون�. ومن ج�نبن� ف�إنن� نعمل على 
من�  حر�س�ً  ا�ستب�قية  خطوات  اتخ�ذ 
على  وح��ف���ظ���ً  اجلميع  �سالمة  على 

تقدمه� راكز لل�سرك�ت الآ�سيوية.
ك���م���� ج�����رى اأث����ن�����ء ال���ل���ق����ء جت�����ذب 
اأطراف احلديث حول اقت�س�د اإم�رة 
راأ�ض اخليمة وكيف اأ�سبحت الإم�رة 
ال�سن�ع�ت  ملختلف  اقت�س�دي�ً  مركزاً 
ال���ت���ي ازده�������رت ف��ي��ه��� ع������الوًة على 
ال��ت��ي  تبذله� راك���ز جلذب  اجل��ه��ود 
املزيد من ال�سرك�ت الآ�سيوية للعمل 
ال�سرك�ت  مت��ث��ل  ح��ي��ث  الإم�������رة،  يف 
اإجم�يل  %53 من  الآ�سيوية ن�سبة 
ن�سبة ال�سرك�ت الع�ملة يف راكز بعدد 
�سركة   8000 ي��ف��وق  م���  اإىل  ي�سل 
وال�ست�س�رية  التج�رية  ب��ني  تتنوع 

دولة الم�رات للوق�ية من الفريو�ض، 
ب�إجن�ز  وامل�ستثمرين  امل��وردي��ن  اإل���زام 
امل�س�رف  عرب  امل�لية  املع�مالت  ك�فة 
دون احل�جة لزي�رة املنطقة، وتطبيق 
ن���ظ����م ال���ع���م���ل ع����ن ب���ع���د ل���ع���دد من 
فع�لية  م��دى  من  للت�أكيد  املوظفني 
ت��ل��ك اخل���ط���وة، اع��ت��م���د خ��ط �س�خن 
للتوا�سل مع املنطقة، وتعقيم املب�ين 
واملرافق  واأكدت �سع�دة ف�طمة �س�مل، 
م��دي��ر ع����م م��ن��ط��ق��ة ع��ج��م���ن احلرة 

ت�����س���ي��رات ���س��ريي��ف���ت، ق��ن�����س��ل ع�م 
مم��ل��ك��ة ت���ي��الن��د ل���دول���ة الإم�������رات 
اأثن�ء  ج��رى  حيث  امل��ت��ح��دة  العربية 
اللق�ء من�ق�سة تعزيز فر�ض التع�ون 
الت�يالندية  ال�سرك�ت  بني  امل�سرك 
ال��ل��ق���ءات وفد  والإم���رات��ي��ة. ح�سر 
القن�سليتني  امل�ستوى من كال  رفيع 
اجلهود  فع�لية  مدى  عك�ست  والتي 
املبذولة يف اإم�رة راأ�ض اخليمة ع�مًة 
العالق�ت  ل��ت��ع��زي��ز  خ��������س���ًة  وراك������ز 
م��ع ج��م��ه��وري��ة اإن��دون��ي�����س��ي��� ومملكة 
ت���ي��الن��د وت�����س��ج��ي��ع ال���س��ت��ث��م���ر عن 
التي  والت�سهيالت  اخلدم�ت  طريق 

•• عجمان-الفجر: 

يف اإط�ر �سعيه� لتعزيز م�ستوى �سحة 
ميثلون  مم��ن  امل�ستثمرين  و�سالمة 
العم�ل  ج��ن�����س��ي��ة،   140 م���ن  اأك�����رث 
عجم�ن  منطقة  اأطلقت  واملوظفني، 
احل������رة جم���م���وع���ة م����ن الإج���������راءات 
للت�سدي  ت��ه��دف  ال��ت��ي  الح���رازي���ة 
امل�ستجد  ك���ورون����  ف��ريو���ض  لن��ت�����س���ر 
لعدد  و���س��ل  وال���ذي  )كوفيد-19(، 

من دول الع�مل.   
وعلى �سعيد مت�سل، قطعت منطقة 
ع��ج��م���ن احل�����رة ����س���وط����ً ط���وي���اًل يف 
ميكن  حيث  خدم�ته�  رقمنة  جم���ل 
ومت�بعة  ت����أ����س���ي�������ض،  ل��ل��م��ت��ع���م��ل��ني 
يف  مك�ن  اأي  وم��ن  بعد  ع��ن  اأعم�لهم 
الع�مل واإجن�ز اأكرث من 150 خدمة 
الإلكروين  والتطبيق  امل��وق��ع  ع��رب 
مع  التوا�سل  على  املتع�ملني   وح��ث 
اأو  الإل��ك��روين  الربيد  عرب  املنطقة 
اأي من و�س�ئل التوا�سل الإلكرونية 
الأخ��رى.  وت�سمنت تلك الإجراءات 
وبي�ن  امل�ستثمرين  ب��ني  ال��وع��ي  ن�سر 
واآلي�ت  للفريو�ض  احلقيقي  الو�سع 
يف  وذل���ك  ل��ه   الت�سدي  يف  امل�س�همة 
اط�ر الجراءات الوق�ئية التي تتبعه� 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

 ا���س��ت��ق��ب��ل ال�����س��ي��خ اأح���م���د ب���ن �سقر 
اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  ال��ق������س��م��ي، 
القت�س�دية  اخليمة  راأ����ض  من�طق 
)راك�����������ز( يف م���ق���ر راك��������ز م�����وؤخ�����راً 
ع�م  قن�سل  ح�����ّس���ن،  ر���س��وان  �سع�دة 
ج��م��ه��وري��ة اإن��دون��ي�����س��ي��� ل���دى دولة 
الإم�������رات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة. جرى 
�سبل  ا����س���ت���ع���را����ض  ال���ل���ق����ء  خ�����الل 
ت��ع��زي��ز ال��ع��الق���ت الق��ت�����س���دي��ة بني 
راأ�ض  واإم�����رة  اإندوني�سي�  جمهورية 
ال�سيد  �سع�دة  زي���رة  وتلته�  اخليمة. 
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املال والأعمال
%  ن�صبة حتولها الذكي وقنوات ذكية خمتلفة لت�صهيل ح�صول العميل على اخلدمات  97

•• دبي-الفجر:

اأكدت غرفة جت�رة و�سن�عة دبي ج�هزية خدم�ته� الذكية وتنوعه� لتوفري 
الأعم�ل  جمتمع  داع��ي��ًة  املتع�ملني،  لك�فة  و�سريعة  و�سهلة  ثرية  جتربة 
اإىل توفري وقتهم وجهدهم وال�ستف�دة من �سريحة وا�سعة ومتك�ملة من 
الإلكرونية  قنواته�  خمتلف  يف  ب�سال�سة  توفره�  التي  الذكية  اخلدم�ت 

والذكية. 
التي تغطي  الذكية والإلكرونية  الغرفة منظومة من اخلدم�ت  وتعتمد 
امل�ستثمرين  متكن  وال��ت��ي  الأع��م���ل،  جمتمع  ومتطلب�ت  احتي�ج�ت  ك�فة 
املع�يري  اأرق��ى  اإجن���ز جميع مع�مالتهم عن بعد بي�سر و�سهولة ووفق  من 
الع�ملية. وتعترب الغرفة من رواد مقدمي اخلدم�ت الذكية يف الإم�رة حيث 
منذ  وجنحت   ،97% الأ�س��سية  خدم�ته�  يف  الذكي  التحول  ن�سبة  بلغت 

امل�لية  وزارة  اجل�������ري..واأك������دت 
لتقدمي  ال�ستعداد  اأمت  على  انه� 
على  وال��رد  واملهني  الفني  الدعم 
ك���ف��ة ال���س��ت��ف�����س���رات ال����واردة من 
اأن�س�أت  حيث  الحت���دي��ة  اجل��ه���ت 
ال������وزارة م��رك��ز الت�����س���ل املوحد 
اله�تف:  رق�����م  ع���ل���ى  ل��ل��ت��وا���س��ل 
ج�نب  اإىل   600533336
ال��ت��وا���س��ل ع��رب الربيد  اإم��ك���ن��ي��ة 

الإلكروين 
info@mof.gov.ae

عدم  م��ن  ال��ن���جت  ال��وف��ر  احت�س�ب 
امل�لية  امل��خ�����س�����س���ت  ا����س���ت���خ���دام 
للرقي�ت على م�ستوى احلكومة 
الحت�دية وتوفري الوقت واجلهد 
وات����خ�����ذ ال�����ق�����رارات ال����الزم����ة يف 
الوقت املن��سب لتنفيذ الإجراءات 

امل�لية ب�ل�سرعة امل�ستهدفه.
يذكر اأنه مت تنظيم عدد من ور�ض 
ب�إعداد  املخت�سني  لتدريب  العمل 
ل���دى اجله�ت  امل��ي��زان��ي��ة  م�����س��روع 
م�ر�ض  �سهر  ب��داي��ة  الحت���دي��ة يف 

•• دبي -وام:

اأ����س���در ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح��م��دان بن 
دبي  ح�كم  ن�ئب  مكتوم  اآل  را�سد 
رقم  امل����يل  التعميم  امل���ل��ي��ة  وزي���ر 
اإع���داد  ب�����س���أن  2020م  ل�سنة   3
لالحت�د  الع�مة  امليزانية  م�سروع 
والتي  2021م  امل���ل��ي��ة  ل��ل�����س��ن��ة 
ال�����س��ن��ة اخل���م�����س��ة �سمن  مت��ث��ل 
لل�سنوات  اخل���م�������س���ي���ة  اخل����ط����ة 
التعميم  2017–2021 وحدد 
اآخر   2020 اب��ري��ل   19 ت���ري��خ 
امليزانية  م�سروع  لتقدمي  موعد 

ل�سنة 2021 اإىل وزارة امل�لية.
امل�يل  التعميم  هذا  اإ�سدار  وي�أتي 
ال�سراتيجية  الأه���داف  اإط���ر  يف 
امل���ل��ي��ة وم��ه���م��ه��� لن�حية  ل����وزارة 
امل�يل للحكومة  تعزيز التخطيط 
امليزانية  وت��ن��ف��ي��ذ  ك���ف����ءة  ورف�����ع 
امل����يل  امل���رك���ز  اإدارة  ج����ن���ب  اإىل 
للحكومة  ال��ن��ق��دي��ة  وال��ت��دف��ق���ت 

الحت�دية.
واأ����س����ر ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح��م��دان بن 
اأن توجيه�ت  اإىل  اآل مكتوم  را�سد 
الإم�رات  لدولة  الر�سيدة  القي�دة 
خ�رطة  �سكلت  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 

التعديالت  وك��ذل��ك  وال��وظ��ي��ف��ي��ة 
التي تطراأ على ميزانية الوظ�ئف 
وذلك  امليزانية  تنفيذ  �سنة  خالل 
لرفع كف�ءة اإعداد وتنفيذ امليزانية 
ال���ع����م���ة وت�����س��ه��ي��ل الإج����������راءات 
الوظ�ئف حيث  املتعلقة مبيزانية 
التي  اإن�س�ء ح�س�ب للتعديالت  مت 
الوظ�ئف  م��ي��زان��ي��ة  ع��ل��ى  ت���ط���راأ 
ب�سرحه�  ال�������وزارة  ق���م��ت  وال���ت���ي 
النظ�م  مل�����س��ت��خ��دم��ي  واإي�����س���ح��ه��� 
ب�جله�ت  امليزانية  لإع����داد  الآيل 
الأنظمة  لتلك  املطبقة  الحت�دية 
خالل  عقدت  التي  العمل  ب��ور���ض 

�سهر فرباير 2020.
ميزانية  اأمت���ت���ة  ن���ظ����م  وي��ت��م��ي��ز 
ال��������وظ���������ئ��������ف ل�����������دى اجل������ه�������ت 
خف�ض  يف  ب�مل�س�همة  الحت����دي���ة 
ح��ج��م الإج����������راءات ال��������واردة من 
تذويب  ب�س�أن  الحت���دي��ة  اجله�ت 
الرقية  وظ�����ئ����ف  وا����س���ت���ح���داث 
امل�لية  املن�قالت  ع��دد  وتخفي�ض 
الت�سوي�ت  ع��ن  الن�جمة  املرتبة 
امل���ل��ي��ة يف ب��ن��ود ال��روات��ب وتوفري 
ترقية  اإج��������������راءات  يف  امل������رون������ة 
نت�ئج  اإىل  ب���ل���س��ت��ن���د  امل��وظ��ف��ني 
اإىل  اإ�س�فة  املوظفني  اأداء  تقييم 

للعمل  را����س���خ���ة  واأ����س�������س����  ط���ري���ق 
الدولة  م�����س��رية  ت��ق��ود  احل��ك��وم��ي 
نحو النه�سة ال�س�ملة وامل�ستدامة 
امل���ل��ي��ة لتحقيق  امل�����وارد  وت��وج��ي��ه 
ب�ملجتمع  ول��ل��و���س��ول  ال��رف���ه��ي��ة 

ليكون الأ�سعد ع�ملي�.
ال���وزارة  ال��ت��زام  �سموه على  واأك���د 
مبه�مه� وا�سراتيجيته� يف و�سع 
وتطبيق ال�سي��س�ت امل�لية الف�علة 
وال�ستدامة  ال��ت��ط��وي��ر  لتحقيق 
و�سم�ن �سالمة النظ�م امل�يل وفق� 

لأف�سل املم�ر�س�ت الع�ملية.
امل�لية  وزارة  تلتزم  �سموه:  وق���ل 
ب�����إع����داد م�����س��روع امل��ي��زان��ي��ة وفق 
اأف�����س��ل امل��م���ر���س���ت ال��ع���مل��ي��ة، ومب� 
يحقق ال�ستخدام الأمثل للموارد 
وذلك  وتنميته�  احلكومية  امل�لية 
اخلدم�ت  جميع  ت��وف��ري  ل�سم�ن 
التعليمية  واخل��دم���ت  احلكومية 
بجودة  والج��ت��م���ع��ي��ة  وال�سحية 
يف  وامل��ق��ي��م��ني  للمواطنني  ع���ل��ي��ة 

الدولة على حد �سواء.
امل�لية  وزارة  اأن  ���س��م��وه  واأو����س���ح 
البي�ن�ت  ك����ف���ة  ب���ت���وف���ري  ق����م���ت 
به� عند  ال���س��ر���س���د  ال��ت��ي ميكن 
امليزاني�ت  م�������س���روع����ت  اإع��������داد 

امل�لية  الإدارة  م����ب�����دئ  اأف�������س���ل 
الف�علة ور�سم وتطبيق ال�سي��س�ت 

امل�لية الر�سيدة.
امل�لية  ال�����س��ن��ة  م��ي��زان��ي��ة  وج������ءت 
جديدا  ت���أك��ي��دا  لت�سكل  2020م 
اأداء  يف  ال�������������وزارة  جن��������ح  ع����ل����ى 
بقيمة  اع���ت���م���دت  ح��ي��ث  م��ه���م��ه��� 
دون  م���ن  دره����م  م��ل��ي���ر   61.35
التوايل  على  الث�لث  للع�م  عجز 
م��� ي��وؤك��د ا���س��ت��م��رار ال��ن��ه��ج املتبع 
امل�سروف�ت  بني  التوازن  بتحقيق 
والإي��رادات وقد توزعت اعتم�دات 
لل�سنة  ل��الحت���د  الع�مة  امليزانية 
املختلفة  ال��ق��ط���ع���ت  على  امل���ل��ي��ة 
ب��ل��غ��ت خم�����س�����س���ت برامج  ح��ي��ث 
واملع��س�ت  الج��ت��م���ع��ي��ة  التنمية 
اإجم�يل  م���ن   38% ن�����س��ب��ت��ه  م���� 
ل���ت���وف���ري ك�فة  وذل������ك  امل���ي���زان���ي���ة 
و�س�ئل الرف�هية وال�سع�دة واحلي�ة 
الكرمية لأف��راد املجتمع كم� ومت 
 14.8% ن�سبته  م���  تخ�سي�ض 
للتعليم الع�م واجل�معي لالرتق�ء 

مبنظومة التعليم.
و�����س����ك����ل����ت خم�������س�������س����ت ق���ط����ع 
%6.9 وذلك  ن�سبته  ال�سحة م� 
اخلدم�ت  اأف�سل  تقدمي  ل�سم�ن 

على  الحت����دي���ة  اجل��ه���ت  جلميع 
امل�����وق�����ع الإل�������ك�������روين اخل��������ض 
ك�فة  ال���وزارة  توفر  ب���ل��وزارة كم� 
اأط�����ر ال���دع���م ل��ل��ج��ه���ت وذل�����ك يف 
اإىل  الرامية  ا�سراتيجيته�  اإط���ر 
الرت��ق���ء ب����لأداء امل���يل احلكومي 
وت���ط���وي���ر اآل����ي�����ت ف��ع���ل��ة لإع�����داد 
للدولة،  الع�مة  امليزانية  وتنفيذ 
امل�يل  التخطيط  اآل��ي���ت  وحت�سني 

للميزانية وفق روؤية الوزارة.
ال���وزارة  ال��ت��زام  �سموه على  واأك���د 
التي  احل���ك���وم���ة  ب������س��رات��ي��ج��ي��ة 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س���ح��ب  اأط��ل��ق��ه��� 
ن�ئب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
رئ��ي�����ض جمل�ض  ال����دول����ة  رئ��ي�����ض 
ال���������وزراء ح����ك���م دب�����ي رع�������ه اهلل 
بتطوير اإدارة احلكومة الحت�دية 
واتب�ع ال�سي��س�ت امل�لية الر�سيدة، 
ال��دخ��ل والفوز  م�����س���در  وت��ن��م��ي��ة 
وق�ل  املتع�ملني.  و���س��ع���دة  بر�س� 
امل�لية تبذل ك�فة  ان وزارة  �سموه 
اجل���ه���ود ل��ت��ح��ق��ي��ق اأع���ل���ى م����ردود 
ل��ل��م��وارد امل���ل��ي��ة، وت��وف��ري تق�رير 
ي�سمن  ومب����  ب���ل�����س��ف���ف��ي��ة  تت�سم 
ال�ستخدام الأمثل ملوارد احلكومة 
الحت�دية وذلك من خالل اعتم�د 

ن�سبته  م���  خ�س�ض  ك��م���  ال��ط��ب��ي��ة 
امليزانية  اإج���م����يل  م���ن   2.5%
لال�سك�ن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ربن���م��ج 
لك�فة  املن��سبة  امل�����س���ك��ن  ل��ت��وف��ري 
املواطنني اأم� خم�س�س�ت ال�سوؤون 
ن�سبته  م���  بلغت  فقد  احلكومية 
اإدارة  ع���ل���ى  وت����ق����وم   32.6%
اأف�سل  وت��ق��دمي  ال���دول���ة  م��راف��ق 
لك�فة  احل����ك����وم����ي����ة  اخل������دم�������ت 
اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع. وت��وا���س��ل وزارة 
امل���ل��ي��ة ت��وف��ري ال��ت��دري��ب ال���الزم 
على خ��ط��وات واإج����راءات حتديث 
م�سروع امليزانية بوا�سطة الفنيني 
املخت�سني ب�لوزارة لك�فة اجله�ت 
الحت����دي���ة ال��ت��ي ت��رغ��ب يف ذلك 
�سهر  ال���وزارة خ��الل  حيث عقدت 
من  جم��م��وع��ة   2020 ف���رباي���ر 
ور�ض العمل ب�س�أن تطوير النظ�م 
وا�ستكم�ل  امليزانية  لإع��داد  الآيل 
الأنظمة  مع  الإل��ك��روين  الربط 
ا�ستكم�ل  مت  ح���ي���ث  احل���ك���وم���ي���ة 
ال��رب��ط الإل���ك���روين ب��ني النظ�م 
والنظ�م  امل��ي��زان��ي��ة  لإع����داد  الآيل 

امل�يل للحكومة الحت�دية.
بتطوير  امل����ل���ي���ة  وزارة  وق����م���ت 
امل�لية  الرقي�ت  تنفيذ  منظومة 

اإ�صدار التعميم املايل ب�صاأن اإعداد م�صروع امليزانية العامة للحتاد لل�صنة املالية 2021م

الذكية،  اخل��دم���ت  اأف�سل  تقدمي  يف  ال��ري���دة  اإىل  ت�سعى  الغرفة  اأن  دب��ي، 
لت�س�هم يف تعزيز قط�ع الأعم�ل يف الإم�رة، وتوفري حلول مبتكرة جلميع 

التحدي�ت التي تواجه قط�ع�ت الأعم�ل. 
وق�ل �سع�دته:  منلك منظومة اإلكرونية متقدمة، ونقدم اأف�سل اخلدم�ت 
واملم�ر�س�ت الذكية التي ت�سهل من مم�ر�سة الأعم�ل عن بعد، ونعمل على 

مواكبة متغريات الع�سر وفق�ً ل�سراتيجي�ت وخطط مدرو�سة .
واحللول  والوقت،  اجلهد  توفر  الإلكرونية  اخلدم�ت  �سع�دته:   واأ�س�ف 
الذكية تر�سم اليوم م�ستقبل قط�ع الأعم�ل. ومن هذا املنطلق عملن� منذ 
بداية 2016 على حتويل ك�فة خدم�تن� اإىل اإلكرونية ب�لك�مل، وحققن� 
طورن�ه  ال��ذي  الذكية«  »الغرفة  مفهوم  ور�سخن�  مميزة،  وجن�ح�ت  نت�ئج 
وا�سراتيجية  الراهنة،  املرحلة  متطلب�ت  ومع  اأعم�لن�  بيئة  مع  ليتن��سب 

احلكومة الذكية يف دبي .

زي�رات  ن�سبة  خف�ض  يف  اجل���ري  الع�م  بداية  وحتى  الذكي  حتوله�  بداية 
املتع�ملني ملراكز خدم�ته� بن�سبة %80 من حوايل اأكرث من 330 األف 

عميل �سنوي�ً اإىل حوايل 60 األف عميل فقط.
امل��سي م� يق�رب مليون مع�ملة ذكية خدم�ت مم�  الع�م   واأج��رت الغرفة 
دعم  على  الغرفة  وحر�ض  تعتمده�،  التي  الذكية  املنظومة  كف�ءة  يعك�ض 
حمفزة،  بيئة  خللق  و�سعيه�  دب���ي،  يف  الأع��م���ل  جمتمع  م�س�لح  وحم�ية 

وا�ستعداده� ملواجهة التحدي�ت الع�ملية الراهنة بكف�ءة ع�لية.
لإث����راء جتربة  ق��ن��وات خمتلفة  ع��رب  املتك�ملة  خ��دم���ت��ه���  ال��غ��رف��ة  وت��وف��ر 
اإىل  ب���لإ���س���ف��ة  الإل��ك��روين  وامل��وق��ع  الذكية  التطبيق�ت  ت�سمل  املتع�مل 
التزامه� بتعزيز  اإم���رة دبي، مم� يوؤكد  اأنح�ء  املنت�سرة يف  الأك�س�ك الذكية 

حتول جمتمع اأعم�له� اإىل جمتمع ذكي ومتطور.
ويف هذا الإط�ر اأكد �سع�دة حمد بوعميم، مدير ع�م غرفة جت�رة و�سن�عة 

حر�صًا على �صالمة املتعاملني و�صمانًا ل�صتمرار اأعمالهم

 ال�صارقة خلدمات امل�صتثمرين  يعلن عن تقدمي جميع خدماته عرب الهاتف

•• ال�صارقة-الفجر:

و�سحة  �����س����الم����ة  ع����ل����ى  ح����ر�����س�����ً 
الإجراءات  مع  ومت��سي�ً  املتع�ملني، 
احلكومية للحد من انت�س�ر فريو�ض 
ال�س�رقة  م���رك���ز  اأع����ل����ن  ك�����ورون������، 
)�سعيد(،  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن  خل���دم����ت 
لال�ستثم�ر  ال�����س���رق��ة  ملكتب  ال��ت���ب��ع 
الأج����ن����ب����ي امل���ب��������س���ر )ا����س���ت���ث���م���ر يف 
خدم�ته  ت���ق���دمي  ع���ن  ال�������س����رق���ة(، 
مراجعة  دون  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن  ل��ك���ف��ة 
امل���رك���ز، وذل����ك م���ن خ���الل توا�سل 

امل�ستثمر مع املركز عرب اله�تف.  
امل���ب����درة ت�أتي  اأن ه���ذه  امل��رك��ز  واأك����د 
ا�ستمرار  ل�����س��م���ن  ج���ه���وده  ���س��م��ن 
وامل�ستثمرين  امل��ت��ع���م��ل��ني  اأع���م����ل 
وخ�سو�س�ً  م�����س���حل��ه��م،  وح��م���ي��ة 
بني  ات�س�ل  حلقة  ي�سكل  امل��رك��ز  اأن 
امل�ستثمر وجميع اجله�ت احلكومية 
يف ال�س�رقة من خالل �سبكة رقمية 
مزودة ب�أحدث التقني�ت التي ت�سهم 

يف ت�سريع املع�مالت.
امل����ط����ل����وب  اأن  امل������رك������ز  واأو���������س��������ح 
امل����ت����ع�����م����ل يف ه�������ذه احل�����ل����ة  م�����ن 
الت���������س�����ل ب�����مل����رك����ز ع���ل���ى ال���رق���م 
يتلقى  ح���ي���ث   ،600515158

العمالء  اإىل  وال���ه���وي���ة  الإق������م�����ة 
مب��س��������رة. ي�س�����������������ر اإىل اأن م�������رك�����ز 
امل�ستثمرين  خل���دم����ت  ال�������س����رق���ة 
حمفظة  �سمن  ين��������درج  )�سعيد(، 
ال�س�رقة  هيئة  وم���ب����درات  ���س��رك���ت 
)�سروق(  والتطوير  لال�س�������تثم�ر 
ب�سراكة  م��ظ��ل��ت��ه���  حت����ت  وي���ع���م���ل 
اإجن�����زات  ���س��رك��ة   م��ع  ا�سراتيجية 
ل��ل��خ��دم���ت ، وب���ل��ت��ع���ون م��ع مكتب 
ال�س�رقة لال�ستثم�ر الأجنبي املب��سر 

)ا�ستثمر يف ال�س�رقة(.

املركب�ت،  تراخي�ض  جتديد  ج�نب 
وجت����دي����د الإق�������م�������ت وال����ه����وي�����ت، 
الالزمة  املوافق�ت  على  واحل�سول 
منوه�ً  اجلديدة،  امل�س�ريع  لت�أ�سي�ض 
م�����س��روع جديد  اإن�����س���ء  ب����أن مع�ملة 

الإيج�ر،  ع��ق��ود  بت�سديق  املتعلقة 
من  التج�رية  الراخي�ض  واإ���س��دار 
مثل  وال��دوائ��ر  املوؤ�س�س�ت  م��ن  ع��دد 
ومدينة  القت�س�دية  التنمية  دائ��رة 
ال�����س���رق��ة ل���الإع���الم )���س��م�����ض(، اإىل 

اخل��سة  الإج�����راءات  بجميع  ي��ق��وم 
العميل  مراجعة  دون  املع�ملة  بهذه 
ل��ل��م��رك��ز، مب��� يف ذل���ك ن��ق��ل العم�ل 
واإجن�ز  الطبي  الفح�ض  مركز  اإىل 
اإر�س�ل  يتم  ث��م  ب�لك�مل  مع�ملتهم 

الأوراق املطلوبة واخل��سة مبع�ملته 
اإىل املركز عرب الإمييل.

واأكد مركز )�سعيد( اأن هذه احل�لة 
التي  اخل��دم���ت  جميع  على  تنطبق 
ي��ق��دم��ه��� امل���رك���ز، وه���ي الإج������راءات 

حتت�ج يف مرحلته� الأخرية حل�سور 
على  للتوقيع  امل��رك��ز  اإىل  امل��ت��ع���م��ل 

جه�ز الب�سمة.
اإج���������راءات جتديد  ي��خ�����ض  وف��ي��م��� 
الإق�مة للعم�ل، اأ�س�ر املركز اإىل اأنه 

ا�ست�س�ري  ب�سفة  موظف�ً  الت�س�ل 
���س��ع���دة امل��ت��ع���م��ل��ني، ي���ت���وىل اإجن�����ز 
ب�ملع�ملة  املتعلقة  الإج��راءات  جميع 
اإىل  م�����س��رياً  ال��ع��م��ي��ل،  طلبه�  ال��ت��ي 
جميع  اإر���س���ل  ي�ستطيع  العميل  اأن 

ا�صتمرارية جمتمع الأعمال نحو التو�صع يف اإمارة دبي

اقت�صادية دبي: اإ�صدار 2،523 رخ�صة جديدة منذ بداية �صهر مار�س
•• دبي-الفجر: 

والرخي�ض  الت�سجيل  قط�ع  ع��ن  ال�����س���در  الأع��م���ل  حركة  تقرير  اأظ��ه��ر 
الرخ�ض  ع��دد  اإج��م���يل  اأن  بدبي  القت�س�دية  التنمية  دائ���رة  يف  التج�ري 
اليوم  وحتى   2020 م�ر�ض  �سهر  بداية  منذ  اإ�سداره�  مت  التي  اجلديدة 
�سوق  اإىل  وظيفة   6،713 اإ�س�فة  يف  �س�همت  رخ�سة   2،523 اإىل  و�سل 
اأن�����س��ط��ة ج����ء يف مقدمته� الأن�����س��ط��ة املهنية  ال��ع��م��ل، وت��وزع��ت ع��ل��ى ع���دة 
)1،900 رخ�سة( بن�سبة %58، ثم التج�رية )590( بن�سبة 39.3%.

الإم�رة  يف  التو�سع  نحو  الأعم�ل  جمتمع  ا�ستمرارية  الأرق���م  هذه  وتوؤكد 
التميز،  نحو  دبي  الطموحة لقت�س�د  التنموية  امل�سرية  يعزز  الذي  الأم��ر 
املنطقة  م�ستوى  على  والأع��م���ل  للم�ل  كمركز  الإم�����رة  مك�نة  وتر�سيخ 
والرخي�ض  الت�سجيل  بقط�ع  متمثلة  دب��ي  اقت�س�دية  وت��رك��ز  وال��ع���مل.  
الرخ�ض  وا�سدار  اجلديدة  ال�سرك�ت  ت�سجيل  عملية  جعل  على  التج�ري 

م��ع���م��ل��ة، يف ح��ني و���س��ل اإج���م����يل امل��ع���م��الت امل��ن��ج��زة م��ن خ���الل مراكز 
اأي م�  13،629 مع�ملة  اإىل  التعهيد املتواجدة يف خمتلف املن�طق بدبي 
ال��دور احليوي  ال��ذي يظهر  الأم��ر  املع�مالت،  اإج��م���يل  %76 من  ي�سكل 
اجلهود  تعك�ض  كم�  للجمهور،  متميزة  خ��دم���ت  ت��ق��دمي  يف  امل��راك��ز  ل��ه��ذه 
للعمالء  م�س�فة  قيمة  ذات  خدم�ت  لتقدمي  دبي  اقت�س�دية  تبذله�  التي 
اإجم�يل  وو�سل  التج�رية.  والأن�سطة  الأع��م���ل  م��زاول��ة  ت�سهيل  �سبيل  يف 
وحتى  م�ر�ض  �سهر  بداية  منذ  مع�ملة   6،672 اإىل  التجديد  مع�مالت 

دبي  تن�ف�سية  على  ايج�ب�ً  ينعك�ض  ال��ذي  الأم��ر  و�سريعة  �سهلة  التج�رية 
الإقليمية  ال�سرك�ت  وا�ستدامة  للتو�سع  املث�لية  املن�سة  ب�عتب�ره�  ع�ملي�ً 
ال�سرك�ت يف  اأ�سح�ب  مل�س�عدة  دبي  اقت�س�دية  روؤية  مع  والع�ملية. ومت��سي�ً 
اإطالق وتو�سيع اأعم�لهم دون احل�جة اإىل عملي�ت واإجراءات مطولة، اأ�سبح 
انطالق ال�سرك�ت يف دبي اأ�سرع واأ�سهل من اأي وقت م�سى. واأظهر تقرير 
حركة الأعم�ل نت�ئج قي��سية يف مع�مالت الت�سجيل والرخي�ض التج�ري 
 18،037 ت�سجيل  اليوم، حيث مت  �سهر م�ر�ض وحتى  بداية  املنجزة منذ 

ب�سكل  التج�رية  الرخ�ض  جتديد  مع�مالت  اإجم�يل  و�سل  حني  يف  اليوم، 
ي�سكل  م�  وهو  مع�ملة،   3،367 اإىل  الن�سية  الر�س�ئل  خالل  من  تلق�ئي 
%50 من اإجم�يل املع�مالت، مم� يوؤكد على ا�ستدامة وتن�ف�سية الأعم�ل 
يف اإم�رة دبي.  وبلغت عملية حجز الأ�سم�ء التج�رية 3،343 اإجراء، وعدد 
املوافق�ت املبدئية 2،989 اإجراء، الأمر الذي يوؤكد ج�ذبية دبي للراغبني 
يف مزاولة الأن�سطة التج�رية من جهة، اإىل ج�نب زي�دة ثقة رج�ل الأعم�ل 
مبت�نة القت�س�د املحلي. وبلغ عدد الرخ�ض الفورية، الف�ئزة براية برن�مج 
حمدان بن حممد للحكومة الذكية 2019 والتي يتم اإ�سداره� يف خطوة 
واحدة من خالل موقع افرا�سي للرخ�سة وبدون عقد ت�أ�سي�ض اإلكروين 
بداية  التجديد، منذ  عند  املوقع  يتم حتديد  اأن  على  الأوىل فقط  لل�سنة 
�سهر م�ر�ض 96 رخ�سة، يف حني بلغ عدد رخ�سة ت�جر، التي ُتعنى الرخ�سة 
املواقع  ع��رب  ت��دار  التي  املبتكرة  والن��سئة  التج�رية  امل�س�ريع  برخي�ض 

الإلكرونية ومواقع التوا�سل الجتم�عي، اإىل 179 رخ�سة. 

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19 

اإعــــــــــالن
للرع�ية  �ست�ر  ال�س������دة/�سفن  ب�ن  القت�س�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الطبية املنزلية ذ.م.م
CN  قد تقدموا الين� بطلب رخ�سة رقم:2014547 

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع
ا�س�فة ح�سنى عبدالق�در خ�سر ال�سلول %25

تعديل ن�سب ال�سرك�ء
رفيق مو�سى عقيقه من 49% اىل %24

او اعرا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة   فعلى كل من له حق 
هذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�س�دية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  ف�ن  وال  العالن 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/وورلد جيت لدارة العق�رات وال�سي�نه 

الع�مه - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
CN  قد تقدموا الين� بطلب رخ�سة رقم:2570962 

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/ا�س�فة �سعيد احمد حممد عبدالرحيم الفهيم %51
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/ا�س�فة مري بالج حممد ح�سني %49

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/حذف ج�بر �س�لح عمر �س�لح الربيكي
تعديل لوحة العالن/اجم�يل من م�س�حة null* null اىل 1*1

تعديل �سكل ق�نوين/من �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م  اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
�سركة   - الع�مه  وال�سي�نه  العق�رات  لدارة  جيت  من/وورلد  جت�ري  ا�سم  تعديل 

ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م  
WORLD GATE PROPERTY MANAGEMENT AND GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/وورلد جيت لدارة العق�رات وال�سي�نه الع�مه ذ.م.م
WORLD GATE PROPERTY MANAGEMENT AND GENERAL MAINTENANCE

فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�س�دية 
خالل اأربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/جويلز 

 CN 2514274:ترافلز للحلوي�ت  رخ�سة رقم
تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�س�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  مار�س  2020 العدد 12887 
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املال والأعمال

 •• دبي-الفجر:

حلم�ية  ا���س��رات��ي��ج��ي��ت��ه���  ���س��م��ن 
ا�ستدامة  وتعزيز  البحرية  البيئة 
البيولوجية،  وث���روات���ه����  ت��ن��وع��ه��� 
وقعت وزارة التغري املن�خي والبيئة 
التنمية  دائ���رة  م��ع  تف�هم  م��ذك��رة 
القت�س�دية يف اأم القيوين، لإطالق 
الذي  الأ�سم�ك   م�سروع  ح��سن�ت 
يهدف اإىل توفري موائل ا�سطن�عية 
اإكث�ر  من��سبة ت�سمن رفع معدلت 

الرثوة ال�سمكية املحلية.
الأول  التجريبي  امل�سروع  ويعتمد 
م��ع اجلمعية  ب���ل��ت��ع���ون  يتم  ال���ذي 
ال��ت��ع���ون��ي��ة ل�����س��ي���دي الأ���س��م���ك يف 
عن  – كممثل  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  اإم�����رة 
على   - القت�س�دية  التنمية  دائ��رة 
اأم  اأق��ف������ض معدنية يف خ��ور  اإن���زال 
القيوين، لو�سع الأ�سم�ك بداخله� 
ل�سم�ن  ال��ب��ي��و���ض  ط���رح  ف���رة  يف 
حم�يته� من املوؤثرات الطبيعية يف 
ت�سبب  التي  املفتوحة  البحر  مي�ه 
البيو�ض،  ب���ق����ء  م���ع���دلت  خ��ف�����ض 
التجريبي   امل�������س���روع  وي�����س��ت��ه��دف 
لهذه  البيو�ض   بق�ء  معدلت  رف��ع 
الأ�سم�ك لي�س�هم يف زي�دة خمزون 
الأ�سم�ك الق�عية. ووفق�ً للدرا�س�ت 
العلمية، ف�إن معدل طرح البيو�ض 
ل��ل�����س��م��ك��ة ال�����واح�����دة ي�������راوح من 

ومت اختي�ر خور اأم القيوين لإنزال 
الأق����ف����������ض ح���ي���ث ي��ت��م��ي��ز اخل����ور 
بتي�رات م�ئية من��سبة لعدم اإجه�د 
املن��سب  الأ�سم�ك ب�لإ�س�فة للعمق 
وتدويره�  التي�رات  ل�سهولة حركة 
اأ���س��ف��ل الأق��ف������ض، وق��د مت جتميع 
ال�سعرى  اأ�سم�ك  من  �سمكة   300

ب�لإ�س�فة  الأق��ف������ض  يف  لو�سعه� 
اأع��داد قليلة من بع�ض الأنواع  اإىل 
والظروف  البيئة  لتهيئة  الأخ���رى 

املن��سبة لبدء عملية التفريخ.
م�سوح�ت  تنفيذ  امل�����س��روع  وي�سمل 
ب���ح���ري���ة ق���ب���ل و�����س����ع الأق����ف����������ض 
البيولوجي  ال����ت����ن����وع  ل����درا�����س����ة 

 )300،000  -  500،000(
للريق�ت  ال��ب��ق���ء  ون�����س��ب��ة  ب��وي�����س��ة 
الإخ�س�ب  ن�سبة  وترتفع   ،  1.5%
 50 بن�سبة  احل��سنة  الأقف��ض  يف 

 .%
من  ال���ق���ي���وي���ن  ام  خ������ور  وي���ع���ت���رب 
الأحي�ئي  ب�لتنوع  الغنية  اخل��ريان 

واملالذ البيولوجي الآمن  للك�ئن�ت 
عر�سه  ي��ب��ل��غ  وال��������ذي  ال���ب���ح���ري���ة 
كيلومرات،   5 وط��ول��ه  كيلومراً 
وي���ت���م���ي���ز ب�����ل����ع����دي����د م�����ن امل����زاي����� 
اأ�سج�ر  ف��ي��ه  ت��ك��رث  احل��ي��وي��ة ح��ي��ث 
انت�س�ر  ع��ل��ى  ت�����س���ع��د  ال��ت��ي  ال���ق���رم 
الأ�����س����م�����ك وت����ك�����ث����ره�����، وك���ذل���ك 

املحمي�ت  م��ن  جمموعة  ب��ه  حتيط 
الأخ�سر  احل�����زام  ذات  ال�����س��غ��رية 
ب���أ���س��ج���ر ال���ق���رم، م��� ي��وف��ر موئاًل 
بيو�سه�  ل��رم��ي  ل��الأ���س��م���ك  اآم���ن����ً 
وتعزيز تك�ثره�، حيث ي�س�هم هذا 
النوع من الأ�سج�ر يف احلف�ظ على 

احلي�ة البحرية.

وت�سم املرحلة التجريبة للم�سروع 
اإنزال قف�سني معدنيني ارتف�ع كل 
منهم� 3.0م وطول الق�عدة 3.6م 
حركة  ل�سهولة  دائ���ري  �سكل  على 
�سعوره�  وع��دم  بداخله�  الأ���س��م���ك 
ال���ب���ي���و����ض دون  ل���و����س���ع  ب�����لأ�����س����ر 
�سغوط مم� يعزز املخزون ال�سمكي. 

وجتميع  الأن��واع  وتوزيع  للمنطقة 
العوالق  ل���درا����س���ة  امل����ي�����ه  ع���ي���ن����ت 
مق�رنة  بدرا�سة  والقي�م  البحرية 

بعد النته�ء من مو�سم التك�ثر.
وت�������س���م���ل جم�������لت ال����ت����ع�����ون بني 
ملذكرة  وف���ق����ً  وال�����دائ�����رة  ال��������وزارة 
امل�سركة  الربامج  تنفيذ  التف�هم، 
لتنمية خمزون الرثوة ال�سمكية يف 
الإم�رة، واإجراء امل�سوح�ت البحرية 
الطبيعية  امل���وائ���ل  ع��ل��ى  امل�����س��رك��ة 
والقي��ض  ال�سطن�عية  وامل�����س��دات 
احليوية،  للكتلة  وال��ن��وع��ي  الكمي 
لكمية  الرقمية  البي�ن�ت  وتطوير 
امل�����س��ي��د مب���واق���ع اإن�������زال وت�����داول 

الأ�سم�ك.
ي���أت��ي م�����س��روع  ح��سن�ت  اإىل ذل��ك 
الأ���������س��������م���������ك  �����س����م����ن ال����ت����وج����ه 
ال�سراتيجي لوزارة التغري املن�خي 
وال��ب��ي��ئ��ة ل��ت��ع��زي��ز م��وائ��ل ال����رثوات 
البحرية  الطبيعية وال�سطن�عية  
بهدف حتقيق ا�ستدامة هذه الرثوة 
ي�سمل  وال���ذي  خمزون�ته�،  وزي����دة 
وامل�س�ريع  امل����ب�����درات  م���ن  ال��ع��دي��د 
الكهوف ال�سطن�عية  اإنزال  ومنه� 
م�ستوى  على  ال�س�حلية  املن�طق  يف 
امل�نغروف،  اأ�سج�ر  وزراع��ة  الدولة، 
واإن�س�ء احلدائق  املرج�ن  وا�ستزراع 
ال�سخرية،  وامل�������س����د  امل���رج����ن���ي���ة، 

واأحوا�ض املد واجلزر ال�سخرية.

بالتعاون مع دائرة التنمية القت�صادية وجمعية ال�صيادين يف اأم القيوين

التغري املناخي تطلق م�صروع  حا�صنات الأ�صماك  لتعزيز  تكاثر وا�صتدامة الرثوة ال�صمكية

ا�صتجابًة لقرار هيئة الأوراق املالية وال�صلع  ب�صاأن تعديل مقدار حترك اأ�صعار الأ�صهم

% كحد اأق�صى             �صوق اأبوظبي للأوراق املالية  يخف�س ن�صبة تراجع الأ�صهم اإىل  5 
•• اأبوظبي-الفجر: 

ن�سبة  ت��راج��ع  م��ق��دار  امل�لية  تعديل  ل���الأوراق  اأبوظبي  �سوق  ق��رر  
�سعر  من   ،5% اإىل   10% من  ب�ل�سوق  املدرجة  ال�سرك�ت  اأ�سهم 
ي�سبح  اأن  على  ال��واح��دة،  اجلل�سة  يف  اأق�سى  كحد  ال�س�بق  الإقف�ل 
القرار �س�ري�ً اعتب�راً من جل�سة تداول الأربع�ء 18 م�ر�ض 2020 
لقرار  ا�ستج�بة  القرار  ه��ذا  ي�أتي   . الهيئة  م��ن   اآخ��ر  اإ�سع�ر  وحتى 
امل�لية وال�سلع  مع�يل املهند�ض  اإدارة  هيئة الأوراق  رئي�ض جمل�ض 
�سعر  م��ق��دار حت���رك  ت��ع��دي��ل  ب�����س���أن  امل��ن�����س��وري  �سعيد  ب��ن  �سلط�ن 
امل�ل  لأ���س��واق  يجوز   ، الهيئة  ق��رار   ومبقت�سى  انخف��س�ً،  الأ�سهم 

امل�لية  تعديل مقدار  ل��الأوراق  اأبوظبي  انخف��س�ً، فقد قرر  �سوق 
تراجع ن�سبة اأ�سهم ال�سرك�ت املدرجة ب�ل�سوق اإىل %5 كحد اأق�سى 
يف اجلل�سة الواحدة من �سعر الإقف�ل ال�س�بق بدل من %10، على 
اأن ي�سبح القرار �س�ري�ً اعتب�راً من جل�سة تداول الأربع�ء 18 م�ر�ض 
واأو�سح   . الهيئة  م��ن   اآخ��ر  اإ�سع�راً  ال�سوق  ا�ستالم  وحتى   2020
الرئي�ض التنفيذي ل� �سوق اأبوظبي لالأوراق امل�لية  اأن توقيت قرار  
الهيئة  ج�ء يف وقت من��سب، حيث �سيعمل �سوق اأبوظبي لالأوراق 
من  انطالق�ً  به  املدرجة  ال�سرك�ت  اأ�سهم  امل�لية على تطبيقه على 
روؤية ال�سوق ب�سرورة اتخ�ذ العديد من التدابري ال�ستثن�ئية التي 
تتم��سى مع املتغريات الدولية املت�س�رعة، والتي ط�لت العديد من 

لدى  ال�ستثم�رية  القرارات  على  �سغط�ً  مثل  مم�  امل�لية  الأ�سواق 
اأو�س�ط امل�ستثمرين .

قرار   امل�لية  ل����الأوراق  اأب��وظ��ب��ي  ل��سوق  التنفيذي  الرئي�ض  وث��م��ن 
الهيئة  بتعديل مقدار تراجع ن�سبة اأ�سهم ال�سرك�ت املدرجة ب�أ�سواق 
امل�ل الإم�راتية بن�سبة %5 من �سعر الإقف�ل ال�س�بق كحد اأق�سى 
يف اجلل�سة الواحدة بدل من %10، موؤكداً اأن تطبيق القرار على 
اأ�سهم ال�سرك�ت املدرجة ب�سوق اأبوظبي �سيعمل على اإع�دة التوازن 
ال�سلبية جت�ه  تت�أثر ب�سكل مب�لغ فيه ب�لأخب�ر  للتداولت حتى ل 
ه�دئ�  ال�ستثم�ر  من�خ  يظل  وحتى  الع�ملية،  ال�سحية  التغيريات 

وع�دل ويعك�ض الأ�س�ض املتينة ال�سلبة التي يقوم عليه� ال�سوق .

اأ�سهم  م��ن  حم��دود  لعدد   7% اإىل  الن�سبة  رف��ع  ب���ل��دول��ة  املحلية 
ال�سوق وتوافق  ملع�يري يحدده�  التي يتم اختي�ره� وفق�ً  ال�سرك�ت 
عليه�  الهيئة . من جهة اأخرى، قرر  �سوق اأبوظبي لالأوراق امل�لية  
 ،15% عند  اليومي  لل�سعود  الأق�سى  احل��د  ن�سبة  على  الإب��ق���ء 
حيث اتخذت هذه القرارات �سمن م�س�عي ال�سوق و اإجراءاته التي 
وامل�س�همني  امل�ستثمرين  �سغ�ر  م��دخ��رات  حم�ية  لأج���ل  اتخذه� 
وال�ستثم�رات املوؤ�س�سية.  ويف معر�ض تعليقه على هذا القرار، ق�ل 
اأبوظبي  �سوق  ل�  التنفيذي  الرئي�ض  املن�سوري  �س�مل  �سع�دة خليفة 
لالأوراق امل�لية :  ا�ستج�بة لقرار مع�يل رئي�ض جمل�ض اإدارة  هيئة 
الأ�سهم  �سعر  حت��رك  مقدار  تعديل  ب�س�أن  وال�سلع   امل�لية  الأوراق 

•• دبي-الفجر: 

العمومية  اجتم�عه اخل��ض ب�جلمعية  الوطني  الفجرية  بنك  عقد 
ال�سنوية، ام�ض يف فندق نوفوتيل الفجرية، دولة الإم���رات العربية 
 %13،5 بن�سبة  اأرب���ح  توزيع�ت  على  امل�س�همون  �س�دق  حيث  املتحدة، 
من راأ�ض امل�ل املدفوع، على �سكل توزيع�ت نقدية بن�سبة 10% )بقيمة 
185 مليون درهم( وتوزيع�ت اأ�سهم منحة بن�سبة 3،5% )بقيمة 64،8 
البنك  امل��دف��وع. كم� �س�دق م�س�همو  امل���ل  راأ���ض  دره��م( من  مليون 
الإدارة،  جمل�ض  وتقرير  الإدارة  جمل�ض  رئي�ض  تقرير  على  اأي�س�ً 
وتقرير جلنة هيئة الرق�بة ال�سرعية الداخلية الت�بعة اإىل اإن بي اف 
ب�لإ�س�فة  الوطني.  الفجرية  لبنك  الإ�سالمية  الن�فذة  الإ�سالمي، 
امل�لية  والبي�ن�ت  احلوكمة  تقرير  واعتم�د  من�ق�سة  متت  ذل��ك،  اإىل 
امل�س�همون  2019. و�س�دق  دي�سمرب  املنتهية يف 31  لل�سنة  املوحدة 
كذلك على تعيني وحتديد اأتع�ب مدققي ح�س�ب�ت البنك اخل�رجيني 

الرق�بة  هيئة  جلنة  تعيني  على  �س�دقوا  كم�  وي��ون��غ،  اإرن�ست  وه��م 
ال�سرعية الداخلية الت�بعة اإىل اإن بي اف الإ�سالمي. ومتت املوافقة 
جمل�ض  اأع�����س���ء  م��ك���ف���آت  ب�س�أن  الإدارة  جمل�ض  مقرح  على  اأي�����س���ً 
الإدارة بن�سبة 0،9% من �س�يف الأرب�ح بعد خ�سم جميع ال�ستهالك�ت 

والحتي�طي�ت.
واأي�س�، اطلع امل�س�همون و�س�دقوا على وقف القتط�ع لالحتي�طي 

الق�نوين الذي بلغ 50% من راأ�ض م�ل البنك.
ومن خالل قرار خ��ض، نظر امل�س�همون يف تعديل النظ�م الأ�س��سي 
دعوة  اآل��ي���ت  وتعديل  الل��ك��روين  ب�لت�سويت  ي�سمح  بحيث  للبنك 

امل�س�همني. ومتت املوافقة على ذلك.
وقد علق �سمو ال�سيخ �س�لح بن حممد ال�سرقي، رئي�ض جمل�ض اإدارة 

البنك، ق�ئاًل:
  ي�سر جمل�ض الإدارة اأن ي�سيد ب�لأداء املرن وال�سيولة القوية وكف�ية 
راأ�ض امل�ل القوي والع�ئدات املجزية التي مت حتقيقه� يف ع�م 2019 

ف�يرو�ض  تف�سي  و�سط  ويف  ال�سعبة.  الت�سغيلية  البيئة  مواجهة  يف 
 ،)COVID 19( �كورون

اأعم�له  حلم�ية  املن��سبة  ال��ت��داب��ري  ال��وط��ن��ي  ال��ف��ج��رية  بنك  يتخذ 
واأ�سح�ب امل�سلحة لديه يف حني يوؤدي دوره يف دعم القت�س�د ب�سكل 
اأو�سع خالل هذه الفرة الزمنية. اإن اأعم�لن� الرئي�سية وقوة امليزانية 
العمومية ومن�سة الت�سغيل املرنة توؤمن الأ�س��ض لتقدمن� امل�ستقبلي 
وي�سع بنك الفجرية الوطني يف موقع جيد يوؤهله للتع�مل مع البيئة 
�سهدت   ،2019 ع���م  يف  التغري.  �سريعة  والتنظيمية  القت�س�دية 
الإي��رادات الت�سغيلية الب�لغة 1،7 ملي�ر درهم منواً بلغ 8،5%. وذلك 
نتيجة امل�ستوى الع�يل من املرونة يف الأعم�ل الرئي�سية للبنك مع 
حجم جيد للنمو واإدارة معززة للميزانية العمومية وا�سراتيجي�ت 
اأو�سي  اأن  ي�سرين  الإدارة  جمل�ض  عن  وب�لني�بة  الفع�لة.  الت�سعري 
وتوزيع   %10 اإىل  لت�سل   %7،5 من  النقدية  التوزيع�ت  ن�سبة  بزي�دة 

اأ�سهم منحة بن�سبة 3،5% من راأ�ض امل�ل املدفوع.

بنك الفجرية الوطني »اإن بي اف« ي�صادق على توزيع اأرباح بن�صبة  13.5 % 
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 اعـــــــالن       

ال�سيد/   : خورفك�ن  والت�سديق�ت-  ال��ع��دل  الك�تب  ب����دارة  ال��ع��دل  الك�تب  ان���  ايل  تقدم 
اأحمد حممد عبداهلل ق��سم احلم�دي ، اجلن�سية : الإم�رات  وطلب الت�سديق على حمرر 
يت�سمن )تن�زل( يف ح�سته الب�لغة 100% يف ال�سم التج�ري عرو�ض النيل ملق�ولت البن�ء 
القت�س�دية  التنمية  دائ��رة  واملرخ�ض من   ، بن�ء فئة خ�م�سة  الرخ�سة مق�ولت  ن�س�ط   ،
التنمية  دائ��رة  ال�س�در بت�ريخ 2016/2/25 يف  يف  خورفك�ن رخ�سة جت�رية رقم 741866 
 : اجلن�سية   ، البلو�سي  عبداهلل  عبيد  يو�سف  ال�سيد/عبيد  اىل  بخورفك�ن.  الإقت�س�دية 
الإم�رات. الذي يرغب تغيري ال�سم التج�ري من عرو�ض النيل ملق�ولت البن�ء اىل عرو�ض 
خورفك�ن  مدينة  يف  العدل  الك�تب  ب�ن  للجميع  معلوم�  ليكن  البن�ء.  ملق�ولت  ال�س�حل 
�سيقوم ب�لت�سديق على توقيع�ت ذوي ال�س�أن يف املحرر املذكور بعد انق�س�ء ا�سبوعني من 

ت�ريخ ن�سر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 269
اجلن�سية  افغ�ين   - علي  �سري  نبي  حممد  ال�سيد/  ب�ن  للجميع  معلوم�  ليكن 
ال�سيد/  اىل  وذلك    %100 الب�لغة  ح�سته  ك�مل  عن  والتن�زل  البيع  يف  يرغب 
ك�تب اهلل كت�ب - افغ�ين اجلن�سية ، يف الرخ�سة ب��سم )حممد نبي �سري ملق�ولت 
النج�رة امل�سلحة( والتي ت�أ�س�ست ب�إم�رة ال�س�رقة مبوجب رخ�سة رقم )731843(  
امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون الحت�دي رقم )4( ل�سنة   وعمالبن�ض 
2013 يف �س�ن الك�تب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 
ا�سبوعني من ت�ريخ هذا العالن فمن  اليه بعد  امل�س�ر  الت�سديق  على الجراء 
لديه اي اعرا�ض حي�ل ذلك عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة لتب�ع 

الجراءات الق�نونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 271

ليكن معلوم� للجميع ب�ن ال�سيد/ نظري ح�سني حممد بوت� - ب�ك�ست�ن اجلن�سية يرغب 
اهلل  ا�سد  ال�سيد/ حممد  اىل  وذلك    %100 الب�لغة  ك�مل ح�سته  والتن�زل عن  البيع  يف 
حممد زك�اهلل - ب�ك�ست�ين اجلن�سية وذلك يف الرخ�سة التج�رية امل�سم�ة )الرامل لتج�رة 
ال�سخ�ن�ت وقطع غي�ر املدات الكهرب�ئية( ت�أ�س�ست ب�إم�رة ال�س�رقة مبوجب رخ�سة رقم 

)612221( ال�س�درة من دائرة التنمية الإقت�س�دية ب�ل�س�رقة. 
وعمالبن�ض امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون الحت�دي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�س�ن الك�تب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�س�ر اليه بعد ا�سبوعني من ت�ريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ض حي�ل 

ذلك عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة لتب�ع الجراءات الق�نونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
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وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   
جلنة ف�س املنازعات اليجارية - بلدية مدينة ال�شارقة 

الدعوى رقم 2019/8370 منازعات ايجارية  
املرفوعة من املدعي / جوع�ن �س�مل الظ�هري 

وميثله ق�نون� ال�سيد/ جن�ح اأنور اإبراهيم 
�سد املدعي عليه واملطلوب اإعالنه : اأبوبكر ك�مل حممد جميل - امل�ست�أجر 

قد حتدد موعد اإجتم�ع اخلربة احل�س�بية يوم الأحد املوافق 2020/3/24  م ال�س�عة الث�نية بعد الظهر 
مبقر اخلبري / مكتب رفرن�ض ملراجعة احل�س�ب�ت والإ�ست�س�رات ال�سريبية على العنوان : دبي - منطقة 
الق�سي�ض - �س�رع النهدة الع�م - بن�ية اأرزو - بج�نب مركز الطوار - بج�نب حمطة املرو - الط�بق 

الث�لث - مكتب )304 و 305( 
يرجى من املدعي عليه اأو من ينوب عنه ق�نون� يف الدعوى املذكورة اأعاله ح�سور اجتم�ع اخلربة يف 
املوعد املحدد اأعاله اأم�م اخلبري احل�س�بي وامل�سريف الدكتور / عبداهلل حممد ال�سم�سي ، لالإت�س�ل 

ه�تف رقم : 2222545 04 - ف�ك�ض رقم 2222765 04 
اخلبري احل�شابي وامل�شريف
الدكتور / عبداهلل حممد ال�شم�شي   

دعوة لإجتمـــاع اخلبــرة
العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   

اإعالن بالن�شر باحل�شور امام مكتب اإدارة الدعوى الإ�شتئناف
الرقم 2020/40 اإ�شتئناف مدين

امل���ست�أنفة : �سركة ميث�ق للت�أمني التك�فلي 
امل�ست�أنف �سده الرابع / عبدالرزاق كوت�راتيل ابري�ن ك�ي�لت 

مم�  اخليمة  را�ض  مدين  اإ�ستئن�ف   2020/40 رقم  الدعوى  عليك  اق�مت  قد 
 2020/3/22 املوافق  الحد  يوم  الدعوى  اإدارة  مكتب  اىل  ح�سورك  يقت�سي 
املحدد وذلك لالإج�بة  الوقت  اإر�س�ل وكيل عنك يف  اإو  الت��سعة �سب�ح�  ال�س�عة 
عن  تخلفك  ح�ل  ويف  ودفوع  بي�ن�ت  من  لديك  م�  وتقدمي  الإ�ستئن�ف  على 
احل�سور اإو اإر�س�ل وكيل عنك يف الوقت املحدد اأعاله ف�إن مكتب اإدارة الدعوى 

�سيب��سر نظر الإ�ستئن�ف غي�بي�. 
 مدير اإدارة الدعوى 
حممد طنينة 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   
 اعالن ن�شرا 

خورفك�ن   مدينة  ومقره  البن�ء  ملق�ولت  اخلور  /معم�ر  عليه  املدعي  اإىل 
الرف�ع. وذلك حيث اأن املدعي/ حليمة حممد عبيد الكديد قد اأق�م �سدكم 
اليج�رية  املن�زع�ت  ف�ض   جلنة  لدى   2020/36 ب�لرقم  ايج�رية  دعوى 
عنكم  وكيال  اأو  �سخ�سي�  ح�سوركم  فيقت�سي  فك�ن  خور  مدينة  ببلدية 
لتقدمي طلب�تكم اأو تنفيذ احلكم ال�س�در يف مدة 15 يوم من ت�ريخ الإعالن 
للمثول ام�مه� يف مقر بلدية خورفك�ن. ويف ح�لة تخلفكم عن احل�سور 
اأو عدم اإر�س�ل وكيل عنكم يف الوقت املحدد ف�إن اللجنة �سوف تقوم بنظر 

الدعوى يف غي�بكم
جلنة ف�س املنازعات اليجارية 

قلم التنفيذ 

      المارات العربية املتحدة 
حكومة ال�شارقة 

بلدية مدينة خورفكان  

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   
اعالن بيع  العقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم  2017/644 تنفيذ 
ط�لب التنفيذ : عمر حممود حممد ع��سور  

املنفذ �سده : �سويت هومز هولدجنز - �ض م ح 
عنوان : عجم�ن - منطقة الرا�سدية - ابراج الف�لكون - برج B - الط�بق اخل�م�ض 

بيع  �سيجرى  احل���ل  اقت�سى  ان  الت�لية  الثالث  الي���م  ويف  12.00ظهرا  ال�س�عة   2020/3/23 امل��واف��ق  الإث��ن��ني  ي��وم  ان��ه يف 
www.( العق�ر املو�سحة او�س�فه ادن�ه لدى اجلهة التى انيط به� البيع )�سركة الم�رات للمزادات وعلى موقعه� اللكروين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع ت�أمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�س��سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرا�ض على البيع التقدم ب�عرا�سه معززا مب� يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
ب�مل�دة 301 من ق�نون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عط�وؤه ايداع ك�مل الثمن وامل�س�ريف خالل ع�سرة اي�م الت�لية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة اي�م الت�لية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزي�دة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم ب�يداع ك�مل الثمن املعرو�ض وامل�سروف�ت خزينة املحكمة وفيم� يلي بي�ن او�س�ف املمتلك�ت: 
اأو�س�ف العق�ر : نوع العق�ر : �سقة - املنطقة : الرا�سدية 1 - ابراج اخلور A3 - الوحدة العق�رية رقم 1303 رقم ال�سند املميز 
)ثالثم�ئة   385.000.00 التقديرية  القيمة   - مربع  مر   219.81  : امل�س�حة   C-0-1-02-02-126-A3-1303

وخم�سة وثم�نون الف درهم(  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 يو�شف حممد بن خر�شم   
مدير اخلدمات الق�شائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 حمكمة عجمان الحتادية ال�شتئنافية / مكتب اإدارة الدعوى 

  اعالن للم�شتاأنف �شده  للح�شور اأمام مدير اإدارة الدعوى - بالن�شر 
الدعوى ال�ستئن�فية رقم )110( ل�سنة )2020( م ا�ستئن�ف مدين  

يف الق�سية رقم )3106( ل�سنة )2019( م مدين كلي  
امل�ست�أنف /�سركة بيت الظواء لإدارة العق�رات - ذ م م 

امل�ست�أنف �سده/    1- �سركة الرا�سد للعق�رات
       2- �سركة ايه �سي اأي للتج�رة الع�مة ذ م م 

انت مكلف ب�حل�سور ام�م اإدارة الدعوى يف حمكمة عجم�ن الحت�دية ال�ستئن�فية يوم 
الثالث�ء املوافق 2020/4/7 �سخ�سي� او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي ك�فة امل�ستندات 
ومن �سمنه� مذكرة جوابية على الدعوى ال�ستئن�فية املرفوعة من امل�س�ت�أنف ويف ح�ل 
عدم ح�سورك �سخ�سي� او بوا�سطة وكيلك املعتمد ف�ن ال�ستئن�ف �سي�سمع يف غيبتك ،  

حرر العالن يف 2020/3/15
 مكتب ادارة الدعوىال�شتئنافية  

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية ال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/1884(

املنذر : ف�يز �سعيد حممد العبيني - اأدرين اجلن�سية
الوك�لة  مبوجب   - اجلن�سية  بريط�نية   - العبيني  �سو�س�ن  ج�نني  ال�سيدة/  عن  وكيال  وب�سفته  ال�سخ�سية  ب�سفته 

الق�نونية حم�سر ت�سديق رقم 1905020747 املوؤرخة 2019/11/6 
The Place Holidays Homes LLC )املنذر اليه� : ذا بلي�ض لبيوت العطالت - �ض ذ م م - اجلن�سية )الإم�رات

ننذركم ق�نون� مبوجب هذا الإنذار العديل ب�سرورة �سداد بدلت اليج�ر املت�أخرة وامل�ستحقة بذمتكم ب�س�أن امل�أجور/ 
الدائرية  ج��م��ريا  ق��ري��ة  The Ghaf Tree Villas مبنطقة  ت���ري  ال��غ���ف  ب��ف��ي��الت  ال��ك���ئ��ن��ة   4 رق���م  ال��ف��ي��ال 
1256 - رقم العق�ر )ديوا(  19478 - رقم الر���ض   71973 ، رقم مك�ين  ب�لرب�س�ء جنوب الرابعة ب�إم�رة دبي 
 67.500 2020/4/19 هو مبلغ وقدره  681091959 وقيمة تلك البدلت املت�أخرة وامل�ستحقة حتى ت�ريخ 
ال�سداد خالل ثالثون يوم� من ت�ريخ هذا الإن��ذار �سيحق للمنذر اتخ�ذ ك�فة الإجراءات  ، وان��ه يف ح�ل عدم  دره��م 
الق�نونية الالزمة للمط�لبة ب�إخالء امل�أجور امل�س�ر اليه وت�سليمه له خ�لي� من ال�سخ��ض وال�سواغل وب�حل�لة التي 
ت�سلمته� عليه� مع اإ�سالح م� قد يكون حلق به من �سرر وتلف ، والزامكم  ب�سداد بدلت اليج�ر املت�أخرة وم� ي�ستجد 
حتى ت�ريخ الإخالء الفعلي ، مع الزامكم بت�سليم املنذر براءة ذمة عن ح�س�ب املي�ه والكهرب�ء واله�تف والإنرنت حتى 

ت�ريخ الخالء الفعلي ، مع حفظ ك�فة حقوق املنذر ب�س�ئر اأنواعه�. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/1881(

املنذر : ف�يز �سعيد حممد العبيني - اأدرين اجلن�سية
الوك�لة  مبوجب   - اجلن�سية  بريط�نية   - العبيني  �سو�س�ن  ج�نني  ال�سيدة/  عن  وكيال  وب�سفته  ال�سخ�سية  ب�سفته 

الق�نونية حم�سر ت�سديق رقم 1905020747 املوؤرخة 2019/11/6 
The Place Holidays Homes LLC )املنذر اليه� : ذا بلي�ض لبيوت العطالت - �ض ذ م م - اجلن�سية )الإم�رات

ننذركم ق�نون� مبوجب هذا الإنذار العديل ب�سرورة �سداد بدلت اليج�ر املت�أخرة وامل�ستحقة بذمتكم ب�س�أن امل�أجور/ 
الدائرية  ج��م��ريا  ق��ري��ة  The Ghaf Tree Villas مبنطقة  ت���ري  ال��غ���ف  ب��ف��ي��الت  ال��ك���ئ��ن��ة   8 رق���م  ال��ف��ي��ال 
العق�ر )ديوا(  309 - رق��م  19454 - رق��م الر���ض   71961 ، رق��م مك�ين  ب���إم���رة دب��ي  الرابعة  ب�لرب�س�ء جنوب 
 67.500 2020/4/19 هو مبلغ وقدره  681160292 وقيمة تلك البدلت املت�أخرة وامل�ستحقة حتى ت�ريخ 
ال�سداد خالل ثالثون يوم� من ت�ريخ هذا الإن��ذار �سيحق للمنذر اتخ�ذ ك�فة الإجراءات  ، وان��ه يف ح�ل عدم  دره��م 
الق�نونية الالزمة للمط�لبة ب�إخالء امل�أجور امل�س�ر اليه وت�سليمه له خ�لي� من ال�سخ��ض وال�سواغل وب�حل�لة التي 
ت�سلمته� عليه� مع اإ�سالح م� قد يكون حلق به من �سرر وتلف ، والزامكم  ب�سداد بدلت اليج�ر املت�أخرة وم� ي�ستجد 
حتى ت�ريخ الإخالء الفعلي ، مع الزامكم بت�سليم املنذر براءة ذمة عن ح�س�ب املي�ه والكهرب�ء واله�تف والإنرنت حتى 

ت�ريخ الخالء الفعلي ، مع حفظ ك�فة حقوق املنذر ب�س�ئر اأنواعه�. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/1882(

املنذر : ف�يز �سعيد حممد العبيني - اأدرين اجلن�سية
الوك�لة  مبوجب   - اجلن�سية  بريط�نية   - العبيني  �سو�س�ن  ج�نني  ال�سيدة/  عن  وكيال  وب�سفته  ال�سخ�سية  ب�سفته 

الق�نونية حم�سر ت�سديق رقم 1905020747 املوؤرخة 2019/11/6 
The Place Holidays Homes LLC )املنذر اليه� : ذا بلي�ض لبيوت العطالت - �ض ذ م م - اجلن�سية )الإم�رات

ننذركم ق�نون� مبوجب هذا الإنذار العديل ب�سرورة �سداد بدلت اليج�ر املت�أخرة وامل�ستحقة بذمتكم ب�س�أن امل�أجور/ 
الدائرية  ج��م��ريا  ق��ري��ة  The Ghaf Tree Villas مبنطقة  ت���ري  ال��غ���ف  ب��ف��ي��الت  ال��ك���ئ��ن��ة   6 رق���م  ال��ف��ي��ال 
1256 - رقم العق�ر )ديوا(  19467 - رقم الر���ض   71968 ، رقم مك�ين  ب�لرب�س�ء جنوب الرابعة ب�إم�رة دبي 
 67.500 2020/4/19 هو مبلغ وقدره  681091975 وقيمة تلك البدلت املت�أخرة وامل�ستحقة حتى ت�ريخ 
ال�سداد خالل ثالثون يوم� من ت�ريخ هذا الإن��ذار �سيحق للمنذر اتخ�ذ ك�فة الإجراءات  ، وان��ه يف ح�ل عدم  دره��م 
الق�نونية الالزمة للمط�لبة ب�إخالء امل�أجور امل�س�ر اليه وت�سليمه له خ�لي� من ال�سخ��ض وال�سواغل وب�حل�لة التي 
ت�سلمته� عليه� مع اإ�سالح م� قد يكون حلق به من �سرر وتلف ، والزامكم  ب�سداد بدلت اليج�ر املت�أخرة وم� ي�ستجد 
حتى ت�ريخ الإخالء الفعلي ، مع الزامكم بت�سليم املنذر براءة ذمة عن ح�س�ب املي�ه والكهرب�ء واله�تف والإنرنت حتى 

ت�ريخ الخالء الفعلي ، مع حفظ ك�فة حقوق املنذر ب�س�ئر اأنواعه�. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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انذار عديل بالن�شر

رقم )202/1887(
املخطر : ام ا�ض للعق�رات الدولية )موؤ�س�سة فردية( 

وميثله� : �سهيل م�جد �سقر املرى )املوؤجر( 
املخطر اليه : �سركة عبدالكرمي اآل ر�س� التج�رية )ذ م م( )م�ست�أجر(

وميثله� : غ�ندى ديب�ك كوم�ر راتيالل )مدير( عبدالكرمي يو�سف جواد ال ر�س�. 
نخطركم ب�أنه عليكم الوف�ء مببلغ 11000 درهم )احد ع�سر الف درهم( قيمة ال�سيك 
رقم )000047( املوؤرخ بت�ريخ 2019/8/28 وامل�سحوب على بنك الإم���رات دبي الوطني 
كقيمة ايج�رية للمحل رقم )3( على قطعة الر�ض )313 - 156( مبنطقة احلمرية - 
بن�ية بن قو�ض. وذلك خالل مدة خم�سة اي�م من ت�ريخ تبلغكم التكليف ب�لوف�ء واإل 

�سنقوم ب�تخ�ذ ك�فة الإجراءات الق�نونية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/1883(

املنذر : ف�يز �سعيد حممد العبيني - اأدرين اجلن�سية
الوك�لة  مبوجب   - اجلن�سية  بريط�نية   - العبيني  �سو�س�ن  ج�نني  ال�سيدة/  عن  وكيال  وب�سفته  ال�سخ�سية  ب�سفته 

الق�نونية حم�سر ت�سديق رقم 1905020747 املوؤرخة 2019/11/6 
The Place Holidays Homes LLC )املنذر اليه� : ذا بلي�ض لبيوت العطالت - �ض ذ م م - اجلن�سية )الإم�رات

ننذركم ق�نون� مبوجب هذا الإنذار العديل ب�سرورة �سداد بدلت اليج�ر املت�أخرة وامل�ستحقة بذمتكم ب�س�أن امل�أجور/ 
الفيال رقم 5 الك�ئنة بفيالت الغ�ف تري The Ghaf Tree Villas مبنطقة قرية جمريا الدائرية ب�لرب�س�ء 
جنوب الرابعة ب�إم�رة دبي ، رقم مك�ين 71971 19473 - رقم الر�ض 309 - رقم عق�ر )ديوا( 681160268 
وقيمة تلك البدلت املت�أخرة وامل�ستحقة حتى ت�ريخ 2020/4/19 هو مبلغ وقدره 67.500 درهم ، وانه يف ح�ل 
الالزمة  الق�نونية  الإج���راءات  ك�فة  اتخ�ذ  للمنذر  �سيحق  الإن��ذار  هذا  ت�ريخ  من  يوم�  ثالثون  خالل  ال�سداد  عدم 
للمط�لبة ب�إخالء امل�أجور امل�س�ر اليه وت�سليمه له خ�لي� من ال�سخ��ض وال�سواغل وب�حل�لة التي ت�سلمته� عليه� مع 
اإ�سالح م� قد يكون حلق به من �سرر وتلف ، والزامكم  ب�سداد بدلت اليج�ر املت�أخرة وم� ي�ستجد حتى ت�ريخ الإخالء 
ت�ريخ الخالء  املي�ه والكهرب�ء واله�تف والإنرنت حتى  ب��راءة ذمة عن ح�س�ب  املنذر  بت�سليم  الزامكم  ، مع  الفعلي 

الفعلي ، مع حفظ ك�فة حقوق املنذر ب�س�ئر اأنواعه�. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/1723(

املنذرة : �سركة تكنو جيم الإم�رات )ذ م م( - اجلن�سية  : الإم�رات 
�سد املنذر اليه� الأوىل : �سركة بيكون لالإن�س�ءات - ذ م م - اجلن�سية : الإم�رات 

املنذر اليه الث�ين : رائد حممد ج�د اهلل �سرمي - اجلن�سية : الأردن 
ب�سفته املدير واملخول ب�لتوقيع عن ال�سركة 

املر�سد  املديونية  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  ننذركم�  امل��ن��ذرة  عن  الوك�لة  ومبوجب  ف�إنن� 
بذمتكم� والب�لغ قدره )57.382.50( �سبعة وخم�سون الف� وثالثم�ئة واثن�ن وثم�نون 
رقم  يحمل  وال��ذي  امل��ن��ذرة  ل�س�لح  قبلكم  من  املحرر  ب�ل�سيك  فل�س�  وخم�سون  دره��م 
811891 وامل�سحوب على البنك العربي وامل�ستحق الدفع يف 2017/7/15 يف موعد غ�يته 
�سبعة اأي�م اإعتب�را من ت�ريخ ن�سر هذا الإنذار ، واإل �سن�سطر اىل اتخ�ذ ك�فة الإجراءات 

الق�نونية قبلكم وفق� لحك�م الق�نون. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/1880(

املنذر : ف�يز �سعيد حممد العبيني - اأدرين اجلن�سية
الوك�لة  مبوجب   - اجلن�سية  بريط�نية   - العبيني  �سو�س�ن  ج�نني  ال�سيدة/  عن  وكيال  وب�سفته  ال�سخ�سية  ب�سفته 

الق�نونية حم�سر ت�سديق رقم 1905020747 املوؤرخة 2019/11/6 
The Place Holidays Homes LLC )املنذر اليه� : ذا بلي�ض لبيوت العطالت - �ض ذ م م - اجلن�سية )الإم�رات

ننذركم ق�نون� مبوجب هذا الإنذار العديل ب�سرورة �سداد بدلت اليج�ر املت�أخرة وامل�ستحقة بذمتكم ب�س�أن امل�أجور/ 
الدائرية  ج��م��ريا  ق��ري��ة  The Ghaf Tree Villas مبنطقة  ت���ري  ال��غ���ف  ب��ف��ي��الت  ال��ك���ئ��ن��ة   7 رق���م  ال��ف��ي��ال 
العق�ر )ديوا(  309 - رق��م  71964 - رق��م الر���ض   19460 ، رق��م مك�ين  ب���إم���رة دب��ي  الرابعة  ب�لرب�س�ء جنوب 
 67.500 2020/4/19 هو مبلغ وقدره  681160284 وقيمة تلك البدلت املت�أخرة وامل�ستحقة حتى ت�ريخ 
ال�سداد خالل ثالثون يوم� من ت�ريخ هذا الإن��ذار �سيحق للمنذر اتخ�ذ ك�فة الإجراءات  ، وان��ه يف ح�ل عدم  دره��م 
الق�نونية الالزمة للمط�لبة ب�إخالء امل�أجور امل�س�ر اليه وت�سليمه له خ�لي� من ال�سخ��ض وال�سواغل وب�حل�لة التي 
ت�سلمته� عليه� مع اإ�سالح م� قد يكون حلق به من �سرر وتلف ، والزامكم  ب�سداد بدلت اليج�ر املت�أخرة وم� ي�ستجد 
حتى ت�ريخ الإخالء الفعلي ، مع الزامكم بت�سليم املنذر براءة ذمة عن ح�س�ب املي�ه والكهرب�ء واله�تف والإنرنت حتى 

ت�ريخ الخالء الفعلي ، مع حفظ ك�فة حقوق املنذر ب�س�ئر اأنواعه�. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2020/1911(

املخطر : �سركةغالمي وع�بدي للخ�س�ر والفواكه - ذ م م 
بوك�لة املح�مية / �س�ره �س�ه بيك البلو�سي 

املخطر اليه� : مطعم اولينج ات ب�ريلي� - ذ م م  )جمهول حمل الإق�مة( 
ينذر املخطر - املخطر اليه� - ب�سرورة �سداد املديونية املر�سدة لديكم مببلغ 36605 درهم 
)�ستة وثالثون الف� و�ستم�ئة وخم�سة درهم ل غري( نظري ال�سيك�ت ارق�م )319 -318 - 304 
ال�سداد خالل )7  ان يتم  اليه� على  لن� قيمة توريد ب�س�ئع للمخطر  املمنوح منكم   )303 -
اأي�م( وذلك تنفيذا لحك�م ق�نون الإجراءات املدنية واذا مل يتم ال�سداد خالل املدة الق�نونية 
اأي���م من ت�ريخ الإع��الن ب�لن�سر عنده� �سي�سطر املخطر اىل اتخ�ذ الإج��راءات الق�نونية   7
ت�ريخ  حتى  ق�نونية  ف�ئدة  من  عليه  ي�ستجد  وم���  الفواتري  قيمة  ب�سداد  للمط�لبة  �سدكم 

احلكم والر�سوم وامل�س�ريف. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 1172/2019/20 جتاري كلي   
مو�سوع الدعوى : املط�لبة ب�لزام املدعي عليهم ب�لت�س�من والتك�فل مببلغ وقدره )2246650.58 درهم( الزام 
املدعي عليهم ب�لت�س�من والتك�فل والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 12% من ت�ريخ املط�لبة وحتى 

ال�سداد الت�م.  
ط�لب الإعالن : البنك العربي املتحد - �ض م ع - �سفته ب�لق�سية : مدعي  

املطلوب اإعالنهم : 1- املفهوم لالأحذية واملالب�ض - �ض ذ م م - �سركة اإم�راتية  2-�سمري ال�سهري انطوان �س�كر 3-بيج 
�سيل )فرع املفهوم لالأحذية واملالب�ض �ض ذ م م(  4- رو�سيني �سوز )�ض ذ م م(  5-�سركة املفهوم لالحذية واملالب�ض - ذ 

م م - فرع ال�س�رقة -1    �سفتهم ب�لق�سية : مدعي عليهم - جمهويل حمل الإق�مة 
اأعاله  املذكورة  الدعوى  بت�ريخ 2019/12/26 يف  املنعقدة  بجل�سته�  املحكمة حكمت  ب�ن  نعلنكم   : الإع��الن  مو�سوع 
مبلغ  املدعي  للبنك  ي��وؤدوا  ب���ن  والتك�فل  ب�لت�س�من  عليهم  املدعي  ب�لزام  ع  م  �ض   - املتحد  العربي  ل�س�لح/البنك 
والزمت  الت�م  ال�سداد  مت�م  وحتى   2019/7/18 ت�ريخ  من  �سنوي�   %9 الق�نونية  والف�ئدة  دره��م   2.343.413.65 هو 
املدعي عليهم ب�مل�سروف�ت ومببلغ الف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة ورف�ست م� عدا ذلك من طلب�ت.  حكم� مبث�بة 
ب��سم �س�حب  الت�يل لن�سر هذا العالن �سدر  اليوم  احل�سوري ق�بال لال�ستئن�ف خالل ثالثني يوم� اعتب�را من 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : اهلري�س ميدل اي�صت )�س ذ م م(  
دبي  مط�ر   - -بردبي  للطريان  دب��ي  مدينة  موؤ�س�سة  ملك   2505 رق��م  مكتب   : العنوان 
رقم   607615  : الرخ�سة  رق��م    ، م�سوؤولية حم��دودة  ذات   : الق�نوين  ال�سكل   - ال��دويل 
القيد ب�ل�سجل التج�ري : 1024740 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�س�دية بدبي 
ب�أنه قد مت الت�أ�سري يف ال�سجل التج�ري لديه� ب�إنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
دبي  حم�كم  العدل  ك�تب  لدى  واملوثق   2020/3/16 بت�ريخ  دبي  حم�كم  ق��رار  مبوجب 
اإىل امل�سفي املعني  التقدم  اأو مط�لبة  اأي اعرا�ض  بت�ريخ 2020/3/16 وعلى من لديه 
 - راجو مينون  : مكتب 1502 ملك  العنوان  كري�صتون مينون حما�صبون قانونيون 
ك�فة  معه  م�سطحب�ً   04-4221680  : ف�ك�ض   04-2762233  : ه�تف   - التج�ري  اخلليج 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : كري�صتون مينون حما�صبون قانونيون
 : ه���ت��ف   - ال��ت��ج���ري  اخلليج   - راج���و مينون  1502 ملك  : مكتب  ال��ع��ن��وان 
التنمية  دائ����رة  تعلن  ه���ذا  مب��وج��ب   04-4221680  : ف���ك�����ض   04-2762233
القت�س�دية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  اهلري�س 
بت�ريخ  دب���ي  حم���ك��م  ق����رار  مب��وج��ب  وذل����ك  م(   م  ذ  )�ــس  اي�صت  ميدل 
2020/3/16 واملوثق لدى ك�تب العدل حم�كم دبي بت�ريخ 2020/3/16 وعلى 
من لديه اأي اعرا�ض اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الك�ئن 
امل�ستندات والأوراق  اأع��اله، م�سطحب�ً معه ك�فة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 621/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�س�در يف الدعوى رقم 2020/34 امر اداء ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )41526.33 درهم( ، �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف 
ط�لب الإعالن : عبدالغفور لتج�رة الديزل - ذ م م - �سفته ب�لق�سية : ط�لب التنفيذ 

وميثله : ابراهيم علي املو�سى احلم�دي -  �سفته ب�لق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه  : 1- راأفت خ�ن اأول خ�ن - �سفته ب�لق�سية : منفذ �سده

جمهول حمل الإق�مة 
مو�سوع الإعالن : قد اأق�م عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )41526.33( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه ف�ن املحكمة 
�ستب��سر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� 

من ت�ريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 122/2020/26 عقاري كلي 
مو�سوع الدعوى :  

ط�لب الإعالن / 1-نور بنك - م�س�همة ع�مة - بنك نور ال�سالمي �ض.م.ع - �س�بق� - �سفته ب�لق�سية : مدعي 
وميثله :  ج�بر را�سد حممد ج�بر را�سد ال�سالمي -  �سفته ب�لق�سية : وكيل 

املطلوب اإعالنه :  1-  نبيل علي خ�ن-  �سفته ب�لق�سية : مدعي عليه  - جمهول حمل الق�مة 
مو�سوع الإعالن :  قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� احلكم احلكم بف�سخ اتف�قية الج�رة ومالحقه� والزام املدعي عليه 
مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  وال��زام  العق�ري  القيد  ا�س�رة  والغ�ء  املدعي  اىل  احلي�زة  ورد  ال�سواغل  العق�ر خ�لي� من  بت�سليم 
)2.217.974.00( درهم وذلك قيمة الق�س�ط امل�ستحقة الغري م�سددة من الدفع�ت اليج�رية والزام املدعي عليه ب�ن يوؤدي 
نتيجة اخالل  ب�ملدعي  الذي حلق  وال�سرر  العطل  تعوي�س� عن  وق��دره )1.335.000.00( درهم ميثل  املدعي مبلغ  للبنك 
املدعي عليه يف تنفيذ التزام�ته العقدية وب�ل�س�فة اىل ارب�حه الف�ئتة وبني �سعر ال�سوق احلقيقي للعق�ر يف الوقت الراهن 
وحي�زة املدعي عليه للعق�ر من وقت التمويل والنتف�ع به ور�سوم الرهن والت�سجيل ، الزام املدعي عليه ب�سداد بدل القيمة 
اليج�رية مبعدل ايج�ر املثل عن فرة حي�زته للعق�ر وخم�طبة موؤ�س�سة التنظيم العق�ري )ريرا( لتزويدن� بقيمة ايج�رات 
Ch1.B.8 لذا  ب�لق�عة  ال�س�عة 9.30 �ض  املوافق  2020/4/19   املم�ثلة. وح��ددت له� جل�سة يوم الح��د   املثل للعق�رات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة  اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات  ف�أنت مكلف ب�حل�سور 

بثالثة اأي�م على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية   العقارية 
العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 843/2020/60 امر اداء    

مو�سوع الدعوى :ا�سدار امر اداء الزام املدعي عليه� ب�ن توؤدي للمدعية مبلغ )109924( درهم 
والف�ئدة الق�نونية 12% من ت�ريخ ا�ستحق�ق كل �سيك وحتى ال�سداد الت�م

ط�لب الإعالن : ايفكت لتج�ره الجهزه الكهرب�ئيه �ض.ذ.م.م - �سفته ب�لق�سية : مدعي 
وميثله:فهد عبداهلل قمرب حممد - �سفته ب�لق�سية : وكيل

: مدعي عليه  ب�لق�سية  ���ض.ذ.م.م - �سفته  الكهروميك�نيكيه  ابيليتى لالعم�ل  اإعالنه: 1-  املطلوب 
-  جمهول حمل الإق�مة 

مو�سوع الإعالن : 
اب��ي��ل��ي��ت��ى لالعم�ل  ع��ل��ي��ه���/  امل���دع���ي  ب����ل���زام  ب��ت���ري��خ 2020/2/19  الب��ت��دائ��ي��ة  دب���ي  ق����ررت حم��ك��م��ة 
الكهروميك�نيكيه �ض.ذ.م.م مبلغ )109924( درهم والف�ئدة الق�نونية 9% من ت�ريخ ا�ستحق�ق كل �سيك 
وحتى ال�سداد الت�م وب�لر�سوم وامل�س�ريف ومبلغ خم�سم�ئة درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة، ولكم احلق يف 

اإ�ستئن�ف الأمر خالل 15 يوم من اليوم الت�يل لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية التجارية
العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 667/2020/60 امر اداء    

مو�سوع الدعوى :حرر املقدم �سده ملط�لبه المر �سيك مببلغ )804200( درهم مق�بل جزء من ثمن �سراء الفيال 
رقم:AFSHQMOV4B1230 املتفق عليه� بعقد البيع وال�سراء املوؤرخ يف 2018/9/20 التى جرى التف�ق مبوجبه� على 

انه يف ح�ل اع�دة اي �سيك من البنك امل�سحوب عليه دون �سرف ي�ستحق عنه ف�ئدة اتف�قية بواقع 12% �سنوي� من ت�ريخ ال�ستحق�ق 
حتى مت�م ال�سداد ب�ل�س�فة اىل مبلغ )3150( درهم غرامة رجوع ال�سيك�ت دون رقم ال�سيك املبلغ الق�سط ت�ريخ ا�ستحق�ق ال�سيك�ت 
البنك امل�سحوب عليه )000104 504200( الث�ين 2019/9/20 بنك الم�رات دبي الوطني بذلك فقد تر�سد بذمة املقدم �سده مبلغ 

وقدره )524542( درهم )عب�رة عن مبلغ 504200 درهم قيمة ال�سيك ومبلغ 17192 درهم فوائد الت�أخري التف�قية بواقع 12% �سنوي� 
اعتب�را من ت�ريخ ا�ستحق�ق كل �سيك حتى ت�ريخ 2019/12/30 ب�ل�س�فة اىل مبلغ )3150( درهم غرامة رجوع ال�سيك�ت دون �سرف 

بواقع 3150 درهم لكل �سيك( مبط�لبة املقدم �سده ب�سداد املبلغ املر�سد بذمته امتنع عن ال�سداد دون وجه حق او مربر
ط�لب الإعالن : �سركة الفرج�ن ذ.م.م - �سفته ب�لق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنه: 1- �ستيفن جورج وايت - �سفته ب�لق�سية : مدعي عليه -  جمهول حمل الإق�مة 
مو�سوع الإعالن : 

الفرج�ن  �سركة  للمدعية/  ي��وؤدي  ب�ن  واي��ت  �ستيفن ج��ورج  املدعي عليه/  ب�لزام   2020/2/10 بت�ريخ  البتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة 
ذ.م.م مبلغ )504200( درهم والف�ئدة الق�نونية بواقع 9% �سنوي� من ت�ريخ ال�ستحق�ق يف:2019/9/20 وحتى ال�سداد الت�م وب�لر�سوم 

وامل�س�ريف، ولكم احلق يف اإ�ستئن�ف الأمر خالل 15 يوم من اليوم الت�يل لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية التجارية
العدد 12887 بتاريخ 2020/3/19   

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 3594/2019/60 امر اداء    

مو�سوع الدعوى :املط�لبة ب��سدار المر ب�لزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )227587( درهم والر�سوم 
وامل�س�ريف

ط�لب الإعالن : العمران للنقل الع�م �ض.ذ.م.م - �سفته ب�لق�سية : مدعي 
وميثله:خديجة �سهيل ح�سن خلف�ن ا�سعدي - �سفته ب�لق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- ه�يالند�ض لند �سكيبنج اند جولف مل�لكه� عنود ال�سيد حممد ال�سيد عبداهلل اله��سمي 
�ض.ذ.م.م - �سفته ب�لق�سية : مدعي عليه -  جمهول حمل الإق�مة 

مو�سوع الإعالن : 
طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بت�ريخ 2019/12/26 اول:ب�نف�ذ العقد التج�ري 
املربم بني الطرفني - ث�ني�:ب�لزام املدعي عليه�/ ه�يالند�ض لند �سكيبنج اند جولف �ض.ذ.م.م ب�ن توؤدي 
�سنوي� من  بواقع %9  الق�نونية  والف�ئدة  درهم  ���ض.ذ.م.م مبلغ )227587(  الع�م  للنقل  العمران  للمدعية/ 
ت�ريخ ال�ستحق�ق احل��سل يف 2017/11/8 وحتى ال�سداد الت�م والر�سوم وامل�س�ريف ومبلغ خم�سم�ئة درهم 

مق�بل اتع�ب املح�م�ة، ولكم احلق يف اإ�ستئن�ف الأمر خالل 15 يوم من اليوم الت�يل لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية التجارية
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ميدوز،  بطولة فال�سينغ  اأملح منظمو 
اآخر البطولت الأربع الكربى يف كرة 
موعده�  تعديل  اإم��ك���ن  اإىل  امل�سرب، 
بعد قرار اإرج�ء بطولة رولن غ�رو�ض 
ت��ف�����س��ي فريو�ض  ب�����س��ب��ب  ال��ف��رن�����س��ي��ة 
اأي�م  امل�ستجد، ونقله� اىل بعد  كورون� 

فقط من البطولة الأمريكية.
م�س�ء  للعبة  الفرن�سي  الحت�د  واأعلن 
اإرج�����ء بطولة  ال��ث��الث���ء  الأول  اأم�����ض 
انطالقه�  موعد  م��ن  غ���رو���ض  رولن 
 20 اىل  اأي����ر-م����ي���و،   24 يف  امل���ق���رر 
اأث�رت  اخلطوة  لكن  اأيلول-�سبتمرب. 
انتق�دات وا�سعة من لعبني ولعب�ت، 
اذ ان املوعد اجلديد لث�نية البطولت 
اأ�سبوع فقط  الأربع الكربى، ب�ت بعد 
م��ن خ��ت���م ب��ط��ول��ة ال���ولي����ت املتحدة 
م���الع���ب فال�سينغ  ع��ل��ى  ت���ق����م  ال���ت���ي 

ميدوز يف نيويورك.
املنظمني  ان  الن���ت���ق����دات  م���ن  وب�����دا 
امل��وع��د اجلديد  ال��ف��رن�����س��ي��ني ح����ددوا 
املعنيني،  م��ع  م�سبق  ت�س�ور  دون  م��ن 
املحرفني  راب���ط���ت����  م��ق��دم��ه��م  ويف 

واملحرف�ت.
ويف ب���ي����ن ل��ي��ل ال���ث���الث����ء الأرب����ع�����ء، 
اأك��د الحت����د الأم��ريك��ي للعبة املنظم 
 24 ب��ني  امل���ق���ررة  م��ي��دوز  لفال�سينغ 

الت�سفي�ت(  )ان��ط��الق  اآب-اأغ�سط�ض 
يعّدل  ل��ن  ان��ه  اأيلول-�سبتمرب،  و13 
م��وع��ده��� ح���ل��ي���، ل��ك��ن��ه ت���رك املج�ل 

مت�ح� لذلك.
هذا  م��ن  ق����رارا  ان  “ندرك  واأو����س���ح 
كبرية(  بطولة  موعد  )تعديل  النوع 
ل يجب ان يتم اتخ�ذه ب�سكل اأح�دي”، 
م��ب��ط��ن��� للخطوة  ان��ت��ق���دا  ب���دا  م����  يف 
“يوا�سل  ان���ه  واأ����س����ف  ال��ف��رن�����س��ي��ة. 
ميدوز  فال�سينغ  لبطولة  التح�سري 

لن  ال����راه����ن  ال���وق���ت  ويف   ،2020
يجري اأي تعديالت على الربن�مج”، 
“هذه  ان  اىل  عينه  الوقت  م�سددا يف 
اأوق������ت غ���ري م�����س��ب��وق��ة، ون��ح��ن نقوم 
بتقييم كل خي�راتن�، مب� فيه� احتم�ل 

اإرج�ء البطولة اىل موعد لحق«.
لرولن  اجل��دي��د  امل��وع��د  ان  اىل  ي�س�ر 
من�ف�س�ت  مع  اأي�س�  يتع�ر�ض  غ�رو�ض 
ك�أ�ض ليفر ال�ستعرا�سية املقررة هذا 
و27  اأيلول-�سبتمرب   25 بني  الع�م 

الأمريكية،  بو�سطن  مدينة  يف  منه 
اأحدهم�  ب��ني ف��ري��ق��ني  وال��ت��ي جت��م��ع 
ميثل ق�رة اأوروب� والث�ين بقية الع�مل. 
ويف بي�ن ليل الثالث�ء الأربع�ء، اأبدى 
ا�ستغرابهم  امل�����س���ب��ق��ة  ه���ذه  م��ن��ظ��م��و 
للقرار الفرن�سي، موؤكدين ان امل�س�بقة 

ال�ستعرا�سية ب�قية على موعده�.
املواعيد اجلديدة  ان  البي�ن  وج���ء يف 
لرولن غ�رو�ض “تتزامن مع مواعيد 
بط�قته�  ك��ل  بيعت  التي  ليفر  ك���أ���ض 

من الآن«.
واأو�سح املنظمون ان العالن الفرن�سي 
ول�سرك�ئن�،  ل��ن���  م���ف����ج����أة  “�سكل 
امل�سرب،  ل��ك��رة  الأ�����س����رايل  الحت������د 
امل�سرب،  ل���ك���رة  الأم����ريك����ي  الحت�������د 
وراب��ط��ة ال��الع��ب��ني امل��ح��رف��ني. لقد 
بتقييم  نقوم  ونحن  ع��دة  اأ�سئلة  اأث����ر 
ال��و���س��ع. يف ال��وق��ت احل����يل، نريد ان 
البث  �سبك�ت  الرع�ة،  امل�سجعني،  نبلغ 
املتطوعني،  امل��وظ��ف��ني،  التلفزيوين، 
الالعبني، ومدينة بو�سطن العظيمة، 
اإق�مة م�س�بقة ك�أ�ض ليفر  انن� نعتزم 

مقرر«. هو  كم�   2020
وفر�ض تف�سي فريو�ض كورون� امل�ستجد 
�سلال �سبه ك�مل يف ع�مل الري��سة، يف 
فر�سته�  التي  ال�س�رمة  القيود  ظ��ل 
العديد من الدول على حركة التنقل 

وال�سفر للحد من انت�س�ره.
رابطة  اأع���ل���ن���ت  امل�������س���رب،  ك�����رة  ويف 
 26 ال����دورات حتى  اإل��غ���ء  املحرفني 
رابطة  األ��غ��ت  بينم�  ن��ي�����س���ن-اأب��ري��ل، 
امل��ح��رف���ت دورات��ه��� حتى ال��ث���ين من 
الدويل  اأعلن الحت�د  كم�  اأي�ر-م�يو. 
الحت�د  ك���أ���ض  نه�ئي�ت  اإرج�����ء  للعبة 
مقررة  ك�نت  التي  ال�سيدات  ملنتخب�ت 

يف بوداب�ست يف ني�س�ن-اأبريل املقبل.

•• الذيد –الفجر:

ب��سر ن�دي الذيد الري��سي ح�س�سه 
ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��� ع��ن بعد 
الب�سرية  ال��ت��ق��ن��ي���ت  وب������س��ت��خ��دام 
لالعبي  ت�����دري�����ب  يف  احل����دي����ث����ة 
لتعزيز  خطواته  اأوىل  يف  الك�راتيه 
ج���وان���ب مم���ر���س��ة ال��ري������س��ة لدى 

املنت�سبني من من�زلهم .
اأدوات متكني  اإح���دى  امل��ب���درة  وتعد 
الري��سة  مم���ر���س��ة  م��ن  ال��الع��ب��ني 
وح�س�ض  اأف���������الم  م���ت����ب���ع���ة  ع�����رب 
تدريبية ي�سرف عليه� اجله�ز الفني 
لري��سة الك�راتيه يف الن�دي وتعمم 
مت�بعتهم  مع  الالعبني  ك�فة  على 
وفق خطط ت�سمن متتع الالعبني 

خ���الل ت��ل��ك ال���ف���رة ب��ي���ق��ة بدنية 
حقيقة  وا�ستف�دة  فعلية  ومم�ر�سة 

من تلك احل�س�ض اللكرونية.
ويف هذا الإط�ر ك�سف �س�مل حممد 
ب��ن ه���وي���دن  رئ��ي�����ض جم��ل�����ض اإدارة 
الن�دي  اأن  ال��ري������س��ي  ال��ذي��د  ن����دي 
الأوىل  ال����ل����ح����ظ�����ت  م����ن����ذ  ع����ك����ف 
ل�����الإع�����الن ال����وط����ن����ي ع�����ن وق����ي���ة 
كرون�  فريو�ض  انت�س�ر  من  املجتمع 
ك�فة  ال����ن�����دي  ل��ي��ط��ب��ق  امل�����س��ت��ج��د 
بطواقمه  الح���رازي���ة  ال�سي��س�ت 
ويرفع  الن�دي  الري��سية وموظفي 
اأع����ل����ى درج��������ت احل���ي���ط���ة وت����أم���ني 
�سالمة اجلميع مع احلف�ظ يف ذات 
وفق  ال��الع��ب��ني  لي�قة  على  ال��وق��ت 
خطط ا�ستب�قية ت�سمن مم�ر�ستهم 

الري��سة يف من�زلهم .
واأ���س���ر اب��ن هويدن ب���أن ج��رى عقد 
عدة جل�س�ت من�ق�سة وور�س�ت عمل 
خالل الفرة ال�س�بقة تو�سلت اإدارة 
الألع�ب الفردية ومدربي الك�راتيه 
تدريب  ب��رن���م��ج  تنفيذ  ت���أك��ي��د  اىل 
الك�راتيه لالعبي  الن�دي عن بعد .

اأن جن���ح فكرة تطبيق  اإىل  واأو���س��ح 
التدريب عن بعد لالعبي الك�راتيه 
�سيعزز من توجه�ت الن�دي لتعميم 
الأخرى  الألع�ب  على  املب�درة  هذه 
وخ��سة الفردية منه� والتي ميكن 
ال��ط��ري��ق��ة مثل  ب��ه��ذه  ال��ع��م��ل معه� 
ال�سطرجن وتن�ض الط�ولة والألع�ب 

الأخرى ،
مهم  املو�سوع  اأن  هويدن  ابن  وبني 

جدا يتم��سى مع جمري�ت الأحداث 
كورون�  وب������ء  مب��ك���ف��ح��ة  احل����ل���ي���ة 
وال��ذي يهدد منط احلي�ة  امل�ستجد 
وبعد  تف��سيله�  ب��ك��ل  امل��ج��ت��م��ع  يف 
ت��وج��ي��ه���ت ال��ق��ي���دة ب���إي��ق���ف جميع 
الأن�����س��ط��ة ال��ري������س��ي��ة ب�����داأت فرق 
ا�ستمرار  اإم��ك���ن��ي��ة  ب��درا���س��ة  العمل 
واإكم�ل  ال��الع��ب��ني  م���ع  ال��ت��وا���س��ل 
برامج التعليم والتدريب ب�ي ن�سب 

ممكنة.
فيه�  الأول  ال����ه����دف  ب�������أن  وت�����ب����ع 
الالعبني  ي�����س��غ��ل  م�����  اإي����ج�����د  ه����و 
مم�ر�سة  وت���ق���ري���ب  م���ن����زل���ه���م  يف 
اليهم  ي��ح��ب��ون��ه���  ال���ت���ي  ال��ري������س��ة 
اأول��ي���ء الأمور  اإ���س��راك  ع��الوة على 
اأب��ن���ئ��ه��م يف ال��ربن���م��ج ، حيث  م���ع 

اأفالم  بتقدمي  ال��ربن���م��ج  يتلخ�ض 
املطلوب  للحرك�ت  من��وذج��ي  ب����أداء 
الالعبني  م�����س��ت��وى  وف����ق  ت��ع��ل��م��ه��� 
ب��������أداء ب���ل�����س��رع��ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وثم 
وا�ستخدام  ال��ب��ط��ي��ئ��ة  ب���ل�����س��رع��ة 
املعروفة  وال��ت��دري��ب  التعليم  ط��رق 
والطريقة  اجلزئية  الطريقة  وهي 
ال��ك��ل��ي��ة وال���ط���ري���ق���ة امل��خ��ت��ل��ط��ة يف 
عر�ض احل��رك���ت  وق��واع��د ت�سوير 
وعر�سه�  ال���ري��������س���ي���ة  احل����رك�����ت 
احلركة  م��ع  املعلومة  ن��ق��دم  بحيث 
ي�سل  ان  وب��ع��د   ، ل��الع��ب  متك�ملة 
التدريبي اىل  او  التعليمي  الواجب 
اأمرة  ويل  مب�س�ركة  يقوم  ال��الع��ب 
ب�لطالع على الفلم يف اأي وقت من 
اليوم ثم القي�م ب�لأحم�ء وفق املت�ح 

ويقوم   ، الع�ئلة  �سكن  اإمك�ن�ت  من 
الالعب ب�لتنفيذ للواجب احلركي 
ب�لت�سحيح  الأم��ر  ويل  ومب�س�عدة 
اف�سل  اإىل  ي�سل  اأن  اىل  والتعديل 
يقوم  ح���ي���ث  م��ن������س��ب���  ي������راه  اأداء 
اإىل  واإر���س���ل��ه  الأداء  ه��ذا  بت�سوير 
امل��درب وال��ذي يقوم ب��دوره بعر�ض 
والتعديل  املالحظ�ت  واإب��داء  الأداء 
وهكذا ي�ستمر التدريب حلني اإتق�ن 
املطلوب  احلركي  للواجب  الالعب 
من  الث�نية  ب�ملرحلة  وي��ب��داأ   ، منه 
التدريب  ي�ستمر  وه��ك��ذا  احل��رك���ت 

عن بعد. 
الك�راتيه  اإداري  اأو���س��ح  جهته  م��ن 
ب�أن الربن�مج يت�سمن  الكتبي  علي 
مك�ف�آت حتفيزية اأ�سبوعية لأف�سل 

ل��غ��ر���ض دعم  الأ���س��ب��وع  خ���الل  اأداء 
ا���س��ت��م��رار ال��الع��ب��ني وم��ت���ب��ع��ة ويل 
الأمر لهم ب�سكل م�ستمر ومثمر وان 
التوا�سل  تطلب  ال��ربن���م��ج  تنفيذ 
مع اأولي�ء الأمور والالعبني و�سرح 
خطواته  جميع  واي�س�ح  الربن�مج 
ابدى  حيث  ال�س�بقة  الفرة  خالل 
اجلميع ا�ستعداده للتع�ون وامل�س�ركة 
املبدع  ال���ربن����م���ج  ه����ذا  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
لإدارة  ب�ل�سكر  وت��ق��دم��وا  لالعبني 
ومت�بعته�  اهتم�مه�  على  ال��ن���دي 
لأبن�ئهم وخ��سة خالل هذه الفرة 
على  ل��ل��م��درب��ني  وال�����س��ك��ر  ال�سعبة 
ال��ربن���م��ج ال��ري���دي ال��ذي يتم��سى 

مع الظروف التدريبية احل�لية .
عبدالق�در  امل���درب���ني  اأ����س����ر  ب��ي��ن��م��� 

ب�أن  واأح��م��د حمود خلف  ال��ب��وزازي 
والتقييمية  التدريبية  اخل��ط��وات 
ك�مل  ب�سكل  و�سعت  ق��د  للربن�مج 
من  م�ستجد  لكل  م�ستعدين  وه��م 
و�سعن�  وقد  الربن�مج  يف  امل�س�عب 
امل�سروع  ه��ذا  لنج�ح  متك�ملة  اآل��ي��ة 
م�سخرة  وق���درات���ن����  وق��ت��ن���  اإن  ب���ل 
ب�ل�سع�دة  ون�سعر  ال��ربن���م��ج  ل��ه��ذا 
ل��ت��ق��دمي��ن��� ���س��ي ب�����س��ي��ط ي�����س���ه��م يف 
نواجهه�  ال��ت��ي  ال��ظ��روف  م��واج��ه��ة 
ب�����س��ب��ب مر�ض  ال���وق���ت احل������يل  يف 

كورون� .

•• اأبوظبي-وام:

الري��سة  وم�س�هري  جن��وم  ي���درك 
ال�سفوف  يكونوا يف  اأن  يجب  اأنهم 
الأزم��������ت،  م���واج���ه���ة  ع��ن��د  الأوىل 
به  يقوموا  اأن  ميكن  دور  اأق��ل  واأن 
والتحذير  والتنبيه  ال��ت��وع��ي��ة  ه��و 
و�س�ئل  على  ح�س�ب�تهم  خ��الل  من 
حتظى  التي  الجتم�عي  التوا�سل 
مبت�بعة كثيفة من ماليني الع�س�ق 
وفنونهم،  مل���ه����رات���ه���م  وامل���ح���ب���ني 
التي  والنج�ح  التحدي  ولق�س�ض 

�سنعوه�.
الب�لغة  الأ������س�����رار  ����س���وء  وع���ل���ى 
يتعر�ض  زال  وم�����  ت��ع��ر���ض،  ال��ت��ي 
وا�سب�ني�  اإيط�لي�  يف  املجتمع  له� 
واإجن����ل����را وع�����دد ك��ب��ري م���ن دول 
الع�مل نتيجة لت�س�ع نط�ق انت�س�ر 
والذي  امل�ستجد  ك���ورون����  ف��ريو���ض 
التي  امل�����س���ب��ق���ت  اإي��ق���ف  يف  ت�سبب 
ي�����س���رك��ون ف��ي��ه��� ف��ق��د ت���ق���دم عدد 
امل�س�هري ليقوموا  كبري من هوؤلء 
واأدوار  خمتلفة،  ب�أ�سك�ل  ب��دوره��م 
امل�س�بني  دع��م  ي�ستهدف  م���  منه� 

ي�ستهدف  م���  وم��ن��ه���  ع��الج��ه��م،  يف 
على  املجتمع  �سرائح  خمتلف  ح��ث 
الحرازية  ب����لإج���راءات  الل��ت��زام 
املعنية،  اجله�ت  قبل  من  املعتمدة 
ل�سيم� بعد اإ�س�بة عدد من املدربني 

والالعبني بهذا الفريو�ض.
وحتت �سع�ر “تلك املب�راة نخو�سه� 
من من�زلن�” بعث لعبو ن�دي ري�ل 
مدريد ال�سب�ين عدة ر�س�ئل مهمة 
اإىل املجتمعني املحلي والدويل مب� 
ل��ه��م م��ن ���س��ه��رة وا���س��ع��ة يف الع�مل 
مواجهة  اأن  ف��ي��ه���  ي���وؤك���دون  ك��ل��ه، 
ف��ريو���ض ك��ورون��� مثل م��ب���راة، واأن 
تلك املب�راة تتطلب من اجلميع اأن 
حلم�ية  من�زلهم،  م��ن  يخو�سوه� 
انت�س�ر  من  وجمتمع�تهم  اأنف�سهم 

املر�ض.
رامو�ض  ���س��ريج��و  م���ن  ك���ل  وظ���ه���ر 
ا�سب�ني�،  وم��ن��ت��خ��ب  ال��ف��ري��ق  ق���ئ��د 
وم��ع��ه ك��ل م��ن م���ر���س��ي��ل��ل��و وف�����ران 
فيديو  مق�طع  عرب  تب�ع�  وبنزمي� 
الوق�ية  ب���أه��م��ي��ة  ت��ط���ل��ب اجل��م��ي��ع 
م����ن ال����ف����ريو�����ض ب�����ل����ت����زام امل���ن���زل 
وع��دم الختالط، وق���م ن���دي ري�ل 

م���دري���د ب��ن�����س��ر ت��ل��ك امل��ق���ط��ع على 
تت�سمن  والتي  الر�سمية،  من�س�ته 
املب�راة  “تلك  اأهمه�  ع��ب���رات  ع��دة 
“اإنه�  من�زلن�”،  م���ن  ن��خ��و���س��ه��� 
�س�أبقى  “اأن�  اجلميع”،  م�سوؤولية 

يف البيت«.
يف ال�������س���ي����ق ن��ف�����س��ه وج������ه اي���ف����ن 
راكيتيت�ض جنم بر�سلونة ال�سب�ين 
ر����س����ل���ة ت���وع���وي���ة مل��ح��ب��ي��ه خ���الل 
م��ق��ط��ع م�����س��ور م���ن م��ن��زل��ه يقول 
فيه اإنه يحر�ض على التحدث لهم 
التعليم�ت  ات��ب���ع  واأن  م��ن��زل��ه،  م��ن 
واأنه  الأه��م��ي��ة،  ب�لغ  اأم��ر  ال�سحية 
البق�ء  ي��ل��ت��زم��وا  اأن  اجل��م��ي��ع  ع��ل��ى 
امل��ن��زل، وا���س��ت��غ��الل ه���ذا الوقت  يف 
مل�س�ندة  ال���ع����ئ���ل���ة،  م����ع  ل��ق�����س���ئ��ه 
انت�س�ر  لحتواء  احلكومية  اجلهود 
بغ�سل  اجلميع  وط�لب  الفريو�ض، 
اأي�����دي����ه����م وجت���ن���ب ال���ت���ع����م���ل مع 
الأي�������م، موؤكدا  ه���ذه  الآخ���ري���ن يف 
الع�مل  ق������درة  يف  ال���ك���ب���رية  ث��ق��ت��ه 
ب�لتك�تف  الأزم���ة  تلك  على جت���وز 
�سنجت�ز  “�سوي�  ح��دي��ث��ه  خمتتم� 
اأم������ ك��ي��ك��ي �سيتني  امل���ح���ن���ة«.  ت��ل��ك 

اأك��د يف  م��درب ن���دي بر�سلونة فقد 
يف  ح�لي�  وقته  يق�سي  اأن��ه  ر�س�لته 
احلجر  لإج����راءات  تنفيذا  منزله، 
الإ�س�بة  لتجنب  ال�سحي  امل��ن��زيل 
م�سريا  امل�ستجد،  كورون�  بفريو�ض 
ك���ل يوم  ب���حل��ن��ني  ي�����س��ع��ر  اأن����ه  اإىل 
املف�سل  ف��ري��ق��ه  ل��ت��دري��ب  ل��ل��ع��ودة 
بر�سلونة، اإل اأنه يظن ب�أنه ل �سيء 
اجلميع  وط�لب  احلي�ة،  من  اأغلى 
ب�أن يكونوا على قدر امل�سوؤولية، واأن 
يدركوا حجم اخلطورة من انت�س�ر 
ال�سب�ين،  امل��ج��ت��م��ع  يف  ال��ف��ريو���ض 
واأن كل �سخ�ض عليه دور يف حم�ية 

نف�سه واأ�سرته وع�ئلته وحمبيه.
لكرة  ال�������دويل  وح����ر�����ض الحت��������د 
ا�ستغالل  ع��ل��ى  “فيف�”  ال���ق���دم 
ع�مل  يف  ال�سهرية  الأ���س��م���ء  بع�ض 
الر�س�ئل  بع�ض  لتوجيه  التدريب 
امل��ه��م��ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع���ت امل��ح��ب��ة لكرة 
القدم ومت ت�سجيل عدة ر�س�ئل من 
ك��ل م��ن امل���درب ال��ربت��غ���يل جوزيه 
لتوتنه�م،  الفني  امل��دي��ر  مورينهو 
فينجر  اأر���س��ني  الفرن�سي  وامل����درب 
ال�س�بق  ال��ت���ري��خ��ي  ال��ف��ن��ي  امل���دي���ر 

الأرجنتيني  وامل������درب  لأر����س���ن����ل، 
م��وري��ت�����س��ي��و ب��وت�����س��ي��ت��ي��ن��ي��و امل����درب 
اجلم�هري  حلث  لتوتنه�م،  ال�س�بق 
على التع�مل الإيج�بي مع اخلطر 

الداهم الذي يواجه الع�مل.
اإنن� دخلن� يف مرحلة  وق���ل فينجر 
ح����رج����ة م�����ن م�����راح�����ل م���واج���ه���ة 
اتب�ع  وع��ل��ي��ن���  ك�����ورون������،  ف����ريو�����ض 
ع����دة ت��ع��ل��ي��م���ت م��ه��م��ة ل��ل��ن��ج���ح يف 
التحدي الكبري حتى نحمي اأنف�سن� 

وجمتمع�تن�.
البداية  اإن  فق�ل  بوت�سيتينيو  اأم��� 
اليدين،  نظ�فة  تكون مع  ان  يجب 
منتظم،  ب�سكل  نغ�سله�  ان  فعلين� 
الأن�����ف مبرفقك،  ت��غ��ط��ي��ة  وي��ج��ب 
وا�ستعم�ل  ال�����س��ع���ل،  ع��ن��د  وف��م��ك 
ال��ي��د ع��ن��د العط�ض.  ب���دل  امل��ن���دي��ل 
وق�ل مورينيهو: “جتنب مالم�سة 
ف���م���ك، واب���ق  اأو  ع��ي��ن��ي��ك، واأن����ف����ك 
من  الأق���ل  على  م��ر  م�س�فة  على 
الآخرين، واإذا مل ت�سعر ب�نك على 
م� يرام ابق يف منزلك، فهو اأف�سل 
اأ���س���ل��ي��ب ال��وق���ي��ة ..وخ��ت��م جي�ين 
الدويل  الحت����د  رئي�ض  انف�نتينو 

ل��ك��رة ال���ق���دم ال��ت��ع��ل��ي��م���ت ب��ق��ول��ه : 
مب�  دراي���ة  على  واب��ق  واع��ي���  “كن 
منظمة  جهود  لدعم  حولك  ي��دور 
تف�سي  مواجهة  الع�ملية يف  ال�سحة 
بهذه  �سنفوز  مع�ً  كورون�،  فريو�ض 
بعث  ن�حيته  من  ال�سعبة«.  املب�راة 
اإيط�لي�  لع����ب  ك������س���ن��و  ان��ت��ون��ي��و 
املعتزل بر�س�لة وا�سحة يف ت�سجيله 
“اإذا  م��ف���ده���  ت���ك���  تيكي  ل��ربن���م��ج 
خ��رج��ت��م م���ن امل���ن���زل ف��م��ن املمكن 
حتى  ال��ك��ورون���  م�سكلة  ت�ستمر  اأن 

اأظن  كنت  اأ�سبوعني  قبل   ،2040
�سيء  جم����رد  ال���ف���ريو����ض  ه����ذا  اأن 
الآن  لكني  قيمة،  له  لي�ض  ب�سيط، 
اأخ���ف كثرياً مم� ميكن اأن يحدث، 
املنزل  يف  ج��م��ي��ع���ً  ن��ب��ق��ى  اأن  علين� 
اأطف�لن�«.  م��ع  ال��وق��ت  نق�سي  واأن 
ديلي  �سحيفة  ن�سرته  تقرير  وذكر 
جنم  ���س���دي��و  اأن  الإجن��ل��ي��زي��ة  �ست�ر 
ل��ي��ف��رب��ول ق����م ب��دع��م ج��ه��ود بالده 
كورون�  ف��ريو���ض  ملك�فحة  ال�سنغ�ل 
ُيع�دل  ت���ربع���ه مب��ب��ل��غ  خ����الل  م���ن 

و�سبقه  ا�سرليني،  جنيه  األف   41
بينهم  النجوم من  لذلك عدد من 
ليون�ردو بونوت�سي، ق�ئد يوفنتو�ض 
الإيط�يل، الذي تربع مببلغ 120 
األ��ف ي��ورو لأح��د املجمع�ت الطبية 
ل�سراء  وذلك  تورينو،  الرئي�سية يف 
فوق  لالأ�سعة  حممولني  جه�زين 
للُم�س�عدة  قن�ع�  و50  ال�سوتية، 
يف ج��ه��ود ال��ت��ع���م��ل م��ع امل��ر���س��ى يف 
ذلك الوقت الع�سيب الذي مير به 

الع�مل.

جنوم الكرة العاملية يواجهون كورونا حتت 
�صعار »تلك املباراة نخو�صها من منازلنا«

•• ال�صارقة-وام:

بداأ جمل�ض ال�س�رقة الري��سي تطبيق نظ�م العمل عن 
بعد منذ اأم�ض الأول لعدد من اداراته يف ظل التزامه 
وم��وا���س��ل��ت��ه لت��خ���ذ ك���ف��ة الإج�������راءات الإح���رازي���ة 
وال��وق���ئ��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��� ال���دول���ة ل��ل��ح��ف���ظ على 

ال�سالمة وال�سحة الع�مة.
اإدارة  و  الري��سة والتطوير  �سوؤون  اإدارة  القرار  �سمل 
الفع�لي�ت  اإدارة  و  والأداء  ال�سراتيجي  التخطيط 
يف  الق�نونية  ال�سوؤون  ومكتب  واملجتمعية  الري��سية 

املجل�ض.
ووج����ه ال�����س��ي��خ ���س��ق��ر ب���ن حم��م��د ال��ق������س��م��ي رئي�ض 
جمل�ض ال�س�رقة الري��سي املوظفني يف هذه الوحدات 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ب����لإل���ت���زام ب���ل��ت��ع��ل��ي��م���ت وت��ن��ف��ي��ذ امله�م 
احلديثة  التكنولوجي�  و�س�ئل  ب�إ�ستخدام  الوظيفية 
اإ�ستخدام  تفعيل  منه�  بعد  ع��ن  التوا�سل  واأ�س�ليب 
ال���ربي���د الإل����ك����روين م���ن خ���الل ال��ه���ت��ف املتحرك 

والأجهزة املحمولة.
ب�حل�سور  ب�للتزام  املوظفني  توجيه  مت  انه  واأو�سح 
ب�سلوكي�ت  والل��ت��زام  ال�ستدع�ء  ح���ل  يف  العمل  اإىل 

���س��ري��ة املعلوم�ت  امل��ع��ت��م��دة وامل��ح���ف��ظ��ة ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
وامل�����س��ت��ن��دات وا���س��ت��غ��الل وق���ت ال��ع��م��ل لإجن�����ز امله�م 
� مبع�يري ال�سلوك  اأي�سً الوظيفية املطلوبة واللتزام 
املهني و�سلوكي�ت الوظيفة الع�مة وعدم ال�سفر خ�رج 
�سيتم  ح��ي��ث  املخت�سة  اجل��ه��ة  مب��واف��ق��ة  اإل  ال���دول���ة 
مت�بعة خطة العمل اليومية ورفع التق�رير الالزمة 

وت�سليم املطلوب يف الأوق�ت القي��سية.
واأكد ال�سيخ �سقر بن حممد الق��سمي اإلتزام املجل�ض 
ال�س�درة  والتنظيمية  ال�سحية  التعليم�ت  بكل  الت�م 
م�سوؤولية  اأن  حيث  ال��دول��ة  يف  املخت�سة  اجله�ت  عن 
ح��م���ي��ة ال���وط���ن واج����ب ع��ل��ي��ن��� وع��ل��ى ج��م��ي��ع اأف����راد 
املجتمع ب�لإ�س�فة اإىل اتخ�ذ جميع التدابري الالزمة 
وال�سالمة  ال�سحة  و���س��م���ن  ال��ف��ريو���ض  انت�س�ر  ملنع 
ال��ع���م��ة ل��ل��ج��م��ي��ع م���ن خ���الل اإي���ق����ف ال��ع��م��ل بنظ�م 
ب�سمة الإ�سبع للح�سور والن�سراف وتعقيم املك�تب 
املختلفة  وامل���ع���دات  والأج���ه���زة  والأدوات  والأ���س��ط��ح 
توزيع  اإىل  ب�لإ�س�فة  املجل�ض  يف  واخلدم�ت  واملرافق 
مع  للموظفني  ال�سخ�سية  ال��وق���ي��ة  وو���س���ئ��ل  اأدوات 
العمل  ومت�بعة  ال�سليمة  ال�سحية  الإج��راءات  تعميم 

�سمن اخلطط املعتمدة للمجل�ض.

»ال�صارقة الريا�صي« يطبق 
نظام العمل عن بعد 

تعديل حمتمل لفل�صينغ ميدوز بعد اإرجاء رولن غارو�س 

نادي الذيد يبا�صر ح�ص�صه التدريبية عن بعد للعبي 
الكراتيه ويدر�س تعميمها على كافة الريا�صات 

••  اأبوظبي-الفجر

 وا�سل فريق غنتوت للبولو انت�س�راته يف بطولة ك�أ�ض �س�حب ال�سمو رئي�ض الدولة للبولو 
بن  ف��الح  ال�سيخ  �سمو  برع�ية  بغنتوت  مبالعبه  غنتوت  ن���دي  ينظمه�  ،التي   2020 ملو�سم 
زايد اآل نهي�ن رئي�ض جمل�ض اإدارة ن�دي غنتوت ل�سب�ق اخليل والبولو ، والتي تتجدد اإق�مته� 
اأبوظبي الري��سي وم�س�همة العديد من اجله�ت الراعية من بينه� ي��ض  بدعم من جمل�ض 
الدولية العق�رية، ي��ض الدولية الق�ب�سة، برميري موترز م�زيراتي و �سيدلية لرو�ض والتي 
العلي� اخل��سة  لتوجيه�ت اجله�ت  دون جمهور ترجمه   3-27 يوم اجلمعة  حتدد خلت�مه� 
ب�لعمل على عدم تف�سي فريو�ض كورون� ، حيث يهدف القرار للحف�ظ على �سحة اجلم�هري 
والالعبني والأجهزة الفنية والإدارية ، وجميع الع�ملني يف قط�ع ري��سة البولو من تداعي�ت 

ذلك الفريو�ض .

وقد ج�ء فوز فريق غنتوت الث�ين على التوايل على ح�س�ب فريق اأبوظبي للبولو بنتيجة6-11 
بقي�دة ك�بنت الفريق ن��سر ال�س�م�سي ،موؤكدا وجوده �سمن فرق املربع الذهبي قبل لق�ء فريق 
2 بن�دي غنتوت يف خت�م مب�ري�ته يف  20-3 ب�مللعب رقم  الإم���رات للبولو يوم غد اجلمعة 

الدور التمهيدي لتحديد �سكل ال�سدارة.
ويف املب�راة الث�نية ا�ستط�ع فريق الإم�رات للبولو بقي�دة �سمو ال�سيخة ميث�ء بنت حممد بن 
را�سد اآل مكتوم حتقيق فوزه الأول يف البطولة على ح�س�ب فريق ديزرت ب�مل للبولو بنتيجة 
والتي �سجل منه� هداف الفريق توم��ض 6 اأهداف ، وذلك عقب خ�س�رته يف اجلولة   7-11
الفتت�حية اأم�م فريق احلبتور بولو بف�رق هدف ،وبفوزه  يتجدد اأمل الت�أهل للدور الث�ين 
لفرق املربع الذهبي ، وقد تبقت له مب�راة واحدة يف خت�م الدور التمهيدي مع فريق غنتوت 
مع النظر لنت�ئج بقية الفرق خالل تلك املرحلة التي �ستحدد الرتيب النه�ئي لفرق البطولة 

..واأدار مب�ري�ت اجلولة الط�قم الدويل املكون من لو�سريو وم�تي��ض وبير.

فريق غنتوت يوا�صل انت�صاراته يف بطولة كاأ�س رئي�س الدولة للبولو
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الفجر الريا�ضي

منح ق���رار الحت����د الأوروب����ي لكرة 
ك�أ�ض  ت�أجيل نه�ئي�ت  القدم )ويف�( 
املقبل  ال���ع����م  اىل   2020 اأوروب������� 
امل�ستجد،  ك���ورون����  ف��ريو���ض  ب�سبب 
لتقرير  الوقت  بع�ض  الق�رة  اأندية 
خ��ط��وات��ه��� امل��ق��ب��ل��ة، ل��ك��ن ق�����رارات 
�سعبة تنتظر اجلميع ب�س�أن م�سري 

املو�سم احل�يل.
واأدى فريو�ض “كوفيد19-” الذي 
�سخ�ض   7900 نحو  بحي�ة  اأودى 
الأربع�ء،  �سب�ح  حتى  ال��ع���مل  ح��ول 
املن�ف�س�ت  يف  ك���م��ل  �سبه  �سلل  اىل 
مواعيد  غ�لبية  وتعليق  الري��سية، 
كرة القدم الأوروبية على امل�ستويني 
ال�سوؤال  ل��ك��ن  وال����ق�����ري.  ال��وط��ن��ي 
الأ�س��سي الذي يطرح الآن هو ب�س�أن 
واإىل  الوب�ء،  ملف�عيل  الزمني  املدى 
اأي  احل������س��م يف  ال��ع���م��ل  يبقى  متى 

قرار �سيتم اتخ�ذه.
اأ�س��سية  ب�����وؤرة  اأوروب�������  واأ���س��ب��ح��ت 
فرن�س�  ان�سمت  بعدم�  للفريو�ض، 
تطبيق  يف  واإ���س��ب���ن��ي���  اإي��ط���ل��ي���  اإىل 
تدابري اإغالق �س�رمة وفر�ض قيود 
ومنع  وال�سفر  التنقل  ح��رك��ة  على 

التجمع�ت.
وعقد ويف� الثالث�ء اجتم�ع� ط�رئ� 
ب�لفيديو،  الت�������س����ل  ت��ق��ن��ي��ة  ع���رب 
والالعبني  ل��الأن��دي��ة  مم��ث��ل��ني  م���ع 
وال���ب���ط���ولت ال��وط��ن��ي��ة واحت����دات���ه 
اإرج���ء ك�أ�ض  اأعلن يف خت�مه  ال�55، 
 ،2021 ال��ع���م  �سيف  اأوروب����� حتى 
)دوري  الأن��دي��ة  م�س�بقتي  وتعليق 
و�سّكل  ليغ”(،  و”يوروب�  الأب��ط���ل 
حلول  لإي�����ج������د  ع���م���ل  جم���م���وع���ة 
اأمله يف ان  للمو�سم احل���يل، مبدي� 
يختتم بحلول 30 حزيران-يونيو.
موعدا  ع����دة  ال��ت���ري��خ  ه��ذا  وي�سكل 

لنه�ية عقود العديد من الالعبني.
وق��������ل رئ���ي�������ض الحت���������د ال����ق�����ري، 
ت�سفريين،  األ��ك�����س��ن��در  ال�سلوفيني 
لكرة  ال��ن���ظ��م��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  “ب�سفته 
ال����ق����دم الأوروب������ي������ة، ق������د الحت������د 
الأوروبي لكرة القدم العملية وقّدم 
اأك����رب ت�����س��ح��ي��ة. ن��ق��ل ك������ض اأوروب����� 

ب�هظة«. بتكلفة  ي�أتي   2020
ال��ق���ري والأندية  وي��واج��ه الحت����د 
احتم�ل  العجوز  الق�رة  يف  الكربى 
تكّبد املزيد من الأعب�ء امل�لية م� مل 

يتم اإكم�ل م�س�بقة دوري الأبط�ل.
 1،9 ويف�  دف��ع  امل��سي،  املو�سم  ويف 
دولر(  ملي�ري   2،1( ي���ورو  ملي�ر 
كجوائز م�لية واإي��رادات تلفزيونية 
لالأندية املتن�ف�سة يف امل�س�بقة الأم. 
لكن فريو�ض كورون� دفع هذا املو�سم 
اىل تعليق من�ف�سته� بعد بلوغ اإي�ب 
اأربعة  النه�ئي، و�سم�ن  ثمن  الدور 
ربع  اىل  ت�أهله�  ثم�نية(  )من  فرق 

النه�ئي.

حتديد  ب����ع����د  ي����ت����م  مل  ح�����ني  ويف 
اأو  امل�س�بقة،  ه��ذه  ل�ستئن�ف  موعد 
الث�نية لالأندية الأوروبية  امل�س�بقة 
الركيز  ين�سب  ليغ”(،  )“يوروب� 
الكفيلة  ال�سبل  اإي��ج���د  على  ح�لي� 
يفر�ض  م�  وه��و  املو�سم،  ب��ستكم�ل 
�سعيد  ع���ل���ى  وا�����س����ع����ة  ت���ع���ق���ي���دات 
اأ�سال حتى قبل  اجلدولة املزدحمة 

التوقف الق�سري احل�يل.
اأنييللي،  اأن���دري����  الإي���ط����يل  وق�����ل 
الأوروبية  الأن���دي���ة  راب��ط��ة  رئ��ي�����ض 
“�سيكون  يوفنتو�ض،  ن���دي  ورئي�ض 
حلول  اب��ت��ك���ر  ع��ل��ى  الآن  ال��رك��ي��ز 
املحلية  البطولت  مو�سم  لختت�م 
عملية،  بطريقة   2020-2019
واأب��ع��د م��ن ذل��ك، �سم�ن ع��ودة كرة 
القدم، واملجتمع ككل، يف اأ�سرع وقت 

ممكن” اىل احلي�ة الطبيعية.
نتيجة  اىل  ال��و���س��ول  يتطلب  وق��د 
دوري  م��ن���ف�����س���ت  تقلي�ض  ع��م��ل��ي��ة، 
ومن  ليغ”.  و”يوروب�  الأب����ط�����ل 

اإق������م�����ة ربع  امل����ت����داول����ة،  احل����ل����ول 
النه�ئي وف��ق م��ب���راة واح���دة )بدل 
م��ن م��ب���رات��ي ذه�����ب واإي�������ب(، على 
والنه�ئي  النه�ئي  ن�سف  ي��ق���م  اأن 
املتعمدة  ال��ذه��ب��ي  امل��رب��ع  ب��ط��ري��ق��ة 

غ�لب� يف من�ف�س�ت كرة ال�سلة.
وتتيح هذه ال�سيغة اإق�مة املب�ري�ت 
اأي���م م��ع��دودة، على اأن يبقى  خ��الل 
نه�ئي دوري الأبط�ل كم� هو مقرر 
الركية،  ا���س��ط��ن��ب��ول  م���دي���ن���ة  يف 
مدينة  يف  ليغ”  “يوروب�  ون��ه���ئ��ي 

غدان�سك البولندية.
وع��ن ه��ذا ال��ط��رح، ق���ل ت�سيفريين 
ب��ع��د اج��ت��م���ع وي��ف��� ال��ث��الث���ء “من 
اأحك�م م�سبقة، هذا من �سمن  دون 
خ���ي����رات  ل���دي���ن����   )...( اخل�����ي������رات 
اأردن�  اإذا  ب�سراحة،  ولكن  خمتلفة، 
�س�بق  الأم������ر  دق���ي���ق���ني،  ن���ك���ون  اأن 

لأوانه«.
�سيء  ق��رارن���، ل  “اأي� يكن  واأو���س��ح 
موؤكدا لأنن� ل نعرف متى �سيتوقف 

لن�  وي�سمح  +كوفيد+19-  فريو�ض 
)ب��ستئن�ف( اللعب«.

يف ال��ظ��روف ال��راه��ن��ة، ت��ب��دو رغبة 
املو�سم  ب���إن��ه���ء  الأوروب������ي  الحت�����د 
ح����زي����ران-ي����ون����ي����و،   30 ب���ح���ل���ول 

تف�وؤلية.
نف�سه�  الوطنية  ال��ب��ط��ولت  وجت��د 
يف م���واج���ه���ة خ����ي�����رات ي���ح���ت����ج كل 
م��ن��ه��� ل��ل��درا���س��ة م��ن ج��وان��ب عدة، 
اإمك�نية  م��ع  املو�سم  ا�ستمرار  منه� 
انته�ئه يف موعد مت�أخر، اأو الكتف�ء 
اللقب  ب���ل��رت��ي��ب احل�����يل حل�����س��م 
اإلغ�ء  ح��ت��ى  اأو  ال��ف��ري��ق،  وت��رت��ي��ب 

املو�سم من اأ�س��سه.
وراأى رئي�ض الحت�د الإ�سب�ين للعبة 
انه�ء  “يجب  روب��ي���ل��ي�����ض  ل��وي�����ض 
حزيران-يونيو   30 قبل  املن�ف�س�ت 
اإذا امكن، لكن ل يجب لهذا املوعد 
ي��ك��ون ج����دارا ل مي��ك��ن تخطيه  ان 
مب�ري�ت  ه���ن����ك  ك����ن���ت  اإذا   )...(
راأين�  ف�����إن   ،30 ي����وم  ب��ع��د  ���س��ت��ق���م 
ال��ف��رق مب�ري�ته�  ك��ل  ت��خ��و���ض  ه��و 
)يف  ترتيبه�  ت�ستحق  اأن  اأج���ل  م��ن 
اجل�����دول ال��ن��ه���ئ��ي ل���ل���دوري( على 

اأر�ض امللعب«.
واأث�رت ن�ئبة رئي�ض ن�دي و�ست ه�م 
انتق�دات  ب��راي��دي  ك���رن  الإنكليزي 
وا�سعة بعد دعوته� الأ�سبوع امل��سي 
املو�سم من الدوري  اىل اعتب�ر هذا 
الإن��ك��ل��ي��زي امل��م��ت���ز لغ��ي���. واعترب 
ي��ن��ب��ع من  م���وق���ف���ه����  ان  م���ع���ل���ق���ون 
رغبته� يف تف�دي هبوط فريقه� اىل 
الدرجة الإنكليزية الأوىل، اإذ يبتعد 
ح���ل��ي��� ب��ف���رق الأه������داف ف��ق��ط عن 
امل��رك��ز الث�من  ب���ورمن���وث، ���س���ح��ب 

ع�سر واأول اله�بطني.
ب���راي���دي يف  ب�����راأي  الأخ�����ذ  واذا مت 

املت�سررين  اأك��رث  �سيكون  اإن��ك��ل��را، 
ل���ي���ف���رب���ول امل���ت�������س���در ب����ف�����رق 25 
م�ن�س�سر  اللقب  ح�مل  عن  نقطة 
اأي  م��ن  اأق���رب  يبدو  وال���ذي  �سيتي، 
وقت م�سى لتحقيق تتويج ب�للقب 

ينتظره منذ 30 ع�م�.
ي��ب��دو جدي�،  ل��ك��ن ه����ذا اخل���ي����ر ل 
ول����ي���������ض ف����ق����ط ب�������س���ب���ب ال����ن����زاه����ة 
الري��سية. فعدم ا�ستكم�ل املب�ري�ت 
اأبرزه�  اأخ��رى،  يحمل معه خم�طر 
املدرجة يف عقود  البنود اجلزائرية 
بيع حقوق البث التلفزيوين، كذلك 
التذاكر  ح�ملي  مط�لبة  اإم��ك���ن��ي��ة 
وهو  اأم��وال��ه��م،  ب��سرداد  املو�سمية 

م� قد يوؤدي خل�س�ئر ب�مللي�رات.
الوطنية  ال��ب��ط��ولت  اإن��ه���ء  اأن  كم� 
�سيفتح  احل����يل،  ال��رت��ي��ب  بح�سب 
امل�س�ئل الق�س�ئية  اأم�م  اأي�س�  الب�ب 
املت�سررة،  للفرق  ب�لن�سبة  ل�سيم� 
امل���وج���ودة ح���ل��ي��� يف من�طق  ك��ت��ل��ك 
على  ت��ن���ف�����ض  ال���ت���ي  اأو  ال���ه���ب���وط، 

الت�أهل للم�س�بق�ت الق�رية.
هيكلة  اإع���دة  املمكنة،  احللول  وم��ن 
ال���ب���ط���ولت ال��وط��ن��ي��ة ع��ل��ى امل���دى 

الق�سري.
املث�ل، مت طرح تو�سيع  وعلى �سبيل 
اأمل�ني�  يف  الأوىل  ال����درج����ة  دوري 
اإىل  ف��ري��ق���  مل��و���س��م واح���د م��ن 18 
مو�سم  يف  ال��ه��ب��وط  واإل���غ����ء   ،22

.2020-2019
ك��م��� ع��ر���ض خ��ي���ر مم���ث��ل للدوري 
املمت�ز بزي�دة عدد فرقه  الإنكليزي 
�سم  خالل  من   ،22 اىل  من 20 
والث�ين  الأول  امل��رك��زي��ن  �س�حبي 
وو�ست  )ل��ي��دز  الأوىل  ال���درج���ة  يف 
دون  األبيون ح�لي�(، من  بروميت�ض 

هبوط اأي فريق.

اإىل بالده قبل  نيم�ر  الربازيلي  القدم  ع�د جنم كرة 
دخول فرة العزل التي فر�سته� ال�سلط�ت الفرن�سية 

على خلفية تف�سي فريو�ض كورون� 
اأم�ض  التنفيذ  ح��ّي��ز  امل�ستجد 
م�  ب��ح�����س��ب  ال���ث���الث����ء،  الأول 

اأف�د ن�ديه ب�ري�ض �س�ن جرم�ن.
واأك����د ف��ري��ق ال��ع������س��م��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة ل��وك���ل��ة فران�ض 
يف  ل�سيم�  ال�سح�فية  التق�رير  الأربع�ء،  اأم�ض  بر�ض 
عودة  عن  ب�ريزي�ن”،  “ليكيب” و”لو  �سحيفتي 
الربازيل يف  الع�مل اىل  اأغلى لعب يف 
املحلية  املن�ف�س�ت  توقف  ظ��ل 

والق�رية ح�لي�.
الفريق  ق����ئ���د  وق�������م 
تي�غو �سيلف� بخطوة 
ق�م  التي  لتلك  مم�ثلة 

به� مواطنه.
واأوق�����ف ب���ري�����ض ���س���ن ج��رم���ن مت���ري��ن��ه منذ 
مل�س�بقة  النه�ئي  ثمن  ال��دور  الإي���ب يف  مب�راة 
دورمتوند  بورو�سي�  �سد  اأوروب����  اأب��ط���ل  دوري 
الأمل�ين يف 11 اآذار-م�ر�ض )ف�ز -2�سفر وت�أهل 

لربع النه�ئي مبجموع 2-3(.
ومل يحدد الن�دي موعد العودة املحتملة لالعبيه 
الفرن�سيون  ي��ب��داأ  ان  قبل  فرن�س�  غ����درا  اللذين 
�سلط�ت  فر�سته�  ت����م  ع���زل  اإج�����راءات  ال��ث��الث���ء 
بالدهم ملدة اأ�سبوعني يف حم�ولة لتطويق انت�س�ر 

فريو�ض كورون� امل�ستجّد.
وج�ءت اإجراءات احلجر الفرن�سية مم�ثلة لتلك 
املتبعة يف اإيط�لي� واإ�سب�ني�، اأكرث بلدين يف الق�رة 
ت�أثرا ب�لفريو�ض الذي حتول اىل وب�ء ع�ملي. واأغلق 
30 يوم�  مل��دة  الحت����د الأوروب����ي ح���دوده اخل�رجية 

بدءا من  اأم�ض الأول الثالث�ء.
اأك��رث من ثم�نية  “كوفيد19-” بوف�ة  وب���ء  وت�سبب 
اآلف �سخ�ض حتى الأربع�ء، ودفع غ�لبية دول الع�مل 
لفر�ض قيود �س�رمة على حركة التنقل وال�سفر للحد 
املن�ف�س�ت  معظم  علِّقت  الري��سة،  ويف  انت�س�ره.  من 
امل���ق���ررة يف ال���ف���رة احل���ل��ي��ة واأل��غ��ي��ت اأخ�����رى، وب���داأ 
ت�أجيل اأحداث كبرية ك�نت مقررة هذا ال�سيف، مثل 
نه�ئي�ت ك�أ�ض اأوروب� وبطولة كوب� اأمريك� الأمريكية 

اجلنوبية.

نيمار يعود اإىل الربازيل 
قبل بدء فرتة العزل

ال���دويل النيجريي  ال��الع��ب  اخ��ت���ر 
الرحيل  ميكيل  اأوب��ي  ج��ون  ال�س�بق 
ن���دي ط��راب��زون �سبور الركي،  عن 
لعب  مبوا�سلة  رغبته  ع��دم  م��وؤك��دا 
ك����رة ال���ق���دم يف ظ���ل امل����خ�����وف من 

تف�سي فريو�ض كورون� امل�ستجد.
واأو�سح الن�دي يف بي�ن ليل الثالث�ء 
العقد  ان���ه����ء  “مت  ان����ه  الأرب�����ع������ء، 

ب�لرا�سي مع جون اأوبي ميكل«.
العمر  م��ن  الب�لغ  ال��الع��ب  وان�سم 
32 ع�م� اىل طرابزون يف حزيران-
يونيو امل������س��ي، وك���ن م��ن امل��ق��رر ان 
اأي�ر-م�يو  ن��ه���ي��ة  ح��ت��ى  م��ع��ه  يبقى 

.2021
لت�سل�سي  ال�س�بق  ال��الع��ب  وان��ت��ق��د 
الإنكليزي قرار الحت�د الركي لكرة 
ال��ق��دم م��وا���س��ل��ة م��ب���ري���ت ال���دوري 
دون  من  ب�إق�مته�  والكتف�ء  املحلي 
ح�سل  كم�  تعليقه�  وع��دم  جمهور، 
البطولت  العظمى من  الغ�لبية  يف 
فريو�ض  ب�سبب  الأوروبية،  الوطنية 

بحي�ة  اأودى  ال��ذي  “كوفيد19-” 
اأكرث من ثم�نية اآلف �سخ�ض حول 
ال��ع���مل م��ن��ذ ظ��ه��وره يف ال�����س��ني يف 

ك�نون الأول-دي�سمرب.
وك��ت��ب ال���الع���ب ع���رب ح�����س���ب��ه على 

“ثمة  الأ�سبوع  نه�ية  يف  ان�ست�غرام 
اأك���رث م��ن ك��رة ال��ق��دم يف احل��ي���ة. ل 
األعب  ان  اأري����د  ب���ل��راح��ة ول  اأ���س��ع��ر 
ال��و���س��ع )...(  ال���ق���دم يف ه���ذا  ك���رة 
املنزل  ي��ك��ون��وا يف  ان  اجل��م��ي��ع  ع��ل��ى 

اإلغ�ء  “يجب  وت�بع  مع ع�ئالتهم«. 
امل�سطربة  الأو���س���ع  ظل  يف  املو�سم 

التي ي�سهده� الع�مل«.
اأوب��ي ميكيل م�سرية طويلة  وع��رف 
يف مالعب كرة القدم، تنقل خالله� 

بني اأندية عدة اأبرزه� ت�سل�سي حيث 
وخ��ض  اأع���وام.  ع�سرة  نحو  اأم�سى 
اأوبي ميكيل 89 مب�راة مع املنتخب 
ي��ع��ت��زل اللعب  ال��ن��ي��ج��ريي، ق��ب��ل ان 
ك�أ�ض  ن��ه���ئ��ي���ت  اأع���ق����ب  ال�����دويل يف 
ا�ست�س�فته�  التي  الإفريقية  الأمم 

م�سر يف 2019.
الثالث�ء  ال��رك��ي  الحت�����د  ورف�����ض 
لتعليق  متعددة  لطلب�ت  ال�ستج�بة 
الآراء  وت��ف���وت��ت  امل��ح��ل��ي.  ال�����دوري 
موؤيدين  بينم�  املو�سوع،  هذا  ب�س�أن 
لتعليق املن�ف�س�ت، واآخرين موؤيدين 
ل�ستمراره�، ومنهم رئي�ض طرابزون 
اأحمد اآغ��� اأوغلو ال��ذي ح��ّذر من ان 
ي��وؤدي اىل زي�دة  املب�ري�ت قد  تعليق 
ح�لت الطالق يف البالد. ويت�سدر 
الدرجة  دوري  ت��رت��ي��ب  ط���راب���زون 
اأم�ض  �سّجلت  تركي� حيث  الأوىل يف 
وف����ة  ح����ل���ة  اأول  ال���ث���الث����ء  الأول 
بينم�  “كوفيد19-”،  ب��ف��ريو���ض 

ارتفع عدد امل�س�بني اإىل 98.

اأودوي،  اأن لعبه ك�لوم هود�سون  ت�سيل�سي، فرانك لمب�رد،  اأكد مدرب 
الإجنليزي،  ال���دوري  يف  لع��ب  اأول  اأ�سبح  بعدم�  رائ���ع،  ب�سكل  يتع�فى 

ي�س�ب بفريو�ض كورون�.
الأ�سبوع  اإيج�بية  للفريو�ض  ع�م�ً   19 الالعب  فحو�ض  نتيجة  ج���ءت 
كوبه�م مع مط�لبة كل لعبي  التدريب  ت�سيل�سي مركز  ليغلق  امل��سي، 

الفريق الأول واجله�ز التدريبي ب�لعزل الذاتي ك�إجراء احرازي.
وق�ل لمب�رد ملوقع الن�دي الإلكروين: “اأن� �سعيد ب�لقول اإنه بخ�سو�ض 
ب�أنه طبيعي، وهو  ي�سعر  وتقريب�ً  رائ��ع،  ب�سكل  تع�فى  اأودوي فقد  ح�لة 

الأمر بكل ت�أكيد الذي نود جميع�ً �سم�عه«.
هذا  م��ن  التع�يف  بو�سع اجلميع  يكون  ل��ن  اأن��ه  “اأدرك مت���م���ً  واأ���س���ف: 
الفريو�ض، لذا اأط�لب جمتمع كرة القدم والري��سة مبوا�سلة الت�سرف 

ب�سكل م�سوؤول والتفكري يف �سحة الآخرين«.
واأعلن ت�سيل�سي اأنه اأع�د افتت�ح مركزه التدريبي للن��ض التي مل تخ�لط 

هود�سون اأودوي عن قرب يف الفرة الأخرية.

اأوبي ميكيل يرحل عن ناديه الرتكي 

قرارات �صعبة تنتظر كرة القدم القارية 

•• اأبوظبي-الفجر

عقدت رابطة املحرفني الإم�راتية اجتم�ع جمل�ض الإدارة الرابع 
الأول  اأم�ض  م�س�ء  وذل��ك  اجلديد  للمجل�ض  والأول  املو�سم  لهذا 
الثالث�ء املوافق 17 م�ر�ض اجل�ري يف مقر احت�د الإم���رات لكرة 
الإدارة  جمل�ض  رئي�ض  اجلنيبي  ن��سر  ع��ب��داهلل  برئ��سة  ال��ق��دم 
وح�سور جم�ل ح�مد املري ن�ئب الرئي�ض، حممد عبيد اليم�حي، 
الكعبي  عبيد  �سعيد  ال�سبيبي،  علي  ط����رق  امل���ري،  ط���ل��ب  ح�سن 
وليد  الإدارة،  جمل�ض  اأع�����س���ء  ال�����س��وي��دي  ع��ب��دال��ع��زي��ز  وج��واه��ر 
م�ست�س�ر  ع��ب��داهلل  حممد  خ�لد  ود.  التنفيذي  امل��دي��ر  احلو�سني 

تطوير الأعم�ل.

وتقدير  �سكر  بكلمة  الج��ت��م���ع  اجلنيبي  ن������س��ر  ع��ب��داهلل  اف��ت��ت��ح 
املجتمع  وق�ية  يف  جهودا  تبذل  التي  املخت�سة  واجل��ه���ت  للقي�دة 
من حتدي�ت ف�يرو�ض كورون� واملت�بعة املتوا�سلة ل�سم�ن ال�سحة 
وال�سالمة جلميع اأفراد املجتمع، كم� رفع اجلنيبي عب�رات ال�سكر 
يف  ثقتهم  على  العمومية  واجلمعية  الر�سيدة  للقي�دة  والتقدير 
املجل�ض اجلديد موؤكدا على حر�ض جميع الأع�س�ء على اأن يكونوا 
اأهال لهذه الثقة، من خالل العمل الدوؤوب للنهو�ض بكرة القدم 

يف دولة الإم�رات العربية املتحدة.
واأثنى اجلنيبي على جهود جمل�ض الإدارة ال�س�بق وفريق العمل يف 
الإدارة التنفيذية، واأ�س�د ب�لإجن�زات التي مت حتقيقه� يف الفرة 
امل��سية، موؤكداً اأن املرحلة الق�دمة تتطلب بذل املزيد من اجلهد 

ملوا�سلة النج�ح، وحتقيق التطلع�ت.
ال�سراتيجية  وخم���رج����ت  ن��ت���ئ��ج  ب��ع��ر���ض  الج��ت��م���ع  وت��وا���س��ل 
لال�سراتيجية  ال��ط��ري��ق  خ���رط��ة  من�ق�سة  مت��ت  ك��م���  ال�����س���ب��ق��ة، 

الق�دمة طويلة ومتو�سطة املدى.
كم� مت ت�سكيل اللج�ن وفرق عمل يف خمتلف املج�لت لالإ�سراف 
ومت�بعة امله�م املحددة، حيث مت تكليف جم�ل ح�مد املري برئ��سة 
املري  امل�لية، فيم� مت تكليف كل من ح�سن ط�لب  ال�سوؤون  جلنة 
وط�رق ال�سبيبي ب�للجنة الفنية. ويراأ�ض حممد عبيد اليم�حي 
التطوير  م��ب���درات  عمل  فريق  اأم���   ، املوؤ�س�سي  الدعم  عمل  فريق 
ال�سويدي  ج��واه��ر  م��ن  ك��ل  عليه  ف�سي�سرف  التج�رية  وال�����س��وؤون 

و�سعيد عبيد الكعبي.

الجتماع الأول ملجل�س اإدارة رابطة املحرتفني الإماراتية اجلديد

لمبارد يك�صف عن حالة 
لعبه امل�صاب بكورونا 

دميبلي  عثم�ن  بر�سلونة  لع��ب  اأن  الإ�سب�نية،  م���رك���  �سحيفة  ك�سفت 
امل�ستفيد الأكرب من ت�أجيل بطولة ك�أ�ض اأمم اأوروب� 2020.

اأو�سحت ال�سحيفة الإ�سب�نية ال�سهرية، اأن م�س�ئب قوم عند قوم فوائد، 
الفرن�سي  لالعب  للغ�ية  رائ��ع  خرب  هو   2020 ي��ورو  ت�أجيل  اأن  حيث 
ق�دراً  الفرن�سي  يكن  مل  حيث  بر�سلونة،  يف  امل��ح��رف  دميبلي  عثم�ن 
على الو�سول اإىل البطولة الأوروبية هذا ال�سيف بعد اإ�س�بته يف اأوت�ر 
اأن يغيب عن  الركبة، ثم خ�سع لعملية جراحية يف فنلندا، ومن املقرر 

املالعب ملدة 5-6 اأ�سهر اعتم�داً على عملية تع�فيه من الإ�س�بة.
التع�يف  ق�در على  �سوف يكون دميبلي  اليورو،  ت�أجيل بطولة  ولكن مع 
مت�م�ً من هذه الإ�س�بة، ويف ح�ل عدم تعر�سه لنتك��سة اأخرى، �سيكون 

ب�إمك�نه اللعب مع املدرب ديدييه دي�س�مب.

•• خورفكان-وام:

اتخذ جمل�ض اإدارة ن�دي خورفك�ن للمع�قني عدة قرارات 
من �س�أنه� احلف�ظ على �سالمة الالعبني والك�در الفني 
الإجراءات  �سمن  من  و   ، ب�لن�دي  والع�ملني  والإداري 

تفعيل مب�درة “الإ�سراف التدريبي والفني عن بعد«.
برئ��سة  ط��وارئ  جلنة  ت�سكيل  الإدارة  جمل�ض  اعتمد  و 
ك�فة  ملت�بعة  ال��ع���م  ال�سر  اأم���ني  الق��سي  ح�سن  اأح��م��د 

التطورات املتعلقة ب�إجراءات ال�سالمة والوق�ية .
و ق�مت اللجنة ب�لإ�سراف على تعقيم وتطهري للمبنى 

الإداري اخل��ض ب�لن�دي، �سملت مداخل وخم�رج املبنى، 
الري��سية  ال�����س��وؤون  ق���م��ت جلنة  امل��راف��ق.. كم�  وك���ف��ة 
والفنية بتفعيل برن�مج الإ�سراف التدريبي والفني عن 
بعد اإ�س�فة اإىل �سل�سلة كم التدابري والإجراءات اله�دفة 
وكوادر  الالعبني  و�سالمة  �سحة  على  املح�فظة  اإىل 

الن�دي.
جمل�ض  رئي�ض  ر�سيد  بني  ال��رزاق  عبد  الدكتور  و�سرح 
الإدارة اأن هدف اإدارة الن�دي يف املق�م الأول هو �سالمة 
و�سحة الالعبني واملنت�سبني والكوادر الفنية والإدارية 

والوظيفية يف الن�دي .

دميبلي.. امل�صتفيد الأكرب 
من تاأجيل يورو 2020

نادي خورفكان للمعاقني يفعل مبادرة 
»الإ�صراف التدريبي والفني عن بعد«



دفن امراأة بعد 100 عام على مقتلها بوح�صية
101 ع�م ُقتلت امراأة بوح�سية، ولكن جثم�نه� ورف�ته� ظال  قبل 
ت�ئهني بني منجم ر�س��ض مهجور وخزانة، دون اأن يدري اأق�ربه� 

بذلك اإل موؤخرا.
ففي الع�م 1919، اختفت م�مي �ستيوارت، وك�نت تبلغ من العمر 
على  عندم� عرث   ،1961 الع�م  لغزا حتى  موته�  وظ��ل  ع�م�،   26

ج�سده� املمزق يف منجم ر�س��ض مهجور يف ويلز.
ملخترب  ت�بعة  خ��زان��ة  يف  رف���ت��ه���  تخزين  مت  عليه�،  ال��ع��ث��ور  وب��ع��د 
الديلي  �سحيفة  بح�سب  عقود،  لعدة  ك�رديف  يف  ال�سرعي  الطب 

ميل الربيط�نية.
وك�نت �ستيوارت، املولودة يف مدينة �سندرلند الإجنليزية، انتقلت 
اإىل ويلز بعد زواجه� من جورج �سوتون، وهو مهند�ض بحري من 

ويلز، يف الع�م 1918.
وبعد ع�م اختفت �ستيوارت، ومت ا�ستجواب زوجه� �سوتون، ولكن مل 

يكن هن�ك م� يكفي من الأدلة لته�مه.
وظل اختف�وؤه� لغزا، اإىل اأن مت اكت�س�ف عظ�م وجموهرات �ستيوارت 
يف املنجم يف الع�م 1961، حيث ك�ن ج�سده� مقطع� اإىل 3 اأجزاء.

وبعد عقود، ق�مت قريبته� �سوزي اأولدن�ل بتعقب خ�لة والدته�، 
وحم�ولة معرفة م�سريه�، وهو اجلهد الذي تكلل بنج�ح بعد قرن 

ك�مل تقريب�.
اأج��زاء من ق�سة مقتل خ�لته�،  تعرفت على  اإنه�  اأولدن�ل  وق�لت 
م�سرية اإىل اأنه� قتلت، ثم ق�م الق�تل اأو املجرمني بتقطيع ج�سده�، 

واألقوا به� يف كهف مهجور، حيث ظلت يف الظالم ملدة 40 ع�م�.
املخترب  خزانة  يف  تركت  رف�ته�،  عليه�  العثور  بعد  اأن��ه  واأ�س�فت، 
الطبي ال�سرعي ملدة 60 ع�م� اأخرى، حيث ك�ن يتم اإخراجه� بني 
يدر�سون علم  الذين  الطب  لعر�سه� على طالب  والآخ��ر،  احلني 

الأمرا�ض.
اأخ���ريا م��ن و�سع نه�ية للرحلة  اأن��ه��� متكنت  اأول��دن���ل،  واأ���س���ف��ت 
الغ�م�سة مل�مي �ستيوارت، حيث ق�مت بدفن رف�ته� بج�نب والديه� 

يف مقربة يف �سندرلند.

وزارة ال�صحة الأمريكية تتعر�س لل�قر�صنة
الإن�س�نية يف  اأن وزارة ال�سحة واخلدم�ت  ك�سفت �سبكة بلومربغ، 
الولي�ت املتحدة، تعر�ست لهجوم اإلكروين، فيم� حت�ول البالد 

اأن تكبح انت�س�ر فريو�ض كورون� )كوفيد 19(.
واأورد تقريٌر من�سوب اإىل ثالثة م�س�در مل يجر ذكر ا�سمه�، وهي 
على اطالع ك�مل، اأن الهجوم الإلكروين �سعى اإىل اإبط�ء اأنظمة 

احلوا�سيب يف وزارة ال�سحة واخلدم�ت الإن�س�نية، ليلة الأحد.
مباليني  ال���وزارة  خ��وادم  اأغ��رق��وا  القرا�سنة  اأن  امل�س�در  واأ�س�فت 
الطلب�ت، يف غ�سون �س�ع�ت قليلة فقط، لكن حم�ولت الخراق 
مل تتكلل ب�لنج�ح. وعقب ر�سد حم�ولت الخراق، جرى اطالع 
حول  اأخ��ب���ر  اأي  ت��رد  ومل  ح�سل،  م���  ح��ول  فيدراليني  م�سوؤولني 

بي�ن�ت م�سروقة من النظ�م الرقمي.
ويف وقت �س�بق من الأحد، اأو�سح جمل�ض الأمن القومي الأمريكي، 
اأن معلوم�ت خط�أ يجري تداوله� حول احتم�ل فر�ض حجر �سحي 
م��� يروج  اأن  واأو���س��ح  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي���ت  على م�ستوى وط��ن��ي يف 
تعليق حول  ب���أي  ال���وزارة  ت��دل  ن�حيته�، مل  �س�ئع�ت. من  حم�ض 
الهجوم الإلكروين املحتمل الذي ج�ء يف فرة حرجة، من جراء 
املتحدة وب�قي  الولي�ت  اأو�سع يف  الع�ملي على نط�ق  الوب�ء  تف�سي 
اأ�س�د  دول ال��ع���مل. وك���ن الرئي�ض الأم��ريك��ي، دون���ل��د ت��رام��ب، قد 
انت�س�ر  اتخذته� بالده لأجل تطويق  التي  ب�لإجراءات  قبل فرة 
الإ�س�بة  ح���لت  الآلف من  �سجلت  ب��الده  لكن  ك��ورون���،  فريو�ض 

اجلديدة يف وقت لحق.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

هل تتحمل ال�صبكات مليني يعملون من منازلهم؟ 
عن  من�زلهم  مع عمل ماليني من  ب�لإنرنت  الت�س�ل  م�سكالت يف  الأوروبية  الت�س�لت  �سرك�ت  بع�ض  واجهت 
طريق ال�سبكة الع�ملية ب�سبب تف�سي فريو�ض كورون� امل�ستجد، مم� زاد التحميل على ال�سبك�ت بن�سبة نحو 30 ب�ملئة 
اأم�ض الأول الثالث�ء  واخترب قدرة حتمله�. وق�لت �سركة )02( الربيط�نية اململوكة ل�سركة تليفونيك� الإ�سب�نية 
اإنه� تلقت بالغ�ت من عمالء يجدون �سعوبة تتعلق ب�ل�سبكة ال�سوتية مع عمل الكثريين من من�زلهم خوف� من 
الث�ين  �سبك�ت اجليل  ال�سوتية على  اإن اخلدمة  ال�سركة  اليوم ق�لت  ب�لفريو�ض. ويف وقت من  للعدوى  التعر�ض 

والث�لث والرابع ع�دت لطبيعته� واعتذرت لعمالئه�.
واأغلقت  الفريو�ض.  انت�س�ر  للحد من  اإغالق  اإج��راءات  النم�س�  اإىل  اإ�سب�ني�  اأوروبية عديدة من  وفر�ست حكوم�ت 

اأمل�ني�، اأكرب اقت�س�د يف اأوروب�، املدار�ض واملط�عم مم� اأقعد الكثريين يف من�زلهم.
التوا�سل  كيفية  يف  تغيري  اإىل  اأي�س�  اأدى  لكنه  املعلوم�ت.  وخدمة  ال�سوتية  اخلدمة  ا�ستخدام  لزي�دة  ذلك  واأدى 
بني الن��ض. فكثريون ممن ل يخرجون من من�زلهم ي�ستخدمون �سبك�ت الإنرنت املنزيل يف الت�س�ل بزمالئهم 

واأق�ربهم واأ�سدق�ئهم، ويزيد ذلك من ا�ستهالك خدمة البي�ن�ت على �سبك�ت اخلطوط الث�بتة.
وات�س�ب مع  الرا�سل مثل  املحمولة بدل من تطبيق�ت  الهواتف  الت�س�لت على خطوط  زادت  نف�سه  الوقت  ويف 
ال�سن الأك��رث عر�سة خلطر فريو�ض كورون� والأق��ل ميال ل�ستخدام مثل  اأق�ربهم من كب�ر  الن��ض على  اطمئن�ن 

هذه التطبيق�ت.
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كيف مي�صي امل�صاهري اأوقاتهم يف العزل؟
ك�سف جمموعة من النجوم وامل�س�هري عن ج�نب من حي�تهم حتت وط�أة 
العزل ال�سحي خوف�ً من فريو�ض كورون�.  ومع ا�ستمرار انت�س�ر الفريو�ض 
ع�ملي�ً، طبقت كيم ك�ردا�سي�ن )39 ع�م�ً( الن�س�ئح ال�سحية للحكومة على 
ع�ئلته�، وك�سفت عن جمموعة من ال�سور التي يظهر فيه� اأطف�له� وهم 
ي�ستمتعون ببن�ء ح�سن من الكرتون يف منزله� الذي يبلغ �سعره 20 مليون 
ح�سنهم  يف  يلعبون  وههم  لأطف�له�  فيديو  مقطع  كيم  و�س�ركت  دولر. 
الكرتوين، مع مت�بعيه� الب�لغ عددهم 162 مليون مت�بع، بح�سب م� ذكرت 

�سحيفة مريور الربيط�نية.
والعلم�ء حول  الأط��ب���ء  م��ن  العديد  م��ع  اأن��ه��� حتدثت  رغ��م  غ���غ���:  ليدي 
فريو�ض كورون�، اإل اأن ليدي غ�غ� )33 ع�م�ً( جتد العزلة �سعبة، خ��سة 
ب�سكل  املر�ض  فيه�  تف�سى  التي  اإيط�لي�،  يف  وع�ئلته�  جدته�  تفتقد  واأنه� 
كبري. ون�سرت الليدي غ�غ� �سورة موؤثرة مع كالبه� على اأريكته�، وعلقت 
عليه� "اأمتنى اأن اأرى والدي وجدتي، لكن ذلك غري اآمن يف الوقت احل�يل، 
واأن� اأجل�ض هن� وحيدة مع كالبي". ن�عومي ك�مبل: مل تلتزم ن�عومي ك�مبل 
)49 ع�م�ً( بن�سيحة جتنب ال�سفر، لكنه� غمرت نف�سه� داخل بدلة واقية 
كورون�.:  بفريو�ض  اإ�س�بته�  لتجنب  ال�سالمة،  معدات  وجميع  كم�مة  مع 
على  وهي  املط�ر  يف  لنف�سه�  ال�سور  بع�ض  الربيط�نية  الع�ر�سة  و�س�ركت 
و�سك القي�م برحلة، مرتدية بدلة بي�س�ء واقية من املواد اخلطرة، وزوج 

من النظ�رات، وقن�ع وجه اأزرق وزوج من القف�زات اجلراحية.

يف اإيطاليا... تناول الطعام للتغلب على امللل والوباء
ي�أخذ ماليني الإيط�ليني القلقني واملح��سرين يف من�زلهم ب�سبب فريو�ض 
كورون� الذي �سرب بالدهم ب�سدة، اجت�ه� واحدا وهو املطبخ عّلهم يجدون 

فيه بع�ض العزاء والت�سلية.
اأولوية  الطع�م  تن�ول  الإف��راط يف  اإغ��راء  ب�تت مق�ومة  الراهن  الوقت  يف 
يف اإيط�لي� املعروفة ب�أطب�قه� ال�سهية، فيم� عزل مواطنوه� يف املن�زل منذ 

اأ�سبوع اأو حتى �سهر يف من�طق معينة يف ال�سم�ل.
الذي  ال�سحي  ب�لتهديد  اكت�س�ب ب�سعة كيلوغرام�ت ل يق�رن  لكن خطر 
ي�سكله وب�ء كوفيد 19 الن�جم عن فريو�ض كورون� امل�ستجد الذي قتل اأكرث 

من األفي �سخ�ض حتى الآن يف البالد وم� زال يتف�سى.
واأ�سبحت م�سكلة الزي�دة يف الوزن من بني الهتم�م�ت املتنوعة ح�لي� التي 
املمنوع عليهم اخلروج  الأطف�ل  تهدئة  وكيفية  امل�لية  املخ�وف  تراوح بني 
من املنزل. وكتبت كي�را على "توير"، "�س�أتن�ول علبة من رق�ئق البط�ط� 

)ت�سب�ض(. اليوم، اأ�سبح اكت�س�ب الوزن اأقل ال�سرور. # فريو�ض كورون�".
يف ال�سحف اأو على الإنرنت تتج�ور مق�لت وموا�سيع تقدم ن�س�ئح حول 
طريقة جتنب زي�دة الوزن اأثن�ء العزل، مع اأخرى حتوي ق�ئمة ب�لأطعمة 

ال�سحية التي ت�س�هم يف تقوية جه�ز املن�عة.

ديزين توؤجل 
طرح فيلم »بلك 

ويدو« 
ق�لت �سركة والت ديزين يف بي�ن 
)بالك  فيلم  ط��رح  �ستوؤجل  اإن��ه��� 
ت��ف�����س��ي فريو�ض  ب�����س��ب��ب  وي������دو( 
كورون� يف ظل اإغالق دور العر�ض 
الن�س�ئح  وت��وج��ي��ه  ال�����س��ي��ن��م���ئ��ي 

للن��ض بتجنب التجمع�ت.
نوعية  اإىل  ينتمي  ال��ذي  والفيلم 
بطولة  م���ن  والإث����������رة  احل���رك���ة 
جوه�ن�سون  ���س��ك���رل��ي��ت  امل��م��ث��ل��ة 
يفتتح  اأن  امل��ف��ر���ض  م���ن  وك������ن 
ويبداأ  ال�سينم�ئي  ال�سيف  مو�سم 
ع��ر���س��ه يف ����س����لت ال�����س��ي��ن��م��� يف 
اأول م�يو- اأي�ر. ومل تعلن ديزين 
موعدا جديدا لطرح الفيلم الذي 
م�رفل  ع�����مل  يف  اأح����داث����ه  ت�����دور 
لالأبط�ل اخل�رقني �سمن �سل�سلة 

اأفالم اأفنجرز.
اأنه�  اأع��ل��ن��ت  ك���ن��ت ال�����س��رك��ة ق���د 
)ذا  فيلمي  ط��رح  اأي�س�  �سرجئ 
ديفيد  اأوف  هي�ستوريز  بر�سون�ل 
اإي���ن ذا  ك��وب��رف��ي��ل��د( و)ذا ووم�����ن 
املقرر  ك����ن م��ن  اأن  ب��ع��د  وي���ن���دو( 

طرحهم� يف م�يو- اأي�ر.
وتراجعت ال�سركة اأي�س� عن طرح 
اآخرين  وفيلمني  )م���ولن(  فيلم 
وب���ء كورون� على  تف�سي  يف �سوء 

م�ستوى الع�مل.

وفاة والدة كاثي غريفني 
الكوميدية  ك�ثي  النجمة  وال��دة  توفيت 
وا�سمه�  ع����م����ً،   99 ع��م��ر  ع��ن  غريفني  
عن  ك�ثي  وك�سفت  غريفني".  "م�غي 
مواقع  اأح����د  ع��ل��ى  �سفحته�  ع��رب  ذل���ك 

التوا�سل الجتم�عي،
ب��رن���م��ج ك�ثي  وك����ن���ت م����غ���ي ت��ط��ل يف 
 Kathy Griffin: My Life on the

.D-List
اليوم  رح����ل����ت  م�غي:"اأمي  وك���ت���ب���ت 
اأح���ب���ط���ت، ك�نت  ل��ق��د  ����س����ع����ت،  م��ن��ذ   ،
لقد  ع�ئلتي،  ك�نت  املف�سلة.  �سديقتي 
عرفتموه�، لقد قَدَرتكم كثريا ي� رف�ق، 
على  اجلميع  و�سكرت   ." اأرت��ع�����ض.  اإن��ن��ي 
والدته�  اأن  مو�سحًة  لوالدته�  حمبتهم 
علمت ك�نت تعلم بهذه املحبة، وذكرت اأن 

والدته �سخ�ض ل ميكن تعوي�سه.
ولن  ج��ي��دة،  بح�لة  لي�ست  اأن��ه���  واأك����دت 

تكون يوم�ً م�ستعدة لتلقي اخلرب!.

حيوانات تتوا�صل مع ع�صاقها عرب �صبكات التوا�صل 
ل تريد احليوان�ت التي تعي�ض داخل حديقة احليوان�ت 
الأكرث �سعبية يف الي�ب�ن اأن تفقد التوا�سل مع معجبيه� 
م�سوؤولو  جل����أ  ل���ذا  ل��ل��ح��دي��ق��ة،  امل���وؤق���ت  الإغ�����الق  ب�سبب 
احلديقة اإىل �سبك�ت التوا�سل الجتم�عي لن�سر �سوره� 
بني  وا�سع�ً  رواج����ً  لق��ى  م�  به�،  خ��سة  فيديو  ومق�طع 

رواد مواقع التوا�سل.
اأوينو للحيوان�ت يف طوكيو، وهي الأقدم  وك�نت حديقة 
يف البالد حيث يرجع ت�ريخ بن�ئه� اإىل 1882، اأغلقت يف 
مركزا  ت�سبح  اأن  من  خوف�ً  امل��سي،  فرباير-�سب�ط   29
)كوفيد19-(،  امل�ستجد  ك��ورون���  ف��ريو���ض  ع���دوى  لن�سر 
و�ستظل مغلقة حتى 31 م�ر�ض -اآذار اجل�ري على الأقل، 
مم� دفع الق�ئمني عليه� اإىل ن�سر �سور ومق�طع فيديو 

للحيوان�ت على الإنرنت.
جتدر الإ�س�رة اإىل اأن اآخر مقطع فيديو ن�سر للب�ندا يل 
يل Lee Lee، �سجل اأكرث من 75 األف م�س�هدة، ف�ساًل 

عن تعليق�ت وتف�عالت املعجبني.
موقع  على   @UenoZooGardens ح�س�ب  اأن  كم� 
والدببة  وال��ن��م��ور  للفيلة  ي��وم��ي��ة  ����س���وراً  ين�سر  ت��وي��ر 
القطبية، ولكن ل اأحد ي�ستطيع من�ف�سة �سعبية  يل على 
الإنرنت. ومن خالل املن�سورات، تظهر حديقة احليوان 
به�  امل��وج��ودة  احل��ي��وان���ت  واأن  طبيعية  به�  الأج����واء  اأن 
ب�سحة جيدة، على الرغم من حقيقة اأنهم ل ي�ستطيعون 

ا�ستقب�ل زائرين.

ك�صف حقيقة اأمطار الباذجنان
الت�سدي  يف  جلهوده�  املوجهة  القوية  الن��ت��ق���دات  رغ��م 
الإيرانية  ال�����س��ل��ط���ت  ان�سغلت  ك���ورون����،  ف��ريو���ض  ل��وب���ء 
انت�سر على  بتتبع واعتق�ل الق�ئمني على مقطع م�سور 
من  حب�ت  واأظهر  موؤخرا،  الجتم�عي  التوا�سل  مواقع 

الب�ذجن�ن تنهمر من ال�سم�ء.
وذكرت وك�لة الأنب�ء الإيرانية "اإرن�"، اأن ال�سرطة اعتقلت 
الب�ذجن�ن"  ب�"مزحة  يعرف  م�  ب�سبب  اأ�سخ��ض  خم�سة 

الذي يت�س�قط من ال�سم�ء يف الع��سمة طهران.
ونقلت "اإرن�" عن علي زولغ�در امل�سوؤول ب�ل�سرطة قوله: 
"الفيديو الذي يظهر فيه ب�ذجن�ن يت�س�قط يف الع��سمة 
وتعرفت  الجتم�عي،  التوا�سل  مواقع  على  الأح��د  ن�سر 
ال�سرطة على الفور على الق�ئمني على الفيديو، واألقت 

القب�ض عليهم".
اعرفوا  ال��ف��ي��دي��و  ع��ل��ى  "الق�ئمون  زول���غ����در:  واأ����س����ف 
الب�سرية  املوؤثرات  ب�س�أن  بحث  اإج��راء  ب�سدد  ك�نوا  اأنهم 
على  ب�خلط�أ  ن�سر  الفيديو  مق�طع  اأح��د  لكن  اخل��سة، 

و�س�ئل التوا�سل الجتم�عي".
عدم  "اأكدوا  الفيديو  منتجي  ف����إن  امل�����س��وؤول،  وبح�سب 
حتدد  ومل  �سرية"،  ح��رك��ة  اأو  جم��م��وع��ة  اإىل  انتم�ئهم 
ب�رتك�به�. املعتقلون  الرج�ل  اُتهم  التي  "اإرن�" اجلرمية 

ويف اأحد املق�طع، ظهر رجل وهو يح�ول اأن يلتقط �سورة 
تنهمر حب�ت من  بينم�  امل�سهور،  امليالد  برج  يف خلفيته� 

الب�ذجن�ن من ال�سم�ء.

ملك اإ�صبانيا يتخلى 
عن مرياث والده 

اأن  الإ���س��ب���ين  امللكي  الق�سر  اأع��ل��ن 
ال�س�د�ض  ف��ي��ل��ي��ب��ي  اإ���س��ب���ن��ي���  م��ل��ك 
ت��خ��ل��ى ع����ن م������رياث وال�������ده امللك 
واأوق��ف خم�س�س�ته  خوان ك�رلو�ض 
ع��ل��ى خلفية  ال��ر���س��م��ي��ة  ال�����س��ن��وي��ة 
الع�هل  ت���ط����ل  ب���ل��ف�����س���د  ���س��ب��ه���ت 
ال�����س���ب��ق. و���س��ي��ك��ون ل���الإع���الن وقع 
بعد  اأت��ى  وه��و  اأ�سب�ني�  يف  ال�س�عقة 
معلوم�ت  اأج��ن��ب��ي��ة  ���س��ح��ف  ك�����س��ف 
الأخ��رية. فذكرت  الفرة  كثرية يف 
جنيف"  دو  ت��ري��ب��ون  "ل  �سحيفة 
تلقى  ك�رلو�ض  خ��وان  اأن  خ�سو�س� 
دولر من  2008 مئة مليون  الع�م 
الع�هل ال�سعودي امللك عبد اهلل بن 
موؤ�س�سة  ح�س�ب  على  ال��ع��زي��ز  عبد 
بنمية يف �سوي�سرا. وق�لت �سحيفة 
اإن  جهته�  م��ن  تلغراف"  "ديلي 
فيليبي ال�س�د�ض هو احد م�ستفيدي 
الق�سر  ب��ي���ن  ويف  امل��وؤ���س�����س��ة.  ه���ذه 
اأنه  ال�����س���د���ض  فيليبي  اأك���د  امل��ل��ك��ي، 
اأعرب يف ني�س�ن-اأبريل امل��سي اأم�م 
القبول  "عدم  نيته  ال��ع��دل  الك�تب 
هذه  م����ن  م�������س����رك���ة  اأو  رب�����ح  ب�������أي 
ال�س�د�ض  فيليبي  واأك���د  املوؤ�س�سة". 
"ك�ن يجهل مت�م� حتى  اأن��ه  كذلك 
الن تعيينه م�ستفيدا" من موؤ�س�سة 
اأن��ه��� مولت  اأخ���رى ذك��رت ال�سحف 
اليوروه�ت رحالت جوية  مباليني 
خلوان ك�رلو�ض يف ط�ئرات خ��سة. 
وك������ن خ�����وان ك����رل���و����ض م��ل��ك��� على 
38 ع���م��� م��ع توليه  اإ���س��ب���ن��ي��� م���دة 
الديكت�تور  وف������ة  ب��ع��د  ال�����س��ل��ط��ة 
 .1975 يف  ف��ران��ك��و  ف��ران�����س��ي�����س��ك��و 
وق���د ���س��م��ح ب���لن��ت��ق���ل م���ن احلكم 
الدميوقراطية  اإىل  الديكت�توري 
وقف  يف  وجن����ح   1977 ال���ع����م  يف 

انقالب ع�سكري يف الع�م 1981.

هل ي�صيب كورونا املري�س مرتني؟
من اأكرث الق�س�ي� التي تثري القلق منذ ظهور فريو�ض 
"كوفيد19-"  عنه  الن�جم  واملر�ض  اجلديد  كورون� 
م� اإذا ك�ن اأولئك الذين اأ�سيبوا به ميكن اأن ي�س�بوا 
اإىل جه�ز  اأخ��رى، وم���ذا يعني ذلك ب�لن�سبة  به مرة 

املن�عة.
الكبري  ال�سوؤال  هذا  على  النه�ئية  الإج�بة  تبدو  قد 
اإن  يقولون  اخل���رباء  لكن  الآن،  حتى  معروفة  غ��ري 
اإ�س�بة املري�ض نف�سه ب�لعدوى مرة اأخرى تبدو غري 

حمتملة على الإطالق.
ويوم الثنني، �سعى كل من كبري امل�ست�س�رين العلميني 
للحكومة الربيط�نية ال�سري ب�تريك ف�لن�ض وكبري 
الربيط�ين  ال����وزراء  لرئي�ض  الطبيني  امل�ست�س�رين 
ع�مة  طم�أنة  اإىل  واي��ت��ي،  كري�ض  جون�سون  بوري�ض 
ب�لفريو�ض  اأ�سيبوا  الذين  اأول��ئ��ك  اإن  وق���ل  الن��ض، 
مرة �سيطورون بع�ض املن�عة، ومن الن�در اأن ي�س�بوا 

ب�ملر�ض املعدي مرة اأخرى.
اأن  بعد  امل��سي،  ال�سهر  مرة  لأول  ال�سوؤال  اأث��ري  وقد 
ق�لت ال�سلط�ت الي�ب�نية اإن امراأة م�س�بة ب�لفريو�ض، 

الفريو�ض،  م��ن  خ���ل��ي��ة  وب���ت��ت  �سفيت  اأن��ه���  واأع���ل���ن 
مرة  "اإيج�بية"  اأن��ه���  ث�نية  فح�سه�  نت�ئج  اأظ��ه��رت 
اأخرى، الأمر الذي ترك العلم�ء يف حرية من اأمرهم 

من هذا اخلرب واأ�س�بهم ب�لقلق اأي�س�.
وق�ل اخلبري يف علم الفريو�س�ت بج�معة ليدز، م�رك 
ه�ري�ض، اإن الإ�س�بة مرة اأخرى يف هذه احل�لة "غري 
يف  الأدل���ة  بع�ض  "هن�ك  اأن  اأ���س���ف  لكنه  مرجحة"، 
بفريو�س�ت  الإ�س�بة  ا�ستمرار  على  العلمية  املوؤلف�ت 
كورون� من احليوان�ت، خ�سو�س� الفريو�س�ت املوجودة 

يف اخلف�في�ض".
العلميني  امل�ست�س�رين  كبري  ف�لن�ض،  �سئل  وعندم� 
م���وؤمت���ر �سحفي  ، خ����الل  ال��ربي��ط���ن��ي��ة  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
اأن  ال��ي���ب���ن��ي��ة تعني  ك���ن��ت احل���ل��ة  اإذا  الث��ن��ني، ع��م��� 
املن�عة مل تعد ق�بلة للتحقيق، اأج�ب ب�أن بع�ض الن��ض 
هذا  ولكن  اأخ��رى،  مرة  املعدية  ب�لأمرا�ض  ي�س�بون 
اأنه ل يوجد دليل ي�سري  اأمر ن�در احل��دوث، م�سيف� 
كورون�  ف��ريو���ض  م��ع  �سيحدث  نف�سه  الأم���ر  اأن  اإىل 

اجلديد.

غاغا تن�صر �صورة مع 
حبيبها من احلجر ال�صحي

ن�سرت النجمة الع�ملية  ليدي غ�غ�  برفقة حبيبه� الرئي�ض التنفيذي ملجموعة 
ب�ركر وخريج ج�معة ه�رف�رد م�يكل بولن�سكي .

وكتبت غ�غ� الب�لغة من العمر 33 ع�م�ً تعليق�ً:" اليوم ال�س�د�ض من احلجر 
ب�أنف�سن�.  ونعتني   ، وال�سدة  الفيديو  األع�ب  ونلعب   ، اأق��وي���ء  نحن  ال�سحي! 
تذكري ه�م: ح�فظ على عقلك خ�لًي� من التوتر قدر الإمك�ن وح�فظ على 

حتريك ج�سمك. " واأ�س�فت :"اأحب نف�سك ، اعنِت بنف�سك، كن لطيف�ً"
وت�بعت :"ح�ول عدم نقل العدوى يف ح�ل كنت م�س�ب ب�لكورون�، فال ب�أ�ض 

من الرائع البق�ء يف املنزل اإذا ا�ستطعت! ي� له من ت�سرف لطيف للع�مل!".

رجل يعط�س وهو جال�س بجوار متثال لـ )م�صرت بني( يف لي�صرت �صكوير بلندن حيث ترتفع حالت الإ�صابة بفريو�س كورونا. )رويرتز(


