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الوطني لالإعالم يوقف تداول ال�صحف واملجالت 
واملن�صورات الورقية موؤقتا با�صتثناء اال�صرتاكات

•• اأبوظبي-وام:

املجالت  و  ال�صحف  ت����داول  وق���ف  ل��الإع��الم  ال��وط��ن��ي  املجل�س  ق���رر 
من   24 ال�  يوم  من  اعتباراً  موؤقتا  الورقية  الت�صويقية  واملن�صورات 
اآخ���ر.. و ي�صتثنى م��ن ذل��ك توزيعها  اإ���ص��ع��ار  م��ار���س اجل���اري و حتى 
للم�صرتكني ويف منافذ البيع الكربى يف مراكز الت�صوق مع التاأكيد 
املعتمدة من اجلهات  وال�صالمة  ال�صحية  على مراعاة اال�صرتاطات 
املخت�صة وذلك يف اإطار االإجراءات الوقائية ملواجهة فريو�س كورونا 

امل�صتجد كوفيد 19.
الورقية  واملن�صورات  واملجالت  ال�صحف  تداول  منع  القرار  وت�صمن 
و  وال��ف��ن��ادق  واملطاعم  ال�صكنية  التجمعات  يف  الت�صويقية  فيها  مب��ا 
ال��ع��ي��ادات وامل��راك��ز ال�صحية وق��اع��ات االن��ت��ظ��ار يف م��راك��ز اخلدمات 
متداولة  جتعلها  التي  االأم��اك��ن  م��ن  وغ��ريه��ا  واخلا�صة  احلكومية 
املعتمدة  التوعوية  الن�صرات  املنع  قرار  من  وي�صتثنى  جماعي  ب�صكل 

من اجلهات ال�صحية.                                  )التفا�صيل �س2(

اخلارجية والتعاون الدويل حتدث خدمة تواجدي 
للمقيمني املتواجدين خارج الدولة على موقعها الر�صمي

•• اأبوظبي-وام:

ا�صتحدثت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل خدمة جديدة على موقع 
الوزارة بعنوان تواجدي للمقيمني وهي خدمة خم�ص�صة للمقيمني من 
اإىل  الدولة، وتهدف اخلدمة  �صارية واملتواجدين خارج  اإقامات  لديهم 
ت�صهيل عودتهم اإىل دولة االإمارات باأمان و�صالمة يف احلاالت الطارئة.
)التفا�صيل �س4(

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:07            
الظهر.......    12:32  
الع�رص........   03:56   
املغرب.....   06:37  
الع�صاء......   07:51

األحد   22   مارس   2020  م  - 27 رجب 1441 العدد 12889    
Sunday   22   March   2020  -  Issue No   12889

بتوجيهات حممد بن را�شد:

القطاع امل�صريف يف دبي يدعم عمالءه لتخفيف 
ال�صغوطات االقت�صادية بتدابري واإجراءات غري م�صبوقة

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت حكومة االإمارات ر�صد وت�صجيل 
كورونا  بفريو�س  ج��دي��دة  اإ���ص��اب��ة   13
االإبالغ  خ��الل  من  كوفيد19  امل�صتجد 

وامل�صتمر  ال��ن�����ص��ط  وال��ت��ق�����ص��ي  امل��ب��ك��ر 
خالل  ذل��ك  و  خمتلفة  جلن�صيات  تعود 
اإحاطتها الدورية عن تفا�صيل وحتديث 
احلاالت ال�صحية املرتبطة بالفريو�س.

االإعالمية  االإح�����اط�����ات  ع���ق���د  وت����ق����رر 

دون  م��ن  اإلكرتونيا  االإم����ارات  حلكومة 
ح�صور و�صائل االإعالم حر�صا على اتباع 
التجمعات،  وجتنب  الوقاية  االإج��راءات 
�صالمة  على  نف�صه  ال��وق��ت  يف  وحفاظا 
الدكتورة  وحت��دث��ت   . املجتمع  و�صحة 

فريدة احلو�صني، املتحدث الر�صمي عن 
القطاع ال�صحي يف دولة االإمارات خالل 
االإح���اط���ة ع��ن م�����ص��ت��ج��دات االإج������راءات 
االح����رتازي����ة ل��ل��وق��اي��ة م���ن ال��ف��ريو���س.

)التفا�صيل �س2(

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
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جنود فرن�صيون يقيمون م�صت�صفى ميدانياً للفح�س من فريو�س كورونا يف �صرق فرن�صا   )ا ف ب(

يف يوم الأم 
حممد بن را�صد: اهتموا باأمهاتكم وحافظوا 
على �صحتهن الأنهن اأغلى ما منلكه يف الدنيا 

•• دبي-الفجر:

مكتوم،  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ق��ال 
دبي،  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
يف  ال�صخ�صي  ح�صابه  على  ل�صموه  تغريدة  يف  اهلل،  رع��اه 

)تويرت(:
يف يوم االأم .. اأحب اأن اأقول للجميع...  اهتموا باأمهاتكم 
... حافظوا على �صحتهن ... التزموا بالتعليمات الطبية 
معهن ... كونوا معهن يف البيت ... واق�صوا اأوقات جميلة 
... اهتموا  بهن الأنهن اأغلى ما منلكه يف هذه الدنيا ... 

كل عام واأمهاتنا ب�صحة وعافية و�صعادة.

حتذيرات من عدم ال�شتهتار بالتعليمات

كورونا يخطف املزيد من ال�صحايا.. واأوروبا االأكرث ت�صررًا
رغم كورونا والدعوات الأممية.. جتدد القتال جنوب طرابل�س

ارتفاع ح�صيلة قتلى مرتزقة اأردوغان يف ليبيا
•• بنغازي-وكاالت

جتددت اال�صتباكات العنيفة، بني قوات اجلي�س الوطني 
امل��ح��اور جنوب  ال��وف��اق يف ع���دد م��ن  الليبي وح��ك��وم��ة 
العا�صمة طرابل�س، رغم الدعوات االأممية بوقف القتال 

وتوحيد اجلهود ملواجهة حتدي فريو�س كورونا.
عني  حم��اور  يف  الثقيلة  باالأ�صلحة  مواجهات  واندلعت 
وامل�صروع جنوب طرابل�س،  الدين  زارة واملطار و�صالح 
اأن  الليبي  للجي�س  التابعة   14 الكتيبة  اأك���دت  حيث 
ت��ت��ق��دم يف حم���وري ع��ني زارة وط��ري��ق املطار،  ق��وات��ه��ا 

متهيداً القتحام حماور اأخرى.
مواقع  على  تدوينات  يف  عيان  �صهود  حت��دث  ذل��ك  اإىل 
ا�صتباكات  اأ���ص��وات  �صماع  ع��ن  االج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���ص��ل 
يف  واالآخ����ر،  احل��ني  ب��ني  واملدفعية  الثقيلة  باالأ�صلحة 
اإىل  اآخ����رون  اأ���ص��ار  كما  للعا�صمة،  اجلنوبية  االأح��ي��اء 
حتليق مكثف لطريان اجلي�س يف االأجواء القريبة من 

مطار معيتيقة.
�صفوف  يف  الب�صرية  اخل�صائر  ح�صيلة  وتوا�صل  ه��ذا 
دفعات  وج���رح  مقتل  خلفية  ع��ل��ى  ارت��ف��اع��ه��ا  امل��رت��زق��ة 

جديدة منهم يف معارك ليبيا.

اإىل مناطق  وو�صلت نحو 10 جثث جديدة للمقاتلني 
وبلغت ح�صيلة  ال�صمايل،  ريف حلب  االأت��راك يف  نفوذ 
ال��ق��ت��ل��ى يف ���ص��ف��وف ال��ف�����ص��ائ��ل امل��وال��ي��ة ل��رتك��ي��ا جراء 
العمليات الع�صكرية يف ليبيا 139 مقاتل، من ف�صائل 
ول����واء �صقور  م���راد  ال�����ص��ل��ط��ان  وف��رق��ة  املعت�صم  ل���واء 
ال�����ص��م��ال واحل���م���زات و���ص��ل��ي��م��ان ���ص��اه، بح�صب م��ا ذكر 

املر�صد ال�صوري حلقوقو االإن�صان.
ووفقاً مل�صادر فاإن القتلى قتلوا خالل اال�صتباكات على 
حم���اور ح��ي ���ص��الح ال��دي��ن ج��ن��وب ط��راب��ل�����س، وحمور 
الرملة قرب مطار طرابل�س وحمور م�صروع اله�صبة، 

باالإ�صافة ملعارك م�صراتة ومناطق اأخرى يف ليبيا.
اإىل  عمد  الرتكي  اجلانب  اأن  اخلمي�س،  املر�صد  ون�صر 
ال��ذي��ن جرى  ال�����ص��وري��ني  امل��ق��ات��ل��ني  روات����ب  تخفي�س 
جتنيدهم واإر�صالهم للقتال يف ليبيا وذلك بعد اأن فاق 
تعداد املجندين احلد الذي و�صعته تركيا وهو 6000 
اأعداد  ارت��ف��اع  ال�صابقة  ال��ف��رتة  خ��الل  ور���ص��د  مقاتل، 
املجندين الذين و�صلوا اإىل العا�صمة الليبية طرابل�س 
اأن عدد  م��رت��زق، يف ح��ني   4750 اإىل نحو  االآن  حتى 
امل��ج��ن��دي��ن ال���ذي و���ص��ل��وا امل��ع�����ص��ك��رات ال��رتك��ي��ة لتلقي 

التدريب بلغ نحو 1900 جمند. 

•• عوا�صم-وكاالت:

بوؤرة  اأ�صحت  التي  اأوروب���ا  رزح��ت 
ك��ورون��ا حتت ظل  تف�صي فريو�س 
الوباء بح�صب ما و�صفته منظمة 
املا�صي،  االأ�صبوع  العاملية  ال�صحة 
الوفيات  يف  ق��ف��زات  ت�صجيل  م��ع 
�صيما  ال  ب���ل���دان���ه���ا،  م���ن  ع����دد  يف 
اإيطاليا واإ�صبانيا. و�صجلت القارة 
االأوروبية 127،056 اإ�صابة، يف 

ازدياد م�صتمر يوميا للعدد.
ويف ال�صعودية، حذر حممد العبد 
وزارة  ب���ا����ص���م  امل���ت���ح���دث  ال����ع����ايل 
ال�صبت،  اأم�س  ال�صعودية،  ال�صحة 
م���ن اال���ص��ت��ه��ت��ار ب��ت��ع��ل��ي��م��ات عدم 
امل��خ��ال��ط��ة، م��ع��ل��ن��ا اك��ت�����ص��اف 48 

اإ�صابة جديدة بفريو�س كورونا.
وقال املتحدث با�صم وزارة ال�صحة 
اأن  ال�صعودية، يف موؤمتر �صحفي، 
ال��ف��ح��و���ص��ات امل��خ��ربي��ة جت����اوزت 
م�صابني  ثمانية  واأن  األ����ف،   22

امتثلوا لل�صفاء.
واأ�صاف العبد العايل الدولة توفر 
فريو�س  ملواجهة  االإم��ك��ان��ي��ات  ك��ل 
ك���ورون���ا. وح��ت��ى اأم�������س، ب��ل��غ عدد 
امل�صابني بالفريو�س يف ال�صعودية 

حالة.  344

خمالف   200 على  القب�ض 
بغداد يف  ال��ت��ج��وال  حلظر 

•• بغداد-وكاالت

ال��رئ��ا���ص��ات الثالث  ب��ع��د م��ن��ا���ص��دة 
بالتعليمات  االل���ت���زام  ال��ع��راق��ي��ني 
املخت�صة ال  التي ت�صدرها اجلهات 
�صيما جلهة جتنب التجمعات وعدم 
االخ����ت����الط، وال���ب���ق���اء يف امل���ن���ازل، 
العديد  التزام من قبل  و�صط عدم 
عمليات  اأع���ل���ن���ت  امل���واط���ن���ني،  م���ن 
بغداد م�صاء اجلمعة اأنه مت القب�س 
ل��ق��رار حظر  202 خم��ال��ف  ع��ل��ى 
اإحالتهم  ي��ت��م  و����ص���وف  ال���ت���ج���وال، 
واأو���ص��ح��ت يف  امل��خ��ت�����س.   للق�صاء 
توا�صل  االأمنية  القوات  اأن   : بيان 
ب��ت�����ص��ك��ي��الت��ه��ا ك���اف���ة االإج���������راءات 
التجوال  ح��ظ��ر  ب��ف��ر���س  اخل��ا���ص��ة 
بغداد،  ال��ع��ا���ص��م��ة  داخ����ل  ال��وق��ائ��ي 
وقد متكنت من اإلقاء القب�س على 

٢٠٢ خمالف الأوامر احلظر.

االأبدان مقدمة  "�صحة  ال�صرعية 
علي �صحة العبادات.

واأعلن وزير ال�صحة الكويتي با�صل 
حاالت   5 �صفاء  ال�صبت،  ال�صباح، 
امل�����ص��اب��ني بفريو�س  م��ن  ج��دي��دة 
كورونا امل�صتجد يف البالد، لريتفع 
تعافت  التي  احل���االت  ع��دد  بذلك 

ومتاثلت لل�صفاء اإىل 27 حالة.
على  ���ص��خ�����ص��اً   11،401 وت����ويف 
امل�صتجد يف  ك��ورون��ا  ب��وب��اء  االأق���ل 
ال��ع��امل م��ن��ذ ب���دء ان��ت�����ص��اره، وفق 
اإىل  ي�صتند  بر�س  لفران�س  تعداد 
ال�صاعة  ال�صبت  ر�صمية  م�����ص��ادر 

غ. ت   11،00
اإ�صابة   271،660 واأح�����ص��ي��ت 
بدء  منذ  ومنطقة  بلداً   164 يف 
هذا  يعك�س  وال  ال���وب���اء.  ان��ت�����ص��ار 
الرقم الواقع ب�صكل كامل، اإذ �صار 
عدد كبري من الدول يقت�صر على 
اإىل  حتتاج  التي  احل��االت  اإح�صاء 

رعاية طبية يف امل�صت�صفيات.
يف  االإجمالية  احل�صيلة  و���ص��ارت 
وفاة  اأول  �صجلت  ال��ت��ي  اإي��ط��ال��ي��ا، 
بداية  امل�صتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
4،032 وفاة  )���ص��ب��اط(،  ف��رباي��ر 
و47،021 اإ�صابة. و�صجلت �صبه 

اجلزيرة 5،129 حالة تعايف.

وان��ط��ل��ق��ت ����ص���ف���ارات ب����دء حظر 
االأردن،  م�������ص���ت���وى  ع���ل���ى  جت�����ول 
ال�صبت، للحد من حركة ال�صكان، 
ال��ب��ال��غ ع���دده���م ع�����ص��رة ماليني 
الرامية  امل�صاعي  اإط��ار  يف  ن�صمة، 

ملنع انت�صار فريو�س كورونا.
امل�صرية  االأوق����اف  وزارة  واأع��ل��ن��ت 
واجلامع االأزهر ال�صريف، ال�صبت، 

اإيقاف �صالتي اجلماعة واجلمعة 
م�صتوى  ع���ل���ى  امل�������ص���اج���د  ك����ل  يف 
اجلمهورية ملدة ا�صبوعني ملواجهة 

فريو�س كورونا.
واأعلنت وزارة االأوقاف عن اإيقاف 
موؤقتا  واجلمعة  اجلماعة  �صالة 
اأ�صبوعني  مل����دة  امل�����ص��اج��د  ك���ل  يف 
ال��ف��ريو���س الذي  مل��واج��ه��ة  تف�صي 

العاملية  ال�صحة  منظمة  و�صفته 
ب�الوباء العاملي.

���ص��ي��خ اجلامع  م���ن ج��ان��ب��ه، ق����رر 
ال�صبت،  ال��ط��ي��ب،  اأح��م��د  االأزه�����ر 
اإيقاف �صالتي اجلماعة واجلمعة 
م��وؤق��ت��ا ب��اجل��ام��ع االأزه������ر، حلني 
وقف انت�صار وباء فريو�س كورونا 
القاعدة  من  وانطالقا  امل�صتجد، 

•• دبي-وام:

بتوجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
الوزراء  الدولة رئي�س جمل�س  مكتوم، نائب رئي�س 
اإط��ار حر�س �صموه على  دب��ي، رع��اه اهلل، يف  حاكم 
دولة  ملواطني  املمكنة  الدعم  اأوج��ه  خمتلف  اإيجاد 
االأو�صاع  ه��ذه  يف  اأر�صها  على  واملقيمني  االإم���ارات 
دبي  اإم��ارة  يف  امل�صريف  القطاع  ك�صف  اال�صتثنائية، 
عن مبادرة ت�صمل جملة من االإج��راءات والتدابري 
الراهنة  ال��ف��رتة  يف  لعمالئه  املمنوحة  وامل��م��ي��زات 

االقت�صادية  ال�����ص��غ��وط��ات  م��ن  ال��ت��خ��ف��ي��ف  ب��ه��دف 
انت�صار فريو�س كورونا  الراهنة والتي ت�صبب فيها 
امل�صتجد كوفيد19-يف مناطق خمتلفة من العامل 
للت�صدي  واإم��ك��ان��ات��ه  ق��درات��ه  ال��ي��وم  ال���ذي يح�صد 
خّلفها  ال��ت��ي  ال��ن��ط��اق  وا���ص��ع��ة  ال�صلبية  للتداعيات 
القطاعات  و���ص��م��ن خم��ت��ل��ف  ال���ف���ريو����س،  ان��ت�����ص��ار 

ال�صيما القطاع االقت�صادي.
ال��ف��رتة من  التي تغطي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وي�صارك يف 
والرامية اإىل   2020 يونيو   30 وحتى  اأبريل   1
خدمات  م��ن  للم�صتفيدين  الكامل  ال��دع��م  تاأكيد 

رئي�صية  بنوك  االإم���ارات،  دول��ة  امل�صريف يف  القطاع 
يف دبي وهي: جمموعة بنك االإمارات دبي الوطني 
وب��ن��ك دب��ي االإ���ص��الم��ي، وب��ن��ك امل�����ص��رق، وب��ن��ك دبي 
التجاري، والتي يبلغ اإجمايل الودائع لديها 693 
مليار درهم فيما ي�صل حجم القرو�س املقدمة من 
الذي  ال��وق��ت  يف  دره���م،  مليار   639 اإىل  خاللها 
ح�صة  من   37% البنوك ح��وايل  متثل فيه هذه 
ال�صوق يف القطاع امل�صريف يف دولة االإمارات العربية 
املتحدة، ولها اإ�صهامها الكبري واملوؤثر يف منو وتطور 

االقت�صاد الوطني.       )التفا�صيل �س3(

خالل اإحاطة اإعالمية اإلكرتونية حول م�شتجدات الإجراءات املتعلقة بـ )كورونا( 

االإمارات تعلن ت�صجيل 13 اإ�صابة جديدة و �صفاء 7 حاالت اإ�صافية
 153 حالة م�شجلة حتى الآن يف الدولة مرتبطة بال�شفر للخارج اأو ملخالطني حلالت �شابقة

بعد الـ »رميونتادا« املذهلة التي حققها:
لهذا ميكن اأن ينت�صر 
بايدن على ترامب!

•• الفجر -يا�صا مونك – ترجمة خرية ال�صيباين

التي  اال�صرتاتيجية  يف  ت��رام��ب  ظ��اه��رة  ت��اأث��ري  ه��ن��اك 
تبناها الدميقراطيون يف ال�صباق الرئا�صي، ولفهم هذه 
املقارنة، يجب اأن نعود اإىل عام 2016. يف ذلك الوقت، 
بالعقيدة  بقوة  يتم�صكون  اجلمهوري  احلزب  قادة  كان 
االقت�صادية الليربالية املت�صددة.  )التفا�صيل �س14(

اخلارجية اليمنية ترحب بدعوة 
غريفث�ض الإطالق �صراح االأ�صرى

•• اليمن-وكاالت:

القيام  امل��ت��ح��دة،  واالأمم  ال����دويل  املجتمع  اليمنية  احل��ك��وم��ة  ط��ال��ب��ت 
مئات  عن  ل��الإف��راج  احل��وث��ي،  ميلي�صيا  على  بال�صغط  عاجلة  وب�صورة 
امل�صافرين الذين احتجزتهم يف مدينة عفار بالبي�صاء، بحجة ما اأ�صمته 

حجر طبي دون تطبيق اأدنى املعايري ال�صحية.
التعامل مع  ال��الزم��ة يف  ك��ل االإج����راءات  اأن��ه��ا قامت باتخاذ  اأك���دت  كما 
ال��ق��ادم��ني م��ن اخل���ارج يف املنافذ  جائحة ك��ورون��ا، وق��ام��ت بفح�س ك��ل 
احلدودية للتاأكد من خلوهم من اأعرا�س هذا الفريو�س واحلجر على 
ندين  اليمنية  االأن��ب��اء  لوكالة  وفقا  ب��ي��ان،  يف  وق��ال��ت  منهم.  امل�صابني 
2020، من  مار�س  اآذار   16 االثنني  ي��وم  منذ  به احلوثيون  يقوم  ما 
حتت  ال��واق��ع��ة  املحافظات  اإىل  ال��دخ��ول  م��ن  اليمنيني  امل��واط��ن��ني  منع 
�صيطرتهم، واحتجازهم بذريعة ما اأ�صمته حمجر طبي يف مدينة عفار 

بالبي�صاء دون تطبيق اأدنى املعايري ال�صحية.
هذا ورحبت وزارة اخلارجية اليمنية، ام�س االأول ال�صبت، بدعوة املبعوث 
جميع  ���ص��راح  الإط���الق  غريفث�س  م��ارت��ن  اليمن  اإىل  اخل��ا���س  االأمم���ي 

االأ�صرى.

اإحباط حماولة لتهريب رو�صيات داع�صيات من خميم الهول
•• بريوت-وكاالت:

اأحد  يقبع  ���ص��وري��ا،  �صمال  ال��واق��ع��ة  احل�صكة  حمافظة  �صرق  اأق�صى  يف 
اأخطر املخيمات يف العامل، ي�صم عائالت ملقاتلي تنظيم داع�س االإرهابي 
حتت حماية كردية. وبني احلني واالآخ��ر ي�صهد الهول حماوالت هرب 

من قبل تلك العائالت.
اجلديد اليوم، اأن م�صادر موثوقة اأبلغت املر�صد ال�صوري حلقوق االإن�صان 
اأن قوى االأمن الداخلي االأ�صاي�س التابعة لقوات احلماية الكردية، قد 
من  االإره��اب��ي  داع�س  تنظيم  عوائل  من  ن�صاء  تهريب  عملية  اأحبطت 

املتواجدين �صمن خميم الهول.
و�صريعا  الهرب،  حماولة  مراقبة  كامريات  ر�صدت  للمعلومات،  ووفقاً 

جو بايدن اأكرث قدرة على جتميع الدميقراطينيحتركت قوى االأمن واأحبطت العملية.

ال�شحة واإدارة الطوارئ والأزمات تعلنان: 
اإغالق موؤقت لل�صواطئ واحلدائق وامل�صابح ودور ال�صينما و�صاالت 
التدريب الريا�صية وتقنني املطاعم واملقاهي ومنافذ تقدمي خدمة 
االأكل وال�صرب من اليوم وملدة اأ�صبوعني قابلة للمراجعة والتقييم

•• اأبوظبي-وام: 

اأعلنت )وزارة ال�صحة و وقاية املجتمع( و )الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث( اإغالقا موؤقتا 
لل�صواطئ العامة و اخلا�صة واحلدائق وامل�صابح اخلا�صة والعامة ودور ال�صينما وال�صاالت الريا�صية املخ�ص�صة 

للتدريب موؤقتا اعتبارا من اليوم االأحد وملدة اأ�صبوعني قابلة للمراجعة و التقييم.
و قررت )الوزارة و الهيئة( تقنني عمل املطاعم واملقاهي ومنافذ تقدمي خدمة االكل و ال�صرب للفرتة نف�صها 
قابلة للمراجعة والتقييم على اأن تقوم بتلبية طلبات التو�صيل للمنازل وا�صت�صافة زبائنها بواقع 20 يف املائة 
من طاقتها اال�صتيعابية مع مراعاة امل�صافات )التباعد االجتماعي( و التي ال تقل عن مرتين �صريطة تطبيق 
اإج��راءات التعقيم و�صروط ال�صحة العامة مع ا�صتثناء االأك�صاك اخلارجية و الطلبات ال�صخ�صية التي يقوم 
باأنف�صهم. وحثت )وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع( و )الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات  بها الزبائن 
والكوارث(.. اجلمهور على ممار�صة الريا�صة يف الهواء الطلق .. وطالبتا يف الوقت نف�صه املوؤ�ص�صات االحتادية 
اإجراءات  مراقبة  القانون..  لها  كفله  ما  وفق  ال��ق��رارات  هذه  تنفيذ  عن  امل�صوؤولة  اخلا�س  القطاع  املحلية  و 

التطبيق وو�صع االإر�صادات الالزمة لتوعية اجلمهور يف هذا ال�صاأن.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اأع���ل���ن���ت ح��ك��وم��ة االإم���������ارات ر�صد 
جديدة  اإ�����ص����اب����ة   13 وت�����ص��ج��ي��ل 
امل�صتجد  ك�������ورون�������ا  ب�����ف�����ريو������س 
االإبالغ  خ��الل  من  “كوفيد19” 
وامل�صتمر  الن�صط  والتق�صي  املبكر 
ت��ع��ود جل��ن�����ص��ي��ات خم��ت��ل��ف��ة و ذلك 
خ������الل اإح���اط���ت���ه���ا ال������دوري������ة عن 
ت���ف���ا����ص���ي���ل وحت������دي������ث احل��������االت 

ال�صحية املرتبطة بالفريو�س.
االإعالمية  االإح��اط��ات  عقد  وتقرر 
اإل��ك��رتون��ي��ا من  االإم����ارات  حلكومة 
دون ح�صور و�صائل االإعالم حر�صا 
الوقاية  االإج����������راءات  ات���ب���اع  ع��ل��ى 
وجت���ن���ب ال��ت��ج��م��ع��ات، وح��ف��اظ��ا يف 
و�صحة  �صالمة  على  نف�صه  الوقت 

املجتمع .
ف����ري����دة  ال������دك������ت������ورة  و حت�����دث�����ت 
عن  الر�صمي  املتحدث  احلو�صني، 
االإمارات  دول��ة  يف  ال�صحي  القطاع 
م�صتجدات  ع���ن  االإح����اط����ة  خ����الل 
املتخذة  االح����رتازي����ة  االإج��������راءات 

للوقاية من الفريو�س.
ووقاية  ال�صحة  وزارة  واأو���ص��ح��ت 
على  ال���ت���ع���رف  مت  اأن�������ه  امل���ج���ت���م���ع 
احل���������االت اجل������دي������دة م�����ن خ���الل 
ال��ق��ادم��ني من  امل��خ��ال��ط��ني  فح�س 
عنها  اأعلن  الإ�صابات  الدولة  خ��ارج 
احلجر  يف  جميعهم  وكانوا  م�صبقا 
مرتبطة  احل��االت  وبع�س  ال�صحي 
يبلغ  وب��ذل��ك  اخل���ارج  اإىل  بال�صفر 
ت�صخي�صها  مت  التي  احل���االت  ع��دد 

االآن. حتى  حالة   153
جلن�صيات  املكت�صفة  احلاالت  وتعود 

من  اأ���ص��خ��ا���س   3 �صملت  خمتلفة 
اأ�صخا�س  وباك�صتان، و4  بريطانيا، 
كل  م��ن  و�صخ�صا  بنغالدي�س،  م��ن 
واأمريكا  وب��ول��ن��دا،  ال��ربت��غ��ال،  م��ن 
م�صتقرة  احل���االت  جميع  اأن  حيث 
ال�صحية  ل����ل����رع����اي����ة  وت���خ�������ص���ع 

الالزمة.
و ذك���رت ف��ري��دة احل��و���ص��ن��ي اأن���ه مت 
اأم�س  ي����وم  ت�����ص��ج��ي��ل ح��ال��ت��ي وف�����اة 
اجلن�صية  م���ن  اإح���داه���م���ا  اجل��م��ع��ة 
ال��ع��رب��ي��ة وه���ي ل���ق���ادم م���ن اأوروب�����ا 
تبني  ع��ام��ا،   78 العمر  م��ن  ويبلغ 
قلبية  نوبة  كانت  ال��وف��اة  �صبب  اأن 
بالفريو�س،  اإ���ص��اب��ت��ه  م��ع  ت��زام��ن��ت 
االآ�صيوية  اجل��ن�����ص��ي��ة  م��ن  واالآخ�����ر 
عاما   58 العمر  من  يبلغ  و  مقيم 
وك���ان ي��ع��اين ع��دة اأم��را���س مزمنة 
مثل مر�س القلب والف�صل الكلوي، 

الرعاية  تلقيتا  احلالتني  كلتا  واأن 
م�صت�صفيات  يف  ال���الزم���ة  ال��ط��ب��ي��ة 

الدولة.

- 7 حالت �شفاء جديدة .
و مت خ��الل االإح��اط��ة االإع���الن عن 
7 ح���االت ج��دي��دة مل�صابني  ���ص��ف��اء 
بفريو�س كورونا امل�صتجد و تعافيها 
ال���ت���ام م���ن اأع����را�����س امل���ر����س بعد 
الالزمة  ال�صحية  الرعاية  تلقيها 

منذ دخولها امل�صت�صفى.
اإن احل���االت التي  ال����وزارة  و ق��ال��ت 
جلن�صيات  ت��ع��ود  ل��ل�����ص��ف��اء  مت��اث��ل��ت 
خم��ت��ل��ف��ة و���ص��م��ل��ت ���ص��خ�����ص��ني من 
الهند، واالإم��ارات و�صخ�صا من كل 
والفلبني  بريطانيا  اإي��ط��ال��ي��ا،  م��ن 
وبذلك يكون جمموع حاالت ال�صفاء 
ا�صتعر�صت  اآخ��ر  جانب  من   .38

االإح����اط����ة ع�����ددا م���ن االإج��������راءات 
الدولة  يف  ال��وق��ائ��ي��ة  االح���رتازي���ة 
امل��ا���ص��ي��ة، منها قرار  االأي����ام  خ��الل 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة 
مواطني  دخ����ول  بتعليق  اخل���ا����س 
دول جمل�س التعاون اخلليجي اإىل 
الفح�س  اآلية  اعتماد  حتى  الدولة 
امل�صبق، وتخ�صي�س قنوات للتوا�صل 
والرد على كافة ا�صتف�صارات حاملي 
خارج  املتواجدين  ال�صارية  االإقامة 
الدعم  تقدمي  اإىل  اإ�صافة  ال��دول��ة 
واال�صتثنائية  االإن�صانية  للحاالت 
�صمانا لعودتهم اإىل دولة االإمارات 

باأمان و�صالمة.

- اللتزام م�شوؤولية جمتمعية 
..

واأك��������دت امل���ت���ح���دث ال���ر����ص���م���ي عن 

االإمارات  دول��ة  يف  ال�صحي  القطاع 
بوباء  ال��ع��امل  يف  امل�صابني  ع��دد  اأن 
انت�صاره  ب��دء  منذ  امل�صتجد  كورونا 
اإ�صابة   256،296 اأك������رث  ب���ل���غ 
بلدا   163 يف  وف����اة  و11،015 
منظمة  ت����ع����داد  وف�����ق  وم���ن���ط���ق���ة، 
هذه  اإن  وق��ال��ت  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�صحة 
االأرق��ام املعلنة حول العامل حتملنا 
اإجراءات  التخاذ  كبرية  م�صوؤولية 
على  للحفاظ  وت�صددا  حزما  اأك��رث 

املجتمع و�صالمته.
احلو�صني  فريدة  الدكتورة  وذكرت 
اأن  اأن ال��درا���ص��ات امل��ت��وف��رة ت��و���ص��ح 
 3.6 اإىل  ت�صل  قد  الوفيات  ن�صبة 
ال�صن ومن  ل��دى كبار  وت���زداد   %
ي���ع���ان���ون اأم���را����ص���ا م���زم���ن���ة، حيث 
اجلهود  ت���ك���ات���ف  ال���������ص����روري  م����ن 
للوقاية  االأ����ص���ع���دة  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى 

واحلفاظ على كبار ال�صن و�صحتهم 
و�صالمتهم.

تداوله  م���ا مت  “ ي��وؤ���ص��ف��ن��ا  وق���ال���ت 
املا�صية من ظهور  ال�صاعات  خالل 
م��ق��اط��ع ل�����رتدد ب��ع�����س ف���ئ���ات من 
املناطق  على  ال��دول��ة  يف  اجل��م��ه��ور 
ال�صواطئ واحلداق  ال�صياحية مثل 
اأو م�صووؤلية  م��ب��االة  ب��ال  وغ��ريه��ا، 
على  املحافظة  اأهمية  على  ون�صدد 
واالختالط،  االأم��اك��ن  ه��ذه  جتنب 
املجتمع  ب����اأف����راد  ال�������وزارة  وت��ه��ي��ب 
ال�صحية  اجل����ه����ات  م����ع  ال���ت���ع���اون 
وال��ت��ق��ي��د ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات واالل����ت����زام 
بالتباعد االجتماعي �صمانا ل�صحة 

و�صالمة اجلميع”.
و اأو���ص��ح��ت ال���دك���ت���ورة ف���ري���دة اأن 
مع  يتعامل  اأن  ي��ج��ب  �صخ�س  ك��ل 
االآخرين كاأنه م�صاب باملر�س، من 

ع��ل��ى م�صافة مرت  خ���الل احل��ف��اظ 
واحد كحد اأدن��ى، والبقاء يف املنزل 
لل�صروة،  اإال  م��ن��ه  اخل����روج  وع���دم 
كافة  ت���ط���ب���ي���ق  اإىل  ب����االإ�����ص����اف����ة 
االإجراءات الوقائية املعتمدة واملعلن 
الفح�س  نتيجة  اأن  مو�صحة  عنها 
الطبي ال�صلبية ال تعني بال�صرورة 
اخلروج من املنزل وممار�صة احلياة 
ال��ع��ادي��ة وخم��ال��ط��ة االآخ���ري���ن، بل 
املنزيل  ب��احل��ج��ر  االإل����ت����زام  ي��ج��ب 
مل���دة 14 ي��وم��ا وات��ب��اع االإج�����راءات 

الوقائية املعروفة.
م����ن ج���ان���ب اآخ������ر ث��م��ن��ت ال�������وزارة 
�صواء  االجتماعية  امل���ب���ادرات  ك��اف��ة 
م����ن االأف�����������راد ورج��������ال االأع����م����ال 
دعمها  عن  اأعلنت  التي  واملوؤ�ص�صات 
ال�صحي  للقطاع  وامل��ع��ن��وي  امل����ادي 
�صواء من خالل توفري  الدولة،  يف 

للحجر  اأم��اك��ن  اأو  اإ�صعاف  �صيارات 
مبادرات  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  وغ��ريه��ا، 
وقالت  االقت�صادي  القطاع  لدعم 
من  مل�����ص��ن��اه  م���ا  :” اإن  امل��ت��ح��دث��ة 
ح��ر���س ودع���م اإمن���ا ي��دل على وعي 
�صعب دولة االإم��ارات من مواطنني 
وم����ق����ي����م����ني، وح����ب����ه����م ل����ل����دول����ة، 
القيادة..  ب��ت��وج��ي��ه��ات  وال��ت��زام��ه��م 
�صالمة  ع����ن  م�������ص���ووؤل���ون  ف��ن��ح��ن 
وطننا الغايل “ . و اأجابت الدكتورة 
فريدة احلو�صني مع نهاية االإحاطة 
على اأ�صئلة و�صائل االإعالم التي مت 
�صروة  واأك���دت  م�صبقا،  ا�صتقبالها 
مع  املجتمع  ف��ئ��ات  خمتلف  تفاعل 
والتي  #خلك_يف_البيت،  حملة 
ب����االإج����راءات  ال��ت��ق��ي��د  اإىل  ت���ه���دف 
االجتماعي  وال��ت��ب��اع��د  ال��وق��ائ��ي��ة 

للحد من انت�صار الفريو�س.

الدولة يف  الآن  حتى  م�شجلة  حالة   153 •
• حالت ال�شفاء تعود جلن�شيات خمتلفة �شملت �شخ�شني من الهند، والإمارات و�شخ�شا من كل من اإيطاليا وبريطانيا والفلبني لي�شل جمموع حالت ال�شفاء اإىل 38 حالة يف الدولة  

• احلالت امل�شجلة مرتبطة بال�شفر للخارج اأو ملخالطني حلالت �شابقة
• حجم عدد امل�شابني يف العامل بوباء كورونا امل�شتجد يحملنا جميعا م�شوؤولية كبرية لتخاذ اإجراءات اأكرث حزما وت�شددا للحفاظ على املجتمع و�شالمته
• تهيب وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�شحية والتقيد بالتعليمات واللتزام بالتباعد الجتماعي �شمانا ل�شحة و�شالمة اجلميع
• كل �شخ�س يجب اأن يتعامل مع الآخرين كاأنه م�شاب باملر�س ومن خالل احلفاظ على م�شافة مرت واحد كحد اأدنى والبقاء يف املنزل وعدم اخلروج منه اإل لل�شرورة
• نثمن كافة املبادرات الجتماعية �شواء من الأفراد ورجال الأعمال واملوؤ�ش�شات التي اأعلنت عن دعمها املادي واملعنوي للقطاع ال�شحي يف الدولة

خالل اإحاطة اإعالمية اإلكرتونية حول م�شتجدات الجراءات املتعلقة بـكورونا 

االإمارات تعلن ت�صجيل 13 اإ�صابة جديدة بفريو�ض كورونا و�صفاء 7 حاالت اإ�صافية

•• اأبوظبي-وام:

قرر املجل�س الوطني لالإعالم وقف تداول ال�صحف و املجالت 
واملن�صورات الت�صويقية الورقية موؤقتا اعتباراً من يوم ال� 24 
.. و ي�صتثنى من ذلك  اآخ��ر  اإ�صعار  من مار�س اجل��اري و حتى 
توزيعها للم�صرتكني ويف منافذ البيع الكربى يف مراكز الت�صوق 
وال�صالمة  ال�صحية  اال���ص��رتاط��ات  م��راع��اة  على  التاأكيد  م��ع 
اإط����ار االإج�����راءات  امل��ع��ت��م��دة م��ن اجل��ه��ات املخت�صة وذل���ك يف 

الوقائية ملواجهة فريو�س كورونا امل�صتجد كوفيد 19.
واملن�صورات  املجالت  و  ال�صحف  ت��داول  منع  القرار  ت�صمن  و 
الورقية مبا فيها الت�صويقية يف التجمعات ال�صكنية و املطاعم 
وال��ف��ن��ادق وال��ع��ي��ادات وامل��راك��ز ال�صحية وق��اع��ات االن��ت��ظ��ار يف 
االأماكن  م��ن  يرها  و  واخل��ا���ص��ة  اخل��دم��ات احلكومية  م��راك��ز 
املنع  ب�صكل جماعي وي�صتثنى من قرار  التي جتعلها متداولة 

الن�صرات التوعوية املعتمدة من اجلهات ال�صحية.
ياأتي قرار املجل�س ان�صجاما مع التدابري االحرتازية مبواجهة 

فريو�س كورونا جراء التداول اليومي للمطبوعات االأمر الذي 
قد ي�صهم يف انتقال العدوى نتيجة مالم�صة اأعداد كبرية من 

االأ�صخا�س لل�صحف واملجالت واملن�صورات.
ومبا  اليومية  ال�صحف  اأن  ل��الإع��الم  ال��وط��ن��ي  املجل�س  واأك���د 
���ص��ت��وا���ص��ل دورها  ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة رق��م��ي��ة م��ت��ط��ورة  متتلكه م��ن 
املحوري يف ن�صر االأخبار والق�صايا الوطنية وامل�صاهمة الفاعلة 
كورونا  ف��ريو���س  م��ن  ل��ل��وق��اي��ة  والتثقيف  ال��ت��وع��ي��ة  ج��ه��ود  يف 

امل�صتجد عرب من�صاتها املختلفة.

الوطني لالإعالم يوقف تداول ال�صحف واملجالت 
واملن�صورات الورقية موؤقتا با�صتثناء اال�صرتاكات

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث 
فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة ناميبيا  ال��رئ��ي�����س ه��ي��غ ج��ي��ن��غ��وب 

مبنا�صبة ذكرى ا�صتقالل بالده.
اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

زايد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  رع��اه اهلل و�صاحب  دبي 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
الرئي�س  اإىل فخامة  تهنئة مماثلتني  برقيتي  امل�صلحة 

هيغ جينغوب.
 وبعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
و���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل نهيان 
برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل معايل �صارا كوغوجنيلوا 

اأمادهيال رئي�صة وزراء جمهورية ناميبيا.

متديد مهلة خ�صم املخالفات املرورية 
باأبوظبي %50 ثالثة اأ�صهر

•• اأبوظبي-وام:

املخالفات  قيمة  خ�صم  مهلة  متديد  اأبوظبي  ل�صرطة  العامة  القيادة  اأعلنت 
بن�صبة  2019م  دي�صمرب   22 تاريخ  قبل  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  املرتكبة  املرورية 
املخالفات  با�صتثناء  2020م  يونيو   22 يف  تنتهي  اأ�صهر  ثالثة  ملدة   50%
اهتمامها  واأك��دت  ال�صوداء.  والنقاط  املركبة  حجز  عقوبة  اإلغاء  مع  اخلطرة 
وتخفيف  وال��ق��وان��ني،  بالنظم  االل��ت��زام  على  املجتمع  اأف���راد  بتحفيز  امل�صتمر 
واحلد  القانونية  اأو�صاعهم  ت�صوية  م��ن  ومتكينهم  عليهم،  املرتتبة  االأع��ب��اء 
البنك  ببطاقات  املخالفات  دفع  خدمة  اأبوظبي  �صرطة  وتتيح  املخالفات.  من 
الهواتف  وتطبيق  االإل��ك��رتوين  املوقع  مثل  الرقمية  القنوات  عرب  االئتمانية 
على  فوائد  اأي  احت�صاب  دون  واح��دة  �صنة  ملدة  التق�صيط  بنظام  وذل��ك  الذكية 
امل�صتفيدين مع بنوك اأبوظبي االأول، اأبوظبي التجاري امل�صرق وم�صريف اأبوظبي 
االإ�صالمي، االمارات اال�صالمي. وتهدف اخلدمة اإىل الت�صهيل على ال�صائقني 
واأ�صحاب املركبات بتق�صيط مبالغ املخالفات بي�صر و�صهولة، �صمن نطاق تعزيز 
قيم ال�صعادة واالإيجابية للمتعاملني، فيما يجري العمل على توقيع اتفاقيات 

اأخرى مع عدد من البنوك العاملة يف الدولة لتقدمي هذه اخلدمة.

رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�ض ناميبيا بذكرى ا�صتقالل بالده

•• دبي -وام:

افتتحت “ موؤ�ص�صة االأوقاف و �صوؤون الق�صر يف دبي “ اأول وقف عقاري لها 
املليون درهم  يف عام اال�صتعداد للخم�صني بتكلفة ثالثة ماليني ون�صف 

على اأن تخ�ص�س اأرباحه مل�صرف الرب والتقوى الذي تديره املوؤ�ص�صة.
ح�صر افتتاح امل�صروع كل من �صعادة علي املطوع االأمني العام للموؤ�ص�صة و 
�صعادة خالد اآل ثاين نائب االأمني العام للموؤ�ص�صة و عدد من م�صوؤوليها 
وناب عن ب�صام عبد ال�صالم الدجاين �صاحب الوقف حفيده اأحمد ناجي.

و ق��ال ���ص��ع��ادة علي امل��ط��وع : “ ي��ت��زام��ن ان��ت��ه��اء ب��ن��اء امل�����ص��روع ال��وق��ف��ي و 

الدولة  ق��ي��ادة  اأعلنته  ال��ذي  للخم�صني  اال�صتعداد  ع��ام  ب��دء  م��ع  افتتاحه 
لتاأكيد حر�صها على تر�صيخ منوذجها التنموي القائم على تكامل التنمية 
مع العمل اخلريي واالإن�صاين والت�صامح والعطاء وتعزيز منظومة القيم 
احل�صارية اخلا�صة بنا واحلفاظ على تراثنا الوطني وعاداتنا وتقاليدنا 
االأ�صيلة “ . و قد �صاهمت املوؤ�ص�صة يف اإن�صاء املبنى مبنطقة ديرة مع نهاية 
عام 2018 مب�صاحة بناء ت�صل اإىل 7،585 قدما مربعا وهو عبارة عن 
مبنى �صكني مكون من طابق اأر�صي وطابقني علويني ي�صمل ثماين �صقق 
�صنوية  اإي��رادات  اأن يحقق  للوقف  املتوقع  و�صالة ومن  تتاألف من غرفة 

ت�صل اإىل 288 األف درهم .

االأوقاف و�صوؤون الق�صر يف دبي تفتتح اأول 
•• اأبوظبي- وام:وقف عقاري يف عام اال�صتعداد للخم�صني

ق������������ررت راب�������ط�������ة امل����ح����رتف����ني 
البدء  ال���ق���دم  ل��ك��رة  االإم���ارات���ي���ة 
العمل  ن��ظ��ام  تطبيق  يف  ر���ص��م��ي��ا 
ع�����ن ب���ع���د اع����ت����ب����ارا م�����ن ال���ي���وم 
االأح������������د وذل����������ك مت����ا�����ص����ي����ا مع 
االإجراءات االحرتازية والوقائية 
املوظفني  �صالمة  على  وح��ر���ص��ا 

واملتعاملني.
ك��ان��ت ال��راب��ط��ة ب��ن��اء ع��ل��ى قرار 
ب��داأت جتربة  جمل�س االإدارة، قد 
مدار  على  بعد  ع��ن  العمل  نظام 
االأ���ص��ب��وع امل��ا���ص��ي ل�����ص��م��ان �صري 
العمل على النحو املطلوب وبدون 
اأي عراقيل، من خالل ا�صتخدام 
املخت�صة  وال����ربام����ج  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
االجتماعات،  اإج��راء  تتيح  والتي 
واملناق�صات، واملتابعات، والتوا�صل 
وكافة االإجراءات الالزمة للتاأكد 
م���ن ���ص��م��ان ت��ن��ف��ي��ذ ���ص��ري العمل 
وتنفيذ املهام ب�صكل مرن وح�صب 
املطلوبة  واالح��رتاف��ي��ة  اجل����ودة 

لتحقيق النتائج املرجوة.
ن��ا���ص��ر اجلنيبي  اهلل  ع��ب��د  وق���ال 
رئ�����ي�����������س راب�������ط�������ة امل����ح����رتف����ني 

الفرتة  يف  ع��م��ل��ن��ا   : االإم���ارات���ي���ة 
جميع  ت����اأه����ي����ل  ع���ل���ى  امل���ا����ص���ي���ة 
اخلدمات لدى الرابطة، لتوفري 
امل�صتجدات  ت���واك���ب  ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة 
احلالية وتوؤمن �صبل الوقاية لكل 
العاملني معنا يف املنظومة، فمن 
خالل تطبيق العمل عن بعد  لن 
يكون هناك اأي تاأثري �صلبي على 
امل�����ص��وؤول��ي��ات وامل���ه���ام ال��ت��ي نقوم 
بها، حيث اعتمدنا على التقنيات 
�صركائنا  مع  للتوا�صل  احلديثة 
واأثبتت  اجل���ه���ات،  خم��ت��ل��ف  م���ن 
ال��ت��ج��رب��ة ال��ت��ي ق��م��ن��ا ب��ه��ا خالل 
النظام  فعالية  املا�صي  االأ���ص��ب��وع 

امل�صتخدم.

رابطة املحرتفني تطبق نظام 
العمل عن بعد اعتبارا من اليوم



األحد   22   مارس   2020  م  -   العـدد  12889  
Sunday   22   March   2020  -  Issue No   12889

03

اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
نائب  م��ك��ت��وم،  اآل  را����ص���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
حاكم دبي، رعاه اهلل، يف اإطار حر�س 
���ص��م��وه ع��ل��ى اإي����ج����اد خم��ت��ل��ف اأوج����ه 
الدعم املمكنة ملواطني دولة االإمارات 
واملقيمني على اأر�صها يف هذه االأو�صاع 
اال�صتثنائية، ك�صف القطاع امل�صريف يف 
اإم���ارة دب��ي ع��ن م��ب��ادرة ت�صمل جملة 
واملميزات  والتدابري  االإج����راءات  من 
املمنوحة لعمالئه يف الفرتة الراهنة 
ال�صغوطات  م���ن  ال��ت��خ��ف��ي��ف  ب��ه��دف 
االق��ت�����ص��ادي��ة ال��راه��ن��ة وال��ت��ي ت�صبب 
فيها انت�صار فريو�س كورونا امل�صتجد 
من  خمتلفة  مناطق  يف  كوفيد19- 
قدراته  ال��ي��وم  يح�صد  ال����ذي  ال��ع��امل 
للتداعيات  ل��ل��ت�����ص��دي  واإم���ك���ان���ات���ه 
التي  ال����ن����ط����اق  وا�����ص����ع����ة  ال�������ص���ل���ب���ي���ة 
ال���ف���ريو����س، و�صمن  ان��ت�����ص��ار  خ��ّل��ف��ه��ا 
القطاع  ال�صيما  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف 

االقت�صادي.
تغطي  التي  املبادرة  هذه  يف  وي�صارك 
الفرتة من 1 اأبريل وحتى 30 يونيو 
الدعم  تاأكيد  اإىل  والرامية   2020
خدمات  م��ن  للم�صتفيدين  ال��ك��ام��ل 
ال��ق��ط��اع امل�����ص��ريف يف دول���ة االإم����ارات، 
بنوك رئي�صية يف دبي وهي: جمموعة 
بنك االإمارات دبي الوطني وبنك دبي 
دبي  وبنك  امل�صرق،  وبنك  االإ�صالمي، 
التجاري، والتي يبلغ اإجمايل الودائع 
دره��م فيما ي�صل  693 مليار  لديها 
خاللها  من  املقدمة  القرو�س  حجم 
الوقت  يف  دره�����م،  م��ل��ي��ار   639 اإىل 
البنوك حوايل  ال��ذي متثل فيه هذه 
القطاع  يف  ال�صوق  ح�صة  من   37%
العربية  االإم�����ارات  دول���ة  امل�����ص��ريف يف 
املتحدة، ولها اإ�صهامها الكبري واملوؤثر 

يف منو وتطور االقت�صاد الوطني.
�صملتها  ال��ت��ي  االإج�����راءات  وت�صمنت 
ال�صماح  ل���الأف���راد  بالن�صبة  امل���ب���ادرة 
ع��ل��ى قرو�س  احل��ا���ص��ل��ني  ل��ل��ع��م��الء 
العمل  اأرب���اب  منهم  وطلب  التجزئة 
اأخ����ذ اإج������ازة غ���ري م��دف��وع��ة االأج����ر، 
ب��احل�����ص��ول ع��ل��ى ف���رتة ���ص��م��اح ت�صل 
عن  فيها  يتوقفون  اأ�صهر  ثالثة  اإىل 
امل�����ص��ت��ح��ق��ة عليهم  االأق�������ص���اط  ����ص���داد 
بدون دفع اأي فوائد اأو ر�صوم، منحت 
الأول  امل��ن��ازل  م�صرتي  جميع  امل��ب��ادرة 
م����رة ف��ر���ص��ة اال����ص���ت���ف���ادة م���ن زي����ادة 
قدرها 5 باملئة يف ن�صبة التمويل اإىل 
لر�صوم  ال��ك��ام��ل  واال����ص���رتداد  القيمة 
ملكية  �صيجعل  م��ا  ال��ط��ل��ب،  معاجلة 
العقارات اأكرث قابلية للتحقيق ب�صكل 

ملحوظ.
وت�����ص��م��ل ال��ت�����ص��ه��ي��الت امل��م��ن��وح��ة من 
البنوك امل�صاركة لعمالئهم الذين قد 
ال�صفر  اإلغاء حجوزات  اإىل  يحتاجون 
اإجراوؤها عرب  اخلا�صة بهم والتي مت 
اخلا�صة  واخل�صم  االئتمان  بطاقات 
املعامالت  ر�����ص����وم  ا������ص�����رتداد  ب���ه���م، 
ال��ت��ي فر�صها  االأج��ن��ب��ي��ة  ب��ال��ع��م��الت 
امل���ب���ادرة للعمالء  ال��ب��ن��ك، ك��م��ا ت��ت��ي��ح 
االأفراد ا�صرتداد الر�صوم على عمليات 
با�صتخدام  تتم  التي  النقدي  ال�صحب 
اأجهزة  جميع  على  اخل�صم  بطاقات 
التابعة  غ���ري  ح��ت��ى  االآيل  ال�����ص��راف 
منها لبنك املتعامل ويف جميع اأنحاء 
بطاقات  ل��ع��م��الء  ومي���ك���ن  ال����دول����ة. 
برامج  م����ن  اال����ص���ت���ف���ادة  االئ����ت����م����ان 
والعائدة  امل�صتحقة  الدفعات  تق�صيط 
وم�صرتيات  امل���در����ص���ي���ة  ل���الأق�������ص���اط 

اأي فوائد  دف��ع  ال��غ��ذائ��ي��ة، دون  امل���واد 
مل���دة ت�صل  اأو ر���ص��وم ع��م��ل��ي��ات وذل����ك 
لقطاع  وب��ال��ن�����ص��ب��ة  اأ���ص��ه��ر.  ���ص��ت��ة  اإىل 
التي  التي�صري  اأوج��ه  االأع��م��ال، ت�صمل 
�صملتها املبادرة تخفي�س احلد االأدنى 
حل�صاب  املطلوب  ال�صهري  للر�صيد 
اآالف دره��م، عالوة   10 اإىل  االأعمال 
االأدنى  احلد  ر�صوم  من  االإعفاء  على 
االأعمال ملدة ثالثة  للر�صيد حل�صاب 
كذلك  املبادرة  اأتاحت  حني  يف  اأ�صهر، 
ملدة  االأق�صاط  �صداد  تاأجيل  اإمكانية 
العمالء  ع��ل��ى ط��ل��ب  ب���ن���اًء  اأ���ص��ه��ر   3
احل��ا���ص��ل��ني ع��ل��ى ت�����ص��ه��ي��الت متويل 
االعمال. ولعمالء اخلدمات امل�صرفية 
تكون  اأن  ت����ق����رر  ف���ق���د  ل���ل�������ص���رك���ات، 
الداعمة  ال��ت��داب��ري  منح  االأول��وي��ة يف 
يف  ت�صاهم  التي  الرئي�صية  للقطاعات 
ت�صرراً  االأك���رث  م��ن  ال��دول��ة،  اقت�صاد 
ذلك  يف  مب��ا  ال��راه��ن،  الو�صع  ب�صبب 
موؤ�ص�صات الرعاية ال�صحية والطريان 
وال�صيافة والتجزئة واإدارة الفعاليات 
من  والتعليم،  اال�صتهالكية  وال�صلع 
اإع��ادة جدولة  بخيار  تزوديهم  خ��الل 
اأو  االأق�صاط  �صداد  وتاأجيل  الدفعات 
خف�س قيمة الدفعات عندما تقت�صي 
من  العمالء  البنوك  وحثت  احلاجة، 
هذا  ب�صبب  ت�صرراً  االأك��رث  ال�صركات 
التوا�صل  اال�صتثنائي  العاملي  الو�صع 
امل�صرفية  ع��الق��ات��ه��م  م���دي���ري  م���ع 
اأف�صل احللول الداعمة  للتو�صل اإىل 

لهم يف اإطار اأوجه التي�صري املتاحة.

الإمارات دبي الوطني 
وقد اأعلن بنك االإمارات دبي الوطني 
ع��ن دع��م��ه امل��ت��وا���ص��ل حل��زم التحفيز 
القيادة  اأعلنت عنها  التي  االقت�صادي 
العربية  االإم�����ارات  ل��دول��ة  ال��ر���ص��ي��دة 
امل��ت��ح��دة وامل�����ص��رف امل��رك��زي لتمكني 
الدولة  يف  امل�صتمر  االقت�صادي  النمو 
املالية  االأع��ب��اء  ح��دة  م��ن  والتخفيف 
التي يواجهها االأفراد وال�صركات من 
فريو�س  وب��اء  تف�ّصي  ا�صتمرار  ج��راء 
حول  كوفيد19-  امل�صتجد  ك��ورون��ا 
العامل. وتعليقاً على االإجراءات التي 
اأقرها البنك، قال �صمو ال�صيخ اأحمد 
جمل�س  رئي�س  مكتوم،  اآل  �صعيد  ب��ن 
دبي  االإم������ارات  ب��ن��ك  جم��م��وع��ة  اإدارة 
االقت�صادي  اال���ص��ت��ق��رار  ال���وط���ن���ي:  
ل��زم��الئ��ن��ا وع��م��الئ��ن��ا وج��م��ي��ع اأف����راد 
املجتمع و�صحتهم و�صالمتهم اأولوية 
نبذل  ون��ح��ن  ل��ن��ا،  بالن�صبة  ق�����ص��وى 
ق�صارى جهدنا حلماية ودعم جميع 
املجموعة  خ��ط��ة  اإط�����ار  يف  ���ص��رك��ائ��ن��ا 
اأعمالنا،  ومرونة  ا�صتمرارية  ل�صمان 
مع �صعينا حلماية الفئة االأكرث حاجة 
للم�صاعدة، موؤكدين التزامنا الكامل 

بدعمهم خالل هذه الفرتة  .
بتوجيهات  التزاما  �صموه:   واأ���ص��اف 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
را���ص��د اآل م��ك��ت��وم، كنا م��ن اأوائ����ل من 

ب����ادر ���ص��م��ن ال��ق��ط��اع امل�����ص��ريف لدعم 
�صل�صلة  الفور  واتخذنا على  العمالء، 
من التدابري االإ�صافية غري امل�صبوقة 
لدعم املتاأثرين، امتداداً للقرار الذي 
ب�صاأن خف�س  اأ�صبوعني  منذ  اتخذناه 
من  البنك  لعمالء  امل��ع��ام��الت  ر���ص��وم 

ال�صركات .
ق���ائ���ال:  حري�صون  ���ص��م��وه  واخ��ت��ت��م 
تنفذها  ال���ت���ي  اخل���ط���ط  دع�����م  ع���ل���ى 
ح��ك��وم��ت��ن��ا ال���ر����ص���ي���دة ل��ت��ب��ق��ى دول����ة 
الدوام  اآمنة ومزدهرة على  االإم��ارات 
طريق  مهدوا  الذين  حكامنا  بقيادة 
ال���ن���ج���اح ل���دول���ة االإم���������ارات وع�����ززوا 
القوة  م�صاعر  اأبنائها  جميع  نفو�س 
والتكاتف. ثقتنا كبرية يف  والتعا�صد 
الراهن  ال��و���ص��ع  ق��درت��ن��ا على جت���اوز 
اأك���رث ق���وة، ون���وؤك���د لعمالئنا  ون��ح��ن 
الإجراء  موا�صلتهم  اإمكانية  ال��ك��رام 
�صالمة  ب��ك��ل  امل�صرفية  معامالتهم 
عالية  الرقمية  من�صاتنا  عرب  واأم��ان 
فاالإجراءات  واالع��ت��م��ادي��ة؛  ال��ك��ف��اءة 
اإىل جانب خربتنا يف  التي طبقناها، 
الرقمية،  امل�صرفية  العمليات  جمال 
ومالءتنا املالية وتوفر ال�صيولة لدينا 
موا�صلة  على  �صت�صاعدنا  ق��وة  نقاط 
الوفاء بتقدمي اأرقى م�صتويات خدمة 
العمالء يف هذه الفرتة اال�صتثنائية .

وب���االإ����ص���اف���ة اإىل م���ا مت���ت االإ�����ص����ارة 
اإطار  يف  ممنوحة  ت�صهيالت  من  اإليه 
البنوك  ل��ع��م��الء  وامل��ق��دم��ة  امل���ب���ادرة، 
امل�������ص���ارك���ة يف ت��ن��ف��ي��ذ ه�����ذه امل����ب����ادرة 
م���ن اأف�����راد و���ص��رك��ات وال���رام���ي���ة اإىل 
م�����ص��ان��دت��ه��م يف ه���ذه امل��رح��ل��ة، ك�صف 
ب���ن���ك االإم����������ارات دب�����ي ال���وط���ن���ي عن 
عمالء  جميع  متكني  ت�صمل  ت��داب��ري 
القرو�س  ا�صتفادوا من  الذين  البنك 
اأو  ال�����ص��ي��ارات  ق��رو���س  اأو  ال�صخ�صية 
ال���ره���ون ال��ع��ق��اري��ة، ال��ت��ق��دم بطلب 
والتوقف  �صماح  فرتة  على  للح�صول 
ال�صداد ملدة �صهر واحد دون دفع  عن 
اأي ر�صوم اإ�صافية، مع اإمكانية ا�صتفادة 
عمالء بطاقات االئتمان من االأ�صعار 
احلالية املنخف�صة واجلذابة للفوائد، 
وبرامج التق�صيط ذات االأمد الطويل 
من  امل�صرتيات  خمتلف  ت�صمل  والتي 
حمالت التجزئة، �صيتمتع م�صتخدمو 
النقدي  لل�صحب  االئ��ت��م��ان  ب��ط��اق��ات 

ر�صوم  يف  50باملئة  بن�صبة  بتخفي�س 
لعمالء  وبالن�صبة  النقدية.  ال�صلفة 
البنك من ال�صركات ال�صغرية الذين 
وقرو�س  جت���اري���ة  ق���رو����س  ل��دي��ه��م 
املركبات  وق����رو�����س  ال���ب���ن���اء  م���ع���دات 
امل��ت�����ص��رري��ن م���ن امل���وق���ف ال���راه���ن، 
 3 اأق�صاطهم  �صداد  تاأجيل  فيمكنهم 
اأو ر�صوم. ويتيح  اأ�صهر دون اأي فوائد 
البنك لعمالئه فر�صة تفعيل خدمات  
�صمارت تريد  جماناً ملدة ثالثة اأ�صهر، 
االأمر الذي ميّكنهم من اإجناز املزيد 
م��ن امل��ع��ام��الت ال��رق��م��ي��ة ع��ن طريق 
االعتيادية  املزايا  تقدمي  مع  البنك، 
خطابات  اإ���ص��دار  ر���ص��وم  يخ�س  فيما 
امل�صرفية  وال�������ص���م���ان���ات  االع���ت���م���اد 
ع��رب م��ن�����ص��ة  ���ص��م��ارت ت��ري��د  ف�صال 
لالئتمان  حم�����ص��ن��ة  ت�����ص��ه��ي��الت  ع���ن 
تكاليفهم  الإدارة  التجاري  والتمويل 

الت�صغيلية امل�صتمرة.
وب��خ�����ص��و���س ع���م���الء ال����ت����داول، ويف 
���ص��وء ال��ت��اأث��ري ال�����ص��دي��د ال����ذي طال 
اأ�صواق االأ�صهم، اأعلن البنك عن دعمه 
املتداولني  م���ن  امل��ت��اأث��ري��ن  ل��ل��ع��م��الء 
اأ���ص��واق االأ�صهم يف دول��ة االإم���ارات  يف 
تقدمي  ع��رب  وذل��ك  املتحدة،  العربية 
لالأق�صاط  م��الئ��م��ة  ����ص���داد  خ��ط��ط 
مراكز  لتنظيم  اإ���ص��اف��ي��ة  و���ص��م��ان��ات 
ال����ت����داول ب��ال��ه��ام�����س اخل��ا���ص��ة بهم. 
عالقات  مديرو  �صيوا�صل  ذل��ك،  اإىل 
اإىل جنب  ال��ع��م��ل ج��ن��ًب��ا  ال��ع��م��الء يف 
يواجهون  ال����ذي����ن  ال���ع���م���الء  ودع������م 
حمافظ  يف  ال���ه���وام�������س  ان���خ���ف���ا����س 

اأ�صهمهم.

دبي الإ�شالمي
وق���������ال م�����ع�����ايل حم����م����د اإب�����راه�����ي�����م 
�صاحب  دي��وان  ع��ام  مدير  ال�صيباين، 
جمل�س  ورئ��ي�����س  دب���ي،  ح��اك��م  ال�صمو 
يف  االإ������ص�����الم�����ي:   دب�����ي  ب���ن���ك  اإدارة 
امل�صبوقة،  غ���ري  االأوق�������ات  ه����ذه  ظ���ل 
والقرارات  القوية  االإج���راءات  تعترب 
للحفاظ  وه��ام��ة  �صرورية  احلا�صمة 
دولة  بقيادة  واقتداًء  االقت�صاد.  على 
وحزمة  امل��ت��ح��دة،  العربية  االإم�����ارات 
ك�صف  ال��ت��ي  املحكمة  امل��ال��ي��ة  االإغ��اث��ة 
اأننا  ن��وؤك��د  حينها،  يف  املنظمون  عنها 
يف بنك دبي االإ�صالمي، على ا�صتعداد 

دعم  ل�صمان  وفعالية  ب�صرعة  للعمل 
متعاملينا ب�صكل كامل يف هذه الفرتة 
الذي  االق��ت�����ص��ادي  ال��ع��بء  وتخفيف 
ت��ف�����ص��ي فريو�س  ن��ت��ي��ج��ة  ب���ه  مي�����رون 

كورونا اإىل اأق�صى حد ممكن.
خطوات  ات��خ��ذن��ا  ال�������ص���دد،  ه����ذا  ويف 
لقاعدة  واالأم������ان  ال�����ص��ح��ة  ل�����ص��م��ان 
اجلانبني  على  ب��ال��ك��ام��ل،  متعاملينا 
اأننا  للجميع  ون��وؤك��د  وامل���ايل،  البدين 
ملتزمون جتاه دولة االإمارات وجميع 
مايل  ك�صريك  وامل��ق��ي��م��ني  امل��واط��ن��ني 

جدير بالثقة واالعتماد عليه .
من  تو�صيحه  مت  ما  اإىل  وباالإ�صافة 
عرب  امل���ب���ادرة  �صتت�صمنها  ت�صهيالت 
�صيكون  تفعيلها،  يف  امل�صاركة  البنوك 
باإمكان متعاملي بنك دبي االإ�صالمي 
�صخ�صي  متويل  على  ح�صلوا  الذين 
اأو متويل �صيارات اأو متويالت �صكنية 
التقدم للح�صول على عطلة �صداد ملدة 
�صهر واحد بدون ر�صوم، كما �صيتمتع 
بطاقات  ي�صتخدمون  الذين  العمالء 
بتخفي�س  النقدي  لل�صحب  االئتمان 
ال�صلفة  ر���ص��وم  يف  ب��امل��ئ��ة   50 بن�صبة 
لعمالء  بالن�صبة  اأم���ا  ن��ق��داً.  املقدمة 
ال�صغرية،  ال�������ص���رك���ات  م����ن  ال���ب���ن���ك 
من  منهم  ا���ص��ت��ف��ادوا  ل��ل��ذي��ن  فيمكن 
اأو  امل��ع��دات  اأو مت��وي��ل  التجار  مت��وي��ل 
لالأعمال  التجارية  املركبات  متويل 
جراء  عامليا  ال�صائد  بالو�صع  وتاأثروا 
انت�صار فريو�س كورونا، التقدم بطلب 
 3 مل���دة  ���ص��داد  عطلة  ع��ل��ى  للح�صول 

اأ�صهر بدون اأرباح ور�صوم.

الإمارات الإ�شالمي
ويف ال�صياق ذاته، اأعلن بنك االإمارات 
االإ�����ص����الم����ي ات����خ����اذ جم���م���وع���ة من 
البنك  ال��ت��زام  م��ع  امل�صاندة  اإج����راءات 
ك���ل م���ا م���ن �صاأنه  ب���ات���خ���اذ  ال���را����ص���خ 
وطموحات  امل����ايل  امل�صتقبل  ح��م��اي��ة 
ككل  االإم���ارات���ي  واملجتمع  متعامليه 

خالل هذه الظروف اال�صتثنائية.
رئي�س  القا�صم،  اهلل  عبد  ه�صام  وق��ال 
االإ�صالمي،   االإم�����ارات  اإدارة  جمل�س 
ي�صع البنك �صحة و�صالمة متعامليه 
م�صاحلهم  وح��م��اي��ة  فيه  وال��ع��ام��ل��ني 
امل��ال��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع ع��م��وم��اً يف مقدمة 
اأولويات العمل، ونحن نبذل ق�صارى 

جهدنا ل�صمان توفري احلماية املالية 
التي  اإط��ار اخلطة  للجميع وذل��ك يف 
ا�صتمرارية  ل�صمان  امل�صرف  و�صعها 
قيمنا  مع  ومتا�صياً  اأعمالنا.  ومرونة 
االإ�صالمية، فنحن نركز ب�صكل خا�س 
تاأثراً  االأك��رث  االأ�صخا�س  على حماية 
يف مثل هذه االأوقات التي يكون فيها 
ب��اأم�����س احل��اج��ة ل��ي��د العون.   ه����وؤالء 
متعاملينا  ب��ث��ق��ة  ن��ف��خ��ر  واأ������ص�����اف:  
وفريق عملنا بنا خالل هذه الظروف 
اأن االإم�����ارات  اال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة. ون���وؤك���د 
ملوا�صلة  ا���ص��ت��ع��داد  ع��ل��ى  االإ����ص���الم���ي 
اإىل متعامليه بكامل  تقدمي خدماته 
ق���وت���ه وب���دع���م م���ن ق��ي��ادت��ه واإدارت������ه 
يف  و�صن�صتمر  املتفاين،  عمله  وفريق 
و�صع اإجراءات اإ�صافية جمدية لدعم 
نحو  على  نعمل  و�صنظل  املت�صررين. 
ا�صتباقي وحتوطي خالل هذه الفرتة 
مت�صارعة،  ت����ط����ورات  ت�����ص��ه��د  ال���ت���ي 
القطاع  يف  ال�صدارة  على  و�صنحافظ 
امل�صريف االإ�صالمي مع اإدراكنا لطبيعة 
احتياجات متعاملينا.  واختتم قائاًل:  
نود اأن نطمئن متعاملينا اأن باإمكانهم 
م��ع م�صرفنا  ب��ال��ت��ع��ام��ل  اال���ص��ت��م��رار 
ا�صتخدام  اأم��ان وثقة من خ��الل  بكل 
املتطورة  الرقمية  امل�صرفية  حلولنا 
االحرتازية،  اإجراءاتنا  اإن  واملالئمة. 
اإىل جانب خربتنا امل�صرفية الرقمية 
ومركز  ال���را����ص���خ  امل�����ايل  وح�������ص���ورن���ا 
الثقة  القوي لدينا، مينحنا  ال�صيولة 
م�صتوى  ب��ن��ف�����س  خ��دم��ت��ه��م  مل��وا���ص��ل��ة 

املعايري العالية التي اعتادوا عليها .
االإ���ص��ارة له من  اإىل ما متت  واإ�صافة 
داع���م���ة مقدمة  ت�����ص��ه��ي��الت  مم���ي���زات 
مبادرة  يف  امل�صاركة  البنوك  قبل  من 
الناجم  االق��ت�����ص��ادي  ال��ع��بء  تخفيف 
امل�صتجد  كورونا  فريو�س  انت�صار  عن 
حول العامل، يتيح  االإمارات االإ�صالمي  
لعمالئه من حاملي بطاقات االئتمان 
عند  النقدية  ال�صيولة  توفري  خدمة 
من  االإع��ف��اء  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  الطلب، 
واإمكانية  ال��ر���ص��ي��د،  حت��وي��ل  ر����ص���وم 
للعمالء  الدين  توحيد  خدمة  طلب 
اأ�صحاب التمويل احلالية واجلديدة، 
وبالن�صبة لعمالء اخلدمات امل�صرفية 
ل���ل�������ص���رك���ات، ����ص���ت���دع���م االإج�����������راءات 
القطاعات  ل���ل���م�������ص���رف  اجل�����دي�����دة 

الرئي�صية املتاأثرة عرب تقدمي خدمة 
اإعادة متويل ح�صب احلاجة، اأو تاأجيل 
االأق�صاط  خف�س  اأو  االأق�صاط،  �صداد 
عند ال�صرورة. كما عمد امل�صرف اإىل 
الرقمية  امل��ع��ام��الت  ر���ص��وم  تخفي�س 
التجاري،  ال��ت��م��وي��ل  ع��م��الء  جل��م��ي��ع 
تريد   �����ص����م����ارت  ل����ع����م����الء   ومي����ك����ن 
اال�صتفادة من خ�صم كبري على ر�صوم 
معاجلة املعامالت، اإ�صافة اإىل اإمكانية 
تفعيل خدمات  �صمارت تريد  جماناً 
ملدة ثالثة اأ�صهر لتمكني العمالء من 
الرقمية  املعامالت  املزيد من  توجيه 

اإىل امل�صرف. 

امل�شرق 
عبدالعزيز  م��ع��ايل  ق���ال  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
بنك  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��غ��ري��ر، 
يكون  اأن  امل�صرق  بنك  ي�صر  امل�����ص��رق:  
ج���زًءا م��ن ه��ذا التحالف ال��ذي يقود 
ه����ذه امل����ب����ادرة ال���ه���ام���ة ال���ت���ي تدعم 
واملجتمعات يف  وامل�صتهلكني  ال�صركات 
دولة االإمارات العربية املتحدة والتي 
ال�صغط  بع�س  تخفيف  اإىل  ت��ه��دف 
املايل والتاأثري ال�صلبي املحتمل الناجت 
عن تف�صي وباء كورونا امل�صتجد حول 

العامل .
واأ�صاف:  ب�صفتنا اأحد اأقدم البنوك يف 
دولة االإمارات، لدينا اإرث نفخر به يف 
دعم اقت�صاد الدولة و�صعبها، وجميع 
اأر�صها،  على  ويعملون  يعي�صون  م��ن 
م�صاعدة  الأهمية  الكامل  اإدراك��ن��ا  مع 
يف  وجمتمعاتنا  و�صركائنا  عمالئنا 
هذه االأوقات ال�صعبة من خالل هذه 
ق�صوى  اأول��وي��ة  ن�صع  فيما  التدابري 
املجتمع  و����ص���ع���ادة  رف��اه��ي��ة  ل�����ص��م��ان 
وكافة اأفراده . واأو�صح قائال:    وفًقا 
لهذه املبادرة، �صتظهر البنوك مرونة 
بااللتزامات  املثقلني  للعمالء  اأك���رب 
اال�صتثنائي،  ال����وق����ت  ه�����ذا  خ�����الل 
وال�صركات  التجزئة  عمالء  و�صتدعم 
من  واالأع��م��ال  واملتو�صطة  ال�صغرية 
املحددة  امل��ب��ادرات  م��ن  العديد  خ��الل 
املالية،  اأعبائهم  تقليل  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
الر�صيدة  القيادة  بتوجيهات  التزاما 
وت�صجيعها للقطاع امل�صريف االإماراتي 
املرحلة،  ه��ذه  يف  موؤثر  ب��دور  بالقيام 
االإيجابي  انعكا�صه  ل��ه  �صيكون  ال��ذي 
القطاعات  خمتلف  على  امل��دى  بعيد 
حزمة  و�صتقلل  لالقت�صاد.  الداعمة 
هذه  من  اجلديدة  الداعمة  التدابري 
العديد من  التي يواجهها  التحديات 
العمالء خالل هذه الفرتة الع�صيبة 
الرئي�صية  اأولويتنا  قائاًل:   واختتم   .

هي �صالمة ورفاهية �صعبنا وعمالئنا 
وفًقا  امل�صرق  يعمل  بينما  وجمتمعنا، 
الأع���ل���ى م��ع��اي��ري ال�����ص��الم��ة واالأم�����ن 
للحفاظ على عمل عمالئنا ب�صال�صة 
ودون اأي ا�صطرابات ال داعي لها على 
م�صتوى العامل - �صواء كان موظفونا 
املكاتب  مواقع  اأو  املنزل  من  يعملون 
لتلبية  م�صتعدون  ون��ح��ن  االأخ�����رى. 
لعمالئنا  امل����ال����ي����ة  االح����ت����ي����اج����ات 
العالية  امل�صتويات  بنف�س  و�صركائنا 
م��ن اجل���ودة واخل��دم��ة ال��ت��ي نقدمها 

دائًما عرب قنواتنا املتاحة .

دبي التجاري
التجاري  دب����ي  ب��ن��ك  م�����ص��ارك��ة  وم����ع 
القطاع  م�����ص��ان��دة  م���ب���ادرة  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
خمتلف  يف  لعمالئه  دب��ي  يف  امل�صريف 
ان���ح���اء ال����دول����ة، اأك�����د م���ع���ايل حميد 
بنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  القطامي، 
التجاري، اأنه  يف ظل هذه التحديات 
بنك  �صيكون  ال�صعبة،  االأوق��ات  وهذه 
ك���ان���ت عادته  ال���ت���ج���اري، وك���م���ا  دب����ي 
املا�صية،  اخلم�صني  ال�����ص��ن��وات  خ��الل 
اأن   منوهاً   ، لعمالئه  وم�صانداً  داعما 
القرارات والتدابري املتما�صية ب�صورة 
كاملة مع توجيهات القيادة الر�صيدة 
وامل�صرف  االإم������ارات  دول����ة  وح��ك��وم��ة 
املركزي االإماراتي، �صيكون من �صاأنها 
موا�صلة  ع���ل���ى  ال���ع���م���الء  م�������ص���اع���دة 
قائاًل:   واأ����ص���اف  ب��ن��ج��اح.  اأن�صطتهم 
الدفعات  تاأجيل  مميزات  بني  اجلمع 
الر�صوم  بع�س  اإل��غ��اء  اأو  والتخفي�س 
ت�������ص���رر عمله،  م����ن  ك����ل  وم�������ص���اع���دة 
متكني  يف  االإيجابي  اأث��ره  له  �صيكون 
االإمارات  دول��ة  واالأف���راد يف  ال�صركات 
من جتاوز التحديات الراهنة وتلبية 
عمالئنا  جميع  ون��دع��و  التزاماتهم، 
الو�صائل  عرب  خا�صة  معنا  للتوا�صل 
الكفاءة  ع��ال��ي��ة  ال��رق��م��ي��ة  وال��ق��ن��وات 
اليوم  من  ب��دًءا  للتمتع  واالعتمادية 
ب���ال���ت���داب���ري املُ���ع���ل���ن ع��ن��ه��ا . واأث���ن���ى 
القيادة  حكمة  على  القطامي  معايل 
كافة  توفري  على  وحر�صها  الر�صيدة 
اأف���راد  اأوج����ه ال��دع��م امل��م��ك��ن��ة جلميع 
واالأعمال  لل�صركات  وكذلك  املجتمع 
على تباين اأحجامها من اأجل جتاوز 
هذه االأوقات ال�صعبة، موؤكدا اأن دولة 
ال�صديدة  ال���روؤي���ة  بف�صل  االإم������ارات 
وال��ت��وج��ي��ه��ات امل�����ص��ت��م��رة ال��ت��ي ت�صب 
مكوناته  ب���ك���ل  امل��ج��ت��م��ع  ����ص���ال���ح  يف 
م���ن م��واط��ن��ني وم��ق��ي��م��ني، وم����ع كل 
عنها  االإع�������الن  مت  ال���ت���ي  ال���ت���داب���ري 
من  اقتدار  بكل  �صتتمكن  وتطبيقها، 
اال�صتثنائية  االأو�����ص����اع  ه���ذه  جت����اوز 
اأج��م��ع، لتبقى  ال��ت��ي مي��ر بها ال��ع��امل 
االإم����ارات دائ��م��ا النموذج وال��ق��دوة يف 
مواجهة التحديات وح�صد االإمكانات 
وال�����ن�����ج�����اح يف جت������اوز  ل���ت���خ���ط���ي���ه���ا 
تداعياتها . ومن التدابري التي اأعلن 
عنها بنك دبي التجاري توفري عملية 
الأق�صاط  ف��وائ��د  وب���دون  مي�صرة  دف��ع 
امل�صاريف  وبقية  امل��در���ص��ي��ة  ال��ر���ص��وم 
االأ���ص��ا���ص��ي��ة، وم�����ص��اع��دة ال��راغ��ب��ني يف 
قيمة  م��ن  بالتخفي�س  م��ن��زل  ���ص��راء 
الر�صوم  بع�س  واإلغاء  االأوىل  الدفعة 
اإمكانية  توفري  على  ع��الوة  امل��ح��ددة، 
ال�صغرى  لل�صركات  فتح ح�صاب بنكي 
للر�صيد  اأدن��ى  حد  ب��دون  واملتو�صطة 

وبدون ر�صوم اإ�صافية.
امل�صاركة  ال��ب��ن��وك  جميع  اأك����دت  وق���د 
للعمل  ف��روع��ه��ا  موا�صلة  امل��ب��ادرة  يف 
العمالء  ال�صتقبال  منتظمة  ب�صورة 
الذي  الوقت  يف  احتياجاتهم  وتلبية 
���ص��ج��ع��ت ف��ي��ه ال���ع���م���الء ع��ل��ى اجن���از 
الرقمية  امل��ن�����ص��ات  ع��رب  معامالتهم 
االإنرتنت  ���ص��ب��ك��ة  ع��ل��ى  ل��ه��م  ال��ت��اب��ع��ة 
االأمان  درج���ات  ب��اأع��ل��ى  تتمتع  وال��ت��ي 
اال�صتخدام،  و���ص��ه��ول��ة  واالع��ت��م��ادي��ة 
مب����ا ي�����ص��ه��م يف ت���ع���زي���ز االإج���������راءات 
م�صتوى  ع��ل��ى  امل��ت��خ��ذة  االح����رتازي����ة 
الدولة ومتكني املتعاملني من البقاء 
يف بيوتهم قدر امل�صتطاع. وقد بادرت 
البنوك امل�صاركة يف املبادرة اإىل اتخاذ 
الوقائية  االإج������راءات  م��ن  جم��م��وع��ة 
االإي����داع  واأج���ه���زة  ف��روع��ه��ا  �صبكة  يف 
يف  مب���ا  االآيل،  وال�������ص���راف  ال���ن���ق���دي 
اإ�صافية  ب��روت��وك��والت  تطبيق  ذل���ك 
وتوفري  والتعقيم،  العميق  للتنظيف 
مل���وظ���ف���ي خدمة  ال�������الزم  ال���ت���دري���ب 
اإر�صادات  بكافة  واإم���داده���م  ال��ع��م��الء 
االجتماعي  وال���ت���ف���اع���ل  ال�������ص���الم���ة 

ال�صخ�صي وممار�صات الوقاية.

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد مركز الفلك الدويل ومقره اأبوظبي ام�س اأن معظم الدول �صتتحرى 
املركزي  االق����رتان  اأن  واأو���ص��ح  املقبل  ال��ث��الث��اء  ي��وم  �صعبان  �صهر  ه��الل 
بتوقيت  دقيقة  و28  �صباحا  التا�صعة  ال�صاعة  يف  اليوم  ه��ذا  يف  �صيحدث 
غرينت�س ويومها ال ميكن روؤية الهالل من اأي مكان يف العامل االإ�صالمي 
با�صتخدام التل�صكوب اأو العني املجردة نظرا لبقائه فرتة ق�صرية يف ال�صماء 
بعد غروب ال�صم�س مع وجود اإمكانية لت�صويره بتقنية الت�صوير الفلكي 

ب�صعوبة.

و قال املهند�س حممد �صوكت عودة مدير مركز الفلك الدويل - يف بيان - 
ام�س اإن �صهر رجب بداأ يف معظم دول العامل االإ�صالمي يوم الثالثاء 25 

فرباير املا�صي.
واأ�صاف اأنه ب�صاأن قيم الهالل يوم الثالثاء القادم يف بع�س املدن العربية 
واالإ�صالمية فاإن جاكرتا �صت�صهد االقرتان ال�صطحي بعد غروب ال�صم�س 
يف  اإندوني�صيا  من  اجلديد  الهالل  روؤي��ة  ا�صتحالة  وبالتايل  دقائق  بع�صر 
ذلك اليوم ويف اأبو ظبي وعّمان والقد�س يغيب القمر بعد 06 دقائق من 
دقائق من   07 بعد  القمر  والقاهرة يغيب  الريا�س  و يف  ال�صم�س  غروب 
غروب ال�صم�س .. ويف مكة املكرمة �صيغيب القمر بعد 09 دقائق من غروب 

ال�صم�س و يف الرباط يغيب القمر بعد 11 دقيقة من غروب ال�صم�س”.
واأكد اأن روؤية الهالل يوم الثالثاء القادم من جميع املناطق ال�صابقة غري 
هذه  معاين  ملعرفة  اأن��ه  مو�صحا  امل��ج��ردة..  العني  اأو  بالتل�صكوب  ممكنة 
االأرقام جتدر االإ�صارة اإىل اأن اأقل مكث لهالل متت روؤيته بالعني املجردة 
كان 29 دقيقة، اأما اأقل عمر هالل متت روؤيته بالعني املجردة فكان 15 
�صاعة و33 دقيقة.. وال يكفي اأن يزيد مكث الهالل وعمره عن هذه القيم 
لتمكن روؤيته اإذ اأن روؤية الهالل متعلقة بعوامل اأخرى كبعده الزاوي عن 

ال�صم�س وبعده عن االأفق حلظة ر�صده.
ويف يوم االأربعاء فاإن اإمكانية روؤية الهالل بالعني املجردة ممكنة يف جميع 

دول العامل االإ�صالمي وعليه من املتوقع اأن يكون يوم اخلمي�س 25 مار�س 
اأول اأيام �صهر �صعبان يف الدول التي ت�صرتط روؤية الهالل بالعني املجردة 
اأو التل�صكوب.. يف حني اأنها �صتكون يوم االأربعاء 24 مار�س بالن�صبة للدول 
التي تكتفي بوجود القمر بعد غروب ال�صم�س و ال ت�صرتط الروؤية املحلية 
الت�صوير  تقنية  طريق  عن  الهالل  روؤي��ة  تقبل  التي  للدول  بالن�صبة  اأو 

الفلكي.
الثالثاء  يوم  �صعبان  �صيتحرى هالل  ال��دويل  الفلك  اأن مركز  اإىل  نوه  و 
القادم من اإحدى قمم اجلبال املنا�صبة يف دولة االإمارات مب�صاركة ممثلني 

من بع�س اجلهات الر�صمية ذات العالقة.

مركز الفلك الدويل : ال ميكن روؤية هالل �صعبان يوم الثالثاء املقبل

بتوجيهات حممد بن را�شد:

القطاع امل�صريف يف دبي يدعم عمالءه لتخفيف ال�صغوطات االقت�صادية بتدابري واإجراءات غري م�صبوقة
• الإمارات دبي الوطني والإمارات الإ�شالمي ودبي الإ�شالمي وامل�شرق ودبي التجاري ي�شاندون عمالءهم ملواجهة التداعيات القت�شادية لـ )كورونا( 

اأبريل وت�شتمر حتى 30 يونيو 2020   1 من  تبداأ  الدعم  • تدابري 
واإلغاء فوائد وتكاليف اإ�شافية وتخفي�س ر�شوم  مرنة  �شداد  خطط  • طرح 

• اأحمد بن �شعيد: ال�شتقرار املايل والقت�شادي لزمالئنا وعمالئنا وجميع اأفراد املجتمع اأولوية ق�شوى ل ندخر جهدًا يف حمايتها
• البنوك تدعو الأفراد وال�شركات املت�شررين من تداعيات كورونا للتوا�شل مع مديري خدمة العمالء لبحث اأف�شل حلول التي�شري املمكنة

�إعالن تغيري �إ�سم ت
اأن��ا / و�صاح حم�صن  اأعلن   
ميني   ، ال���ع���ف���ي���ف���ي  ع����ل����ي 
اجلن�صية واحمل جواز رقم 
�صادر   )08449294(
م����ن اأب���وظ���ب���ي وارغ�������ب يف 
تغيري ا�صمي اىل / اإماراتي 

حم�صن علي العفيفي.

�لعدد 12889 بتاريخ 2020/3/22   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم 1093/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم ٢٠19/٢8٢1 اأمر اأداء ، ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) ٢877٢4 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب االإعالن : ربيع زياد يون�س العزام - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

وميثله : علي اإ�صماعيل ابراهيم اجلرمن -  �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- رحمت جن رو�صتاموب - �صفته بالق�صية : منفذ �صده

جمهول حمل االإقامة 
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )٢877٢4( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12889 بتاريخ 2020/3/22   

�عالن بالن�سر 
 يف �لتنفيذ رقم 7245/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم ٢٠19/٢174 اأمر اأداء ، ب�صداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )3٠9158٢.5 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 

طالب االإعالن : ايه دي ا�س انرتنا�صيونال - �س ذ م م - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
وميثله : علي اإ�صماعيل ابراهيم اجلرمن -  �صفته بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- كلو انت �صينغ نهيار �صان�صار �صينغ - �صفته بالق�صية : منفذ �صده - 
جمهول حمل االإقامة 

مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )5٠.3٠9158٢(  به  املنفذ 
املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12889 بتاريخ 2020/3/22   

�نذ�ر عديل بالن�سر
لالإخطار �لعديل برقم �ملحرر )2020/1285(

 املنذرة / البنف�صج لبطاقات االأفراح ملالكها/ احمد حممد �صالح ها�صم فكري )اإماراتي اجلن�صية(
املنذر اليه / �صاجي اومن فارجي�س - هندي اجلن�صية 

العدل  كاتب  ل��دى  وامل�صجل  ع��ديل  اإن��ذار   ٢٠٢٠/1٢85 املحرر  برقم  العديل  االإن���ذار  مبوجب 
قدره  والبالغ  بذمته  املرت�صد  املبلغ  �صداد  ب�صرورة  اليه  املنذر  املنذرة  وتنبه  تنذر  بال�صارقة 
فل�صا  وخم�صون  درهما  ع�صر  وخم�صة  ومائة  ال��ف  و�صبعون  ت�صعة  فقط(  دره��م   79115.5٠(
وذلك يف خالل خم�صة ايام من اإعالن هذا االإنذار واإال �صوف ت�صطر املنذرة اآ�صفة التخاذ كافة 
االإجراءات   القانونية الالزمة قبل املنذر اليه وذلك با�صت�صدار االأمر بالزامه باأداء ذلك املبلغ 
باالإ�صافة اىل الفائدة القانونية بواقع 9% اخر �صيك يف ٢٠18/9/13 وحتى ال�صداد التام مع 

الر�صوم وامل�صاريف واالتعاب و�صمول االمر بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
�لكاتب �لعدل

حمكمة �ل�سارقة
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلن بنك اأبوظبي االأول، اأكرب بنك يف دولة االإمارات العربية 
املتحدة واأحد اأكرب واأاأمن املوؤ�ص�صات املالية يف العامل، بالتعاون 
مع وزارة الرتبية والتعليم، عن تقدمي الدعم ملنظومة التعلم 
عن بعد التي اأطلقتها الوزارة ل�صمان ا�صتمرارية التعلم، من 
درهم،  ماليني  خم�صة  بقيمة  للطلبة  حوا�صيب  توفري  خالل 
وذلك �صمن م�صاعيه الرامية اإىل تكري�س امل�صوؤولية املجتمعية 
واقعاً ملمو�صاً مبا يخدم قطاع التعليم احليوي ويتما�صى مع 
روؤية دولة االإمارات العربية املتحدة التي تعتمد التعليم اأ�صا�س 
الرائد  الوطني  للنهج  ا�صتمراراً  املبادرة  هذه  وتاأتي  ال��ري��ادة. 

الذي ميثل ال�صمة االأ�صا�صية يف كافة اأعمال البنك من منطلق 
وروؤية  الوطني،  االقت�صاد  دعائم  كاأحد  املجتمعية  م�صوؤوليته 
جمل�س االإدارة الداعمة لتما�صك ن�صيج املجتمع وتعاون وتكاتف 
موؤ�ص�صاته احلكومية واخلا�صة، من اأجل تقدمي خمتلف اأ�صكال 
الدعم للقطاع الرتبوي لبناء اأجيال متعلمة ومهارية تعزز من 

املكت�صبات وترفد الوطن مبزيد من املنجزات.
احلمادي،  اإبراهيم  بن  ح�صني  معايل  قال  ذل��ك،  على  وتعليقاً 
املتحدة:  العربية  االإم����ارات  دول��ة  يف  والتعليم  الرتبية  وزي��ر 
خاللها  من  ي�صعى  التي  االأول  اأبوظبي  بنك  مببادرة  "ن�صيد 
رئي�صياً  ا�صرتاتيجياً  اإىل دعم الطلبة، خا�صة واأنه يعّد �صريكاً 
خالل  من  البنك  حر�س  ونقدر  قطاعاته،  مبختلف  للدولة 

واأجيال  املجتمع  جت��اه  فاعل  ب��دور  القيام  على  ه��ذه  مبادرته 
املبادرة ت�صب يف م�صلحة الطلبة وتنم عن  اأن هذه  امل�صتقبًل. 
املوؤ�ص�صة  ه��ذه  ب��ه  ت�صطلع  مهم  ودور  ك��ب��ري،  جمتمعي  ح�س 

الوطنية الرائدة".
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  �صايغ،  اأن��دري��ه  ق��ال  جانبه،  من 
بنك اأبوظبي االأول: "يحر�س بنك اأبوظبي االأول على تعزيز 
�صراكته املجتمعية ال�صيما مع القطاع التعليمي، والنابعة من 
اال�صتثمار  يعتربون  الذين  طلبتنا  جتاه  املجتمعية  امل�صوؤولية 
حوا�صيب  توفري  يف  املتمثلة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وت�صكل  امل�صتقبلي، 
كان  لطاملا  الذي  والت�صاركي  املجتمعي  للدور  امتداداً  للطلبة 

نهجاً متاأ�صاًل يف م�صريته الدائمة."

بنك اأبوظبي االأول بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم يوفر حوا�صيب للطلبة بقيمة 5 ماليني درهم اخلارجية والتعاون الدويل حتدث خدمة تواجدي 
للمقيمني املتواجدين خارج الدولة على موقعها الر�صمي

•• اأبوظبي-وام:

تواجدي  بعنوان  ال���وزارة  موقع  على  ج��دي��دة  خدمة  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخلارجية  وزارة  ا�صتحدثت 
الدولة،  خ��ارج  واملتواجدين  �صارية  اإق��ام��ات  لديهم  من  للمقيمني  خم�ص�صة  خدمة  وه��ي  للمقيمني 

وتهدف اخلدمة اإىل ت�صهيل عودتهم اإىل دولة االإمارات باأمان و�صالمة يف احلاالت الطارئة.
ودعت الوزارة اإىل الت�صجيل يف هذه اخلدمة عرب ال�صفحة املخ�ص�صة يف موقع وزارة اخلارجية والتعاون 
الدويل www.mofaic.gov.ae والتي متكن �صهولة توا�صل الوزارة مع امل�صجلني يف اخلدمة.. 
وميكن الدخول على اخلدمة يف ال�صفحة الرئي�صية ملوقع الوزارة االإلكرتوين �صمن خدمات االأفراد 
بعنوان تواجدي للمقيمني. ياأتي ذلك يف اإطار حر�س دولة االإمارات ووزارة اخلارجية والتعاون الدويل 

على �صحة و�صالمة املقيمني على اأر�صها وت�صهيل عودتهم اإىل اأر�س الوطن يف احلاالت الطارئة.

قيادة و�شعت م�شلحة املواطن واملقيم فوق كل اعتبار

�صقر غبا�ض: �صعب االإمارات يثمن اجلهود اال�صتثنائية للقيادة يف التعامل مع اأزمة كورونا
•• اأبوظبي-الفجر:

ق���ال م��ع��ايل ���ص��ق��ر غ��ب��ا���س رئي�س 
امل��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي االحت�������ادي اإن 
املجل�س  واأع�����ص��اء  االم����ارات  �صعب 
اال�صتثنائية  اجل����ه����ود  ي��ث��م��ن��ون 
مع  التعامل  يف  الر�صيدة  للقيادة 
اأزمة كورونا، لتقدم دولة االإمارات 
وتنفيذ  و�صع  يف  للعامل  اأمن��وذج��ا 
اخل���ط���ط ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع االأزم������ات 
بف�صل  وذل�����ك   ، اأن���واع���ه���ا  ب�����ص��ت��ى 
احلثيثة  وامل���ت���اب���ع���ة  ال��ت��وج��ي��ه��ات 
ال�����ص��م��و ال�صيخ  م��ن ق��ب��ل ���ص��اح��ب 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�صاحب  اهلل"،  "يحفظه  ال��دول��ة 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن را�صد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب  اهلل،  رع��اه 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ال�صمو  واأ�صحاب  امل�صلحة،  للقوات 

حكام االإمارات.
واأ�صاف معايل �صقر غبا�س يف ظل 
ما ي�صهده العامل من �صرعة انت�صار 
هذا الفريو�س، تربز دولة االإمارات 

عن التحديات.
املجل�س  رئ���ي�������س  م���ع���ايل  واأع��������رب 
تقديره  ع���ن  االحت������ادي  ال��وط��ن��ي 
ق��ادة خمتلف  القيادة مع  لتوا�صل 
امل�صاعدات  وت��ق��دمي  ال��ع��امل  دول 
واالإم��������������دادات ال���ط���ب���ي���ة واإج������الء 
ال�صقيقة  ال����دول  م��ن  ع���دد  رع��اي��ا 
م���دي���ن���ة هوبي  م����ن  وال�������ص���دي���ق���ة 
ال�صينية، يف اإطار النهج االإن�صاين 
ل��دول��ة االإم������ارات يف ال���وق���وف مع 
العون  يد  ومد  كانوا  اأينما  النا�س 
ال����ظ����روف  ل���ه���م يف  وامل���������ص����اع����دة 

ال�صعبة.
املجل�س  رئ���ي�������س  م����ع����ايل  وث����م����ن 
ال���وط���ن���ي االحت�������ادي ع��ال��ي��ا عمل 
جميع الكوادر الطبية واالإجراءات 

ال�صمو  ���ص��اح��ب  ك��ل��م��ات  "ت�صكل 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
عندما  امل�صلحة،  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى 
االإم�����ارات حكومة  دول���ة  "اإن  ق���ال 
وق��ط��اع��ا خ��ا���ص��ا وجم��ت��م��ع��ا قادرة 
على جت��اوز االأزم���ة التي مي��ر بها 
لتقدمي  وا���ص��ح��ة  روؤي����ة  العامل"، 
ك���ل م���ا م���ن ���ص��اأن��ه رف���ع���ة الوطن 
على  واملقيمني  املواطن  وم�صلحة 
اأر�س االإم��ارات الطيبة، وموا�صلة 
ت�صميم  ب���ك���ل  وامل���������ص����ي  ال���ع���م���ل 
وعزمية خلف قيادتنا الر�صيدة يف 
هذه االأزمة العاملية والتي يت�صارك 
االإماراتي  املجتمع  اأف����راد  جميع 
امل�صوؤولية يف التعامل احلكيم معها 

و�صحة  و�صالمة  املجتمعي  واأمنه 
اأر�صه،  على  واملقيمني  مواطنية 
وهو ما �صهدت له منظمة ال�صحة 
النظام  بكفاءة  واإ���ص��ادت��ه��ا  العاملية 
ال�����ص��ح��ي يف ال���دول���ة وجن���اح���ه يف 

مواجهة انت�صار الوباء.
املجل�س  رئ���ي�������س  م���ع���ايل  واأ������ص�����اد 
بالتوا�صل  االحت��������ادي  ال���وط���ن���ي 
بني   القائمة  وال�صراكة  وال��ت��ع��اون 
والت�صريعية  التنفيذية  املوؤ�ص�صات 
الق�صايا  وم���ن���اق�������ص���ة  ط������رح  يف 
امل��ل��ح��ة، م��ع��رب��ا ع��ن ت��ق��دي��ر و�صكر 
الوطني االحتادي  املجل�س  اأع�صاء 
زير  العوي�س  عبدالرحمن  ملعايل 
ال�����ص��ح��ة ووق����اي����ة امل��ج��ت��م��ع وزي���ر 
الوطني  املجل�س  ل�����ص��وؤون  ال��دول��ة 

القيادة  اهتمام  يف  رائ���د  ك��اأمن��وذج 
م�صلحة  و����ص���ع  ع��ل��ى  وح��ر���ص��ه��ا 
اهتمامها،  م��ق��دم��ة  يف  االإن�������ص���ان 
ويف  وجمتمعها،  �صعبها  وع��ي  ويف 
تكاتف جهود موؤ�ص�صاتها االحتادية 
احلكومي  وال��ق��ط��اع��ني  وامل��ح��ل��ي��ة 
و�صعه  مت  م��ا  وبف�صل  واخل���ا����س، 
ا�صتباقية  وت����داب����ري  خ��ط��ط  م���ن 
واح��ت��ي��اط��ي��ة ج��ع��ل��ت ال���دول���ة على 
اأعلى جاهزية، االأمر الذي يج�صد 
جناح نهج الدولة منذ تاأ�صي�صها يف 
التعامل مع االأزمات، ويف و�صع ما 
ينا�صبها من اأنظمة و�صيا�صات نابعة 
الحتياجاتها  العميق  فهمها  م��ن 

ومتطلبات جمتمعها.
غبا�س  ����ص���ق���ر  م����ع����ايل  واأ������ص�����اف 

بداأت  ال��ت��ي  االح��رتازي��ة  ال�صحية 
منذ اللحظات االأوىل بكل �صفافية 
ع��ال��ي��ة ب��ت��ف��ع��ي��ل اأن���ظ���م���ة االإن������ذار 
وتوفري  ال�صحية  للحاالت  املبكر 
امل�صتلزمات  م��ن  كافية  خم��زون��ات 
اأ�صاف  ال�����ص��دد  ه��ذا  ويف  الطبية، 
معاليه باأن اأع�صاء املجل�س الوطني 
االحتادي كممثلني ل�صعب االحتاد 
الفرق  وع��م��ل  دور  عاليا  ي��ق��درون 
ال��ط��ب��ي��ة امل��ج��ه��زة وامل���وؤه���ل���ة التي 
ال�صاعة دون كلل  تعمل على م��دار 
لتتعامل مع هذه االأو�صاع الطارئة 
وقدرتها  واق�����ت�����دار  ك����ف����اءة  ب���ك���ل 
لتثبت  امل���ج���ت���م���ع،  حت�����ص��ني  ع���ل���ى 
نداء  اأي  مع  للتعامل  جاهزة  اأنها 
ا�صتقراره  حلفظ  الوطن  لواجب 

وفق تعليمات اجلهات املخت�صة.
وق�����ال ل��ق��د ع���ودت���ن���ا ق���ي���ادة دول���ة 
م��ن حكمة  االإم�����ارات مب��ا متتلكه 
على  وح��ر���س  م�صتقبلية  وروؤي�����ة 
ال�صعبة  ال�����ظ�����روف  يف  ال���ن���ظ���ر 
االإن�����ص��ان��ي��ة جمعاء  اإىل  وال��ط��ارئ��ة 
االإمارات  " دول��ة  اأن  من  انطالقا 
ما  وه����و  االإن�صانية"،  وط����ن  ه���ي 
ال�صيخ  ال�������ص���م���و  ����ص���اح���ب  اأك��������ده 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
التي  ر�صائله  يف  امل�صلحة،  للقوات 
باأهمية  االإم��ارات  �صعب  بها  طماأن 
مواطنيه  و���ص��الم��ة  املجتمع  اأم���ن 
من  والقدرات  االإمكانات  وبتوافر 
النظر  بغ�س  وغ���ذاء  ودواء  ك���وادر 

املجل�س  اإط�����الع  ع��ل��ى  االحت������ادي، 
عقدها  ال��ت��ي  ال��راب��ع��ة  جل�صته  يف 
بتاريخ 11 فرباير 2020م، على 
للتعامل  الوطنية  اال�صرتاتيجية 
مع فريو�س كورنا منذ اأول مراحل 
ن�صهده  م���ا  اأن  ل���ي���وؤك���د  ظ����ه����وره، 
م���داوالت،  م��ن  املجل�س  قبة  حت��ت 
وحوارات ومناق�صات �صفافة وبناءة 
االأدوار  ت��ك��ام��ل  عملية  اأن  ت��و���ص��ح 
املنوطة باملجل�س واحلكومة ت�صكل 
للوفاء  للمجل�س  االأ�صا�صي  ال�صند 
اأ�صاد  كما  الوطنية.  مب�صوؤولياته 
م��ع��ال��ي��ه ب��اجل��ه��ود ال��ت��ي ت��ق��وم بها 
يف   ، واملحلية  االحتادية  املوؤ�ص�صات 
اح��ت��واء اث���ار ه��ذا ال��ف��ريو���س لتعد 
من  عامليا  االأوىل  االإم�����ارات  دول���ة 
الفحو�صات  اإج�����راء  ن�����ص��ب��ة  ح��ي��ث 
�صالمة  م���ن  ل��ل��ت��اأك��د  امل��خ��ت��ربي��ة 
كورونا  ف���ريو����س  م���ن  اأ���ص��ح��اب��ه��ا 

امل�صتجد مقارنة بعدد �صكانها.

اجلميع طماأنت  واملقيمني  للمواطنني  االإيجابية  زايد  بن  حممد  • ر�صائل 
وجمتمعها �صعبها  ووعي  موؤ�ص�صاتها  وتعاون  بتكاتف  االأزمة  مع  التعامل  يف  للعامل  اأمنوذجا  قدمت  • االإمارات 

بالنهار الليل  وتوا�صل  كلل  دون  تعمل  التي  الطبية  الكوادر  دور  عاليا  • نقدر 

ومتابعة تطبيق لئحة ال�شلوك  للمتابعة  الإداريني  بني  واملهام  الأدوار  • توزيع 
التي فيها طلبة من اأ�شحاب الهمم  بالف�شول  اخلا�شة  الرتبية  معلم  • ربط 

معلم املادة لأي �شبب يتم تقدمي احل�شة من قبل املعلم البديل  ح�شور  تعذر  • اإذا 

مع بدء التعليم عن بعد اليوم وعدم تواجد الطلبة مبدار�شهم

الرتبية توجه اإدارات املدار�ض باإلزام املعلمني بالزي الر�صمي وتخ�صي�ض من�صق لكل مادة

والدرا�صات  واالإجنليزية  العربية 
االإخالقية  والرتبية  االجتماعية 
وال���ع���ل���وم ب���ف���روع���ه، وال���درا����ص���ات 

االإ�صالمية.
العمل على حتفيز جميع االأطراف 
ال���درا����ص���ي  امل���ع���ل���م  ال���ع���الق���ة  ذات 
ثقافة  ون�صر  االأم���ر  ويل  الطالب 
التعلم عن بعد، مع �صرورة تو�صيح 
اال�صبوع  حتقيق  ل�صمان  االأدوار 

خمرجات املدر�صة االماراتية.

ت���ع���ذر ح�������ص���ور م��ع��ل��م امل�������ادة الأي 
احل�صة  تقدمي  يتم  ط���ارئ،  �صبب 
اأو  تقدمي  من قبل املعلم البديل، 
تعلم  عملية  ل�صمان  اأخ���رى  م��ادة 

الطالب.
ا�صتثمار  ����ص���رورة  ع��ل��ى  و����ص���ددت 
ال���ف���رتة االث���رائ���ي���ة وال���������وارده يف 
جلميع  ال����درا�����ص����ي����ة  اجل�����������داول 
التعلم  بوابة  خالل  من  احللقات، 
ال�����ذك�����ي، ب���������ادراج جم���م���وع���ة من 

م�صوؤولية رفع التقارير اال�صبوعية 
مدير  اإىل  ب��ع��د،  ع��ن  التعلم  ح��ول 
من  اخلمي�س  ي��وم  نهاية  ال��ن��ط��اق 
ك���ل اأ����ص���ب���وع، ف��ي��م��ا األ���زام���ت نائب 
رئ���ي�������س ال�����������ص�����وؤون االك����ادمي����ي����ة، 
باإعداد اجلداول اال�صبوعية باملواد 
احتياط  جدول  وو�صع  والتوقيت، 
لكل ف�صل، ومتابعة ح�صور وغياب 
التي  احل�ص�س  وتقييم  املعلمني، 

يتم زيارتها،

التعلم عن بعد، وتعميم الربجمة 
الزمنية ومواعيد، تنفيذ احل�ص�س 
ع��ل��ى اجل��م��ي��ع ل�����ص��م��ان االل���ت���زام، 
ويل  ومتابعة  احل�ص�س  بح�صور 
اجلداول  اإدارج  عن  ف�صال  االأم��ر، 
التعلم الذكي، لت�صهيل  على بوابة 

عملية متابعة وتنفيذ احل�ص�س.
ووج���ه���ت ب�������ص���رورة ت���وف���ري خطة 
وتطبيق  احل�ص�س  لتنفيذ  بديلة 
بحيث يف حال  الدرا�صي،  اجل��دول 

جمموعة  اىل  ال���رج���وع  ����ص���رورة 
التحديات التي مت ح�صرها خالل 
تالفيها  على  والرتكيز  التجربة، 
من خالل و�صع خطط واجراءات 
داع��م��ه ل��الرت��ق��اء ب����االداء ال��ع��ام يف 
ت��ط��ب��ي��ق ال��ت��ع��ل��م ع���ن ب��ع��د، ف�صال 
ع����ن ال���ع���م���ل ع���ل���ى اجن������از درا����ص���ة 
بالطلبة احلالة  احل��االت اخلا�صة 

االقت�صادية فقط .
املدر�صه،  مل��دي��ر  ال�����وزارة  وا���ص��ن��دت 

التعليمية،  واملهمات  الفيديوهات 
الفنون  الدرا�صية،  باملواد  املتعلقة 
والرتبية  واملو�صيقى،  الب�صرية، 
الريا�صية، والدراما ب�صكل اأ�صا�صي، 
تعليمية  اإدراج مواد  اإىل  باالإ�صافة 
القراءة  م���ه���ارة  ل��ت��ع��زي��ز  اث��رائ��ي��ة 
العربية  ب��ال��ل��غ��ت��ني  ال��ط��ل��ب��ة  ل���دى 
اثرائية  وم�������واد  واالجن����ل����ي����زي����ة، 
االأ�صا�صية  امل�����واد  ت��دري�����س  ت��دع��م 
واللغتني  الريا�صيات  ت�صم  التي 

•• دبي – حم�صن را�صد

والتعليم،  الرتبية  وزارة  األ��زام��ت 
اإجراءات  بثمانية  امل��دار���س  اإدارات 
خ����الل ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��م ع���ن بعد، 
ل�صمان جودة املخرجات، اإذ ينبغي 
اأن يلتزم املعلمني بالزي الر�صمي، 
درا�صية،  م��ادة  لكل  من�صق  وو���ص��ع 
مادة،  لكل  احتياط  معلم  وتوفري 
وت���ق�������ص���م ال���ف�������ص���ول ب����ني ����ص���وؤون 
االكادميني  وامل��ر���ص��دي��ن  ال��ط��ل��ب��ة 
ال��غ��ي��اب وت��ط��ب��ي��ق الئحة  مل��ت��اب��ع��ة 
الرتبية  م��ع��ل��م  ورب����ط  ال�����ص��ل��وك، 
اخلا�صة بالف�صول التي يوجد بها 
طلبة من ا�صحاب الهمم، وتوزيع 

االأدوار بني االداريني للمتابعة.
اأهمية  ع���ل���ى  ال����������وزارة  و������ص�����ددت 
على  ال��درا���ص��ي��ة  اجل�����داول  تعميم 
التعليم،  الطلبة يف جميع مراحل 
واملعلمني واولياء االأمور الأ�صبوعي 

اأم���������ا رئ����ي���������س وح���������دة ال���������ص����وؤون 
متابعة  ف���ع���ل���ي���ه  االك������ادمي������ي������ة، 
ور�صد  ملعلمني،  اليومي  احل�صور 
على الف�صول التي مت تفعل اليوم، 
وج��داول زي��ارات املعلمني، وتقييم 
احل�ص�س،فيما  يقوم رئي�س وحدة 
احل�صور  مبتابعة  الطلبة،  �صوؤون 
احلوا�صيب  وت��ع��ه��دات  ال��ط��الب��ي، 
من اولياء االمور، ومتابعة �صلوك 

الطلبة اليومي يف بع�س ال�صعب.
ووج�����ه�����ت ال�������������وزارة امل���ر����ص���دي���ن 
االكادميني مبتابعة �صلوك الطلبة 
ار�صادية  جل�صات  واج��راء  اليومي، 
ل��ل��ط��ل��ب��ة واأول�����ي�����اء االأم��������ور وفق 
مدر�صة،  ك��ل  اإدارة  حت��دده��ا  اأي����ام 
اأول��ي��اء االأمور،  ل��ق��اءات م��ع  وعمل 
بح�صب  موا�صيعها  حت���دد  بحيث 
الئحة  وت��ط��ب��ي��ق  االح����ت����ي����اج����ات، 
املخالفني  الطلبة  ع��ل��ى  ال�����ص��ل��وك 

لاللتزام يف احل�ص�س.

•• دبي -وام:

اأ�صادت جمعية االإمارات ملتالزمة داون بالدعم الذي توليه قيادة الدولة الر�صيدة وحكومة 
االإمارات لرعاية اأ�صحاب الهمم من ذوي متالزمة داون وبدعم اجلهات واملوؤ�ص�صات املعنية 

وال�صركاء.
وهناأت الدكتورة منال جعرور رئي�صة جمل�س اإدارة اجلمعية يف كلمة مبنا�صبة اليوم العاملي 
ملتالزمة دوان الذي ي�صادف 21 مار�س من كل عام اأ�صحاب الهمم من ذوي متالزمة داون 

واأ�صرهم بالدولة والعامل بهذه املنا�صبة .
واالجتماعية  والتعليمية  والتاأهيلية  الطبية  امل��ج��االت  جميع  يف  ال��ت��ط��ورات  اإىل  واأ���ص��ارت 
واحلقوقية لتحقيق الرعاية االف�صل لذوي متالزمة داون وزيادة الوعي املجتمعي والتكاتف 
يف توفري االأف�صل وا�صت�صراف امل�صتقبل ومواجهة التحديات التي اأثمرت عن تفهم وتعاون 

جمتمعي ملمو�س.

و�صعت   2006 ع��ام  تاأ�صي����������صها  وم��ن��ذ  داون  مل��ت��الزم��ة  االإم����ارات  جمعية  اأن  اإىل  ولفتت 
متالزمة  لذوي  مبا�ص���������رة  نوعية  خدم����������ات  لتقدمي  وا�ص�������حة  منهجية  عيني�������ها  ن�صب 
اأ�صرهم من خالل تقدمي  �ص��������������ملت تاأهيل ذوي متالزمة داون ودعم  داون واأ�صرهم والتي 
التوعوية وامل�صاركة يف االأن�صطة  اجلل�صات الفردية يف جم��������ال االإر�صاد االأ�صري واحلمالت 

والفعاليات .
�صعار  امل��ت��ح��دة  اململكة  وم��ق��ره��ا  داون  مل��ت��الزم��ة  ال��دول��ي��ة  املنظمة  اأط��ل��ق��ت  ذل��ك  غ�صون  يف 
االحتفالية هذا العام بعنوان “ نحن من يقرر “ ل�صمان امل�صاركة الكاملة لذوي متالزمة 
داون يف اتخاذ القرارات املتعلقة بحياتهم والتي توؤثر عليهم على جميع امل�صتويات . يذكر 
21 مار�س من كل عام يوما  2011 يوم  املتحدة اعتمدت عام  العامة لالأمم  اأن اجلمعية 
عامليا ملتالزمة داون حيث مت اختيار يوم 21 مار�س للفت االنتباه اإىل “ كرومو�صوم 21 “ 
الذي ياأتي يف الغالب بثالث ن�صخ يولد به ذوي متالزمة داون للتوعية باملتالزمة وت�صليط 

ال�صوء عليها.

االإمارات ملتالزمة داون تثمن دعم القيادة الر�صيدة ل�»اأ�صحاب الهمم« 
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اأخبـار الإمـارات
اإطالق الدفعة الثانية من برنامج جميب خالل العام اجلاري

•• دبي-الفجر:

العامة ل�صرطة  القيادة  التميز والريادة يف  اأعلن قطاع �صوؤون 
"جميب" خالل  الثانية من برنامج  اإطالق الدفعة  دبي، عن 

العام اجلاري.
وقال العميد الدكتور حممد عبد اهلل املر، م�صاعد القائد العام 
ل�صوؤون التميز والريادة بالوكالة، اإن برنامج "جميب" يهدف 
اإىل يهدف اإىل تعزيز قدرات م�صوؤويل القطاع من خالل رفع 
تناف�صية  وتعزيز  حملياً  التناف�صية  للقدرات  الوعي  م�صتوى 
�صرطة دبي عاملياً، وتطوير اخلربات من خالل ت�صجيع املوارد 
والريادة،  التميز  ���ص��وؤون  ق��ط��اع  نتائج  اأداء  لتعزيز  الب�صرية 

وا�صتدامة توفري القادة، واالرتقاء بالكفاءات القيادية، م�صرياً 
القيادات  وه���ي  م�����ص��ت��وي��ات  ث��الث��ة  اإىل  ينق�صم  ال��ربن��ام��ج  اأن 

التنفيذية، والقيادات الن�صائية، وقيادات امل�صتقبل.
وقال العميد حممد املر اإن الربنامج قام بتخريج الدفعة االأوىل 
35 منت�صباً، بينهم  املا�صي، حيث بلغ عددهم  العام  اأواخ��ر  يف 
وور�س  برامج  على  فيه  تدربوا  الن�صائي،  العن�صر  من   14
عمل ت�صمنت اتخاذ القرارات وتخطيط اال�صرتاتيجيات ور�صم 

ال�صيناريوهات امل�صتقبلية، وغريها من املواد االأخرى. 
التطوير  ق�صم  رئي�س  ال��زع��اب��ي،  فاطمة  ق��ال��ت  جانبها  وم��ن 
قيادات  برنامج  اإن  والريادة،  التميز  �صوؤون  واالبتكار يف قطاع 
الفرعية  واالإدارات  العامة  االإدارات  ي�صتهدف مديري  القطاع 

القيادية  والكفاءات  االإبداعية  املهارات  وتعزيز  تنمية  بهدف 
مبا يحقق التطلعات واالأه��داف اال�صرتاتيجية لقطاع التميز 
والريادة، ويت�صمن العديد من املراحل منها اعتماد الربنامج 

من قبل م�صاعد القائد العام للتميز والريادة.
القيادات الن�شائية

وقالت الزعابي : اإن برنامج تنمية القيادات الن�صائية ي�صتهدف 
من  والريادة  التميز  �صوؤون  بقطاع  الن�صائية  القيادات  تاأهيل 
خالل تزويدهن باملعارف عرب عدة برامج تدريبية، واالطالع 
كفاءتهن  ل��زي��ادة  القيادية  واملمار�صات  التجارب  اأف�صل  على 

وتاأهيلهن لتويل املنا�صب القيادية.
ور�س  العديد من  يت�صمن  الربنامج  اأن  اإىل  الزعابي  واأ�صارت 

العمل واملحا�صرات يقدمها نخبة من امل�صت�صارين وال�صباط، 
االإلقاء،  فن  الذكية،  القيادة  ال��ق��ادة،  موا�صفات  �صمنها  وم��ن 
املجال�س،  اإدارة  االإي��ج��اب��ي،  التفكري  ال��ك��ف��اءات،  ع��ن  ال��ب��ح��ث 
اال�صرتاتيجي،  التخطيط  الرابع،  اجليل  منظومة  احلوكمة، 

حل امل�صكالت.
اأكادميية التميز

وقالت الزعابي: اإن الهدف من اأكادميية التميز والريادة تاأهيل 
موظفي القطاع من ال�صباب من خالل تزويدهم باملعارف عرب 
التجارب  اأف�صل  على  واالط���الع  متخ�ص�صة،  تدريبية  برامج 
منها  م��راح��ل  ع��دة  ال��ربن��ام��ج  ويت�صمن  العاملية،  وامل��م��ار���ص��ات 

اختيار املواهب ال�صابة، تنظيم زيارات اإىل اجلهات الريادية.

الرتبية: تخ�شي�س مركزي عمليات ملتابعة التعلم من قبل قطاع العمليات املدر�شية

انطالق مبادرة التعلم عن ُبعد وت�صتهدف جميع طلبة الدولة ملدة اأ�صبوعني

بداأت وزارة الرتبية والتعليم اليوم )االأح��د( يف تطبيق منظومة التعلم عن 
العايل،  التعليم  وموؤ�ص�صات  ال��دول��ة،  م��دار���س  طلبة  جميع  م�صتهدفة  بعد، 
يف  واملتمثل  عنه،  اأعلنت  ال��ذي  ال�صابق  للقرار  تبعاً  وذل��ك  اأ�صبوعني،  ومل��دة 
تقدمي اإجازة الربيع، وتعطيل الطلبة 4 اأ�صابيع، يخ�ص�س فيهما االأ�صبوعني 

االأخريين، ملوا�صلة التعليم من خالل منظومة التعلم عن بعد

احل�ش�س الدرا�شية 
بعد،  ع��ن  للتعلم  ال��درا���ص��ي��ة،  للح�ص�س  املخ�ص�س  الزمني  للجدول  ووف��ق��اً 
االأوىل  الدرا�صية، للحلقة  فاإن جمموع عدد احل�ص�س  للمدار�س احلكومية، 
اختياريتني  �صاعتني  وهناك  يومية،  �صاعات   3 بواقع  اأ�صبوعياً  ح�صة   20
�صباحيا تخ�ص�صان لالأن�صطة من 9 – 11 �صباحا، وتبداأ ح�ص�س املواد يف 

الفرتة امل�صائية من ال�صاعة 4 – 7:25 م�صاء.
ح�صة   20 ال��درا���ص��ي��ة  احل�ص�س  ع��دد  جم��م��وع  في�صل  الثانية،  احللقة  اأم���ا 
�صباحا   9 ال�صاعة  م��ن  احل�ص�س  وت��ب��داأ  يوميا،  �صاعات   4 ب��واق��ع  اأ�صبوعيا 
ولغاية 12:45 ظهراً، و�صيتم تخ�صي�س �صاعة م�صائية )5-5:50 ( كمادة 

اإثرائية قرائية وتدريبات متنوعة.
�صاعة   30 الدرا�صية  ال�صاعات  عدد  جمموع  يبلغ  الثالثة،  للحلقة  وبالن�صبة 
اأ�صبوعيا، بواقع 6 �صاعات يوميا، تت�صمن فرتتان، �صباحية وم�صائية، وتبداأ 
احل�ص�س ال�صباحية من ال�صاعة 9 �صباحا ولغاية 1:25 ظهرا، اأما الفرتة 

امل�صائية فتبداأ ال�صاعة 5 م�صاء وت�صتمر لغاية 7:05 م�صاء.
قامت  فقد  ال��وزارة وغريها،  ملنهج  املطبقة  للمدار�س اخلا�صة  بالن�صبة  اأم��ا، 
الوزارة باإر�صال خطط ا�صرت�صاديه بهذا ال�صاأن، واالأمر مرتوك لها لتطبيق 
خطة التعلم عن بعد وفق اجلداول الزمنية املعتمدة لديها وما تراه منا�صباً.

نواجت  بتحقيق  الكفيلة،  االإج���راءات  والتعليم خمتلف  الرتبية  وزارة  واأمت��ت 
معرفية اإيجابية من خالل تطبيق منظومة التعلم عن بعد، بعد اأن تاأكدت 
التعلم عن  اإج��راء جتربة لقيا�س فعالية مبادرة  املنظومة عرب  من جاهزية 
بعد االأ�صبوع املا�صي، ل�صمان ا�صتخدام من�صة التعلم الذكي( جلميع الطلبة، 
وجودة التطبيق للحلقات الدرا�صية، االأوىل والثانية والتعليم الثانوي احللقة 

الثالثة.
فاعلية  و�صمان  الطلبة،  تاأهيل  بغر�س  مهمة  ميزة  اخل��ط��وة،  ه��ذه  و�صكلت 
ا�صتخدام النظام بكل ي�صر و�صهولة، وا�صتنادا اإىل ذلك مت و�صع خطة من قبل 
االإدارات املدر�صية تت�صمن اإعداد برنامج تفاعلي بني املعلم والطالب جلميع 

ال�صفوف الدرا�صية وجلميع الطلبة.

تدريب تخ�ش�شي 
وا�صتعداداً لذلك، قامت الوزارة اأي�صاً بتنفيذ التدريب التخ�ص�صي عن بعد، 
اأكرث  املدار�س احلكومية باالإ�صافة اىل  األف معلم واإداري يف   25 الأكرث من 
املدار�س اخلا�صة، حيث ركزت خالل  9200 معلم ومدير مدر�صة من  من 
من  تعزز  افرتا�صية  تعلم  جمتمعات  حتقيق  على  املعتمد،  التدريب  اأ�صبوع 
قدرات املعلم على اإدارة العملية التعليمية عن بعد، وتوثيق اأف�صل املمار�صات 

الكفيلة بتحقيق جودة االأداء يف عملية التعلم وبكفاءة عالية. 
كما جنحت وزارة الرتبية والتعليم، بالتعاون مع "جامعة حمدان بن حممد 
الذكية"، يف تاأهيل اأكرث من67،000 منت�صب خ�صع للتدريب االإلكرتوين، 
وذلك خالل دورة جمانية بعنوان "كيف ُت�صبح معلماً عن ُبعد يف 24 �صاعة" 
التي مت اإطالقها اإلكرتونياً لرفد الكوادر التدري�صية واالأكادميية يف خمتلف 
وت�صغيل  اإدارة  الدولة مبهارات  وخ��ارج  داخل  التعليمية من  العملية  مراحل 

الف�صول الدرا�صية عرب االإنرتنت.
بعد،  ع��ن  التعلم  نظام  تطبيق  ب�صرورة  اخلا�صة  امل��دار���س  ال���وزارة  ووج��ه��ت 
بالن�صبة  املعتمدة  واخلطط  االآليات  وفق  التعلم،  عملية  ا�صتمرارية  ل�صمان 
لها يف مثل هكذا ظروف، ويف الوقت ذاته اأتاحت للمدار�س الراغبة با�صتخدام 
بها، وخ�ص�صت جلان  املتعددة، اخلا�صة  بعد ومن�صاتها  التعلم عن  منظومة 
املدار�س  يف  بعد  ع��ن  التعلم  عملية  �صري  م��ن  للتاأكد  ومتابعة  رق��اب��ة،  وف��رق 

اخلا�صة. 

  مركزين للعمليات 
وزارة  جهزت  بعد،  عن  التعليم  عمليات  �صري  ومتابعة  اأداء  الأف�صل  وحتقيقا 
حديثة  اأن��ظ��م��ة  يت�صمنان  م��ت��ط��وري��ن،  عمليات  م��رك��زي  والتعليم  ال��رتب��ي��ة 
ل�صمان  وذل��ك  املدر�صية  العمليات  قطاع  قبل  من  التعلم  ملتابعة  و�صا�صات، 
توا�صل  حتقيق  ول�صمان  املعلومات  تكنولوجيا  م��وارد  مع  التعامل  �صال�صة 
فعال بني الطلبة واملعلمني، ولكفاءة العمليات التعليمية د�صنت الوزارة مركز 
علميات يف مبنى املدر�صة االإماراتية باأبوظبي واآخر يف معهد تدريب املعلمني 

بعجمان.
وتتم يف املركزين متابعة طريقة التعليم با�صتخدام اآليات االت�صال احلديثة 
من حا�صب و�صبكاته وو�صائطه املتعددة من �صوت و�صورة، ور�صومات، واآليات 
بحث، ومكتبات اإلكرتونية وبوابات االإنرتنت عن بعد عرب جمتمعات التعلم 
االفرتا�صية مبا ي�صمن �صال�صة ا�صتخدام التقنية بجميع اأنواعها يف اإي�صال 

املعلومة للمتعلم باأق�صر وقت واأقل جهد واأكرب فائدة.
وت�صب جميع االإجراءات املتخذة من قبل الوزارة يف م�صلحة الطلبة والكوادر 
التعليمية، وتاأتي كخطوة ا�صتباقية تتما�صى مع امل�صتجدات اخلا�صة مبواجهة 
يف  العامة  ال�صالمة  معايري  وتوفرياأق�صى  الطبيعية،  وال��ك��وارث  االأزم����ات 

املجتمع املدر�صي.  
ويف هذا ال�صدد مت التكفل يف حتقيق جميع اخلطوات امل�صبقة، ل�صمان �صري 
ب�صكل جتريبي، ومتت  املبادرة  بعد، حيث مت تطبيق هذه  التعلم عن  عملية 
اأم���ور لهذه  امل��ي��دان ال��رتب��وي، م��ن طلبة ومعلمني واإداري����ني واأول��ي��اء  تهيئة 

العملية التي اأثبتت كفاءتها وفعاليتها وجناعتها.
كما، تبداأ موؤ�ص�صات التعليم العايل احلكومية اليوم، عملية التعلم عن بعد، 
فيما تركت الوزارة اخليار للخا�س منها، يف اعتماد االآلية املنا�صبة للتعلم عن 

بعد وفق منهجية عمل حتددها اجلامعات اخلا�صة.

مرحلة جديدة
وقال معايل ح�صني بن اإبراهيم احلمادي وزير الرتبية والتعليم تبداأ اليوم، 
مرحلة جديدة من رحلة التعلم امل�صتمرة جلموع طلبتنا على م�صتوى الدولة، 
االأدوار  فيها  تت�صابه  متفردة،  واأ�صاليب  الذكي،  والتعلم  التقنية  على  ترتكز 
وت�صخر  التعليم،  يف  احلداثة  تواكب  اأنها  مييزها  وم��ا  وامل��ه��ام،  وامل�صوؤوليات 
طلبتنا  خلدمة  وااللكرتونية  واالأكادميية  التعليمية  وامل���وارد  التكنولوجيا 
بعيداً عن اأي عوائق مكانية اأو زمانية تفر�صها امل�صتجدات التي قد حتول دون 

موا�صلة عملية التعلم االعتيادية �صمن ال�صفوف املدر�صية.
العمل،  التعلم عن بعد، ثمرة ونتاج �صنوات من  اأن منظومة  واأعترب معاليه 
الر�صدة،  ال��ق��ي��ادة  بتوجيهات  التعليمي  ال��ن��ظ��ام  يف  نوعية  ق��ف��زات  لتحقيق 
تر�صخت فيها اأ�ص�س واآليات ومعايري العملية التعليمية، وتوطدت بف�صل روؤية 
تربوية ت�صعى الأن تكون املدر�صة االإماراتية يف الطليعة، مبا حتويه من بيئات 
العملية  عنا�صر  تخدم  حديثة  وممار�صات  وفعالية،  ومميزة  متنوعة  تعلم 

التعليمية، وتوفر لطلبتنا البيئة اخل�صبة ملوا�صلة التعلم مدى احلياة.
واأ�صاف اأن تطبيق التعلم الذكي، يف املدار�س وموؤ�ص�صات التعليم العايل، اأ�صبح 
من االأهمية مبكان، كونه يي�صر عملية التعلم امام الطلبة الذين قد يواجهون 
التعليم يف حال  اأم��ان ال�صتمرارية  �صعوبات معينة، ف�صاًل عن كونها �صمام 

حدوث اأي م�صتجدات، كما ح�صل مع انت�صار فريو�س كورونا امل�صتجد.
ولفت اإىل اأن فل�صفة وزارة الرتبية والتعليم ت�صتند اإىل حتقيق اأجندة الدولة 
التي  التكنولوجية  املمكنات  يف  واال�صتثمار   ،2071 ومئويتها  امل�صتقبلية 
اأ�صحت نهجاً حكومياً ووطنياً خلدمة املجتمع وحتقيق التطور املن�صود، ومت 
اإ�صافة نوعية  توظيف هذه االإمكانيات وامل��وارد يف العملية التعليمية لتكون 
تعزز قدرات وخمرجات املدر�صة االإماراتية وهذا ما ن�صبو اإليه يف ظل ت�صارع 

وترية التناف�صية العاملية التي ي�صكل التعلم اأ�صا�صاً لها.
وقال معاليه اإن عملية التعلم عن بعد تت�صق يف ر�صائلها ومنهجيتها وقيمتها 
املعرفية واالأخالقية مع منظومة التعليم يف املدرا�س، وهي و�صيلة من خاللها 
نوا�صل حتقيق اأجندة الدولة يف التحول نحو اقت�صاد املعرفة امل�صتدام، والتي 
ملوا�صلة  االأول��وي��ات،  راأ���س  وعلى  املقدمة  وكفاءاته يف  وتطوره  التعليم  ت�صع 
م�صرية التطور والنماء يف خمتلف املجاالت، وبغ�س النظر عن اأي طارئ قد 

نواجهه.
االأمارات  به  تتمتع  ال��ذي  واال�صت�صرايف  االبتكاري  الفكر  اأن  معاليه  واأو�صح 
التعامل مع االزمة  االأث��ر يف  بالغ  الر�صيدة كان له  القيادة  بف�صل توجيهات 
االآثار  من  التقليل  يف  �صاهم  ال��ذي  االم��ر  وه��و  واق��ت��دار  كفاءة  بكل  الراهنة 
ال�صلبية املرتتبة على تف�صي فريو�س كورونا وهو ما مكننا اأي�صا من موا�صلة 
كافة  اأي خم��اوف ومب��ا ي�صمن �صالمة  بعيدا عن  ال���وزارة وبراجمها  اأجندة 

مكونات املجتمع الرتبوي.

  جتربة رائدة
واأكدت معايل جميلة بنت �صامل املهريي وزيرة دولة ل�صوؤون التعليم العام اأن 
مبادرة التعلم عن بعد، جتربة رائدة ومتفردة، اأولتها الوزارة جل اهتمامها 
ل�صمان جناحها، م�صرية اإىل اأهميتها يف حتقيق توجهات الدولة واأجندتها، 
اخلا�صة يف بناء نظام تعليمي ت�صكل التكنولوجيا واحللول التقنية اأحد اأهم 

مرتكزاته.
تطبيق  واآل��ي��ة  فكرة  اإي�صال  على  العمل  م��ن  كثفت  ال���وزارة  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 
التعلم عن بعد، للطلبة واملعلمني واالإداريني واأولياء االأمور، ويف هذا ال�صياق 
مع  التن�صيق  بجانب  اجل��ان��ب،  ه��ذا  يف  التخ�ص�صي  ال��ت��دري��ب  م��ن  ا�صتفادت 
حول  تخ�ص�صية  دورات  يف  املتمثل  الدعم  قدمت  التي  الرتبوية  املوؤ�ص�صات 

اأ�صاليب التعلم عن بعد.
واأو�صحت معاليها اأن وزارة الرتبية والتعليم، �صكلت فرق دعم فني واإ�صرايف 
تعمل على مدار ال�صاعة من اأجل تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الطلبة 
اأو املعلمني خالل تعاملهم مع منظومة التعلم عن بعد وتقدمي الدعم الالزم 

واإجراء احللول التقنية الكفيلة باإجناح التجربة.
ودعت اجلميع اإىل التعاون وااللتزام بالتعليمات التي ت�صهم يف تعزيز عملية 
التعلم عن بعد وت�صمن جناحها، وخروجها ب�صورة مميزة، تنعك�س على جودة 
التعليم، وحتقيق النواجت املعرفية املطلوبة، موؤكدة يف هذا ال�صدد اأهمية اأن 
يكون الأولياء االأمور دور مهم من خالل متابعة اأبنائهم مبا ي�صهم يف �صبط 

اإيقاع عملية التعلم.
واأفادت باأن بوابة التعلم الذكي اخلا�صة بالوزارة تعد منظومة تعلم متكاملة، 
يوؤدي فيها عنا�صر العملية التعليمية اأدوارهم الرتبوية على اأكمل وجه، من 
خالل خلق جمتمعات تعلم افرتا�صية مت رفدها مبختلف ادوات التعلم من 
مناهج تعليمية واأدوات تقنية متقدمة ت�صهم يف �صمان بيئة تعليمية تفاعلية 
بني الطلبة واملعلمني ومدراء املدار�س من خلف �صا�صات احلوا�صيب يت�صارك 
فيها اجلميع من مدراء مدار�س ومعلمني وطلبة واأولياء االأمور م�صوؤولياتهم 
املحددة وواجباتهم التي ينجزونها مبا ينعك�س على اإمتام عملية التعلم ب�صكل 

يومي �صل�س ومرن. 

بوابة التعلم الذكي 
والقيادة  االمر  بالطالب، وويل  املعلم  ربط  الذكي على  التعلم  بوابة  وتعمل 
خالل  وم��ن  وامل��ن��زل  ال�صف،  يف  والتوا�صل  التعلم  و�صائل  ب��اأح��دث  املدر�صية 
احلوا�صيب املحمولة اأو الهواتف اجلوالة ومتابعة االأداء الدرا�صي وال�صلوكي 
للطلبة، وتعزيز امل�صتوي االأكادميي للطالب �صمن اأجواء درا�صية قائمة على 
التفاعل تغذي بدورها جمموعة اأهداف، منها التعرف على امل�صتوى التقني 

والتكنولوجي للطالب وتطويره. 
ال����وزارة  ب��ه��ا  دع��م��ت  ذك��ي��ة،  تعليمية  اأدوات  خم�س  م��ع  "البوابة"  وت��ت��ك��ام��ل 
م��ن�����ص��ت��ه��ا ل��ل��ت��ع��ل��م ال���ذك���ي، مي��ك��ن ل��ل��ط��ل��ب��ة وامل��ع��ل��م��ني ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا، وهي 
التعلم  ومنحى   lms التعلم  اإدارة  ون��ظ��ام      edushare،الديوان"
   ." swift assist  ومن�صة �صاملة الإدارة التقييم ،learning curve

وتت�صمن هذه املن�صات 14 األف فيديو تعليمي تفاعلي .
وهي  الديوان   من�صة  للوزارة  التابعة  الذكي  التعلم  بوابة  ت�صمل  وتف�صيال 
تنزيلها   للم�صتخدم  وتتيح  االإلكرتونية  بن�صختها  الكتب   لعر�س  خم�ص�صة 
 LMS الّتعّلم  اإدارة  نظام  اأم��ا  باالإنرتنت  لالت�صال  احلاجة  دون  كتطبيق 
لالأن�صطة  ح��ل��ول  م���ع  التعليمية  امل�����واد  ع��ل��ى  احل�����ص��ول  ل��ل��ط��ال��ب  في�صمح 
امل�����ص��اح��ب��ة و مي��ك��ن ال��ط��ال��ب م��ن ال��ت��وا���ص��ل م��ع امل��ع��ل��م وت�����ص��ت��ه��دف، من�صة 
ويت�صمن  االإنرتنت  عرب  مهنيا  لتنميتهم  املعلمني   learning curve
ال Edushare مكتبة املحتوى االإلكرتوين جلميع موارد التعليم والتعلم 
التي يحتاجها املعلمون والطلبة وجميع املهتمني بالعملية التعليمية، وتهتم 
من�صة swift assist - وهي من�صة �صاملة الإدارة التقييم- بتح�صني جتربة 
اخت�صا�صيو  بها  يقوم  التي  للطريقة  اأبعاد جديدة  التقييم من خالل جلب 

التقييم  بعمل بعمليات تقييم الطلبة يف خمتلف االختبارات. 
وتتيح اخل�صائ�س االإلكرتونية لبوابة التعلم الذكي، واأدواتها ميزات تفاعلية 
الكلمات  ونطق  كالرتجمة  الرتبوية،  الطلبة خالل م�صريتهم  تدعم  كبرية 
والتحكم بحجم اخلط والبحث با�صتخدام غوغل وويكيبيديا، وهو ما يجعلها 
التعليم  تطوير  عجلة  يدفع  ري��ادي  تربويا  وخ��ي��ارا  متكاملة  تعليمية  بيئة 

قدما.  

اأدوار 
وحددت وزارة الرتبية والتعليم اأدوار كل من الطلبة واملعلمني واأولياء االأمور 
والقيادات املدر�صية، �صمن منظومتها للتعلم عن بعد وذلك عرب بوابة التعلم 
الذكي اخلا�صة بها التي طورتها منذ اإطالق منظومة التعليم املطورة حتت 
التقنيات  م��ن  لال�صتفادة  خططها  �صمن  وذل��ك  االإم��ارات��ي��ة  املدر�صة  مظلة 
وتوظيفها كذلك لالرتقاء  التعليم  املتقدمة خدمة الأغرا�س  والتكنولوجيا 

مبعارف ومهارات وقدرات خمتلف مكونات العملية التعليمية. 
من  ال��رتب��وي  املجتمع  م��ك��ون��ات  ك��اف��ة  ب��ع��د  ع��ن  التعلم  منظومة  وخ��اط��ب��ت 
اأدوارا  لكل منهم  اأم��ور، وحددت  واأولياء  املدر�صية ومعلمني وطلبة  القيادات 
تتكامل فيما بينها الإجناح م�صروع الوزارة يف جمال التعلم عن بعد، اإذ و�صعت 
م�صوؤوليات حمددة تت�صل بكل االأطراف تنظم عمليات التعليم والتعلم �صمن 
منظومة  على  بالنفع  تعود  كبرية  فاعلية  له  وت�صمن  االلكرتوين،  الف�صاء 

التعليم ب�صكل عام. 
املحتوى  اإع���داد  يف  بعد  ع��ن  التعلم  منظومة  يف  املعلم  دور  ال����وزارة  وح���ددت 
و�صوال  الكرتونيا،  للطلبة  وتقدميه  لبثه  والتجهيز  االإلكرتوين  التعليمي 
وعلى  للطلبة،  م�صتهدفاته  و�صول  من  والتاأكد  الدر�س،  اختتام  مرحلة  اإىل 
املعلم اأن يقوم قبل بدء الدر�س بتهيئة الطلبة ذهنيا ونف�صيا كما يف احل�صة 

العادية. 
الطلبة  ال��وزارة  بعد، حثت  التعليم عن  الطلبة، ول�صمان كفاءة  وبخ�صو�س 
على التوا�صل التقني الفعال مع املعلمني مبا يحقق اأهداف التعلم عن بعد، 
ومبا ي�صهم يف رفع امل�صتوى التح�صيلي، وكذلك اال�صتخدام االأمثل لالأجهزة 
التقنية مبا يحقق اأهداف العملية التعليمية، واإبالغ املعلم عن اأي �صرر �صحي 
اأو نف�صي من ا�صتخدام تقنيات التعلم عن بعد اإىل جانب ابالغ املعلم عن اأي 

تاأخر درا�صي اأو �صعوبات يف فهم الدر�س �صمن منظومة التعلم عن بعد. 
اإىل  املق�صمة  امل�صوؤوليات  من  جمموعة  حتديد  فتم  املدر�صية،  القيادات  اأم��ا 
خم�س مراحل وفقا ملنظومة التعلم عن بعد، تت�صمن املرحلة االأوىل، االإعداد 
التي  فنًيا،  ال��الزم��ة  التجهيزات  تنفيذ  خ��الل   م��ن  ع��ن  للتعلم  والتح�صري 
ت�صاعد على �صري العملية ب�صهولة وي�صر والتوا�صل مع اأولياء االأمور ل�صمان 
التفعيلي  الدليل  على  واالط���الع  التجربة  تبعات  وحتمل  ل��ذل��ك،  تفهمهم 
واالإجرائي اخلا�س بالتجربة، والذي يت�صمن اآلية اال�صتخدام وت�صكيل فرق 
العمل: )فريق القيادة، وفريق التعلم الذكي، ورواد التغيري، ومن�صقو املواد( 
واإع��داد اجلداول الزمنية خلطة املواد الدرا�صية للتعليم عن بعد لكل حلقة 

درا�صية، وحتديد اآلية متابعة ح�صور الطلبة. 
اأما املرحلة الثانية، فهي التطبيق قبل البث وتعمل على التاأكد من جاهزية 
الطلبة  والتاأكد من جاهزية  للبث،  املحدد  املوعد  واإداري��ا قبل  املعلمني فنيا 
والغياب،  احل�صور  قوائم  على  والتدقيق  اجل��دول  وفق  الكرتونيا  للح�صور 
بتقدمي  املدر�صية  االإدارات  تقوم  بحيث  البث  اأثناء  االأداء  مرحلة  تاأتي  فيما 
املبا�صرة  و املالحظة  ال��دوام  �صاعات  التعليم على مدار  الفني لعملية  الدعم 
التوا�صل  م��ن ح��دوث  وال��ت��اأك��د  وف��ق خمطط زمني منا�صب  ال��درو���س  ل�صري 
االإدارة  دور  ويتوا�صل  االأدوار،  من  وغريها  واملعلمني  الطلبة  بني  والتفاعل 
املدر�صية كذلك اإىل ما بعد انتهاء البث والتاأكد من جناح املنظومة اكادمييا 
وفنيا لي�صار تاليا اإىل تقييمها. اأما اأولياء االأمور، فقد اهتمت منظومة التعلم 
عن بعد بدور اأولياء االأمور يف العملية التعليمية على غرار دورهم يف التعليم 
االعتيادي، اإذ يتعني على ويل االمر توفري بيئة تعليمية للطالب والتعاون مع 
املدر�صة، الإجناح منظومة التعلم عن بعد واملتابعة امل�صتمرة لالأبناء امل�صاركة 
والتعليم  الرتبية  وزارة  و�صعت  االأدوار  جانب  واإىل  والفعالة.  االإيجابية 
تعليمية  بيئة  خلق  �صاأنها  م��ن  بعد  ع��ن  التعلم  ملنظومة  حم���ددة،  ���ص��واب��ط 
وحر�صا  التعليم  خل�صو�صية  �صمانا  وذل��ك  التجاوزات،  من  خالية  تفاعلية 

منها على م�صتقبل الطلبة وتطوير معارفهم وادائهم االأكادميي.

 

ال�صحي  ال��ع��زل  م��رح��ل��ة  ال��ي��وم يف  ال��ع��امل  دول  م��ن  ك��ث��ري  تعي�س 
وتعطلت  املجهول(،  )القاتل  ك��ورون��ا  فريو�س  وب��اء  تف�صي  نتيجة 
وتوقف  واخلا�صة  احلكومية  وال�صركات  واملوؤ�ص�صات  النا�س  حياة 
االإنتاج يف امل�صانع واملعامل مما ا�صطر كثري من الدول البحث عن 
ب�صكل  والعمل  التعليم  عجلة  موا�صلة  على  ت�صاعد  التي  البدائل 

�صبه طبيعي. 
من التدابري البديلة التي اتبعتها كثري من الدول التي لديها خربة 
يف املجال التقني اإ�صدار قرارات مبوا�صل التعليم والعمل عن بعد 
للطلبة وفئات من املوظفني با�صتخدام �صبكة االإنرتنت والربامج 
وانت�صار  االخ���ت���الط  م��ن  خ��وف��اً  امل��ت��وف��رة  وال��ت��ج��اري��ة  التعليمية 
القرن  �صبعينيات  منُذ  ُطرحت  بعد  عن  التعليم  وفكرة  ال��ع��دوى. 
بالربيد  للمتعلمني  الدرا�صية  الكتب  ار���ص��ال  طريق  ع��ن  املا�صي 
العادي ويف الثمانينات تطورت و�صائل التعليم عن بعد با�صتخدام 
ا�صتمر  الت�صعينات  ويف  ال�صوتية  والت�صجيالت  الفيديو  ا�صرطة 
تطور الو�صائل التعيمية با�صتخدام البث التلفزيوين عرب االأقمار 
ا�صتخدام  ب��داأ  والع�صرين  ال��واح��د  ال��ق��رن  ب��داي��ة  وم��ع  ال�صناعية، 
االإنرتنت يف التعليم عن بعد ب�صكل مبا�صر بني املتعلمني واملعلمني 

يف اأماكن جغرافية خمتلفة عن طريق الف�صول االفرتا�صية.
تفعيل  ا�صتدعت  التي  ال��دول  املتحدة   العربية  االإم���ارات  ت�صدرت 
التعليم عن بعد ب�صكل �صامل جلميع الطلبة بعد ظهور اأول حالة 
اإ�صابة من فريو�س كورونا كونها متتلك البنية التحتية والو�صائل 
املدار�س  تعطيل  اإىل  فدعت  بعد،  عن  بالتعليم  اخلا�صة  املنا�صبة 
واجلامعات ملدة �صهر يتم ا�صتخدام التعليم عن بعد لطلبة املدار�س 
واجل��ام��ع��ات م��ع اإع��ط��اء ف���رتة ا���ص��ب��وع��ان ل��ت��دري��ب املعلمني على 
اإدارات  عملت  االأث��ن��اء  ه��ذه  يف  بعد.  عن  التعليم  تقنيات  ا�صتخدام 
تقنيات املعلومات يف جميع موؤ�ص�صات الدولة على تطوير وتفعيل 
 22 يف  الدرا�صة  لبدء  ا�صتعداداً  املنا�صبة  بعد  عند  التعليم  و�صائل 

مار�س 2020. 
عاملياً  كورونا  فريو�س  انت�صار  ذروة  ظل  ويف  18مار�س2020  يف 
زودت املدار�س واجلامعات االإماراتية احلكومية واخلا�صة طلبتها 
ب��ال��ربام��ج وو���ص��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل ع��رب �صبكة االإن���رتن���ت م��ن خالل 
 Microsoft team and Zoom( ال���ل���ق���اءات  غ����رف 
ب�صهولة  املعروفة  العاملية  الربامج  من  وغريها   )meeting
الطالب  دخ��ول  فبمجر  الطلبة؛  قبل  م��ن  ا�صتخدامها  وب�صاطة 
اإىل  اآل��ي��اً  ينتقل  ال��درا���ص��ي  الف�صل  راب���ط  وف��ت��ح  االإن��رتن��ت  ل�صبكة 
التحديات  وتب�صيط  االأ���ص��رة،  اأو  الطالب  عناء  دون  الدر�س  غرفة 
يحدث  وما  بعد،  عن  التعليم  تواجه  كانت  التي  للربامج  التقنية 
يف الف�صل الدرا�صي داخل املدر�صة اأو اجلامعة من نقا�صات وح�صور 
وا�صتخدام و�صائل تعليمية لتو�صيل املعرفة للطلبة يحدث باأكرث 
الف�صول االفرتا�صية على �صبكة االإنرتنت، مع  جودة وفعالية يف 
اإمكانية ت�صجيل املحا�صرة كاملة للطلبة الإعادة ا�صتذكارها. ومن 
الطلبة  م��ن  اجل��دي��د  للجيل  بالن�صبة  بعد  ع��ن  التعليم  مم��ي��زات 
اإمكانية ح�صور الف�صول الدرا�صية من اأي جهاز كمبيوتر اأو جهاز 

لوحي اأو هاتف حممول ومن اأي مكان يف دولة االإمارات. 
التعليم ع��ن بعد تفاعل كبري م��ن قبل  اأح��دث��ت ه��ذه اخل��ط��وة يف 
يت�صابق  اجلميع  واأ�صبح  كبرياً؛  اإقبااًل  والق��ت  والطلبة؛  املعلمني 
 22 االأح��د  اليوم  فعلي  ب�صكل  يبداأ  ال��ذي  بعد  عن  التعليم  لبدء 
كبرياً  دوراً  لعب  ال�صحي  ال��ع��زل  عامل  اأن  2020،حيث  م��ار���س 
دائماً  تواجه  كانت  التي  بعد  عن  التعليم  لفكرة  اجلميع  تقبل  يف 
على  احل�صول  �صعوبة  ب�صبب  واملجتمع  االأ���ص��رة  من  باعرتا�صات 
التكنولوجيا وتفرغ الطلبة للدرو�س يف املنازل، ولكن على العك�س 
اإىل  ل��الن��ت��ق��ال  واحل��ق��ي��ق��ي��ة  االأوىل  اخل��ط��وة  ه��ي  ه���ذه  اأن  نعتقد 
ا�صتمرار التعليم عن بعد الأن اأغلب التحديات التي طرحت اأمامه 
التي  التقنية  اأهمها اجلوانب  ُك�صرت  قد  واالأ�صر  الطلبة  قبل  من 
االأ�صرة  بتقبل  املتعلقة  واجل��وان��ب  و�صهولة  ت��وف��راً  اأك��رث  ا�صبحت 

والطالب لفكرة التعليم عن بعد.
د. معني �شالح امليتمي
كلية الإمارات للتكنولوجيا

اأزمة فريو�س كورونا ت�شاهم 
يف جناح التعليم عن بعد

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  22  مار�س  2020 �لعدد 12889 
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اأخبـار الإمـارات

خطة عمل ممنهجة للوقاية من فريو�س كورونا

غرفة ال�صارقة تكثف جهودها االحرتازية بتطبيق جملة من االإجراءات حر�صا على �صالمة موظفيها ومتعامليها

املعقمات على  وو���ص��ع  وامل��وظ��ف��ني، 
وداخل  اخل��ارج��ي��ة  النقاط  جميع 
االأق�صام، ف�صال عن اإلغاء ا�صتخدام 
ال��ب�����ص��م��ة، وت��ط��ب��ي��ق نظام  ج���ه���از 
ال��ع��م��ل ع���ن ب��ع��د اجل���زئ���ي لبع�س 
الفئات من املوظفني من فئة كبار 

•• ال�صارقة-الفجر:

و�صناعة  جت�������ارة  غ����رف����ة  ك���ث���ف���ت 
ال�صارقة جهودها، من خالل تفعيل 
االإج���راءات االحرتازية  جملة من 
ممنهجة  ع����م����ل  خ����ط����ة  وو������ص�����ع 
ل���ل���وق���اي���ة م����ن ف����ريو�����س ك���ورون���ا 
وذل���ك   ،)19 )ك��وف��ي��د  امل�����ص��ت��ج��د 
الوقائية  ال���ت���داب���ري  م���ع  مت��ا���ص��ي��ا 
التي تتبعها دول��ة االإم���ارات، حيث 
���ص��م��ل��ت االإج��������راءات ت��ط��ب��ي��ق عدد 
م���ن امل���م���ار����ص���ات وت��ع��م��ي��م��ه��ا على 
ي�صمن  مبا  واملتعاملني  املوظفني 

�صالمة اجلميع.

اإر�شادات توعوية 
ال�صام�صي  ���ص��ي��ف  م����رمي  واأك������دت 

م�صرتكي  ���ص��الم��ة  ع��ل��ى  ح��ر���ص��ا 
النادي و�صالمة املجتمع.  

خدمات جمانية
الغرفة  اإن  ال�صام�صي:  واأ���ص��اف��ت 
اإىل  م���ت���ع���ام���ل���ي���ه���ا  ك�����اف�����ة  دع��������ت 
الذكية  م���ن�������ص���ات���ه���ا  ا�����ص����ت����خ����دام 
االإلكرتوين  امل��وق��ع  ع��ل��ى  امل��ت��اح��ة 
ت�صتمل  وال��ت��ي  ال��ذك��ي،  وتطبيقها 
�صهادات  م���ع���ام���الت  اإمت������ام  ع��ل��ى 
والع�صويات،  والت�صديقات  املن�صاأ 
اخلدمات  من  العديد  اإىل  اإ�صافة 
االإلكرتونية االأخرى، دون احلاجة 
اأو  الغرفة  ملقر  �صخ�صيا  للح�صور 
كما  االإم���ارة،  يف  املختلفة  فروعها 
اأع��ل��ن��ت م��وؤخ��را ع��ن اإت��اح��ة خدمة 
جمانا  ملتعامليها  ن�صل"  "ات�صل 

م�صاعد املدير العام لقطاع خدمات 
اأن هذه  ال�صارقة،  الدعم يف غرفة 
االإجراءات تاأتي من منطلق حر�س 
غرفة ال�صارقة على �صحة و�صالمة 
موظفيها ومتعامليها التي ت�صعها 
اأن  اأولوياتها، مو�صحة  يف مقدمة 
برنامج  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  ب������داأت  ال���غ���رف���ة 
االإر����ص���ادات  م��ن  �صل�صلة  يت�صمن 
ال����ت����وع����وي����ة ح��������ول االأ�����ص����ال����ي����ب 
من  للوقاية  وال�صليمة  ال�صحية 
ف�صال  امل�صتجد،  كورونا  فايرو�س 
بتعقيم  ي��وم��ي  ب�صكل  ال��ق��ي��ام  ع��ن 
يف  واالأق�������ص���ام  االإدارات  وت��ط��ه��ري 
وفروعها،  للغرفة  الرئي�صي  املبنى 
كما مت تطبيق  اإجراءات وقائية يف 
تت�صمن  املتعاملني  اإ�صعاد  م��راك��ز 
املتعاملني  ع��ل��ى  ال��ق��ف��ازات  ت��وزي��ع 

احلوامل،  امل��وظ��ف��ات  وفئة  ال�صن، 
اأ�صحاب االأمرا�س  وفئة املوظفني 
جهوزية  ع��ل��ى  م����وؤك����دة  امل���زم���ن���ة، 
يف  التكنولوجية  التحتية  البنية 
غ��رف��ة ال�����ص��ارق��ة ل��ل��ع��م��ل ع���ن بعد 
�صملها  ال��ت��ي  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  ل��ل��ف��ئ��ات 
فعليا  الغرفة  ب��داأت  ال��ق��رار، حيث 
ال����ربام����ج  ب���ع�������س  ا�����ص����ت����خ����دام  يف 
ومنها  االإل��ك��رتون��ي��ة  والتطبيقات 
ب��رام��ج خ��ا���ص��ة ب��االج��ت��م��اع��ات عن 
امل��وظ��ف��ني وال�صركاء  ب��ني  م��ا  ب��ع��د 
واملتعاملني، ومن �صمن االإجراءات 
الوقائية التي مت اإقرارها االإعالن 
ع��ن وق��ف خ��دم��ات ن���ادي "�صفنتي 
التابع  واللياقة  �صبا" لال�صتجمام 
للغرفة اإىل اأجل غري م�صمى وفقا 
وذلك  الراهن،  الو�صع  مل�صتجدات 

املتغريات  ظل  يف  اخلا�س  القطاع 
احل����ال����ي����ة امل����رت����ب����ط����ة ب���ف���ريو����س 
 ،"19 كوفيد   - امل�صتجد  "كورونا 
ف�صال عن تر�صيخ مكانة ال�صارقة 
اال�صتثمارات  جل��ذب  اأوىل  كوجهة 

تنفيذ  لقاء  ر�صوم  اأي��ة  حتمل  دون 
م�صاعي  ���ص��م��ن  وذل����ك  اخل���دم���ة، 
ت���ق���دمي خ���دم���ات ذات  ال��غ��رف��ة يف 
بيئة  م�������ص���اف���ة وحت�������ص���ني  ق���ي���م���ة 
االأعمال، وتعزيزا جلهودها يف دعم 

االقت�صادية  احل����رك����ة  وت���ع���زي���ز 
اإىل  الغرفة  م��ن  و�صعيا  ب��االإم��ارة، 
االرتقاء بنوعية اخلدمات املقدمة 
ال��ق��ط��اع��ني العام  ل�����ص��رك��ائ��ه��ا م��ن 

واخلا�س.

هيئة اأبوظبي للطفولة املبكرة ت�صدر الدليل االإر�صادي اخلا�ض بو�صع و�صياغة �صيا�صات مرحلة الطفولة املبكرة
•• اأبوظبي-وام:

اخلا�س  االإر����ص���ادي  ال��دل��ي��ل  امل��ب��ك��رة  للطفولة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  اأ����ص���درت 
بو�صع و�صياغة �صيا�صات مرحلة الطفولة املبكرة للجهات احلكومية يف 
اأبوظبي وذلك �صمن �صعيها لبناء منظومة متكاملة للطفولة املبكرة يف 
االإمارة ور�صم خريطة طريق م�صتدامة لتطوير وو�صع احللول املبتكرة 

للتحديات التي تواجه هذا القطاع املهم.
واأ�صارت الهيئة اإىل اأن اإ�صدار هذا الدليل جاء ثمرة ال�صراكة والتوا�صل 
مع مكتب ال�صوؤون القانونية يف مكتب اأبوظبي التنفيذي وتظافر الهيئة 
مع اأكرث من 20 من اجلهات حكومية من خالل تنظيم ور�صة تفاعلية 
مت خاللها تبادل االأفكار واخلربات و�صوال لت�صميم اإطار موحد لتطوير 

�صيا�صات الطفولة املبكرة.
واتبعت الهيئة يف ذلك اأف�صل املمار�صات يف اإعداد الدليل مراعية �صرورة 
تفعيل دور اجلهات املعنية با�صتمرار يف امل�صاركة بعملية التطبيق واملتابعة 
على  جيد  ب�صكل  للوقوف  ل��ه  واال�صتماع  الطفل  م��ع  توا�صلها  وتعزيز 
الع�صوائي  االختبار  جتارب  اإجراء  اإىل  باالإ�صافة  ومتطلباته  احتياجاته 
خ���الل امل��راح��ل االأول���ي���ة الإع����داد ال�����ص��ي��ا���ص��ات م��ع اخ��ت��ب��ار ردود االأفعال 

واجلدوى والفعالية للخيارات واالأدوات االأن�صب وتبني اأف�صلها.
اأن الدليل ميثل اإطارا مرجعيا لالأطراف املعنية وي�صمل  واأكدت الهيئة 
على املراحل املقرتحة ومتطلباتها وعملية �صياغتها مع �صرح تف�صيلي 
لكل خطوة من خطوات عملية �صياغة ال�صيا�صات معززة بقائمة مرجعية 
يف نهاية كل خطوة تلخ�س املتطلبات الرئي�صية ل�صمان تعزيز القدرات 

املحلية املتعلقة ب�صياغة ال�صيا�صات وتزويد �صناع ال�صيا�صات باأدوات واأطر 
مف�صلة ومت�صقة وم�صتدامة وفعالة ل�صياغة ال�صيا�صات املرتبطة بتنمية 

الطفولة املبكرة.
وت�صعى الهيئة من خالل الدليل اإىل تزويد �صناع ال�صيا�صات بنهج مت�صق 
ال�صيا�صات  �صياغة  اأج��ل  م��ن  ال��واع��دة  العاملية  املمار�صات  م��ع  ومتوافق 
املرتبطة بهذا القطاع و�صمان ات�صاق ال�صيا�صات املرتبطة بتنمية الطفولة 
املبكرة وا�صتنادها اإىل االأدلة والبيانات ومتا�صيها مع ا�صرتاتيجية اأبوظبي 
لتنمية الطفولة املبكرة 2035 وتوحيد امل�صطلحات والنهج امل�صتخدمة 
من قبل �صناع ال�صيا�صات الذين ي�صعون اإىل امل�صاهمة يف حتقيق النتائج 

املرجوة لالأطفال ال�صغار يف االإمارة.
كما يهدف الدليل اإىل �صمان التوافق مع اال�صرتاتيجيات الوطنية ونهج 

�صياغة ال�صيا�صات على م�صتوى االإمارة وعلى امل�صتوى الوطني وتف�صيل 
االأطراف  اإ�صراك  على  تركز  �صيا�صات  ل�صياغة  نهج  وتقدمي  امل�صوؤوليات 
املعنية الرئي�صية باالإ�صافة اإىل تعزيز �صيا�صات املتابعة والتقييم ل�صمان 

التح�صني امل�صتمر لالأن�صطة احلكومية.
يف  املبكرة  للطفولة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  روؤي���ة  �صمن  الدليل  اإ���ص��دار  وي��اأت��ي 
اأف�صل رعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة مبا ميكنهم من  منح االأطفال 
الالزمة  املهارات  ويغر�س  ال�صليم  والنمو  التطور  درجات  اأق�صى  حتقيق 
فيهم متهيدا ملتطلبات املرحلة املقبلة كما يعك�س اإميان الهيئة باأن رعاية 
را�صخة من  قاعدة  لبناء  االأمثل  اال�صتثمار  هو  املبكرة  الطفولة  وتعليم 
اإذ يوؤدي حتقيقها على املدى الطويل اإىل مراكمة راأ�س  املوارد الب�صرية 

املال الب�صري املطلوب للدفع بعجلة التنمية ال�صاملة وامل�صتدامة.

اجلامعة القا�صمية تعقم كافة مبانيها وقاعات الدرا�صة
•• ال�صارقة –الفجر:

اإطار  يف  ت��اأت��ي  وال��ت��ي  التعقيم  اأع��م��ال  بتنفيذ  القا�صمية  اجل��ام��ع��ة  ق��ام��ت 
اإجراءاتها الوقائية واالحرتازية ملواجهة فريو�س كورنا امل�صتجد.

وكذلك  اجلامعة  م�صتوى  على  وامل��ن�����ص��اآت  ال��ق��اع��ات  ك��اف��ة  التعقيم  و�صمل   
الكليات وال�صاالت واملكاتب االدارية واملرافق االأخرى .

ويعد التعقيم يف كافة مباين اجلامعة القا�صمية اأحد الو�صائل الهامة �صمن 
لتاأمني  ووقائي  اح��رتازي  اإج��راء  يف  باجلامعة  االإ�صافية  اخلطط  برنامج 

�صالمة الطالب واأع�صاء الهيئة التدري�صية واالإدارية ل�صمان احلفاظ على 
اجلميع و�صالمتهم والوقاية الفاعلة .

بعد  التعقيم  اأعمال  متابعة  اأج��ل  من  جهودها  كافة  اجلامعة  اإدارة  وتبذل 
التعاون مع اإحدى اجلهات ذات اخلربة لتتوىل العمل وفق االإمكانات التي 
وق��درة على مكافحة  ذات كفاءة عالية  م��واد  يتوافر لديها من  و�صعت وما 
كافة  يف  التعقيم  اأعمال  لتبا�صر  املختلفة  وامللوثات  واجلراثيم  الفريو�صات 
االأيام  وخ��الل  اليوم  م��دار  على  م�صتمرة  األية عمل  وف��وق  وامل��راف��ق  املباين 
املقبلة ل�صمان �صمولية كافة املباين لتقليل فر�س انتقال العدوى اأو انت�صار 

الفريو�س .
اإطار  يف  اجلامعة  تتخذها  التي  الوا�صعة  التعقيم  عمليات  كافة  �صاأن  وم��ن 
توجهاتها والتي �صبقت يف نقل الدرا�صة عرب التعلم عن بعد وتوفري الوجبات 
الداخلية للطلبة ووقفها من اخلارج وغريها من املوجهات كاإجراء احرتازي 
وتطبيقاً لتوجيهات الربنامج الوطني للطوارئ واالأزمات والكوارث وحر�صاً 

من اجلامعة  على �صالمة و�صحة طالبها واأ�صاتذتها وموظفيها.
اجلامعة  باأن  القا�صمية  اجلامعة  �صامل مدير  ر�صاد  الدكتور  االأ�صتاذ  واأك��د  
�صالمة  على  تعمل  متكاملة  لعمل منظومة  االأوىل  اللحظات  منذ  حر�صت 

احلر�س  م��ع  وتتالقى  وامل��وظ��ف��ني  والطلبة  االأ���ص��ت��اذة  م��ن  اجلامعة  اأ���ص��رة 
االأمرا�س  من  للوقاية  املالئمة  الوقائية  التدابري  اتخاذ  يف  العام  الوطني 

املنت�صرة يف االآونة االأخرية.
اجلامعة  م��ب��اين  ك��اف��ة  بتعقيم  التوجيه  ب��اأن��ه  مت  اجلامعة  م��دي��ر  واأو���ص��ح 
مواد  با�صتخدام  تامة  �صمولية  يف  وامل��راف��ق  وامل��ك��ات��ب  الدرا�صية  وال��ق��اع��ات 
يتم  بحيث  للتعقيم  متخ�ص�صه  �صركة  مع  وبالتعاون  بها  املو�صى  التطهري 
تعقيم كافة املباين وفق خطة متكاملة حتقق �صالمة اجلميع ال�صيما الطلبة 

الذين هم اأمانة يف اأعناقنا . 

اأمطار تهطل على راأ�ض اخليمة 

�صرطة عجمان تطلق خدمة املخاطبات البنكية عرب تطبيقها الذكي

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

اأمطار تراوحت  �صهدت راأ�س اخليمة على مدى اليومني املا�صيني هطول 
بني اخلفيفة واملتو�صطة .

هطول االأمطار كان يف ال�صباح الباكر على �صكل زخات متقطعة ومن ثم 
ازدادت حدتها حيث جاءت م�صحوبة برياح �صطحية ن�صطة مائلة للربودة 
يف  هطلت  كما  والرم�س  وغليلة  و�صعم   اجل��ري   مثل   اجلبلية  املناطق  يف 

جلفار واجلوالن والنخيل .
ت��ك��ون على جانبي  ال��ت��ي ت�صهد ه��ط��ول  االم��ط��ار  ويف مثل ه��ذه االأح����وال 
املرور  املنحدرة مما ي�صتدعي �صرطة  املناطق  الطرق برك مياه راكدة ويف 
واحلذر  احليطة  بتوخي  فيه  تطالبهم  ال�صيارات  ل�صائقي  حتذير  اط��الق 
تفاديا للحوادث املحتملة ب�صبب عدم ال�صيطرة اأثناء القيادة نتيجة ابتالل 
امل��وج من  وارتفاع  املناخية  االأح��وال  ا�صتقرار  لعدم  ونتيجة   . باملاء  الطرق 
مرت اىل مرت ون�صف اأحيانا  يكون من ال�صعوبة مبكان مزاولة  ال�صيادين 
ملمار�صة مهنة ال�صيد جتنبا لالأخطار املحتملة بحرا يف مثل هذه الظروف 
.  وحالة البحر متو�صط املوج اإىل مائج، بينما تكون حركة الرياح ال�صطحية 
على اخلليج العربي �صمالية �صرقية اإىل جنوبية �صرقية ب�صرعة 36-12 
كم/�صاعة، وارتفاع املوج من مرت اإىل مرت ون�صف، وحالة البحر خفيف اإىل 

متو�صط املوج

•• عجمان-وام: 

اأطلقت القيادة العامة ل�صرطة عجمان خدمة املخاطبات البنكية اخلا�صة 
تب�صيط  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي  ال���ذك���ي،  تطبيقها  ع��رب  امل��رجت��ع��ة  بال�صيكات 

االجراءات وتخفي�س اأعداد املراجعني ملراكز اخلدمة.
واأو�صح الرائد خليل اإبراهيم احلمادي رئي�س ق�صم اخلدمات االلكرتونية 
واالت�صاالت اأن خدمة املخاطبات البنكية خدمة خا�صة بال�صيكات املرجتعة 
لالأفراد، تهدف اإىل الت�صهيل على املتعامل يف احل�صول على الر�صالة البنكية 
التي ت�صمل بيانات حمرر ال�صيك ليتمكن ال�صاكي من فتح بالغ ر�صمي يف 
ذكية  اإىل خدمة  البنكية  املخطاطبات  ال�صرطة، ومت حتويل خدمة  مركز 

تقدم عرب تطبيق �صرطة عجمان الذكي وموقعها االلكرتوين .
اأ�صبح  حيث  املتعامل  على  واجل��ه��د  ال��وق��ت  تخت�صر  اخل��دم��ة  اأن  واأ���ص��اف 
باإمكان املتعامل احل�صول على الر�صالة البنكية عرب تطبيق �صرطة عجمان 
بياناته  تعبئة  خ��الل  م��ن  وذل���ك  ال�صخ�صي،  احل�����ص��ور  اإىل  احل��اج��ة  دون 
وا�صتالم  اإجن��ازاخل��دم��ة  ليتم  امل��رجت��ع،  ال�صيك  �صورة  واإرف���اق  ال�صخ�صية 

الر�صالة يف غ�صون خم�صة دقائق فقط.

�لعدد 12889 بتاريخ 2020/3/22   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم 82/2020/211 تنفيذ عقاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم ٢٠18/85٢ عقاري كلي ، ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )41555 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب االإعالن : فخر الدين بروبرتيز ليمتد - �صركة منطقة حرة )اأوف �صور( - �صفته 

بالق�صية : طالب التنفيذ - وميثله : اأمل عمري ال�صبيعي - �صفته بالق�صية : وكيل
 - فقيدنو  ر���ص��ول  يون�س   -٢ حقيقت  كتابجي  ح�صينقلي  1-م�صعود   : اإعالنهما  املطلوب 

�صفتهما بالق�صية : منفذ �صدهما - جمهويل حمل االإقامة 
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )41555( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12889 بتاريخ 2020/3/22   

�عالن بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم 1172/2020/209 تنفيذ عمايل  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى العمالية رقم 74٢1/٢٠19 عمايل 
جزئي ، ب�صداد املبالغ املنفذ بها وقدرها )7967 درهم(

طالب االإعالن : كارك�س تاك�صي �صريفي�صي�س كومباين )�س ذ م م( - �صفته بالق�صية : 
طالب التنفيذ  وميثله : عبدالرحمن ح�صن حممد املطوع - �صفته بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- زبري �صكندر �صكندر حيات
�صفته بالق�صية : منفذ �صده - جمهول حمل االإقامة 

املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  االإع��الن : قد  مو�صوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )7967( درهم. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية 
بحقك يف ح��ال��ة ع��دم االل��ت��زام ب��ال��ق��رار امل��ذك��ور خ��الل 15 ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ ن�صر هذا 

االعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

لالإقامة  ال��ع��ام��ة  االإدارة  اأع��ل��ن��ت 
و�������ص������وؤون االأج������ان������ب ب����دب����ي عن 
اإ���ص��اف��ة خ��دم��ة ج��دي��دة اإىل باقة 
خدمات مركز االت�صال اآمر تتيح 
مع  املبا�صر  التوا�صل  للمتعاملني 
معامالتهم  مل��ت��اب��ع��ة  دب���ي  اإق���ام���ة 
لوجود  ن��ظ��را  اإع���ادت���ه���ا  ال��ت��ي مت 
بع�س  و����ص���وح  ع����دم  اأو  ن��واق�����س 
امل�����ص��ت��ن��دات ب��ه��دف ا���ص��ت��ك��م��ال اأو 

اإجناز املعامالت باأ�صرع وقت.
اأحمد  ال��ل��واء حممد  �صعادة  واأك��د 
العامة  االإدارة  ع���ام  م��دي��ر  امل���ري 
بدبي  االأج��ان��ب  و���ص��وؤون  لالإقامة 
ترجمة  ت���اأت���ي  اخل���ط���وة  ه���ذه  اأن 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  لتوجيهات 
نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد 

رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل برفع 
ال��ع��م��ل وك���ف���اءة اخلدمات  وت���رية 
االأف�صل  االإم����ارات  ت�صبح  بحيث 
ع��امل��ي��ا يف ت��ق��دمي اخل���دم���ات، كما 
اإقامة  ح��ر���س  منطلق  م��ن  ت��اأت��ي 
متعامليها  اإ�����ص����ع����اد  ع���ل���ى  دب������ي 

وت��ق��دمي خ��دم��ات��ه��ا ب��ط��رق �صهلة 
و�صريعة .

اإقامة  اأن  اإىل  امل��ري  ال��ل��واء  ولفت 
خدماتها  تطوير  اإىل  ت�صعى  دب��ي 
املقدمة للمتعاملني ب�صكل م�صتمر 
من خالل توفري اأحدث االأ�صاليب 
خدمات  ل���ت���ق���دمي  امل�����ص��ت��خ��دم��ة 

ت�صعر املتعاملني باأهمية التوا�صل 
معهم �صخ�صياً لالإجابة على كافة 
اأ�صئلتهم وا�صتف�صاراتهم ما ي�صاهم 
ذلك رفع �صعادتهم، م�صيدا بجهود 
فريق مركز االت�صال اآمر يف الرد 
و�صرعة  املتعاملني  م��ك��امل��ات  على 

اال�صتجابة لهم.

•• االإمارات-الفجر: 

العربية  اللغة  تدري�س  منهاج  يحظى 
الذي توفره من�صة مدر�صة التعليمية 
الرقمية  امل��ن��ظ��وم��ة  االإل���ك���رتون���ي���ة، 
https:// بعد للتعلم عن  املتميزة 

الفت  ب��اإق��ب��ال   ،madrasa.org
على  واالأه��ايل  واملعلمني  الطلبة  من 
الرائدة،  الرقمية  املن�صة  يف  ال�صواء 
من خالل ع�صرات الدرو�س التعليمية 
بالفيديو، والتي مت تطوير حمتواها 
كفاءات  اأي���دي  على  بالكامل  املبتكر 
ومهارات اإماراتية وعربية متخ�ص�صة، 
م�����ن اأ������ص�����ات�����ذة وخ����������رباء ت���رب���وي���ني 
وموجهني وم�صرفني وكّتاب �صيناريو 
ومراجعني  وم���دّق���ق���ني  وحم����ّرري����ن 
ور�صامني وم�صممني وتقنيني، �صمن 
اإب��داع��ي واإن��ت��اج��ي هو  ف��ري��ق تطوير 
االأكرب من نوعه عربياً خللق حمتوى 
تعليمي مميز يغطي منهاجاً متكاماًل 
للغة العربية، يتوافق مع مناهج اللغة 
اأنحاء  م��ع��ظ��م  امل��ع��ت��م��دة يف  ال��ع��رب��ي��ة 
الوطن العربي، مبا يف ذلك االإمارات 
وم�صر واالأردن ودول اخلليج العربي؛ 
املحتوى  تطوير  عملية  �صملت  حيث 
و�صع خطة املنهاج، وحتديد االأهداف 
وامل����خ����رج����ات، وت�����ص��م��ي��م ال����درو�����س، 
وك����ت����اب����ة �����ص����ي����ن����اري����وه����ات، واب���ت���ك���ار 
تخاطب  ج��اذب��ة  كرتونية  �صخ�صيات 
االأط����ف����ال وامل���راه���ق���ني ���ص��م��ن فئات 
الفيديوهات  واإنتاج  خمتلفة،  عمرية 

وفق معايري فنية وتقنية رفيعة.
مدير  علي،  اآل  وليد  الدكتور  ويعزو 
م�صروع من�صة “مدر�صة” يف موؤ�ص�صة 
مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  م��ب��ادرات 
متابعة  على  الكبري  االإقبال  العاملية، 
درو�س اللغة العربية يف من�صة مدر�صة 
يف  جنحت  “مدر�صة  اأن  حقيقة  اإىل 
تقدمي منهاج اللغة العربية بطريقة 
خالل  من  لالأطفال  ومي�صرة  جذابة 
يتم  مبتكرة  تعليمية  اأ�صاليب  تطبيق 
خا�صة  للطالب،  املعلومة  ط��رح  فيها 
اإط����ار  ال��ت��اأ���ص��ي�����ص��ي��ة، يف  امل����راح����ل  يف 
تطوير  خ���الل  وم���ن  مم��ت��ع  ق�ص�صي 
�صخ�صيات كرتونية ت�صبح مع الوقت 

وت�صاعده يف  الطفل  وع��ي  م��ن  ج���زءاً 
ا�صتيعاب املعلومة ب�صورة اأ�صهل واأكرث 
“مدر�صة”  اأن  اإىل  م�صرياً  فاعلية”، 
باللغة  حم��ت��واه��ا  خ���الل  م��ن  تتطلع 
العربية اإىل امل�صاهمة يف تعزيز مكانة 
اأدوات جديدة  اللغة العربية وتطوير 
الإي�����ص��ال��ه��ا ل��ل��ن�����سء، وه���و م��ا يرتجم 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  روؤي���ة 
بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س دولة 
االإمارات رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي، باأهمية االرتقاء باللغة العربية، 
موؤمناً باأن “اللغة العربية �صتبقى لغة 
للم�صتقبل والعلوم واالبتكار وذلك ملا 
دوراً  لها  جعلت  مرونة  من  به  متتاز 

تاريخياً يف احل�صارات املختلفة”.

ثالثة مراحل
ال�صامل  امل���ن���ه���اج  ت�����ص��م��ي��م  وي�����اأت�����ي 
ال��ع��رب��ي��ة م��ن خالل  للغة  وامل��ت��ك��ام��ل 
“مدر�صة”،  من�صة  ب��ني  ب��ّن��اء  ت��ع��اون 
حتت مظلة موؤ�ص�صة مبادرات حممد 
ووزارة  العاملية،  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن 
االإم���ارات  دول��ة  يف  والتعليم  الرتبية 
وع�������دد م�����ن اجل�����ه�����ات وامل���وؤ����ص�������ص���ات 
مثل  املعنية  وال��رتب��وي��ة  االأك��ادمي��ي��ة 
جامعة زايد، وذلك من خالل �صل�صلة 
التطويرية  اخلطوات  من  مرتابطة 
اللغة  م���ن���ه���اج  ب���و����ص���ع خ���ط���ة  ب�������داأت 

االأط��ف��ال وحتى  ري��ا���س  م��ن  العربية 
اإىل  ب��اال���ص��ت��ن��اد  ال��ث��اين ع�صر  ال�����ص��ف 
امل��ن��اه��ج امل��ع��ت��م��دة يف م��ع��ظ��م ال����دول 
واإعداد  العربية، ومن ثم مت ت�صميم 
ال�����درو������س ع���ل���ى ي����د جم���م���وع���ة من 
واالأكادمييني  وامل��وج��ه��ني  امل��ع��ل��م��ني 
امل��خ��ت�����ص��ني، ل��ي��ت��م ب��ع��د ذل����ك اإع�����ادة 
ن�س  اإىل  وحتويله  املحتوى  �صياغة 
جمموعة  طريق  ع��ن  ممتع  ق�ص�صي 
ال�صيناريوهات  ك����ّت����اب  اأب��������رز  م����ن 
الوطن  يف  وال��ر���ص��ام��ني  وال��ف��ن��ان��ني 
العربي املتخ�ص�صني بتحول املحتوى 
كرتونية  و�صخ�صيات  فيديوهات  اإىل 
اال�صتعانة  ق��ب��ل  وغ���راف���ي���ك،  و����ص���ور 
ي�صممون  ال�����ذي  اخل�����رباء  ب��اأف�����ص��ل 
االإلكرتونية  ال���درا����ص���ي���ة  احل���ل���ق���ات 
التعليمية  ال���ف���ي���دي���وه���ات  ل���ت���خ���رج 
باأف�صل �صورة تقنية حديثة الإي�صال 
ومب�صطة  �صهلة  ب��ط��ري��ق��ة  امل��ع��ل��وم��ة 

للطالب العربي.
وي��ت��م ت��ط��وي��ر حم��ت��وى م��ن��ه��اج اللغة 
على  “مدر�صة  م��ن�����ص��ة  يف  ال��ع��رب��ي��ة 
 1000 ب���اإج���م���ايل  ث���الث���ة م���راح���ل، 
تعليمي  در����س   800 ت�صمل  ف��ي��دي��و، 
للغة  ومتكاماًل  �صاماًل  منهاجاً  تقدم 
الدرا�صية،  امل���رح���ل  ل��ك��اف��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
ترتبط مبخرجات حمددة، باالإ�صافة 
مت  وق���د  م�����ص��ورة.  ق�صة   200 اإىل 

امل�صروع  م��ن  االأوىل  املرحلة  تد�صني 
بالتزامن   ،2019 دي�صمرب   18 يف 
م���ع االح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي للغة 
ال��ع��رب��ي��ة، وذل����ك ب��ع��د اأك����رث م��ن عام 
م�����ن ع���م���ل ف����ري����ق ال���ت���ط���وي���ر على 
واإنتاج  اإع������داد  خ���الل  م���ن  امل�������ص���روع، 
بالفيديو تغطي  تعليمياً  در�صاً   250
معظم مو�صوعات املرحلة االبتدائية 
ريا�س  ذل����ك  يف  مب���ا  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة  اأو 
االأطفال، كما ت�صّم هذه احلزمة من 
ال��ف��ي��دي��وه��ات جم��م��وع��ًة م��ن اأغ���اين 
االأطفال التي تتمحور حول احلروف 
االأبجدية.  وجاري العمل حالياً على 
امل�صروع  من  والثالثة  الثانية  املرحلة 
العربية  ال��ل��غ��ة  درو������س  ت�����ص��م��ل  ال��ت��ي 
ب��ال��ف��ي��دي��و ل��ل�����ص��ف��وف امل��ت��ق��دم��ة اإىل 
جانب الق�ص�س امل�صورة، حيث �صيتم 
الق�ص�س  مع  الفيديوهات  هذه  ن�صر 
ب�����ص��ورة دوري�����ة، مب���ا ي�����ص��م��ن تعزيز 
مدار  ع��ل��ى  م��در���ص��ة  من�صة  حم��ت��وى 

العام.
الكامل  “مدر�صة”  م��ن��ه��اج  وي�����ص��م��ل 
للغة العربية النحو وال�صرف وال�صعر 
واأ�صا�صيات الكتابة والقراءة واملحادثة 
باالإ�صافة للبالغة واالأدب وجماليات 

اللغة العربية.
ه����������ذا وي������ت������م ت����ن����ف����ي����ذ وت�������ص���م���ي���م 
باال�صتعانة  التعليمية  الفيديوهات 

والب�صرية  املرئية  التقنيات  ب��اأح��دث 
ان�صجام  م����راع����اة  م���ع  وال�������ص���وت���ي���ة، 
للفيديوهات  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  امل���ح���ت���وى 
امل��ن��ظ��وم��ة ال��ق��ي��م��ي��ة واالأخ���الق���ي���ة يف 
االرتقاء  يكفل  ومب��ا  العربية  بيئتنا 
ب���احل�������ص���ي���ل���ة ال���ع���ل���م���ي���ة وامل���ع���رف���ي���ة 
اللغة  اإليهم  ويحبب  ال��ع��رب  للطلبة 
ومداركهم،  اآفاقهم  ويو�صع  العربية، 
ومع  جمتمعهم  م��ع  تفاعلهم  وي��ع��زز 
بالق�ص�س  يتعلق  م��ا  ويف  اأ���ص��رت��ه��م. 
على  حالياً  العمل  اجل���اري  امل�����ص��ورة، 
الرقمي،  للن�صر  وتنفيذها  ت�صميمها 
مرحلة  يف  االأط���ف���ال  ت�صتهدف  ف��ه��ي 
التاأ�صي�صية،  ريا�س االأطفال واملرحلة 
التعاون  وق��د مت توفريها من خ��الل 
ب���ني م��وؤ���ص�����ص��ة م����ب����ادرات حم��م��د بن 
من  ونخبة  العاملية  مكتوم  اآل  را���ص��د 
بن�صر  املخت�صة  العربية  الن�صر  دور 
اختيار  مت  بحيث  ل��الأط��ف��ال،  ق�ص�س 
الق�ص�س �صمن معايري خا�صة تاأخذ 
االإبداعية  الفكرة  اأ�صالة  االعتبار  يف 
ال�صرد،  وم��ت��ان��ة  ال��ل��غ��وي��ة  وال�����ص��وي��ة 
التي  والقيم  الر�صائل  اإىل  باالإ�صافة 
تتبّناها مبا يعزز االأهداف التعليمية 
حتويل  يتم  و���ص��وف  م��در���ص��ة.  ملن�صة 
فيديوهات  اإىل  امل�����ص��ورة  ال��ق�����ص�����س 
ذات موؤثرات �صوتية وب�صرية جاذبة 

لالأطفال.

�شخ�شيات “مدر�شة”
ولعل ما مييز درو�س اللغة العربية يف 
قالب  يف  عر�صها  “مدر�صة”  من�صة 
ق�ص�صي �صيق من خالل عدد كبري من 
التي  املمتعة  الكرتونية  ال�صخ�صيات 
بحيث  ��زه  وحت��فِّ الطالب  خ��ي��ال  تثري 
ت�صبح جزءاً من عائلته اليومية. وقد 
مت تطوير هذه ال�صخ�صيات الكرتونية 
ملن�صة  خ�صي�صاً  نوعها  من  الفريدة 
“مدر�صة”، حيث �صارك يف ت�صميمها 
من  كبرية  جمموعة  وتقنياً  اإبداعياً 
وتتوزع  العربية.  واالإبداعات  املواهب 
الكرتونية  “مدر�صة”  ���ص��خ�����ص��ي��ات 
على  تعمل  خمتلفاً،  عاملاً   13 �صمن 
ب�صهولة  ل��ل��ط��الب  امل��ع��ل��وم��ة  اإي�����ص��ال 

وي�صر وباأ�صلوب مبتكر. 
من بني عوامل �صخ�صيات “مدر�صة” 
“األف”،  ع����امل  ال���ع���رب���ي���ة،  ال��ل��غ��ة  يف 
اإىل  االأول  م��ن  لل�صفوف  املخ�ص�س 
األف  �صخ�صيات  ت���ربز  وف��ي��ه  ال���راب���ع، 
اأ�صدقاء  وه��م  الكرتونية،  وت��اء  وب��اء 
يعي�صون يف مدينة احلروف ال�صعيدة، 
االأبجدية  احل��روف  الطلبة  ويعلمون 
يف م�صاهد ومواقف طريفة ومبتكرة.

وهناك كوكب زنكلون، الذي يخاطب 
وحتى  االأول  م���ن  ال�����ص��ف��وف  ط���الب 
ف�صائية  �صخ�صيات  وي�صم  ال�صابع، 

)زازا وزيزي وزوزو( قدمت اإىل كوكب 
االأر�س واأحّبت اللغة العربية ورغبت 
خمتلفة،  حلقات  و�صمن  تعلُّمها.  يف 
ميكن للطالب من خالل فيديوهات 
جمال  على  التعرف  املخلوقات  ه��ذه 
واأحكامها  واأدب��ي��ات��ه��ا  العربية  اللغة 
ونحوها يف فيديوهات �صممت بعناية 
من خالل تفاعل هذه املخلوقات مع 
تقطن  ال��ت��ي  ال��ب�����ص��ري��ة  ال�صخ�صيات 

معها.
عامل  دخ��ول  كذلك  للطلبة  ويت�صنى 
يتوجه  ال��ذي  الف�صاء،  رائ��د  �صلطان 
ب��درو���ص��ه اإىل ال��ط��ل��ب��ة، ع��رب ح���وارات 
�صلطان يف حمطة  الف�صاء  رائ��د  بني 
االأر�س  الف�صاء، وزوجته وابنته على 
بع�س  يف  زم���ي���ل���ه  م����ن  ومب�������ص���اع���دة 

االأحيان رائد الف�صاء �صامل.
وم����������ن ال���������ص����خ���������ص����ي����ات ال����الف����ت����ة 
�صخ�صية  وه�����ي  “الفراهيدي”؛ 
ك��رت��ون��ي��ة حت��اك��ي اخل��ل��ي��ل ب��ن اأحمد 
العرو�س.  علم  وا���ص��ع  ال��ف��راه��ي��دي، 
وي�������ص���ت���ه���دف ال����ف����راه����ي����دي ب����اأدائ����ه 
وحتى  ال�صابع  ال�صف  طلبة  الطريف 
ال�صعر  ع��ل��ى  وي���رك���ز  ع�����ص��ر،  ال���ث���اين 
حمببة  ف��ك��اه��ي��ة  ب��ط��ري��ق��ة  واالأوزان 
ل��ل��ط��الب. وه��ن��اك اأح��م��د زك���ي با�صا 
املتخ�ص�س يف حروف الرتقيم لطلبة 

ال�صف ال�صابع اإىل الثاين ع�صر.

ك���ذل���ك، ي��ت��ع��رف ال��ط��ل��ب��ة ع��ل��ى “اأبو 
احللول”، ويبدو يف مظهره وبالغته 
ماً حلواًل للعديد  كحكيم الزمان، مقدِّ
اللغوية  وامل�������ص���ائ���ل  ال���ق�������ص���اي���ا  م����ن 
وال�صائكة،  ال�����ص��ع��ب��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
وحلوله ت�صتهدف طلبة ال�صف الرابع 
�صخ�صيات  من  وغريها  التا�صع،  اإىل 

وعوامل مثرية وحمفزة.

حول “مدر�شة”
للتعليم  “مدر�صة”  م��ن�����ص��ة  وت���ع���د 
االإل��������ك��������رتوين واح�����������دة م������ن اأك������رب 
مت  التي  بعد،  ع��ن  التعلم  منظومات 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  تطويرها يف 
املتحدة، حتت مظلة موؤ�ص�صة مبادرات 
العاملية،  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 
اإقليمياً  نوعها  م��ن  االأك���رب  املوؤ�ص�صة 
والتي تنفذ ع�صرات الربامج واملبادرات 
الوطن  يف  وال��ت��ن��م��وي��ة  االإن�������ص���ان���ي���ة 
التي  املن�صة  وت�صم  والعامل.  العربي 
من  اأك��رث   2018 اأكتوبر  اأطلقت يف 
بالفيديو  تعليمي  در���س  اآالف  خم�صة 
الريا�صيات  م�����واد  خم��ت��ل��ف  ت��غ��ط��ي 
والفيزياء والكمياء واالأحياء والعلوم 
تواكب  التي  العربية  واللغة  العامة 
يتوافق  ومب��ا  العاملية،  املناهج  اأح��دث 
منظومات  يف  امل��ع��ت��م��دة  امل��ن��اه��ج  م���ع 
التعليم الر�صمي واخلا�س يف الوطن 
ال��ع��رب��ي. وي��ت��وف��ر حم��ت��واه��ا جماناً 
الأكرث من 50 مليون طالب عربي يف 
اأن��ه يف متناول  العامل، كما  اأنحاء  كل 
املوؤ�ص�صات  وك��اف��ة  واالأه����ايل  املعملني 

التعليمية يف الوطن العربي.
اأي مكان يف  اأي �صخ�س يف  وي�صتطيع 
العامل الدخول اإىل من�صة “مدر�صة” 
والت�صجيل فيها واال�صتفادة من كافة 
حمتواها التعليمي جماناً من خالل 
https://madrasa. موقعها: 

org

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

اأكد اللواء علي عبد اهلل بن علوان 
ال��ن��ع��ي��م��ي ق��ائ��د ع���ام ���ص��رط��ة راأ����س 
اخليمة، اأن اأمن و�صالمة املوظفني 
قائمة  يف  ي������اأت������ي  وامل������راج������ع������ني 
االأولويات احلكومية التي تعتمدها 
املال  راأ������س  واأن  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارة 
التي  االأغ��ل��ى  ال���رثوة  ه��و  الب�صري 
نحافظ  اأن  جميعاً  علينا  يتوجب 

عليها .
�صل�صلة  م����ع  مت���ا����ص���ي���اً  ذل�����ك  ج�����اء 
ال��ت��داب��ري ال��وق��ائ��ي��ة واالإج�������راءات 
االح�����رتازي�����ة املُ���ت���ب���ع���ة يف ال���دول���ة 
الطارئة  احل�����االت  ك��اف��ة  مل��واج��ه��ة 
ع��ل��ى �صمان  ح��ر���ص��اً  وامل��ح��ت��م��ل��ة، 
اجلاهزية واال�صتمرارية يف تقدمي 
اأف�������ص���ل واأج���������ود اخل�����دم�����ات على 
امل�����ص��ت��وي��ني ال���داخ���ل���ي واخل���ارج���ي 
ب�����ص��ورة عامة،  ال��داخ��ل��ي��ة  ل�����وزارة 
وال���ق���ي���ادة ال��ع��ام��ة ل�����ص��رط��ة راأ�����س 

اخليمة ب�صورة خا�صة.
االأنظمة  على  �صعادته  اطلع  حيث 
والذكية  االل��ك��رتون��ي��ة  وال���ربام���ج 
الرقمي  ال���رتا����ص���ل  م��ن�����ص��ة  ع����رب 
ل�صرطة  العامة  بالقيادة  اخلا�صة 
جاهزية  من  للتاأكد  اخليمة،  راأ���س 
بع�س  تنفيذ  يف  ُبعد  عن  التوا�صل 
الوحدات  ك��اف��ة  ب��ني  االج��ت��م��اع��ات 

ال�صرطية  واالأق�������ص���ام  واالإدارات 
حتقيقاً ال�صتمرارية االعمال.

توجهات احلكومة  :
واأكد  اللواء علي بن علوان النعيمي، 
الرقمية  الرتا�صل  من�صة  انطالق 
ال��ع��ام��ة ل�صرطة  ل��ل��ق��ي��ادة  ال��ت��اب��ع��ة 
راأ�س اخليمة، وهي منظومة تقنية 
م���ت���ط���ورة ع��ل��ى درج�����ة ع��ال��ي��ة من 
الكفاءة، ولديها القدرة على �صمان 
ان�صيابية االجتماعات، واتخاذ كافة 

ب�صاأنها، وذلك  الالزمة  االإج��راءات 
االأعمال  ا���ص��ت��دام��ة  ع��ل��ى  ح��ر���ص��اً 
منذ  العامة  القيادة  اأطلقتها  التي 
عام 2017م، بهدف دعم توجهات 
ا�صتمرارية  و����ص���م���ان  احل���ك���وم���ة، 
واإ�صعاد  ر�صا  حتقق  التي  االأع��م��ال 
واخلارجيني  الداخليني  املتعاملني 
مبا ي�صهم يف حتقيق جودة احلياة.

واأ�����ص����اف  ال���ل���واء ع��ل��ي ب���ن علوان 
الرتا�صل  م��ن�����ص��ة  اأن  ال��ن��ع��ي��م��ي، 
تقنياً  االجتماعات  واإدارة  الرقمية 

الطارئة  احل���االت  ك��اف��ة  ت�صتوعب 
متكينها  خ��الل  م��ن  واال�صتثنائية 
للتوا�صل بني كافة املوظفني ، عرب 
تفعيل نظام بع�س االجتماعات عن 
واالإدارات  ال��وح��دات  ك��اف��ة  ُب��ع��د يف 
وتخزين  ال�����ص��رط��ي��ة،  واالأق���������ص����ام 
�صيوفر  ما  وهذا  امللفات،  وم�صاركة 
الوقت واجلهد على املوظفني ويعزز 
واال�صتدامة  واالإن��ت��اج��ي��ة  ال��ك��ف��اءة 
جهود  بف�صل  ال�صرطي  العمل  يف 

وتكاتف اجلميع.

ابتكار �شخ�شيات كرتونية تقدم الدرو�س بقالب ق�ش�شي ممتع وحتفز خيال الطلبة

من�صة مدر�صة االإلكرتونية للتعلُّم عن بعد تطّور منهاجًا متكاماًل للغة العربية متاحًا جمانًا ملاليني الطلبة واملعلمني واالأهايل

انطالق من�شة الرتا�شل الرقمية 

قائد عام �صرطة راأ�ض اخليمة : راأ�ض املال الب�صري 
هو الرثوة االأغلى التي يتوجب احلفاظ عليها 

اإقامة دبي ت�صيف خدمة جديدة على باقة اآمر 

•• دبي-وام:

املو�صمية  ال�صبكة  ت�صغيل  مبادرة  تطبيق  على  بدبي  واملوا�صالت  الطرق  هيئة  تعمل 
ا�صتكملت م�صروعها  اأن  العام اجلاري بعد  البحري يف وقت الحق من  النقل  لو�صائل 
اال�صتفادة  لها من خالل  التابعة  البحري  النقل  و�صائل  تذاكر  نظام  باأمتتة  اخلا�س 
من البيانات ال�صخمة التي تت�صمن جميع املعلومات اخلا�صة بخدمات النقل البحري 
ومنها اأعداد الركاب واالإي��رادات ومعدالت اال�صغال املحققة باأدق التفا�صيل التي من 
اأن ترثي درا�صات تطوير اخلدمات وحت�صني كفاءة ال�صبكة ب�صكل كبري. وقال  �صاأنها 
يف  العامة  املوا�صالت  مبوؤ�ص�صة  البحري  النقل  اإدارة  مدير  الها�صمي  بكر  اأبو  حممد 
هيئة الطرق واملوا�صالت “ لقد اأتاحت لنا مبادرة اأمتتة تذاكر و�صائل النقل البحري 
من خالل اال�صتعانة بالبيانات ال�صخمة املزيد من املرونة للتح�صري لتطبيق مبادرة 

والدقة  بالكفاءة  الو�صائل  هذه  ت�صغيل  يف  البحري  النقل  لو�صائل  املو�صمية  ال�صبكة 
املطلوبتني وح�صب خطط مدرو�صة، و�صعتها الهيئة يف هذا املجال ووفق جداول زمنية 

دقيقة ا�صتنادا اإىل اأرقى املمار�صات العاملية يف هذا املجال من املوا�صالت العامة “.
طريقة  ا�صتخدام  امل�صروع  ه��ذا  درا���ص��ة  منهجية  ت�صمنت  “ لقد  الها�صمي:  واأ���ص��اف 
تاأثري  ت��وق��ع  مت  ح��ي��ث  ال��ب��ح��ري،  ال��ن��ق��ل  �صبكة  ب��ي��ان��ات  حتليل  يف  ال��ت��ن��ب��وؤي  التحليل 
اأعداد  على  الرحالت  تقاطر  وزم��ن  الت�صغيل  مواعيد  يف  ال�صبكة  ومرونة  التغيريات 
ت�صمنت  كما  البحري،  النقل  و�صائل  رك��اب  وع��دد  واإي���رادات  االإ�صغال  ون�صب  الركاب 
 “  Algorithm “ داخلية  خ��وارزم��ي��ات  تطوير  امل�صروع  بهذا  اخلا�صة  الدرا�صة 
املتعددة وو�صع خطة ت�صغيل مرنة  امل�صادر  ال�صخمة من  البيانات  لتحليل ومعاجلة 
امل�صتقبلية يف هذا  البيانات  اأي�صا يف حتليل  ا�صتخدامها  ل�صبكة النقل البحري ميكن 

القطاع “ .

•• اأبوظبي-وام: 

االإماراتية  نا�صر اجلنيبي رئي�س رابطة املحرتفني  اأكد عبد اهلل 
اأن يوم االأم فر�صة للتعبري عن الفخر واالعتزاز وال�صكر التقدير 
العام  الن�صائي  ال�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة االحتاد  ل�صمو 
االأعلى  الرئي�صة  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�صة 
لكل  وتقدمه  قدمته  ملا   ، االإم���ارات  اأم  االأ�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة 
حدود،  بال  عطاء  باأ�صرها من  ولالإن�صانية  االإم��ارات  وبنات  اأنباء 

االأبرار  �صهدائنا  الأم��ه��ات  ال�صكر  لتقدمي  اأي�صا  فر�صة  اأن��ه  كما 
اأ�صا�س  االأم  اجلنيبي  وقال  للوطن.  فداء  اأبنائهن  قدمن  اللواتي 
نه�صة املجتمع، واالحتفال بها ا�صتح�صار ملاآثرها وعطائها الذي 
ال ين�صب، ودورها الفعال يف بناء املجتمع، ونه�صته وتقدمه. واإذ 
مبارك   بنت  فاطمة  ال�صيخة  ل�صمو  التربيكات  اآي��ات  اأ�صمى  نرفع 
اأم االإم��ارات ، رمز االأمومة والعطاء، نبارك ل�صموها املكانة التي 
القيادة  دعم  بف�صل  املجاالت  خمتلف  يف  االإماراتية  االأم  حققتها 

الر�صيدة .، ونتمنى لها املزيد من التطور والرقي واالزدهار.

اجلنيبي: يوم االأم ذكرى نفتخر فيها 
مباآثر اأم االإمارات وعطاء اأمهات ال�صهداء

طرق دبي تطبق مبادرة ال�صبكة املو�صمية لو�صائل النقل البحري
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة -وام:

للتعليم  ال�����ص��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  اأع��ل��ن��ت 
اخلا�س اإكتمال ا�صتعدادها لتطبيق 
يبداأ  ال��ذي  بعد  عن  التعليم  نظام 
مدر�صة   116 يف  االأح������د  ال���ي���وم 
تطبق 10 مناهج خمتلفة يدر�س 
فيها ما يربو على 200 األف طالب 
م��وؤك��دة وج���ود عملية   .. وط��ال��ب��ة 
التجهيزات  ل��ك��اف��ة  ���ص��ام��ل  تقييم 
للتاأكد  للمدار�س  والفنية  التقنية 
من اجلاهزية وتوفري االحتياجات 
الالزمة لذلك حيث تعمل الهيئة 
التدابري  كافة  واتخاذ  تنفيذ  على 
واالإج�������������راءات ط���ب���ق���اً ل���ل���ق���رارات 
ال�صادرة يف هذا ال�صاأن من اجلهات 

الر�صمية يف الدولة.
ال���ع���وام���ل التي  ال��ه��ي��ئ��ة  وح������ددت 
املدار�س  ج��اه��زي��ة  يف  دورا  ل��ع��ب��ت 
اخلا�صة اأبرزها تنفيذ الهيئة 10 
ادارات  م�صتهدفة  تفاعلية  ور����س 
املدار�س ومعلمي املواد وامل�صاعدين 
املرحلة  ملتطلبات  وفقا  لتاأهيلهم 
جامعة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  ال���راه���ن���ة 
حمدان بن حممد الذكية وجامعة 
هل�صنكي وموؤ�ص�صة مبادارت حممد 
ب��ن را���ص��د اآل م��ك��ت��وم ال��ع��امل��ي��ة اىل 
ج����ان����ب ت����وف����ري ب���ع�������س امل����دار�����س 
بني  للتوا�صل  مبا�صر  بث  ملن�صات 

ملن�صات  واأخ����رى  وال��ط��ال��ب  املعلم 
وتبنيهم  مبا�صر  بث  دون  تعليمية 

ملبادرات داعمة.
قبل  ال���ور����س  ه���ذه  تقييم  و���ص��ي��ت��م 
التعلم  جتربة  تنفيذ  وبعد  واأثناء 
التغذية  �����ص����وء  ويف  ب����ع����د  ع�����ن 
يلزم  م��ا  �صياغة  مي��ك��ن  ال��راج��ع��ة 
اآثار  وجت���اوز  ال��ق��وة  نقاط  لتعزيز 
كل  يف  طبيعي  اأم���ر  وه��و  ال�صعف 

عملية تقييم.
هيئة  مدير  احلو�صني  علي  واأك���د 
ال�صارقة للتعليم اخلا�س جاهزية 
الف�صل  ل��ب��دء  اخل��ا���ص��ة  امل���دار����س 
ال��درا���ص��ي ال��ث��ال��ث واالأخ����ري للعام 
ال��درا���ص��ي اجل������اري.. م�����ص��ريا اىل 
كافة  كثب  ع��ن  ت��واك��ب  الهيئة  اأن 
التجهيزات بهدف االطمئنان على 
الكامل  للتنفيذ  املدار�س  ا�صتعداد 

املدار�س يف حال حدوث  وم�صاعدة 
باأولياء  اأي معوقات تذكر.. مهيبا 
االأم����ور ال��ت��ع��اون ال��ت��ام م��ع الهيئة 
املنا�صبة  التعليمية  البيئة  وتهيئة 
العملية  ���ص��ري  ل�����ص��م��ان  ل���الأب���ن���اء 
التعليمية وفقا للمتوقع واملاأمول.

بتطبيق  ب���داأت  الهيئة  اأن  واأو���ص��ح 
ب��ع��د جتريبيا  ع���ن  ال��ت��ع��ل��م  ن��ظ��ام 
من  لال�صتفادة  مدار�س  �صت  على 
اختيار  اأن  اىل  م�صريا  جت��ارب��ه��ا.. 
ت��ل��ك امل���دار����س ج���اء وف���ق معايري 
املناهج  تنوع  فيها  روعي  اختيارية 
ال���درا����ص���ي���ة امل���ق���دم���ة ا����ص���اف���ة اىل 
اىل  مدر�صة  من  اجلاهزية  تفاوت 
وامل�صتوى  التدري�س  ول��غ��ة  اخ���رى 
املدار�س  بجميع  و�صوال  الدرا�صي 
اىل اأرقى املعايري العاملية.. م�صريا 
تزويد  مت  اح�صائي  ا�صتبيان  اىل 
ل��ل��وق��وف على  ب��ه  امل��دار���س  ادارات 

احتياجات الطلبة.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال را���ص��د ن��ا���ص��ر بو 
�صب�س مدير اإدارة تقنية املعلومات 
كوادر  م��ن  متتلكه  مب��ا  الهيئة  اإن 
ا�صرتاتيجية  وخ���ط���ط  ب�����ص��ري��ة 
ق����ادرة ع��ل��ى اجن���اح جت��رب��ة التعلم 
الدولة يف  التي تخو�صها  بعد  عن 
ظروف ا�صتثنائية ت�صتوجب تعاون 
وتكاتف اجلهود بعيدا عن ال�صلبية 
التحديات  حت��وي��ل  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 

والعطاء  ل��ل��ع��م��ل  حم����ف����زات  اىل 
واالجناز.. منوها بحر�س املدار�س 
الطلبة  اأب���ن���ائ���ه���ا  م�����ص��ل��ح��ة  ع��ل��ى 
وداع���ي���ا اىل و���ص��ع جم��م��وع��ة من 
ال�����ص��واب��ط ل�����ص��م��ان ح�����ص��ن �صري 

العملية التعليمية.
كافة  وج��ه��ت  الهيئة  اأن  واأَ����ص���اف 
جتربة  بتنفيذ  اخل��ا���ص��ة  امل��دار���س 
االأمور  واأولياء  الطلبة  مع  عملية 
للتاأكد من جاهزية وفعالية جميع 
عن  وتابعت  والتطبيقات  الربامج 
ك��ث��ب م��ن خ���الل غ��رف��ة العمليات 
املركزية بها التجربة العملية التي 

مت اإجراوؤها.
للتعليم  ال�����ص��ارق��ة  هيئة  اأن  ي��ذك��ر 
اخل��������ا���������س م�����ن�����ح�����ت امل��������دار���������س 
الختيار  احل����ري����ة  م����ن  م�������ص���اح���ة 
والتطبيقات  التعليمية  املن�صات 
االإل��ك��رتون��ي��ة ال��ت��ي ت�����ص��اع��ده��ا يف 
بعد  عن  التعلم  مقت�صيات  تنفيذ 
االختيارات  تلك  تن�صجم  اأن  على 
االلكرتونية  االأج��ه��زة  طبيعة  مع 
املتوفرة للطلبة واأن تكون خفيفة 
من حيث التحميل واأن ال يرتتب 
احل�������ص���ول ع��ل��ي��ه��ا م���ق���اب���ل م����ادي 
تخفيفا على كاهل الطلبة واأولياء 
االأمور يف حتمل املزيد من النفقات 
التجربة  بهذه  للمبا�صرة  الالزمة 

اجلديدة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

“م�صت�صفى  جم����م����وع����ة  اع����ل����ن����ت 
من�صاآتها  ج��م��ي��ع  و���ص��ع  االمارات” 
يف  خمترباتها  و  الطبية  وم��راك��زه��ا 
خدمة املواطنني واملقيمني على اأر�س 
الوطن �صمن  لنداء  تلبية  االم��ارات 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
امل�صلحة ، ويف اطار حر�س �صموه على 
���ص��الم��ة امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني على 
اأر�س دولة االمارات العربية املتحدة 
، ان�صجاما مع اجلهود الوطنية التي 
تقوم بها موؤ�ص�صات الدولة للحد من 
“كوفيد- امل�صتجد  كورونا  فايرو�س 

. تداعياته  19” واحتواء 

•• ال�صارقة - وام:

تقرير  يف  اخلريية  ال�صارقة  بجمعية  والكفاالت  امل�صاريع  اإدارة  قالت 
الذي  العاملي  املياه  بيوم  العامل  احتفاالت  مع  تزامنا  ام�س-  اأ�صدرته 
يوافق الثاين والع�صرين من �صهر مار�س من كل عام - اأن عدد الفئات 
امل�صتفيدة من م�صاريع االآبار التي مت تنفيذها خالل عام 2019 بلغت 

املليون م�صتفيد يف عدد من البلدان التي تعاين اجلفاف وندرة املياه.

الفئات  م�صاندة  يف  ال��رائ��د  اجلمعية  دور  ليوؤكد  التقرير  ه��ذا  وي��اأت��ي 
املحتاجة خا�صة يف املناطق النائية حول العامل مبا يتوافق مع روؤيتها 
االأمني  الدخان  مبارك  عبداهلل  وق��ال  اخلريية.  واأهدافها  االإن�صانية 
العام جلمعية ال�صارقة اخلريية اإن اإدارة امل�صاريع متكنت بعد عدد من 
ال�صنوات  خ��الل  متت  التي  امليدانية  وال��زي��ارات  امل�صتفي�صة  الدرا�صات 
املا�صية من حتديد اأكرث املواقع احتياجا للم�صاريع اخلريية مبا يخدم 
املحتاجني وامل�صتحقني حيث مت خالل العام املا�صي حفر 9669 بئرا 

مبا  النائية  املناطق  اإىل  النقية  املياه  توفري  بهدف  ال�صبكات  ومتديد 
النقية..  املياه  ندرة  ب�صبب  اليومية  معاناتهم  �صكانها  كاهل  يرفع عن 
م�صريا اىل اأن تلك االآبار غطت مناطق �صا�صعة يف دول اأفريقيا واآ�صيا 
االآبار  حفر  مل�صروع  واملتربعني  املح�صنني  وم�صاندة  دعم  بف�صل  وذلك 
اأن اجلمعية تعي االأهمية البالغة  وكذلك حملة �صقيا اخلري. واأ�صاف 
اأفريقيا  دول  من  الكثري  ي�صرب  ال��ذي  اجلفاف  ظل  يف  امل�صروع  لهذا 
والعميقة  وال�صطحية  الكهربائية  بني  ما  تنوعت  االآب���ار  اأن  مو�صحا 

للمنطقة  احلغرافية  والطبيعة  ال�صكان  عدد  وفق  وذل��ك  واالإرت��وازي��ة 
املطلوبة والتي تختلف من منطقة الأخ��رى ومن بلد الآخر.  والتكلفة 
لفت اإىل اأن جهود اجلمعية ارتكزت خالل العامني املا�صيني على تو�صيع 
ال�صهاريج  اإن�صاء  على  وحر�صت  االآب���ار  م�صاريع  من  اال�صتفادة  حجم 
�صاأنها توفري مياه  ال�صم�صية والتي من  التي تعمل بالطاقة  ال�صخمة 
ال�صرب لقطاع كبري من ال�صكان يف عدة قرى متجاورة وهو من �صاأنه ان 

يوؤدي اإىل اال�صتقرار والطماأنينة ون�صر البهجة لدى امل�صتفيدين.

•• اأبوظبي-وام:

معاملة  و432  اآالف   6 اأب��وظ��ب��ي  جل��م��ارك  العامة  االإدارة  مفت�صات  اأجن���زت 
 80 نحو  يبلغ  �صنوي  مبعدل  اجل��اري  العام  من  يناير  �صهر  خ��الل  جمركية 
األف معاملة اإ�صافة اإىل العديد من ال�صبطيات ما يوؤكد قدرة املراأة االإماراتية 
اإىل جانب اأخيها الرجل على امل�صاهمة يف حماية املجتمع واحلفاظ على اأمنه 

وا�صتقراره من خالل فح�س ومراقبة الب�صائع وتي�صري حركة التجارة.
وميتلك العن�صر الن�صائي يف جمارك اأبوظبي �صفات ا�صتثنائية تتمثل يف القدرة 
على حتليل لغة اجل�صد وقوة املالحظة والتدقيق ما جعل املراأة االإماراتية ركنا 

اأ�صا�صيا يف عمليات التفتي�س اجلمركي باالإمارة .
وحر�صت وكالة اأنباء االإمارات وام على التواجد يف �صالة القادمني اإىل الدولة 
اأبوظبي الدويل لالطالع على طبيعة عمل بنات االإم��ارات وقدراتهن  مبطار 
القيام  ع��ل��ى  وح��ر���ص��ه��ن  وامل��ه��رب��ة  امل��م��ن��وع��ة  امل����واد  ع��ن  بالك�صف  يتعلق  فيما 
بعملهن وفق اأعلى املمار�صات العاملية بهدف حماية الوطن واحلفاظ على اأمنه 

وا�صتقراره.
واأكد �صعادة را�صد الحج املن�صوري مدير عام االإدارة العامة جلمارك اأبوظبي 
يف ت�صريح ل� وام حر�س جمارك اأبوظبي على توفري اأحدث التقنيات والربامج 

اأبوظبي  جمارك  موظفي  مهارات  وتطوير  وتاأهيل  الإع��داد  واملبتكرة  النوعية 
الواقع  تقنيات  ع��رب  امل�صتمر  ال��ت��دري��ب  خ��الل  م��ن  منهم  املفت�صني  �صيما  ال 

االفرتا�صي والذكاء اال�صطناعي يف اآلية التفتي�س اجلمركي.
يلعنب  اجلمركيني  املفت�صني  من  الن�صائية  الكفاءات  اأن  اإىل  املن�صوري  ولفت 
دورا مهما يف هذا املجال، م�صريا اإىل تخريج 50 عن�صرا من مفت�صي اجلمارك 
خالل العام املا�صي مزودين باأحد التقنيات وو�صائل التفتي�س املتبعة عامليا منهم 
20 مفت�صة جمركية وهو ما يوؤكد م�صاهمة املراأة االإماراتية يف م�صرية التنمية 

ال�صاملة التي ت�صهدها االإمارات يف كافة املجاالت خا�صة قطاع اجلمارك.
االإجن��ازات يف  العديد من  ا�صتطاعت حتقيق  االإماراتية  امل��راأة  اأن  اإىل  واأ�صارت 
تخ�ص�صية  وظ��ائ��ف  تقلدت  حيث  وامل��ي��داين  اجلمركي  بالعمل  قيا�صي  وق��ت 
اال�صرتاتيجي  املحور  يف  وه��ام  اأ�صا�صي  دور  ولها  جمركية  كمفت�صة  جمركية 
جلمارك اأبوظبي وهو حتقيق االأمن والذود عن الوطن من املخاطر بتمكينها 
العامة  االإدارة  اأن  اإىل  ون��وه  باأبوظبي.  اجلمركية  املنظومة  يف  فاعال  عن�صرا 
�صباطا  الن�صائي  العن�صر  وتهيئة  ا�صتقطاب  على  تعمل  اأب��وظ��ب��ي  جل��م��ارك 
ومفت�صني وو�صع برامج تطويرية ل�صقل مهاراتهن ورفع كفاءاتهن املهنية يف 
التفتي�س اجلمركي با�صتخدام اأحدث التقنيات التكنولوجية يف هذا املجال من 

خالل توفري بيئة عمل قائمة على االإبداع واالبتكار والتميز.

االإماراتية  النماذج  واإحدى  رئي�صي  اأحمد �صابط جمارك  بدورها قالت مي�صا 
الرائدة التي التحقت بقطاع اجلمارك منذ عام 2006 وتعمل مفت�صة يف مطار 
اأبوظبي الدويل، اإن �صنوات عملها اأك�صبتها خربة تراكمية اأهلتها للقيام باملهام 
املوكلة اإليها على اأكمل وجه وذلك من خالل قوة املالحظة والتدقيق اإ�صافة 
اإىل التدريب امل�صتمر من خالل ور�س العمل والدورات التدريبية التي تقيمها 
امل�صافرين  و�صعادة  ر�صا  معدالت  اأعلى  حتقيق  يف  ي�صهم  مبا  ملفت�صيها  االإدارة 

واإنهاء اإجراءاتهم ب�صرعة كبرية مع احلفاظ على اأمن الوطن وا�صتقراره.
واأ�صافت اأنه يف حال اال�صتباه بوجود اأي مواد حمظورة داخل حقيبة امل�صافر يتم 
حتويل احلقيبة اإىل املوجه التخاذ االإجراءات الالزمة، م�صرية اإىل اأن خربتها 
اأهلتها للك�صف املبكر وال�صريع جلميع حاالت  14 عاما  ل�  العملية التي متتد 
اجلمركي  التفتي�س  قطاع  اأن  اإىل  منوهة  واملحظورة،  املمنوعة  امل��واد  تهريب 
اإبداعية  ق���درات  ذات  ب�صرية  عنا�صر  اإىل  ويحتاج  امل�صتمر  بالتجديد  يت�صم 
متنوعة ودائمة البحث عن الريادة والتميز كون االبتكار واالإبداع اأ�صبحا اأهم 
�صمات الواجب توافرها يف منظومة العمل اجلمركي ال �صيما قطاع التفتي�س 

من خالل االلتحاق بالدورات التدريبية واملهنية املتطورة عامليا”.
وحول طبيعة عملها يف ظل الظروف املحيطة بفريو�س كورونا امل�صتجد كوفيد-

19 .. قالت مي�صا اأحمد اإن واجبها كمفت�صة يحتم عليها االلتزام باالإجراءات 

االح���رتازي���ة امل��ق��ررة م��ن ق��ب��ل اجل��ه��ات املعنية يف ال��دول��ة م��ن خ���الل ارت���داء 
الكمامات والقفازات وغريها من االإج��راءات االحرتازية وذلك للم�صاهمة يف 

احلد من انت�صار الفريو�س واحلفاظ على ال�صالمة العامة .
ال�صعبة  العمل  بيئات  االإماراتية  امل��راأة  دخ��ول  الف�صل يف  اأحمد  وترجع مي�صا 
رئي�صة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  ودعم  ورعاية  الر�صيدة  القيادة  اإىل 
الرئي�صة  والطفولة  لالأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�صة  العام  الن�صائي  االحت��اد 
االأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية االأ�صرية لبنات االإمارات حتى اأ�صبحن يتبواأن العديد 

من املواقع القيادة واأثبنت جدارتهن .
الكوادر  اأبوظبي حتر�س على تطوير  العامة جلمارك  االإدارة  اأن  اإىل  واأ�صارت 
الب�صرية من خالل اطالعهم امل�صتمر على اأحدث و�صائل االإخفاء اإ�صافة اإىل 
الدورات التدريبية املتخ�ص�صة منها قراءة لغة اجل�صد والتعامل مع اجلمهور 

والكا�صف االأمني وذلك بهدف حماية الوطن واحلفاظ على اأمنه وا�صتقراره.
اأبوظبي  جمارك  يف  الب�صري  بالعن�صر  املتعلق  االأداء  موؤ�صر  اأن  بالذكر  جدير 
امليدانية  اجل��م��رك��ي��ة  ال��وظ��ائ��ف  يف  امل����راأة  م�صاهمة  ن�صبة  ارت��ف��اع  اإىل  ي�صري 
والقيادية واالإ�صرافية واالإدارية وهو ما يعد اجنازا كبريا ودورا حموريا فعاال 
مل�صاهمة املراأة يف تعزيز ر�صالة وا�صرتاتيجية جمارك اأبوظبي املتمثلة يف حماية 

اأمن الوطن وازدهاره االقت�صادي.

خريية ال�صارقة : مليون م�صتفيد من م�صروع حفر االآبار خالل 2019 

مفت�صات جمارك اأبوظبي ينجزن 6432 معاملة خالل يناير 2020

••دبي-الفجر:

رفعت جمعية دار الرب اأحر التعازي لقيادة الدولة الر�صيدة 
اخلريي  القطاع  يف  وللعاملني  جميًعا،  االإم����ارات  واأب��ن��اء 
فار�صني  وا�صت�صهاد  برحيل  كافة،  ال��دول��ة  يف  وموؤ�ص�صاته 
االإم��ارات��ي يف  االإن�صاين  العمل  من فر�صان اخل��ري ورج��ال 
اليمن، خالل اأدائهم الواجب االإن�صاين والديني والوطني 
رئي�س  امل���زروع���ي،  وق���دم خلفان خليفة  ه��ن��اك.  وال��ق��وم��ي 
الهالل  لهيئة  التعازي  اأ�صدق  الرب”،  “دار  اإدارة  جمل�س 
االأح��م��ر االإم���ارات���ي، مب�صابها اجل��ل��ل ب��ف��ق��دان اث��ن��ني من 

طاقمها ومن “رجال اخلري واالإح�صان” على اأر�س اليمن، 
بكل  ووقوفها  الرب” الكامل  “دار  وت�صامن  دع��م  م��وؤك��دا 
طاقاتها واإمكاناتها وم�صوؤوليها والعاملني فيها مع الهيئة 

واأ�صرتي “�صهيدي العمل اخلريي” واأقاربهما.
االإرهابي  النكراء واالع��ت��داء  ال��رب( اجلرمية  واأدان��ت )دار 
اجلبان على رمزين من رموز العمل اخلريي واالإن�صاين، 
كر�صا وقتهما وجهودهما من اأجل مد يد العون واالإح�صان 
معاناة  من  والتخفيف  املحتاجني،  وم�صاعدة  للمنكوبني، 
االأطفال وكبار ال�صن والن�صاء واملر�صى وذوي االحتياجات 

اخلا�صة، وغريهم من امل�صت�صعفني.

هيئة ال�صارقة للتعليم اخلا�ض : نظام التعليم 
عن بعد يبداأ اليوم يف 116 مدر�صة

جمموعة م�صت�صفى االمارات ت�صع من�صاآتها الطبية 
وخمترباتها يف خدمة املواطنني واملقيمني

»دار الرب«: »فر�صان اخلري« يفتدون االإمارات والعمل االإن�صاين باأرواحهم
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طلبات اللتحاق بالربنامج مع بداية اأبريل املقبل

جامعة ال�صارقة تعلن عن طرح برنامج  الدكتوراة  يف االت�ص�����ال مع بدء الع�����ام االأكادميي اجل�ديد
•• ال�صارقة-الفجر:

ت��ف��ت��ح ج��ام��ع��ة ال�����ص��ارق��ة ب����اب ال��ق��ب��ول ل��الل��ت��ح��اق بربنامج  
الدكتوراة  يف االت�صال من كلية االت�صال باجلامعة اعتبارا من 
الربنامج مع  الدرا�صة يف هذا  لتبداأ  املقبل  اأبريل  �صهر  بداية 

بداية العام االأكادميي 2021-2020.  
اأعلن ذلك �صعادة االأ�صتاذ الدكتور حميد جمول النعيمي مدير 
ال��ربن��ام��ج اجل��دي��د والذي  اأن ه��ذا  ال�����ص��ارق��ة، م��وؤك��داً  جامعة 
الرتبية  وزارة  قبل  من  موؤخرا  واعتماده  عليه  املوافقة  متت 

االت�صال على  دكتوراة يف تخ�ص�س  برنامج  اأول  ُيعد  والتعليم 
م�صتوى كليات واأق�صام االت�صال واالإعالم يف الدولة. واأنه ياأتي 
 2019 مت�صياً مع اخلطة اخلم�صية اال�صرتاتيجية للجامعة 
اإىل زيادة  وت��ه��دف  ب��ه��ا ح��ال��ي��اً،  ال��ع��م��ل  ي��ت��م  وال��ت��ي   -2024
والدكتوراة  املاج�صتري  لربامج  العليا  ال��درا���ص��ات  برامج  ع��دد 
م�صتوى  على  االأوىل  ه��ي  االآن  اجلامعة  اأن  حيث  باجلامعة، 
تطرحها  التي  العليا  الدرا�صات  برامج  عدد  حيث  من  الدولة 
والتي ي�صل عددها اإىل 48 برناجماً يف خمتلف التخ�ص�صات 
برنامج ماج�صتري  دبلوم عال و31  برنامج   2 بينها عدد  من 

وال�صحية  الطبية  التخ�ص�صات  يف  دكتوراة"،  برنامج  و15 
والعلمية واالإن�صانية والقانونية وال�صرعية.   

يف  �صي�صاهم  الربنامج  هذا  اأن  اجلامعة  مدير  �صعادة  واأ�صاف 
االأكادميية  املجاالت  الدولة يف  الوطنية الأبناء  القدرات  "بناء 
والبحوث التطبيقية املتعلقة باالت�صال، من جانب ومن جانب 
اآخر يلبي حاجة اأ�صواق العمل و�صناع قرار يف ميادين االإعالم 
يحقق  اأن��ه  عن  ف�صال  بالدولة،  العامة  والعالقات  واالت�صال 
رغ��ب��ة ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��اح��ث��ني احل��ا���ص��ل��ني ع��ل��ى املاج�صتري يف 
ا�صتكمال درا�صاتهم للح�صول على درجة الدكتوراة. كما ي�صعى 

اإىل تاأهيل االأجيال امل�صتقبلية من الباحثني واالأ�صاتذة والقادة 
واملمار�صني يف جمال االت�صال القادرين على مواكبة التطورات 
التحديات  ومواجهة  الرقمية  االت�صال  لتكنولوجيا  ال�صريعة 
التي ت�صنعها هذه التطورات على كل امل�صتويات. حيث تعاظمت 
احلاجة اإىل رفد اأ�صواق العمل باأجيال جديدة من املتخ�ص�صني 
يف ميدان التعليم والبحث العلمي قادرين على التعامل الفعال 
على  املختلفة  تاأثرياتها  وفهم  احلديثة  التوا�صل  و�صائل  مع 
و�صائل االإعالم والعالقات العامة والثقافة وموؤ�ص�صات املجتمع 

املختلفة.

�شحر حمزة اإميان ال�شقار ثناء عبد العظيم �شعد املهري نا�شر حممد بن مفتاح ال�شام�شي  عادل احلالوي

وليد عثمان حممد �شالح حممد اأحمد ال�شناويغادة كمال حممد �شمري عمرو اأحمد 

الإمارات حتارب كورونا

اإعالميون ي�صيدون بدور االإمارت يف احلد من انت�صار فريو�ض كورونا
•• تغطية : اأ�صامة عبد املق�صود  

عندما يديل االإعالمي االإمريكي 
�صتيف هاريف باإ�صارة يف برناجمه 
ال�����ص��ه��ري ب�����اأن ح���ك���ام االإم�������ارات 
�صعبهم  حلماية  �صئ  كل  بفعلون 
امتنانه  ع��ن  معربا  ك��ورون��ا  م��ن 
ب��اأن دول��ة االإم���ارات االأك��رث اأمانا 
ك��وك��ب االأر�����س يف والوقت  ع��ل��ى 
ال��راه��ن ول��دي��ه��م اأدن���ى معدالت 
ال���وف���اة واالأ����ص���اب���ة ، ف��ع��ل��ي��ن��ا ان 
بروؤية  ونهتم  البلد  بهذا  نفتخر 
التدابري  يف  االإع��الم��ي��ني  واأراء 
من  للحد  الدولة  اتخذتها  التى 

اأنت�صار هذا الفريو�س اخلطري.
ب���ن مفتاح  ي����رى ن��ا���ص��ر حم��م��د 
ال�����ص��ام�����ص��ي رئ��ي�����س وك���ال���ة ليوا 
االإج�������������راءات  اأن  االإع�����الم�����ي�����ة 
االح����رتازي����ة يف االإم�������ارات جتاه 
ف���ريو����س ك����ورون����ا امل�����ص��ت��ج��د قد 
اإن�����ص��ان��ي��ا فريًدا  ط��اب��ع��ا  ات���خ���ذت 
وغ���ري م�����ص��ب��وق يف ال��ت��ع��ام��ل مع 
االأوبئة التي عرفها العامل خالل 
ال�������ص���ن���وات امل��ا���ص��ي��ة وق�����ال لقد 
ب��ادرت دول��ة االإم���ارات اإىل تاأكيد 
العاملي  االإن�صاين  للعمل  ريادتها 
الب�صرية  حماية  موقف  باتخاذ 
بفريو�س  االإ�صابة  تداعيات  من 
على  ذل���ك  يقت�صر  ومل  ك���ورون���ا 
توفري الرعاية الطبية والتوعية 
املقيمني  وك��ل  ل�صعبها  ال�صحية 
امتدت م�صاعيها  بل  اأر�صها  على 
ال�صعوب  ح��م��اي��ة  اإىل  وج��ه��وده��ا 
وال�صديقة  ال�صقيقة  ال���دول  يف 
بف�صل توجيهات القيادة الر�صيدة 

بكل حكمتها ال�صديدة.
وق����ال ال��ك��ات��ب ال�����ص��ح��ف��ي وليد 
عاملية  االأزم��ة  اأن  �صحيح  عثمان 
االأنظمة  تقريبا  اأمامها  وت�صاوت 
ال���������دول ويف  ك�����ل  ال�������ص���ح���ي���ة يف 
باملتقدمة  امل��و���ص��وف��ة  مقدمتها 
ل��ك��ن ال���ف���ارق اجل���وه���ري ك���ان يف 
���ص��رع��ة ال��ت��ح��رك وت�����ص��خ��ري كل 
"كورونا"  مل��واج��ه��ة  االم��ك��ان��ي��ات 
واأعرتاف منظمة ال�صحة العاملية 
فحو�س  يف  االإم�������ارات  ب�����ص��دارة 
مهم  تتويج  هو  الفريو�س  ك�صف 
م��ن ه���ذه امل��رح��ل��ة، ل��ك��ن الدولة 
النا�س  حياة  ب�صون  اك��رث  معنية 
وزوارا  وم���ق���ي���م���ني  م����واط����ن����ني 
هى  االإن�صانية  واملدينة  و�صيوفا، 
تعبري اأبلغ عن نهج الدولة املعنية 
نظر  بال  االأول  املقام  يف  بالب�صر 
عدم  ميكن  وال  اآخ��ر،  اعتبار  اإىل 
القيادة  ع��ن��د حت��رك��ات  ال���وق���وف 
الر�صيدة يف االإم��ارات التى توؤكد 
كل يوم قوال وفعال انحيازها اأوال 

ما  ك��ل  على  و�صيوخها  االإم����ارات 
يفعلونه للمحافظة علينا 

�صحر  االإع��الم��ي��ة  الكاتبة  ت��ق��ول 
حمزة تعترب  االإمارات من الدول 
ال�����ص��ب��اق��ة يف ات����خ����اذ اإج��������راءات 
انت�صار  م����ن  ل��ل��ح��د  اح�����رتازي�����ة 
كورونا كوفيد 19 املنت�صر يف دول 
عدة يف العامل ،وحر�صا من قيادة 
مواطنيها  �صحة  على  االم���ارات 
وامل���ق���ي���م���ني ع���ل���ى ار����ص���ه���ا فقد 
بخطوات  وقائية  تدابري  اتخذت 
كبري  ب�صكل  �صاهمت  مت�صارعة 
النا�س والتخفيف من  يف طماأنة 
ال  الوباء  انت�صار  من  تخوفاتهم 
املعابر  ع��رب  تعامالتها  يف  �صيما 
وفح�صها  املطارات  يف  احلدودية 
القادمني اليها ووقف التاأ�صريات 
لبع�س  ال����ط����ريان  وحم����دودي����ة 
ال������دول وال��ت��ع��ل��ي��م وال���ع���م���ل عن 
التجمعات  اأم��اك��ن  واإغ����الق  بعد 
الت�صوق  م����راك����ز  يف  ال��ب�����ص��ري��ة 
املتعاملني  خ����دم����ات  وم�����راك�����ز 
ومراكز ا ل�صرطة  ومبحاكم دبي 
وال�����ص��ارق��ة وغ��ريه��ا ا���ص��اف��ة اإىل 
ت��ع��ام��الت��ه��ا م���ع امل�����ص��ت��ب��ه��ني بهم 
و�صعهم  يف  ب��ال��وب��اء  ب��اإ���ص��اب��ت��ه��م 
ب��خ��دم��ة خم�س  ب��ح��ج��ر ���ص��ح��ي 

جنوم. 
ي��ق��ول االإع���الم���ي حم��م��د �صمري 
م���ذي���ع ب�������ص���وت ال����ع����رب مم����ا ال 
�صك فيه اأن حكومات ال��دول بال 
اال�صتجابة  يف  ت��اأخ��رت  ا�صتثناء 
كورونا  ف��ريو���س  تف�صي  ملواجهة 
من  اأول  ك��ان��ت  االإم�����ارات  اأن  اإال 
���ص��ارع��ت  وب��ه��دوء اأع�����ص��اب بغري 
تهوين  وب����غ����ري  ه���ل���ع  اأو  ف������زع 
تدابري  ات���خ���اذ  اإىل  حت��ق��ري  اأو 
من  ب���داأت  واحتوائية  اح��رتازي��ة 
املطارات  م��ث��ل  املختلفة  امل��ن��اف��ذ 
وال��ن��ق��اط احل���دودي���ة ك��ان��ت اأول 
خطوط الدفاع الطبي وال�صحي 
دخول  كبري  ب�صكل  حجبت  التي 
اأحد  ج�صم  يف  خمتبئا  الفريو�س 
االآالف الذين يفدون اإليها يوميا، 
عامليا  موقعها  تعرف  دول��ة  فهي 
باعتبارها وجهة دولية الأ�صحاب 
امل�صالح واالأع��م��ال من كل حدب 
ويف  ثقافاتهم  مبختلف  و���ص��وب 
زمن قيا�صي وبدون تردد �صرعت 
تدريجيا يف اتخاذ اجراءات اأخرى 
بداأت مبنع التجمعات الكبرية ثم 
حتى  مرحليا  ال��درا���ص��ة  تعطيل 
تاأجيلها ب�صكل كامل يف املوؤ�ص�صات 
بتعطيل  نهاية  كافة،  التعليمية 
������ص�����الة اجل�����م�����اع�����ة واجل����م����ع����ة 
عليه  ما حثت  ذلك  والتم�صت يف 

ال�صنة النبوية ال�صريفة

باعتبارها  نف�س  حفظ  خيار  اإىل 
الرثوة االأغلى. 

�صعد  ال�����ص��ح��ف��ي  ال���ك���ات���ب  ق�����ال 
االإم�����������ارات  دول��������ة  اأن  امل�����ه�����ري 
ع����ززت اإج���راءات���ه���ا االح���رتازي���ة 
واال�صتباقية  ال�صحية  والوقائية 
���ص��د ف���ريو����س »ك�����ورون�����ا« حيث 
التي  ال���دول  اأول  م��ن  دول���ة  تعد 
وذلك  باملنطقة  وج����وده  اأع��ل��ن��ت 
�صحية  فح�س  اإج���راءات  لوجود 
متقدمة وفق اأعلى معاير االأمن 
وال�����ص��الم��ة وت��وف��ر اأم��اك��ن لعزل 
وم����راع����اة امل�����ص��اب��ني ال���ذي���ن مت 
قدومهم من خمتلف  دول العامل 
لهم  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  لتقدمي 
تعقيم  على  الدولة  حتر�س  كما 
املن�صاآت املختلف بالدولة واإغالق 
ودور  واملقاهي  االأن�صطة  وتعليق 
املجتمع  ل�صالمة  وذل��ك  العبادة 
ال�صيخ  ال�صمو  قال �صاحب  حيث 
ن��ه��ي��ان، ويل  اآل  ب��ن زاي���د  حممد 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
من  جميع  ب��اأن  امل�صلحة،  للقوات 
ي��ع��ي�����س ع��ل��ى اأر������س ال���وط���ن هم 

اأمانة باأعناقنا. 
واأك�������د ال���ف���ن���ان ال�������ص���ام���ل ع����ادل 
احلالوي اأن دولة االإمارات تبنت 
العديد من التدابري االحرتازية 
الداعمة للحد من انت�صار كورونا 
القيادة  م���ع  امل��ج��ت��م��ع  وت���ك���ات���ف 

وراحه املواطن واملقيم علي اأر�س 
املدار�س  ت��اأج��ي��ل  م��ن��ه��ا  ال���دول���ة 
وغ��ل��ق ال��ق��ري��ه ال��ع��امل��ي��ة واطالق 
حمالت مكثفة لتعقيم االأ�صواق، 
منها  م��ب��ادرات  ع��دة  اطلقت  كما 
املوظفات  وت�صمل  م��ع��ي   مكتبي 
الهمم  واأ������ص�����ح�����اب  احل������وام������ل 
تتجاوز  ال��ت��ي  العمريه  وال��ف��ئ��ات 
امل�صابني  واملوظفني  عاما   55
ومبادرةخلك  مزمنه  ب��اأم��را���س 
البقاء  يف  ت�صهم  ال��ت��ي  بيتكم  يف 
يف  ب��ع��ي��دا ع��ن ال��ت��ج��م��ع��ات منعا 

لالإ�صابة بالفريو�س.  
ي�������ق�������ول االإع�����������الم�����������ي ع����م����رو 
للثقافة  ب��ال��ن��ي��ل  م���ذي���ع  اأح���م���د 
ح���رب  ت���خ���و����س  االم�����������ارات  اأن 
ال�صديد  ل��وع��ي��ه��ا  ك���ورون���ا  ع��ل��ى 
الدخول  اأجهزة منذ  وبا�صتخدام 
الفريو�س  ه��ذا  ملجابهة  ل��ل��دول��ة 
اأك���رث م��ن جهاز  وك��م��ا اأن ه��ن��اك 
ونحديده  امل��ر���س   معرفة  ي��ع��زز 
لذلك مت اأكت�صافه يف وقت مبكر 
ول����ذل����ك ات����خ����ذت ح����ذره����ا من 
باحلفاظ  معنية  الأن��ه��ا  ال��ب��داي��ة 
على املواطنني واملقيمني وتعقيم  
وتعليق  م�صتمر  ب�صكل  اال���ص��واق 
ال��درا���ص��ة م��ع وج���ود بنية حتتية 
بعد  ع��ن  التعليم  ع��ل��ى  ���ص��اع��ده��ا 
وتوفري االدوية وتفعيل التعقيم 
تكثيف  م����ع  ال���ن���ق���ل  و����ص���ائ���ل  يف 

اتخذت  االإم��������ارات  اأن  ال�����ص��ق��ار 
ملواجهة  ال�����الزم�����ة  ال����ت����داب����ري 
ف��ريو���س ك��ورون��ا ح��ي��ث مت اقاف 
ال��ت��ج��م��ع��ات واأغ������الق ك���ل م���ا هو 
ت��دري��ج��ي��ا ف��ب��داأت يف تقليل  ع���ام 
املوؤ�ص�صات  داخ���ل  املوظفني  ع��دد 
احل��ك��وم��ي��ة وف��ع��ل��ت ن��ظ��ام العمل 
وتعزيز  االألكرتونية  باخلدمات 
احلديثة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ا���ص��ت��خ��دام 
ل���ل���ح���د م����ن ن�����ص��ب��ة ك����ب����رية من 
اجلمهور من اخلروج والتزامهم 
عمليات  ع��ن  ف�صال  بالتعليمات 
ت��ع��ق��ي��م ���ص��ام��ل��ة ل���ك���ل االأم����اك����ن 
احليوية من م�صت�صفيات ومراكز 
جانب  اإىل  وم�������ص���اج���د  ت�������ص���وق 
واملوا�صالت  وامل��ط��اع��م  امل��ح��الت 
املتبعة  ال�����ص��ح��ي��ح��ة  ب��ال��ط��ري��ق��ة 
ب�صكر  ات����ق����دم  ك���م���ا  ل���ل���ح���م���اي���ة، 
الطبية  ال��ك��وادر  لكل  واالم��ت��ن��ان 
وال��ع��ل��م��اء ال���ذي���ن ي�����ص��ح��ون من 

اأجلنا. 
ثناء  ال�صحفية  ال��ك��ات��ب��ة  ت��ق��ول 
عبد العظيم ما اتخذته االإمارات 
من تدابري احرتازيه مثل التعلم 
ع��ن ب��ع��د وال��ع��م��ل ع��ن ب��ع��د اإمنا 
ت��داب��ري للحد م��ن  االأ�صابة  ه��ى 
ب����ف����ريو�����س ك�����ورون�����ا واحل����ف����اظ 
واملقيمني  املواطنني  �صحة  على 
ع��ل��ى اأر���ص��ه��ا ت��ل��ك ال��ت��داب��ري هى 
االأن�صان  ل�����ص��ال��ح  ال��ن��ه��اي��ة  ف���ى 

وااللتزام  التوجية  يف  الر�صيدة 
تعليق  م��ن  ال��دول��ة  فر�صته  مب��ا 
واجلامعات  املدار�س  يف  الدرا�صة 
وغ��ل��ق احل��دائ��ق ال��ع��ام��ة وك��ل ما 
فيها  مب��ا  التجمعات  اإىل  ي��دع��و 
اأ�صلوب  وذل��ك  واملقاهى  امل�صاجد 
العدوى،  انح�صار  اأ�صاليب  م��ن 
كما اهتمت الدولة منذ اللحظة 
يف  رع���اي���اه���ا  مب��خ��اط��ب��ة  االأوىل 
املنت�صر  االماكن  لتجنب  اخل��ارج 
فيها الفريو�س ف�صال عن نقلهم 
عليهم  الك�صف  اأج��ل  من  للدولة 
ب�صحتهم  واالهتمام  ومراعاتهم 
ا�صتح�صان  الق��ى  االج����راء  وه���ذا 
املجتمع الدويل ومل تقف الدولة 
مكتوفة االأيدي بل مدت كعادتها 
ي���د امل�������ص���اع���دات ل���ل���دول االأك����رث 
ومنحتهم  ل��ل��ف��ريو���س  ان��ت�����ص��ارا 
ال���دع���م امل��ن��ا���ص��ب مل��ك��اف��ح��ة هذا 

الفريو�س اخلطري.
اأ���ص��اف��ت االإع��الم��ي��ة غ���ادة كمال 
ب�����اإذاع�����ة �صوت  م���ذي���ع���ني  ك���ب���ري 
العرب ب��اأن االإم���ارات ما ك��ان لها 
يف  عامليا  االأول  امل��رك��ز  حتقق  اأن 
اإج�����راء ف��ح��و���س ال���ك���ورون���ا لوال 
ال���ق���ي���ادة احل��ك��ي��م��ة ال��ت��ي ب����ادرت 
االإجراءات  من  العديد  باإ�صدار 
االإح���رتازي���ة ال��ت��ي ا���ص��ت��ج��اب لها 
بقيادتة  اإمي��ان��ا  االإم�����ارات  �صعب 
ل�صعادة  ت�����ص��ع��ي  ال��ت��ي  احل��ك��ي��م��ه 

ح���م���الت ال���ت���وع���ي���ة  م����ن خالل 
منابر االإع��الم ف�صال عن وجود 
م�����ص��اع��دات ل���دول ك��ب��رية بحجم 
عوا�صم  م��ع  وتت�صامن  ال�����ص��ني 
ويف  للجميع  وامل�صاعدات  ال��دول 
امل�صوؤولني  ي��وج��ه  االأزم������ة  ق��م��ة 
ونفي�س  غايل  بكل  الدولة  بدعم 
ا�صادت  الوقت  لطمئنة ويف نف�س 
ال�صحة العاملية بدور االإمارات يف 
اأجل  من  اتخذتها  التى  ال�صرعة 

احلد من انت�صار الفريو�س. 
ي����ق����ول حم���م���د ����ص���ال���ح حممد 
املوؤ�ص�صي  االأت�صال  مكتب  مدير 
القيادة  توجيهات  اأن  واالإع����الم 
كانت  االإم����������ارات  يف  ال���ر����ص���ي���دة 
باتخاذ  وا���ص��ح��ة، ح��ي��ث ط��ال��ب��ت 
كافة االإجراءات الالزمة حلماية 
ومتكينهم  واملقيمني  امل��واط��ن��ني 
وذويهم  ب��اأ���ص��ره��م  ال��ع��ن��اي��ة  م���ن 
وراع��ي��ت��ه��م يف ه��ذه ال��ف��رتة التي 
اأجمع حتدياً  العامل  يواجه فيها 
يتطلب تعاون اجلميع يف التغلب 
عليه، ولزاما علينا وتقدير لهذه 
اجلهود الطيبة العمل على تنفيذ 
كل  ال�صامية  ال��ق��ي��ادة  توجيهات 
ح�صب موقعه وحتديد ما ميكن 
ت��وازن بني  القيام به من تدابري 
وال  لنا  ال��الزم��ة  الوقاية  توفري 

اأ�صرنا وللمجتمع من حولنا.
اإميان  الت�صميم   تقول مهند�صة 

واحلد من انت�صار املر�س القاتل 
والفريو�س الذى مل يكن معروفا 
حتى االأن فالعامل كله يعي�س فى 
الغري  الكائن  ه��ذا  وحبي�س  زع��ر 
�صواء  ال���ت���داب���ري  وت���ل���ك  م�������راأى 
وقف الدوامات الر�صمية والعمل 
والدرا�صة لعدم انتقال الفريو�س 
ح��ت��ى ال ن��دخ��ل ف���ى ن��ف��ق مظلم 
باللم�س  ينتقل  بيننا  يعي�س  فهو 

والرزار والهواء.
اأحمد  ال�صحفي  ال��ك��ات��ب  ي��ق��ول 
االإم��������ارات  دول������ة  اأن  ال�������ص���ن���اوي 
تتخذ  االأزم�����ات  جميع  يف  دائ��م��ا 
تدابري احرتازية دائما ، والدليل 
بدايتها  م���ن  م��ن��ذ  االأزم������ة  ه���ذه 
اتخذت  ال�����ص��ني  يف  وظ���ه���وره���ا 
دول�����ة االإم��������ارات جم��م��وع��ة من 
االإجراءات والتدابري االحرتازية 
مل��ن��ع ان��ت�����ص��ار ه����ذا ال���وب���اء داخل 
على  ل����ل����م����ح����اف����ظ����ة  ال��������دول��������ة 
اأر�س  على  واملقيمني  امل��واط��ن��ني 
ال  دائما  وانها  خا�صة  االإم����ارات، 
تفرق بني مواطن ومقيم فالكل 
يف هذه البلد �صوا�صية ، وجميعنا 
وحكام  اهلل  رعاية  فوق  اننا  نعلم 
�صاهدنا  ك��م��ا  االإم���������ارات،  دول�����ة 
ت��اأج��ي��ل امل���دار����س وال��دار���ص��ة عن 
بعد ومت تطبيقها فورا فهذا يدل 
للتعامل  دائ��م��ا  اال���ص��ت��ع��داد  على 
اأزم��ة طارئه ف�صكرا دولة  اَي  مع 

التعليم عن بعد.. تكاتف و�صراكة يف م�صرية اإعداد اأجيال امل�صتقبل
•• اأبوظبي -وام:

ينطلق اليوم "التعليم عن بعد" جلميع احللقات التعليمية مبختلف مدار�س 
للهيئات  بعد  عن  التخ�ص�صي  التدريب  برنامج  اإجن��از  عقب  وذل��ك  الدولة 

التدري�صية واالإدارية.
ويعك�س تطبيق التعليم عن بعد الذي يعتمد على منظومة تقنية متطورة 
احلر�س على حتقيق اال�صتدامة للعملية التعليمية و�صمان �صريها بكفاءة 

وفعالية مبا يعود بالفائدة على الطلبة.
ومرت عملية اال�صتعداد لتطبيق التعليم عن بعد بخطوات عدة ت�صتعر�صها 
وكالة اأنباء االإمارات "وام" يف التقرير التايل.. و�صيظل العنوان االأبرز لها 
هو التكاتف والتالحم والدعم من جميع عنا�صر العملية التعليمية واجلهات 

ذات العالقة من اأجل جناح هذه املنظومة املتطورة.
وكانت البداية مع تطبيق وزارة الرتبية والتعليم يف الرابع واخلام�س من 
خمتلف  يف  جتريبي  ب�صكل  بعد  ع��ن  التعليم  مل��ب��ادرة  اجل���اري  م��ار���س  �صهر 
خالل  من  فقط  والثالثة  الثانية  احللقتني  م�صتهدفة  احلكومة  امل��دار���س 
اال�صتعانة ببوابة التعلم الذكي كما وجهت االإدارات املدر�صية بتنفيذ برنامج 

االأمور  اأولياء  ومنها  امل�صتهدفة  الفئات  لكل  بعد  عن  التعليم  حول  توعوي 
والطلبة واملعلمني واالإداريني.

اال�صتعداد  العالقة  ذات  اجل��ه��ات  م��ع  بالتعاون  ذل��ك  بعد  ال���وزارة  وبا�صرت 
اأعلنت  للطلبة حيث  كامل  ب�صكل  بعد  التعليم عن  لتطبيق  االأمثل  بال�صكل 
عن تنفيذ برنامج التدريب التخ�ص�صي امل�صتمر "عن بعد " لنحو 23 األفا 

االإماراتية. املدر�صة  يف  اإداري  كادر  من الكوادر التدري�صية و2000 
وعقد هذا الربنامج خالل الفرتة من 15 اإىل 19 مار�س اجلاري وت�صمن 

جمموعة من الور�س التدريبية التي اديرت بالكامل عن بعد.
والنواب  امل��دار���س  م��دراء  �صمل  االأول  �صقني  اإىل  التدريب  ال���وزارة  وق�صمت 
االأكادمييني وروؤ�صاء وحدات ال�صوؤون الطالبية و�صوؤون اخلدمات املدر�صية.. 
اأما الق�صم الثاين ف�صمل املعلمني واملعلمات على اختالف تخ�ص�صاتهم وذلك 
اأدوار  �صعيا من ال��وزارة اإىل �صمان تقدمي تدريب اإلكرتوين متكامل يحدد 

العاملني يف ال�صاأن الرتبوي على اختالف مهامهم.
اأداة  م��ن  لتمكينها  االإداري�����ة  للهيئات  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  خم�س  ت��وف��ري  ومت 
"Learning Curve" وتدريب  التعليمية على من�صة  مايكرو�صوفت 
القيادات املدر�صية على قيادة املدر�صة القائمة على التعلم االفرتا�صي عرب 

جمتمعات التعلم االفرتا�صية والبث املبا�صر.
اأف�صل  وفق  االفرتا�صية  التفاعلية  ال�صفوف  على  املعلمني  تدريب  مت  كما 
جمتمعات  تطبيق  واآل��ي��ات  الدرا�صية  امل��راح��ل  جميع  يف  العاملية  املمار�صات 
جتربة  بتطبيق  املا�صي  االأرب��ع��اء  ي��وم  ال���وزارة  وقامت  االفرتا�صية.  التعلم 
ثانية ل�"التعليم عن بعد" جلميع احللقات الدرا�صية وملدة �صاعة من 4.30 
الذكي  التعلم  ا�صتخدام من�صة  فاعلية  ل�صمان  وذلك  م�صاءا   5.30 وحتى 

جلميع الطلبة وجودة التطبيق جلميع احللقات الدرا�صية.
وحر�صت القيادات الرتبوية يف قطاع العمليات املدر�صية بالوزارة على متابعة 
ل�صمان  التدريب  عملية  اإدارة  اإىل  باالإ�صافة  بها  يرتبط  ما  وكل  التجربة 
تفاعال  التجربة  ه��ذه  حققت  حيث  املعلومات  تكنولوجيا  م��وارد  ان�صيابية 

كبريا بني اأقطاب العملية التعليمية اأولياء االأمور والطلبة واملعلمون.
اأبوظبي وعجمان يت�صمنان  ال��وزارة مركزي عمليات متطورين يف  وجهزت 
و�صمان  بعد  عن  والتعلم  التدريب  عملية  الإدارة  و�صا�صات  حديثة  اأنظمة 

�صال�صة موارد تكنولوجيا املعلومات.
التعليم  منظومة  تطبيق  يف  االأم���ور  الأول��ي��اء  املتعاظم  ال��دور  على  وتاأكيدا 
اإدارة  ال��وزارة جل�صة تفاعلية عرب البث املبا�صر على ح�صاب  عن بعد نظمت 

التدريب والتنمية املهنية على موقع التوا�صل االجتماعي "اإن�صتجرام".
وعقدت اجلل�صة حتت عنوان "اأولياء االأمور ي�صنعون الفرق" وقدمها �صعادة 
امل�صت�صار الدكتور اإبراهيم الدبل الرئي�س التنفيذي لربنامج خليفة للتمكني 

االأمور. اأولياء  من  كبري  بتفاعل  "اأقدر" وحظيت 
الوالدين  وتوفري  االأبوية  الرعاية  اأهمها  ودارت اجلل�صة حول عدة حماور 
الأبنائهم البيئة املنزلية اجليدة التي تدعم التعليم عن بعد والتي تت�صمن 
التعليم  ال�صلوك والقيم واالأخالق عرب  االإيجابية وتنمية  اأ�صاليب الرتبية 
على  للح�صول  واملعلمني  االأم��ور  اأول��ي��اء  بني  ما  التوا�صل  واأهمية  بعد  عن 
معلومات تتعلق بتح�صيل الطفل و�صلوكه واأدائه يف جتربة التعليم عن بعد 

من خالل التغذية الراجعة واالت�صاالت الهاتفية والر�صائل واملالحظات.
يتمكنوا  الذين مل  للطلبة  اأجهزة حا�صوب  ت�صلم  ال��وزارة على  كما حر�صت 
من توفري فيما اأعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�صاالت تن�صيقها مع 
مزودي اخلدمة لتوفري بيانات اإنرتنت جمانية عرب الهاتف املتحرك لالأ�صر 
التي ال متتلك خدمات االإنرتنت املنزيل وذلك لت�صهيل ح�صول تلك االأ�صر 
والتعليم  الرتبية  وزارة  اأطلقتها  التي  الأبنائها  بعد  عن  التعلم  خدمة  على 

بدعم من "ات�صاالت" و"دو".
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تعلن حمكمة دبي االبتدائية – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�صيارات التالية عن طريق �صركة االإمارات للمزادات �س.ذ.م.م وعلى من يرغب مبعاينة ال�صيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع االلكرتوين 
WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة االعرتا�س مراجعة ق�صم البيوع واحلجوزات اأثناء الدوام الر�صمي.

حمكمة دبي االبتدائية – ادارة التنفيذ

    
624524FOTON 2013LVCB3RDB1DM0010082194/2019/207     
607355TOYOTA COROLLA 200244395DubaiAJTDW23E42002674492/2014/207     
644661TOYOTA HIACE 200848829DubaiJJTGSX22PX86028751860/2016/207  805/2017/207     
609998TOYOTA AVALON 200544009DubaiB798/2015/207     
633341Mitsubishi Canter N/A43567DubaiBJL7B6E1P0FK0172212607/2019/207  768/2019/207     
633343Mitsubishi Pick Up N/A43415DubaiEJL7B6E1P5FK0193842607/2019/207  768/2019/207     
610539TOYOTA COROLLA 200544326DubaiA*****************583/2015/207  702/2017/207     
604049TOYOTA COROLLA 200748997DubaiH387/2017/207  659/2015/207     
603617TOYOTA HIACE 200651085DubaiHJTFHX0291600147901272/2011/207  344/2010/207     
633303TATA LP613 201647238DubaiN0****************3380/2017/209     
646463TOYOTA PRADO 200743451DubaiIJTEBU25JX750876973647/2018/207 3319/2018/207     
603626LAND ROVER DISCOVERY 199945368DubaiB*****************328/2013/225     
609722NISSAN MICRA 201549367DubaiL3011/2016/207     
603924TOYOTA COROLLA 200851334DubaiJ2203/2015/207  3252/2017/207  2992/2018/207     
645150TOYOTA COROLLA 201245072DubaiKRKLBV42E1C44407242729/2018/207     
635342N/A N/A N/A49745DubaiMLJNTFU2K0FN006453768/2019/207  2607/2019/207     
645569NISSAN SENTRA 201544057DubaiQMNTBB7A90F60279032557/2018/207     
635676Toyota Camry N/A46939DubaiD1BC22K01U8470412481/2018/207     
610098NISSAN PICK UP 200650806DubaiB2381/2015/207     
604613TOYOTA CAMRY 200045868DubaiC*****************2310/2017/207     
632120TOYOTA Camry 200541471DubaiB4T1BE32K55U9951372304/2017/207     
604208KIA SORENTO 201442978DubaiHKNAKU8110L54202062221/2015/207     
607690MITSUBISHI L200 201350214DubaiM*******50000271532205/2017/207     
645327HYUNDAI TUCSON 200949121DubaiLKMHJM81B49U0484951826/2018/209  2187/2018/207     
607818MITSUBISHI LANCER 200739860DubaiI02013/3903     
603035MITSUBISHI GALANT 200151655DubaiGJMYSREA2A1Z70032014/2183  2012/1559     
603795PEUGEOT PARTNER 200640508DubaiE2011/788     
611871Mitsubishi Pajero N/A36750Sharjah1JMYLRV93W8J7267432011/6732     
610883MITSUBISHI L300 200442505DubaiE*****************2014/308  2011/287     
607868NISSAN SUNNY 200539698DubaiGJN1FN61095W5099692011/284     
629276TOYOTA FJ Cruiser 200939079DubaiJJTEBU11FX9K0654902011/1319     
608691LEXUS IS 300 200746540DubaiE*****************2010/142     
612127Suzuki Grand Vitara N/A41399Abu Dhabi5JS3TD54V3841053352009/7215     
605034MITSUBISHI L200 200436608DubaiGMMBJNK6204D058806681/2011/207  2011/1153  2009/407     
632483HONDA CR V 200741277DubaiIJHLRE48527C4082192009/11031     
605410VOLKSWAGEN GOLF 199543760DubaiG*****************2008/9     
602884MITSUBISHI LANCER 200536917DubaiCJMYSRCS1A5U7818422008/89     
603328MERCEDES E200 199641045DubaiBWDB2100371A1113942008/222     
607424MITSUBISHI LANCER 200848052DubaiA*****************1514/2013/207     
635677Toyota Corolla N/A40524DubaiE2T1BR3213606033991448/2016/208     
610125NISSAN ALTIMA 201239417DubaiP1404/2017/205     
610573TOYOTA PRADO 200548161DubaiG*****************133/2016/207     
632123Nissan Sunny N/A47549DubaiLJN1BDAB14Z03291291202/2017/207     
609700TOYOTA COROLLA 201347119DubaiO1091/2016/25     
645892DODGE RAM 201637206DubaiS1C6RR7NT0GS1984501085/2018/205     

644049N/A N/A N/A65152DubaiBJL7CUK1L07K010180
  1146/2018/207  797/2017/207  242/2015/207     

700/2015/207  3630/2017/207

624037Toyota Hilux N/AMR0EX12G782305742
  610/2019/207  207*/3623/2018 , 2250/2018/207     

3319/2018/207
605651HYUNDAI I10 201468399990/2018/MMALAN51C5EM341922990/2015/208     
602694PEUGEOT 307 200462170DubaiJVF33HRFNF45025209972/2013/225     
612984NISSAN NAVARA 200817822DubaiCMNTBD03S586003688936/2017/208     
603332TOYOTA CAMRY 20042840DubaiB6T1BE32K84X462085890/2013/207  929/2017/207     
644286TOYOTA Corolla 200970422DubaiD2T1BU40E59C020909914/2019/204     
644389HONDA Accord 201285106DubaiL1HGCP265XCA627604858/2016/205     
624399NISSAN Armada 200956999DubaiJ5N1AA08C09N611819807/2018/207     
633342MITSUBISHI FUSO FH211 200664598DubaiGJL7BCE1J76K0061552607/2019/207  768/2019/2078     
633339Mitsubishi Pick Up N/A53329DubaiQJL7B6E1P4FK0172232607/2019/207  768/2019/2078     
633344Mitsubishi Pick Up N/A44235DubaiBJL7B6E1P0FK0171852607/2019/207  768/2019/2078     
610872TOYOTA HIACE 200472173DubaiA*****************2011/269 + 742/2012/207     
646511INFINITI Q60 N/AJNRCS1MW2FM640711734/2018//211     
632452LEXUS LS 199669899DubaiBJT8BH22F2T0042851724/2017/207     
634195MAN 3XL Truck N/A99452DubaiHWMA26WZZXEM6504981797/2019/207  720/2019/207     
645652FORD Focus N/AWF0TD65L87LK7395872/2015/207     
625673CASE N/A15439DubaiL*****************718/2018/207     
603263TOYOTA COROLLA 200812140DubaiK*****************671/2016/207     
636632MITSUBISHI CANTER 200517563DubaiGJL7BCE1J95K009573703/2013/207  632/2013/207     
632846Tata 13.16.C N/A53597DubaiNMAT38906790L014626167/2019/209     
623875NISSAN URVAN 200831909DubaiJJNBAE54518X0018353647/2018/207 610/2019/207     
632114Toyota Corolla N/A17307DubaiFRKLBB9HE3F5045889586/2019/207     
604363MITSUBISHI MIRAGE 201468967DubaiO*****************5442/2018/209     
603271MITSUBISHI MIRAGE 201468959DubaiOMMBXTAD3ALH0039265442/2018/209     
603858MITSUBISHI MIRAGE 201468930DubaiO5442/2018/209     
604305MITSUBISHI MIRAGE 201468072DubaiOMMDXTA03AEHG089635442/2018/209     
636622MITSUBISHI LANCER 201519484DubaiQJMYSRCY1AFU7135525442/2018/209     
635674Honda Accord N/A15978DubaiPLUCCR2621F3400692707/2017/207  803/2018/205  536/2016/207     
634560HYUNDAI ELANTRA 200610371Dubaib0527/2019/207     
636210Chevrolet ** N/AKL1VJ53K67B027187522/2019/207     
605072NISSAN URVAN 200966043DubaiK*****************52/2016/207     
610937NISSAN URVAN 200966042DubaiKJN6A654S19X01769552/2016/207     
603538Isuzu NPR N/A81543DubaiHJAAKP34G277P020182238/2017/207  514/2013/207     
646184Komatsu WA470 N/A72246DubaiEKMTWA043J01081815513/2019/209     
641931N/A N/A N/A70247DubaiHWF0TD35L06VJ819554980/2018/207     
645610HYUNDAI Accent 201270395DubaiNKMHCT41D5CU0892774967/2018/209     
635896TOYOTA YARIS 200870253DubaiNJTDBW9235811013514944/2018/207     
629281Toyota Camry N/A67775DubaiJ6T1BE42K28X5380104765/2018/207     
633328Mercedes Truck N/A16155SharjahNo Code  WDB9541613K806930473/2012/223     
608971RANGE ROVER SPORT 201461161DubaiKSALWA2VF4EA332081455/2016/222     
610309KIA PICANTO 201263894DubaiN430/2015/209     
610308KIA PICANTO 201260031DubaiF430/2015/209     
646545TOYOTA LAND CRUISER 201888761DubaiVJTMHY05J2J40693304247/2018/207     
633336MITSUBISHI FUSO FH211 200896002DubaicJL7BCE1J88K0286363164/2019/207  1156/2019/207  4221/2018/209     
646368RANGE ROVER SPORT 201219553DubaiKSALLSAAE4CA737168409/2017/205     
632097Lexus LS400 1998JT8BH28F4W01055733993/2017/207     
645266HONDA Accord 201389704DubaiM1HGCR3651DA6007313842/2017/207     
606859MITSUBISHI PAJERO 200732090DubaiIJMYLRVS3W7J7092032240/2017/207 , 384/2015/222     
629259TOYOTA Venza 201316056DubaiJ4T3BA3BB7DU0370703794/2017/207     
605028LEXUS LS 400 199854012DubaiK*****************3733/2017/207     
642378NISSAN PATROL 199826001DubaiDJN1TBSYB1Z04051793713/2018/207     
645298MERCEDES S500 200966118DubaiFWDDNG71X69A24910137/2014/121     
623873Hyundai County N/AKMJHD17C77C0364623647/2018/207     
623873Hyundai County N/AKMJHD17C77C0364623647/2018/207     
642509N/A N/A N/AJTGFM418273004685363/2012/223     
642511MITSUBISHI FUSO FH211 2007JL7BCE1J37K023097363/2012/223     
633896NISSAN Pathfinder 20065N1AR18B56C6452353627/2017/207     
645992MITSUBISHI FUSO FH211 200670378DubaiGJL7BCE1J66K0082843624/2018/207     

613373TATA LP01316 55TC 200515436DubaiK*****************
  4040/2017/207  2795/2017/207  3597/2018/207     

1237/2018/207
634477BMW X5 N/AWBAFE8100AL301230340/2017/205     
636048DELA dina N/A26416DubaiJ3282/2018/209     
636700Tata Novus 200912180DubaiPublic TransportationKL4M2S6F19K00084431/2016/208     
642512MITSUBISHI FUSO FH211 2009JL7BCE1J99K00112431/2016/208     
635019Nissan Pick Up N/A74591DubaiE3N6DD23X3FK0669553059/2019/207     
643497Tata Bus 2004MAT38906661L002573025/2016/207     
632481Range Rover HSE N/A8545DubaiHSALLMAM548A2773813/2014/208     
641863MERCEDES S500 200856563DubaiJWDDNG71X68A213978294/2019/207     
608720LEXUS GS 300 200766981DubaiH*****************294/2014/207     
603526GMC Pick Up N/A44825DubaiKLETAECG298HN15881290/2016/207     
605736HYUNDAI ELANTRA 201560098DubaiQ2874/2016/207     
605711HYUNDAI ELANTRA 201560097DubaiQ2874/2016/207     
603985KIA PICANTO 201554752DubaiQ2874/2016/207     
609113MITSUBISHI GALANT 201031906DubaiK3255/2017/207 ,, 280/2016/207     
644043N/A N/A N/A95541DubaiNWDB6554921K040880265/2014/207     
644756JEEP Grand Cherokee 201424109DubaiO1C4RJFAG1EC1089751908/2017/207  264/2017/207     
632118Toyota Hilux N/A61880DubaiAMR0EW12G583011317255/2015/207     
632363Hino 300 N/A26617DubaiQJHHAFJ3H7EK0028332519/2019/207     
611570JAC N/A24378DubaiSLJ11KCBCXE60010992510/2018/207     
645735RANGE ROVER SPORT 201611538DubaiTSALGA2DF9GA3017112404/2018/207     
614108Mitsubishi Canter N/A43174DubaiDJL7BCE1J29K0013842396/2018/207     
613866Ford Expedition N/A12620DubaiL1FMPU18L53LA341342391/2014/207     
608903Isuzu N/A34417DubaiH2381/2015/207     
609003NISSAN SUNNY 200931049DubaiI2381/2015/207     
632450Mercedes ML350 N/A65584DubaiJWDCBB86E97A2596852343/2017/207     
609263HYUNDAI GETZ 200536271DubaiS2310/2017/207     
634241LEXUS ES 2013JTHBK1GG6D20225392284/219/207     
634631Lexus ES 350 N/A29913DubaiLJTHBK1GG8E21185142284/2019/210     
641625LEXUS ES 350 201429828DubaiLJTHBK1GG21165332284/2019/209     
644492LEXUS ES 350 201428976DubaiLJTHBK1GG4E20918452284/2019/209     
634632LEXUS ES 201328375DubaiLJTHBK1GG6D20659872284/2019/209     
643273LEXUS ES 201328963DubaiLJTHBK1GG5D20799932284/2019/208     
643432LEXUS ES 201328362DubaiLJTHBK1GG8D20728272284/2019/208     
634340LEXUS ES 201328359DubaiLJTHBK1GGXD20698022284/2019/207     
643278Toyota Previa N/A28326DubaiLJTNGE52M5D71165122284/2019/207     
609284FORD FOCUS 200684760DubaiI2282/2017/207     
624195MITSUBISHI CANTER 201624046DubaiE02134/2017/207     
624194MITSUBISHI CANTER 201022854DubaiH02134/2017/207     
603008LEXUS LS 400 199569310DubaiLJT8VF22E6S00125942132/2015/207     
632115Honda Jazz N/A33172DubaiRJHMGE88849S4002502108/2017/205     
603781MITSUBISHI PAJERO 200933512DubaiG2082/2015/207     
606270JEEP GRAND CHEROKEE 199717269DubaiOJ4GZ78VIVY529960202/2016/208     
634735CHEVROLET EPICA 200791030DubaiJKL1VJ52K27B0403882017/8121     
603517OPEL ASTRA 199916607DubaiHWOLOTGF35X22535502016/2014/207     
608747TOYOTA LAND CRUISER 201323774DubaiBJTNHU09J8D40645322015/619     
632119Kia Cerato 201352498DubaiMKNAFX4111D50372592015/575     
610732Mercedes 240 E 200010807DubaiD*****************2014/1479     
634359NISSAN TIDA 201257791DubaiI3N1BC1A7XCK2273092014/1     
632112Audi A3 N/A62493DubaiE5N3AAOBC88N9025112013/2553     
605838TOYOTA CAMRY 20089078DubaiC2013/1468     
610893Honda City N/A66932DubaiGMRHGD66396P0601682013/13374     
632113TOYOTA Yaris 200724750DubaiNJTDBW9233710669402013//592     
632098Nissan Sunny N/A58099DubaiCJN1FN61C35W0852982012/985     
610884NISSAN URVAN 200667319DubaiAJN6FF54S86X4194252012/735     
609274MITSUBISHI L300 200713662DubaiI*****************2012/589     
612120Toyota Camry N/A73331DubaiG6T1BF38K95X9141942012/311     
636530Mitsubishi Pick Up N/A12509DubaiPublic TransportationJL7BCE1J19K0027982012/208     
607017MITSUBISHI L300 200757443DubaiFjmyhnp13w7a7014112012/2056     
632109Suzuki Swift N/A21459DubaiEJS2ZC21S9854010752012/1964     
604238MITSUBISHI MAGNA 200470592DubaiC*****************2012/1370     
632479TOYOTA Yaris 200859701DubaiKJTDBW9233840244622012/1217     
632099CHRYSLER Concorde 20042C3HD46R64H6501232011/9782     
629282Honda Civic N/AJHMFD16239S4108712011/9284     
610508KIA CLARUS 200052471DubaiA*****************2011/879     
607335NISSAN PICK UP 200520574DubaiAJN6DD23S65X1743512011/831     
646180MITSUBISHI Fuso 200891565DubaiGJL5B2E6K58PF004862010/1782  2011/7274     
612588Peugeot 407 N/A64668DubaiJVF36DRFJF8L0050102011/6841     
603652NISSAN SUNNY 200590580DubaiFJN1FN61C65W5043432011/609     
610535TOYOTA CAMRY 200114858DubaiI*****************2011/584     
608514NISSAN ALTIMA 200525876DubaiF*****************2011/480     
610712NISSAN PATROL 199722944DubaiCJM10WGY60Z08609312011/283     
607766NISSAN SUNNY 199719267DubaiAJN1BBA814Z03099442011/283     
632091Nissan Tiida N/A14619DubaiAJN1CC11C96T101792011/2466     
607344TOYOTA AURION 200731733DubaiI*****************2010/849     
632108Toyota Innova N/A69524DubaiHMHFXX43G0700116992010/8 + 2010/8455     
632095Mitsubishi Lancer N/A62492DubaiE5N3AAOBC88N9025102010/7782     
603023NISSAN TIIDA 200959633DubaiK*****************2010/765     
607653NISSAN TIIDA 200910829DubaiC*****************2010/765     
607985VARICA CMC 200714702DubaiF*********610600222010/697     
607612VARICA CMC 200714108DubaiF***610599592010/697     
634651KIA Sedona 2008KNAMB7639861912972010/4513     
603537Isuzu NPR N/A81829DubaiHJAAKP34G677P020232010/523 /1942/2013  2010/432     
632092Chevrolet Optra N/A72569Abu Dhabi5KL1JJ62667K5345182010/2772     
629258Volkswagen Touareg N/A85530DubaiKWVGAL27LX9D0288032010/13326     
604750VOLKSWAGEN GOLF 20029637DubaiDWVWZZZ1JZ2W3613372010/1011     
606722FORD EXPLORER 200525275DubaiH1FMZU72E25ZA502162009/7336     

611891Honda Accord N/A70425SharjahWHITEJHMCP26758C4227352009/7002     
632094Toyota Corolla N/A97244DubaiGJTDBR23E0430883922009/294     
603486NISSAN SUNNY 200552977DubaiF*****************2009/150     
603039MITSUBISHI LANCER 200536394DubaiCJMYSRGS4A5U7818002008/89     
612580MITSUBISHI Fuso 200765049SharjahWhiteJL7BCE1J67K0294892008/8152     
611727Nissan Pathfinder N/A35268DubaiAJN8DR05Y54W7035572008/5932     
635678Toyota Prado 200633435DubaiGJTEBL29J0650413692008/5476     
603102SUZUKI SWIFT 200729108DubaiHJS2ZC21S271509952008/42     
606706MERCEDES ML 320 20005574DubaiE4JGAB54E2XA1252892008/350     
606814SSANGYONG MUSSO 199722031DubaiDKPTE0B19SVP1205462008/275     
629232Nissan Sunny N/A63360DubaiFJN1BN61D25W5000362007/6266     
633937NISSAN 2000 199471692DubaiB***************2007/528     
607623HUMMER H3 200647493DubaiE5GTDN1368682552332007/348     
607652HONDA CIVIC 200141343DubaiEJHMES86311S4021282007/2444     
606812KIA SEPHIA 199973683DubaiC*****************2006/437     
611709Chevrolet N/A78205DubaiB2005/513     
607667SUZUKI CAREEY VAN 199734310DubaiADA21V 1595152005/403     
629260Nissan Sunny N/A85718DubaiWHITEJN1BBAB14Z03001462008/119  2007/139 2005/3074     
607906TOYOTA TERCEL 199919388DubaiCJT28J53L9X00920912005/1737     
646179Isuzu Pick up 200899541DubaiFJAMLP34G987P196201953/2015/207     
646178MITSUBISHI Fuso 200943858DubaiCJL7BDG1JX9K0136631953/2015/207     
603204TOYOTA COASTER 201185035DubaiNJTG1K5182B4008170185/2016/207 + 194/2018/207     
612582MITSUBISHI FUSO FH211 200616842DubaiGRENJL7BCE1J96K0152312016/10804     + 1886/2018/207     
610000AUDI A1 201415232DubaiMWAUAYAFT3EB0000711871/2018/205     
301313INFINITI QX56 200862491DubaiE5N3AAOBC88N9025091861/2017/207     
602937RENAULT CLIO 200634292DubaiH1461/2017/208 185/2016/211     
643259CHEVROLET Cruze 201116471DubaiSKL1PJ5C5XBK1010131784/2019/205     
645932PORSCHE Cayenne 20089614DubaiNWP1ZZZ9PZ8LA502021781/2018/207     
645644MITSUBISHI Lancer N/AJMYSRCS1A5U7823491726/2018/209     
624768FORD Fusion 200920191DubaiD3FAHP07Z49R1233061709/2019/207     
603828JAGUAR XJL 20019053DubaiJSAJAA22DX1KF329451689/2016/208     
644855Nissan Urvan N/A67082DubaiIJN6BE6AS3F90021311667/2018/207     
604291INFINITI 45FX 200372957DubaiJ*****************1666/2016/207     
609288TOYOTA YARIS 200913591DubaiE1634/2017/207     
632642Tata 613 ex2 N/A23755DubaiO*****************1588/2014/207     
644564MITSUBISHI Mirage N/A53794DubaiQMMBXTA03AEH0241831577/2018/209     

613029Toyota Corolla N/ARKLBV42E7D4463491
  1300/2018/209  1264/2018/207  1517/2018/209     

2653/2018/207
609779TOYOTA HIACE 200831342DubaiAJTFPX22P1800123401497/2017/209     
612119Mitsubishi Canter 200859316DubaiJJL7BCE1J18K0124071482/2015/207     
604658LEXUS LS 400 199524769DubaiRJT8UF22L6G00072341423/2016/207     
603138INFINITI 37G 200865420DubaiOJNKCV64E18M3500191410/2017/205     
606374RENAULT DUSTER 201535199DubaiBVF1FSRCA7FA5244461405/2017/205     
629015Isuzu NPR N/AJAAKP34G777P081851400/2017/209     
611641Honda Accord N/A27775Sharjah21HGCS1275AA60049814/2017/226     
602618LEXUS LS 430 200519558DubaiD*****************138/2016/208     
610073TOYOTA HIACE 201330749DubaiM*****************1312/2016/207     
607287TOYOTA COROLLA 201354729DubaiK1BU4EE6DC1262681311/2016/209     
610088RANGE ROVER SPORT 20083066DubaiDSALLSAA548A157615344/2010/207  1272/2011/208     
635675INFINITI QX56 200466044DubaiH5N3AA08A14N8114621230/2017/207     
608655TOYOTA HIACE 201063488DubaiL1157/2017/207     
627713NISSAN URVAN 2014JN6BE6DS6E90087573164/2019/207  4221/2018/209  1156/2019/207     
627714NISSAN URVAN 2014JN6BE6DS2E90087553164/2019/207  4221/2018/209  1156/2019/207     
640890Volvo F12 N/A57612DubaiPYV2A4B2A5S18034161061/2017/209     
642521Mitsubishi Fuso N/A71362DubaiPublic TransportationJL7B6E1P2FK023943105/2017/207     
601755VOLVO N/A10375DubaiPublic TransportationYV2AAB1AXWB189481101/2018/224     
601754Volvo FH12 N/A25568DubaiPublic TransportationYV2A4DBC91A535529101/2018/223     
632124PORSCHE Cayenne 20062034DubaiGWP1ZZZ9PZ6LA095171496/2019/207  821/2018/207     
645477MITSUBISHI FUSO FH211 2006JL7BCE1J86K01706631/2016/208     
614288Isuzu NPR N/A78714DubaiPJAAKP34H2E7P196036167/2018/209     
632169MITSUBISHI CANTER 200080292DubaiC0872/2019/207     
603782TOYOTA COROLLA 200975661DubaiK859/2014/207     
632454Suzuki Swift N/A75058DubaiNJS2ZC82S6B610026579/2019/207     
625620Chevrolet N/A92775DubaiPJAFSR150CFM412654718/2018/207     
610713LEXUS LS 460 200895206DubaiO*****************548/2015/208     
603636TOYOTA CAMRY 199478969DubaiA***SXV1070100264235/2017/207     
604598RENAULT FLUENCE 201194005DubaiP*****************4234/2017/207     
613451TOYOTA HIACE 200293748DubaiG*****************382/2017/207  1440/2018/207  4204/2017/207     
607903TOYOTA YARIS 201083130DubaiHJTDBW9230A1186802383/2013/225     

633116Mitsubishi Canter 2009JL7BCE1J29K013390
  465/2017/207  2322/2017/207  3764/2017/207     

153/2017/223
610591NISSAN PRIMERA 200095508DubaiCSJNBCAF11Z0480747340/2017/207     
645887HONDA Civic 201280288DubaiJJHMFB2648CS402298330/2018/207     
631946NISSAN X TRAIL 200292211DubaiHJN8BTO5Y62W0017853213/2017/207     

641496Tata N/AMAT38906780L02675
  2992/2016/207  715/2015/207  2855/2016/207     

2795/2017/207  3597/2018/207

642401Tata Bus N/AMAT38906780L02386
  2992/2016/207  715/2015/207  2855/2016/207     

2795/2017/207  3597/2018/207

642400Tata Bus N/AMAT38906780L02214
  2992/2016/207  715/2015/207  2855/2016/207     

2795/2017/207  3597/2018/207
633625Hyundai Tucson N/A92907DubaiGKMHJTI1B2BU196508465/2019/209  2735/2018/209     
632107Honda Civic N/A90721DubaiQJHMFD16309S4097522443/2016/207     
607688TOYOTA FJ CRUISER 201080608DubaiJ*****************4573/2018/207  2396/2018/207     
603540NISSAN SUNNY 200693826DubaiOJN1EH61C06W0225302310/2017/207     
612737MITSUBISHI CANTER 200476723DubaiD*****************225/2017/207     
625078TOYOTA HIACE 200482697DubaiD*****************2123/2016/209     
613924NISSAN 2400 200592256DubaiFJN6DD23165X0361302033/2016/207     
624029Nissan Patrol N/A80040DubaiOJN8AY2NY9E90907812017/738     
647156TOYOTA Corolla 200899691DubaiNJTDBZ42EX890312932015/2435     
612137Mitsubishi Pajero N/A91993DubaiBJMLRV95WDJ7021022015/2349     
612476Toyota Corolla N/A92397DubaiJJTDBZ42E8990422592013/4073     

611890Hyundai N/A98066DubaiJKMJHD17F88C041276
  1694/2012/207  903/2011/207  2012/899     

1271/2015/207
607434JMC TFR 200980845DubaiCLFTADPD1X9HP003212012/831     
612512NISSAN Altima 200694838Dubai1N4AL11D46C1038602012/744     
610871HYUNDAI H1 200992327DubaiEKMJWAH7R0901237**2012/596     
603930TOYOTA COROLLA 200897937DubaiJ2011/505  2011/4458     
610697TOYOTA FORTUNER 200693051DubaiG**LYX5SG8630044832011/3124     
606324NISSAN SUNNY 199975639DubaiCJN1BB41S1XW008632011/283     
612501JAGUAR S Type 200694090DubaifSAJAA01D96FN623922011/1894     
606261HYUNDAI TUCSON 200794873DubaiFKMHJM81B1U659672014/552  2011/182     
635673Mazda 6 N/A90891DubaiKJM7GH42F4911261642010/9746     
629226Lexus RX 350 200586339DubaiGJTJHA31U0500755322010/8552     
611953Mitsubishi Nativa N/A79480SharjahWHITEJMY0RK9608J7037352010/1672     
609009TOYOTA HIACE 200378572DubaiEJTEBU25J6300215572009/758     
613694Chevrolet 200695301DubaiILVVDB22A76D094799496/2016/208  2009/4856     
607757NISSAN TIIDA 200978304DubaiHJN1CC13C6970261952011/943  2009/144     
607920ISUZU TROOPER 199694576DubaiJ*****************2008/1738     
606821TOYOTA LAND CRUISER 200680539DubaiGJTEHJO9J7651392852008/1341     
603225Mercedes 280 S 197998990DubaiA1.16E+132007/118     
607386MITSUBISHI L200 200194927DubaiCMMBJNK7401D0259132004/1235     
646322TOYOTA Corolla 200493177DubaiEJTDBW23E0430381811836/2019/207     
603978NISSAN MAXIMA 200583471DubaiF181/2011/207     
645613KIA Rio 201596833DubaiEKNADN4122F65032351616/2018/207     
631837JAGUAR XJ 200993700DubaiJSAJAA89F29H311851569/2018/207     
609675MITSUBISHI GALANT 200893017DubaiG*****************1514/2013/207     
610035MITSUBISHI GALANT 200891071DubaiG*****************1514/2013/207     
605365Nissan UD N/A32688DubaiEJNCMDF0H48AL010311703/2014/207  936/2015/207     
610108Mitsubishi Fuso N/A24871DubaiI1703/2014/207  936/2015/207     
623855Nissan Civilian N/A73520DubaiGJN6BW12S66Z021089790/2014/207     
634742Nissan Civilian N/A32643DubaiKJN6BW12S58Z0229471886/2016/207  1133/2018/207  775/2018/209     
634756Mitsubishi Rosa N/A20648DubaiBJL5B3J6P56PD035091886/2016/207  1133/2018/207  775/2018/209     
634080Mitsubishi 2004JL7BCE1K14K0050412607/2019/207  768/2019/207     
625674Case N/A52837DubaiOFNH0580TNDHH03118718/2018/207     

642401Tata Bus N/AMAT38906780L02386
  2273/2017/207  2992/2016/207  715/2015/207     

2896//2016/207  3597/2018/207  1749/2017/207  2855/2016/207
2016/14650  2014/2585      

642508MITSUBISHI FUSO FH211 2004MAT38906780L02386
  2273/2017/207  2992/2016/207  715/2015/207     

2896//2016/207  3597/2018/207  1749/2017/207  2855/2016/207
2016/14650  2014/2585      

643496Tata N/AMAT38906662L02025
  2273/2017/207  2992/2016/207  715/2015/207     

2896//2016/207  3597/2018/207  1749/2017/207  2855/2016/207
2016/14650  2014/2585      

643497Tata Bus 2004MAT38906661L00257
  2273/2017/207  2992/2016/207  715/2015/207     

2896//2016/207  3597/2018/207  1749/2017/207  2855/2016/207
2016/14650  2014/2585      

642400Tata Bus N/AMAT38906780L02214
  2855/2016/207  2273/2017/207  715/2015/207     
    + 2896//2016/207  3597/2018/207  1749/2017/207

2016/14650  2014/2585  

603291MITSUBISHI FUSO FH211 200766047DubaiCJL7BCE1JX7K011352
  1749/2017/207  2273/2017/207  715/2015/207     

2016/14650  2014/2585       2896//2016/207

636681VOLVO FH 12 N/A37586DubaiF482770***********
  1749/2017/207  2273/2017/207  715/2015/207     

2016/14650  2014/2585       2896//2016/207

641496Tata N/AMAT38906780L02675
  1749/2017/207  2273/2017/207  715/2015/207     

2016/14650  2014/2585       2896//2016/207

642397N/A N/A N/A92431DubaiG
  1749/2017/207  2273/2017/207  715/2015/207     

  2014/2585     + 2896//2016/207  2855/2016/207
2016/14650

614248Daewoo N/A22847DubaiEKL5FJ504EP0004181558/2015/207  1542/2015/207  715/2015/207     
645404MITSUBISHI Rose 2004JL5B3J6P74PD01371662/2017/207     
609292RANGE ROVER HSE 200883466DubaiKSALLMAM348A2821232012/1567  703/2013/207  632/2013/207     
605712KIA OPTIMA 201581932DubaiL42/2016/205  1835/2018/207  580/2018/207     
610896HONDA Civic 199845446Sharjah1JHMEK3640WS013215152/2019/207  574/2018/207     

634180N/A N/A N/AKMJHG17C1FC067258
  3441/2018/207  904/2018/207  556/2019/207     

27/2018/240  635/2018/207  2240/2018/207
622408Ashok Leyland Leland N/AZPH121153860/2014/207  2014/1661  520/2014/207     

625328NISSAN CDGD22 2001N/AN/AN/AJN6DD23YX1X000290
  363/2019/209  4839/2018/209  4754/2018/207     

829/2019/209  4893/2018/209
624671Daihatsu N/A73266DubaiIMHKTC31E2AK0038791313/2018/209  4424/2017/209     

613621MITSUBISHI FUSO FE85D 200727751DubaiCJL6BCE6J87K027000 1749/2017/207  2273/2017/207  430/2016/207     

613376Tata LPO1316 55 N/A88463DubaiKMAT38906780L023161749/2017/207  2273/2017/207  430/2016/207     

633208Isuzu N/A23742DubaiEJAAKP34G487P27889
  316/2017/207  1275/2019/207  425/2017/207     

889/2018/207  3511/2018/209

644051Ashok Leyland Falcon 200898358DubaiJMB1PBEJA5821278963164/2019/207  1156/2019/2007  4221/2018/209     

644052Ashok Leyland Falcon 200844096DubaiHMB1PBEJA8821331603164/2019/207  1156/2019/2007  4221/2018/209     

611457NISSAN SUNNY 201175356DubaiEJN1FN61C4DW2075171493/2018/207  1369/2019/207  4159/2017/2078     

642679TATA LPO1618 201682647DubaiTMAT449252G0L03738686/2019/208  3693/2018/207     
623788Mitsubishi Fuso N/A59401DubaiOTL5B3J6P5ERM105753496/2018/207     
636698MITSUBISHI N/A43505DubaiEFK615KA001131272/2011/207  344/2010/207     
627830Mitsubishi Canter N/A92007DubaiRJL7B6E1P2FK01795080/2019/207  334/2014/207     
627843Isuzu NPR 200552559DubaiS80/2019/207  334/2014/207     
608650TOYOTA HIACE 200783725DubaiI*****************280/2016/207  3255/2017/207     
609139MITSUBISHI LANCER 200873361DubaiI280/2016/207  3255/2017/207     

633466N/A N/A N/A59037DubaiB
1541/2018/207  1952/2016/207  3208/2017/207     

2690/2017/207 4532/2018/207 

644930TOYOTA Yaris 2014JTDKW9D3XED547289
3958/2018/207  3797/2018/207  3062/2018/207     

948/2018/207 
613374Daewoo N/A88453DubaiK2795/2017/207     
613372UD Pick Up N/A70043DubaiFJNCMOF0H15AL004562795/2017/207     
605547TOYOTA HIACE 200090562DubaiI323/2017/207  145/2017/207  274/2017/207     
640254N/A N/A N/A96563DubaiCMAT41206580L02724768/2019/207  2607/2019/207     
635036Mitsubishi Pick Up N/A87515DubaiPMMBJNKA50DD027087768/2019/207  2607/2019/207     
635343N/A N/A N/A79329DubaiMLJNTFU2K3FN006687768/2019/207  2607/2019/207     
640256N/A N/A N/A68708DubaiSMB1PBEFA9GUWA5244768/2019/207  2607/2019/207     
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640253N/A N/A N/A68707DubaiSMB1PBEFA7GUWA5243768/2019/207  2607/2019/207     
640255N/A N/A N/A68706DubaiSMB1PBEFA0GUWA5245768/2019/207  2607/2019/207     
640923N/A N/A N/A68705DubaiSMB1PBEFA2GUWA5246768/2019/207  2607/2019/207     
640257N/A N/A N/A68704DubaiSMB1PBEFA4GUWA5247768/2019/207  2607/2019/207     
640250N/A N/A N/A43878DubaiOMB1PBEFA6GUWA5248768/2019/207  2607/2019/207     
640252N/A N/A N/A40702DubaiGMB1PBEJAX92133582768/2019/207  2607/2019/207     
640251N/A N/A N/A15691DubaiGMB1PBEJA292133978768/2019/207  2607/2019/207     
643517N/A N/A N/A92789DubaiEJAMKP34G387P035232457/2019/209     
643521N/A N/A N/A81766DubaiJMB1PBEJA3921367922457/2019/209     
643515N/A N/A N/A80296DubaiJJALK6A139771007962457/2019/209     
646227Tata Bus 201586195DubaiRMAT381228G7L001014201/2018/207  2322/2018/207     

613381Tata LPT1615TC N/A16770DubaiKMAT48906780L025091749/2017/207  2992/2016/207  2272/2017/207     

633116Mitsubishi Canter 2009JL7BCE1J29K013390
3764/2017/207  1267/2018/207  2147/2018/207     

2672/2017/207  153/2017/223 
624646Mercedes Actros N/A22915DubaiNW0B9340321L2167332134/2017/207     

633618Tata 13.16.C N/AMAT38906680L00133
  903/2011/207  2011/991  2012/899     

1271/2015/207  1694/2012/207

609610VOLKSWAGEN PASSAT 200873696DubaiKWVWBK23CX8P092435
  707/2012/207  2012/1177  2012/850     

264/2013/208
607002TOYOTA COROLLA 200986506DubaiK*TDBZ42E39903489360/2011/211 112/2014/211 ,2012/282     
608580NISSAN SUNNY 199479153DubaiB*****************246/2013/209  2011/283     
633320N/A N/A N/AWMAHW2ZZ08P0020301766/2014/207  2011/125     
645479N/A N/A N/AJJ7BCE1K6YL0081382007/5889  2008/53     
612538N/A N/A N/AJM3SL35E0601210182007/2958  2007/1689     
612696Chevrolet N/A62709DubaiBJM3WG725XY06108402006/1374  2005/313     
611626Hyundai N/A18442DubaiE1876/2018/209  1929/2017/207     

614213MITSUBISHI L200 201275961DubaiDMMBJNKA50CD0016642047/2017/207  3052/2016/207  1920/2019/207     

623915Hyundai County N/A67691DubaiG1884/2018/207     
632117Toyota Hilux N/A82637DubaiLMR0FR22G3806374211966/2019/207  1883/2017/207     
636692MAN TGA 33.400 200868619DubaiPublic TransportationWMAHW2ZZ58P0015362011/25  2011/350  1766/2014/207     
640889MAN TGA 33.400 N/A56641DubaiPublic TransportationWMAHW2ZZ78P0016352011/25  2011/350  1766/2014/207     
640891MAN 3XL Truck N/A56633DubaiPublic TransportationWMAHW2ZZ08P0015562011/25  2011/350  1766/2014/207     

606730Mercedes Tanker N/A37362DubaiIJAMKP34GX77P055431942/2013/207  2094/2014/207  1664/2012/207     

612152Hyundai County N/A98065DubaiJKMJHD17FX8C0412772016/1168  1271/2015/207     
603188NISSAN TIIDA 200687219DubaiGNICC13C0670027142012/1371  1204/2016/207     

640880Mercedes Trailer Head N/A59910DubaiPublic TransportationWDB9521631K4839131766/2019/207  4313/2018/207  223/2019/207     

617436Isuzu Pick up 1997JAANHR55EV71003422009/1677   

636578MITSUBISHI FUSO FH211 200553860DubaiFJL7BCE1J05K004617407/2012/207  20496/2008  540/2013/207      

607435HYUNDAI ACCENT 200663375DubaiGKMHCG41G56U6728072007 5600   
623701NISSAN Sentra N/A96135Ras Al KhaimaAMNTBB7A99D60010064103/2010   
609689MITSUBISHI L200 200539677DubaiGMMBJNK7405D318852011 283   
645401MITSUBISHI FUSO FE85D 201784975DubaiVJL7B6E1P1HK0107344247/2018/207     
646081MITSUBISHI FUSO FH211 200770389DubaiDJL7BCE1J57K0303574247/2018/207     
645400MITSUBISHI FUSO FE85D 201519942DubaiPublic TransportationJL7B6E1P3FK0186061749/2019/205     
614109GMC Savarna N/A51409DubaiD1GTGG29K7911167341264/2018/207  394/2017/207     

645475ACHOK _ N/A36790DubaiDMB1PBEFA8EE1M3982
2147/2016/207  831/2018/207  3854/2017/207     
557/2017/207  3770/2015/209  1699/2017/207  3113/2016/207 

636545Ashok Leyand Falcon 200871936DubaiJMB1PBEJA882127245
  1271/2015/207  1694/2012/207  903/2011/207      

2011/899

636542Ashok Leyland Falcon N/A43078DubaiGSDH095245UDH31034
  62/2015/207  1461/2015/207  2252/2014/207      
2014/1421  2307/2013    + 936/2015/207  368/2016/223

2017/3842 

636548Tata N/A80152DubaiHMAT38906670L00031
2737/2011/209  2763/2016/207  1942/2013/207       

168/2017/223  2395/2012/209 

636549Tata LPT1615TC 200780151DubaiHMAT38906670L00029
2737/2011/209  2763/2016/207  1942/2013/207       

168/2017/223  2395/2012/209 
604492NISSAN TIIDA 201184810DubaiH3N1BC1A63BK222166876/2015/207 
627760DAIHATSU TERIOS 200761281DubaiIJD2GJ522X7104891962/2012/225
605472TOYOTA PRADO 200599947DubaiEJTEBU25J9550126333310/2018/207
632357NISSAN SUNNY 201452515DubaiGMDHBN7ADXEG5101782519/2019/207
625671ISUZU REWARD NP 201454629DubaiOJAMKP34T9E7P166903102/2018/207
633055MERCEDES 308CDI 200954065DubaiJWD3YB24739E0053331616/2018/207
640249MITSUBISHI CANTER 201617811DubaiPJL7B6E1P4GK0041173102/2018/207
302560TOYOTA YARIS 201594811DubaiBMHFBT9F31F60254254229/2018/207
613616TOYOTA HIACE 201454686DubaiPJTGRX12P0E80403523496/2018/207
612633NISSAN PATROL 201510942DubaiRJN8AY2NY0F91393493863/2018/207
642757TOYOTA COROLLA 201435974DubaiGRKLBB9HE0E500023187/2019/205
642004NISSAN TIIDA 201573424DubaiBMNTBC2C92F60066594446/2018/207
642938RENAULT DUSTER 201569476DubaiQVF1HSRCA5FA5249152551/2018/207
643361NISSAN NAVARA 201639719DubaiSVSKDD3C26GA0438803387/2018/207
604884KIA PICANTO 201540413DubaiFKNABX5129FT762488973/2018/207
625491KIA PICANTO 201695234DubaiNKNABX5125GT1767442414/2018/207
301712INFINITI 25G 201491323DubaiPJNKDV6AP0EM3103433482/2018/208
608635BMW 750LI 200612964DubaiGWBAHN81026DT16158702/2013 
603271MITSUBISHI MIRAGE 201468959DubaiOMMBXTAD3ALH003926209/2018/5443 
604034HYUNDAI I10 201667231DubaiPNULL209/2018/5442 
604305MITSUBISHI MIRAGE 201468072DubaiOMMDXTA03AEHG08963209/2018/5442 
643328MITSUBISHI MIRAGE 2014NULLNULLNULLMMBXTA03AEH023014209/2018/5442 
608861MITSUBISHI MIRAGE 201471307DubaiQBXTA03AEH0232157209/2018/5442 
603858MITSUBISHI MIRAGE 201468930DubaiONULL209/2018/5442 
636048DAIHATSU DELTA 200826416DubaiJNULL209/2018/3282 
604363MITSUBISHI MIRAGE 201468967DubaiONULL209/2017/4583 
633303TATA LP613 201647238DubaiNNULL209/2017/3380 
609779TOYOTA HIACE 200831342DubaiAJTFPX22P180012340209/2017/1497 
609658FORD FOCUS 201382174DubaiMNULL209/2016/725 
625078TOYOTA HIACE 200482697DubaiDNULL209/2016/2123 
610309KIA PICANTO 201263894DubaiNNULL209/2015/430 
623915HYUNDAI COUNTY 200667691DubaiGNULL207/2018/1884  
608909HYUNDAI ACCENT 201520287DubaiQNULL207/2016/2874  
603784HONDA CIVIC 200968187DubaiJNULL/799/2014 
610297CHEVROLET EPICA 200641586DubaiGNULL321/2009 
614399GREAT WALL WINGLE 201461249DubaiPNULL 207/2018/3816 
604002HONDA CRV 200991520DubaiNNULL207/2016/578 
603441HONDA CITY 200859866DubaiKMRHGD88328P081312 207/2014/2070 
603795PEUGEOT PARTNER 200640508DubaiENULL788/2011 
610884NISSAN URVAN 200667319DubaiAJN6FF54S86X419425735/2012 
606859MITSUBISHI PAJERO 200732090DubaiIJMYLRVS3W7J709203222/2015/384 
642679TATA LPO1618 201682647DubaiTMAT449252G0L03738208/2019/686 
612984NISSAN NAVARA 200817822DubaiCMNTBD03S586003688208/2017/936 
603985KIA PICANTO 201554752DubaiQNULL207/206/2874 
641625LEXUS ES 350 201429828DubaiLJTHBK1GG2116533207/2019/2284 
612737MITSUBISHI CANTER 200476723DubaiDNULL207/2017/225 
609139MITSUBISHI LANCER 200873361DubaiINULL207/2016/280 
603517OPEL ASTRA 199916607DubaiHWOLOTGF35X2253550207/2014/2016 
609284FORD FOCUS 200684760DubaiINULL207/2017/2282 
606852FORD EXPLORER 201369702DubaiG1FM5K8081DGB67216205/2017/1490 
606261HYUNDAI TUCSON 200794873DubaiFKMHJM81B1U65967/552/2014 
602798BMW 745I 200316163DubaiANULL516/2013 
602694PEUGEOT 307 200462170DubaiJVF33HRFNF45025209225/2013/972 
607903TOYOTA YARIS 201083130DubaiHJTDBW9230A1186802225/2013/383 
603626LAND ROVER DISCOVERY 199945368DubaiBNULL225/2013/328 
607757NISSAN TIIDA 200978304DubaiHJN1CC13C697026195943/2011
607344TOYOTA AURION 200731733DubaiINULL9293/2009
605410VOLKSWAGEN GOLF 199543760DubaiGNULL9/2008
602884MITSUBISHI LANCER 200536917DubaiCJMYSRCS1A5U78184289/2008
610508KIA CLARUS 200052471DubaiANULL879/2011
603332TOYOTA CAMRY 20042840DubaiB6T1BE32K84X46208586/2007
607434JMC TFR 200980845DubaiCLFTADPD1X9HP00321831/2012
607335NISSAN PICK UP 200520574DubaiAJN6DD23S65X174351831/2011
603023NISSAN TIIDA 200959633DubaiKNULL765/2010
607653NISSAN TIIDA 200910829DubaiCNULL765/2010
609009TOYOTA HIACE 200378572DubaiEJTEBU25J630021557758/2009
607612VARICA CMC 200714108DubaiF61059959697/2010
607985VARICA CMC 200714702DubaiF61060022697/2010
610872TOYOTA HIACE 200472173DubaiANULL670/1998
608747TOYOTA LAND CRUISER 201323774DubaiBJTNHU09J8D4064532619/2015
603652NISSAN SUNNY 200590580DubaiFJN1FN61C65W504343609/2011
610871HYUNDAI H1 200992327DubaiEKMJWAH7R0901237596/2012
609274MITSUBISHI L300 200713662DubaiINULL589/2012
633937NISSAN 2000 199471692DubaiBNULL528/2007
603930TOYOTA COROLLA 200897937DubaiJNULL505/2011
608514NISSAN ALTIMA 200525876DubaiFNULL485/2011
606812KIA SEPHIA 199973683DubaiCNULL437/2006
603102SUZUKI SWIFT 200729108DubaiHJS2ZC21S2715099542/2008
605034MITSUBISHI L200 200436608DubaiGMMBJNK6204D058806407/2009
607667SUZUKI CAREEY VAN 199734310DubaiADA21V 159515403/2005
606818TOYOTA ECHO 200020993DubaiAJTDBW1337Y50005803717/2002
606706MERCEDES ML 320 20005574DubaiE4JGAB54E2XA125289350/2008
608664CHEVROLET OPTRA 200549924DubaiFKL1JJ62675K103389321/2009
610697TOYOTA FORTUNER 200693051DubaiGLYX5SG8630044833124/2011
610883MITSUBISHI L300 200442505DubaiENULL308/2014

604002HONDA CRV 200991520DubaiNNULL207/2016/578 
603441HONDA CITY 200859866DubaiKMRHGD88328P081312 207/2014/2070 
603795PEUGEOT PARTNER 200640508DubaiENULL788/2011 
610884NISSAN URVAN 200667319DubaiAJN6FF54S86X419425735/2012 
606859MITSUBISHI PAJERO 200732090DubaiIJMYLRVS3W7J709203222/2015/384 
642679TATA LPO1618 201682647DubaiTMAT449252G0L03738208/2019/686 
612984NISSAN NAVARA 200817822DubaiCMNTBD03S586003688208/2017/936 
603985KIA PICANTO 201554752DubaiQNULL207/206/2874 
641625LEXUS ES 350 201429828DubaiLJTHBK1GG2116533207/2019/2284 
612737MITSUBISHI CANTER 200476723DubaiDNULL207/2017/225 
609139MITSUBISHI LANCER 200873361DubaiINULL207/2016/280 
603517OPEL ASTRA 199916607DubaiHWOLOTGF35X2253550207/2014/2016 
609284FORD FOCUS 200684760DubaiINULL207/2017/2282 
606852FORD EXPLORER 201369702DubaiG1FM5K8081DGB67216205/2017/1490 
606261HYUNDAI TUCSON 200794873DubaiFKMHJM81B1U65967/552/2014 
602798BMW 745I 200316163DubaiANULL516/2013 
602694PEUGEOT 307 200462170DubaiJVF33HRFNF45025209225/2013/972 
607903TOYOTA YARIS 201083130DubaiHJTDBW9230A1186802225/2013/383 
603626LAND ROVER DISCOVERY 199945368DubaiBNULL225/2013/328 
607757NISSAN TIIDA 200978304DubaiHJN1CC13C697026195943/2011
607344TOYOTA AURION 200731733DubaiINULL9293/2009
605410VOLKSWAGEN GOLF 199543760DubaiGNULL9/2008
602884MITSUBISHI LANCER 200536917DubaiCJMYSRCS1A5U78184289/2008
610508KIA CLARUS 200052471DubaiANULL879/2011
603332TOYOTA CAMRY 20042840DubaiB6T1BE32K84X46208586/2007
607434JMC TFR 200980845DubaiCLFTADPD1X9HP00321831/2012
607335NISSAN PICK UP 200520574DubaiAJN6DD23S65X174351831/2011
603023NISSAN TIIDA 200959633DubaiKNULL765/2010
607653NISSAN TIIDA 200910829DubaiCNULL765/2010
609009TOYOTA HIACE 200378572DubaiEJTEBU25J630021557758/2009
607612VARICA CMC 200714108DubaiF61059959697/2010
607985VARICA CMC 200714702DubaiF61060022697/2010
610872TOYOTA HIACE 200472173DubaiANULL670/1998
608747TOYOTA LAND CRUISER 201323774DubaiBJTNHU09J8D4064532619/2015
603652NISSAN SUNNY 200590580DubaiFJN1FN61C65W504343609/2011
610871HYUNDAI H1 200992327DubaiEKMJWAH7R0901237596/2012
609274MITSUBISHI L300 200713662DubaiINULL589/2012
633937NISSAN 2000 199471692DubaiBNULL528/2007
603930TOYOTA COROLLA 200897937DubaiJNULL505/2011
608514NISSAN ALTIMA 200525876DubaiFNULL485/2011
606812KIA SEPHIA 199973683DubaiCNULL437/2006
603102SUZUKI SWIFT 200729108DubaiHJS2ZC21S2715099542/2008
605034MITSUBISHI L200 200436608DubaiGMMBJNK6204D058806407/2009
607667SUZUKI CAREEY VAN 199734310DubaiADA21V 159515403/2005
606818TOYOTA ECHO 200020993DubaiAJTDBW1337Y50005803717/2002
606706MERCEDES ML 320 20005574DubaiE4JGAB54E2XA125289350/2008
608664CHEVROLET OPTRA 200549924DubaiFKL1JJ62675K103389321/2009
610697TOYOTA FORTUNER 200693051DubaiGLYX5SG8630044833124/2011
610883MITSUBISHI L300 200442505DubaiENULL308/2014
602608CHEVROLET TRAILBLAZER 200219056DubaiWHITE1GNDT13S7223228243002/2004
609689MITSUBISHI L200 200539677DubaiGMMBJNK7405D31885283/2011
610712NISSAN PATROL 199722944DubaiCJM10WGY60Z0860931283/2011
607766NISSAN SUNNY 199719267DubaiAJN1BBA814Z0309944283/2011
606324NISSAN SUNNY 199975639DubaiCJN1BB41S1XW00863283/2011
607868NISSAN SUNNY 200539698DubaiGJN1FN61095W509969283/2011
607002TOYOTA COROLLA 200986506DubaiKTDBZ42E399034893282/2012
606814SSANGYONG MUSSO 199722031DubaiDKPTE0B19SVP120546275/2008
603328MERCEDES E200 199641045DubaiBWDB2100371A111394228/2008
625328NISSAN CDGD22 20010UnKnown0JN6DD23YX1X000290209/2019/363
607287TOYOTA COROLLA 201354729DubaiK1BU4EE6DC126268209/2016/1311
610308KIA PICANTO 201260031DubaiFNULL209/2015/430
608580NISSAN SUNNY 199479153DubaiBNULL209/2013/246
607818MITSUBISHI LANCER 200739860DubaiINULL209/2011/818
602937RENAULT CLIO 200634292DubaiHNULL208/2017/1461
606270JEEP GRAND CHEROKEE 199717269DubaiOJ4GZ78VIVY529960208/2016/202
603828JAGUAR XJL 20019053DubaiJSAJAA22DX1KF32945208/2016/1689
605651HYUNDAI I10 201468399DubaiMMALAN51C5EM341922208/2015/990
610713LEXUS LS 460 200895206DubaiONULL208/2015/548
644043MERCEDES 1844 199495541DubaiNWDB6554921K040880208/2015/548
632169MITSUBISHI CANTER 200080292DubaiCNULL207/2019/872
623875NISSAN URVAN 200831909DubaiJJNBAE54518X001835207/2019/610
634560HYUNDAI ELANTRA 200610371DubaibNULL207/2019/527
641863MERCEDES S500 200856563DubaiJWDDNG71X68A213978207/2019/294
614213MITSUBISHI L200 201275961DubaiDMMBJNKA50CD001664207/2019/1920
611457NISSAN SUNNY 201175356DubaiEJN1FN61C4DW207517207/2019/1396
627714NISSAN URVAN 2014NULLNULLNULLJN6BE6DS2E9008755207/2019/1156
627713NISSAN URVAN 2014NULLNULLNULLJN6BE6DS6E9008757207/2019/1156
635896TOYOTA YARIS 200870253DubaiNJTDBW923581101351207/2018/4944
607688TOYOTA FJ CRUISER 201080608DubaiJNULL207/2018/4573
642378NISSAN PATROL 199826001DubaiDJN1TBSYB1Z0405179207/2018/3713
603924TOYOTA COROLLA 200851334DubaiJNULL207/2018/2992
609745TOYOTA CAMRY 201460848DubaiCNULL207/2018/259
645327HYUNDAI TUCSON 200949121DubaiLKMHJM81B49U048495207/2018/2187
631837JAGUAR XJ 200993700DubaiJSAJAA89F29H31185207/2018/1596
610539TOYOTA COROLLA 200544326DubaiANULL207/2017/702
604598RENAULT FLUENCE 201194005DubaiPNULL207/2017/4134
613451TOYOTA HIACE 200293748DubaiGNULL207/2017/382
605028LEXUS LS 400 199854012DubaiKNULL207/2017/3733
610591NISSAN PRIMERA 200095508DubaiCSJNBCAF11Z0480747207/2017/340
631946NISSAN X TRAIL 200292211DubaiHJN8BTO5Y62W001785207/2017/3231
605547TOYOTA HIACE 200090562DubaiINULL207/2017/323
609263HYUNDAI GETZ 200536271DubaiSNULL207/2017/2310
603540NISSAN SUNNY 200693826DubaiOJN1EH61C06W022530207/2017/2310
604613TOYOTA CAMRY 200045868DubaiCNULL207/2017/2310
607690MITSUBISHI L200 201350214DubaiM5000027153207/2017/2205
610732Mercedes 240 E 200010807DubaiDNULL207/2017/2134
624194MITSUBISHI CANTER 201022854DubaiHNULL207/2017/2134
624195MITSUBISHI CANTER 201624046DubaiENULL207/2017/2134
301313INFINITI QX56 200862491DubaiE5N3AAOBC88N902509207/2017/1861
609288TOYOTA YARIS 200913591DubaiENULL207/2017/1634
608655TOYOTA HIACE 201063488DubaiLNULL207/2017/1157
603263TOYOTA COROLLA 200812140DubaiKNULL207/2016/671
610075NISSAN MICRO 201396378DubaiFNULL207/2016/620
610937NISSAN URVAN 200966042DubaiKJN6A654S19X017695207/2016/52
609722NISSAN MICRA 201549367DubaiLNULL207/2016/3011
605736HYUNDAI ELANTRA 201560098DubaiQNULL207/2016/2874
605711HYUNDAI ELANTRA 201560097DubaiQNULL207/2016/2874
609113MITSUBISHI GALANT 201031906DubaiKNULL207/2016/280
608650TOYOTA HIACE 200783725DubaiINULL207/2016/280
613924NISSAN 2400 200592256DubaiFJN6DD23165X036130207/2016/2033
603204TOYOTA COASTER 201185035DubaiNJTG1K5182B4008170207/2016/1851
604291INFINITI 45FX 200372957DubaiJNULL207/2016/1666
604658LEXUS LS 400 199524769DubaiRJT8UF22L6G0007234207/2016/1423
610573TOYOTA PRADO 200548161DubaiGNULL207/2016/133
610073TOYOTA HIACE 201330749DubaiMNULL207/2016/1312
609998TOYOTA AVALON 200544009DubaiBNULL207/2015/798
604049TOYOTA COROLLA 200748997DubaiHNULL207/2015/659
610098NISSAN PICK UP 200650806DubaiBNULL207/2015/2381
609003NISSAN SUNNY 200931049DubaiINULL207/2015/2381
603008LEXUS LS 400 199569310DubaiLJT8VF22E6S0012594207/2015/2132
603781MITSUBISHI PAJERO 200933512DubaiGNULL207/2015/2082
607355TOYOTA COROLLA 200244395DubaiAJTDW23E420026744207/2014/92
603782TOYOTA COROLLA 200975661DubaiKNULL207/2014/859
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�لعدد 12889 بتاريخ 2020/3/22   
  �عالن بالن�سر

املرجع : ٢94
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/حممد �صكوات ح�صني زين العابدين - بنغالدي�س اجلن�صية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 1٠٠% وذلك اىل ال�صيد/ ابراهيم كوتي بوتورو 
بارامبيل كونهي - الهند اجلن�صية واىل ال�صيد/ حممد باليبارامبيل قادر باليبارامبيل - الهند 
اجلن�صية يف الرخ�صة امل�صماة / كافترييا �صماء الهور - تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة 
التعديالت / فردية بوكيل  التنمية االإقت�صادية بال�صارقة.  رقم )54311٢( ال�صادرة من دائرة 

خدمات - اىل - موؤ�ص�صة �صراكة اعمال بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  ٢٠13 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
�لعدد 12889 بتاريخ 2020/3/22   

  �عالن بالن�سر
املرجع : ٢89

اإماراتي   - ال�صويدي  امل�صوي  را�صد عبيد  ال�صيد/عبيد  بان  ليكن معلوما للجميع 
اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 1٠٠%  اىل ال�صيدة/ 
رقم )548376(  باك�صتانية اجلن�صية مبوجب رخ�صة   ، زاد  �صاه  �صهزادي خرم  ارم 
القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل  ال�صكل  ، ومت تغيري  الفتح املبني  با�صم /مطعم 
القانون االحتادي  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وكيل خدمات.  وعمالبن�س 
رقم )4( ل�صنة  ٢٠13 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا  وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
العدل  الكاتب  ذلك عليه مراجعة مكتب  اعرتا�س حيال  اي  لديه  االعالن فمن 

املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لعدد 12889 بتاريخ 2020/3/22   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم 82/2020/211 تنفيذ عقاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم ٢٠18/85٢ عقاري كلي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )41555 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب االإعالن : فخر الدين بروبرتيز ليمتد - �صركة منطقة حرة - اأوف�صور - �صفته 

بالق�صية : طالب التنفيذ  وميثله : اأمل عمري ال�صبيعي -  �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنهما : 1- م�صعود ح�صينقلي كتابجي حقيقت  ٢-يون�س ر�صول فقيدنو - 

�صفتهما  بالق�صية : منفذ �صدهما - جمهويل حمل االإقامة 
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  االإع��الن : قد  مو�صوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )41555( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املذكور  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12889 بتاريخ 2020/3/22   
تبليغ ح�سور جل�سة خربة 

�سادرة عن �خلبري �حل�سابي د. ب�سام عجول 
اإىل املدعي عليها : الراجحي لالن�صاءات - �س ذ م م 

عنوانها : االإمارات - اإمارة دبي - اأم �صقيم الثالثة - دبي - �صارع الو�صل - مبنى بنك دبي التجاري - 
الطابق االأول - هاتف رقم 31731٠٠-٠4 فاك�س رقم 3886٢٠٠-٠4 الهاتف املتحرك : ٠55-399٢٠٠3 

info@arconst.com : الربيد االلكرتوين
نعلمكم مبوجبه بانه مت تكليفنا مبهمة اخلربة يف الدعوى رقم ٢٠٢٠/347 جتاري جزئي حمكمة 

دبي االإبتدائية واملقامة �صدكم من قبل  املدعية/ �صركة اترنيت اخلليج ال�صناعية املحدودة ذ م م. 
ال�صقة رقم  الكائن يف  اعاله للح�صور اىل مكتبنا  اليها  امل�صار  الق�صية  ندعوكم ب�صفتكم طرفا يف 
يوم  �صباح  العا�صرة من   1٠.٠٠ ال�صاعة  وذل��ك يف متام  دبي  دي��رة  الرقة  �صارع  العوي�س  بناء   C08
م�صتندات.   من  لديكم  ما  وتقدمي  الدعوى  على  لالإجابة  وذل��ك   ٢٠٢٠ مار�س   3٠ املوافق  االإثنني 
فاإن اخلبري  املحددة  املهلة  ار�صال وكيل قانوين عنكم خالل  اأو عدم  يف حال تخلفكم عن احل�صور 

�صيبا�صر اجراءات اخلربة ويقدم تقريره للمحكمة من واقع امل�صتندات املتاحة.

�خلبري �ملنتدب/د . ب�سام عجول 

�عالن بالن�سر 
�لعدد 12889 بتاريخ 2020/3/22   

�عالن حكم بالن�سر
يف  �لدعوى رقم 11599/2019/13 عمايل جزئي   

مو�صوع الدعوى : املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها 161715 درهم وتذكرة عودة مببلغ ٢٠٠٠ درهم 
 )MB198727276AE/2019( والر�صوم وامل�صاريف. رقم ال�صكوى

طالب االإعالن :  حممود حممد حممد ابو عمريه  - �صفته بالق�صية : مدعي  
وميثله : �صاحلة خليفة الحج خليفة الب�صطي - �صفته بالق�صية : وكيل 

املطلوب اإعالنه : 1- �صركة �صيدكو للمقاوالت العامة )�س ذ م م( - فرع دبي - �صفته بالق�صية : مدعي عليه  
جمهول حمل االإقامة 

املذكورة  الدعوى  بتاريخ ٢٠٢٠/1/٢1 يف  املنعقدة  بجل�صتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم   : االإع��الن  مو�صوع 
اأعاله ل�صالح/حممود حممد حممد ابو عمريه فلهذه االأ�صباب - حكمت املحكمة : بالزام املدعي عليها بان 
توؤدي للمدعي مبلغ )161.698( درهم )مائة وواحد و�صتون الف و�صتمائة وثمانية وت�صعون درهم( وتذكرة 
عودة ملوطنه مامل يكن قد التحق بخدمة �صاحب عمل اآخر والزمتها باملنا�صب من امل�صروفات.  حكما مبثابة 
با�صم  التايل لن�صر هذا االع��الن �صدر  اليوم  اعتبارا من  احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لعمالية 

�لعدد 12889 بتاريخ 2020/3/22   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم 1098/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم ٢٠19/449 جتاري كلي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )5٠6684٠ درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب االإعالن : م�صرف عجمان - �س م ع - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

�صفته   - م  م  ذ  ���س   - انف�صتمنت  كابيتل  ال��ظ��اه��ري  �صركة   -1  : اإع��الن��ه  املطلوب 
بالق�صية : منفذ �صده - جمهول حمل االإقامة 

مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )5٠6684٠( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12889 بتاريخ 2020/3/22   

�عالن بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم 831/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم ٢٠19/3٢٢8 جتاري جزئي ، 
ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )87811.5 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 

طالب االإعالن : م�صرف عجمان / �س م ع - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- حممد ح�صني حممد الرمياوي - �صفته بالق�صية : منفذ �صده

جمهول حمل االإقامة 
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  االإع��الن : قد  مو�صوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )87811.5٠( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12889 بتاريخ 2020/3/22   
�عالن بالن�سر

يف �لدعوى رقم 110/2020/60 �مر �د�ء
للمدعي  يوؤديا  بان  بينهما  فيما  والتكافل  بالت�صامن  والثاين  االأوىل  املدعي عليهما  ال��زام   -1  : الدعوى  مو�صوع 
مبلغ وقدره /٢5.٠٠٠ درهم )خم�صة وع�صرون الف درهم ال غري( مع الفوائد القانونية بواقع 1٢% �صنويا من تاريخ 
االإ�صتحقاق يف ٢٠19/5/3٠ وحتى ال�صداد التام.  ٢- �صمول احلكم بالنفاذ املعجل بدون كفالة  3- ت�صمني املدعي 

عليهما االأوىل والثاين بالت�صامن والتكافل فيما بينهم كافة الر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.    
طالب االإعالن : بول بول احمد ا�صمان مياه - �صفته بالق�صية : مدعي 

وميثله : اإبراهيم علي املو�صى احلمادي -  �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعالنهما : 1- ار�س العوير لتجارة املواد الغذائية  ٢-حممد ابوجعفر �صونا مياه
�صفتهما بالق�صية : مدعي عليهما - جمهويل حمل االإقامة 

مو�صوع االإعالن : قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ ٢٠٢٠/1/11 بالزام املدعى عليها ار�س العوير لتجارة املواد 
الغذائية و حممد ابوجعفر �صونا مياه بان يوؤديا بالت�صامن للمدعي بول بول احمد ا�صمان مياه مبلغ ٢5.٠٠٠ درهم 
وحتى   ٢٠19/5/3٠ يف  االإ�صتحقاق  تاريخ  من  �صنويا   %9 بواقع  القانونية  والفوائد  دره��م(  الف  وع�صرون  )خم�صة 
ال�صداد التام والر�صوم وامل�صروفات ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة و�صملت االأمر بالنفاذ املعجل بفا 

كفالة. ولكم احلق يف اإ�صتئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن.
رئي�س �لق�سم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  
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اأخبـار الإمـارات

كورونا امل�صتجد يفّرق املتظاهرين يف ت�صيلي  دول اآ�صيا الو�صطى ت�صدد القيود على احلركة
التوتر  ي��زال  ال  �صخ�صاً،   31 فيها  قتل  والتي  البالد 
���ص��ائ��داً يف ال��ب��الد. وان��ط��ل��ق��ت االأزم����ة االج��ت��م��اع��ي��ة يف 
18 ت�صرين االأول-اأكتوبر مع رفع �صعر بطاقة املرتو 
الغ�صب  لت�صعل  ذلك  بعد  تطورت  لكنها  العا�صمة،  يف 
العام من عدم امل�صاواة العميقة يف البالد، وعدم اهتمام 
�صكان  لغالبية  اليومية  بامل�صاكل  ال�صيا�صية  الطبقة 

ت�صيلي البالغ عددهم 18 مليون ن�صمة.
وقرر قادة االأحزاب الرئي�صية يف البالداخلمي�س اإرجاء 
اال�صتفتاء حول الد�صتور املقرر يف ني�صان-ابريل حتى 
اإىل تهدئة  25 ت�صرين االأول-اأك��ت��وب��ر، وال��ذي يهدف 

الغ�صب ال�صعبي.
“اأود  مونيوز  اأدري��ان��ا  ال�صيوخ  جمل�س  رئي�صة  واأعلنت 
توفري  بهدف  الوحدة،  وب��روح  االتفاق  بهذا  الرتحيب 
ا�صتجابة للبالد يف ظل هذه الظروف ال�صعبة، وحيث 
اإ�صارة  يف  نحمي �صحة مواطنينا”،  اأن  االأه��م خاللها 
االآن  اأ���ص��اب حتى  ال��ذي  امل�صتجد  ك��ورون��ا  اإىل فريو�س 

434 �صخ�صاً يف ت�صيلي.

ومنع حفالت الزواج التي حت�صرها اأعداد كبرية من 
املدعوين واحلفالت االأ�صرية االأخرى.

ويف تركمان�صتان، التي مل تعلن اإىل االآن عن حاالت 
���ص��ك��ان متجهون  ك����ورون����ا، ق����ال  ب���ف���ريو����س  اإ����ص���اب���ة 
منها  م���غ���ادرون  واآخ�����رون  اب���اد  ع�صق  العا�صمة  اإىل 
اأقيمت  ال���ت���ي  ال��ت��ف��ت��ي�����س  ن���ق���اط  يف  امل�������ص���وؤول���ني  اإن 
اإال  ممنوع  ال�ص���������فر  ب��اأن  اأبلغوه�����م  املدين�������ة  ح��ول 

لل�صرورة.
ومل ت�صدر احلكومة الرتكمانية، التي علقت يف وقت 
�صابق جميع الرحالت اجلوية الدولية، اإعالنا ر�صميا 

عن نطاق ومدة القيود اجلديدة.
واأم�������س ال�����ص��ب��ت ق��ال��ت ح��ك��وم��ة ق��رغ��ي��ز���ص��ت��ان، حيث 
ت�صاعف عدد حاالت االإ�صابة خالل �صاعات الليل اإىل 
12 حالة، اإنها تبحث اإعالن حالة الطوارئ اعتبارا 

من اليوم االأحد.
التي  املناطق  بالفعل  اأغلقت  ق��د  احلكومة  وك��ان��ت   

توجد بها حاالت اإ�صابة.

•• �صانتياغو-اأ ف ب

اأفرغ فريو�س كورونا امل�صتجد الطرقات يف ت�صيلي من 
للمطالبة  اأ���ص��ب��وع  ك��ل  يتجمعون  ال��ذي��ن  املتظاهرين 

باإ�صالحات اجتماعية واعتماد د�صتور جديد.
ومل يح�صر �صوى املئات اجلمعة اإىل �صاحة بالزا اإيطاليا 
يف �صانتياغو، التي انطلقت منها احلركة االحتجاجية، 

وباتت تعرف باأو�صاط املتظاهرين ب�”�صاحة الكرامة«.
الفريو�س،  يقتلنا  مل  “اإذا  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  اأح����د  وق����ال 
امتالأت  ف��ق��ط،  اأ���ص��ب��وع  وق��ب��ل  ذل���ك«.  ي��ت��وىل  فالنظام 

ال�صاحة نف�صها بخم�صة اآالف حمتج.
با�صتخدام الغاز  وفرقت قوات مكافحة ال�صغب �صريعاً 
�صاهد  كما  التظاهرة،  املياه  وخراطيم  للدموع  امل�صيل 
احلكومة  م��ن��ع  ظ���ّل  يف  ب��ر���س،  ف��ران�����س  يف  �صحافيون 
واإغالق  �صخ�صاً   50 من  اأك��رث  ت�صم  التي  للتجمعات 

احلدود.
اأ�صهر من االحتجاجات غري امل�صبوقة يف  وبعد خم�صة 

اأمريكا الالتينية ت�صدد 
اإجراءات الت�صدي لكورونا  

•• مونتيفيديو-اأ ف ب

حجرا  كولومبيا  فر�صت  بينما  ح��دوده��م��ا  اإغ���الق  وبوليفيا  كوبا  اأعلنت 
 2020 للعام  االقت�صادي  منوها  تقديرات  ال��ربازي��ل  وخف�صت  اإل��زام��ي��ا 

ب�صبب انت�صار وباء فريو�س كورونا امل�صتجد.
وباء كوفيد- االإج��راءات الحتواء  ت�صديد  الالتينية  اأمريكا  دول  وتوا�صل 
19 الذي اأ�صاب اأكرث من ثالثة اآالف �صخ�س واأودى بحياة حواىل ثالثني 
يف هذه املنطقة. اأغلق الرئي�س الكوبي ميغيل دياز كانيل بعد تردد احلدود 
اأمام غري املقيمني يف اجلزيرة التي تعاين من اآثار عقوبات اأمريكية وتعتمد 
على عائدات ال�صياحة. يدخل هذا االإجراء حيز التنفيذ الثالثاء و�صي�صتمر 

لثالثني يوما. وحاليا يزور كوبا �صتون األف �صائح.
�صائح  باملر�س �صخ�س واح��د هو  وت��ويف   21 االإ���ص��اب��ات يف كوبا  ع��دد  وبلغ 
اإيطايل. وقال عميد جامعة الطب يف هافانا خورخي غونزالي�س اإن اأكرث 
من 28 األف طالب طب �صاركوا يف “بحث فعلي” من منزل اإىل منزل ملنع 

“الذين قد يكونون م�صابني باملر�س من نقل العدوى اإىل االآخرين«.
مليون  “اأكرث من  وزار خالله ط��الب  الثالثاء  ب��داأ  الربنامج  اأن  واأو���ص��ح 
�صخ�س” و�صمح بك�صف “عدد هائل من االإ�صابات باأمرا�س تنف�صية حادة«. 
يف  االقت�صاد  لنمو  تقديراتها  كبري  حد  اإىل  الربازيلية  احلكومة  خف�صت 

2020، بن�صبة 2،1 باملئة اإىل ال�صفر عمليا )0،02 باملئة(.
باملئة يف توقعات بعد   2،4 وكانت وزارة االقت�صاد خف�صت تقديراتها من 
اآذار-  11 يف  اأ�صدرتها  الفريو�س  انت�صار  انعكا�صات  لتاأثري  تقييم  اإع���ادة 
مار�س. وكان عدد االإ�صابات يبلغ يف الربازيل حينذاك 34 اإ�صابة لكن ال 
وفيات فيها. لكن انت�صار الفريو�س ت�صارع منذ احلني وارتفع عدد االإ�صابات 

اإىل اأكرث من 900 بينما �صجلت وفاة 11 �صخ�صا.
ويف اأول جل�صة افرتا�صية يف تاريخه، وافق جمل�س ال�صيوخ على اإعالن حالة 
اأع�صائه  اأ�صل  75 من  وك��ان  الوباء.  ملكافحة  م��وارد  الكارثة لالإفراج عن 

ال�81 مت�صلني بالكمبيوتر اأو بالهاتف.
اأعلنت بوليفيا اإغالق حدودها وتعليق حركة النقل الدويل والداخلي برا 
وعرب االأنهار حتى نهاية ال�صهر اجلاري. وقالت احلكومة اإنها تدر�س اأي�صا 
اأن ت�صهد  15. ويفرت�س  االإ�صابات يف بوليفيا  تام. بلغ عدد  فر�س حجر 

انتخابات عامة يف 3 اأيار-مايو.
نفى وزير اخلارجية املك�صيكي مار�صيلو اأيربارد ما ذكره الرئي�س االأمريكي 
دونالد ترامب من اأن مك�صيكو علقت الرحالت اجلوية القادمة من اأوروبا. 
الأ�صكال  “احلاجة  اإىل  م�صريا  اخل��ي��ار،  ه��ذا  تدر�س  ب��الده  اأن  اأو���ص��ح  لكنه 

عديدة من القيود«.

 •• اأملا اآتا -رويرتز

وقرغيز�صتان  ق��ازاخ�����ص��ت��ان  يف  ال�����ص��ل��ط��ات  اأع��ل��ن��ت 
واأوزبك�صتان وتركمان�صتان عن قيود جديدة ت�صتهدف 
منع انت�صار فريو�س كورونا مع ت�صاعد عدد حاالت 

االإ�صابة يف اآ�صيا الو�صطى.
 53 وقالت ال�صلطات يف قازاخ�صتان التي توجد بها 
حالة اإ�صابة موؤكدة، اأم�س ال�صبت، اإنها تقوم باإغالق 
اآتا كربى مدن البالد بعد اأن  اآملا  جميع احلدائق يف 

مت اإغالق املدينة.
ال�صرطة  اأف������راد  ق����ام  امل��ا���ص��ي��ني  ال��ي��وم��ني  وخ�����الل 
املباين  م��ن  ع���دد  باإغ�������الق  الوطن�����ي  واحل�����ر�س 
اأمل�����ا  يف  م�صاب�������ون  فيه�������ا  يقي�������م  الت�����ي  ال�ص��������كنية 

اآتا.
حالة   33 به��������ا  توج����������د  التي  اأوزبك�ص�������تان  ويف 
اإ�صابة موؤك��������دة اأعلنت احلكومة يف وقت متاأخر اأم�س 
واملقاهي  الرتفيه  اأم��اك��ن  جميع  اإغ�������الق  اجلمعة 

كورونا ي�صبب ا�صطرابا يف عمليات اجلي�ض االأمريكي  
بلدانهم يف االأيام املقبلة بع�س العنا�صر املتخ�ص�صني يف التاأهيل«.

املنت�صرة  القوات  اأالأك��رب من  الذي ميثل اجلزء  االأمريكي  وقرر اجلي�س 
اأن تتعر�س  اأب��ع��د مي��ك��ن  ال��ع��راق �صحب ق��وات��ه م��ن ق��واع��د ���ص��غ��رية  يف 
يف  جتميعها  الإع���ادة  الإي���ران،  موالية  م�صلحة  جمموعات  لهجمات  فيها 
قواعد اأكرب وتتمتع بحماية اأكرب. وحذرت القيادة املركزية من اأنه “يف 
اأق��ل من  عدد  العراقية من  القوات  التحالف  يدعم  اأن  نتوقع  امل�صتقبل، 
القواعد، بعدد اأقل من االأفراد”، موؤكدة اأن التحالف “يبقى ملتزما على 
االأمد الطويل” يف املعركة �صد تنظيم داع�س. يف اأفغان�صتان حيث بداأت 
الواليات املتحدة �صحب اأكرث من خم�صة اآالف جندي يف مرحلة اأوىل من 
واأعلن اجلرنال  التحركات.  كل  توقفت  اتفاق مع حركة طالبان،  تنفيذ 
اأو�صنت ميلر قائد القوات االأمريكية يف اأفغان�صتان “حلماية قوتنا وهي 
كل  “وقف  عرب  “�صرورية”  تعديالت  جت��رى  حاليا”  جيدة  �صحة  يف 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

ي�صبب فريو�س كورونا امل�صتجد الذي اأجرب ال�صلطات على اإبقاء الع�صكريني 
من  العامل  يف  االأم��ريك��ي  اجلي�س  عمليات  يف  ا�صطرابا  قواعدهم  داخ��ل 
واإلغاء  العراق  يف  الوجود  خف�س  اإىل  اأفغان�صتان  من  االن�صحاب  تاأجيل 
اإ�صرب  االأمريكي مارك  الدفاع  وزير  واأك��د  التجنيد.  تدريبات وتوقف يف 
لقناة “فوك�س نيوز” اأن “املهمة االأوىل للجي�س االأمريكي تبقى تاأمني 
حماية ال�صعب االأمريكي والبالد وم�صاحلنا يف اخلارج. اأوؤكد لكم اأن كل 
املركزية للجي�س  القيادة  اأعلنت  الوقت نف�صه،  ال�صيطرة«. يف  �صيء حتت 
يف  لقواتها  انت�صار”  “اإعادة  عن  و�صوريا  العراق  تغطي  التي  االأمريكي 
املنطقة. وقالت القيادة املركزية يف بيان “ملنع انت�صار لكوفيد-19، علق 
اجلي�س العراقي كل تدريب. نتيجة لذلك �صري�صل التحالف موقتا اإىل 

ال��ت��ي ت��راق��ب مداخلها ب��دق��ة ع��رب ا���ص��ت��م��ارات وقيا�س درج���ات احل���رارة. 
يو�صعون  بالعدوى  اأ�صيبوا  اأو  عوار�س  يعانون من  الذين  والع�صكريون 
يف حجر �صحي يف غرف منف�صلة بينما تتخذ اإجراءات الوقاية ال�صحية 

واحلد من االت�صاالت وتطبق ب�صرامة، وفق نظام ان�صباط اجلي�س.
ومنعت وزارة الدفاع االأمريكية )البنتاغون( منذ بداية ال�صهر الع�صكريني 

من الرحالت الدولية �صواء لل�صفر اإىل اخلارج اأو للعودة اإىل عائالتهم.
الع�صكرية  العليا  القيادة  عمل  طريقة  تغيري  اىل  كورونا  فريو�س  واأدى 
اإال  اأركان اجليو�س ال يتحدثان حاليا  اأالأمريكية. فوزير الدفاع ورئي�س 

عرب الفيديو.
وحتى التجنيد الذي يرتدي اأهمية خا�صة يف الربيع مع انهاء املر�صحني 
القوات  اأرك��ان  رئي�س  قال  كما  االنرتنت،  عرب  يجري  اأ�صبح  لدرا�صتهم، 

الربية اجلرنال جيم�س ماكونفيل.

التحركات على �صاحة” احلرب.
واأو�صح اجلرنال ميلر يف بيان اخلمي�س “يف بع�س احلاالت �صتدفع هذه 
االإجراءات بع�س عنا�صر القوات امل�صلحة اإىل البقاء )يف اأفغان�صتان( اإىل 

ما بعد الفرتة املقررة و�صيوا�صلون مهامهم«.
منذ ظهور فريو�س كورونا امل�صتجد، األغي عدد من التدريبات الع�صكرية 
الوا�صع  التدريب  تقلي�س  ومت  واإفريقيا.  اجلنوبية  كوريا  يف  خ�صو�صا 
فيه  ي�����ص��ارك  اأن  ي��ف��رت���س  ك���ان  ال���ذي  “ديفندر-20”  ب��ا���ص��م  امل���ع���روف 
“املناف�صة  ال��ق��ارة االأوروب���ي���ة يف زم��ن  اأم��ريك��ي يف  األ���ف ج��ن��دي  ع�صرين 
الوزير االأمريكي  اإىل حد كبري. واعرتف  مع مو�صكو،  اال�صرتاتيجية” 
ل�صالح الرب راين ماكارثي باأن “ديفندر-20” الذي يفرت�س اأن يكون 
اأكرب تدريب للجي�س االأمريكي يف اأوروبا منذ 25 عاما، �صيجري “بن�صبة 
قواعدهم  يف  االأمريكيون  الع�صكريون  و�صع  مكان،  كل  ويف  باملئة«.   45

•• وا�صنطن-وكاالت:

املعهد  ومدير  التاريخ  اأ�صتاذ  ذّك��ر 
كولومبيا  ج��ام��ع��ة  يف  االأوروب��������ي 
االأم��ري��ك��ي��ة اآدم ت���وز مب��ا ح���دث يف 
اليقني  غ��ي��اب  اأدى  ح��ني   2008
القطاع  ان��ت��ك��ا���ص��ة  ب�����ص��ب��ب  امل�����ايل 
العقاري اإىل نوبة قلبية اقت�صادية، 
املالية  ال�صدمة  تلك  اأن  اإىل  الفتاً 
اخل�صائر  ب�صبب  املرتاكمة  الهائلة 
ال���ت���ي حل��ق��ت ب���االأ����ص���ر ب��ع��د رك���ود 
ت�صببت  التي  هي  العقارات،  قطاع 

يف انكما�س الن�صاط االقت�صادي.
ت������وز، وه�����و م����وؤل����ف كتاب  وك���ت���ب 
من  ع��ق��ود  غ���ريت  ك��ي��ف  “انهيار: 
اأ�صواأ  اأن  العامل”،  املالية  االأزم��ات 
ال���ف���رتات ك��ان��ت يف ���ص��ت��اء 2008 
خ�صارة  ت�����ص��ج��ي��ل  ب��ع��د  و2009، 
ما  اأي  �صهرياً،  األ��ف وظيفة   750
وظيفة  م��الي��ني   8.7 جم��م��وع��ه 

اأثناء الركود. 
“فورين  جم����ل����ة  يف  واأ���������ص��������اف 
اأكرب  اأطلقت  اأن االأزم��ة  بولي�صي” 
على  الدولية  التجارة  يف  انكما�س 

االإطالق.
ال�صامل  ال��ت��دخ��ل  وب��ف�����ص��ل  ل��ك��ن 
مل  وال��ن��ق��دي��ة  امل��ال��ي��ة  لل�صلطتني 
رك����ود عميق  اإىل  االأزم�����ة  ت��ت��ح��ول 
انكما�س  وب���ع���د  االأم�������د.  وط���وي���ل 
املحلي  ال�����ن�����اجت  يف   4.2% ب������ 
الق�صم  يف  التعايف  ب���داأ  االإج��م��ايل، 
وو�صلت   .2009 م����ن  ال����ث����اين 
اأكتوبر-  يف  ذروت��ه��ا  اإىل  البطالة 

ت�صرين االأول ب� 10%.

م�شار بع�س القطاعات
توقع  امل��ب��ك��ر  م���ن  اأن  ت����وز  وي�����رى 
فريو�س  ب�صبب  اقت�صادي  انكما�س 
كورونا. لكن الركود، حتمي. وكان 
مهتزاً  ال�����دويل  ال��ت�����ص��ن��ي��ع  ق��ط��اع 
اأكرب  ت��غ��ل��ق  وال���ي���وم،   .2019 يف 
ال���ع���امل ع���م���داً طوال  اق��ت�����ص��ادات 
اأ�صهر عدة. فتغلق امل�صانع واملتاجر 
واملطاعم  التعليمية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 

اأبوابها. 
اإىل  االأوىل  امل����وؤ�����ص����رات  وت�������ص���ري 
خ�صارة مليون وظيفة يف الواليات 
اجلاري  -اآذار  مار�س  بني  املتحدة 
�صيكون  املقبل.  -ح��زي��ران  ويونيو 
 2008 اأ�صواأ مما �صجل بني  ذلك 

و 2009. 
مثل  ق��ط��اع��ات  اإىل  بالن�صبة  اأم����ا 
اأ�صواأ  ال��ت��اأث��ري  ف�صيكون  ال��ط��ريان 
اأدت  النفطي،  القطاع  ويف  بكثري. 

اآف��اق انكما�س يف ال�صوق اإىل حرب 
اأوبيك، ورو�صيا،  اأ�صعار قا�صية بني 
وم���ن���ت���ج���ي ال���ن���ف���ط ال�������ص���خ���ري. 
و�صيفر�س ذلك �صغطاً على قطاع 

الطاقة املثقل كثرياً بالديون. 
فقد  االأ���ص��ع��ار  ح��رب  انت�صرت  واإذا 
من  م��دم��رة  حلقة  ال��ع��امل  ي�صهد 
القرو�س،  �صمانات  قيمة  ت��ده��ور 
ما يعر�س جزءاً �صخماً من ديون 
ال�����ص��رك��ات، وال��ت��ي ت�����ص��اوي �صعفي 
اإىل   ،2008 يف  ع��ل��ي��ه  ك���ان���ت  م���ا 

اخلطر.

احلاجة الأوىل
م���ع ت��ق�����ص��ي��م ال��ع��م��ل ب���ني خمتلف 
تبقى  ال�صيا�صي،  االقت�صاد  ف��روع 
م��ع��اجل��ة االن��ك��م��ا���س ال��ن��اج��م عن 
تقليدية  م��ه��م��ة  ك���ورون���ا  ف��ريو���س 
ل���ل�������ص���ي���ا����ص���ة امل����ال����ي����ة ال����ه����ادف����ة، 
واالإنفاق  ال�صريبية  التخفي�صات 

احلكومي. 
اأمان  �صبكة  اإىل  االآن  حاجة  وثمة 
االإفال�صات  لتفادي  �صاملة  حملية 
امل��ال��ي��ة ط��وي��ل��ة املدى،  واالأ�����ص����رار 
اأكرث من احلاجة اإىل التحفيزات. 
�صتربز  ال������وب������اء،  ت���خ���ط���ي  وب����ع����د 
جديدة  ا���ص��ت��ث��م��ارات  اإىل  احل��اج��ة 
يف  ال�����ص��ح��ي��ة،  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  يف 

الواليات املتحدة و يف العامل. 
ممتازة  ف���ر����ص���اً  ذل�����ك  و���ص��ي��خ��ل��ق 

اإنتاجية،  اأك��رث  ب�صكل  امل��ال  الإنفاق 
وعلى  عليا.  نوعية  وظائف  وخلق 
قطاعات  �صتتو�صع   ،2008 عك�س 
االأرجح،  وعلى  طبيعية.  بطريقة 
الرعاية  ع��ل��ى  االإن���ف���اق  �صيتو�صع 
ال�������ص���ح���ي���ة  ب�����ص��ك��ل ك����ب����ري، وه���ي 
الن�صاط  م��ن   18% مت��ث��ل  ال��ت��ي 

االقت�صادي االأمريكي. 

تهديد اآخر
كما يف 2008، وقبل جناح العامل 
هنالك  االن���ك���م���ا����س،  م��واج��ه��ة  يف 
تهديد اآخر يجب التعامل معه، اأي 

خطر النوبة القلبية مالية. 
خمتلف  االنكما�س  اأن  توز  وي�صرح 
عن الهلع. والهلع املايل هو ما بداأ 
مار�س   8 منذ  يلم�صونه  املراقبون 
-اأذار اجلاري. ويوا�صل هذا الهلع 

تهديد االأ�صواق.
وكان الدافع الفوري لذلك، انهيار 
االأ�صعار  وح��رب  النفط،  حمادثات 
النفطية، وزي��ادة �صوء االأو�صاع يف 
و�صدم  الفريو�س،  ب�صبب  اإيطاليا 
انخفا�س  اإىل  واأدى  االأ�صواق  ذلك 
اإىل املالذات  االإق��را���س، وال��ه��روب 
على  ه���ائ���ل  ط���ل���ب  واإىل  االآم����ن����ة 

ال�صيولة. 
وب������داأ االأم������ر ي��ت��ط��ور م���ن جمرد 
اإىل  بيولوجية،  خ��ارج��ي��ة  �صدمة 
اح���ت���م���ال م���ع���ان���اة االق���ت�������ص���اد من 

�صرورياً، وفقاً للكاتب نف�صه.

اخلطوة الأبرز
االحتياطي  على  اأن  اجلميع  يعلم 
الفيديرايل تويل القيادة، اإذ يقوم 
النظام املايل العاملي على الدوالر. 
خطوة  اأب���رز  كانت  ال�صبب،  ول��ه��ذا 
االأ�صبوع  نهاية  عطلة  يف  للتعاون 
مقاي�صة  خطوط  اإع��الن  املا�صي، 
املركزية  ال��ب��ن��وك  ب���ني  ال�����ص��ي��ول��ة 
االأمريكي،  االح��ت��ي��اط��ي  ال���ب���ارزة، 
وبنك اليابان، وبنك اإجنلرتا، وبنك 
ك��ن��دا، ال��ب��ن��ك امل��رك��زي االأوروب�����ي، 
ال�صوي�صري.  ال���وط���ن���ي  وال���ب���ن���ك 
ومددت اخلطوة يف نهاية االأ�صبوع 
وخف�صت  املقاي�صات  اآجال  املا�صي 
يفر�صه  ال�����ذي  ال���ف���ائ���دة  ه��ام�����س 

االحتياطي الفيديرايل. 
كان هنالك قلق من حتدي ترامب 
القوميني  اجلمهوريني  وموؤيديه 
العاملي  ال��ت��ع��اون  ع��ن  التعبري  ه��ذا 
فاملقاي�صة  املركزية.  البنوك  بني 
تعني اأن االحتياطي يوؤمن الدوالر 
االأجنبية،  البنوك  طلب  على  بناًء 
جمهور  ي����واف����ق  اأن  ُي���ت���وق���ع  وال 
جمدداً”  عظيمة  اأمريكا  “اجعلوا 

على ذلك.
لكن يبدو اأنه عند انت�صار جائحة، 
وب��ي��ن��م��ا ي��ت�����ص��اءل امل���واط���ن���ون عما 
اآم��ن��اً م��غ��ادرة امل��ن��زل، فاإن  اإذا ك��ان 

ل���ن  اأح����داً ب��امل��ب��ادئ ال��ق��وم��ي��ة. مل 
ت�����وؤد اإج���������راءات االح���ت���ي���اط���ي اإىل 
املالية،  االأ�����ص����واق  يف  ال��ب��ي��ع  وق���ف 
تو�صيع  ي��ج��ب  ك���ان  اإذا  و���ص��رياق��ب 

هذه ال�صيا�صات.

م�شكلة الإجراءات الأخرية
اإن اإجراءات خط املقاي�صة احلديثة 
تنطبق فقط على الدائرة ال�صيقة 
ورغم  املتقدمة.  االقت�صادات  من 
اإال  2008، مل ي�صل  تو�صيعها يف 
14 بنكاً مركزياً فقط اإىل دوالرات 

االحتياطي االأمريكي. 
النا�صئة،  املالية  االأ���ص��واق  و�صمن 
مل تن�صم اإىل ه��ذه ال��دائ��رة �صوى 
ك����وري����ا اجل���ن���وب���ي���ة، وال�����ربازي�����ل، 
فاأحيلت  ال��ب��ق��ي��ة  اأم����ا  وامل��ك�����ص��ي��ك. 
لكن  ال���دويل.  النقد  �صندوق  اإىل 
بني  احل�����دود  اأ���ص��ب��ح��ت   ،2008
االقت�صادات النا�صئة االأكرث تطوراً 
املتطورة  وغريها من االقت�صادات 

مبهمة. 
العا�صفة  اجلنوبية  ك��وري��ا  ت��ف��ادت 
اإجراءاتها  بف�صل  مثالية  بطريقة 
يتدفق  الهلع،  عند  لكن  ال�صحية. 
لغاية  واإىل  امل����رك����ز.  ن���ح���و  امل������ال 
بدايات  فقط  هنالك  كانت  اليوم، 
لتدفق للم�صتثمرين نحو االأ�صول 
املقومة بالدوالر.  لكن العديد من 
تتعر�س  ب���داأت  النا�صئة  االأ����ص���واق 

انهيار داخلي يف الثقة واالئتمان.
مفاجئاً  ائ���ت���م���ان���ي���اً  ان����ه����ي����اراً  اإن 
ديوناً  ي��ح��م��ل��ون  ال��ذي��ن  �صيك�صف 
�صعيفة،  ع���م���ل  ومن��������اذج  ك����ث����رية 
وخا�صوا خماطر مرتفعة، لتنتقل 
باإغالق  البقية،  اإىل  املحنة  بعدها 
وبيع  الوظائف،  االأعمال، وخ�صارة 
لت�صبح  بخ�صة،  ب��اأ���ص��ع��ار  االأ���ص��ول 
ال�صحايا  م���ول  اإذا  اأ����ص���واأ  االأم����ور 
فتوؤدي  ب��االق��رتا���س،  ن�صاطاتهم 
ميزانيات  ���ص��رب  اإىل  خ�����ص��ائ��ره��م 

الدائنني. 
ال����ب����ن����وك  ك������ان������ت   ،2008 يف 
تعزيز  م��ع  لكن  العا�صفة.  م��رك��ز 
تواجه  اأن  ُي��رج��ح  ال  م��ي��زان��ي��ات��ه��ا، 
هذه  �صعوبات  االأمريكية  البنوك 
املرة. غري اأن البنوك االأوروبية مل 
 ،2008 �صدمة  م��ن  حقاً  تتعاف 

ومن اأزمة اليورو. 

املوؤ�شر املقلق
اأ�صواق  ان��ه��ي��ار  م���ع  اأن  ت����وز  ت��اب��ع 
االأ������ص�����ه�����م، ان���خ���ف�������ص���ت ال����دي����ون 
ال�صيادية االأمريكية اأي�صاً، وهو ما 
يجب تفاديه، ح�صب راأيه، اإذ يجب 
مالذات  اخلزينة  �صندات  تكون  اأن 
اآمنة، واإذا انخف�صت اأ�صعارها فهذا 
اأن ما يكفي من امل�صتثمرين  يعني 

يائ�صون للح�صول عل ال�صيولة.
امل���ا����ص���ي،  االأ�����ص����ب����وع  ن���ه���اي���ة  ويف 

بع�س  �صماع  تاأمل  االأ���ص��واق  كانت 
االأخبار اجليدة من البنك املركزي 
البنك  رئ��ي�����ص��ة  ل��ك��ن  االأوروب����������ي. 
االأم����ور  ج��ع��ل��ت  الغ����ارد  كري�صتني 
اإىل  يبدو  م��ا  على  باإ�صارتها  اأ���ص��واأ 
مل�صاعدة  مفو�صاً  لي�س  البنك  اأن 

اإيطاليا. 
اإج�������راءات  ت��ك��ن  مل  امل���ق���اب���ل،  ويف 
االح���ت���ي���اط���ي االأم����ري����ك����ي ح�����ادة، 
اأ����ص���ع���ار ال���ف���ائ���دة اإىل  ف��خ��ف�����ص��ت 
رابعة  ج���ول���ة  واأط���ل���ق���ت  ال�����ص��ف��ر، 
وعموماً،  ال��ك��م��ي.  ال��ت��ي�����ص��ري  م���ن 
التي  ن��ف�����ص��ه��ا  االأداة  ت��ل��ك  ك���ان���ت 
اأنها  رغ��م   ،2008 يف  ا�صتخدمها 
�صيا�صات م�صممة خ�صي�صاً  لي�صت 
لي�صت  ل��ك��ن  اجل���ائ���ح���ة.  مل��واج��ه��ة 
اأنها  فيها  فاملهم  امل�صاألة،  هي  هذه 

التعالج  �صدمة اجلائحة.
االأمريكي  االح���ت���ي���اط���ي  واأ�����ص����ر   
اأن  والبنك املركزي االأوروب��ي على 
ال�صيا�صة  اخت�صا�س  من  هو  ذل��ك 

املالية.
ويف مواجهة اجلائحة، يكمن الدور 
ل��ك��ن اجل��وه��ري للبنوك  امل��ح��دود 
النظام االئتماين  املركزية يف منع 
ذاته.  اأن ي�صبح خطراً يف حد  من 
بني  دويل  ت��ع��اون  هنالك  يكن  مل 
احلجم  بنف�س  امل��رك��زي��ة  ال��ب��ن��وك 
لكن   .2008 عليه يف  ك��ان  ال��ذي 
يكون  ال  ق����د  ال���ع���ل���ن���ي  ال����ت����ع����اون 

ال�صناديق  املايل. فهروب  لل�صغط 
درامياً  ك����ان  اخل�����ارج  اإىل  امل��ال��ي��ة 
االأ�صابيع  2020. ويف  بداية  منذ 
مليار   55 املا�صية، خرج  الثمانية 
وهو  امل��ال��ي��ة  االأ�����ص����واق  م���ن  دوالر 
 ،2008 يف  ح�������ص���ل  م�����ا  ����ص���ع���ف 
دول  على  �صغطاً  ذل��ك  و�صيفر�س 
م��ث��ل امل��ك�����ص��ي��ك، وال����ربازي����ل، ذات 
الكثافة ال�صكانية املرتفعة، والبنية 

التحتية ال�صعيفة.

الأنظار م�شدودة اإىل ال�شني
االأ�صئلة  اأن  ع���ل���ى  ت������وز  ي�������ص���دد 
ففي  بال�صني،  ترتبط  احلقيقية 
من  االأخ������رية  ت���ع���اِن  مل   ،2008
حتفيزاتها  اأع��ط��ت  م���ايل.  ه���روب 
دفعاً  ال�صخمة  وال��ن��ق��دي��ة  امل��ال��ي��ة 
كبرياً القت�صادها الوطني وللذين 

ي�صتوردون منها. 
مقاي�صة  خط  تاأ�صي�س  ُي��در���س  مل 
بني االحتياطي الفيديرايل وبنك 

ال�صني. 
وم��ن��ذ ذل��ك ال��وق��ت، اأ���ص�����س البنك 
التي  للمقاي�صة  �صبكته  ال�صيني 
ت���وؤم���ن ال��ري��ن��م��ي��ن��ب��ي ال ال�����دوالر. 
ويف ظل اأزمة اأجربت ال�صني على 
اقت�صادها  م��ن  كبري  ج��زء  اإغ���الق 
و���ص��ت��ط��ل��ق ان���ك���م���ا����ص���اً درام�����ي�����اً يف 
التجارة العاملية، يبقى ال�صوؤال عن 
حجم الطلب على الدوالر من قبل 

االأعمال ال�صينية املعوملة. 
ن�صاطاتها  تو�صعت   ،2008 فمنذ 
�صائر  وم��ث��ل  كبري  ب�صكل  العاملية 
بكرثة  تقرت�س  النا�صئة،  االأ�صواق 
ال�صني  لدى  االأمريكي.  بالدوالر 
ك��ب��ري م��ن احتياطات  ال��ي��وم ج���زء 
�صاكلة  لي�صت على  لكنها  ال��دوالر. 
�صيولة بل �صندات خزينة اأمريكية. 
اليوم،  ال���ع���امل  ي���ري���ده  م���ا  واآخ������ر 
االأ�صواق،  يف  الريبية  اإىل  بالنظر 
ال�صني على ت�صييل هذا  جُت��رَب  اأن 
���ص��ي��ح��ب��ط جميع  االح���ت���ي���اط، م���ا 
ج����ه����ود االح���ت���ي���اط���ي االأم���ري���ك���ي 
�صوق  يف  اال�����ص����ت����ق����رار  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

التمويل احلكومي. 
حيازة  تخيل  اأي�����ص��اً  �صهاًل  ولي�س 
العملة  ال��ف��ي��دي��رايل  االح��ت��ي��اط��ي 
الأنه  ال����دوالر،  ملقاي�صة  ال�صينية 
ال�صقور  ب���اإغ�������ص���اب  ���ص��ي��خ��اط��ر 
الكونغر�س.  يف  لل�صني  املناه�صني 
اأن تتفوق املخيلة  واأمل توز اأخرياً 
ال���ت���ك���ن���وق���راط���ي���ة ع���ل���ى االإغ��������راء 
لت�صيي�س  اجل��ان��ب��ني  يف  ال��وا���ص��ح 

االأزمة.

ثمة حاجة الآن اإىل �شبكة اأمان �شاملة لتفادي الإفال�شات 

؟ هل يت�صبب فريو�ض كورونا يف انهيار مايل اأ�صواأ من 2008 
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ل�صاب  االإره���اب  تهمة  االأ�صرتالية  االإره���اب  مكافحة  �صرطة  وّجهت 
�صيدين،  خ��ارج  هجمات  ل�صن  لليمني  م�صتبه  خمطط  خلفية  على 
وفق ما اأفاد م�صوؤولون اأم�س. ويذكر اأن املتهم البالغ من العمر 23 
عاما موقوف منذ 15 اآذار-مار�س عندما وّجهت ال�صلطات اّتهامات 
ل�صخ�س اآخر بالتخطيط الأعمال اإرهابية و�صفته باأن لديه توجهات 

“نازية جديدة” ومناه�صة للحكومة، بح�صب امل�صادر.
“يف املراحل  التوّرط  اأمام املحكمة بتهم  املتهم  اأن ميثل  ومن املقرر 
وحماولة احل�صول  اإرهابي”  االأوىل من التخطيط واالإعداد لعمل 
بيان  وف��ق  املتفّجرات،  ل�صناعة  وم��واد  ع�صكرية  نارية  اأ�صلحة  على 
امل�صوؤولني. وُيعتقد باأن امل�صتبه به كان �صريك �صخ�س يبلغ من العمر 
اإليه تهم  الواقعة جنوب �صيدين وّجهت  املنطقة  21 عاما من ذات 
االثنني بارتكاب جرائم االإرهاب نف�صها. واأعلنت ال�صرطة العثور على 
“كميات كبرية من البيانات اليمينية املت�صددة واملناه�صة للحكومة” 
الثاين، م�صرية  امل�صتبه  اإلكرتونية عرث عليها يف منزل  اأجهزة  على 

اإىل اأن عمليات التفتي�س متوا�صلة يف اأماكن اأخرى.

اأم�س  اإي��ران  يف  املحتجزين  الفرن�صيني  الباحثني  دعم  جلنة  رحبت 
قطع  مت  اإن��ه  قالت  لكنها  مار�صال،  روالن��د  اأحدهما  �صراح  ب��اإط��الق 
“ن�صف الطريق” فقط واأن “املعركة” م�صتمرة حتى حترير فاريبا 

عادخلاه، رفيقته الفرن�صية االإيرانية التي ال تزال يف ال�صجن.
والتنمية وع�صو  الدولية  للدرا�صات  االأعلى  املعهد  االأ�صتاذ يف  وقال 
جلنة الدعم جان فرن�صوا بايار لوكالة فران�س بر�س “نرحب بارتياح 
اأ�صهر من  اإىل باري�س بعد ما يقارب ت�صعة  بو�صول روالند مار�صال 

االحتجاز التع�صفي يف ظروف قا�صية«.
منت�صف  �صي�صل  اجلامعي  االأ�صتاذ  اأن  الفرن�صية  الرئا�صة  واأعلنت 
فقط.  الطريق  ن�صف  قطع  “مت  اللجنة  وق��ال  باري�س.  اإىل  ال��ي��وم 
احتجاز فاريبا عادخلاه تع�صفي اأي�صا، وهي اإيرانية وفرن�صية يف ذات 
الوقت وهي من وجهة نظر القانون الفرن�صي مواطنة كاملة احلقوق 

للجمهورية الفرن�صية«. وال تعرتف اإيران باجلن�صية املزدوجة.
املعركة  لنا  بالن�صبة  اأن��ه  تعرف  اأن  يجب  معها،  “قلوبنا  بايار  وق��ال 
م�صتمرة واأن اجلمهورية الفرن�صية تبقى ملتزمة بنيل حريتها التي 
اأهمية عن حرية روالن��د مار�صال«. واأوق��ف روالن��د مار�صال  ال تقل 
)64 عاما( املتخ�ص�س يف الدرا�صات االإفريقية بالتزامن مع زميلته 
العلوم  ملعهد  التابع  الدولية  الدرا�صات  مركز  يف  الباحثة  ورفيقته 
ال�صيا�صية يف باري�س، يف حزيران-يونيو 2019 يف طهران. وفاريبا 
يف  حمتجزة  زال��ت  وال  اأنرتوبولوجية  باحثة  عاما(   60( ع��ادخل��اه 

�صجن اإيوين يف العا�صمة االإيرانية.
�صجناء مت مبقت�صاه  تبادل  يبدو  ما  اإط��ار  �صراح مار�صال يف  واأطلق 
املتحدة  ال��والي��ات  تطالب  فرن�صا  اإي��راين حمتجز يف  �صجني  ت�صليم 
الدبلوما�صية  ال��دع��م  جلنة  و���ص��ك��رت  اإي����ران.  اىل  اإل��ي��ه��ا،  برتحيله 

الفرن�صية ل�”العزم الذي تظهره لتحرير مواطنينا«.

 
ي�صارك اأكرث من 28 األف طالب طب كوبي يف “بحث حثيث” عن 
اإ�صابات حمتملة بفريو�س كورونا امل�صتجد يف كل االأحياء واملناطق يف 

هافانا، وفق ما اأعلن عميد كلية الطب يف جامعة املدينة.
اأن هدف العملية  واأو�صح خورخي غونزاي�س خالل موؤمتر �صحايف 
االأ�صخا�س  وم��ن��ع  مبكر  وق��ت  يف  حمتملة  ح��ال��ة  اأي  “اكت�صاف  ه��و 
موؤكدا اأن الطالب �صيتم جتهيزهم  امل�صابني من اإ�صابة االآخرين”، 

باأقنعة واقية ي�صعب العثور عليها يف اجلزيرة.
�صخ�س”  مليون  “اأكرث من  وزاروا  الثالثاء  الطالب  وب��داأت مهمة 
التهابات  ح��االت  م��ن  كبري  “عدد  ع��ن  بالك�صف  �صمح  م��ا  االآن  حتى 
اجلهاز التنف�صي احلادة«. وقد مت اإخطار وزارة ال�صحة بهذه احلاالت 
وهي م�صوؤولة عن “اإجراء حتقيق اأعمق” للتحقق ما اإذا كانت تلك 

االإ�صابات مرتبطة بفريو�س كورونا اأم ال، وفقا لغونزالي�س.
اإ�صابة بالفريو�س وحالة وفاة واحدة،   16 و�صّجلت كوبا حتى االآن 
وهي ال تفر�س اأي قيود اأو احلجر االإلزامي على عك�س العديد من 

جريانها.

عوا�صم

�سيدين

باري�س

هافانا

كوريا ال�صمالية تطلق 
»�صاروخني بال�صتيني« يف البحر 

•• �صيول-اأ ف ب

ق�صريا  بال�صتيان  �صاروخان  اأنهما  ب��دا  ما  اأم�س  ال�صمالية  كوريا  اأطلقت 
اإطالق  عمليات  �صل�صلة  من  حلقة  اآخ��ر  يف  ال�صرقي،  �صاحلها  قبالة  امل��دى 
مع  التعامل  العامل جاهدا  يحاول  وقت  يانغ يف  بيونغ  بها  قامت  م�صابهة 
فريو�س كورونا امل�صتجد. ودان اجلي�س الكوري اجلنوبي عمليات االإطالق 
ال�صعب  الو�صع  اإىل  بالنظر  االإط��الق  على  منا�صبة  ب�”غري  اإياها  وا�صفاً 
الذي ي�صهده العامل جراء كوفيد-19 ننا�صدهم بالتوقف فوراً«. ومل تبّلغ 
اأزم��ة عاملية  اإىل  الذي حتول  بالوباء  اإ�صابة  اأي حالة  ال�صمالية عن  كوريا 
م��ا يزيد ع��ن ربع  واأ���ص��اب  األ��ف �صخ�س   11 اأك��رث م��ن  اأرواح  حيث ح�صد 
مليون يف العامل. و�صرت تكهنات وا�صعة باأن الفريو�س و�صل فعاًل اإىل البلد 
املعزول بينما حذر خرباء ال�صحة من اإمكانية اأن يوؤدي اإىل انهيار البالد 
اأ�صا�صا من بنية حتتية �صعيفة يف القطاع ال�صحي ف�صاًل عن  التي تعاين 

�صوء تغذية وا�صع االنت�صار.
الكورية  ال�����ص��واري��خ  ك��ذل��ك جت��رب��ة  ال��ي��اب��ان��ي��ة  ال���دف���اع  اأك����دت وزارة  ك��م��ا 
ال�صمالية. وواجهت القيادة يف بيونغ يانغ على مدى عقود انتقادات املجتمع 
الدويل لو�صعها االإنفاق الع�صكري والنووي كاأولوية بداًل من االإنفاق على 

مواطنيها حتى اأثناء فرتة املجاعة.
ت�صفه  م��ا  ملواجهة  اأمنية  ���ص��رورة  الع�صكري  االإن��ف��اق  يانغ  بيونغ  وتعترب 
خلفية  ع��ل��ى  ال��ع��ق��وب��ات  م��ن  حل��زم��ة  وتخ�صع  االأمريكي”.  ب�”العدوان 

برناجمها النووي وال�صاروخي.

مئات املاليني يخ�صعون للعزل ال�صحي 

ملاذا ت�صجل اإيطاليا اأعلى ح�صيلة وفيات بفريو�ض كورونا؟
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•• روما-وكاالت:

ت�صجل اإيطاليا، اأكرب بوؤرة لوباء كوفيد-19 يف اأوروبا، 
الناجمة عن فريو�س  العامل للوفيات  اأعلى ح�صيلة يف 
بعدة عوامل،  العلماء  يف�صره  ما  امل�صتجد، وهو  كورونا 
والنظام  البلد  ه��ذا  يف  املرتفع  االأع��م��ار  متو�صط  منها 

ال�صحي فيه وطريقة تعداد امل�صابني والوفيات.
لدى  امل�صتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  اأع���را����س  اأ���ص��ّد  تظهر 
امل�����ص��ن��ني واالأ���ص��خ��ا���س ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون ب��االأ���ص��ا���س من 
اأمرا�س، وبالتايل فمن املنطقي اأن يكون عدد الوفيات 
بني امل�صابني به اأعلى يف اإيطاليا منه يف دول اأخرى اإذ 
اأن �صكان هذا البلد هم االأكرث تقدما يف ال�صن يف العامل 

بعد اليابان.
وتخطت ح�صيلة الوفيات يف اإيطاليا اجلمعة اأربعة اآالف 
ن�صبة  اأن  يعني  ما  اإ�صابة،  األ��ف   47 ت�صجل  فيما  وف��اة 
الوفيات  امل�صتجد )ع��دد  ك��ورون��ا  ال��وف��اة ج��راء فريو�س 

من اأ�صل العدد االإجمايل للم�صابني( هي 8،6%.

اأكرثية امل�شنني
العامة  وال�صحة  ال��دمي��وغ��راف��ي��ا  اخت�صا�صية  وق��ال��ت 
اأع��ل��ى بكثري يف  “نالحظ م��ع��ّدل وف��ي��ات  جنيفر داون���د 
الدول  يف  منه  �صناً،  اأك���رب  �صعوبها  تعترب  ال��ت��ي  ال���دول 

االأكرث �صباباً«.
واأ�صارت الباحثة يف جامعة اأوك�صفورد يف درا�صة ن�صرتها 
االقت�صادي  للمنتدى  االإلكرتوين  املوقع  على  االأربعاء 
ومعّدل  الدميغرافيا  ب��ني  ق��وي  “ترابط  اإىل  ال��ع��امل��ي، 

وبداأ  واالن���رتن���ت.  للتكنولوجيا  م��رك��زا  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا 
يف  الفريو�س  انت�صار  باآثار  ي�صعر  االأمريكي  االقت�صاد 
يف  كثريين  توظيف  يعو�س  ولن  العامل.  اأنحاء  جميع 
ووملارت  راأ���ص��ه��ا  وع��ل��ى  للتوزيع  العمالقة  املجموعات 
واأمازون يف مواجهة غزو امل�صتهلكني للمراكز التجارية، 

عن الوظائف التي األغيت.
يف اأوروبا، اأعلن االحتاد االأوروبي اجلمعة تعليق قواعد 
�صي�صمح  م�صبوق  غري  اإج���راء  يف  امليزانية،  االن�صباط 
ل��ل��دول االأع�����ص��اء ب��اإن��ف��اق االأم����وال ال��الزم��ة للحد من 

التباطوؤ االقت�صادي.
واأعلنت ليتوانيا ال�صبت عن اأول وفاة مرتبطة بفريو�س 
ت��ع��ال��ج يف  ك��ان��ت  م�صنة  ام�����راأة  وه���ي  امل�صتجد  ك���ورون���ا 

•• روما-اأ ف ب

من  ال��ع��امل،  يف  االأ�صخا�س  من  املاليني  مئات  يخ�صع 
نهاية  بيوتهم يف عطلة  لعزلة يف  نيويورك،  اىل  روم��ا 
انت�صار ف��ريو���س كورونا  اأم��ل احل��د م��ن  االأ���ص��ب��وع على 
امل�صتجد الذي اأ�صفر عن وفاة اأكرث من اأحد ع�صر األف 

�صخ�س وهز االقت�صاد العاملي.
وت�����ص��ت��ع��د اإي��ط��ال��ي��ا ال��ب��ل��د االأك�����رث ت�����ص��ررا يف اأوروب�����ا 
بالفريو�س الذي اأودى بحياة اأربعة اآالف �صخ�س فيها 
وكانت اأول دولة يف القارة العجوز تاأمر بو�صع ال�صكان 
يف احلجر، لتعزيز اإجراءاتها يف مواجهة انت�صار املر�س. 
و�صتغلق كل احلدائق واملحميات اأمام اجلمهور يف عطلة 
ن��ه��اي��ة االأ���ص��ب��وع ع��ل��ى اأن ت��ف��ر���س ق��ي��ودا اأخ����رى لدفع 

االإيطاليني اإىل البقاء يف بيوتهم.
�صخ�صا   627 وف����اة  االإي��ط��ال��ي��ة  ال�����ص��ل��ط��ات  واأع��ل��ن��ت 
ي�صكل  م��ا  يف  ال��ب��الد،  يف  �صاعة   24 خ��الل  بالفريو�س 

ذروة منذ بداية االأزمة.
ويف الواليات املتحدة، حيث ا�صتبعد الرئي�س االأمريكي 
دونالد ترامب فر�س اجراءات عزل تام على اأرا�صي كل 
البالد يف الوقت الراهن، اأعلنت بن�صلفانيا ونيفادا وقف 
كاليفورنيا  ح��ذو  لتحذو  االأ�صا�صية  غري  االأن�صطة  كل 

ونيويورك ونيوجري�صي واإيلينوي.
ال��والي��ات املتحدة،  اأك��رب ث��الث م��دن يف  وبالتايل باتت 
ن��ي��وي��ورك ول���و����س اجن��ل��ي�����س و���ص��ي��ك��اغ��و م��ت��وق��ف��ة عن 
االأن�صطة حيث عزل حواىل مئة مليون �صخ�س اأنف�صهم 

يف منازلهم.
وق��ال حاكم والي��ة ن��ي��وي��ورك االأم��ريك��ي��ة اأن���درو كومو 
“االإجراء  اأن���ه  م��وؤك��دا  ال�صحي”،  احل��ج��ر  يف  “نحن 

االأكرث ت�صددا الذي ميكن اأن نتخذه«.
وه���ذا االإغ����الق ع��ل��ى م�صتوى ال��ع��امل ت���رك اأث����را على 

احلياة اليومية الكرث من ن�صف مليار �صخ�س.
بعد ت�صجيل 25 حالة يف ا�صرتاليا مرتبطة بحفل زواج 
يف جنوب �صيدين، اتخذت ال�صلطات اجراءات ت�صرب يف 
ما  البالد  يف  املزدهر  الزيجات  تنظيم  قطاع  ال�صميم 

اأرغم عدة اأ�صخا�س على الغاء حفالت زواجهم.
وقالت الرا بي�صلي وهي منظمة حفالت زواج يف �صيدين 
اأ�صخا�س  ب��ه  يحلم  ك��ان  ح��دث  بالغاء  تقومون  “انتم 
اأي�����ام وا�صهر”  ف��ي��ه م��ن��ذ  ال��ت��ف��ك��ري  ي��ت��وق��ف��وا ع���ن  ومل 
م�صيفة “نتلقى ات�صاالت من اأ�صخا�س وهم ينهمرون 

بالبكاء«.
دف��اع��ا ع��ن اج������راءات ال��ع��زل ه���ذه ال��ت��ي ت��ط��ب��ق ب�صدة 
عموما من قبل ال�صكان، اأكدت منظمة ال�صحة العاملية 
اأن ووه��ان التي كانت ب��وؤرة الوباء يف ال�صني وحيث مل 
منذ  حملي  من�صاأ  من  جديدة  اإ�صابة  حالة  اأي  ت�صجل 

اخلمي�س، ت�صكل “بارقة اأمل” للعامل.
الذين  ال�����ص��ب��اب  ال��وق��ت نف�صه  ل��ك��ن م��دي��ره��ا ح���ذر يف 
“ل�صت  لهم  قائال  ال��وب��اء،  مبخاطر  كثريا  يبالون  ال 

اأ�صخا�صا ال يقهرون«.
الذي قلل  الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب  وا�صتبعد 
اجلمعة  ال��وب��اء،  انعكا�صات  خطورة  من  طويلة  لفرتة 
اأن  �صرنى  اأننا  اعتقد  “ال  ق��ال  باأكملها.  البالد  توقف 

ذلك �صروري يوما ما«.
اإذ  العامل  يف  اقت�صاد  الأول  اأي�صا  قا�صية  �صربة  وه��ذه 
حواىل  مت��ث��الن  وح��ده��م��ا  ون��ي��وي��ورك  كاليفورنيا  اإن 
املتحدة.  ل���ل���والي���ات  ال���داخ���ل���ي  ال���ن���اجت  اإج���م���ايل  رب����ع 
ت�صكل  بينما  العاملي  امل��ال  قطاع  قلب  ن��ي��وي��ورك  وتعد 

اإيطاليا  و�صع  اإىل  لفتت  لكنها  ل��ه��م«.  ق��ات��اًل  ب�صهولة 
اخلا�س حيث “العائلة الكبرية هي من دعائم املجتمع، 
ويحر�صونهم  املدر�صة  م��ن  اأح��ف��اده��م  يجلبون  اجل���دود 
ت���رتاوح  ال��ذي��ن  الأوالده������م  بالتب�صع  رمب���ا  وي��ق��وم��ون 
اأعمارهم بني ثالثني واأربعني عاما، معر�صني اأنف�صهم 

ب�صكل خطري للعدوى«.
ب��ال��وب��اء يف وق���ت مبكر  اأ���ص��ي��ب��ت  اإي��ط��ال��ي��ا  اأن  ال���واق���ع 

ودعت اإىل اأن تاأخذ  الوفيات يف ما يتعلق بكوفيد-19«. 
انت�صار  اإبطاء  اإىل  الرامية  االجتماعي  االبتعاد  تدابري 
من  ال�صكانية  الرتكيبة  اآن  “يف  باالعتبار  ال��ف��ريو���س، 
والروابط  والوطنية  املحلية  والبيئات  االأع��م��ار  حيث 

االجتماعية بني االأجيال«.
و�صددت من �صمن و�صائل مكافحة الوباء العاملي، على 
اأن “الفريو�س يجب اأال يقارب امل�صنني الذين قد يكون 

اإ�صابة   8921 مع  كبري  حد  اىل  اإ�صابات  ع��دد  اأعلى 
االإ���ص��اب��ات -متقدمة  اإج��م��ايل ع��دد  %36 من  -نحو 
 )1725( البا�صك  واإقليم   )4203( كاتالونيا  على 
توؤكد  دولة  ثالث  هي  واإ�صبانيا   .)1515( واالأندل�س 
اأعلى عدد ا�صابات بعد ال�صني وايطاليا ومتقدمة على 
ايران، لكن هذه االأرقام قد تتفاوت نظرا النها تعتمد 
اأ�صبوع يلزم  على عدد الفحو�صات التي اأجريت. ومنذ 
اخلروج  لهم  يحق  وال  منازلهم  اإ���ص��ب��اين  مليون   46
اأو �صراء املواد الغذائية واالدوي��ة او  اال ال�صباب العمل 

الإخراج كالبهم من املنازل لفرتة وجيزة.

•• مدريد-اأ ف ب

�صجلت اإ�صبانيا 1326 وفاة ناجمة عن فريو�س كورونا 
امل�صتجد يف ارتفاع بن�صبة %32 ليوم واحد، كما اأعلنت 

وزارة ال�صحة يف بيان اأم�س.
 25% اأنحاء البالد بنحو  وازداد عدد احلاالت يف كل 
 24،926 اىل   19،980 م��ن  لريتفع  اجلمعة  منذ 
حالة. وكان االرتفاع خالل 24 �صاعة من اخلمي�س اىل 
اجلمعة بلغ ن�صبة %30 بالن�صبة للوفيات و16،5% 
حل����االت االإ����ص���اب���ة. ال ت����زال م��ن��ط��ق��ة م���دري���د ت�صجل 

م�صت�صفى حملي ال�صابتها باأمرا�س اأخرى.
الدميوقراطية  الكونغو  جمهورية  اأعلنت  اإفريقيا،  يف 
امل�صتجد يف  ك���ورون���ا  ب��ف��ريو���س  وف���اة  اأول  ع��ن  ال�����ص��ب��ت 
كين�صا�صا هي الثالثة يف دول افريقيا جنوب ال�صحراء 
وك���ذل���ك ع���ن خ��م�����س ح����االت ج���دي���دة م���وؤك���دة لي�صل 
االجمايل اىل 23 منذ االإع��الن عن اأول حالة يف 10 

اذار-مار�س.
وكانت اأول حالتني يف افريقيا جنوب ال�صحراء �صجلتا 

يف بوركينا فا�صو االأربعاء والغابون اجلمعة.
اأن غياب رد من�صق  الدولية من  العمل  حذرت منظمة 
 25 اإىل  ي�صل  ق��د  ع���ددا  ي��ه��دد  ال���دويل  امل�صتوى  على 

مليون وظيفة.

ياأخذه اخلرباء  ال�صني، وهو عامل  بعد  ج��داً، مبا�صرة 
باالعتبار ولو اأنه ال ي�صتند اإىل اأ�صا�س علمي حقيقي.

وقال االأ�صتاذ يف جامعة جونز هوبكينز االأمريكية يا�صا 
مونك ل�صبكة “�صي بي �صي” الكندية “حني ي�صاألونني 

ملاذا اإيطاليا، اأُجيب اأنه لي�س هناك �صبب حمدد«.
اإليها قبل  انتقلت  العدوى  اأن  الوحيد  “الفرق  واأو�صح 
اأملانيا والواليات املتحدة وكندا، واإذا مل  اأيام من  ع�صرة 
ف�صتتحول  وب�صكل حا�صم،  ب�صرعة  ال��دول  تتحرك هذه 

اإىل ما هي اإيطاليا عليه اليوم«.

وباء مفاجئ
كذلك يرى بع�س اخلرباء اأن الوباء “باغت” البلد من 
خالفاً  ملواجهته،  ا�صتعدادات  اتخاذ  له  يت�صنى  اأن  غري 
امل�صت�صفيات  ا�صتنفدت  ما  ف�صرعان  له.  املجاورة  للدول 
�صعبة  بخيارات  القيام  اإىل  االأطباء  وا�صطر  قدراتها، 

بني املر�صى الذين هم اأجدى بالعالج.
ال�صريع  االرت��ف��اع  اأن  با�صتمرار  االخت�صا�صيون  ي��ردد 
اإيطاليا، وحتديدا يف  الوباء يف  ج��راء  الوفيات  ع��دد  يف 
نتيجة  ه��و  البلد،  ال��وب��اء يف  ب���وؤرة  ل��وم��ب��اردي��ا،  منطقة 
دفعة  احتاجوا  الذين  املر�صى  من  امل�صبوق  غري  العدد 
الفائقة، وذلك لفرتة  العناية  اأق�صام  اإىل دخول  واحدة 

متو�صطة من عّدة اأ�صابيع.
ويف م��ث��ل ه���ذه ال���ظ���روف احل���رج���ة، ت��ع��ط��ى االأول���وي���ة 
للمر�صى الذين يحظون باأكرب فر�س للتعايف، ما يعني 
اأن نوعية العناية ترتاجع يف حني اأن النظام ال�صحي يف 

لومبارديا يعترب جيداً.

اأ�صاعت  بكني  اإن  قائلني  انت�صاره،  بداأ  حينما  الفريو�س،  على 
دول  اإىل  ك��ورون��ا  انتقال  يحد من  اأن  بو�صعه  ك��ان  ثمينا  وقتا 
املا�صي ومطلع فرباير،  يناير  اأواخ��ر  العامل. ويف  اأخ��رى من 
زاد م�صوؤولو املخابرات االأمريكية من �صدة التحذير واأ�صبحوا 
اأن  ال�صحيفة،  واأورت  الو�صع.  تفاقم  اإىل  با�صتمرار  ينبهون 
ال�صيناتور ريت�صارد بور، بادر اإىل بيع اأ�صهم بقيمة 628 األف 
دوالر، بعدما اطلع على حتذير املخابرات، يف حماولة لتفادي 

اأي خ�صارة ممكنة اإذا تهاوت اأ�صواق املال.
تقارير  ا�صتغل  ق��د  يكون  اأن  ونفى  نف�صه،  ع��ن  داف��ع  ب��ور  لكن 
اأقدم  اأنه  البور�صة، م�صيفا  اأ�صهمه يف  املخابرات حتى يحمي 
على خطوة البيع بناًء على املعلومات املتاحة اأمام عامة النا�س 

يف اأ�صواق املال.

كانت على دراية بنقاط انت�صار املر�س يف ال�صني ودول اأخرى. 
ا�صت�صراء  وت��رية  اإىل  بالتنبيه  االأمريكية  املخابرات  واكتفت 
التقليل  ال�صينية حتاول  ال�صلطات  اأن  اإىل  ونبهت  الفريو�س، 
من �صدة املر�س الأنها ال تك�صف معلومات دقيقة حول الو�صع 
اإدارت���ه يف  ترامب على جهود  اأثنى  �صابق،  وق��ت  ال�صحي. ويف 
ق��ي��ودا �صريعة على دخول  ف��ر���س  ك��ورون��ا الأن���ه  كبح ف��ريو���س 
ال�صينيني اأو من زاروا البلد االآ�صيوي، لكن الواليات املتحدة 

�صرعان ما �صهدت ارتفاعا كبريا يف عدد امل�صابني بالعدوى.
وقال م�صوؤول رف�س الك�صف عن ا�صمه: “رمبا مل يكن ترامب 
احلكومة  يف  اآخ��ري��ن  م�صوؤولني  لكن  ه��ذا،  يح�صل  اأن  يتوقع 
كانوا يرتقبون اأن ت�صوء االأمور لكنهم مل ي�صتطيعوا اأن يدفعوا 
ترامب اإىل القيام باأي �صيء«. ورف�س متحدثون با�صم وكالة 

•• وا�صنطن-وكاالت:

اأن املخابرات االأمريكية  “وا�صنطن بو�صت”،  ك�صفت �صحيفة 
من  �صري،  ب�صكل  املا�صيني،  وف��رباي��ر  يناير  �صهري  يف  نبهت 
حت��ول ف��ريو���س ك��ورون��ا )ك��وف��ي��د 19( اإىل وب���اء ع��امل��ي، لكن 
واأ�صافت  التحذير.  بذلك  ا�صتهان  ت��رام��ب،  دون��ال��د  الرئي�س 
�صاأن  من  قللوا  االأمريكيني  وامل�صرعني  ترامب  اأن  ال�صحيفة 
حت��ذي��ر امل��خ��اب��رات، واأخ��ف��ق��وا يف ات��خ��اذ اإج�����راءات م��ن �صاأنها 
احل���د م��ن ان��ت�����ص��ار ال���وب���اء ال����ذي اأ����ص���اب اأك����رث م��ن 19 األفا 
و770 �صخ�صا داخل الواليات املتحدة. ومل حتدد املخابرات 
اإىل  الفريو�س  لو�صول  املحتمل  التاريخ  وقتها،  االأم��ريك��ي��ة، 
االأرا�صي االأمريكية اأو ا�صت�صرائه فيها، على نطاق وا�صع، لكنها 

القومية،  واال�صتخبارات  االأم��ريك��ي��ة  املركزية  اال�صتخبارات 
التعليق على تقرير “وا�صنطن بو�صت” ب�صاأن جتاهل ترامب 

للتحذير من الوباء القادم.

البيت الأبي�س يهاجم “امل�شككني«
يف غ�صون ذلك، قال متحدث ر�صمي با�صم البيت االأبي�س، اإن 
الرئي�س ترامب اتخذ اإجراءات �صارمة وتاريخية الأجل حماية 

�صحة االأمريكيني ورفاههم و�صالمتهم.
واأ�صاف هوغان جيديل، اأنه من “املقرف” اأن حتاول م�صادر، 
غري مذكورة اال�صم، اأن تعيد كتابة التاريخ وتنكر جهود ترامب 

يف حماية ال�صحة االأمريكية.
بالتكتم  ال�صني  االأمريكيني،  ال�صحة  ويتهم عدد من خرباء 

هل حذرت املخابرات االأمريكية ترامب مبكرا من وباء كورونا؟ 

فريو�ض كورونا ُيذيق االإ�صرائيليني طعم االحتالل
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

القدر”،  ب�”�صخرية  و�صفه  ما  يف 
جدعون  االإ�صرائيلي  الكاتب  ق��ال 
للمرة  ت��ت��ذوق  اإ�صرائيل  اإن  ليفي، 
ال����ذي  اجل���ح���ي���م  ب���ع�������س  االأوىل 
منذ  الفل�صطينيني  على  تفر�صه 
ع����ق����ود، ق����ائ����اًل اإن������ه ب���ع���د ي�����وم اأو 
يومني �صتبدو تل اأبيب مثل جنني 
و�صت�صبح اإ�صرائيل كلها حما�صرة، 

مثل قطاع غزة.
وتناول الكاتب االإجراءات والقيود 
احلكومة  تفر�صها  التي  ال�صارمة 
االإ�صرائيلية على ال�صكان للحد من 
وبني  بينها  وق��ارن  ال��وب��اء،  انت�صار 
للفل�صطينيني  ال��ي��وم��ي  ال���ع���ذاب 
ال�صفة وغ��زة، منذ عقود حتت  يف 

احل�صار واالحتالل.

تعابري الحتالل
 ولفت يف مقال ب�صحيفة “هاآرت�س” 
امل�صتخدمة  التعابري  اأنه حتى  اإىل 
اإ�صرائيل  االحتالل:  من  م�صتعارة 
يف طريقها اإىل االإغالق، واجلي�س 
وجهاز  ال���ف���ن���ادق،  ع��ل��ى  ي�����ص��ي��ط��ر 
الهواتف  ي��راق��ب  ال�صاباك  االأم���ن 

املحمولة.
باملحلل  اال�صتعانة  �صدفة  ولي�صت 
الع�صكري يف هاآرت�س للعمل حملاًل 

ل��ل��ف��ريو���ص��ات ال��ت��اج��ي��ة. يف ي���وم اأو 
ي��وم��ني ���ص��ت�����ص��ب��ه ت���ل اأب���ي���ب جنني 
و�صتكون اإ�صرائيل مثل قطاع غزة.

كاأنه  ي��ب��دو  “الو�صع  اأن  واأ����ص���اف 
تعي�صه  م��ا  اأن  رغ��م  ال��ع��امل،  نهاية 
للح�صار  تخفيفاً  �صيبدو  اإ�صرائيل 
ال  ل��ك��ن  للفل�صطينيني،  بالن�صبة 
من  بالده�صة  ت�صاب  اأن  اإال  ميكن 

هذا الت�صابه«. 
 14 غ�����زة...  يف  “فكروا  واأ����ص���اف 
جيل  فيها  ي��ر  مل  متوا�صلة  ع��ام��اً 
مدنية  طائرة  حياتهم  يف  ال�صباب 
اأح������داً من  ال�����ص��م��اء، وال  ح��ت��ى يف 
ذه��ب يف  اأو  ق�صد مطاراً  البالغني 
اأنهم مل  البالد، حتى  عطلة خارج 

يحلموا بذلك«. 
اأي�صاً  �صنتذوق  “اأننا  اإىل  واأ���ص��ار 
الوقت  ال�������ص���ائ���ع.  ال����وق����ت  ط���ع���م 
ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي ع��ن��دم��ا ت���خ���رج من 
�صت�صل  م��ت��ى  ت���ع���رف  وال  امل���ن���زل 
�صت�صل  كنت  اإذا  اأو  مق�صدك،  اإىل 
ولكنك  اأنت طالب جامعي  اأ�صاًل. 
�صي�صتمر  م���ت���ى  اإىل  ت����ع����رف  ال 
ولكن عبثاً  اأن��ت موظف  االإق��ف��ال. 

حتاول الو�صول اإىل عملك«.

القت�شاد
 واأكد اأي�صاً اأن الو�صع االقت�صادي 
باالقت�صاد  ����ص���ب���ي���ه���اً  ���ص��ي�����ص��ب��ح 

األف   100 فقد  اإذ  الفل�صطيني، 
واأ�صغالهم  اأع���م���ال���ه���م  ���ص��خ�����س 
وعواملهم. وي�صعر هوؤالء على االأقل 
يف الوقت الراهن، اأنه بال م�صتقبل 
�صيء  ك���ل  واأن  ل���ه���م،  ح��ا���ص��ر  وال 
هوؤالء  �صيدفع  فكيف  ه��ب��اًء.  ذه��ب 
�صيطعمون  وك���ي���ف  ف����وات����ريه����م، 
اأوالده��م؟ ولكن هذا االأمر بديهي 
حت��ت االح���ت���الل، وه���و واق����ع منذ 

عقود. 

اختالفات اأي�شًا
اختالفات  اإىل  لفت  الكاتب  ولكن 
املحا�صرة  اإ���ص��رائ��ي��ل  ب���ني  اأي�������ص���اً 
الفل�صطينية  وامل��ن��اط��ق  ب��ك��ورون��ا، 
امل���ح���ا����ص���رة م���ن���ذ ع����ق����ود. وق�����ال: 
“لكن يف ذروة الوباء، لن يتعر�س 
االإ�صرائيليون لالإذالل، اأو ال�صرب 
ولن  اآب���ائ���ه���م.  اأو  اأب��ن��ائ��ه��م،  اأم�����ام 
ُتقتحم منازلهم يف منت�صف الليل، 
وبال  بوح�صية  لتفتي�صها  ليلة،  كل 
���ص��ب��ب. ل���ن ي��خ��ت��ط��ف��ه��م اأح�����د من 

اأ�صرتهم«.
وحتى يف اأ�صواأ احلاالت “لن ُيطلق 
املتظاهرين  على  ر�صا�صاً  قنا�صة 
اأو  منازلنا  تق�صف  ول��ن  للمتعة. 
اإن��ه جم��رد ح�صار  ُت��ر���س حقولنا. 
موؤقت. وحلم كل فل�صطيني بحياة 

اأف�صل«.



األحد   22   مارس   2020  م  -   العـدد  12889  
Sunday   22   March   2020  -  Issue No   12889

14

عربي ودويل

املتجان�صة  غ��ري  ق��اع��دت��ه��م  تعبئة 
اأن يذهب  و���ص��م��ان  اأي��دي��ول��وج��ي��اً، 
والالتينو�س  ال�����ص��ود  ال��ن��اخ��ب��ون 
اأنهم  كما  االق���رتاع.  �صناديق  اإىل 
بحاجة اإىل ربط ال�صلة مع العديد 
مل  ال��ذي��ن  املعتدلني  البي�س  م��ن 
عام  كلينتون  ل��ه��ي��الري  ي�����ص��وت��وا 
2016، ولكنهم عادوا اإىل حظرية 
انتخابات  يف  الدميقراطي  احلزب 

منت�صف املدة عام 2018.
    ولئن ال يحظى ب�صعبية كبرية 
لدى ال��راأي العام، ال يزال باإمكان 
دعم  على  االعتماد  ترامب  دونالد 
ق��وي م��ن ق��اع��دة ك��ب��رية، واإذا كان 
اإذا  م��ا  الأوان���ه معرفة  ال�صابق  م��ن 
�صيطردونه  ال��دمي��ق��راط��ي��ون  ك��ان 
يف نهاية املطاف من الرئا�صة، فاإن 
-و�صعبية  املثرية  بايدن  انت�صارات 
اال������ص�����رتاك�����ي�����ة ال����دمي����ق����راط����ي����ة 
يج�صدها  ال����ت����ي  االن����دم����اج����ي����ة 
-جت���ع���ل���ن���ي اأك��������رث ت�������ف�������اوؤاًل ب�����اأن 
يفوزوا  اأن  ميكن  الدميقراطيني 
عن  التخلي  اإىل  اال���ص��ط��رار  دون 
طموحاتهم االإ�صالحية ومبادئهم 

االأخالقية.
اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية يف 
جامعة جونز هوبكنز يف 

بالتيمور. من موؤلفاته كتاب 
“ال�شعب �شد الدميقراطية« 

ترامب على جراأته  وب��دل معاقبة 
منحه  ال���ت���ق���ال���ي���د،  حت�����دي  ع���ل���ى 

اجلمهوريون الرت�صيح بحما�س.
   عام 2019، افرت�س مر�صحان 
بلومربغ  -م��اي��ك��ل  دمي��ق��راط��ي��ان 
القناعات  -اأن  ����ص���ان���درز  وب�����رين 
الكال�صيكية  االأي����دي����ول����وج����ي����ة 
وراهنا  معنى.  بال  باتت  حلزبهما 
الناخبني  م���ن  ال���ع���دي���د  اأن  ع��ل��ى 
�صيا�صي  اأ�����ص����ل����وب  اإىل  ي����دع����ون 
ال�����ذي ج�صده  خم��ت��ل��ف ع���ن ذل����ك 

باراك اأوباما.
   اأح��د ه��ذه ال��ره��ان��ات ف�صل: كان 
نيويورك  عمدة  بلومربغ،  مايكل 
القاعدة  ب�����اأن  م��ق��ت��ن��ًع��ا  ال�������ص���اب���ق، 
من  بنوع  باإحلاح  تطالب  ال�صعبية 
املاألوفة  االإيديولوجية  الو�صطية 
االأمريكية:  ال���ن���خ���ب  ب����ني  ج������ًدا 
الو�صط،  ميني  اقت�صادية  �صيا�صة 
واالأعمال،  الذاتية  املبادرة  تف�صل 
الو�صط  ي�����ص��ار  ب�صيا�صة  مرتبطة 
مثل  االجتماعية  الق�صايا  ب�صاأن 

الهجرة. 
  ويف دور املناف�س ال�صيا�صي الثانوي 
الذي با�صتطاعته التباهى بنجاح ال 
جدال فيه يف ت�صيري مدينة كبرية، 
ومي���ل���ك ام���ك���ان���ات غ���ري حم����دودة 
لبلومربغ،  ك���ان  حملته،  لتمويل 
الظاهر، كل ما يعجب ويغري،  يف 

على االأقل على الورق، ولكن، بكل 
الذين  الناخبني  اأن  يبدو  ب�صاطة، 
بروؤيته  ي��ق��ت��ن��ع��وا  اأن  امل���رج���ح  م���ن 

ال�صيا�صة، ال وجود لهم.
   الرهان االآخر، ارتكز على حجج 
اعتقد  ل���ط���امل���ا  جت���ري���ب���ي���ة.  اأك������رث 
يتوق  اجلمهور  اأن  �صاندرز  بريين 
التي  اال�صرتاكية  م��ن  ن�صخة  اإىل 
ولي�س  نف�صها،  الراأ�صمالية  ت�صور 
اأنها  على  احلالية،  فظاعتها  فقط 
الذي  امل�صروع  الغ�صب  اإن  ال��ع��دو. 
امل�صالح  هيمنة  �صاندرز  يف  تثريه 
اخل��ا���ص��ة، وال���ت���ي ي��ن��دد ب��ه��ا بقوة 
اأك�صبه فعال  مناف�صيه،  تفوق كمل 
من  جعلت  املعجبني،  من  جحافل 

حمدودة  قاعدة  فقط  ي�صتقطبون 
م������ن ال����ن����اخ����ب����ني م������ن ال���ن���اح���ي���ة 
اأو  ال��دمي��وغ��راف��ي��ة  اأو  اجل��غ��راف��ي��ة 

االإيديولوجية. 
يف ح��ني ك��ان ب��اي��دن، را���ص��خ القدم 
العرقية  امل���ج���م���وع���ات  ج��م��ي��ع  يف 
يف  البي�س  الناخبني  -من  تقريًبا 
الناخبني  اإىل  و���ص��وال  مي�صيغان، 
ال�صود يف فريجينيا، مرورا ب�صكان 
املدن  و�صكان  املعتدلني  ال�صواحي 

من الي�صاريني.
ميلكون  ال���دمي���ق���راط���ي���ني  اإن     
ال����ي����وم م�������ص���روع���ا ���ص��ي�����ص��م��ح لهم 
مبهاجمة دونالد ترامب بفاعلية. 
عليهم  ي���ج���ب  ب����ذل����ك،  ول���ل���ق���ي���ام 

القدر اإقامة دولة كافلة، مبا يقرب 
الواليات املتحدة من الدول االأكرث 
فرن�صا  م��ث��ل  اج��ت��م��اع��ًي��ا،  ح��م��اي��ة 
ير�صي  م���ا  وه����ذا  ال����دمن����ارك.  اأو 
االأم��ري��ك��ي��ني احل��امل��ني مب��زي��د من 

العدالة االقت�صادية.
االأ�صبقية      لقد حقق جو بايدن 
ب����ف���������ص����ل ب�����رن�����ام�����ج اج����ت����م����اع����ي 
بو�صوح  ج����راأة  اأك����رث  دمي��ق��راط��ي 
م��ن ب��رن��ام��ج ب����اراك اأوب���ام���ا )على 
ي�صرتكان  الرجلني  اأن  من  الرغم 
ولكن   .) للعامل  نف�صها  ال��روؤي��ة  يف 
اأي�صاً بف�صل االئتالف الذي متّكن 
الربنامج.      ه��ذا  ل��دع��م  جمعه  م��ن 
اأنهم  مناف�صيه  معظم  اأظهر  لقد 

خ�صًما  دائًما،  فريمونت  �صيناتور 
الرت�صيح  على  ال�صباق  يف  �صر�صا 

الدميقراطي.
   وم��ع ذل��ك، ب��ن��اًء على انت�صارات 
ج���و ب���اي���دن يف والي�����ات مت��ت��د من 
جنوب  اإىل  )م��ي��ن��ي�����ص��وت��ا(  ���ص��م��ال 
امل�صروع  ف���اإن  ال��ب��الد،  )ت��ك�����ص��ا���س( 
ال�����ص��ي��ا���ص��ي ل���ب���ريين ����ص���ان���درز مل 
ي��ن��ل ب��ع��د ث��ق��ة ق��ط��اع ع��ري�����س من 
ق��اع��دة احل���زب ال��دمي��ق��راط��ي. اإن 
معظم االأمريكيني -وحتى معظم 
ي����ري����دون  -ال  ال����دمي����ق����راط����ي����ني 
الراأ�صمالية...  اإلغاء  ينوي  رئي�صاً 
رئي�س  عن  البحث  يف�صلون  اإنهم 
اأن يجعل  اأجل  يفعل كل �صيء من 

الراأ�صمالية ل�صاحلهم.    وبعبارة 
االإيديولوجي  املركز  ف��اإن  اأخ���رى، 
ل���ل���ح���زب ال����دمي����ق����راط����ي، اأق�����رب 
ل��ت��ط��ل��ع��ات ال���ن���اخ���ب���ني اأك������رث مما 

يعتقد الكثريون. 
املر�صح  ال���ي���وم  ب���اي���دن  ك����ان  واإذا 
التمهيدية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  املف�صل 
ل��ل��ح��زب ال��دمي��ق��راط��ي، ف���ان هذا 
بن�صج  ق���ام  ق��د  ك��ون��ه  اإىل  ي��ع��ود  ال 
ال��ن��اخ��ب��ني، بل  رواب���ط خا�صة م��ع 
الأن���ه ي��دع��م اأي��دي��ول��وج��ي��ة ال تزال 
حت��ظ��ى مب��واف��ق��ة ج���زء ك��ب��ري من 
اجتماعية  دميوقراطية  ال�صعب: 
الرتكيبة  م�صتوى  على  اندماجية 

العن�صرية.

بايدن اأكرث جراأة من اأوباما
على  خ�صومه  يقدمه  م��ا  غالًبا     
ب��رن��ام��ج جو  اأن  اإال  و���ص��ط��ي،  اأن����ه 
ب�صكل  �صيح�ّصن  ال�صيا�صي  ب��اي��دن 
ك���ب���ري دخ�����ل االأم���ري���ك���ي���ني االأق�����ل 
ث���������راء، و����ص���ي���ح���د م�����ن جت�������اوزات 
االأغ���ن���ي���اء واالأق�����وي�����اء. وم����ن بني 
اأ�صياء اأخرى، وعد املرت�صح بزيادة 
االأدن�����ى لالأجور،  احل���د  ك��ب��رية يف 
امل���ع���ا����ص���ات  م���ع���ت���ربة يف  وزي�����������ادة 
التقاعدية للفقراء، وتو�صيع كبري 
وتعزيز  ال�����ص��ح��ي��ة،  اخل���دم���ات  يف 

احلقوق النقابية.
    ولئن يدافع عن االأ���ص��واق دون 
ع��ق��د، ف���اإن ب��اي��دن ي��ن��ا���ص��ر بنف�س 

مل ي�شتقطب مناف�شو بايدن �شوى قاعدة حمدودة من الناخبني من الناحية اجلغرافية اأو الدميوغرافية اأو الإيديولوجية
ميلك الدميقراطيون م�شروعا ملهاجمة دونالد ترامب بفاعلية �شرط تعبئة قاعدتهم غري املتجان�شة اأيديولوجيًا

•• الفجر -يا�صا مونك 
 ترجمة خرية ال�صيباين

يف  ترامب”  ظـــاهـــرة  “تاأثري  ــاك  ــن ه      
ال�شرتاتيجية التي تبناها الدميقراطيون يف 
يجب  املقارنة،  هذه  ولفهم  الرئا�شي،  ال�شباق 

الوقت،  ذلــك  يف   .2016 عــام  اإىل  نعود  اأن 
بقوة  يتم�شكون  اجلمهوري  احلزب  قادة  كان 
املت�شددة  الليربالية  القت�شادية  بالعقيدة 
التي �شمحت لرونالد ريغان بالفوز على جورج 
لعام  التمهيدية  النتخابات  خــالل  بو�س 

 .1980

وي�شعون  احلرة،  التجارة  عن  يدافعون  اإنهم 
لديهم  ولي�س  ال�شرائب،  خلف�س  جاهدين 
�شوى الزدراء للدولة الكافلة. وعندما وعد 
دونالد ترامب بالقطع مع هذا املوقف، لحظ 
اأع�شاء احلر�س القدمي للحزب اأن الفكرة مل 

ت�شدم قواعدهم.

برنامج بايدن اكرث جراة من برنامج اوباما

جو بايدن اأكرث قدرة على جتميع الدميقراطيني

املعتدلون ي�صطفون وراء نائب الرئي�س ال�صابق

هل يكن�س الدميقراطيون ترامب هذه املرة؟

بعد الـ »رميونتادا« املذهلة التي حققها:

لهذا ميكن اأن ينت�صر جو بايدن على دونالد ترامب!
حقق جو بايدن الأ�شبقية بف�شل برنامج اجتماعي دميقراطي اأكرث جراأة من برنامج باراك اأوباما

م�صروع بريين �صاندرز ال�صيا�صي، مل ينل ثقة 
�صريحة عري�صة من قاعدة احلزب الدميقراطي

معظم االأمريكيني -وحتى معظم الدميقراطيني 
ال يري�دون رئي�ص��ًا ين�وي اإلغ���اء الراأ�ص���مالية

بلومربغ و�صاندرز رهان خا�صر

م�صر تقرر اإغالق امل�صاجد والكنائ�ض واملتاحف وتاأجيل امتحانات الف�صل الدرا�صي الثاين للجامعات ملواجهة »كورونا«
فري�س كورونا امل�صتجد. واأعلن الدكتور م�صطفى وزيري االأمني العام 
على  االأث��ري��ة  وامل��واق��ع  املتاحف  غلق جميع  ل��الآث��ار،  االأع��ل��ى  للمجل�س 
مار�س   31 وحتى  االأح��د  اليوم  �صباح  من  ابتداء  اجلمهورية  م�صتوى 
احلايل، وذلك للتعقيم والتطهري وتطبيق اإجراءات ال�صالمة والوقاية 

بالتعاون مع وزارة ال�صحة وال�صكان ووفقا للمعايري العاملية.
وقرر املجل�س االأعلى للجامعات برئا�صة الدكتور خالد عبدالغفار وزير 
الدرا�صي  الف�صل  نهاية  امتحانات  تاأجيل  العلمي،  والبحث  التعليم 
الثاين باجلامعات على اأال تنعقد قبل ال�صبت املوافق 20 مايو القادم، 
وفقا للجداول التي �صتعلن من كل جامعة اأو يف موعد يتم اإعالنه الحقا 
اجتماعه  للجامعات، يف  االأعلى  املجل�س  واأك��د  االأم��ور.  مل�صتجدات  وفقا 
اأن االهتمام ب�صحة الطالب واأع�صاء هيئة التدري�س وجميع العاملني 

•• القاهرة-وام:

واجلماعات  اإقامة �صالة اجلمع  اإيقاف  امل�صرية  االأوق��اف  وزارة  قررت 
ابتداء من  الزوايا وامل�صليات  امل�صاجد وملحقاتها وجميع  وغلق جميع 
الزوايا  دون  امل�صاجد  االآذان يف  برفع  واالكتفاء  اأ�صبوعني  وملدة  تاريخه 
وامل�صليات. وطالبت الوزارة جميع العاملني باالأوقاف ب�صرورة التنفيذ 

الفوري للقرار.
البابا  ق��دا���ص��ة  ب��رئ��ا���ص��ة  االأرث��وذك�����ص��ي��ة  القبطية  الكني�صة  ق���ررت  ك��م��ا 
اأم�س،   ، توا�صرو�س الثاين بابا االإ�صكندرية بطريرك الكرازة املرق�صية 
غلق جميع الكنائ�س واإيقاف اخلدمات الطق�صية والقدا�صات واالأن�صطة 
انت�صار  مل��ن��ع  تتخذها م�صر  ال��ت��ي  وال��ف��اع��ل��ة  اجل����ادة  ل��ل��خ��ط��وات  دع��م��ا 

يتم  اأنه  اإىل  له، الفتا  اأوىل  اأولوية  وامل�صت�صفيات اجلامعية  باجلامعات 
اتخاذ كافة التدابري الالزمة للحفاظ عليها.

ونوه املجل�س االأعلى للجامعات با�صتمرار التن�صيق مع وزارة االت�صاالت 
وتكنولوجيا املعلومات لتوفري الدخول واال�صتخدام املجاين للمن�صات 
التعليمية االإلكرتونية، ويف حالة ا�صتمرار تعطيل الدرا�صة بعد املواعيد 
الثاين  الدرا�صي  الف�صل  منت�صف  امتحانات  اإلغاء  �صيتم  �صابقا  املعلنة 

و�صم درجاتها على امتحانات نهاية الف�صل الدرا�صي الثاين.
لكل  ي��رتك  العليا  ال��درا���ص��ات  بالن�صبة لطالب  اأن��ه  اإىل  املجل�س  واأ���ص��ار 
اأال حت�صب  ت��راه على  ملا  وفقا  امتحاناتها  انعقاد  جامعة حتديد موعد 
على  للح�صول  ال��الزم��ة  ال��درا���ص��ة  م��دة  ال��درا���ص��ة �صمن  تعطيل  م��دة 

الدرجة العلمية.

�صنغافورة ت�صجل 47 اإ�صابة جديدة بكورونا  
 •• �صنغافورة-رويرتز

بفريو�س  جديدة  اإ�صابة  حالة   47 ت�صجيل  اأم�س  �صنغافورة  اأعلنت 
كورونا لي�صل عدد حاالت االإ�صابة اإىل 432 حالة.

وقالت وزارة ال�صحة يف بيان اإن من بني احلاالت اجلديدة 39 حالة 
قادمة من اخلارج ولها �صجل من ال�صفر اإىل دول من بينها اأ�صرتاليا 
ودول اأوروبية ودول يف اأمريكا ال�صمالية وجنوب �صرق اآ�صيا. واأغلبية 
امل�صابني اجلدد باملر�س �صكان عائدون وحاملو تاأ�صريات �صفر طويلة 
املدى. وعدد احلاالت اجلديدة امل�صجل اأم�س هو العدد نف�صه امل�صجل 
يوم 18 مار�س- اآذار وهو اأكرب معدل زيادة يف يوم. و�صجلت �صنغافورة 
اليوم اأي�صا اأول حالتي وفاة بالفريو�س ل�صخ�صني كانا يعانيان اأي�صا 

من م�صاكل �صحية اأخرى.
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املال والأعمال

كهرباء دبي تدعو اإىل تر�صيد ا�صتهالك املوارد الطبيعية
الكربونية  االنبعاثات  م��ن  للحد  دب��ي  وا�صرتاتيجية  م�صتدامة” 
لتقليل االنبعاثات بن�صبة %16 بحلول عام 2021 وا�صرتاتيجية 
اإدارة الطلب على الطاقة واملياه للحد من اال�صتهالك بن�صبة 30% 
من  ال�صاد�س  الهدف  حتقيق  مع  ين�صجم  مبا   2030 ع��ام  بحلول 
اأهداف االأمم املتحدة للتنمية امل�صتدامة 2030 الذي ين�س على “ 
�صمان توافر املياه وخدمات ال�صرف ال�صحي للجميع واإدارتها اإدارة 
الزاوية  تعد حجر  املياه  اأن  اإىل  اأن��ه نظرا  اإىل  “ . ولفت  م�صتدامة 
العاملية  التحديات  �صوء  وعلى  واالجتماعية  االقت�صادية  للتنمية 
واالقت�صادي  ال�صكاين  والنمو  امل��ي��اه  ن���درة  واأه��م��ه��ا  نواجهها  ال��ت��ي 
اأفراد املجتمع  املتزايد جندد دعوتنا يف اليوم العاملي للمياه جلميع 
امل��وارد الطبيعية ال �صيما املياه كذلك ندعو لت�صافر  للحفاظ على 
املياه  ا�صتهالك  لرت�صيد  م�صتدامة  حلول  توفري  اأج��ل  من  اجلهود 

•• دبي -وام:

اأكد معايل �صعيد حممد الطاير الع�صو املنتدب الرئي�س التنفيذي 
اأف�����راد املجتمع  ت��وع��ي��ة  ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي احل��ر���س ع��ل��ى  لهيئة 
ا�صتخدام  تر�صيد  واأهمية  اال�صتدامة  وق�صايا  البيئية  بالق�صايا 
للتنمية  ال��زاوي��ة  حجر  متثل  التي  املياه  �صيما  ال  الطبيعية  امل���وارد 

االقت�صادية واالجتماعية.
الذي  للمياه  العاملي  ال��ي��وم  مبنا�صبة  ت�صريح  يف   - الطاير  واأ���ص��ار 
ال��ه��ي��ئ��ة بتحقيق  ال���ت���زام  اإىل  22 م��ار���س م��ن ك��ل ع���ام -  ي�����ص��ادف 
ال�صمو  �صاحب  اأطلقها  التي  املدى  الوطنية طويلة  املبادرة  اأه��داف 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” حتت �صعار “ اقت�صاد اأخ�صر لتنمية 

وتعزيز الوعي حول ق�صايا املياه والتحديات التي تواجهها املنطقة 
القادمة”.  الأجيالنا  املائية  امل��وارد  وا�صتدامة  املائي  االأم��ن  ل�صمان 
واأو�صح اأن الهيئة تتبنى ا�صرتاتيجية متكاملة لرفع م�صتوى الوعي 
باأهمية تر�صيد ا�صتهالك الكهرباء واملياه واإ�صراك جميع املتعاملني 
واأفراد املجتمع حيث تطلق على مدار العام جمموعة متكاملة من 
بهدف  التوعوية  واحلمالت  واالأن�صطة  والربامج  املبتكرة  املبادرات 
واتباع  اإيجابية  �صلوكيات  تبني  على  املجتمع  فئات  جميع  ت�صجيع 
الذي  االأم��ر  واملياه  الكهرباء  ا�صتهالك  وم�صوؤول يف  واع  منط حياة 
وتوؤدي  الكربونية،  الب�صمة  وخف�س  البيئة  حلماية  جهودنا  يدعم 
الهيئة دورا جوهريا يف دعم النمو االجتماعي واالقت�صادي والبيئي 
يف اإمارة دبي من خالل حزمة من الربامج واملبادرات الرائدة االأمر 
املجال وع��زز من  ه��ذا  ري��ادي يف  الهيئة ملوقع  تبووؤ  �صاهم يف  ال��ذي 

مفهوم امل�صوؤولية املجتمعية ليكون اأكرث �صمولية وفعالية. ونوه اإىل 
اأ�صهمت يف حتقيق  الرت�صيد  الهيئة يف جم��ال  وم��ب��ادرات  برامج  اأن 
و2019   2009 عامي  الرتاكمي بني  الوفر  وبلغ  وف��ورات مهمة 
من  ج��ال��ون  مليار  و8.7  الكهرباء  م��ن  �صاعة  ت���رياوات   2.2 نحو 
املياه مبا يعادل 1.3 مليار درهم يف القطاعات ال�صكنية والتجارية 
وال�صناعية اإ�صافة اإىل املن�صاآت التعليمية واملوؤ�ص�صات احلكومية و�صبه 
احلكومية، وتعادل الوفورات التي حتققت ا�صتهالك نحو 327 األف 
�صقة من الكهرباء و250 األف �صقة من املياه �صنويا وقد اأ�صهمت هذه 
الوفورات يف تقليل مليون و136 األف طن من االنبعاثات الكربونية 
مبا يكافئ زراعة مليون و300 األف �صجرة ويعادل ا�صتهالك 134 
يف  الوفورات  وتعادل  للطاقة،  املوفرة  امل�صابيح  من  م�صباح  مليون 

املياه ما يكفي مللء 14 األف م�صبح اأوملبي باملياه.”

م�صرف اأبوظبي االإ�صالمي يطلق �صل�صلة من االإجراءات
 لدعم املتعاملني املتاأثرين بتداعيات فريو�ض كورونا 

متا�شيًا مع الإجراءات الحرتازية والوقائية يف الإمارات

»ور�صة حكومة دبي تناق�ض اآليات العمل عن ُبعد« حر�صًا
 على �صالمة املوظفني واملتعاملني ونظام ا�صتمرارية االأعمال

»اأوتوتريمينال ميناء خليفة« تد�صن مركزا متطورا للدعم الفني للمركبات وكيل دائرة الطاقة : اأبوظبي متتلك م�صاريع 
مياه ت�صمن ا�صتدامتها لالأجيال القادمة

•• اأبوظبي-وام: 

يف  الطاقة  دائ���رة  وكيل  الفال�صي  جر�س  ب��ن  حممد  املهند�س  �صعادة  اأك��د 
اأبوظبي اأن االإمارة تويل اأهمية ق�صوى مللف املياه وكيفية حتقيق اال�صتفادة 
املثلى من م�صادر املياه الطبيعية واملحالة يف اإطار خطة طموحة لتطوير 
�صعادته يف  القادمة. وقال  املياه لالأجيال  ا�صتدامة موارد  م�صاريع ت�صمن 
ت�صريح مبنا�صبة اليوم العاملي للمياه الذي يحتفل العامل به يف 22 مار�س 
من كل عام.. “ تلعب اإمارة اأبوظبي دورا رياديا يف قطاع املياه على م�صتوى 
االإمارات واملنطقة، وحتر�س دائرة الطاقة على اتباع اأف�صل املعايري العاملية 
يف كافة امل�صاريع واخلدمات التي تتعلق بتوفري املياه يف االإمارة، وكان اآخر 
تلك اجلهود اإطالق �صيا�صة املياه املعاد تدويرها يونيو املا�صي بهدف حتقيق 
احلفاظ  اإىل  الرامية  الوطنية  اجلهود  يف  وامل�صاعدة  الق�صوى  اال�صتفادة 
على املوارد املائية االأخرى يف اإمارة اأبوظبي، باالإ�صافة اإىل تاأمني اإمدادات 
االإمارة،  التوزيع يف  املعاد تدويرها من خالل �صركات  املياه  م�صتدامة من 
كما يوجد عدد من امل�صاريع الرائدة مثل م�صروع التخزين اال�صرتاتيجي 
املحالة من �صنع  للمياه  اأك��رب خم��زون  يعد  ال��ذي  ليوا،  العذبة يف  للمياه 

االإن�صان يف العامل”. 

م�صر تفتح مينائي االإ�صكندرية 
والدخيلة بعد حت�صن االأحوال اجلوية 

•• االإ�صكندرية -رويرتز: 

قالت الهيئة العامة مليناء االإ�صكندرية يف م�صر اإنها اأعادت اأم�س ال�صبت فتح مينائي 
اأيام ب�صبب �صوء  املتو�صط بعد غلقهما الأربعة  االإ�صكندرية والدخيلة على البحر 
اأنها اتخذت قرار الفتح بعد حت�صن االأحوال  االأح��وال اجلوية. واأ�صافت يف بيان 
اجلومائية وو�صول �صرعة الرياح وارتفاع املوج ودرجة الروؤية اإيل املعدالت التي 
ت�صمح بدخول وخروج ال�صفن من واإىل امليناء . وكانت الهيئة اأغلقت امليناءين يوم 

17 مار�س اآذار اجلاري.

والهاتف  االنرتنت  عرب  امل�صرفية 
التحقق  لهم  تتيح  التي  املتحرك، 
من ح�صابهم واإج��راء املعامالت يف 
الوقت الفعلي من جهاز الكمبيوتر 

ال�صخ�صي واالأجهزة املحمولة. 
تطبيق  م����ن  امل�������ص���رف  و����ص���ي���ب���داأ 
بالبطاقات  اخل��ا���ص��ة  االإج������راءات 
1 ابريل، حيث  املغطاة ابتداء من 
ن�صية  ر����ص���ائ���ل  ب���اإر����ص���ال  ���ص��ي��ق��وم 
اال�صتفادة  كيفية  عن  للمتعاملني 

من هذه االإجراءات.

حيث متكن هذه القنوات العمالء 
ح�صاباتهم،  بيانات  على  االط���الع 
والتقدمي  الدفع،  عمليات  واإمت��ام 
ل���ل���ح�������ص���ول ع����ل����ى ال����ت����م����وي����الت 
باالإ�صافة  امل���غ���ط���اة  وال���ب���ط���اق���ات 
اأجهزة  واإيجاد  النقود  حتويل  اإىل 
من  وغ�����ريه�����ا  االآيل  ال�������ص���ح���ب 
العمالء  ن��دع��و  ك��م��ا  اخل����دم����ات.  
مبعامالتهم  القيام  ال�صركات  من 
 ADIB خ�����الل  م����ن  امل�������ص���رف���ي���ة 
اخل�����دم�����ات  م���ن�������ص���ة   ،Direct

ال�صالمة  ل�صمان  الفروع  وتعقيم 
ومتعاملينا  مل��وظ��ف��ي��ن��ا  وال�����ص��ح��ة 

على حٍد �صواء«.
ويحث م�صرف اأبوظبي اال�صالمي 
اال�صتفادة  ع��ل��ى  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ك��اف��ة 
للم�صرف  الرقمية  ال��ق��ن��وات  م��ن 
ال�صاعة الإمتام  املتوفرة على مدار 
تعامالتهم امل�صرفية، ومن �صمنها 
للم�صرف  االإل��ك��رتون��ي��ة  اخل��دم��ة 
ع���رب االإن����رتن����ت، ب���االإ����ص���اف���ة اإىل 
املتحرك  للهاتف  امل�صرف  تطبيق 

ل��ت��ق��دمي خدمات  اأخ�����رى  اأق�����ص��ام 
ومرافق  امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة،  ال�����ص��ي��ان��ة 
وتتم  للمركبات.  اليدوي  للغ�صيل 
حركة  وم��ت��اب��ع��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  اإدارة 
التقني  امل���رك���ز  داخ�����ل  امل���رك���ب���ات 
“كار�صي�س”،  تطبيق  با�صتخدام 
لعمليات  الإداري����������������ة  امل����ن���������ص����ة 
حم��ط��ات م��ن��اول��ة امل���رك���ب���ات، كما 
كافة  يف  التطبيق  ا���ص��ت��خ��دام  يتم 
ميناء  “اأوتوتريمينال  م���راف���ق 
التتبع  التطبيق  ويتيح  خليفة”. 
ع����رب كافة  ل��ل��م��رك��ب��ات  ال���دق���ي���ق 
م��راح��ل امل��ن��اول��ة وال��ت��خ��زي��ن مما 
متابعة  مل�����ص��ت��خ��دم��ي��ه  ي�����ص��م��ن 
ويعترب  بلحظة..  حلظة  املركبات 
تناف�صية  م���ي���زة  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ه����ذا 
لعمليات  اإ�صافتها  مت��ت  ج��دي��دة 
امل��ح��ط��ة  ب��ه��دف حت�����ص��ني  االأداء 
الت�صغيلي وتبني اأف�صل املمار�صات 
“اأوتوتريمينال  ل����دى  امل��ت��ب��ع��ة 
كزافييه  قال  وبدوره  بر�صلونة”. 
ف��ازك��ي��ز ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�” 
ان  بر�صلونة”  اأوت���وت���ريم���ي���ن���ال 
اإط����الق امل��رك��ز اخل��دم��ي اجلديد 

يف “اأوتوتريمينال ميناء خليفة” 
الوثيق  ال���ت���ع���اون  ل���ي���ت���وج  ي����اأت����ي 
حيث  اأبوظبي  موانئ  وب��ني  بيننا 
من  اال�صتفادة  للمتعاملني  يتيح 
جمال  يف  امل���وؤ����ص�������ص���ت���ني  خ������ربات 
ن��ق��ل ال��ب�����ص��ائ��ع وت��ق��دمي خدمات 
ال�صيارات.  لقطاع  القيمة  عالية 
اأبوظبي  �صراكتنا مع موانئ  تتيح 
فر�س واعدة  للمتعاملني  لتنمية 
اأعمالهم والتو�صع بها، كما ت�صاهم 
يف االرتقاء مبعايري قطاع ال�صحن 
من  عالية  م�صتويات  اإىل  العاملي 
وي�صكل  واالح���رتاف���ي���ة.   ال��ت��م��ي��ز 
مركز الدعم الفني اجلديد اإ�صافة 
“اأوتوتريمينال  الإمكانات  نوعية 
ميناء خليفة،” التي تعد حمطة 
الوحيدة  اللوج�صتية  اخل��دم��ات 
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي 
ال��ق��ادرة على اإي��واء اأك��رث من 15 
األف مركبة، وتقدم حلواًل متعددة 
ال�صيارات  ق��ط��اع  يف  للمتعاملني 
ممن يتطلعون اإىل �صحن املركبات 
�صرق  اإىل  االأو����ص���ط  ال�����ص��رق  م���ن 

اأفريقيا وغرب الهند.

اإغالق �صواطئ ريو دي جانريو
 �صربة قا�صية للباعة املتجولني

•• ريو دي جانريو-اأ ف ب:

امل��ت��ج��ول خورخي  ال��ب��ائ��ع  ي���ح���اول 
مارتينز، بيع الع�صائر املنع�صة الآخر 
ال�صّياح املوجودين على �صواطئ ريو 
للحّد  اإغ��الق��ه��ا  ق��ب��ل  ج���ان���ريو  دي 
يدخل  كورونا.  فريو�س  اإنت�صار  من 
وي��ت��زل حّيز  ويل�صون  احل��اك��م  ق��رار 
وبالتايل  ال�صبت،  من  ب��دءاً  التنفيذ 
لن يتمّكن اأي �صخ�س من الت�صّم�س 
اأو  الإيبانيما  الناعمة  ال��رم��ال  على 

كوباكابانا.
ال�����ص��واط��ئ ف���ارغ���ة، وه���و م�����ص��ه��د ال 
م��دي��ن��ة طق�صها  ت�����ص��ّوره يف  مي��ك��ن 
حاّر ويع�صق �صّكانها احلياة يف جوار 
املياه. يقول خورخي مارتينز لوكالة 
فران�س فران�س من اإيبانيما �صاأ�صتمّر 
بيع  ه��ن��ا وحم���اول���ة  اإىل  امل��ج��يء  يف 
الكوكتيالت طاملا ا�صتطعت، مل اأفكر 
يوماً مبا �صاأفعله عندما ي�صبح هذا 
االأمر م�صتحياًل . واأعلنت احلكومة 
ال��ف��درال��ي��ة ع���ن ت��خ�����ص��ي�����س 200 
ريال )37 يورو( �صهرياً طوال فرتة 
يعي�صون  الذين  لالأ�صخا�س  االأزم��ة 
اأع��م��ال غري نظامية وم��ن دون  من 
هذا  وي��ع��ادل  اجتماعية.  حماية  اأي 
االأدنى  احل��ّد  خم�س  املتوا�صع  املبلغ 

لالأجور يف البالد.
ويو�صح بائع الكوكتيل )55 عاماً( 
���ص��ن��ة على   32 ي��ع��م��ل م��ن��ذ  ال�����ذي 
ال�صاطئ ماذا �صاأفعل بهذه االأموال؟ 
يبلغ   . ل�����ص��راء اخل��ب��ز  ب��ال��ك��اد تكفي 
ع���دد ���ص��ّك��ان ال���ربازي���ل ن��ح��و 210 
ماليني ن�صمة، وفيها اأكرث من 12 
مليون �صخ�س عاطل عن العمل، اأي 
ما ي�صّكل نحو 11،2 % من جممل 
القوى العاملة وفقاً الأحدث االأرقام 
االإح�صاء. فيما  ال�صادرة عن معهد 
يعمل نحو 38،3 مليون �صخ�س يف 
القطاعات غري املنّظمة اأي ما ي�صّكل 
40 % من جممل القوى العاملة.

احللول  اأح���دث  لتوظيف  ال��دائ��م 
الذكية.

 وبدوره قال بيري اأجليو، الرئي�س 
“اأوتوتريمينال   – ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
مركز  اف��ت��ت��اح  اإن  خ��ل��ي��ف��ة  م��ي��ن��اء 
ال���دع���م ال��ف��ن��ي اجل���دي���د ي���اأت���ي يف 
لتعزيز  الرامية  التوجهات  اإط��ار 
لنقل  ح���ي���وي  ك���م���رك���ز  م��ك��ان��ت��ن��ا 
�صرق  م���ن���ط���ق���ة  م�����ن  امل�����رك�����ب�����ات 
حر�صنا  اإط���ار  يف  ي��اأت��ي  كما  اآ�صيا، 
ع��ل��ى ت���ق���دمي  ال���ف���ر����س وامل���زاي���ا 
املركز  ان  ملتعاملينا..م�صيفان 
اإمكانية اإمتام  �صيتيح للمتعاملني 
والتعديالت  االإج���������راءات  ك���اف���ة 
املطلوبة على املركبات قبل �صحنها 
يتيح  م��ا  االأخ������رية،  وج��ه��ت��ه��ا  اإىل 
�صرعة االإجناز وتقلي�س التكاليف 
الت�صغيلية ل�صحن املركبات. وي�صم 
ال��ف��ن��ي اجلديد  ال��ف��ح�����س  م��رك��ز 
املتخ�ص�صة  الوحدات  العديد من 
مبا يف ذلك ثمان وحدات الإجراء 
الت�صليم  قبل  م��ا  فح�س  عمليات 
اإىل م�صتودع لقطع الغيار  اإ�صافة 
ي��وج��د ثمانية  امل��رك��ز، كما  داخ���ل 

�صواء،  حد  على  ال�صحن  و�صركات 
التكاليف  خل���ف�������س  ال���ف���ر����ص���ة 
االإج�����راءات  ا�صتكمال  خ���الل  م��ن 
ال�����������ص�����روري�����ة ل���ن���ق���ل امل����رك����ب����ات 
اأو  العر�س  ���ص��االت  اإىل  مبا�صرة  
احلاجة  دون  للعمالء  ت�صليمها 
واأ�صار  ث��ال��ث.  بطرف  لال�صتعانة 
جمموعة  رئي�س  امل��زروع��ي،  �صيف 
امل��وان��ئ -م��وان��ئ اأب��وظ��ب��ي، اإىل اأن 
اجلديد،  ال��ف��ن��ي  ال���دع���م  م���رك���ز 
املتوا�صلة   للجهود  ت��ت��وي��ج��اً  ي��ع��د 
اأبوظبي  م��وان��ئ  م��ك��ان��ة  لرت�صيخ 
كمركز رائد للخدمات اللوج�صتية 
ان  وق���ال  ل��ل��م��رك��ب��ات.  املخ�ص�صة 
خليفة  م���ي���ن���اء  اأوت���وت���ريم���ي���ن���ال 
جنحت منذ تاأ�صي�صها قبل عامني 
يف تعزيز مكانتها ك�صريك مف�صل 
اللوج�صتية  اخل��دم��ات  جم���ال  يف 
اخل��ا���ص��ة ب��امل��رك��ب��ات مب��ا يف ذلك 
املتوجهة  املركبات  �صحنات  توزيع 
من واإىل منطقة اخلليج العربي، 
واأ���ص��ب��ح��ت من���وذًج���ا ي��ح��ت��ذى به 
لفريق  ال��ك��ب��رية  اجل��ه��ود  بف�صل 
العمل املحرتف اإىل جانب ال�صعي 

•• اأبوظبي-وام:

ميناء  “اأوتوتريمينال  اأع��ل��ن��ت 
امل�صغلة ملحطة الب�صائع  خليفة”، 
امل��دح��رج��ة وم��ن��اول��ة امل��رك��ب��ات يف 
تاأ�ص�صت  وال���ت���ي  خ��ل��ي��ف��ة،  م��ي��ن��اء 
موانئ  ب��ني  ���ص��راك��ة  اتفاقية  ع��رب 
اأوتوتريمينال  و���ص��رك��ة  اأب��وظ��ب��ي 
مركز  اأول  افتتاح  ع��ن  بر�صلونة، 
للمركبات  الفني  للدعم  متكامل 
اإط�������ار  يف  وذل��������ك  امل����ن����ط����ق����ة،  يف 
املقدمة  اخلدمات  لتنويع  �صعيها 

للمتعاملني.
االأول  املتخ�ص�س،  امل��رك��ز  وي��ق��دم 
امل��ن��ط��ق��ة، خدمات  يف  ن���وع���ه  م���ن 
ال��ق��ي��م��ة امل�����ص��اف��ة ع��ال��ي��ة اجل���ودة 
ال�صرق  يف  ال���������ص����ي����ارات  ل���ق���ط���اع 
املركبات  جتهيز  ت�صمل  االأو���ص��ط، 
ب�صكل كامل، مبا يف ذلك خدمات 
ت����رك����ي����ب امل����ل����ح����ق����ات وخ�����دم�����ات 
االإ�����ص����الح ال��ذك��ي��ة وغ���ريه���ا من 
والتنظيف..  ال��ت��ل��م��ي��ع  خ���دم���ات 
ال���دع���م الفني  ي��ت��ي��ح م���رك���ز  ك��م��ا 
ال�صيارات  مل�������ص���ت���وردي  اجل����دي����د 

 •• اأبوظبي-الفجر:

متا�صياً مع جهود م�صرف االإمارات 
العربية املتحدة املركزي للحّد من 
االقت�صاد  ع��ل��ى  ال��ف��ريو���س  ت��اأث��ري 
القطاع  ا�صتقرار  و�صمان  الوطني 
م�صرف  اأعلن  الدولة،  يف  امل�صريف 
جمموعة  االإ����ص���الم���ي،  اأب���وظ���ب���ي 
اخل�����دم�����ات امل���ال���ي���ة االإ����ص���الم���ي���ة 
اإط�����الق�����ه حزمة  ع����ن  ال������رائ������دة، 
التخفيف  ���ص��اأن��ه��ا  م��ن  ت�����ص��ه��ي��الت 
عن كاهل املتعاملني الذين تاأثروا 
بتداعيات فريو�س كورونا امل�صتجد. 
وت�����ص��م��ل ه���ذه االإج�������راءات عمالء 

امل�صرف من االأفراد وال�صركات. 
االأفراد،  من  للمتعاملني  بالن�صبة 
ب��ت��اأج��ي��ل دفعة  امل�����ص��رف  ���ص��ي��ق��وم 
اأبريل  ل�����ص��ه��ر  ال�����ص��ه��ري��ة  ال�����ص��داد 
التمويالت  ع��ن   2020 ع��ام  م��ن 
املتعاملني من  لتمكني  ال�صخ�صية 

ن����درك مت��ام��اً م���دى ال��ق��ل��ق الذي 
ي�����ص��ي��ط��ر ع��ل��ى امل��ت��ع��ام��ل��ني يف ظل 
ولكننا  ال���راه���ن���ة  ال����ظ����روف  ه����ذه 
نطمئن اجلميع باأن اأ�صرة امل�صرف 
متمثلة يف املوظفني و�صبكة الفروع 
وفريق خدمة املتعاملني ملتزمون 
واأ�صاف:  وخ��دم��ت��ه��م«.  ب��دع��م��ه��م 
ل���ل���ح���ّد من  ج���ه���ودن���ا  اإط��������ار  “يف 
الفريو�س،  ه��ذا  انت�صار  ت��داع��ي��ات 
اال�صتفادة  على  متعاملينا  ن�صّجع 
للم�صرف  الرقمية  ال��ق��ن��وات  م��ن 
الإمتام تعامالتهم وذلك من خالل 
املن�صة االإلكرتونية للم�صرف عرب 
تطبيق  اإىل  باالإ�صافة  االإن��رتن��ت، 
اإذا  اأما  املتحرك.  للهاتف  امل�صرف 
ل��زم االأم���ر ف���اإن ف��روع��ن��ا مفتوحة 
خلدمة  ا�����ص����ت����ع����داد  اأمت  وع����ل����ى 
تعامالتهم،  واإمت������ام  م��ت��ع��ام��ل��ي��ن��ا 
االإج����راءات  ك��اف��ة  ب��ات��خ��اذ  اإذ قمنا 
نظافة  الالزمة حول  االح��رتازي��ة 

اخل����ا�����ص����ة ب����ه����م ل���ق���ي���ا����س م����دى 
عليهم  الفريو�س  تداعيات  ت��اأث��ري 
الحتواء  املطلوب  الدعم  وحتديد 
بالتدفق  متعلقة  ا�صطرابات  اأي��ة 
على  واحل��ف��اظ  لل�صركات  النقدي 
اأع���م���ال���ه���ا.  وف���ي���م���ا يخ�س  ����ص���ري 
امل�صرف  ف���اإن  ال��ك��ب��رية  ال�����ص��رك��ات 
لكافة  ال��������الزم  ال����دع����م  ����ص���ي���ق���دم 
بالتما�صي  ال�صركات  من  العمالء 
م���ع ق�������رارات امل�������ص���رف امل���رك���زي. 
بالتوا�صل  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق  وي���ق���وم 
ال��ع��م��الء وال��ب��ح��ث معهم عن  م��ع 
مل�صاندتهم  واح����ت����م����االت  ح���ل���ول 
يف ه����ذه ال����ف����رتة.  وت��ع��ل��ي��ق��اً على 
اإط����الق ه���ذه احل��زم��ة، ق���ال مازن 
مل�صرف  التنفيذي  الرئي�س   ، مّناع 
“اأطلق  االإ�����ص����الم����ي:  اأب����وظ����ب����ي 
متا�صياً  امل����ب����ادرات  ه���ذه  امل�����ص��رف 
الرامي  املركزي  امل�صرف  مع قرار 
واإننا  الوطني.  االقت�صاد  دعم  اإىل 

على  احل�صول  اأو  اإ�صافية،  ر���ص��وم 
%5 عند  بن�صبة  ا�صرتجاع نقدي 
بالبطاقة  املدر�صية  ال��ر���ص��وم  دف��ع 
م�صرف  ي���ع���ت���زم  ك���م���ا  امل����غ����ط����اة. 
الدعم  تقدمي  االإ�صالمي  اأبوظبي 
ي��واج��ه��ون �صعوبات  مل��ن  االإ����ص���ايف 
مالية وذل��ك من خ��الل زي��ادة حد 
جماين.  ب�صكل  امل��غ��ط��اة  ال��ب��ط��اق��ة 
باحل�صول  ال��راغ��ب��ني  ول��ل��ع��م��الء 
�صيقدم  ع�����ق�����اري،  مت����وي����ل  ع���ل���ى 
على   5% بن�صبة  خ�صم  امل�صرف 
بالن�صبة  اأم������ا  االأوىل.  ال���دف���ع���ة 
لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة من 
املتعاملني، فيعتزم امل�صرف تقدمي 
ر�صوم  م��ن   50% بن�صبة  خ�����ص��م 
ال���ت���ح���وي���ل االإل�����ك�����رتوين ور����ص���وم 
ال�صيكات.  دف��ات��ر  ع��ل��ى  احل�����ص��ول 
ك��اف��ة عمالئه  امل�����ص��رف  وي�����ص��ج��ع 
من ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة 
على التوا�صل مع مدراء العالقات 

�صبط ميزانياتهم واإدارة نفقاتهم 
اأف�����ص��ل خ���الل الفرتة  ع��ل��ى ن��ح��و 
املتعاملني  ع��ل��ى  ك��م��ا  ال���ق���ادم���ة. 
الفريو�س  تداعيات  من  املتاأثرين 
متويالت  ع���ل  احل��ا���ص��ل��ني  وم����ن 
امل�صرف  م��ع  ال��ت��وا���ص��ل  �صخ�صية 
الدعم  وت���ق���دمي  احل���ل���ول  ل��ب��ح��ث 
قرارات  بالتما�صي مع  لهم  ال��الزم 
امل�صرف امل��رك��زي. واب��ت��داء م��ن 1 
على  ال��ع��م��الء  �صيح�صل  اأب���ري���ل، 
%5 على  بقيمة  ا�صرتجاع نقدي 
امل�صرتيات اخلا�صة باملواد الغذائية 
وع����ل����ى ف����وات����ري اخل�����دم�����ات عند 
لفرتة  امل�صرف  بطاقات  ا�صتخدام 
امل�صرف  اأ���ص��ه��ر. و���ص��ي��ق��دم  ث��الث��ة 
ل��ع��م��الئ��ه ف��ر���ص��ة اال���ص��ت��ف��ادة من 
برنامج لتق�صيط دفعات البطاقات 
املغطاة على 6 اأ�صهر دون اأي ر�صوم 
اإ�صافية، واإمكانية تق�صيط الر�صوم 
دون  ���ص��ه��ر   12 مل�����دة  امل���در����ص���ي���ة 

ويحقق  املوظفني  �ص�����المة  على 
املطلوبة  واالإن���ت���اج���ي���ة  ال���ك���ف���اءة 

الإ�صعاد املتعاملني.«
اجتماع فريق  ب��اأّن  الذكر  ويجدر 
دبي”  “ور�صة حكومة  يف  القيادة 

ج����اء ا���ص��ت��ج��اب��ًة ل��ل��ت��ع��م��ي��م الذي 
اأ�صدره املجل�س التنفيذي الإمارة 
ت�صّمن  وال������ذي  م�����وؤخ�����راً،  دب����ي 
جم���م���وع���ة ت����داب����ري اح����رتازي����ة 
اأعلى  ����ص���م���ان  ب����ه����دف  ج����دي����دة 

فريو�س  م��ن  ال��وق��اي��ة  م�صتويات 
مع  ان�����ص��ج��ام��اً  امل�صتجد،  ك��ورون��ا 
املتوا�صلة  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ود 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى اأق�������ص���ى درج����ات 

احلماية والوقاية وال�صالمة. 

•• دبي-الفجر:

التوجيهات  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  ال���ت���زام���اً    
التنفيذي  املجل�س  اأ�صدرها  التي 
“ور�صة  ن��اق�����ص��ت   ، دب����ي  الإم������ارة 
املُثلى  ال�����ص��ب��ل  دبي”  ح���ك���وم���ة 
لتطبيق نظام “العمل عن ُبعد”، 
يف اإطار التزامها املطلق مبطابقة 
االإجراءات االحرتازية والوقائية 
ال���ت���ي ت��ت��ب��ع��ه��ا دول������ة االإم��������ارات 
مل���واج���ه���ة ف����ريو�����س )ك���وف���ي���د - 
با�صم  وامل��ع��روف  امل�صتجد،   )19
خالل  ذل����ك  وج����اء  “كورونا”. 

ُعِقَد  الذي  القيادة  اجتماع فريق 
موؤخراً برئا�صة �صعادة فهد اأحمد 
الرئي�صي، املدير التنفيذي لور�صة 
االآليات  ل��ت��ح��دي��د  دب���ي،  ح��ك��وم��ة 
باملهام  القيام  ل�صمان  املطروحة 
ا�صتمرارية  ول�����ص��م��ان  امل���وك���ل���ة  

االأعمال عن بعد.
ا�صتعرا�س  االج���ت���م���اع  وت���خ���ّل���ل 
عن  “العمل  ن��ظ��ام  و���ص��ع  كيفية 
بعد” مو�صع التنفيذ باال�صتفادة 
املتطورة  التقنية  املنظومة  م��ن 
حلكومة دبي، يف خطوة من �صاأنها 
املوظفني  �صالمة  على  احل��ف��اظ 

الفريو�س حملياً واإقليمياً وعاملياً 
الدول  خمتلف  م��ع  وال��ت�����ص��ام��ن 
املت�صررة لتجاوز االأزمة العاملية، 
امل�صوؤولية  روح  م���ن  ان���ط���الق���اً 
وث���ق���اف���ة ال���ع���ط���اء امل����ت����ج����ذرة يف 

املجتمع االإماراتي.
“ميثل نظام   واأ�صاف الرئي�صي: 
مثالياً  خياراً  بعد”  عن  “العمل 
يف ال���وق���ت احل�����ايل، ال ���ص��ّي��م��ا يف 
ظل البنية التحتية التكنولوجية 
والتي  االإم���������ارات،  يف  امل��ت��ق��دم��ة 

ُت�صاهي االأحدث عاملياً.«
“انطالقاً  ����ص���ع���ادت���ه:  واأ�����ص����اف 

وامل��ت��ع��ام��ل��ني ع��ل��ى ال�������ص���واء، مع 
ان�صيابية  م�صتويات  اأعلى  �صمان 
وج������ودة ومتّيز  وك����ف����اءة  ال��ع��م��ل 
اخل���دم���ات مب��ا ي���ت���واءم واأه����داف 

التحول الذكي.
الرئي�صي  ف���ه���د  ����ص���ع���ادة  واأّك��������د 
ح���ر����س ال���ور����ص���ة ال����دائ����م على 
كوادرها  و�صالمة  �صحة  �صمان 
ال���ب�������ص���ري���ة ب���اع���ت���ب���اره���ا ال�����رثوة 
امل�صتمر  �صعيها  جم���ّدداً  االأغ��ل��ى، 
االإجراءات  �ص�صل�صلة  وفق  للعمل 
التي  واالح������رتازي������ة  ال���وق���ائ���ي���ة 
انت�صار  ملكافحة  االإم���ارات  تتبعها 

واالإن�صاين  الوطني  واجبنا  م��ن 
اجلهود  ب��ذل  علينا  ُيحتم  ال���ذي 
الدوؤوبة لوقف انت�صار الفريو�س، 
حكومة  ور�صة  يف  التزامنا  نوؤكد 
والقوانني  ال�صوابط  بكافة  دب��ي 
حملياً  امل���ت���ب���ع���ة  االح�������رتازي�������ة 
اأعيننا  ن�صب  وا���ص��ع��ني  وع��امل��ي��اً، 
النظافة  معايري  اأع��ل��ى  مطابقة 
اتب�������اع  ع���ن  ف�����ص��اًل  وال���وق���اي���ة، 
املتطورة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأح��������������������دث 
العمل  اآل��ي��ات  اأف�ص�����ل  لتطبي�ق 
ال��راه��ن��ة، مبا  ال��ظ��روف  يف ظ������ل 
يعزز ا�صتمرارية العمل ويحافظ 
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عربي ودويل
»دبي مول« يطلق مركزًا جتاريًا الكرتونيًا على من�صة »نون.كوم« اأ�صغال ال�صارقة تنجز حمالت جتارية يف دبا احل�صن

ال�صمو حاكم ال�صارقة الذي يحر�س على اأن تطول اأيادي اخلري يف �صتى 
املناطق فحظيت املنطقة بف�صل توجيهاته بحزمة م�صاريع تنموية رائدة 
خالل الفرتة املا�صية كان لها دور بارز يف العديد من املجاالت. واأ�صار اإىل 
اأن دائرة االأ�صغال العامة بال�صارقة ت�صع اللم�صات االأخرية على جملة من 
اأبرزها م�صروع مطعم دبا  امل�صاريع احليوية يف مدينة دبا احل�صن حاليا 
 . دبا  �صاطئ يف مدينة  اإجن��از  اىل  اإ�صافة  املالح  و�صوق  ال�صياحي  احل�صن 
وياأتي تنفيذ امل�صروع يف اإطار �صعي دائرة االأ�صغال لتوفري املرافق اخلدمية 
ال���الزم���ة ل�����ص��ك��ان م��دي��ن��ة دب���ا احل�����ص��ن وامل�����ص��اه��م��ة يف دف���ع عجلة النمو 
لها،  املنا�صبة  البيئة  وتوفري  التجارية  الن�صاطات  وت�صجيع  االقت�صادي 
حيث يوفر امل�صروع حمالت جتارية بت�صميم ح�صاري ومميز يتما�صى مع 
اأف�صل املوا�صفات ومعايري االإن�صاء والبناء واال�صتدامة حلكومة ال�صارقة 

وتوفر املحالت مكان جاذب ملحالت البيع بالتجزئة الالزمة.

•• ال�صارقة-وام:

ت�صم  جتارية  حم��الت  م�صروع  بال�صارقة  العامة  االأ�صغال  دائ��رة  اأجن��زت 
دبا  مبدينة  الو�صطي  ال�صارع  يف  اال�صتخدامات  متعددة  عقارية  وح��دات 
الحيتاجات  امللبية  ب��ال��دائ��رة  اخلا�صة  التنموية  اخلطة  �صمن  احل�صن 

املجل�س البلدي يف مدينة دبا احل�صن.
واأكد املهند�س علي �صعيد بن �صاهني ال�صويدي رئي�س دائرة االأ�صغال العامة 
بال�صارقة اأن مدن املنطقة ال�صرقية ت�صهد تطوراً الفتاً يف قطاع امل�صاريع 
بف�صل توجيهات ومتابعة �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد 
القا�صمي ع�صو املجل�س االأعلى حاكم ال�صارقة . واأو�صح ال�صويدي اأن مدن  
�صياحية  قبلة  ب��ات��ت  احل�صن  ودب���ا  وك��ل��ب��اء  خ��ورف��ك��ان  ال��ث��الث  ال�صرقية  
�صاحب  دع��م  بف�صل  املنطقة  وم�صتقبل  حا�صر  من  وغ��ريت  وا�صتثمارية 

•• اأبوظبي -الفجر: 

ل����الأوراق  اأب��وظ��ب��ي  “�صوق  اأع��ل��ن 
املالية” عن توفريه خدمة اإدارة 
ل�صركاته  العمومية  اجل��م��ع��ي��ات 
الت�صويت  ط��ري��ق  ع���ن  امل���درج���ة 
و ذلك  ب���ع���د،  ع����ن  االل�����ك�����رتوين 
“�صهمي”  م��ن�����ص��ة  خ�����الل  م����ن 
املتوافقة  و  امل��ت��ك��ام��ل��ة  ال��رق��م��ي��ة 
التي  الذكي  الدخول  مبادرة  مع 
الو�صول  للم�صتخدمني  ت�صمح 
يوفره���ا  ال��ت��ي  اخل��دم��������������ات  اإىل 
و������ص�����وف يقوم  ه������ذا  ال�����������ص�����وق.  
الت�صويت  ال�صوق بتقدمي خدمة 
ل�صركاته  ب��ع��د  ع��ن  االل���ك���رتوين 
اأية  حتملها  دون  جماناً  امل��درج��ة 
ر�صوم لقاء تنفيذها وذلك �صمن 
م�����ص��اع��ي��ه ل��ت��ق��دمي خ���دم���ات ذات 

موقع االكتتاب، وكذلك املحفظة 
نظام  بوا�صطة  امل�صغلة  الرقمية 
االأرب����اح  ت��وزي��ع  ب��ه��دف   Payit
النقدية على امل�صتثمرين مبا�صرًة 

اإىل ح�صاباتهم البنكية.  
ويذكر اأن “�صوق اأبوظبي لالأوراق 
املالية” قد اأطلق موؤخراً جتربة 
ملوظفيه،  بعد”  ع����ن  “العمل 
ل��ت��اأدي��ة ك��اف��ة م��ه��ام ع��م��ل��ه��م عن 
للح�صور  احلاجة  دون  ومن  بعد 
ا�صتجابة  ك��ل��ي��اً،  ال��ع��م��������������������ل  مل��ق��ر 
العربية  االإم������ارات  دول���ة  خل��ط��ة 
امل��ت��ح��دة ال�����ص��ام��ل��ة وخ��ط��ة اإم���ارة 
اأبوظبي ب�ص�����كل خ������ا�س يف اتخ��اذ 
ملنع  ال��الزم��ة  الوقائية  التدابري 
�صحية  خم���اط���ر  اأي  ت��ف�����ص�����������������ي 
الفت�����رة  يف  جتمع������ات  اأي  ب�صبب 

احلالية.

بيئ�����ة  وحت�ص�����ني  م�صافة  قيمة 
االأع���م���ال وت��ع��زي��زا جل��ه��������������وده يف 
ظ����ل  يف  اخل��ا���س  القطاع  دع�����م 
اإط�����ار  احل���ال���ي���ة ويف  امل���ت���غ���ريات 
التزامه بالدعم ال�صامل لعمالئه 
و�����ص����رك����ائ����ه اال����ص���رتات���ي���ج���ي���ني 
بعمل  ال��ع��الق�����������������ة  واأ�����ص����ح����اب 

ال�صوق.   
وي�����اأت�����ي ت����وف����ري ه������ذه اخل���دم���ة 
ال�صوق  روؤي���������ة  م�����ن  ان����ط����الق����اً 
ب���������ص����رورة ات����خ����اذ ال���ع���دي���د من 
التي  اال����ص���ت���ث���ن���ائ���ي���ة  ال����ت����داب����ري 
الدولية  امل��ت��غ��ريات  م��ع  تتما�صى 
امل��ت�����ص��ارع��ة، وجت���اوب���اً م��ع حزمة 
تطبقها  التي  الوقائية  التدابري 
املخاطر  جت����اه  االإم��������ارات  دول�����ة 
ال�������ص���ح���ي���ة ال���ع���امل���ي���ة ال���راه���ن���ة، 
يف  ا�صرتاتيجيته  م��ع  وم��ت��واف��ق��اً 

اجلمعي��ة  انع���قاد  تاأجيل  نتيجة 
الن�صاب  اك����ت����م����ال  ع������دم  ع���ن���د 
يرتتب  اأن  ميكن  مما  القانوين، 
القرارات  اإ����ص���دار  ت���اأخ���ري  ع��ل��ي��ه 
وم�صاهميها،  ال�صركة  تهم  التي 
االأرباح  توزيع  على  املوافقة  مثل 

للم�صاهمني.  
واأكد ال�صوق اأنه يجري م�صاورات 
املدرجة  ال�صركات  م��ع  تن�صيقية 
هيئة  تعليمات  تنفيذ  لت�صهيل 
باإتاحة  وال�����ص��ل��ع  امل��ال��ي��ة  االأوراق 
عن  االإل��ك��رتوين  الت�صويت  اآلية 
اأعمال  ج�����دول  ب���ن���ود  ع��ل��ى  ب��ع��د 
التي  ال���ع���م���وم���ي���ة  اجل���م���ع���ي���ات 
ت��ن��ع��ق��د خ����الل ال���ف���رتة م���ن 17 
اأبريل  �صهر  نهاية  وحتى  مار�س 

.2020
“�صهمي”  م��ن�����ص��ة  وت��ت��ي��ح  ك��م��ا 

اإدارة االأزمات الرامية اإىل تطبيق 
ومتا�صياً  ال�صالمة،  درج��ات  اأعلى 
مع التعليمات بتجنب التجمعات 

يف الفرتة احلالية.
ومت������ك������ن خ������دم������ة ال���ت�������ص���وي���ت 
االإل���ك���رتوين ع��ن ط��ري��ق من�صة 
من  امل�������ص���ت���ث���م���ري���ن  “�صهمي” 
بعد  عن  الت�صويت  حق  ممار�صة 
اجلمعيات  اأع����م����ال  ب���ن���ود  ع���ل���ى 
العمومية لل�صركات التي ميلكون 
يف  �صي�صاهم  مم��ا  ف��ي��ه��ا،  اأ���ص��ه��م��اً 
يف  الفعالة  امل�صاركة  ن�صبة  زي��ادة 
ال��ت�����ص��وي��ت، وه����و م���ا ي��ت��وق��ع اأن 
اإدارة  م�صتوى  رف��ع  على  ينعك�س 

ال�صركات واأدائها. 
�صتخف�س  ال�����وق�����ت،  ذات  ويف 
مادية  ت��ك��ال��ي��ف  اأي  اخل��دم�����������������������ة 
ال�صركة  ت��ت��ح��م��ل��ه��������ا  اأن  مي���ك���ن 

عدة  خ��دم��ات  املتكاملة  الرقمية 
يف مقدمتها اإ�صدار رقم م�صتثمر 
واملعلومات  ال��ب��ي��ان��ات  وحت���دي���ث 
اخلا�صة بامل�صتثمرين، اإىل جانب 
واإ�صدار  امل��ال��ي��ة  االأوراق  حت��وي��ل 
متعلقة  خم��ت��ل��ف��ة  ت��ق��اري�����������������������ر 
باالإ�صافة  امل�ص�����تثمر  مبحفظة 
بيانات  كاف������ة  على  االط��الع  اإىل 

امل�صتثمر.  
وميتلك “�صوق اأبوظبي لالأوراق 
لبنية  �صاملة  منظومة  املالية” 
توؤهله  م��ت��ك��ام��ل��ة  رق��م��ي��ة  حت��ت��ي��ة 
اأو  اأي م�����ص��ت��ج��دات  ال��ت��ع��ام��ل م��ع 
تت�صمن  ح��ي��ث  ط���ارئ���ة،  اأزم������ات 
ه���ذه امل��ن��ظ��وم��ة ال��رق��م��ي��ة من�صة 
توفر  التي  االإلكرتوين  االكتتاب 
االكتتاب  طلبات  تعبئة  اإمكانية 
االإل����ك����رتون����ي����ة امل����ت����واف����رة عرب 

»�صوق اأبوظبي لالأوراق املالية« يوفر خدمات اإدارة اجلمعيات العمومية عن طريق الت�صويت االلكرتوين 

التحديات  مواجهة  يف  والقطاع  املجتمع  لدعم  ال��دول��ة  اأن��ح��اء  جميع  يف  يومياً 
اإن هذه املبادرة اجلديدة تهدف اإىل  الراهنة. وقال متحدٌث با�صم “اإعمار مولز”، 
دعم قطاع التجزئة واملجتمع واجلهود احلكومية املبذولة يف مواجهة التحديات 
واأ�صاف املتحدث:  غري امل�صبوقة الناجمة عن تف�صي وباء كورونا )كوفيد-19(.  
“اإن التحديات غري امل�صبوقة ت�صتدعي اتخاذ تدابري مبتكرة وتعاونية وجريئة، 
اأن  اإذ  )كوفيد-19(،  ك��ورون��ا  وب��اء  تف�صي  م��ع  ال��ي��وم  نواجهه  م��ا  بال�صبط  وه��و 
التاأثري الكبري لهذا الوباء على االقت�صاد العاملي يتطلب ح�صد نقاط قوتنا وتبّني 
اإجراءات جديدة تاأخذ بعني االعتبار الوقائع االجتماعية واالقت�صادية. وانطالقاً 
من التزامنا بدعم املجتمع والقطاع واجلهود احلكومية يف مواجهة تداعيات هذا 
االلكرتوين مل�صاعدة جتار التجزئة على  ’دبي مول‘  الوباء، قررنا اإطالق مركز 
االجتماعي من  التباعد  اإىل  احلاجة  اأعمالهم مع مراعاة  مزاولة  اال�صتمرار يف 

خالل ال�صراء عرب االإنرتنت.

•• دبي-الفجر: 

اأعلنت “اإعمار مولز” �صراكًة مع من�صة “نون.كوم« )noon.com( الرائدة 
التجزئة  جت��ار  دع��م  بهدف  االل��ك��رتوين  مول”  “دبي  مركز  افتتاح  املنطقة،  يف 
غري  التحديات  مواجهة  يف  امل��ب��ذول��ة  احلكومية  اجل��ه��ود  ج��ان��ب  اإىل  واملجتمع، 
وميكن لتّجار التجزئة  امل�صبوقة الناجمة عن تف�صي وباء كورونا )كوفيد-19(.  
يف “دبي مول” االن�صمام قريباً اإىل مركز “دبي مول” االلكرتوين عرب من�صة 
منتجات  وت�صّوق  املركز،  هذا  زي��ارة  للعمالء  متاحاً  �صيكون  حيث   ، “نون.كوم” 
لتقوم  االإنرتنت  عرب  ال�صراء  خيار  وانتقاء  لديهم،  املف�صلة  التجارية  العالمات 
“نون.كوم” بتو�صيل تلك امل�صرتيات اإىل منازلهم يف جميع اأنحاء دولة االإمارات. 
لتو�صيل امل�صرتيات طريقًة �صهلًة واآمنة وجمانية  “اإعمار مولز”  ومتّثل حلول 
للت�صوق دون احلاجة اإىل مغادرة املنازل اأو التعامل بالنقود، وهي خدماٌت متاحة 

متا�شيًا مع التوجيهات احلكومية باأهمية البقاء يف املنزل خالل هذه الفرتة 

»دو« تزيد �صرعة االإنرتنت لغاية 500 ميجابت جمانًا لتمكني 
العمالء من التوا�صل بكل �صهولة وي�صر وراحة من منازلهم 

هيئة اأبوظبي للزراعة توؤكد حر�صها على ا�صتدامة القطاع الزراعي وتر�صيد ا�صتهالك املياه

اأم���ازون،  م��ن  الت�صوق  ال��ت��ايل عند 
اأفالم  م��ن  اإىل جم��م��وع��ة  اإ���ص��اف��ة 
االأ�صلية”  “اأمازون  وم�صل�صالت 
واألعاب جمانية مميزة وغري ذلك 

الكثري. 
ا�صتخدام  ل��ل��ع��م��الء  ومي��ك��ن  ه���ذا 
االإلكرتوين  امل��وق��ع  اأو  دو  تطبيق 
ومتابعة  ف�����وات�����ريه�����م  ل���������ص����داد 
تعبئة  واإع����ادة  باقاتهم  ا�صتهالك 
باقات  �صراء  اإىل  اإ�صافة  الر�صيد، 
ال��ب��ي��ان��ات وال���دق���ائ���ق ف�����ص��اًل عن 
جتديد ت�صجيل الهوية االإماراتية 
بكل راحة و�صال�صة. كما �صيح�صل 
ال��ع��م��الء ع��ل��ى ال��دع��م ال����الزم من 
الدرد�صة  خ��دم��ة  ع���رب  دو  ف��ري��ق 

الفورية على االإنرتنت. 
جدير بالذكر اأن دو اأطلقت موؤخراً 
مبادرة ا�صتثنائية ت�صتهدف تقدمي 
ُبعد”  عن  “التعلم  لعملية  الدعم 
الرتبية  وزارة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
وال��ت��ع��ل��ي��م ع���رب ج��م��ي��ع امل���دار����س 
واجل���ام���ع���ات يف دول�����ة االإم�������ارات، 
جميع  تعطيل  اإع���الن  بعد  وذل���ك 
التعليم  وموؤ�ص�صات  املدار�س  طلبة 
العايل احلكومية واخلا�صة ب�صكل 

موؤقت. 

ومنظمة  العاملية  ال�صحة  منظمة 
االأغذية وال��زراع��ة “ الفاو”  واأن 
م��ن��ت��ج��ات حم��ا���ص��ي��ل ه����ذه امل����زارع 
تعمل  لذلك  لال�صتهالك  �صاحلة 
م�صروع  ال��ت��و���ص��ع يف  ع��ل��ى  ال��ه��ي��ئ��ة 
امل��ع��اجل��ة لي�صمل  امل��ي��اه  ا���ص��ت��خ��دام 

نحو  4515  مزرعة يف االإمارة.
للزراعة  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  واأك������دت 
على  حر�صها  الغذائية  وال�صالمة 
الهيئات  خم��ت��ل��ف  م����ع  ال����ت����ع����اون 
ا�صتدامة  لتعزيز  والعاملية  املحلية 
حالياً  ت��ن��ف��ذ  اإذ  امل���ائ���ي���ة  امل��������وارد 
بالتعاون مع مركز الزراعة امللحية 
و�صندوق  اأبوظبي  البيئة-  وهيئة 
خ��ل��ي��ف��ة م�����ص��روع زراع�����ة حم�صول 
ذو  ملحي  نبات  وه��و  ال�صاليكورنا 
عالية  واق��ت�����ص��ادي��ة  غ��ذائ��ي��ة  قيمة 
وذل����ك اع��ت��م��اداً ع��ل��ى امل��ي��اه عالية 
م���ن حمطات  ال���راج���ع���ة  امل���ل���وح���ة 
امل����زارع.  داخ���ل  امل���وج���ودة  التحلية 
تنفيذه  يتم  امل�صروع  اأن  واأو�صحت 
ال���رائ���دة ملعر�س  امل���ب���ادرات  ���ص��م��ن 
فيه  وت�صارك   2020 دب��ي  اإك�صبو 
8 م�����زارع ب����اإم����ارة اأب���وظ���ب���ي واأن����ه 
�صيكون باكورة عمل متميز لزراعة 
للملوحة  امل��ت��ح��م��ل��ة  امل��ح��ا���ص��ي��ل 
على  اعتماداً  ال�صمكي  واال�صتزراع 
الراجعة من حمطات حتلية  املياه 
دخل  ت��ن��وي��ع  ي�صاهم يف  امل��ي��اه مم��ا 
امل���زارع���ني وزي�����ادة ا���ص��ت��دام��ة تلك 
الراجعة  امل���ي���اه  اأن  ح��ي��ث  امل������زارع 
م����ن اأح�����وا������س ت���رب���ي���ة االأ����ص���م���اك 
العا�صر  م��ن  العديد  على  حتتوي 
الغذائية املفيدة لت�صميد حم�صول 

ال�صاليكورنيا.

باالإ�صافة  واالجتماعات،  ال�صفر  على  قيود  بفر�س  قامت 
وتوزيعهم  �صغرية  عمل  ف��رق  اإىل  املوظفني  تق�صيم  اإىل 
دبي  بور�صة  �صوق  توا�صل  ذل��ك،  وم��ع  يف مواقع خمتلفة. 
ل��ل��ذه��ب وال�����ص��ل��ع ن�����ص��اط��ه��ا ب�����ص��ك��ل ط��ب��ي��ع��ي ع���رب من�صات 
ال���ت���داول وامل��ق��ا���ص��ة، م��ع ت��وف��ري خ��دم��ات اآم��ن��ة وموثوقة 
لالأع�صاء وعمالئهم فيما يتعّلق بعمليات اكت�صاف االأ�صعار 
�صهدته  ال��ذي  القوي  الن�صاط  �صوء  ويف  املخاطر.  واإدارة 
التام  التزامها  وال�صلع  للذهب  دبي  بور�صة  اأك��دت  ال�صوق، 
مبوا�صلة تقدمي خدماتها كاملعتاد. وال تتوّقع البور�صة اأن 
املعتادة،  املقا�صة  اأو  التداول  اأن�صطة  على  تغيري  اأي  يطراأ 
لكن يف حال حدوث اأي تغيري ف�صيتم االإبالغ عنه مبوجب 

اإ�صعار لل�صوق.
ورفاهية  �صالمة  وال�صلع  للذهب  دبي  بور�صة  وت�صع  هذا 
موظفيها على راأ�س اأولوياتها، كما تلتزم مب�صوؤوليتها جتاه 

موا�صلة ت�صغيل من�صات التداول واملقا�صة كاملعتاد.

ال�صوق، مبا يف ذلك اأثرها على اأمن املعرو�س .
كانت ال�صعودية، اأكرب منتج للنفط يف منظمة البلدان 
امل�صدرة للبرتول، قالت اإنها �صتزيد اإنتاجها اإىل 12.3 
قيا�صيا  م�صتوى  �صيكون  ما  وهو  يوميا،  برميل  مليون 
اتفاق  اإىل  التو�صل  يف  ورو�صيا  ف�صلت  اأن  بعد  مرتفعا، 

لكبح املعرو�س يف وقت �صابق هذا ال�صهر.
التطورات  يف  نظره  وجهة  ناق�س  اإن��ه  باركندو  ويقول 
اأبلغ  ح�صبما   ، م�صتقبال  ال��ت��ع��اون  واإم��ك��ان��ي��ة  احل��ال��ي��ة، 

رويرتز اليوم.

اإىل  والوقوف جنباً  بدور حموري 
م�صاعيها  يف  احل��ك��وم��ة  م��ع  ج��ن��ب 
و�صالمة  �صحة  ل�صمان  ال��رام��ي��ة 
اأهم  كونها  االإم���ارات  �صكان  جميع 

االأولويات خالل هذه الفرتة.  
تاأتي  اخلطوة  هذه  اأن  اإىل  م�صرياً 
اأطلقتها  التي  ا�صتكمااًل للمبادرات 
املوؤ�ص�صات  ل����دع����م  م������وؤخ������راً  دو 
عن  ال��ت��ع��ل��م  عملية  يف  التعليمية 
ُبعد، اإ�صافة اإىل متكني جمتمعات 
االأعمال من العمل عن ُبعد ب�صكل 

اأكرث فعالية.
تقدمي  “اإن  احل�����ص��اوي:  واأ����ص���اف 
ل�صكان  ال���دع���م  اأ����ص���ك���ال  خم��ت��ل��ف 

ال���ط���ق�������س وال������ع������وام������ل اجل����وي����ة 
حا�صبة  ت�صميم  مت  حيث  املختلفة 
احتياجات  ت��وف��ر  اإل��ك��رتون��ي��ة  ري 
الري الأكرث من 45 حم�صواًل يتم 
زراعته يف االإمارة وربطها وتغذيتها 
ب�صكل مبا�صر مع حمطات االأر�صاد 
التابعة للهيئة كما يوفر  الزراعية 
ت��ط��ب��ي��ق ال���ه���وات���ف ال��ذك��ي��ة ال���ذي 
اأطلقته الهيئة العام املا�صي برامج 
الالزمة  ال����ري  ب��ك��م��ي��ات  وج�����داول 
ل���ل���م���ح���ا����ص���ي���ل امل���خ���ت���ل���ف���ة ط�����وال 
الري  النباتات وطرق  مراحل منو 
ولفتت  ب��ه��ا.  وامل��و���ص��ى  ال�صحيحة 
اأنه يتم ا�صتخدام نظام  الهيئة اإىل 
اإمارة  ل��ري م��زارع  ال��ري اجلماعي 
اأبوظبي وي�صمل هذا النظام حالياً   
م��زرع��ة م��وزع��ة على عدة   6051

•• دبي-الفجر: 

من  ق��وي��ة  �صل�صلة  وال�����ص��ل��ع  ل��ل��ذه��ب  دب���ي  ب��ور���ص��ة  تعتمد 
االإج��������راءات وت���ق���وم ب��اخ��ت��ب��اره��ا ب�����ص��ك��ل م��ن��ت��ظ��م ل�صمان 
للتعامل  م�صممة  االإج���راءات  وه��ذه  اأعمالها،  ا�صتمرارية 
ي�صمن  مبا  املحتملة  التطورات  من  وا�صعة  جمموعة  مع 
مرونة اخلدمة وتوفرها وا�صتقرارها عرب جميع من�صات 
التداول واملقا�صة. وتغطي هذه االإج��راءات االأحداث غري 
كما  العادية،  غري  الت�صغيل  بيئات  اأو  االأزم���ات  اأو  املتوقعة 

ميكن تعديلها لتتكّيف مع خمتلف الظروف.
ويف اإطار حر�صها على اال�صتجابة لفريو�س كورنا امل�صتجد 
دولة  حكومة  توجيهات  مع  يتما�صى  مبا  )كوفيد-19(، 
االإمارات العربية املتحدة ومنظمة ال�صحة العاملية، قررت 
اإج�����راءات جديدة  ل��ل��ذه��ب وال�����ص��ل��ع تطبيق  دب���ي  ب��ور���ص��ة 
ل�صمان �صالمة ورفاهية موظفيها وزوار البور�صة، حيث 

•• عوا�صم-رويرتز:

اإنه  اأوب���ك  ال��ع��ام ملنظمة  ب��ارك��ن��دو االأم���ني  ق��ال حممد 
النفط يف تك�صا�س  حتدث مع م�صوؤول تنظيمي بقطاع 
ع��ن االأو����ص���اع احل��ال��ي��ة يف ���ص��وق اخل���ام وع���ن اإمكانية 

التعاون م�صتقبال .
تلفزيزنية،  دائ���رة  ع��رب  اأنهما حت��دث��ا  ب��ارك��ن��دو  اأو���ص��ح 
م�صيفا اأنه ورايان �صيتون املفو�س يف جلنة �صكك حديد 
تك�صا�س لديهما بواعث قلق حيال التطورات احلالية يف 

•• دبي-الفجر: 

بتقدمي  ال���ت���زام���ه���ا  اإط������ار  ���ص��م��ن 
�صكان  جلميع  الدعم  اأ�صكال  كافة 
االإمارات و�صمان متتعهم بالراحة 
االت�صال  ع��ل��ى  وال���ق���درة  وامل���رون���ة 
الفرتة،  ه����ذه  خ����الل  وال��ت��وا���ص��ل 
اأعلنت دو، التابعة ل�صركة االإمارات 
زيادة  ع��ن  املتكاملة،  ل��الت�����ص��االت 
�����ص����رع����ات االإن�������رتن�������ت وت����ق����دمي 
ال��ع��رو���س واخلدمات  م��ن  ح��زم��ة 
للعمالء  تتيح  ال��ت��ي  اال�صتثنائية 
يحتاجونه  م��ا  ك��ل  على  احل�����ص��ول 
يف عامل االت�صال وهم يف منازلهم، 
متاجر  ل�����زي�����ارة  احل�����اج�����ة  دون 
اخلطوة  ه��ذه  وتن�صجم  ال�صركة. 
الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات  م��ع 
وت���و����ص���ي���ات ح���ك���وم���ة االإم����������ارات 
باأهمية البقاء يف املنزل خالل هذه 
الفرتة حر�صاً على �صالمة و�صحة 

جميع اأفراد املجتمع. 
وت�صمل اخلدمات التي تقدمها دو 
التي  املنتجات  تو�صيل  لعمالئها 
يطلبونها عرب تطبيق دو اأو املوقع 
بال�صركة  اخل���ا����س  االإل����ك����رتوين 
 24 اإىل م��ن��ازل��ه��م خ���الل  جم��ان��اً 

•• اأبوظبي -وام:

للزراعة  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  اأك�������دت 
وال�صالمة الغذائية التزامها ببذل 
ا�صتهالك  لرت�صيد  اجل��ه��ود  ك��اف��ة 
املياه يف الزراعة وذلك من منطلق 
ا�صتدامة  حتقيق  نحو  م�صوؤوليتها 
ق���ط���اع ال����زراع����ة وامل��ح��اف��ظ��ة على 
املوارد الطبيعية لالأجيال القادمة. 
الهيئة يف ت�صريح �صحفي  وذك��رت 
العاملي  باليوم  االحتفال  مبنا�صبة 
مار�س   22 ي�صادف  ال��ذي  للمياه 
م��ن ك��ل ع���ام اأن��ه��ا ت��ك��ث��ف جهودها 
خلف�س ا�صتهالك املياه يف الزراعة 
تر�صيد  ع��ل��ى  امل����زارع����ني  وحت��ف��ي��ز 
منها  متعددة  بو�صائل  اال�صتهالك 
التقليدية  ال�����ري  اأن��ظ��م��ة  ت��غ��ي��ري 
واالأنظمة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  وا���ص��ت��خ��دام 
املمار�صات  وحت�������ص���ني  احل���دي���ث���ة 
التوعية  ب���رام���ج  ع���رب  ال���زراع���ي���ة 
املزارع.  وعمال  الأ�صحاب  واالإر�صاد 
ث��ق��ت��ه��ا يف وعي  ال��ه��ي��ئ��ة  واأك��������دت 
الأهمية  واإدراك��ه��م  امل���زارع  اأ�صحاب 
ا�صتهالك املياه من خالل اإعطائها 
اأه���م���ي���ة ك���ب���رية ل���ربام���ج االإر�����ص����اد 
والعمال  املزارعني  وحث  والتوعية 
على طرق الري احلديثة والعناية 
كفاءتها  ورف������ع  ال������ري  ب�����ص��ب��ك��ات 
املحا�صيل  زراع����ة  ن��ح��و  وال��ت��ح��ول 
من  قليلة  ك��م��ي��ات  ت�صتهلك  ال��ت��ي 
حيث  للملوحة”  واملتحملة  امل��ي��اه 
ن���ف���ذت ف�����رق االإر�������ص������اد ال����زراع����ي 
نحو  املا�صي  العام  للهيئة  التابعة 
للمزارعني  ميدانياً  تدريباً   129
ع��ل��ى م�����ص��ت��وى اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي يف 

عملياتنا  ج��وه��ر  يعترب  االإم����ارات 
وواحدة من الروؤى اال�صرتاتيجية 
منذ  ال�����ص��رك��ة  عليها  ق��ام��ت  ال��ت��ي 
توجيهات  مع  ومتا�صياً  تاأ�صي�صها. 
املنزل  يف  البقاء  باأهمية  احلكومة 
تكمن مهمتنا  الفرتة،  خالل هذه 
بالعمل على تزويد �صكان االإمارات 
موثوقة،  ات�صال  وتقنيات  بحلول 
�صهولة  ب��ك��ل  ال��ت��وا���ص��ل  ل��ه��م  تتيح 

وي�صر مع عائالتهم واأحبائهم«. 
ت�صمل اخلدمات  ذلك،  اإىل  اإ�صافة 
اإجنازها عرب  للعمالء  التي ميكن 
االإلكرتوين  امل��وق��ع  اأو  دو  تطبيق 
�����ص����راء ���ص��ري��ح��ة دف�����ع م�����ص��ب��ق اأو 
باأق�صاط  االأج���ه���زة  و����ص���راء  اآج����ل، 
التجزئة  ب�������ص���ع���ر  اأو  ����ص���ه���ري���ة 
م��ب��ا���ص��رة، واال����ص���رتاك يف خدمات 
�صريحة  وتبديل  املنزيل  االت�صال 
باقات  م��ن  االن��ت��ق��ال  اأو  االت�����ص��ال 
االأف������راد  ب���اق���ات  اإىل  امل���وؤ����ص�������ص���ات 
وغ���ري ذل���ك ال��ك��ث��ري. اإ���ص��اف��ة اإىل 
احلاليني  للعمالء  دو  توفر  ذل��ك، 
االمتيازات  من  جمموعة  واجل��دد 
خدمة  من  والرتفيهية  ال�صرائية 
اأم����ازون ب��رامي ب�صكل جم��اين مبا 
اليوم  يف  التو�صيل  ذلك خدمة  يف 

اأب��وظ��ب��ي حيث مت  ب��اإم��ارة  مناطق 
م�����ص��اع��دت��ه��ا ع��ل��ى اال����ص���ت���م���رار يف 
كما  ا�صتدامتها  وت��ع��زي��ز  ال���زراع���ة 
ا�صتخدام  ع���ل���ى  ال���ه���ي���ئ���ة  ت���ع���م���ل 
م�صادر مياه غري تقليدية لتعزيز 
اال���ص��ت��دام��ة ال���زراع���ي���ة وم��ن��ذ عام  
املياه  با�صتخدام  البدء  2012مت 
املعاجلة يف ري نحو   143  مزرعة 
حتر�س  ح��ي��ث  ال��ن��ه�����ص��ة  مبنطقة 
دوري  تقييم  اإج�����راء  ع��ل��ى  ال��ه��ي��ئ��ة 
امل�صتخدمة  املعاجلة  امل��ي��اه  جل��ودة 
يف ري هذه امل��زارع وجت��در االإ�صارة 
ث��الث��ي��اً يف  امل��ع��اجل��ة  امل��ي��اه  اأن  اإىل 
ال�صرف  م��ي��اه  م��ع��اجل��ة  حم��ط��ات 
ال�����ص��ح��ي ب�����االإم�����ارة ت�����ص��ل��ح لري 
ج��م��ي��ع امل��ح��ا���ص��ي��ل وت��دخ��ل �صمن 
اال�صتخدام غري املقيد للري ح�صب 

�صاعة. كما توفر دو خالل الفرتة 
لعمالء  جمانية  خدمات  القادمة 
االت�صال املنزيل احلاليني واجلدد 
االإنرتنت  �صرعات  زي���ادة  تت�صمن 
الثانية  يف  ميجابت   500 لغاية 
جم�����ان�����اً ومت����ك����ني ال����ع����م����الء من 
ال���ت���وا����ص���ل ع����رب االإن������رتن������ت مع 
خالل  م��ن  واأ�صدقائهم  اأحبائهم 
تطبيق Voico UAE لعمالء 
باقات اخلدمات املنزلية اأو الهاتف 

املتحرك. 
ل��ي�����س ه����ذا ف��ح�����ص��ب، ب���ل ت��ت��ي��ح دو 
ل���ع���م���الئ���ه���ا اال����ص���ت���م���ت���اع جم���ان���اً 
الطلب  ح�صب  الفيديو  بخدمات 
مع توفري مئات االأفالم مل�صاهدتها 
مع العائلة يف املنزل، هذا باالإ�صافة 
اأم����ازون  اإىل ام��ت��ي��ازات وخ���دم���ات 

برامي.
ويف حديثه عن اأهمية دور �صركات 
االت�صال يف ظل االأو�صاع احلالية، 
اأكد فهد احل�صاوي، نائب الرئي�س 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�������ص���رك���ة االإم����������ارات 
خدمات   – املتكاملة  لالت�صاالت 
امل���ب���ادرات تنبع  اأن ه���ذه  االت�����ص��ال 
م�����ن ح����ر�����س ����ص���رك���ة االإم�����������ارات 
القيام  على  املتكاملة  لالت�صاالت 

املياه  ا���ص��ت��ه��الك  تر�صيد  جم���االت 
 2389 ح�������وايل  م���ن���ه���ا  ا����ص���ت���ف���اد 
توفر  كما  م��زرع��ة  وع��ام��ل  �صاحب 
م��راك��ز االإر���ص��اد ال��زراع��ي وعددها 
االإمارة  م�صتوى  على  م��رك��زاً   27
كافة اأ�صكال الدعم الأ�صحاب املزارع 
ا�صتهالك  تر�صيد  على  لتحفيزهم 
الري.  �صبكات  كفاءة  وتعزيز  املياه 
مع  بالتعاون  تعمل  اأنها  واأو�صحت 
امل����زارع����ني ع��ل��ى م���واج���ه���ة حتدي 
الالزمة  ال��ع��ل��م��ي��ة  ب��ال��ط��رق  امل��ي��اه 
ال���ري يف  ���ص��ب��ك��ات  ك��ف��اءة  لتح�صني 
تكنولوجيا  على  واالعتماد  امل��زارع 
لكل  املطلوبة  الري  كميات  حتديد 
االأر�صاد  ومنها حمطات  حم�صول 
االحتياجات  حت���دد  ال��ت��ي  اجل��وي��ة 
امل��ائ��ي��ة ل��ل��م��ح��ا���ص��ي��ل وف���ق���اً حلالة 

بور�صة دبي للذهب وال�صلع تطبق اإجراءات جديدة 
ل�صم�ان �ص���المة ورفاهي��ة موظفيه�ا وزوار البور�صة

باركندو يقول اإنه حتدث مع م�صوؤول 
تنظيمي من تك�صا�ض ب�صاأن �صوق النفط 
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الفجر الريا�ضي

ال��ق��دم يف مدينة  ك���رة  ت���ربع قطبا 
�صيتي  االإن���ك���ل���ي���زي���ة،  م��ان�����ص�����ص��رت 
وي��ون��اي��ت��د، مب��ب��ل��غ اإج���م���ايل قدره 
100 األف جنيه ا�صرتليني )117 
األف دوالر( لدعم اجلمعيات املعنية 
بتوفري الغذاء للمحتاجني، يف ظل 
تف�صي  ج��راء  لها  املتزايدة  احلاجة 

فريو�س كورونا امل�صتجد.
التربعات  ج���م���ع  ي���ت���م  م����ا  وع�������ادة 
لدعم هذه اجلمعيات من م�صجعي 
الناديني الغرميني خالل املباريات 
التي تقام على ملعب كل منها، لكن 
التجمعات  على  املفرو�صة  القيود 
كوفيد- فريو�س  تف�صي  من  للحد 

املباريات  ت��وق��ف  اإىل  اأدت   ،  19
 30 وتعليق البطولة املحلية حتى 

ني�صان/اأبريل على االأقل.
ب��ي��ان م�صرتك  ال��ن��ادي��ان يف  وق����ال 
ال��ذي يوؤديه  ب��ال��دور  ف��خ��وران  اننا 
جمعيات  م�����ص��اع��دة  يف  م�����ص��ج��ع��ون��ا 
ال�صغوط  ون��درك  املحلية،  ال��غ��ذاء 
املتزايدة التي من املتوقع ان تفر�س 
على هذه اجلمعيات اخلريية ب�صبب 

تاأثري فريو�س كورونا .
يواجه  وق����ت  يف  ال��ب��ي��ان  واأ�����ص����اف 

جمتمعنا حتديا، ي�صرنا اأن جنتمع 
م���ع م�����ص��ج��ع��ي��ن��ا مل�����ص��اع��دة االأف�����راد 
+�صيتي  جمتمع  يف  ح��اج��ة  االأك���رث 

يونايتد+ .
و�صيدعم تربع الناديني 19 مركزا 
ترا�صل  منطقة  يف  ال��غ��ذاء  لتوفري 
تر�صت يف مدينة مان�ص�صرت الواقعة 

يف �صمال اإنكلرتا.
خالل  يونايتد  مان�ص�صرت  وي�صعى 
حم���اول���ة  اىل  ال����راه����ن����ة  االأزم���������ة 
اآث���اره���ا ع��ل��ى موظفيه  احل���د م���ن 
ال�صياطني  وت��ع��ه��د  وم�����ص��ج��ع��ي��ه. 
احل��م��ر ب��دف��ع اأج�����ور ث��الث��ة اآالف 
متعاقد لنهاية املو�صم، حتى بحال 
اإقامة املباريات املتبقية على ملعبه 
اأبواب مو�صدة  اأولد ترافورد خلف 
ب�صكل  اإلغائها  اأو  امل�صجعني،  بوجه 

كامل.
ك���م���ا مت م���ن���ح امل�������ص���ج���ع���ني ال�����ذي 
ملتابعة  للنم�صا  ال�صفر  تكبدوا عناء 
النهائي مل�صابقة  ال��دور ثمن  ذه��اب 
ال��دوري االأوروب��ي يوروبا ليغ �صد 
اإق��ام��ت��ه��ا خلف  اإق����رار  ال���ص��ك، قبل 
ت��ع��وي�����ص��ا قدره  اأب������واب م���و����ص���دة، 

دوالرا(.  415( جنيها   350

للحد  اإجراءاتها  بريطانيا  وكثفت 
م����ن ان���ت�������ص���ار ال�����وب�����اء م����ن خالل 
ال���ط���ل���ب اجل���م���ع���ة م����ن احل����ان����ات 
وامل����ط����اع����م وامل����ق����اه����ي و�����ص����االت 

االألعاب الريا�صية، باإغالق اأبوابها، 
اإ�صابة  اآالف   4 بعدما �صجلت نحو 

بالفريو�س وحواىل 177 وفاة.
ويلفريد  العاجي  ان�صم  ذل��ك،  اىل 

زاها اىل جمموعة من الريا�صيني 
اإطار  يف  امل�صاعدة  يعر�صون  الذين 
اجل���ه���ود اجل��م��اع��ي��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 

االأزمة الراهنة.

باال�س  ك��ري�����ص��ت��ال  واأع����ل����ن الع����ب 
جمانية  اإقامة  �صيوفر  انه  ال�صبت، 
ال�صحية  اخل������دم������ات  مل����وظ����ف����ي 
العا�صمة  يف  الوطنية يف ممتلكاته 

االإنكليزية.
العمر  من  البالغ  العاجي  وان�صم 
روم����ان  ال���رو����ص���ي  اىل  ع��ام��ا   27
ت�صل�صي،  نادي  مالك  اأبراموفيت�س 
ال�صابق  ال���ن���ج���م  ن��ي��ف��ي��ل  وغ�������اري 
�صبق  واللذين  يونايتد،  ملان�ص�صرت 
ل��ه��م��ا ال��ق��ي��ام ب��خ��ط��وات م���ن هذا 

النوع.
حواىل  يتقا�صى  الذي  زاها  واأعلن 
من  اأ���ص��ب��وع��ي��ا  دوالر  األ���ف   150
نادي الدوري املمتاز، عن ا�صتعداده 
الذين  للموظفني  ال�صكن  لتوفري 
يجهدون يف العمل وال ي�صتطيعون 
انتهاء  ب��ع��د  دي���اره���م  اإىل  ال���ع���ودة 

مناوبتهم.
50 عقارا يف  وميتلك زاها حواىل 
ي�صتاأجرها عمالء  لندن، وعادة ما 
املفرو�صة  القيود  لكن  ال�صركات. 
ع��ل��ى ح���رك���ة ال��ت��ن��ق��ل وال�����ص��ف��ر يف 
خمتلف اأنحاء العامل، حدت ب�صكل 
الوقت  يف  عليها  الطلب  من  كبري 

الراهن.
وق����������ال زه��������ا ل�������ص���ح���ي���ف���ة ت���امي���ز 
االإنكليزية ال�صبت اإذا قمت باخلري، 
ف�����اإن اخل����ري ���ص��ي��اأت��ي اإل����ي����ك. من 

ال��وا���ص��ح اأن ن��واي��اي ه��ي اأن ك��ل ما 
امل�صاعدة يف كل  القيام به هو  اأري��د 
فر�صة، وخا�صة يف الفرتة املجنونة 

التي منر بها .
واأك������د ���ص��ري��ط زاه�����ا يف االأع���م���ال 
االت�صال  اأن���ه مت  وي��ل��ي��ام�����س  اأوب����ي 
ب��ه��م��ا ب��ال��ف��ع��ل م���ن ق��ب��ل موظفني 
اأي  وق��ال  لندن،  يف  م�صت�صفيني  يف 
عليه  امل�����ص��اع��دة،  ي�صتطيع  �صخ�س 
ب���واج���ب���ه وي���ح���ت���اج اىل ان  ال���ق���ي���ام 

يتقدم وي�صاعد .
ب�����ات يعمل  ال������ذي  ن��ي��ف��ي��ل  وك������ان 
اعتزاله  بعد  �صكاي  ل�صبكة  كمحلل 
اال�صتخدام  ع���ر����س  ال����ق����دم،  ك����رة 
املجاين ل�176 غرفة يف اثنني من 
يف  يت�صارك  التي  مان�ص�صرت  فنادق 
القدم  ك��رة  العبي  داع��ي��ا  ملكيتها، 

لالقتداء به.
مالكه  اأن  ف��اأع��ل��ن  ت�����ص��ل�����ص��ي  اأم�����ام 
بتغطية  �صيتكفل  الرو�صي  ال��رثي 
تكاليف الراغبني من اأفراد الهيئة 
النادي  فندق  يف  بالنزول  ال�صحية 
واخللود للراحة بحال مل يتمكنوا 
رغبوا  اأو  منازلهم  اىل  العودة  من 

بتفادي التنقل لفرتات طويلة.

عّلق العب فريق ريال مدريد االإ�صباين وليفربول االإجنليزي 
ال�صابق، �صتيف ماكمانامان، على االأنباء التي حتدثت موؤخرا 
�صفوف  عن  ماين  و�صاديو  �صالح  حممد  رحيل  احتمال  عن 

الريدز .
�صحفية  ت�صريحات  يف  ال�صابق  االإجن��ل��ي��زي  ال���دويل  واأف����اد 
مدريد  ري��ال  ميتلك  الربيطانية:  م��ريور  �صحيفة  ن�صرتها 
اإيدين هازارد، وا�صرتوا رودريغو ال�صيف املا�صي، وا�صتثمروا 
رحيل  ع��ن  يقال  م��ا  ك��ل  اأن  اأعتقد  لذلك  رينييه،  يف  م��وؤخ��را 
���ص��الح وم���اين م��ن ل��ي��ف��رب��ول يف ال�صيف امل��ق��ب��ل ه��ي جمرد 

اإ�صاعة .
الكيفية  عن  النظر  بغ�س  قائال:  ماكمانامان  وتابع 

التي �صتنتهي بها م�صابقة دوري اأبطال اأوروبا هذا 
املو�صم، فاإن االأندية االإجنليزية هي االأف�صل يف 

الوقت احلايل ولي�س ريال مدريد وبر�صلونة. 
�صفوفهما  تدعيم  يريدان  كالهما  بالطبع 
بعدد من الالعبني اجلدد يف ظل عرو�صهما 
الكروية املخيبة لالآمال يف املو�صم احلايل، 
ولكني ال اأعتقد اأن هناك اأي فر�صة لرحيل 

�صالح اأو ماين لقطبي اإ�صبانيا .
قد  ريا�صية  �صحفية  تقارير  وكانت 

ليفربول  جن��م��ي  اأن  اإىل  اأ����ص���ارت 
االإجن��ل��ي��زي االإف��ري��ق��ي��ني �صالح 

بع�صهما  ي���ك���ره���ان  وم������اين، 
وي�صعى   ، ب�����ص��دة  ال��ب��ع�����س 

ك��اله��م��ا ل��الن��ت��ق��ال من 
الريدز .

الريا�صي  امل��ع��ل��ق  وق����ال 
�صكاي  ق��ن��اة  يف  ال�����ص��اب��ق 
كيز:  ريت�صارد  �صبورت�س 
يقولونه  ما  ت�صدقوا  ال 
لكم عن اأن �صالح وماين 
الوقت  ل��دي��ه��م��ا  ل��ي�����س 
البع�س،  ل��ب��ع�����ص��ه��م��ا 
اأ���������ص��������واأ من  االأم������������ر 
يكرهان  فهما  ذل���ك، 
بع�صهما بع�صا ب�صدة 
ب��ح�����ص��ب م����ا ذك���ر   ،

موقع كووت اأوف �صايد املعني ب�صوؤون كرة القدم واأخبارها.
يف  ال�صعادة  غاية  يف  باأنه  كالهما  �صي�صعر  قائال:  كيز  وتابع 
يحدث  اأن  ميكن  كيف  ل��ذل��ك  االآخ����ر.  دون  ف��ري��ق  يف  اللعب 
يف  االآخ���ر؟  على  ويحافظ  اأحدهما  ليفربول  يبيع  هل  ه��ذا؟ 
عامل مثايل �صتكون االإجابة نعم، لكنني �صعرت اأن كالهما يف 

طريقه للخروج .
ت�صميم  �صيخترب  بر�صلونة  اأن  اأتخيل  قائال:  كيز  وا�صرت�صل 
النظر  وب�صرف  ال�صنغايل،  بالالعب  الت�صبث  على  ليفربول 
فيليبي  ال��ربازي��ل��ي  انتقال  ال����واردة يف �صفقة  ال�����ص��روط  ع��ن 

الكامب  اإىل  ينتقل  اأن  م��اين  ق��رر  م��ا  اإذا  كوتينيو، 

االحرتافية  القدم  كرة  مهنة  اإن عمر  ذل��ك،  �صيفعل  فاإنه  نو 
ال  ال��ع��امل  يف  فريقني  الأك���رب  اللعب  وف��ر���س  زمنيا،  ق�صرية 
تاأتي كثريا، باالإ�صافة اإىل ذلك، ماذا �صيحقق اأكرث يف فريق 

ليفربول؟ .
�صيفكر  �صالح  حممد  كيز:  ق��ال  امل�صري،  للنجم  وبالن�صبة 
مدريد.  ري��ال  فريق  من  ات�صال  ورده  اإذا  نف�صها  بالطريقة 
اأن االأم��وال الذكية �صيكون لها تاأثريها عند االنتقال  اأعتقد 

اإىل ملعب �صانتياغو برنابيو معقل الفريق امللكي االإ�صباين .
اأث��ن��اء مباراة  اأن �صالح وم��اين دخ��ال يف ج��دال  ويعتقد 
يف  برينلي  فريق  على  ف��از  عندما  ليفربول 
وقت �صابق من املو�صم احلايل، غري 
اأن كيز يزعم اأن العالقة بينهما 
ما زالت مت�صررة للغاية.

ماكمانامان يعّلق على اأنباء رحيل �صالح وماين 

فريقا مان�ص�صرت يتعاونان لدعم جمعيات تاأمني الغذاء

التي  الذاتية  �صريته  زي��دان، يف  الدين  زي��ن  الفرن�صي  ري��ال مدريد،  م��درب  ك�صف 
حتمل ا�صمه االأخري، والتي كتبها مواطنه فريدريك هريمل، عما قام به بدء من 
تعليم اأبنائه اإنزو ولوكا وتيو واإليا باأال ي�صبحوا حمقى �صغار ، وحتى توليه تدريب 

فريق بحجم امللكي ، واأكد اأنه ال يتباهى مبا كان عليه كالعب كرة قدم. 
االأمريكية عن جملة  فانيتي فري  اجرتها معه جملة  الكاتب خالل مقابلة  ك�صف 
بالكتاب ذكرها زيدان: اأُحَمل على االأكتاف على مدار 17 اأو 18 عاماً، واأعلم متاماً 
هذا االأمر، اأنا ل�صت ممن يتباهون اأمام الالعبني، اأرغب فقط يف اأن يعلموا ما يجب 

عليهم فعله .

على   ، زي��زو  عائلة  عن  �صيئاً  يعلمون  من  ه��ذا  يومنا  يف  قليلون  الكاتب:  واأ���ص��اف 
الرغم من تواجده يف مدريد طيلة 20 عاماً تقريبا، ويف الكتاب ك�صف عن كيفية 
قيادته لعملية تعليم اأبناءه، ومنهم اثنان قام بتدريبهما يف الفريق امللكي وهما لوكا 

واإنزو.
وقال املدرب الفرن�صي يف كتابه اأي�صاً: ال اأرغب يف اأن تقودهم الوفرة وكل ما اأقدمه 

وكل ما يدور حويل اإىل الطريق ال�صيء .
مثل  بحياة  يتمتعون  ال  اأب��ن��ائ��ي  جيدين،  اأ�صخا�صاً  يكونوا  اأن  اأري��ده��م  واخ��ت��ت��م: 

االآخرين، لن يكونوا حمقى �صغار، هذا اأكرث ما يخيفني .

زيدان يخ�صى على اأطفاله من الغباء

بداأ العبون اأمريكيون، ومنهم جريميي لني، يف العودة 
اإىل ال�صني حت�صبا ال�صتئناف مباريات الدوري ال�صيني 
ال�صهر  ب��داي��ة  يف  مناف�صاته  توقفت  ال��ذي  ال�صلة  لكرة 

املا�صي ب�صبب تف�صي فريو�س كورونا.
املحلي،  ال�صلة  دوري  اإن  �صينية  اإع���الم  و�صائل  وق��ال��ت 
املا�صي،  �صباط  فرباير  اأول  يف  مبارياته  توقفت  ال��ذي 
املقبل  ني�صان  اإب��ري��ل   15 يف  ن�صاطه  ال�صتئناف  يتطلع 
االإدارة  م��واف��ق��ة  على  احل�����ص��ول  ي�صتلزم  ذل��ك  اأن  رغ��م 

العامة للريا�صة يف ال�صني.
ويف الرب ال�صيني الرئي�صي حيث ظهر فريو�س كورونا 
اإ���ص��اب��ات جديدة  اأي  ع��ن  يبلغ  املا�صي مل  ال��ع��ام  اأواخ���ر 
حملية امل�صدر لليوم الثالث على التوايل اأم�س ال�صبت.

الريا�صي  الن�صاط  توقف  يف  الفريو�س  تف�صي  وت�صبب 
حول العامل تقريبا كما توقفت لنف�س ال�صبب مباريات 
اآذار  12 مار�س  ال�صلة االأمريكي للمحرتفني يف  دوري 

اجلاري بعد اإ�صابة العب من يوتا جاز بالعدوى.
ويلعب يف الدوري ال�صيني لل�صلة واملكون من 20 فريقا 
نحو 40 اأمريكيا واأجنبيا و�صيخ�صع كل هوؤالء للحجر 

ال�صحي ملدة 14 يوما لدى عودتهم اإىل ال�صني.
ون�صر يل �صورة له بجوار �صور ال�صني العظيم بالقرب 

من العا�صمة بكني اأم�س اجلمعة.
لفريق  يلعب  ال���ذي  ل��ني  كتب  ال�����ص��ورة  م��ع  ر�صالة  ويف 
بكني دك�س على ان�صتجرام عدت ب�صالم اإىل بكني الكمال 

مو�صم دوري ال�صلة ال�صيني. 
كرة  و�صلت  اأن  ي�صبق  االأم��ري��ك��ي مل  ال��الع��ب  واأ���ص��اف 
ال�صلة اإىل هذه الدرجة من االأهمية. العامل يحتاج اإىل 

كرة ال�صلة االأن اأكرث من اأي وقت م�صى. 
ويخ�صع العب �صكرامنتو كينجز ال�صابق بوه جيرت وهو 
عودته  بعد  ال�صني  يف  ال�صحي  للجحر  اأي�صا  اأمريكي 

لالن�صمام ل�صفوف فريقه فوجيان �صتريجونز.
�صنغهاي  الع��ب  ماتيونا�س  دوناتا�س  الليتواين  ويقول 
منت�صف  يف  ال�صني  اإىل  ي��ع��ود  اأن  يتوقع  اإن���ه  �صارك�س 

اإبريل ني�صان القادم.
ت�صريحات  يف  ال�صابق  روكت�س  هيو�صتون  الع��ب  وق��ال 
ال�صهر  اأخ���ر  يف  �صتنتهي  ال��ق��ي��ود  اأن  ي��ب��دو  تلفزيونية 

اجلاري و�صتعود احلياة اإىل طبيعتها. 

عودة العبني اأمريكيني حت�صبا 
ال�صتئناف الدوري ال�صيني لل�صلة 

اأع���ل���ن الع���ب ف��ري��ق اإن����رت م��ي��الن االإي����ط����ايل، املهاجم 
البلجيكي روميلو لوكاكو، عن تربعه مببلغ 100 األف 
يورو، ل�صالح اإحدى امل�صت�صفيات يف مدينة ميالنو، من 

اأجل حماربة فريو�س كورونا امل�صتجد.
اإنرت ميالن عرب تويرت،  لنادي  الر�صمي  ن�صر احل�صاب 
فيديو للمهاجم البلجيكي لوكاكو، اأعلن فيه عن تربعه 
مببلغ 100 األف يورو، ل�صالح م�صت�صفى �صان رافاييل 
تعد  التي  لومباردي  الأقليم  التابعة  يف مدينة ميالنو، 

اأكرث املناطق االإيطالية ت�صرراً من وباء كورونا.
من  بالعديد  ق��ام  رائ���ع  بلد  اإيطاليا  ل��وك��اك��و:  واأ���ص��اف 
االأ�صياء اجليدة يل ولعائلتي، هذا ال�صبب الذي يجعلني 

اأريد م�صاعدة هذا البلد .
وت�صبب تف�صى فريو�س كورونا يف توقف جميع الدوريات 
االأوروبية الكربى ب�صكل موؤقت، من اأجل احلماية من 
انت�صار الفريو�س، خا�صة واأن االأن�صطة الريا�صية ت�صهد 

جتمعات كبرية من اجلماهري.

اإنه  كي�صي  ب���ول  امل��خ�����ص��رم  االجن��ل��ي��زي  اجل��ول��ف  يعتقد الع���ب 
راي��در للجولف  كاأ�س  املقبلة من بطولة  الن�صخة  تاأجيل  يتعني 
بني منتخبي اأوروبا حاملة اللقب والواليات املتحدة واملقررة يف 
وقت الحق من العام احلايل يف والية وي�صكون�صن االأمريكية اإىل 

موعد الحق ب�صبب فريو�س كورونا.
وي�صلينج  يف  عامني  كل  تقام  التي  البطولة  اإق��ام��ة  املقرر  وم��ن 
25 و27 من  �صرتيت�س على �صفاف بحرية مي�صيجان ما بني 

�صبتمرب اأيلول املقبل.

الحدى  تقرير  املا�صي  االأ���ص��ب��وع  يف  البطولة  منظمو  وو���ص��ف 
ال�صحف الربيطانية باأنه غري دقيق بعد اأن حتدث عن خطط 
12 �صهرا على غ��رار ما حدث يف ن�صخة  البطولة ملدة  لتاأجيل 
2001 بعد هجمات 11 �صبتمرب اأيلول على الواليات املتحدة.

على  ردا  )بي.بي.�صي(  الربيطانية  االإذاع��ة  لهيئة  كي�صي  وق��ال 
على  االإج��اب��ة  هي  نعم  التاأجيل  لفكرة  تاأييده  م��دى  عن  �صوؤال 

ذلك . 
واأ�صاف امل�صنف 24 عامليا اأنا ال اأوؤيد فكرة التاأجيل عموما لكن 

البطولة تاأجلت من قبل ولذا فما املانع هذه املرة. 
ب�صبب  بقوة  اجلولف  بطوالت  تاأثرت  الريا�صات  معظم  ومثل 
تف�صي فريو�س كورونا الذي ظهر يف ال�صني اأواخر العام املا�صي 

وا�صاع الذعر والفو�صى حول العامل.
بخيبة  اأ�صعر  بالتاأكيد  كي�صي  ق��ال  اللعبة  بطوالت  توقف  وع��ن 

اأمل.
ب�صحة  يتعلق  اأ�صبح  بل  اجلولف  على  يقت�صر  يعد  مل  االأم��ر   

االن�صان والب�صر والتاأثري االقت�صادي )للوباء(. 

كي�صي يوؤيد تاأجيل كاأ�ض رايدر للجولف 

بهذه الطريقة لوكاكو يحارب 
فريو�ض كورونا
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اللقب يف  اإف.�صي حامل  �صيدين  دون مقابل على  �صيتي بهدف  تغلب ملبورن 
نهائي مثري لدوري كرة القدم الن�صائية يف اأ�صرتاليا ليح�صد اللقب الرابع يف 
ال�صبت يف ظل  اأم�س   2020-2019 البطولة  اأع��وام يف ختام مو�صم  خم�صة 

تف�صي فريو�س كورونا.
واأقيمت املباراة النهائية يف اال�صتاد امل�صتطيل يف ملبورن يف ح�صور جماهريي 
على  املفرو�صة  القيود  ب�صبب  واالأ���ص��دق��اء  االأ���ص��ر  اأف���راد  على  اقت�صر  حم��دود 
انت�صار  500 �صخ�س خ��وف��ا م��ن  اأف���راده���ا ع��ن  ي��زي��د ع���دد  ال��ت��ي  ال��ت��ج��م��ع��ات 

العدوى.
اللقب  �صيتي  �صتيفاين كاتلي �صمن ملبورن  القائدة  وبف�صل هدف مبكر من 
وحيد  وت��ع��ادل  ف��وزا   11 بر�صيد  املو�صم  ط��وال  الهزمية  طعم  يعرف  اأن  دون 

ليعادل اجنازه الذي �صبق وحققه يف مو�صم 2016-2015.
وقالت كاتلي بعد الفوز و�صمان التتويج بالتاأكيد كان مو�صما هائال. 

واأ�صافت مباراة اليوم كانت مبثابة معركة.. يف نهاية االأمر اأعتقد اأننا فزنا عن 

جدارة. ورغم اأنها كانت مباراة �صعبة لكننا جنحنا. 
وجاء هدف املباراة بعد مرور 15 دقيقة من البداية بت�صديدة بالقدم الي�صرى 

من على حافة منطقة اجلزاء.
عن  ال��ك��رة  اإب��ع��اد  م��ن  بليد�صو  اأوب���ري  االأمريكية  �صيدين  حار�صة  تتمكن  ومل 

�صباكها بل اإنها تعرثت لتدفع بالكرة اإىل داخل املرمى.
ومل ي�صت�صلم �صيدين املتوج باللقب ثالث مرات بل حاول بكل قوة العودة وح�صل 
على فر�صة كبرية للتعادل عن طريق العبته االأمريكية فريونيكا الت�صكو يف 

الدقيقة 48 لكن املناف�صة اإيلي كاربنرت اأبعدت الكرة يف اللحظة االأخرية.
 10 قبل  �صباكها من فر�صة كبرية  وليامز حار�صة ملبورن  ليديا  اأنقذت  كما 

دقائق من �صفارة النهاية.
ومل متنع القيود ال�صحية املفرو�صة خوفا من انت�صار العدوى بفريو�س كورونا 
العبات ملبورن من االحتفال باالح�صان والعناق بعد نهاية املباراة التي اأ�صبح 

بعدها فريقهن �صاحب ال�صجل االأف�صل طوال تاريخ البطولة.

وجه مهاجم يوفنتو�س باولو ديباال، ر�صالة ملعجبيه، 
وذلك بعد زيادة عدد الوفيات يف اإيطاليا.

وق����ال ال��ن��ج��م االأرج��ن��ت��ي��ن��ي اأن ال��ب��ق��اء يف امل��ن��زل هو 
فريو�س  ملواجهة  نفعله  اأن  ميكننا  �صيء  واأ�صهل  اأه��م 

الكورونا .
باإن�صتغرام،  ح�صابه  على  مبا�صر  بث  يف  ديباال  ووج��ه 
ب�صحتهم يف  ي��خ��اط��رون  ال��ذي��ن  االأط��ب��اء  اإىل  ال�صكر 

اأمريكا اجلنوبية واإ�صبانيا واإيطاليا لعالج املر�صى.
الذين  االأطباء  اإىل  ال�صكر  اأوجه  وتابع ديباال قائال: 

مل�صاعدة  امل�صت�صفيات  يف  ب�صحتهم  ي��خ��اط��رون 
النا�س يف اأمريكا اجلنوبية ويف اإ�صبانيا واإيطاليا 

، ح�صبما نقلت �صحيفة اآ�س االإ�صبانية.
واأ���ص��اف ال��الع��ب: نحن اأي�����ص��ا ق����ادرون على 

واأ�صهل  اأهم  املنزل هو  البقاء يف  امل�صاعدة، 
�صيء ميكننا اأن نفعله. هذه هي طريقتنا 

ملكافحة الفريو�س و�صينتهي االأمر .  
دي���ب���اال  اأن  ي����ذك����ر 

منزله  يف  منعزل 

يف مدينة تورينو منذ اأكرث من اأ�صبوع، بعدما اأ�صيب 
اث��ن��ني م���ن زم���الئ���ه وه��م��ا دان��ي��ي��ل��ي روغ�����اين وبليز 

ماتويدي مبر�س كورونا امل�صتجد.
واأكد ديباال اأنه يفتقد لعب كرة القدم، لكنه �صدد على 
�صرورة تقبل قرارات احلكومة التي اأمرت بالبقاء يف 

املنزل لتجنب العدوى.
و�صجلت اإيطاليا، اجلمعة، اأعلى وترية يف عدد حاالت 
يوم  يف  ك��ورون��ا  بفريو�س  م�صابني  الأ�صخا�س  ال��وف��اة 
احلماية  رئي�س  بوريللي  اأجن��ي��ل��و  اأع��ل��ن  فقد  واح���د، 
املدنية وقوع 627 حال وفاة جديدة، وارتفع 
اأي�صا عدد احلاالت اجلديدة ب�صكل حاد 
لي�صل اإىل 5986 حالة اإ�صابة.

الر�صمي  ال���ع���دد  ه���ذا  وي���رف���ع 
حلاالت الوفاة اجلديدة لت�صل 
و47021  وف���اة،   4032 اإىل 

حالة اإ�صابة.
معظم  اإن  ال�������ص���ل���ط���ات  وق�����ال�����ت 
كانوا  حتفهم  لقوا  الذين  االأ�صخا�س 
ي��ع��ان��ون م��ن اأم���را����س م��زم��ن��ة قبل 
كورونا،  ب��ف��ريو���س  ي�����ص��اب��وا  اأن 

كالقلب اأو ال�صكري.
اأعلن منظمو بطولة العامل للفورموال ون اأن ال�صائقني 
�صيتناف�صون يف �صباقات افرتا�صية عرب األعاب الفيديو 
املقبلة، يف ظل تعطل انطالق  الفرتة  االإلكرتونية يف 

املو�صم ب�صبب فريو�س كورونا امل�صتجد.
يف  االفتتاحية  ال��ك��ربى  اجل��ائ��زة  األ��غ��ي��ت  االآن،  وح��ت��ى 
التي كانت  املا�صي، وجائزة موناكو  االأ�صبوع  اأ�صرتاليا 
م��ق��ررة يف م��اي��و، واأرج��ئ��ت ج��وائ��ز ال��ب��ح��ري��ن، فيتنام، 

ال�صني، هولندا واإ�صبانيا، اإىل موعد الحق.
ع��ل��ى جدول  ي����زال م��درج��ا  ال����ذي ال  االأول  وال�����ص��ب��اق 
ال�صابع من  اأذربيجان الكربى يف  البطولة، هو جائزة 

يونيو املقبل.
ويف م�صعى مللء وقت الفراغ هذا، اأعلن منظمو البطولة 
اليوم اإطالق �صل�صلة جوائز كربى افرتا�صية ل�صباقات 
ال�صائقني  م���ن  ع���دد  ف��ي��ه��ا  ���ص��ي�����ص��ارك  االأوىل،  ال��ف��ئ��ة 
اأ�صماوؤهم  تك�صف  مل  م�صاهري  اإىل  اإ�صافة  احلاليني، 

بعد.
من  ُت��ط��ل��ق  ال�صل�صلة  اأن  للمنظمني  ب��ي��ان  يف  وج����اء 
�صباقات  ح�صور  موا�صلة  للم�صجعني  ال�صماح  اأج���ل 
الراهن  الو�صع  رغ��م  على  بعد،  عن  واح��د  الفورموال 
جدول  على  اأّث��ر  ال��ذي  كوفيد19-  بفريو�س  املرتبط 

ال�صباقات .

اأن ال�صباقات �صتحل بدال من كل  واأ�صار املنظمون اإىل 
االأ�صبوع  نهاية  م��ن  ب���دءا  تاأجيلها،  مت  ك��ربى  ج��ائ��زة 
احلايل مع �صباق جائزة البحرين الكربى االفرتا�صي 
يف 22 مار�س ، موؤكدين اأنه ل�صمان �صالمة امل�صاركني 
اإىل  �صائق  ك��ل  �صين�صم  ال��ظ��رف،  ه��ذا  يف  )ال�صحية( 

ال�صباق عن بعد .
و�صينظم كل �صباق يف موعد ال�صباقات التي مت تاأجيلها 
فيتنام )5  م��ار���س(،  البحرين )22  وه��ي  حتى مايو، 
ه��ول��ن��دا )3 مايو(،  اأب���ري���ل(،  ال�����ص��ني )19  اأب���ري���ل(، 

واإ�صبانيا )10 مايو(.
و�صيتناف�س ال�صائقون خالل ال�صباقات التي �صيتم بثها 
مبا�صرة عرب من�صات رقمية مثل يوتيوب اأو في�صبوك 
اأو تويرت ، با�صتخدام لعبة الفيديو فورموال 2019 ، 

على اأن يتاألف كل �صباق من 28 لفة.
يف  املتنوعة  امل��ه��ارات  اإىل  نظرا  اأن��ه  املنظمون  واأو���ص��ح 
اللعبة  اإع���داد  �صيتم  ال�صائقني،  ل��دى  الفيديو  األ��ع��اب 
ي�صمل  واملمتع، وهذا  التناف�صي  الت�صابق  ي�صجع  ب�صكل 
تقلي�س  ال��ث��اب��ت��ة،  واالإع������دادات  نف�صه  االأداء  م�صتوى 

االأ�صرار يف ال�صيارات )بحال االحتكاك( وغريها .
ويعتزم املنظمون اإقامة هذه ال�صباقات االفرتا�صية اإىل 

حني التمكن من اإطالق املو�صم ر�صميا على احللبات.

ديباال يوجه ر�صالة ملعجبيه

ملبورن �صيتي بطل دوري كرة 
القدم الن�صائية 

اأعلنت اللجنة االأوملبية الرنويجية، اأنها طلبت من اللجنة الدولية اإرجاء 
فريو�س  تف�صي  خلفية  على  ال��ع��ام،  ه��ذا  املقرر  ال�صيفي  طوكيو  اأوملبياد 

كورونا امل�صتجد، لتن�صم بذلك اىل دعوات متزايدة بهذا ال�صاأن.
اللجنة  اإىل  بر�صالة  اجلمعة  بعثت  اأن��ه��ا  الرنويجية  اللجنة  اأو���ص��ح��ت 
الدولية التي تتخذ من مدينة لوزان ال�صوي�صرية مقراً لها، تبدي فيها 
قلقها من تف�صي وباء كوفيد 19، والو�صع ال�صحي العام على امل�صتويني 

املحلي والدويل .
واأ�صافت: تو�صيتنا الوا�صحة هي اأن دورة االألعاب االأوملبية يف طوكيو ال 
يجب اإقامتها قبل اأن ي�صبح كورونا حتت ال�صيطرة على امل�صتوى العامل 

.
للحد  اأن من بني االإج��راءات املتخذة حملياً  وذك��رت اللجنة الرنويجية 
من تف�صي الفريو�س، منع كل الن�صاطات الريا�صية ما ت�صبب بتحديات 
لكل احلركة الريا�صية يف الرنوج ، ت�صاف اىل القيود الوا�صعة على حركة 
التنقل وال�صفر املفرو�صة على نطاق عاملي للحد من تف�صي الوباء الذي 

اأدى حتى االآن اىل وفاة اأكرث من 11 �صخ�س يف خمتلف اأنحاء العامل.

واأو�صحت املتحدثة با�صم اللجنة الرنوجية �صويف اأول�صن لوكالة فران�س 
بر�س نريد ان نوؤكد على اأهمية ان تتخذ اللجنة االأوملبية الدولية قرارا 

عاجال ولي�س اآجال، ليكون اأمام اجلميع فر�صة متكافئة لال�صتعداد .
يابانيني،  م�صوؤولني  اىل  ا�صافة  الدولية،  اللجنة  ت��زال  ال  االآن،  وحتى 
على موقفهم املعلن بنية اإقامة االألعاب يف موعدها، على رغم الدعوات 
املتزايدة لتاأجيله ال�صيما من قبل الريا�صيني. كما �صدرت خالل ال�صاعات 

املا�صية دعوات لالإرجاء من احتادي ال�صباحة االأمريكي والفرن�صي.
ويف اأحدث ت�صريحاته بهذا ال�صاأن، اعترب رئي�س اللجنة االأوملبية الدولية 
تف�صل عن موعد  ت��زال  التي ال  االأربعة  االأ�صهر  اأن  باخ  توما�س  االأمل��اين 
وقال  بعد.  ب�صاأن م�صريها  ق��رار  اأي  اتخاذ  االأل��ع��اب، تربر عدم  انطالق 
بالطبع نحن ندر�س  االأمريكية  نيويورك تاميز  االأ�صبوع ل�صحيفة  هذا 
الريا�صية  الهيئات  من  العديد  عك�س  على  لكن  خمتلفة،  �صيناريوهات 
اأو البطوالت املحرتفة، نحن ال نزال على بعد اأربعة اأ�صهر ون�صف �صهر 
من موعد االألعاب ، معتربا ان التاأجيل لن يكون خطوة م�صوؤولة االآن، 

و�صيكون من ال�صابق الأوانه البدء بالتكهنات او اتخاذ قرار . 

الرنويج تطلب اإرجاء اأوملبياد طوكيو 

�صباقات افرتا�صية تعو�ض 
الفورموال

حكاية ح�صام عا�صور.. من الظامل واملظلوم؟
النادي  اإدارة  باإعالن  امل�صري مفاجاأة غري متوقعة  االأهلي  تلقى ع�صاق 
عن عدم ا�صتمرار العب الو�صط ح�صام عا�صور مع االأحمر ، ورحيله عن 

الفريق بداية من املو�صم املقبل. 
ال�صدمة لقائد  ال��ق��اه��ري، مبثابة  ال��ن��ادي  اأ���ص��دره  ال���ذي  ال��ب��ي��ان  ج��اء 
رينيه  ال�صوي�صري  امل��درب  رغبة  عن  ب��االإع��الن  عا�صور،  ح�صام  الفريق، 
فايلر يف اال�صتغناء عن خدمات الالعب، بداعي عدم احلاجة اإىل جهوده 

مع الفريق يف الفرتة املقبلة.
وال �صك اأن غياب الالعب الدويل ال�صابق عن امل�صاركة اأ�صا�صياً مع الفريق 
حتت قيادة فايلر، يو�صح اأن ما مت االإعالن عنه كان �صيئاً منطقياً، خا�صة 

مع و�صول عا�صور اإىل عمر 34 عاماً.
ويعد العبي خط الو�صط االأكرث رك�صاً يف اأي فريق، وفقاً للواجبات التي 
ح�صام  يعد  كان  بينما  والهجومية،  الدفاعية  الناحيتني  يف  بها  يقوموا 
عا�صور مبثابة العن�صر االأ�صا�صي يف ت�صكيلة االأهلي امل�صري يف ال�صنوات 
االأخرية مع جميع املدربني الذي تولوا قيادة الفريق، وبالتحديد بداية 

من االأ�صطورة الربتغايل مانويل جوزيه.
ورغم اقتناع بع�س م�صجعي االأهلي باأن اال�صتغناء عن عا�صور يعد اأمر 
الالعب  يخو�س  اأال  اجلمهور،  ياأمل  نف�صه  الوقت  يف  اأن��ه  اإال  منطقياً، 
اأ�صوار  اآخ��ر، واأن تظل م�صريته فقط داخل  اأي فريق  اأخ��رى مع  جتربة 

القلعة احلمراء.
من   ، امل�صمار  ب�  امللقب  لالعب  مغرية  عرو�س   4 االأهلي  اإدارة  وقدمت 
اجل اإقناعه بعدم االنتقال اإىل اأي فريق اآخر، وهي تكرميه يف مهرجان 
الالعب،  على  �صتعود  ج��دا  كبرية  مالية  مبالغ  له  �صُيخ�ص�س  اع��ت��زال 
والثالث  االأه��ل��ي،  قناة  يف  ف��ورا  العمل  وه��و  الثاين  العر�س  اإىل  اإ�صافة 
يخ�س املوافقة على اأي من�صب اإداري يرغب يف التواجد به داخل النادي، 
اإىل جانب حتّمل النادي كل النفقات اخلا�صة باأي جتارب يرغب الالعب 

يف خو�صها يف اأي دولة اأوروبية، يف الفرتة املقبلة. 
االأحمر يف موقف �صعب، خا�صة مع مت�صك فايلر يف عدم  اإدارة  وتبدو 
اأن تكرم الالعب  االعتماد على خدمات عا�صور، ويف الوقت نف�صه تاأمل 
م�صتوى  على  ال��ن��ادي  م��ع  ال��رائ��ع  تاريخه  م��ع  خا�صة  طريقة،  باأف�صل 

االألقاب، اأو من ناحية االلتزام وم�صريته املميزة مع الفريق.
دوري،  بطولة   12 36 بطولة مع االأهلي، بواقع  وحقق ح�صام عا�صور 
و3 األقاب يف كاأ�س م�صر، و5 األقاب يف دوري اأبطال اأفريقيا، و5 األقاب 
يف كاأ�س ال�صوبر االأفريقي، ولقب واحد يف كاأ�س االحتاد االأفريقي، و10 

األقاب لكاأ�س ال�صوبر امل�صري.

ذكرت تقارير �صحفية اأن اأ�صطورة كرة القدم الربازيلي، بيليه، 
يقبع حتت العزل ال�صحي يف بلدة قرب مدينة �صاو باولو، يف 

ظل خماوف من انت�صار وباء كورونا )كوفيد 19(.
وبح�صب �صحيفة ماركا االإ�صبانية، فاإن اأقارب الالعب ال�صابق، 
ثمانني  يبلغ  ال��ذي  النجم  اإىل  ال��ع��دوى  انتقال  من  يخ�صون 

عاما، نظرا اإىل و�صعه ال�صحي وتقدمه يف العمر.
اأمرا�صا  يعانون  وم��ن  ال�صن  كبار  اإىل  �صحية  بيانات  وت�صري 
اأدخل عدة دول  اأكرب من الوباء الذي  مزمنة يتاأثرون ب�صكل 
حول العامل يف حالة طوارئ بعدما اأودى بحياة االآالف فيما 

اأ�صاب اأكرث من ربع مليون اإن�صان.
اأن  مرتقبا  ك��ان  التي  االأن�صطة  كافة  ُتلغى  اأن  املرتقب  وم��ن 
ي�صارك فيها الالعب، فيما قال جنله اإدينيو، يف وقت �صابق، اإن 

�صحة والده تدهورت ب�صكل كبري خالل االأ�صهر االأخرية.
وقال االبن، يف ت�صريح �صحفي، اإن والده خ�صع لعملية زراعة 
ا�صتبدال الورك، لكن التدخل الطبي مل يتكلل بنجاح كبري، 
ب�صكل  ق��ادر على احلركة  وظ��ل الالعب يف حالة ه�صة وغ��ري 

جيد .
العملية مل توؤثر على حركة الالعب  اأن تبعات هذه  واأ�صاف 

اأدخلته يف حالة من االكتئاب لقد كان ملكا  ال�صابق فقط بل 
وذا ح�صور كبري واليوم مل يعد ي�صتطيع حتى يتحرك ب�صكل 

كبري.. اإنه غري مرتاح كما اأنه حمرج من الو�صع احلايل .
اإنه  قائال  معجبيه  طماأنة  اإىل  بيليه  ب��ادر  ذل��ك،  غ�صون  ويف 
�صيئة،  واأخ���رى  اأي��ام��ا طيبة  اأعي�س  اأم��ام خطر حم��دق،  لي�س 

وهذا اأمر طبيعي ملن هم يف عمري .
واتخذت ال�صلطات الربازيلية عددا من االإجراءات للحد من 
التنقل ودعوة  انت�صار فريو�س كورونا، مثل فر�س قيود على 

املواطنني اإىل عزل اأنف�صهم يف البيوت.

ال�صكوك حتوم حول و�صع بيليه ال�صحي
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الفجر الريا�ضي

وادا  املن�صطات  ملكافحة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة  اأ���ص��درت 
اختبارات  اإج��راء  موا�صلة  لت�صهيل  جديدة  تعليمات 
ظل  يف  العامل  حول  للريا�صيني  املن�صطات  فحو�س 

تف�صي فريو�س كورونا امل�صتجد عامليا.
واأقرت الوكالة باأن تف�صي فريو�س كوفيد19- الذي 
اأدى اىل وفاة اأكرث من 11 األف �صخ�س، بات ميثل 
واملجتمعي  ال�صحي  امل�صتويني  ع��ل��ى  ط��ارئ��ة  ح��ال��ة 
على  املحلية  املن�صطات  مكافحة  وك���االت  وح�صت   ،
احلماية  ل�صمان  ال�صحية  الهيئات  تعليمات  التزام 
املن�صطات، مع  واأف��راد مكافحة  املالئمة للريا�صيني 
احلفاظ على نزاهة نظام مكافحة املن�صطات، ال�صيما 
ودورة   2020 ط��وك��ي��و  الأومل���ب���ي���اد  ال��ت��ح�����ص��ري  م���ع 

االألعاب الباراملبية .
تاأكد  ���ص��رورة  وادا  ل���  اجل��دي��دة  التعليمات  و�صملت 
وكاالت املن�صطات املحلية باأن االأفراد الذين يجمعون 
العينات ال تظهر عليهم اأي عوار�س اإ�صابة ب� كوفيد-

يجب على هوؤالء ان ي�صاألوا الريا�صيني  كما   .  19
عما اذا كانوا ي�صعرون باأي عوار�س، او ما اذا كان اأي 
�صمن  من  العينة،  جمع  موقع  يف  متواجد  �صخ�س 
االإ�صابة  خطر  تواجه  انها  يعتقد  التي  املجموعات 

بفريو�س كورونا امل�صتجد.
�صخ�س  اإ�صابة  ثبوت  ح��ال  ان��ه يف  على  وادا  و�صددت 
اإبالغ  ي��ت��م  ان  ي��ج��ب  ع��ي��ن��ة،  بجمع  ق���ام  ان  ل��ه  �صبق 
�صحيح،  والعك�س  معه،  توا�صلوا  الذين  الريا�صيني 
داع���ي���ة اىل وج����وب ت��ع��ق��ي��م اأم���اك���ن ال��ع��م��ل وارت�����داء 

االأقنعة الواقية.
وب�صاأن االأماكن التي بات من غري املمكن ان ت�صتمر 
انها  وادا  اأو���ص��ح��ت  املن�صطات،  فح�س  ب��رام��ج  فيها 
�صتعمل مع الوكاالت االأخرى واالحتادات الريا�صية 
عندما يبداأ الو�صع بالعودة اىل طبيعته ، على حتديد 
باألعاب  املرتبطة  تلك  الفحو�س ال�صيما  الثغرات يف 
طوكيو واالألعاب الباراملبية املقررتني يف �صيف العام 

احلايل، تباعا من 24 متوز/يوليو.
املن�صطات  وك��االت مكافحة  ان  اىل  اأ���ص��ارت  وادا  لكن 
يجب ان تبقى ت�صتح�صل على املعلومات ب�صاأن اأماكن 
اإج��راء فحو�س  اأجل ت�صهيل  تواجد الريا�صيني من 
م�صددة  الر�صمية،  املناف�صات  اإط��ار  خ��ارج  املن�صطات 
على انه يجب تذكري الريا�صيني باإمكان اخ�صاعهم 

للفح�س يف اأي مكان وزمان .
املعتمدة من  املختربات  العديد من  اإغ��الق  ويف ظل 
من  تتخذ  التي  وادا  طلبت  العينات،  لتحليل  قبلها 
املن�صطات  وك��االت  من  لها،  مقرا  مونرتيال  مدينة 
املمكن  املختربات  لتحديد  معها  التوا�صل  املحلية 

التعاون معها.
املتطلبات  لتغيري  نية  اأي  توجد  ال  بينما  واأ���ص��اف��ت 
القائمة مبوجب برنامج مكافحة املن�صطات العاملي، 
غري  الو�صع  ه��ذا  تعقيدات  بالكامل  +وادا+  تتفهم 
ملراقبة  ب��رن��اجم��ه��ا  ي��وف��ر  ان  و���ص��ت�����ص��م��ن  امل�����ص��ب��وق 
املرونة  م��ن  م�صتوى  املن�صطات(  )بقواعد  االل��ت��زام 

والتفهم بناء على الظروف احلالية .

وادا ت�صدر تعليمات جديدة 
لفحو�ض املن�صطات 

ي�صتطيع جنم بر�صلونة االإ�صباين، االأرجنتيني ليونيل 
جتديد  ب�صيط،  توقيع  بوا�صطة  وق��ت  اأي  يف  مي�صي، 
الذي يريده،  امل��ادي  باملقابل   ، البالوغرانا  عقده مع 
اإمنا  املالية،  ولكن الربغوث ال يفكر فقط بالنواحي 
احل�صول  بارتوميو  برئا�صة  ال��ن��ادي  اإدارة  من  يريد 
على �صمانات ب�صاأن امل�صروع الريا�صي للنادي الهادف 

جللب اأ�صماء المعة تدعم م�صوار الفريق.
والفرن�صية  االإ�صبانية  ال�صحف  م��ن  العديد  اأك���دت 

الكربى، اأن اأحد �صروط ليونيل مي�صي 
ل��ت��ج��دي��د ع���ق���ده م���ع ال����ن����ادي، هو 

ال��ت��ع��اق��د م���ع جن���م ب��اري�����س �صان 
ج��ريم��ان، ال��ربازي��ل��ي ن��ي��م��ار دا 

�صيلفا.
نيمار،  زميله  ب�صدة  ليو  وافتقد 
رائعاً  ثنائياً  ي�صكالن  كانا  حيث 
برفقة  وا�صتطاعا  بر�صلونة،  يف 
�صواريز  ل��وي�����س  االأوروغ����وي����اين 
م����ن حت���ط���ي���م ج���م���ي���ع االأرق��������ام 

القيا�صية.
وينتهي عقد البولغا يف �صيف 

2021، ويجري البار�صا 
منذ  معه  مفاو�صات 

وقت طويل ولكن الالعب يرف�س.
ويحاول بارتوميو االآن يف ظل تف�صي فريو�س كورونا 
تعليق  ب�صبب  اإل��ك��رتون��ي��ا،  مي�صي  ع��ق��د  جت��دي��د  م��ن 

الن�صاط الكروي، واإغالق ملعب الكامب نو.
املقبل  ال�صيف  و�صعه  يف  م��ا  ك��ل  بر�صلونة  و�صيبذل 
اأن  ذك��ر  بعدما  واإر���ص��اء مي�صي، خا�صة  نيمار  الإع���ادة 
نادي العا�صمة الفرن�صية بات منفتحاً على بيع جنمه 

لتمويل اأهدافه يف فرتة االنتقاالت ال�صيفية.
انطالق  م��ن��ذ  م��ب��اراة   31 ل��ع��ب  مي�صي  اأن  ي��ذك��ر 
امل�صابقات،  ج��م��ي��ع  حل�����ص��اب  امل��و���ص��م 
ه���دف���اً،   24 خ���الل���ه���م  و����ص���ج���ل 
16 متريرة حا�صمة  وق��دم 

لزمالئه. 

ملاذا ال يريد مي�صي التجديد 
لرب�صلونة اإىل االآن؟

 اأكد منظمو �صباقات �صيارات اندي كار يف الواليات املتحدة، ان اإقامة �صباق 
انديانابولي�س 500 ال�صهري تبقى اأولوية بالن�صبة اإليهم هذا املو�صم، وان 

تطلب االأمر اإرجاءه يف ظل تف�صي فريو�س كورونا امل�صتجد.
اندي كار مارك مايلز لوكالة فران�س  التنفيذي ل�صباقات  الرئي�س  وقال 
�صباق  من   104 الن�صخة  اإق��ام��ة  اإن  هو  قوله  ميكنني  ما  اجلمعة  بر�س 

انديانابولي�س 500 تت�صدر �صلم اأولوياتنا .
وتابع ي�صتحيل ان نعرف ما �صيكون تاأثري هذه االأزم��ة على ذلك، لكنني 
�صباق  �صنقيم  اننا  احل��ال، من  ذل��ك ممكنا بطبيعة  ك��ان  اذا  واث��ق متاما، 

ال�500 .
املتحدة،  الواليات  ال�صرعة يف  اأ�صهر مناف�صات ريا�صات  ال�صباق من  ويعد 
ويقام على حلبة انديانابولي�س موتور �صبيدواي البي�صاوية البالغ طولها 
اأربع كيلومرتات. ومن املقرر ان يقام يف 24 اأيار/مايو املقبل، لكن املوعد 
يرجح ان يرتبط بتطورات فريو�س كوفيد19- الذي اأدى حتى االآن اىل 

الن�صاطات  العامل، وجّمد خمتلف  األف �صخ�س حول   11 اأكرث من  وفاة 
الريا�صية.

واأو�صح مايلز هدفنا هو ان نبقى على امل�صار اىل االآن، و�صرنى اذا كان من 
املمكن اإقامة ال�صباق كما هو مقرر يف اأيار/مايو )...( يف حال مل يكن ذلك 
ممكنا، �صنجد موعدا اآخر. لكن هذا القرار �صيتخذ عندما ي�صبح امل�صتقبل 

اأكرث و�صوحا .
واأرجئت ال�صباقات االأربعة االأوىل التي كانت مقررة من مو�صم اندي كار، 

واأ�صار مايلز اىل ان منظمي اثنني منها ال يرغبون يف اإعادة جدولتهما.
بفريو�س  اإ�صابة  ح��االت  اأي  ت�صجيل  على  يطلع  ان��ه مل  امل�صوؤول  واأو���ص��ح 

كوفيد19- يف �صفوف اأي من ال�صائقني اأو الفرق امل�صاركة يف البطولة.
واعترب مايلز انه �صيكون من امل�صتحيل اإقامة ال�صباقات من دون جمهور، 
متى اأمكن ا�صتئناف البطولة، مو�صحا اأعتقد علينا االنتظار حتى ت�صبح 

اإقامة �صباقات عادية اأمرا ممكنا .

اأعلن رئي�س االحتاد االأفريقي لكرة القدم كاف ، اأحمد اأحمد، اأنه جرى 
بالعمل  القاهرة،  امل�صرية  العا�صمة  يف  االحت��اد  مبقر  املوظفني  توجيه 
املبذولة للحد  املقبلة، وذل��ك �صمن اجل��ه��ود  ال��ف��رتة  امل��ن��زل خ��الل  م��ن 
من انت�صار العدوى بفريو�س كورونا، الذي اجتاح العديد من الدول يف 

خمتلف اأنحاء العامل.
 ن�صر اأحمد اأحمد ر�صالة عرب موقع كاف اليوم ال�صبت ذكر فيها: اأقدم 
لكم التحية من االحتاد االأفريقي، كانت االأيام املا�صية حزينة لكرة القدم 
االأفريقية والعامل باأ�صره، ب�صبب الطبيعة املتطورة لفريو�س كورونا يف 
جميع اأنحاء العامل، والذي اأعلنت منظمة ال�صحة العاملية االآن اأنه وباء 
عاملي. كان هناك اإغ��الق تام يف بع�س ال��دول واالحت��ادات االأع�صاء، ويف 

بع�س احلاالت كان هناك اإغالق جزئي .
اأهدافنا  اأحد  فاإن  القدم،  لكرة  كوننا منظمة  الرغم من  على  واأ�صاف: 
امل�صاركة يف مكافحة االآفات التي ت�صكل تهديداً للقارة ولالإن�صانية، ويف 

كوفيد19  انت�صار  على  لل�صيطرة  رئي�صية  ق��رارات  اتخذنا  ال�صدد،  هذا 
واحتوائه، ونتيجة لذلك اأوقفنا جميع امل�صابقات مبا يف ذلك الت�صفيات 
االأفريقية  االأمم  وب��ط��ول��ة   ،2021 االأف��ري��ق��ي��ة  االأمم  ل��ك��اأ���س  امل��وؤه��ل��ة 
ت��اأج��ي��ل اجلمعية  ب��ال��ك��ام��ريون، كما مت  م��ق��ررة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  للمحليني، 

العمومية العادية 42 للكاف اإىل اأجل غري م�صمى .
وامل�صوؤولني  الالعبني  القارة، ولكن �صحة  �صغف  القدم هي  وتابع: كرة 
اأع���رب عن  امل��رح��ل��ة،  اأهمية يف ه��ذه  وال�صركاء واجل��م��اه��ري ه��ي االأك���رث 
�صريعاً  �صفاء  واأمت��ن��ى  اأح��ب��اءه��ا  ف��ق��دت  ال��ت��ي  ل��الأ���ص��ر  ال��ت��ع��ازي  خال�س 

للم�صابني .
مقر  العاملني يف  املوظفني  توجيه  االنت�صار، مت  هذا  �صوء  واختتم: يف 
كاف للعمل من املنزل اعتباراً من 19 مار�س  )اآذار( 2020 وحتى نهاية 
ال�صهر، عالوة على ذلك نراقب الو�صع عن كثب ونبقى على ات�صال دائم 

مع ال�صركاء العامليني مثل منظمة ال�صحة العاملية و فيفا . 

اندي كار: �صباق انديانابولي�ض 
اأولوية للمنظمني االأمريكيني 

كاف يعلن اإخالء مقره يف القاهرة من موظفيه

النادي  ت���ريي،  ج��ون  االإجن��ل��ي��زي،  ت�صيل�صي  لفريق  ال�صابق  النجم  ط��ال��ب 
اللندين بالتعاقد مع غادون �صان�صو، خالل �صوق االنتقاالت ال�صيفية.

يتوقع رحيل �صان�صو عن �صفوف برو�صيا دورمتوند قبل بداية املو�صم املقبل، 
ال��راغ��ب��ة يف احل�����ص��ول على خ��دم��ات الالعب  االأن��دي��ة  وي��ع��د ت�صيل�صي م��ن 
االإجنليزي الدويل، وقد اأبدى  املدرب امل�صاعدة لفريق اأ�صتون فيال، تريي، 

اأمله يف ان�صمام �صان�صو اإىل ت�صيل�صي.
و�صجل �صان�صو 14 هدفاً، و�صنع 15 هدفاً، يف الدوري االأملاين هذا املو�صم، 

و�صاعد دورمتوند على الدخول يف اإطار املناف�صة على اللقب.

وقال تريي يف ت�صريحات ن�صرها موقع فور.فور.تو، اليوم ال�صبت، اأن يلعب 
بالب�صمة  املقبل، م�صيداً  املو�صم  ت�صيل�صي يف  �صان�صو �صمن �صفوف  املهاجم 
التي و�صعتها عنا�صر �صاعدة من اأكادميية ت�صيل�صي خالل املو�صم اجلاري.

واأ�صاف: اأعتقد اأن الالعبني ال�صبان ا�صتعر�صوا قدراتهم، حتدثنا يف بداية 
املو�صم ب�صاأن العبني مثل تامي اأبراهام، وما�صون ماونت، �صعدوا اإىل الفريق 

وقد اأظهروا قدراتهم .
وتابع: اأعتقد اأن �صان�صو واحد من اأف�صل الالعبني ال�صبان يف العامل حالياً، 

لذلك �صي�صكل اإ�صافة هائلة اإىل فريق ت�صيل�صي . 

طلب مهم من جون تريي 
اإىل ت�صيل�صي

حتول ن�صيد نادي ليفربول االإجنليزي لكرة القدم لن مت�صي وحيدا 
اإىل ر�صالة ت�صامن يف وجه تف�صي وباء فريو�س كورونا امل�صتجد، حيث 

بثته االإذاعات، يف خمتلف اأرجاء 30 دولة اأوروبية.
اأوروب���ي���ة، وقال  اإذاع���ي���ة  180 حم��ط��ة  ل��ي��ف��رب��ول يف  ن�صيد  ب��ث  ومت 
هوغندورن،  ���ص��ان��در  ال��ه��ول��ن��دي،  االأغ����اين  من�صق  ال��ف��ك��رة،  �صاحب 
اإم املحلية قبيل بثه للن�صيد: اإنه موجه لكل  اإذاع��ة 3 اإف  العامل يف 

�صخ�س جال�س يف منزله، لكل �صخ�س يعمل بجد .

ونالت الفكرة ا�صتح�صان العديد من االإذاعات االأخرى يف �صتى اأنحاء 
اأوروبا، مبا يف ذلك هيئة االإذاعة الربيطانية بي بي �صي .

وقد اأودى فريو�س كوفيد19- بحياة ما يزيد على 5 اآالف �صخ�س 
العاملية،  اأي ما ال يقل عن ن�صف احل�صيلة  اأوروب���ا،  اأنحاء  يف جميع 

اأغلبيتهم يف اإيطاليا.
ذلك  يف  مب��ا  الريا�صية  احل��ي��اة  ت��وق��ف  اإىل  ال��ف��ريو���س  تف�صي  واأدى 

بطوالت كرة القدم يف معظم اأنحاء القارة العجوز.

ذكر تقرير اإخباري ام�س ال�صبت، اأن نادي باري�س �صان جريمان الفرن�صي، 
الفني  املدير  من�صب  لتويل  األيغري،  ماك�صيميليانو  مع  مفاو�صات  ب��داأ 

للفريق، خلفاً لتوما�س توخيل، اعتباراً من املو�صم املقبل. 
دور  يف  يتناف�س  كما  الفرن�صي،  ال����دوري  ���ص��دارة  ج��ريم��ان  ���ص��ان  يحتل 
بالعمل مع  �صعيداً  لي�س  اأن��ه  يبدو  لكن  اأوروب���ا،  اأبطال  ب��دوري  الثمانية 
توخيل، وي�صعى للتغيري يف املو�صم املقبل، ح�صب ما ذكره موقع فوتبول 

اإيطاليا، اليوم ال�صبت.
�صان جريمان،  الكرة يف  اأن مدير  الفرن�صي،  وذك��ر موقع فوت مريكاتو 

ليوناردو، هو من معجبي األيغري، ويرغب يف اإ�صناد مهمة الفريق له.
4 مرات  ال��دوري والكاأ�س  األيغري فريق يوفنتو�س الإح��راز ثنائية  وق��اد 
خالل 5 اأعوام ق�صاها يف تدريب الفريق، كما قاد الفريق للو�صول اإىل 

نهائي دوري اأبطال اأوروبا مرتني.

ن�صيد ليفربول يجتاح اأوروبا.. اأحدث 
طريقة ملحاربة كورونا

�صان جريمان �صيتعاقد مع األيغري 
بداية املو�صم املقبل

�صيميوين يطلق حملة 
�صنقدم كل �صيء 

�صيميوين،  دييغو  االأرجنتيني  االإ�صباين،  مدريد  اأتلتيكو  م��درب  اأطلق 
يتمكن  لكي  معدات  ل�صراء  االأحمر  ال�صليب  ل�صالح  امل��ال  جلمع  حملة 
الكورونا.  ف��ريو���س  مكافحة  موا�صلة  م��ن  ال�صحة  قطاع  يف  العاملون 

وحتمل احلمل �صعار �صنقدم كل �صيء .
فيه  دع��ا  فيديو  مقطع  يف  برييرا  ك��ارال  زوجته  بجوار  امل��درب  وقدمها 

املتابعني حل�صاباته بالتعاون اقت�صادياً لتحقيق هذا الغر�س. 
وموؤ�ص�صة  االأح��م��ر  ال�صليب  ب��ني  بالتعاون  ت��اأت��ي  التي  احلملة  وت��ه��دف 
وتوزيعه،  االأ�صا�صي  العتاد  ل�صراء  ال���الزم  امل��ال  جلمع  م��دري��د  اأتلتيكو 
وك��ذل��ك م��ع��دات احل��م��اي��ة ال��ف��ردي��ة ل��الأط��ب��اء واأج��ه��زة التنف�س، لدعم 

العاملني مبجال ال�صحة �صد فريو�س كورونا امل�صتجد.
وقال �صيميوين يف ر�صالته امل�صورة االأطقم ال�صحية هي فريقنا وهم يف 

حاجة ملعدات حماية اأ�صا�صية. هم منا ونحن منهم . 

وو يل �صمن م�صابي 
اإ�صبانيول بكورونا

بفريو�س  م�صاب  يل  وو  املهاجم  اأن  ال��ق��دم،  لكرة  ال�صيني  االحت���اد  ك�صف 
كورونا امل�صتجد، وذلك بعد اأيام من اإعالن ناديه اإ�صبانيول االإ�صباين وجود 

هوياتهم. ك�صف  دون  �صفوفه،  يف  م�صابني   6
اأظهر عوار�س متو�صطة، ويخ�صع للعالج  بيان: وو يل  اأو�صح االحت��اد يف 
حالياً ، م�صرياً اإىل اأنه اأبلغ بذلك من قبل النادي الذي يراأ�صه رجل االأعمال 

ال�صيني ت�صن يان�صنغ.
اأن العوار�س التي ظهرت  اأكد  ويف حني مل يك�صف النادي هوية امل�صابني، 

عليهم متو�صطة، واأن اجلميع يلتزمون التعليمات الطبية.

اإ�صابة رئي�ض رابطة الدوري 
املك�صيكي بكورونا

اأعلن رئي�س رابطة الدوري املك�صيكي لكرة القدم، اإنريكي بونييا، اإ�صابته 
بفريو�س كورونا امل�صتجد.

اختبارات  نتيجة  اأن  على  اأطلعكم  اأن  اأود  فيه:  ذك��ر  بياناً  بونييا  اأ�صدر 
ورغم  االآن  ح��ت��ى  اإي��ج��اب��ي��ة،  ج����اءت  ل��ه��ا  خ�صعت  ال��ت��ي   19 ك��وف��ي��د 
االختبارات ال اأ�صعر باأعرا�س خطرية، و�صاأظل يف احلجر وفقاً لتو�صيات 

وزارة ال�صحة .
املك�صيكية عن  اأعلنت احلكومة  بعدما  اإ�صابته  بونييا عن  اإع��الن  وج��اء 

وجود 203 حاالت اإ�صابة بكورونا امل�صتجد.
ويعد بونييا ثاين فرد يف رابطة الدوري املك�صيكي يعلن اإ�صابته باملر�س، 

بعد رئي�س اأتلتيكو �صان لوي�س، االإ�صباين األربتو ماريرو.



نفوق اأول كلب اأ�صيب بكورونا 
ذكرت تقارير اإعالمية اأن اأول كلب ثبتت اإ�صابته بفريو�س كوررنا 
"�صاوث  �صحيفة  وبح�صب  كونغ.  هونغ  يف  موؤخرا  نفق  امل�صتجد، 
ت�صاينا مورينغ بو�صت" ال�صينية الناطقة باالإجنلزيية، فقد نفق 
انتهاء  اأعقاب  اأ�صحابه يف  اإىل منزل  اأعيد  بعدما  االثنني،  الكلب، 
احلجر ال�صحي الذي فر�س عليه. واأفرجت ال�صلطات عن الكلب 
باأنه  اإيحاء  اأعطى  بعدما جاءت نتيجة فح�س كورونا �صلبية، مبا 
�صفي من املر�س. وكان الكلب يبلغ من العمر 17 عاما، وهو من 

ف�صيلة "بومرينيان" ذات ال�صعر الكثيف.
وكانت �صاحبة الكلب البالغة من العمر 60 عاما، اأ�صيبت بفريو�س 
كورونا، لكنها تعافت منه الحقا، ونقلت ال�صحيفة عن م�صوؤول يف 

هونغ كونغ قوله اإن مالكة الكلب النافق رف�صت ت�صريحه.
ويعتقد اأن الكلب، الذي مت اكت�صاف اإ�صابته يف فرباير املا�صي، هو 

اأول حالة معروفة النتقال الفريو�س من االإن�صان اإىل احليوان.
اأن  الكلب مل تكن هناك دالئل عن  اإ�صابة  اإنه قبل  امل�صوؤول  وقال 

احليوانات االأليفة ميكن اأن ت�صاب بعدوى فريو�س كورونا.

بارقة اأمل الإنقاذ وحيد القرن االأ�صود 
اأظهر تقرير ن�صره االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة اأن اأعداد وحيد 
القرن االأ�صود االإفريقي الذي مل يتبق منه �صوى �صتة اآالف حيوان 
يف الطبيعة �صجلت ازديادا بطيئا بني 2012 و2018، م�صددا على 
�صرورة تعزيز الت�صدي لل�صيد غري القانوين. واأو�صحت املنظمة 
يف حتديث لقائمتها احلمراء التي حت�صي 116 األفا و117 جن�صا 
ال��ن��وع احل��ي��واين ال  اأن ه��ذا  ب��االن��ق��را���س،  31030 م��ه��ددة  بينها 
وحيد  حيوانات  عدد  و�صجل  اأق�صى.  انقرا�س  خطر  يواجه  ي��زال 
 2،5 اإفريقيا ازديادا طفيفا بن�صبة  القرن ال�صوداء خارج االأ�صر يف 
% �صنويا، اإذ ارتفع من 4845 حيوانا اإىل 5630، بح�صب االحتاد 
ب�"ازدياد حمدود  اأ�صار اإىل تكهنات  الدويل حلفظ الطبيعة الذي 
خالل ال�صنوات اخلم�س املقبلة". وقالت املديرة العامة االنتقالية 
لالحتاد غريتل اأغيالر يف بيان "يف ظل ا�صتمرار خطر االنقرا�س 
البطيء  االزدي��اد  يج�صد  اإفريقيا،  يف  القرن  وحيد  حيوانات  على 
واملطرد يف اأعداد حيوانات وحيد القرن االأ�صود اجلهود ال�صخمة 
التي بذلتها البلدان" حيث تعي�س هذه احليوانات. ويرتبط هذا 
اأعداد  وب���اإدارة  ت�صددا  االأك��رث  بالقوانني  منه  كبري  بجزء  التطور 
احليوانات مع عمليات نقل حليوانات وحيد القرن من جمموعة 
اإىل اأخرى بهدف ت�صهيل التكاثر. وثمة ثالثة اأجنا�س من وحيد 
"القريبة من خطر  االأن���واع  اأح��ده��ا م�صنف من  االأ���ص��ود،  القرن 
حرجا"  "تهديدا  املتبقيان  اجلن�صان  ي��واج��ه  فيما  االنقرا�س" 
اأكرب  باأعداد  املنت�صر  االأبي�س  القرن  يزال وحيد  باالنقرا�س. وال 
يف الطبيعة، م�صنفا �صمن قائمة االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة 

لالأجنا�س "القريبة من خطر االنقرا�س".

يوروفيجن الغنائية تبحث عن بدائل بعد االإلغاء 
 بعد اإلغاء م�صابقة يوروفيجن الغنائية االأوروبية هذا العام ب�صبب 
فريو�س كورونا، يبحث منظمو احلدث عن بديل عن طريق عر�س 

تلفزيوين اأو عرب من�صات امل�صابقة على االإنرتنت.
وقال احتاد البث االأوروبي، الذي قرر اإلغاء امل�صابقة يوم االأربعاء 
ب��دي��ل ولي�س  ب��رن��ام��ج  ت��ق��دمي  "يدر�س  اإن���ه  ك��ورون��ا،  اأزم���ة  ب�صبب 
التلفزيونية  امل�صابقات  اأك��رب  من  واح��دة  ويوروفيجن  م�صابقة". 

وكان مقررا اإقامتها يف مدينة روتردام الهولندية يف مايو- اأيار.
وتعقد امل�صابقة �صنويا منذ عام 1956 وكان من املتوقع اأن جتتذب 
ما ي�صل اإىل 200 مليون م�صاهد اإىل جانب جمهور يقدر بع�صرات 

االآالف للحفل اخلتامي يف 16 مايو- اأيار.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

غرائب وقعت ب�صبب الفريو�ض امل�صتجد
تف�صي فريو�س، ت�صبب يف ظهور بع�س االأمور الغريبة، �صواء ب�صبب ردود فعل االأفراد اأو االمتثال لبع�س القوانني.

ففي اأوقات االأزمات تظهر بع�س االأ�صياء الغريبة التي مل تكن حتدث لوال ظهور اأزمة عاملية مثل تف�صي فريو�س 
كورونا. فمثال يف الواليات املتحدة االأمريكية هبطت اأ�صعار الكركند اأو مايعرف باالإجنليزية باللوب�صرت 17 يف املئة 

اأي انخفا�س الأدنى م�صتوى منذ اأربعة اأعوام.
وال�صبب يرجع اإىل توقف الطريان العار�س الذي كان ينقل الكركند الطازج اإىل ال�صني، مما اأدى اإىل تكد�صها يف 

االأ�صواق االأمريكية وبالتايل تراجع اأ�صعارها.
اإىل وجهات عدة وذل��ك امتثاال  ب��دون رك��اب يف مواعيدها  اأوروب���ا، قامت �صركات الطريان بت�صيري رح��الت  اأم��ا يف 
للمتطلبات االأوروبية التي تق�صي ب�صرورة وفاء �صركة الطريان ب� 80 يف املئة من رحالتها حتى ال تخ�صر االأوقات 

املخ�ص�صة لها يف املطارات ملناف�صني اآخرين �صمن القاعدة التي تعرف با�صم 20-80.
الورقية من على  املناديل  اختفت  اأ�صرتاليا، حيث  االأر�صية وحتديدا يف  الكرة  الن�صف اجلنوبي من  اإىل  وانتقاال 
اإىل  باأحد ال�صحف املحلية  الورقية دفعت  املناديل  اأزمة  املتاجر ب�صبب املخاوف من تف�صي فريو�س كورونا.  اأرفف 
طباعة �صفحات اإ�صافية للم�صاعدة يف مواجهة نق�س املناديل. كما دفعت هذه االأزمة بامل�صتهلكني يف اأ�صرتاليا اإىل 
�صاهم يف  وا�صتعمالها، مما  تركيبها  ي�صهل  والتي  االإلكرتونية  �صطافات احلمامات  اأخ��رى مثل  بدائل  البحث عن 

تزايد املبيعات يف االأ�صابيع القليلة املا�صية.
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رين �صطائر ماكدونالدز يف املنزل؟ كيف حت�صّ
ك�صفت اأ�صرتالية عن و�صفتها ال�صحرية ل�صنع وجبة برغر منزلية مماثلة 

لوجبات بيغ ماك من ماكدونالدز. 
ون�صرت امل�صتخدمة التي مل تك�صف عن ا�صمها �صورة للبريغر ال�صهي الذي 

قامت بتح�صريه يف املنزل، على جمموعة 
في�س  االجتماعي  التوا�صل  موقع  يف   Homemade McDonald's

بوك، والتي ت�صم اأكرث من 26.700 ع�صو.
ونظراً لع�صق االأ�صرتاليني لوجبات بيغ ماك الكال�صيكية، فقد مت االإ�صادة 
باملراأة مل�صاركتها الو�صفة عرب االإنرتنت، وت�صاءل البع�س اإذا كانت قد قامت 
بتح�صري اخلبز امل�صتخدم لت�صنيع البريغر بنف�صها، بح�صب �صحيفة ديلي 
ميل الربيطانية. ولتقليد وجبات ماكدونالدز ال�صهرية، قامت املراأة بتتبيل 
500 غرام من حلم البقر املفروم بامللح والفلفل، و�صكلت قطعاً كبرية من 
اللحم ولكنها م�صطحة.  وعلقت على ذلك بالقول "حلم الربغر امل�صتخدم 
يف بيغ ماك كبري وم�صطح ويتقل�س عند تقليبه على النار، لذلك يجب اأن 
اأق��در حجمها ب�صكل  اأنا  اأكرب قلياًل من قطعة اخلبز.  اللحم  تكون قطعة 
تقريبي، لكن اإذا اأردت الوزن الدقيق فيجب اأن تكون 45 غراماً لكل قطعة 
حلم". ولتح�صري ال�صل�صة، جمعت املدونة كوباً من املايونيز مع م�صحوق 
املدخن،  االأح��م��ر  والفلفل  االأ���ص��ف��ر،  واخل���ردل  الب�صل،  وم�صحوق  ال��ث��وم، 
قبل  ال��ربغ��ر،  حلم  بطهي  قامت  االأخ���رية  املرحلة  ويف  امللح.  من  والقليل 

جتميع ال�صطرية التي بدت م�صابهة كثرياً لوجبات بيغ ماك.

�صناعة اجللود يف املغرب.. فن عمره األف عام
باملغرب،  القدم  يف  املوغلة  املهن  من  واح��دة  اجللود  ومعاجلة  دباغة  تعد 
األف   23 والتي قاومت االندثار، خا�صة مبدينة فا�س، حيث يحافظ نحو 
األف عام.  وترتبط مهنة  من العمال املهرة على فنيات االإنتاج الأكرث من 
االإ�صبان  ال�صائحني  اأن  حتى  املغرب،  بهوية  وثيقاً  ارتباطاً  اجللود  دباغة 
يطلقون عليها "ماروكينرييا" ن�صبة اإىل املغرب. ويف فا�س، التي تعد مركزاً 
االأماكن  يف  اجللود  مع  التعامل  يتم  ي��زال  ال  للبالد،  وروح��ان��ي��اً  جغرافياً 
جزء  على  بها  العاملون  ويحافظ  ال�صناعة،  تلك  فيها  ب��داأت  التي  نف�صها 
كبري من التقنيات والفنيات واملواد واالأدوات امل�صتخدمة منذ اإن�صاء املدينة 
يف القرن الثامن امليالدي. يعمل حوايل 500 �صخ�س يف دار �صوارة للدباغة، 
بفناء داخلي كبري يف الهواء الطلق، حيث تق�صم اأر�صية املكان اإىل الع�صرات 
ب��رام��ي��ل، وتنبعث منها  اأو  اأح��وا���س  ب��امل��ي��اه، ت�صمى  امل��م��ل��وءة  امل��رب��ع��ات  م��ن 
رائحة كريهة ب�صبب تخمر ال�صوائل واملواد االأخرى امل�صتخدمة يف الدباغة 
بداخلها، والتي ترتك بها جلود االأبقاء اأو اخلراف واملاعز من اأجل تليينها. 
اأعلى ميكن روؤي��ة تلك االأحوا�س يف �صكل فتحات يف االأر���س باأ�صكال  ومن 
مربعة اأو م�صتديرة تواجه ال�صماء، ويالحظ اأن ن�صفها مملوء ب�صائل مائل 

للبيا�س والن�صف االآخر يغلب عليه اللون البني.

�صام �صميث يدخل 
مرحلة االنهيار النف�صي 
�صميث   ال��ع��امل��ي  �صام  النجم  دخ��ل 
ب�صبب  النف�صي،  االن��ه��ي��ار  مرحلة 
طويلة  ل���ف���رتة  م���ن���ف���رداً  م���ك���وث���ه 
باحلجر املنزيل، ا�صتجابًة لقوانني 
اأ�صدرتها  ال��ت��ي  ال�صحي،  احل��ج��ر 

بالده ملنع تف�صي فريو�س كورونا.
�صفحته  ع�����رب  ����ص���م���ي���ث  ون���������ص����ر 
اخلا�صة على اأحد مواقع التوا�صل 
ميكث  وه��و  له  �صوراً  االجتماعي، 
عالمات  عليه  وت��ظ��ه��ر  م��ن��زل��ه  يف 
ال�صيق وامللل، حتى و�صلت ملرحلة 
احلجر  ب�������ص���ب���ب  ي���ب���ك���ي  ظ�����ه�����وره 
" مراحل  امل���ن���زيل، وع��ل��ق ق���ائ���اًل: 

انهيار احلجر ال�صحي".
وال�صور،  الفيديوهات  من  وتبنّي 
ال����ت����ي ي���ن�������ص���ره���ا ����ص���م���ي���ث خ���الل 
وحيداً  يعي�س  اأن����ه  ال���ف���رتة،  ه���ذه 
يف احل��ج��ر، وي��ب��دو اأن����ه ي��دخ��ل يف 
مرحلة  انهيار ، ب�صبب امللل الذي 
ن�صاطات  باأية  القيام  دون  يعي�صه  

وبعيداً عن جمهوره وحفالته.

اأقوى الب توب لالألعاب يف العامل
اآ�صو�س النقاب عن الالب توب  ك�صفت �صركة 
والذي  اجل��دي��د،   ROG Zephyrus G14
اأق��وى الب  باأنه  التايوانية  ال�صركة  له  ت��روج 

توب لالألعاب ب�صا�صة 14 بو�صة يف العامل.
 AMD وي��ع��ت��م��د ال�����الب ت����وب ع��ل��ى امل��ع��ال��ج
Ryzen 4000 HS اجلديد متاما، مع اإمكانية 
نفيديا  الر�صوميات  بطاقات  ب��ني  االخ��ت��ي��ار 
 GeForce اأو   GeForce GTX 1660 Ti
ر�صومات  ذاك���رة  منهما  ول��ك��ل   ،RTX 2060
باالإ�صافة  ج��ي��ج��اب��اي��ت،   6 �صعة   GDDR6
اإىل ذاكرة و�صول ع�صوائي )RAM( �صعة 32 
جيجابايت. وياأتي الالب توب ب�صا�صة ب�صرعة 
 WQHD ل���وح���ة  ت��ت��وف��ر  ك��م��ا  ه���رت���ز،   120
60 هرتز. ويوجد يف اجلزء اخللفي  ب�صرعة 
 LED اإ�صاءة  املوديالت  ببع�س  ال�صا�صة  من 
ميكن من خاللها عر�س الرموز التعبريية. 
وي��زن ال��الب ت��وب ح��وايل 1.6 كجم، يف حني 
عمل  وي�صتمر  فقط،  ملم   17.9 �صمكه  يبلغ 

بطاريته ملدة 10 �صاعات.

كورونا ك�صف اخليانة.. يلتقط العدوى من ع�صيقته 
امل�صتجد حالة من  كورونا  بفريو�س  يعي�س رجل م�صاب 
القلق والرعب، لكن لي�س ب�صبب املر�س واإمنا الأمر اآخر 

مل يكن يتوقع اأن يواجهه يوما ما.
وم���رد ال��ه��ل��ع ال���ذي ���ص��رب اأو����ص���ال ال��رج��ل الربيطاين 
الثالثيني، هو معرفة زوجته باأمر خيانته لها، واأن لديه 

ع�صيقة �صرية يف بلد اآخر.
"الزوج  ق�����ص��ة  "�صن" ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ���ص��ح��ي��ف��ة  ون��ق��ل��ت 
عمل  رحله  لديه  اأن  حياته  �صريكة  اأبلغ  اخلائن"،حيث 
للقاء  اإيطاليا  اإىل  ي�صافر  اأن  قبل  وذل��ك  ال��ب��الد،  داخ��ل 

�صديقته هناك وق�صاء بع�س االأيام معها.
اإىل  ا���ص��ط��ر  اإذ  اأراد،  م��ا  بعك�س  ه��ب��ت  الع�صق  ري���اح  ل��ك��ن 
على  �صحيا  حجرا  اإيطاليا  اأعلنت  اأن  بعد  مبكرا  العودة 
كامل البالد، علما اأنها البلد االأوروبي االأكرث ت�صررا من 
اإىل املركز ال�صحي  ال��وب��اء. ول��دى ع��ودت��ه، ذه��ب الرجل 
اأن  اع��رتف  املر�س، وهناك  اأعرا�س  اأن ظهرت عليه  بعد 
يك�صف  اأن  راف�صا  الفريو�س،  له  نقلت  من  هي  ع�صيقته 

عن هويتها.
وعندما علمت الزوجة باالأمر، فر�س على نف�صها حجرا 
حيث  اإجن��ل��رتا،  �صمايل  الفاخر  بيتها  يف  منزليا  �صحيا 
من  �صدمتها  جانب  اإىل  باملر�س  االإ�صابة  خ��وف  تعاين 

خيانة بعلها.  
وقال م�صدر طبي لل�صحيفة اإن ما حدث مع هذا الزوج 
ينطبق عليه مثل "�صر البلية ما ي�صحك"، م�صيفا: "على 
االأغلب �صينجو من فريو�س كورونا، لكنه خائف جدا من 

ف�صيحة اخليانة كونه ميلك وظيفة مرموقة".

كيف جتعل نباتات حو�ض ال�صمك جذابة؟
اختيار ال�صمك لي�س االأمر الرئي�صي الوحيد خالل اإن�صاء 
البحرية  النباتات  اختيار  اأي�صاً  فهناك  �صمك،  حو�س 
املختلفة من حيث  النباتات  وحتديد مكانها، فا�صتخدام 
ارتفاعاتها و�صكل اأوراقها واألوانها هي بع�س احليل التي 
ميكن ا�صتخدامها خللق تباينات يف عامل البحار ال�صغري 

خا�صتك.
اإل  "اإف  االأل��ي��ف��ة  للحيوانات  االأمل��ان��ي��ة  ال��راب��ط��ة  وت��ق��ول 
اإت�س" اإنه دائماً ما يجب تق�صيم حو�س ال�صمك اإىل ثالثة 
اأجزاء فيما يتعلق بنباتاته، حيث يجب و�صع يف املقدمة 
اأن  واأ���ص��اف  ال��روؤي��ة.  الق�صرية حتى ال حتجب  النباتات 
القزم  ال�صيوف  نبات  مثل  باالأع�صاب  ال�صبيهة  النباتات 

�صوف تكون مثالية.
غري  حجماً  االأك���رب  النباتات  و���ص��ع  يجب  املنت�صف  ويف 
�صريعة  النباتات  اأن��واع  و�صع  وميكن  النمو.  يف  املفرطة 
النمو والطويلة مثل النباتات الزهقرنية يف اخللف حتى 
اأج���زاء من  ذل��ك  ال��ل��وح اخللفي مب��ا يف  تدريجيا  تغطي 

احلو�س.
والإعطاء حو�س ال�صمك عمقاً ب�صرياً اأكرب يف�صل اختيار 
االأخ�����ص��ر. تخلق  م��ن  املختلفة  ال��درج��ات  ذات  ال��ن��ب��ات��ات 
مثل  لطيفة  تناق�صات  املختلفة  االأل����وان  ذات  النباتات 
احلمراء  واالأن���واع  احلمراء  االأوراق  ذا  النمري  اللوت�س 

من كربتو كرين اأو يوق املاء.
املختلفة  االأن���واع  الكثري من  ا�صتخدام  ع��دم  يجب  ولكن 
ت�صمن  و���ص��وف  ل��ل��غ��اي��ة.  م��ك��ت��ظ��اً  امل��ن��ظ��ر  �صي�صبح  واإال 

النباتات ذات االأ�صكال واالأوراق املختلفة تنوعاً بالفعل.

دانيال كريغ يحرم 
اأوالده من ثروته 

�صدم النجم العاملي  دانيال كريغ  
ثروته  يعطي  ل��ن  ب��اأن��ه  متابعيه 
مليون   125 ب��ن��ح��و  ت���ق���ّدر  ال��ت��ي 

دوالر الأبنائه عندما يتوفى.
وجاء يف ت�صاريح �صحفية قوله: 
بغي�س.  اأمر  املرياث  اأن  "اأعتقد 
ل اأن اأتخل�س من االأموال اأو  اأف�صّ

اأتربع بها قبل اأن اأموت".
كريغ  دان����ي����ال  امل��م��ث��ل  اأن  ي���ب���دو 
اأزمة نف�صية بعدما توقف  يعي�س 
ت�����ص��وي��ر ف��ي��ل��م��ه اجل���دي���د حيث 

تكبدت �صتوديوهات ت�صوير
املبالغ  من  كبرية  خ�صائر  الفيلم 
مليون   50 اىل  و�صلت  ال�صخمة 
دوالر ب�صبب تاأجيل فيلم االك�صن 
من   ،No Time to Die
اإىل  امل��ق��ب��ل  ن��ي�����ص��ان-اإب��ري��ل  �صهر 
ال��ث��اين -نوفمرب  ت�����ص��ري��ن  ���ص��ه��ر 
يف  فريو�س  كورونا   تف�صي  ب�صبب 

العامل.

ملاذا التهافت على ورق املرحا�ض؟
هو م�صهد اأ�صبح ماألوفاً حول العامل، من الواليات 
اأ�صرتاليا...  اإىل  و���ص��واًل  بفرن�صا  م����روراً  امل��ت��ح��دة 
رف����وف م��ت��اج��ر ال�����ص��وب��ر م���ارك���ت ف���ارغ���ة م���ن ورق 
عليها  املذعورين  ال�صكان  تهافت  ب�صبب  املرحا�س، 
اخلوف  �صبب  ما  لكن  كورونا.  فريو�س  تف�صي  بعد 
�صبب  ال���ذي  امل��رح��ا���س،  ورق  اإم������دادات  نق�س  م��ن 
تبادل  ح��د  اىل  وو���ص��ل��ت  للثقافات  ع��اب��رة  ف��و���ص��ى 

امل�صتهلكني العنف؟ 
يقول اخلرباء اإن اجلواب يكمن يف نظرية االألعاب 
ما  اجل��م��ي��ع  ا���ص��رتى  "اإذا   :game theory
ي��ح��ت��اج��ون اإل���ي���ه ف��ق��ط، ل���ن ي��ح�����ص��ل ن��ق�����س. لكن 
�صتكون  ج��ن��وين  ب�صكل  ال�����ص��راء  يف  البع�س  ب���داأ  اإذا 
اأن يحذو االآخرون حذوهم  املثالية،  االإ�صرتاتيجية 

للتاأكد من اأن لديهم ما يكفيهم منها".
لكن هذا ال يف�صر ما يح�صل متاماً، فال ميكن لورق 
حتى  يح�صل  ومل  ال��ع��دوى،  من  يقي  اأن  املرحا�س 
مثل  اأخ��رى  رئي�صية  �صلع  على  مماثل  تهافت  االآن 

االأطعمة املعلبة، لذلك ال بد من تف�صري اآخر.
وقال �صتيفن تايلور موؤلف كتاب "ذي �صايكولوجي 

نتيجة  تكون  ق��د  اأن��ه��ا  "اأعتقد  باندميك�س":  اأوف 
التوا�صل  و�صائل  على  تنت�صر  التي  الالفتة  ال�صور 
االج��ت��م��اع��ي ل��ه��ذه ال��ع��ل��ب امل��م��ي��زة، وق���د اأ�صبحت 

مرتبطة يف اأذهان النا�س برمز االأمان". 
بريت�س  جامعة  يف  النف�صي  الطب  اأ���ص��ت��اذ  واأ���ص��اف 
�صيء  فعل  اإىل  باحلاجة  النا�س  "ي�صعر  كولومبيا 
يف  ميكنهم  ال  الأن���ه  وع��ائ��الت��ه��م  اأنف�صهم  حل��م��اي��ة 

�صبيل ذلك غري غ�صل اأيديهم، وعزل اأنف�صهم".
االأ�صياء  اأخرى تتمثل يف كره  تايلور نظرية  وطرح 
ي�صعر  عندما  يت�صاعد  وال���ذي  لال�صمئزاز  امل��ث��رية 

النا�س بالتهديد بالعدوى. 
اأن ه��ذا م��ن االأ���ص��ب��اب التي  اأظ���ن  "لذلك  واأو���ص��ح 
جعلتهم يتهافتون على ورق املرحا�س، الأنها و�صيلة 

لتجنب اال�صمئزاز".
اأن ال��ن��ا���س رمبا  اأي�����ص��اً  اق����رتح ع��ل��م��اء االق��ت�����ص��اد 
يحاولون الق�صاء على خطر واحد ي�صهل التخل�س 
يقلل  قد  كلفة  اأك��رث  ب�صيء  القيام  ب��دل  ن�صبياً  منه 
اخلطر بن�صبة اأكرب. وهذا االأمر يعرف ب� "االنحيار 

اإىل انعدام االأخطار".

كيلي كالرك�صون تغني 
اأغنية ماريا كاري 

يف ظل تواجدها مع عائلتها يف املنزل منعا لتف�صي فريو�س كورونا، قامت 
النجمة العاملية  كيلي كالرك�صون  البالغة من العمر 37 عاما باأداء اأغنية 
 Vanishing التي حتمل عنوان   1990 النجمة  ماريا كاري  لعام 
يف  مزرعتهم  يف  عائلتها  م��ع  ال��وق��ت  كيلي  ومت�صي  احل��م��ام.  يف 

مونتانا.
املواهب   ب��داأت كيلي كالرك�صون يف مواعدة مدير   2012 يف عام 
بالك�صتوك،  نارفيل  ال�صابق  مديرها  ابن  بالك�صتوك ،  براندون 
2013، يف مزرعة  20 ت�صرين االأول-اأك��ت��وب��ر ع��ام  وت��زوج��ا يف 
اأ�صبح زوجها  بالك بريي يف واالند بوالية تيني�صي، وعندها 

يدير اأعمالها.

بينجي مين�شي ومات فريدمان ي�شعان خامت الزواج على اأ�شابعهما خالل حفل زفاف اأ�شغر بكثري مما كان خمططا 
ب�شبب تف�شي مر�س فريو�س كورونا يف موكيلتو، وا�شنطن. رويرتز


