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الدعوة اإىل تاأجيل جميع حفالت االأعرا�س والفعاليات االجتماعية 
تعليق ال�صالة يف امل�صاجد وامل�صليات ودور 

العبادة ومرافقها يف جميع اأنحاء الدولة م�ؤقتا
•• اأبوظبي-وام:

والهيئة  وال��ك��وارث  والأزم���ات  الطوارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة  ق��ررت 
العامة لل�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف وبالتن�سيق مع اجلهات الدينية 
وامل�سليات  امل�ساجد  يف  ال�سالة  تعليق  واملحلية  الحت��ادي��ة  وال�سحية 
ودور العبادة ومرافقها يف جميع اأنحاء الدولة موؤقتا اعتبارا من ام�س 
اأ�سابيع وذلك حر�سا على �سالمة  اأربعة  التا�سعة م�ساء وملدة  يف متام 
الأفراد و�سحة املجتمع. وياأتي القرار تطبيقا لالإجراءات الإحرتازية 
كورونا  فريو�س  مواجهة  يف  الإم���ارات  دول��ة  اتخذتها  التي  والوقائية 
امل�ستجد كوفيد 19 والتزاما بامل�سوؤولية الوطنية والإن�سانية وا�ستنادا 
الإمارات  املجتمع وفتوى جمل�س  ووقاية  ال�سحة  وزارة  تعليمات  اإىل 
لالإفتاء ال�سرعي وبالتن�سيق مع اجلهات الدينية وال�سحية الحتادية 

واملحلية.
و�سيتم مراجعة قرار تعليق ال�سالة يف امل�ساجد وامل�سليات ودور العبادة 

ومرافقها بعد اأربعة اأ�سابيع من الآن.
واأهابت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزم��ات والكوارث والهيئة 
والزوار  واملقيمني  باملواطنني  والأوق���اف  الإ�سالمية  لل�سوؤون  العامة 
اأمن  �سالح  يف  ي�سب  ال��ذي  التوجيه  لهذا  الإم��ت��ث��ال  ���س��واء  ح��د  على 
الوطن واملجتمع و�سحة اأفراده يف ظل الظروف احلالية التي يعي�سها 

العامل.
من جهة اأخرى دعت وزارة ال�سحة و وقاية املجتمع و الهيئة الوطنية 
اإقامة جميع حفالت  اإىل تاأجيل  لإدارة الطوارئ والأزم��ات والكوارث 
الأعرا�س والفعاليات الإجتماعية يف �سالت الأفراح املخ�س�سة لذلك 
وذلك  موؤقت  ب�سكل  وامل��ن��ازل  بالفنادق  وال�سيافة  املنا�سبات  وق��اع��ات 

اعتبارا من غد الأربعاء وملدة اأربعة اأ�سابيع.    )التفا�سيل �س7(
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حممد بن زايد يتحدث خالل ات�سال مرئي اىل ممثلي اجلهات املعنية مبلف مكافحة فريو�س كورونا    )وام(

وحدة الدميقراطيني هي الهدف

اإ�صابات جديدة يف عدة دول.. واإجراءات احرتازية يف الواليات املتحدة

اأوروبا تئن حتت وطاأة ك�رونا.. وحتذيرات من اأ�صابيع حا�صمة
الدميقراطيون و�صباق التمهيدية

�ص�ت�ا الإزاحة ترامب ولي�س النتخاب ج� بايدن!
•• الفجر – خرية ال�شيباين

�سيكون  برانا،  اإيريك  جان  ح�سب 
ج�������و ب�������اي�������دن م�����ر������س�����ح احل�������زب 
الدميقراطي �سد دونالد ترامب، 
و�ستكون لديه فر�سة جّيدة للفوز. 
جناحه  اأن  اإىل  ي�سري  ذل���ك،  وم��ع 
اأوباما  اإىل عهد  ينبع من احلنني 

اأكرث من �سفاته ال�سخ�سية.
اأ�ستاذ حما�سر  اإري��ك برانا  وج��ان 
ال���ث���ان���ي���ة  ب�����اري�����������س  ج����ام����ع����ة  يف 
مركز  يف  وباحث  بانتيون-اأ�سا�س، 
العالقات  وم��ع��ه��د  ث��ي��و���س��ي��دي��د، 
ال��دول��ي��ة وال���س��رتات��ي��ج��ي��ة. ن�سر 
م���وؤخ���ًرا ك��ت��اب ج��و ب��اي��دن: ولية 

باراك اأوباما الثالثة.
* بعد النجاحات التي حققها جو 
اإن ه��ذا الأخري  ب��اي��دن، هل تقول 
ب����ات م���ت���اأك���دا م���ن ح�����س��ول��ه على 
الرت�سيح الدميقراطي لنتخابات 

الرئا�سية؟  2020
-اأع��ت��ق��د اأن ال���رد ق��د األ��ق��ي منذ 
ال��ك��ب��ري. لقد مت جتاوز  ال��ث��الث��اء 
باإمكانه ح�سابيا  �ساندرز ومل يعد 
املواعيد  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر  ال����ت����دارك 
اعرتف  وق���د  ال��ق��ادم��ة.  النهائية 

اأندرو يانغ بذلك قبل اإعالن دعمه 
�سيكون جو  وبالتايل  بايدن.  جلو 
�سد  الدميقراطي  املر�سح  بايدن 
النتخابات  يف  ت���رام���ب  دون����ال����د 

الرئا�سية املقبلة.
)التفا�سيل �س13(

•• عوا�شم-وكاالـت

األف  ح��وايل  ت�سجيل  مع  اإ�سبانيا،  يف  بالتوغل  ك��ورون��ا  ي�ستمر 
الوفيات من  ارتفع عدد  �ساعة فيما   24 اإ�سابة جديدة خالل 
288 الأحد اإىل 297 الثنني بح�سب ح�سيلة جديدة اأعلنتها 

ال�سلطات.
اأن البالد  ال��وزراء الإيطايل جوزيبي كونتي، من  وحذر رئي�س 
اأمامها اأ�سابيع حا�سمة اإزاء تطور فريو�س كورونا امل�ستجد واأن 

ذروة الوباء يف اإيطاليا مل تاأت بعد.
وقال كونتي يف مقابلة ن�سرتها �سحيفة كوريريي دي ل �سريا 
اإن��ه التحدي الأه��م. نحن  اأن نتهاون،  اإن��ه ل ميكننا  الإيطالية 
الفريو�س  مواجهة  يف  للفوز  اإي��ط��ايل  مليون   60 اإىل  بحاجة 
اإ�سابة  األ��ف حالة   25 ال��ذي �سجل  التاجي يف البلد الأوروب���ي، 

واأكرث من 1800 حالة وفاة، وفقاً لأحدث الأرقام.
�سالومون،  ج��ريوم  الفرن�سي  ال�سحة  �سوؤون  عام  مدير  واأعلن 
ف��ريو���س كورونا  انت�سار  ال��ب��الد ج���راء  ال��و���س��ع يف  اأن  الث��ن��ني، 
قلقه  عن  معربا  كبرية،  ب�سرعة  ويتدهور  جدا  مقلق  امل�ستجد 

من احتمال و�سول امل�ست�سفيات اإىل اأعلى قدرة ا�ستيعاب.
وق���ال ���س��ال��وم��ون لإذاع����ة ف��ران�����س اإن���رت اإن ع���دد احل����الت بات 

امل�ساجد  ال�����س��الة يف  تعليق  الث��ن��ني  وت��رك��ي��ا،  امل��غ��رب  واأع��ل��ن��ت 
كاإجراء احرتازي ملجابهة تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد.

جميع  �ستغلق  اململكة  اإن  باملغرب  الأعلى  العلمي  املجل�س  وقال 
مكافحة  اإط��ار  يف  وقائي  ك��اإج��راء  الثنني  من  اعتبارا  امل�ساجد 

انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد
وقال وزير ال�سحة ال�سعودي توفيق الربيعة، اإن الأيام القادمة 
حتمل حتديا كبريا يف ال�سيطرة على فريو�س كورونا امل�ستجد، 
وباأن 18 جهة حكومية تقّيم م�ستجدات الو�سع ال�سحي يوميا 

يف اململكة.
واأعلن الربيعة خالل موؤمتر �سحفي، اأن جمموع املتعافني من 

فريو�س كورونا يف اململكة بلغ 6 اأ�سخا�س.
اأعلن رئي�س الوزراء امل�سري م�سطفى مدبويل، الثنني، تعليق 
حركة الطريان يف كافة املطارات امل�سرية، اعتبارا من اخلمي�س 
املقبل وحتى نهاية �سهر مار�س اجلاري، وذلك يف اإطار اجلهود 

التي تبذلها الدولة لحتواء انت�سار فريو�س كورونا.
اأ�����س����درت ال�����س��ل��ط��ات اجل���زائ���ري���ة، ت��ع��ل��ي��ق ال���رح���الت اجلوية 
والبحرية اإىل اأوروب��ا، ب��دًءا من 19 مار�س اجل��اري، يف اإجراء 

وقائي �سد انت�سار فريو�س كورونا )كوفيد 19(.
وف���اة مواطنة  الث���ن���ني،  ال��ب��ح��ري��ن،  ال�����س��ح��ة يف  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

يت�ساعف كل ثالثة اأيام، م�سيفا هناك مر�سى يف حالة �سعبة، 
يف العناية الفائقة، ويقدر عدد هوؤلء باملئات.

ال��وف��اة يف  اإن ع��دد ح��الت  وك��ان وزي��ر ال�سحة الفرن�سي ق��ال، 
فرن�سا ب�سبب فريو�س كورونا ارتفع من 91، ال�سبت، اإىل 120 
حالة.  واأبلغ الوزير اأوليفييه فريان قناة تلفزيون فرن�سا 24 
باأن عدد حالت الإ�سابة ارتفع من 4449 ال�سبت، اإىل 5400 

الأحد.
من  �سيتوّجب  اأنه  الأمريكية،  الرئا�سة  با�سم  متحدثة  واأعلنت 
الذين يدخلون  الأ�سخا�س  الآن ف�ساعدا فح�س حرارة جميع 
�سحفيني،  اأو  م�ست�سارين  اأو  وزراء  اأكانوا  الأبي�س،  البيت  اإىل 
وذلك يف خطوة تهدف اإىل ك�سف اأي عوار�س حمتملة لفريو�س 
كورونا امل�ستجد. وقالت املتحدثة غود دير اإنه ابتداء من �سباح 
جممع  اإىل  ي��دخ��ل  �سخ�س  اأي  ح���رارة  فح�س  �سيتم  الث��ن��ني، 

البيت الأبي�س.
واأ�سافت اأنه �سيتم اأي�سا فح�س حرارة جميع الأ�سخا�س الذين 

هم على ات�سال بالرئي�س دونالد ترامب وبنائبه مايك بن�س.
البي�سوي  املكتب  يوجد  حيث  ال�سهري،  الغربي  اجلناح  وي�سم 
ومكاتب متعاونني مع الرئي�س، غرفة لل�سحافة، واأماكن عمل 

لبع�س ال�سحفيني املعتمدين.

•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  اط���ل���ع 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
ع��ل��ى اجلهود  امل�����س��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات 
الوطنية التي تقوم بها موؤ�س�سات 
الدولة للحد من انت�سار فريو�س 
ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د ك��وف��ي��د - 19 

واحتواء تداعياته.
ج���اء ذل���ك خ���الل ات�����س��ال مرئي 
ح�سره �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد 
املجل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
و�سمو  اأبوظبي  لإم��ارة  التنفيذي 
ال�سيخ طحنون بن زايد اآل نهيان 
و�سمو  ال��وط��ن��ي  الأم����ن  م�ست�سار 
اآل نهيان  ال�سيخ من�سور بن زايد 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
ال�سيخ  و���س��م��و  ال��رئ��ا���س��ة  ����س���وؤون 
خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  ع�سو 
اأبوظبي  مكتب  رئ��ي�����س  اأب��وظ��ب��ي 

التنفيذي وعدد من امل�سوؤولني.
ونقل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان - خالل حديثه 

مع ممثلي اجلهات املعنية.
)التفا�سيل �س2(

اطلع على اجلهود الوطنية للحد من انت�صار فريو�س كورونا خالل ات�صال مرئي 

حممد بن زايد: �صالمة النا�س اأول�ية ق�ص�ى واأمانة نحن م�صاءل�ن عنها
حممد بن زايد:

 الدواء والغذاء خط اأحمر واطمئن 
كل م�اطن ومقيم اأن االإمارات 

قادرة على تاأمينهما اإىل ما ال نهاية
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  قال 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
ال��ق��ائ��د الأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة يف 
ال�سخ�سي  �سموه  ح�ساب  على  تغريدة 

على )تويرت(:
اأريد اأن اأطمئن كل مواطن ومقيم على 
هذه الأر�س الطيبة اأن الإمارات - بعون 
اهلل - قادرة على تاأمني الدواء والغذاء 
اإىل ما ل نهاية..فالدواء والغذاء خط 
اأحمر .. وبف�سل اهلل تعاىل الدولة اآمنة 

يتنا  هز جا و . . ة م�ستقر و
م���������س����ت����دام����ة مل����واج����ه����ة 

التحديات كافة.

تنفيذا لتوجيهات �صموه
اإطللالق  يعلن  اأبلل�ظللبللي  تنفيذي 
حلللزملللة حللل�افلللز اقللتلل�للصللاديللة 
)21 )غللدا  مللبللادرات  وت�صريع 

�لللصلللمللل�ه يلللل�جلللله مبلل�ا�للصلللللة 
الراأ�صمالية  امللل�للصللاريللع  جميع 
االإمللارة يف  املُعتمدة  والتنم�ية 

•• اأبوظبي-وام:

تنفيذاً لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
عهد  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع���ل���ى للقوات 
امل�سلحة رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة 
اأب���وظ���ب���ي وم��ت��اب��ع��ة ���س��م��و ال�����س��ي��خ هزاع 
املجل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
اأعلن املجل�س  اأبوظبي،  التنفيذي لإمارة 
حزمة  ام�س  اأبوظبي  لإم���ارة  التنفيذي 
اإجناز  وت��رية  وت�سريع  اقت�سادية  حوافز 
املبادرات القت�سادية �سمن  اأهم  وتنفيذ 
)برنامج غداً 21(.   )التفا�سيل �س2(

رو�صيا: اجلماعات امل�صلحة يف 
اإدلب ال تلتزم ب�قف اإطالق النار 

•• مو�شكو-وكاالت:

قولها،  اخلارجية  وزارة  عن  لالأنباء  الرو�سية  اإنرتفاك�س  وكالة  نقلت 
اأم�س الثنني، اإن امل�سلحني يف منطقة اإدلب ال�سورية ل يلتزمون بوقف 

اإطالق النار الذي مت التو�سل اإليه بني مو�سكو واأنقرة.
بتحركات  يقومون  امل�سلحني  اإن  ب��ي��ان  يف  الرو�سية  اخل��ارج��ي��ة  وق��ال��ت 

هجومية م�سادة يف املنطقة.
اأنباء رو�سية و�سهود ذكروا باأن رو�سيا وتركيا ا�سطرتا  واأف��ادت  وكالت 
لخت�سار اأول دورية م�سرتكة بينهما يف اإدلب ال�سورية، الأحد، بعد اأن 
قطع مقاتلون، يرف�سون اتفاق وقف اإطالق النار، طريقا رئي�سا لتعطيل 

م�سار الدورية.
اإن اخت�سار م�سار  الدفاع قولها  اإع��الم رو�سية عن وزارة  ونقلت و�سائل 
ا�ستغلوا  ال��ذي��ن  امل�سلحني  ا���س��ت��ف��زازات  ب�سبب  ج��اء  امل�سرتكة  ال��دوري��ة 

املدنيني كدروع ب�سرية، مما اأجرب الدورية على اتخاذ م�سار اأق�سر.
امل�سلحني  الوقت لتحييد  ُمنحت مزيدا من  اأنقرة  اأن  ال��وزارة  واأ�سافت 

الذين نفذوا تلك ال�ستفزازات.

وا�صنطن لبغداد:

لن نتهاون مع مهاجمة جن�دنا
•• وا�شنطن-وكاالت:

العراقي،  ال��وزراء  رئي�س  بومبيو،  الأمريكي، مايك  وزير اخلارجية  دعا 
امل��ت��واج��دة على  ال���دويل  التحالف  ق��وات  اإىل حماية  امل��ه��دي،  ع��ادل عبد 

الأرا�سي العراقية، بح�سب ما جاء يف بيان �سادر عن الوزارة اأم�س.
عن  للدفاع  اإ�سافية  اإج���راءات  �ستتخذ  وا�سنطن  اأن  من  بومبيو  وح��ذر 
العراقي  ال��وزراء  رئي�س  اأبلغ  كما  الأمريكيني.  اجلنود  وحماية  النف�س، 
باأن اأمريكا �ستتخذ اإج��راءات اإ�سافية وفق ال�سرورة للدفاع عن النف�س 

اإذا هوجمت.
�سدد على �سرورة حما�سبة  ب��اأن بومبيو  بيان اخلارجية  اأف��اد  ذل��ك،  اإىل 
اجلماعات امل�سوؤولة عن تلك الهجمات، موؤكداً اأن بالده لن تت�سامح مع 
اإ�سافية  اإج��راءات  و�ستتخذ  الأمريكيني  اأو تهديدات لأرواح  اأي هجمات 

وفق ال�سرورة دفاعاً عن نف�سها.
وذكر م�سوؤولون اأمريكيون وعراقيون اأن الرجلني حتدثا، م�ساء الأحد، 
بعد اأن اأ�سيب ثالثة جنود اأمريكيني وعدة جنود عراقيني يف ثاين هجوم 

�ساروخي كبري خالل 3 اأيا على قاعدة التاجي العراقية �سمايل بغداد.

ب�صالح  ت�صتنجد  العراق  كتل 
احلك�مة رئلليلل�للس  لت�صمية 

•• بغداد-وكاالت:

اإعالن  على  اأ�سبوعني  م��رور  بعد 
رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��ع��راق��ي املكلف 
ان�سحابه  ع���الوي  توفيق  حممد 
م���ن ت�����س��ك��ي��ل احل���ك���وم���ة، م���ا زال 
يعاين  احل��ايل  العراقي  ال��ربمل��ان 
انق�ساماً وا�سعاً بني الكتل الكربى 
ال���وزراء، يف  حول مو�سوع رئا�سة 
وقت دعا حتالف �سائرون العراقي 
)الذي يتزعمه التيار ال�سدري(، 
الث���ن���ني، ال��رئ��ي�����س ب��ره��م �سالح 
احلكومة  رئ���ي�������س  ت�����س��م��ي��ة  اإىل 
اجلديد، وذلك بعد اإعالن الكتل 
الكربى عدم تو�سلها اإىل مر�سح 
توافقي، بعد اأن تردد اأم�س الأول 

معار�سون �سوريون ي�سيطرون على دبابة تركية ويعلنون رف�سهم للدوريات الرو�سية الرتكية يف اإدلب )رويرتز(ا�سم نعيم ال�سهيل.
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اأخبـار الإمـارات

تنفيذا لتوجيهات �صموه.. تنفيذي اأبوظبي يعلن اإطالق حزمة حوافز اقت�صادية وت�صريع مبادرات »غدا21«

حممد بن زايد: نحن واثق�ن من مرونة اقت�صادنا ال�طني وقدرته على جتاوز تقلبات ال�ص�ق
�صموه يوجه مبوا�صلة جميع امل�صاريع الراأ�صمالية والتنموية املُعتمدة يف االإمارة

اطلع على اجلهود الوطنية للحد من انت�صار فريو�س كورونا خالل ات�صال مرئي 

حممد بن زايد: �صالمة النا�س على اأر�س الدولة اأول�ية ق�ص�ى و اأمانة نحن م�صاءل�ن عنها

اجلميع �صركاء يف املواجهة ونريد تر�صيخ ثقافة اال�صتجابة املجتمعية الفاعلة لتدابري الت�صدي للفريو�س
االإعالم ال�صريك الرئي�صي يف مواجهة الفريو�س من خالل رفع م�صتوى الوعي ومواجهة ال�صائعات ونقل ال�صورة ال�صحيحة دون تهويل

•• اأبوظبي-وام:

حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  لتوجيهات  تنفيذًا 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايد  بن 

التنفيذي  املجل�س  رئي�س  امل�صلحة  للقوات  االأعلى 
الإمارة اأبوظبي ومتابعة �صمو ال�صيخ هزاع بن زايد 
الإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل 

اأبوظبي  الإمارة  التنفيذي  املجل�س  اأعلن  اأبوظبي، 
وترية  وت�صريع  اقت�صادية  حوافز  حزمة  ام�س 
�صمن  االقت�صادية  املبادرات  اأهم  وتنفيذ  اإجن��از 

االأن�صطة  دع��م  بهدف  وذل��ك   ،21 غ��دًا  برنامج 
وت�صهيل  املعي�صة  تكاليف  وخف�س  االقت�صادية 

ممار�صة االأعمال يف االإمارة.

•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  اط���ل���ع 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
ع��ل��ى اجلهود  امل�����س��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
الوطنية التي تقوم بها موؤ�س�سات 
الدولة للحد من انت�سار فريو�س 
ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د ك��وف��ي��د - 19 

واحتواء تداعياته.
ج���اء ذل���ك خ���الل ات�����س��ال مرئي 
ح�سره �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد 
املجل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
و�سمو  اأبوظبي  لإم��ارة  التنفيذي 
ال�������س���ي���خ ط���ح���ن���ون ب����ن زاي������د اآل 
الوطني  الأم���ن  م�ست�سار  نهيان 
زايد  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  و���س��م��و 
رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
الرئا�سة  ����س���وؤون  وزي����ر  ال������وزراء 
و���س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ال��د ب��ن حممد 
املجل�س  نهيان ع�سو  اآل  زاي��د  بن 
رئي�س  اأبوظبي  لإم��ارة  التنفيذي 
وعدد  التنفيذي  اأبوظبي  مكتب 

من امل�سوؤولني.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  ون���ق���ل 
حممد بن زايد اآل نهيان - خالل 
حديثه مع ممثلي اجلهات املعنية 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  حتيات   -
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
وتوجيهاته  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
لدعم  ك��اف��ة  الإم��ك��ان��ات  بت�سخري 
اجل��ه��ود ال��وط��ن��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة هذا 

الفريو�س.
واأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
�سالمة  ..اأن  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال��ن��ا���س ع��ل��ى اأر������س ال���دول���ة هي 

ودعا �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان .. اجلميع اىل 
م�ساعفة اجلهود وموا�سلة وترية 
العمل للت�سدي لهذا اخلطر مع 
والتن�سيق  التوا�سل  اإبقاء  اأهمية 
املوؤ�س�سات  م��ع  ال��دائ��م  وال��ت��ع��اون 

واملنظمات الدولية املعنية.
بتجاوز  تفاوؤله  عن  �سموه  وع��رب 
هذه املرحلة ب��اإذن اهلل من خالل 
ت���ع���اون اجل��م��ي��ع وال���ع���م���ل ب���روح 

الفريق الواحد.
م������ن ج����ان����ب����ه اأو��������س�������ح م���ع���ايل 
العوي�س  حممد  بن  عبدالرحمن 
وزير ال�سحة ووقاية املجتمع ..اأن 
معظم حالت امل�سابني يف الدولة 

املواجهة ونريد تر�سيخ ثقافة  يف 
الفاعلة  املجتمعية  ال���س��ت��ج��اب��ة 

لتدابري الت�سدي للفريو�س.
القطاع  ب���ك���ف���اءة  ���س��م��وه  واأ�����س����اد 
ال�����س��ح��ي احل���ك���وم���ي واخل���ا����س 
الرئي�سي  الدفاع  اأنه خط  موؤكدا 
ال��ف��ريو���س .. واأث��ن��ى �سموه  ���س��د 
واملمر�سني  الأط��ب��اء  ج��ه��ود  على 
والإداري�������������������ني وال�����ع�����ام�����ل�����ني يف 
الطبية  واملوؤ�س�سات  امل�ست�سفيات 
وبقية القطاعات التي تت�سارك يف 

حماية جمتمعنا.
العمل  اأهمية  على  �سموه  و���س��دد 
�ساملة  م���ن���ظ���وم���ة  خ������الل  م�����ن 
ومتكاملة للتق�سي الوبائي تربط 

النظر عن  بغ�س  ق�سوى  اأولوية 
اأمانة  اأخ���رى وه��ي  اع��ت��ب��ارات  اأي 
نحن م�ساءلون عنها، م�سددا على 
اأهمية اأن تكون الإجراءات املتبعة 

يف م�ستوى هذا التحدي.
وقال �سموه.. لن نرتدد يف اتخاذ 
و�سحية  وق���ائ���ي���ة  ت����داب����ري  اأي 
ال�سرورة  اق��ت�����س��ت  اإذا  اإ���س��اف��ي��ة 

ذلك خالل الفرتة القادمة.
الفرتة  اأن هذه  اإىل  �سموه  واأ�سار 
الدقيقة ت�ستدعي ا�ست�سعار الوعي 
والتفهم ب�سرورة اتباع اخلطوات 
الكاملة  والإر����س���ادي���ة  ال��وق��ائ��ي��ة 
الفريو�س،  ان��ت�����س��ار  م���ن  ل��ل��ح��د 
�سركاء  اجلميع  اأن  �سموه  موؤكدا 

بني خمتلف اجلهات املعنية.
العملية  اإىل  ����س���م���وه  وت����ط����رق 
اأهمية  م����وؤك����دا   .. ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ا���س��ت��م��راري��ت��ه��ا وا���س��ت��دام��ت��ه��ا مبا 
ويحقق  اأب��ن��ائ��ن��ا  ���س��الم��ة  يحفظ 
نف�سه  ال��وق��ت  يف  التعليم  ر���س��ال��ة 
وذل�����������ك م�������ن خ���������الل ت���وظ���ي���ف 
التقنية  والأ����س���ال���ي���ب  امل����ب����ادرات 
ال�سمو  �ساحب  واأ�سار  احلديثة.. 
اآل نهيان  زاي��د  ال�سيخ حممد بن 
اأن���ه  م��ع��ت��ربا  الإع�������الم  دور  اإىل 
مواجهة  يف  ال��رئ��ي�����س��ي  ال�����س��ري��ك 
الفريو�س من خالل رفع م�ستوى 
ال�سائعات ونقل  الوعي ومواجهة 

ال�سورة ال�سحيحة دون تهويل.

الدولة.
دول����ة  ل�����دى  اأن  م���ع���ال���ي���ه  واأك�������د 
ا�سرتاتيجيا  خم��زون��ا  الإم�����ارات 
الطبية  امل�����س��ت��ل��زم��ات  م���ن  ك��اف��ي��ا 
للفح�س  ال����الزم����ة  الأ����س���ا����س���ي���ة 
املتقدم لكت�ساف فريو�س كورونا، 
الأ�سا�سية  الطبية  وامل�ستلزمات 
املجهزة  العزل  غ��رف  اإىل  اإ�سافة 
انتقال  ع����دم  ت�����س��م��ن  ب��ط��ري��ق��ة 
الوزارة  متتلك  كما  الفريو�سات، 
بني  متخ�س�سة  ط��ب��ي��ة  ط���واق���م 
يعملون  �سخ�س  و700   500
ال����واح����دة وعلى  ال���ف���رتة  خ����الل 

مدار اليوم.
ا���س��ت��ع��ر���س معايل  ج���ان���ب���ه  م����ن 

م�ستقرة مع وج��ود حالتني حتت 
العناية املكثفة.

رف��ع جاهزية  اأن���ه مت  اإىل  واأ���س��ار 
القطاعني  يف  ال��ط��ب��ي��ة  امل��ن�����س��اآت 
واملختربات  واخل��ا���س  احلكومي 
الفحو�سات  ل���ع���م���ل  امل�����وؤه�����ل�����ة 
ال��ف��ريو���س��ي��ة، م��ن��ذ الإع�����الن عن 
امل�سابة  ب�����احل�����الت  ال����س���ت���ب���اه 
تطبيق  اإىل  اإ�سافة  بالفريو�س.. 
من  للعائدين  وق��ائ��ي��ة  اإج�����راءات 
فحو�سات  ت�سمل  ال��دول��ة  خ���ارج 
ط��ب��ي��ة وال��ك�����س��ف احل�����راري فيما 
احلرارية  الك�سف  اأج��ه��زة  وزع��ت 
32 منفذا بحريا  اأكرث من  على 
م�ستوى  ع���ل���ى  وج�����وي�����ا  وب�����ري�����ا 

ح�سني بن اإبراهيم احلمادي وزير 
الرتبية والتعليم .. جهود الوزارة 
اأن  اأ�سار اىل  يف هذا ال�سدد حيث 
التدريبية  الور�س  ال��وزارة عقدت 
ا�ستخدام  كيفية  حول  للمعلمني 
اإجراء  م��ع  بعد  ع��ن  التعلم  نظام 
جت���رب���ة مل��ج��م��وع��ة م���ن امل���دار����س 
وقد  النظام،  فاعلية  من  للتاأكد 
بداأت اأغلبية املدار�س واجلامعات 

العمل بالنظام وتطبيقه.
اليوم  لدينا  اأن  معاليه  واأو���س��ح 
للتعلم  جم��ه��زة  م��در���س��ة   620
 508 ت����دري����ب  ومت  ب����ع����د،  ع����ن 
تنفيذ  ب��ج��ان��ب  م���در����س���ة  م���دي���ر 
1196 ور�سة تدريبية ن�ستهدف 
الوزارة من خاللها جميع الفئات 

واجلهات.
ونوه وزير الرتبية بتدريب ورفع 
احلافالت  ���س��ائ��ق��ي  ج��م��ي��ع  وع���ي 
وامل�������س���رف���ني ب�������س���اأن الإج��������راءات 
تنظيم  ج�����رى  ح���ي���ث  ال���وق���ائ���ي���ة 
ور��������س ت�����دري�����ب ب����ال����ت����ع����اون مع 
املجتمع  ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة  وزارة 
يف  الطبي  والطاقم  للممر�سات 
مع  التعامل  كيفية  على  املدار�س 
احلالت امل�ستبه .. بجانب تدريب 
حافلة،  �سائق   4950 م��ن  اأك��رث 
احلافالت  يف  م�سرفة  و5171 
طارئ  اأي  مع  للتعامل  املدر�سية 
الحرتازية  الج���راءات  وتطبيق 

الوقائية.
واأك�����د م��ع��ال��ي��ه اأن ل���دى ال�����وزارة 
667 مم��ر���س��ا م��درب��ا ذا  ال��ي��وم 
اأية  م��ع  للتعامل  كبرية  جاهزية 
ق���د حتدث  ط�����وارئ  اأو  ع���وار����س 

م�ستقبال يف البيئة املدر�سية.

واأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان اأن حزمة 
احلوافز القت�سادية احلالية التي اأطلقتها اأبوظبي بجانب 
املحلية  املركزي واحلكومات  امل�سرف  اأطلقها  التي  املبادرات 
على  واملحافظة  القت�ساد  عجلة  لدفع  دعائم  تعد  م��وؤخ��راً، 

ال�ستقرار القت�سادي لدولة الإمارات العربية املتحدة.
ووجه �سموه مبوا�سلة جميع امل�ساريع الراأ�سمالية والتنموية 
الإج����راءات حلماية  وات��خ��اذ مزيد م��ن  الإم���ارة  املعتمدة يف 
لل�سركات  الأول��وي��ة  ومنح  القت�سادية  اأبوظبي  مكت�سبات 

النا�سئة وال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة.
كما وجه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان بو�سع 
خطط تهدف اإىل حتفيز قطاعات ال�ستثمار ال�سرتاتيجي، 
املالية، وت�سم يف  واأمر بت�سكيل جلنة جديدة برئا�سة دائرة 
ع�سويتها دائرة التنمية القت�سادية وبنوك حملية ملراجعة 

برامج القرتا�س بهدف دعم ال�سركات املحلية.
اأن  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأك���د 
ال�ستثمار  ولوائح  قوانني  تطوير  �ستوا�سل  املعنية  الهيئات 
اأكرث مرونة مبا يحافظ على تنميتنا القت�سادية،  لت�سبح 
على  وق��درت��ه  الوطني  اقت�سادنا  مب��رون��ة  ثقته  ع��ن  معرباً 

جتاوز تقلبات ال�سوق.
اآل  زاي��د  ب��ن  ب��ن حممد  ال�سيخ خالد  �سمو  اأك��د  م��ن جانبه، 
نهيان ع�سو املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي رئي�س مكتب 
بها  وج��ه  التي  اجل��دي��دة  امل��ب��ادرات  اأن  التنفيذي..  اأبوظبي 
اآل نهيان �ست�سهم يف  �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
حماية مكت�سبات اأبوظبي ودعم القطاع اخلا�س فيها، م�سرياً 
القت�سادية  روؤي��ت��ه  اإط���ار  يف  ت��اأت��ي  التوجيهات  ه��ذه  ان  اإىل 

الثابتة وتوجيهاته ال�سديدة.
ال�سيخ حممد  ال�سمو  اأنه بتوجيهات �ساحب  واأ�ساف �سموه 
اآل  زاي��د  ب��ن  ه��زاع  ال�سيخ  �سمو  نهيان ومتابعة  اآل  زاي��د  ب��ن 
نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي و�سمو 
التنفيذي  املجل�س  نهيان ع�سو  اآل  زايد  بن  ال�سيخ طحنون 
رئي�س جلنة اأبوظبي لل�سوؤون ال�سرتاتيجية..اأعلن املجل�س 
التنفيذي عن مبادرات جديدة تواكب التطورات والتحديات 
احل��ال��ي��ة وت��ع��م��ل ع��ل��ى ح��م��اي��ة م��ك��ت�����س��ب��ات اأب��وظ��ب��ي ودعم 

ال�ستقرار القت�سادي يف الإمارة .
اأن  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ب��ن حممد  خ��ال��د  ال�سيخ  �سمو  واأك���د 
مبادرات غداً 21 التي نفذت خالل العام املا�سي اأ�سهمت يف 
تو�سيع نطاق دعمنا لل�سركات يف اأبوظبي.. واليوم نعمل على 
ت�سريع وترية مبادرات جديدة تعالج التحديات القت�سادية 

احلالية وامل�سي قدماً يف م�سرية التنمية يف الوقت ذاته .
تخ�سي�س  التنفيذي  املجل�س  اأعلنها  التي  املبادرات  وت�سمل 
للمواطنني  وامل��ي��اه  الكهرباء  لدعم  دره��م  م��ل��ي��ارات  خم�سة 
تكاليف  خف�س  بهدف  وال�سناعية  التجارية  والقطاعات 
املعي�سة وممار�سة الأعمال ور�سوم تو�سيل الكهرباء لل�سركات 

النا�سئة حتى نهاية العام.
ك��م��ا ت�����س��م��ل ت��خ�����س��ي�����س ث���الث���ة م���ل���ي���ارات دره�����م لربنامج 
املتو�سطة  ال�سركات  متويل  لتحفيز  الئتمانية  ال�سمانات 
لال�ستثمار،  اأب��وظ��ب��ي  م��ك��ت��ب  ي��دي��ره  وال����ذي  وال�����س��غ��رية، 
ب��ه��دف ت��ع��زي��ز ق����درة ه���ذه ال�����س��رك��ات ع��ل��ى اج��ت��ي��از ظروف 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مليار  امل��ج��ل�����س  ك��م��ا خ�س�س  ال��راه��ن��ة.  ال�����س��وق 
دره����م ل��ت��اأ���س��ي�����س ���س��ن��دوق ���س��ان��ع ال�����س��وق ال����ذي ي�ستهدف 

توفري ال�سيولة واإيجاد توازن م�ستمر بني العر�س والطلب 
امل��ال��ي��ة. وتت�سمن  ل����الأوراق  اأب��وظ��ب��ي  الأ���س��ه��م يف �سوق  على 
اإعفاء جميع الأن�سطة التجارية  اأُعلنت اليوم  املبادرات التي 
وال�سناعية من ر�سوم خدمة توثيق واإلغاء ر�سوم الت�سجيل 
العقاري لالأفراد واملوؤ�س�سات لهذا العام، اإ�سافة اإىل توقيف 
من  النا�سئة  ال�سركات  واإع��ف��اء  ال��ع��ط��اءات  بكفالت  العمل 
 50 اإىل  كفالة ح�سن التنفيذ للم�ساريع التي ت�سل قيمتها 
التجارية،  املركبات  ت�سجيل  ر�سوم  اأُلغيت  كما  درهم.  مليون 
اأب��وظ��ب��ي جلميع  وك��ذل��ك ر���س��وم التعرفة امل��روري��ة ل��ب��واب��ات 
ال�سياحية  الر�سوم  اأُلغيت جميع  اإىل ذلك،  املركبات..اإ�سافة 
والبلدية لقطاعي ال�سياحة والرتفيه لهذا العام، مع توفري 
ا�سرتداد نقدي حتى %20 من القيمة الإيجارية لقطاعات 
احلوافز  ح��زم��ة  ت�سم  كما  وال��رتف��ي��ه.  وال�سياحة  امل��ط��اع��م 
املتفق  ال����حكومية  الل�������تزامات  ج������ميع  دف������ع  القت�سادية 
واإ�سقاط  عمل،  ي��وم   15 خ��الل  لل�سركات  والفواتري  عليها 
جميع املخالفات التجارية وال�سناعية احلالية، عالوة على 
تخفي�س ر�سوم تاأجري الأرا�سي ال�سناعية للعقود اجلديدة 

بن�سبة 25%.
ال�سيخ حممد بن زايد  ال�سمو  وبناء على توجيهات �ساحب 
املالية  دائ���رة  برئا�سة  �سكلت  التي  اللجنة  ف��اإن   ، نهيان  اآل 
القت�سادية  التنمية  دائ��رة  من  اأع�ساء  وت�سم  اأبوظبي  يف 
اأبوظبي وممثلي البنوك املحلية.. قد ُكلفت مبراجعة برامج 
القرتا�س لدعم ال�سركات التي تتخذ من اأبوظبي مقراً لها، 
اأُعلن عنها  التي  واملبادرات  الإج��راءات  �ستو�سع جميع  فيما 

�سمن حزمة احلوافز القت�سادية حيز التنفيذ الفوري. 

التجارية وال�صناعية  والقطاعات  للم�اطنني  واملياه  الكهرباء  لدعم  درهم  مليارات   5 • تخ�صي�س 
واملت��صطة �صمن برنامج ال�صمانات االئتمانية الذي يديره مكتب اأب�ظبي لال�صتثمار  ال�صغرية  ال�صركات  لدعم  درهم  مليارات   3 • تخ�صي�س 

• تخ�صي�س مليار درهم لتاأ�صي�س �صندوق �صانع ال�ص�ق لت�فري ال�صي�لة واإيجاد ت�ازن م�صتمر بني العر�س والطلب على االأ�صهم
ت�صجيل املركبات التجارية ور�ص�م ب�ابات التعرفة املرورية يف اأب�ظبي جلميع املركبات حتى نهاية العام ر�ص�م  • اإلغاء 

التنفيذ للم�صاريع التي ت�صل قيمتها اإىل 50 ملي�ن درهم  ح�صن  كفالة  من  النا�صئة  ال�صركات  • اإعفاء 
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن زايد يبحث مع ملك االأردن تعزيز التعاون 

االأخ�ي وجه�د احت�اء انت�صار فريو�س ك�رونا
•• اأبوظبي-وام:

نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بحث 
امللك عبداهلل  ات�سال هاتفي مع جاللة  امل�سلحة - خالل  للقوات  الأعلى  القائد 
الثاين ابن احل�سني ملك اململكة الأردنية الها�سمية ال�سقيقة - العالقات الأخوية 

بني البلدين ال�سقيقني و�سبل دعمها على امل�ستويات كافة.
وتناول الت�سال جهود دولة الإمارات العربية املتحدة واململكة الأردنية الها�سمية 

يف التعامل مع فريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد - 19، واآليات و�سبل التعاون بينهما 
يف هذا املجال، واآخر امل�ستجدات اخلا�سة بانت�سار الفريو�س يف املنطقة والعامل. 
واأك��د �سموه خ��الل الت�سال دع��م دول��ة الإم���ارات للمملكة الأردن��ي��ة يف مواجهة 
الفريو�س، متمنيا ال�سالمة لل�سعب الأردين ال�سقيق، وال�سفاء العاجل للم�سابني، 

واأن يحفظ اهلل �سعبي البلدين وال�سعوب العربية والعامل من كل مكروه.
املقدرة دائما لدولة  املواقف  امللك عبد اهلل بن احل�سني  من جانبه، ثمن جاللة 
وقوف  على  جاللته  م�سددا  و�سعبا،  وحكومة  ق��ي��ادة  املتحدة  العربية  الإم����ارات 

الأردن الدائم اإىل جانب الأ�سقاء يف دولة الإمارات.

النعيمي اخلريية تبحث اأوجه  �صرف الزكاة على م�صتحقيها
•• عجمان-وام:

بحثت جلنة الزكاة مبوؤ�س�سة حميد بن را�سد النعيمي اخلريية اأوجه �سرف الزكاة 
على م�ستحقيها من الأ�سر الفقرية واملتعففة وذات الدخل املحدود. جاء ذلك خالل 
موؤ�س�سة  ع��ام  مدير  النعيمي  اهلل  عبد  بنت  ع��زة  ال�سيخة  برئا�سة  اللجنة  اجتماع 
حميد بن را�سد النعيمي اخلريية ، و بح�سور �سعادة الدكتور عبد اهلل الأن�ساري 
جمل�س  ع�سو  ال�سام�سي  اإب��راه��ي��م  اأح��م��د  و���س��ع��ادة  املوؤ�س�سة  اأم��ن��اء  جمل�س  ع�سو 
النعيمي  ال�سيخة عزة  الزكاة باملوؤ�س�سة. وقالت  الأمناء ومرمي ح�سن رئي�س ق�سم 
اإن الجتماع ناق�س اأوجه �سرف الزكاة وم�ستحقيها، م�سرية اإىل اأنه مت ا�ستعرا�س 
ك�سوف الزكاة التي �سملت الفئات امل�ستحقة من فئة ذوي الدخل املحدود والأرامل 

واملطلقات واملعوزات و�سغار املوظفني، بالإ�سافة اإىل عر�س املوازنة التقديرية للزكاة لعام 2020 على اللجنة.. موؤكدة �سغي املوؤ�س�سة الدائم 
ملد يد العون لكل حمتاج، وبذل ق�سارى جهدها لتخفيف معاناة الأ�سر املتعففة ور�سم الب�سمة على وجوه اجلميع.

اأ�صاد بالتقدم الذي حتققه الدولة يف جمال متكني املراأة يف العمل الربملاين

االحتاد الربملاين الدويل ي�ؤكد اأن االإمارات بني اأربع دول على م�صت�ى العامل االأكرث متثيال للن�صاء يف الربملان
•• ابوظبي-الفجر:

اأ���س��اد الحت���اد ال��ربمل��اين ال���دويل بالتقدم ال���ذي حتققه دول���ة الإم���ارات 
اأن  امل��راأة يف العمل الربملاين، موؤكدا  العربية املتحدة يف جمالت متكني 
الإمارات تعد من بني اأربع دول على م�ستوى العامل الأكرث متثيال للن�ساء 
يف الربملان، بعد اأن بلغت ن�سبة ع�سوية املراأة يف املجل�س الوطني الحتادي 
2019م،  14 نوفمرب  بتاريخ  بداأ  الذي  ال�سابع ع�سر  ت�سكيل ف�سله  يف 
به من قبل �ساحب  الذي حتظى  الدعم الالحمدود  باملائة بف�سل   50

ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة يحفظه اهلل .
اأقدم موؤ�س�سة  وح�سب تقرير ن�سره الحتاد الربملاين الدويل الذي يعد 
وي�سم يف ع�سويته  1889م  عام  وتاأ�س�س  العامل  م�ستوى  على  برملانية 
ال��ع��امل بلغت  اأرب���ع دول على م�ستوى  ف��اإن  170 برملانا،  ي��ق��ارب م��ن  م��ا 
ن�سبة متثيل الن�ساء الآن فيها  حوايل 50 باملائة اأو اأكرث وهي: الإمارات 
العربية املتحدة، ورواندا، وكوبا، وبوليفيا، م�سريا اأنه وبعد  ربع قرن من 
ال�سينية  العا�سمة  باملراأة يف  املعني  الرابع  املتحدة  الأمم  انعقاد موؤمتر 
بكني، فقد بلغت الن�سبة املوؤية الجمالية للن�ساء يف الربملانات ما يقارب 
باملائة يف   11.3 وذلك مقارنة مع  2020م،  عام  باملائة يف  من 24.9 

عام 1995م.
وث��م��ن الحت����اد ال��ربمل��اين ال����دويل يف ت��ق��ري��ره ن�سبة م�����س��ارك��ة امل����راأة يف 
عام  اأك��ت��وب��ر  �سهر  يف  ج��رت  ال��ت��ي  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  انتخابات 
2019م، م�سيفا اأن اأكرب الزيادات يف عدد الربملانيات كانت يف النتخابات 
الربملانية التي جرت العام املا�سي، حيث جاءت دولة الإمارات يف مقدمة 
هذه الدول وتلتها دومينيكان واأوزبك�ستان، بينما تراجعت بع�س الدول 
اإىل الوراء مع انخفا�س يف عدد الربملانيات خا�سة يف اأ�سبانيا، ومدغ�سقر، 

وتون�س. 

م�سممة  تعد  ومل  الطموح  يف  تنمي  وهي  للن�ساء،  املخ�س�سة  احل�س�س 
كو�سيلة للو�سول اإىل احلد الأدنى من املر�سحات اأو اأع�ساء الربملان ولكن 

كا�سرتاتيجية للو�سول يف نهاية املطاف اإىل امل�ساواة بني اجلن�سني.
اأعمال وم�ساريع  ويحظى الدور املتنامي للمجل�س الوطني الحتادي يف 
الحتاد الربملاين الدويل بكل التقدير من قبل ممثلي الدول الأع�ساء 
م��ن خ��ربة مرتاكمة  ال��ع��ام��ة  واأم��ان��ت��ه  املجل�س  يف الحت����اد، مب��ا ميتلكه 
جت�سدت بتمثيل املجل�س للمجموعة العربية يف الحتاد وت�سلم اأول رئا�سة 
ال�سعبة الربملانية  ال�سباب الربملانيني الذي يعد احد مقرتحات  ملنتدى 
وامل�سروعات  امل��ق��رتح��ات  م��ن  للعديد  تقدميه  اإىل  اإ���س��اف��ة  الإم��ارات��ي��ة، 
التطويرية والبنود الطارئة، التي لقت قبول كونها تهتم بالق�سايا التي 

لها عالقة مبختلف �سعوب وبرملانات العامل.
وتعززت العالقة بني املجل�س والحتاد الربملاين الدويل بتوقيع اتفاقية 
التعاون وال�سراكة الفنية يف �سهر مار�س 2014م التي تعد الأوىل على 
ما  قبل  تاأ�سي�سه  منذ  ب��رمل��ان  م��ع  الحت���اد  يوقعها  التي  ال��ع��امل  م�ستوى 
م�ساركة  هام�س  على  التفاقية  هذه  توقيع  وياأتي  عاما،   125 يقارب  
129-130 لالحتاد  اأعمال اجلمعية   ال�سعبة الربملانية الإماراتية يف 
 20 12 اإىل  الربملاين الدويل التي عقدت يف جنيف خالل الفرتة من 
يف  امل�ساركة  الوفود  روؤ�ساء  من  وا�سعة  باإ�سادة  وحظيت  2014م  مار�س 

اجتماعات الحتاد.
الربملاين  الحت���اد  قبل  م��ن  تقدير  ر�سالة  مبثابة  التفاقية  ه��ذه  وتعد 
التعاون  تعزيز  يف  الفاعلة  الربملانية  ولدبلوما�سيته  للمجل�س  ال��دويل 
بفاعلية  الحت���اد  ولثقة  وال���دويل  الإقليمي  ال�سعيدين  على  ال��ربمل��اين 
للتعاون  كثرية  اأبواباً  التفاقية  �ستفتح هذه  املجل�س، حيث  ال�سراكة مع 
حيال  م�سرتكة  م��واق��ف  لبناء  ال��ع��امل  ب��رمل��ان��ات  وخمتلف  املجل�س  ب��ني 

خمتلف الق�سايا واملو�سوعات على ال�سعيدين الإقليمي والدويل.

وذكر التقرير اأن ال�سنوات اخلم�سة والع�سرين املا�سية �سهدت زيادة كبرية 
ن�سبة  بلغت  العامل، حيث  اأنحاء  الربملانات يف جميع  الن�ساء يف  ن�سبة  يف 
الن�ساء يف الربملانات الوطنية حوايل 25 باملائة على م�ستوى العامل، يف 
الوقت الذي اأح��رزت فيه دولة الإم��ارات ن�سبة 50 باملائة، وروان��دا 57 

باملائة، واأندورا 42.8 باملائة، وذلك بني عامي 1995 و 2020م.
وطبقا للتقرير فاإنه ومنذ 25 عاما كانت ثمانية من الربملانات الع�سرة 

ال�سمال  بلدان  اأوروبية ومعظمها يف  للمراأة  الأعلى  التمثيل  ذات  الأوىل 
املزيد  م��ع متثيل  كبري  ح��د  اإىل  الرتتيب  تغري  ال��ي��وم  ولكن  الأوروب����ي، 
20 دول��ة متتلك  اأن من بني  العامل، م�سيفا  املناطق على م�ستوى  من 
اأكرب ح�سة من الن�ساء يف الربملان فاإن 16 دولة تطبق �سكال من اأ�سكال 
ح�س�س  تت�سمن  ان��ت��خ��اب��ات  جت��ري  دول���ة   81 اأن  م�سريا  احل�س�س، 
اإدخال  يف  رائ���دة  واأوروب�����ا  الأم��ري��ك��ي��ت��ني  اأن  م�سيفا  ل��ل��م��راأة،  ت�سريعية 

االحتادية للم�ارد الب�صرية تكثف جه�دها ال�صتمرارية االأعمال وحماية امل�ظفني بالتقنية احلديثة
•• دبي -وام:

الحتادية  الهيئة  ج��ه��ود  اإط���ار  يف 
احلكومية  ال��ب�����س��ري��ة  ل���ل���م���وارد 
الرامية اإىل احلفاظ على �سالمة 
م��وظ��ف��ي احل���ك���وم���ة الحت����ادي����ة، 
العمل  دل��ي��ل  يف  ج��اء  مل��ا  وتطبيقاً 
الحتادية،  احل��ك��وم��ة  يف  بعد  ع��ن 
خطوات  �سل�سلة  ال��ه��ي��ئ��ة  ات��خ��ذت 
واإج����راءات اح��رتازي��ة، م��ن �ساأنها 
ع��ل��ى ح��م��اي��ة موظفي  امل�����س��اع��دة 
عموما،  الحت������ادي������ة  احل���ك���وم���ة 

وموظفيها على وجه اخل�سو�س.
يف  ف���اع���اًل  دوراً  ال��ه��ي��ئ��ة  ول��ع��ب��ت 
الرامية  ال����دول����ة  ج���ه���ود  ت��ع��زي��ز 
حل����م����اي����ة م����وظ����ف����ي احل����ك����وم����ة 
�سل�سلة  ات��خ��ذت  حيث  الحت��ادي��ة، 
م�ستوى  ع��ل��ى  ع��م��ل��ي��ة،  خ���ط���وات 
احل��ك��وم��ة الحت���ادي���ة م��ن��ذ اليوم 
من  كان  احلكومة،  لتحرك  الأول 
و�سمان  املوظفني،  حماية  �ساأنها 
وتقدمي  الأع�����م�����ال  ا����س���ت���م���راري���ة 
الوزارات  م�ستوى  على  اخل��دم��ات 
واجلهات الحتادية، يف بيئة عمل 
بذلك  م�ستفيدة  و�سليمة،  اآم��ن��ة 
من البنية التحتية التكنولوجية، 

التي  التدريبية  وال��دورات  الور�س 
ت��ع��ق��ده��ا ع���رب ب���واب���ة امل�����ورد ، من 
بكل  الإلكرتونية  اأجهزتهم  خالل 

�سهولة وي�سر.
اجلل�سات  ب����ث  خ���ا����س���ي���ة  وت���ت���ي���ح 
الف���رتا����س���ي���ة ع���رب ب���واب���ة امل����ورد 
عقد  اإمكانية  الحت��ادي��ة  للجهات 
اإلكرتونية  تدريب  وور���س  برامج 
املن�سة،  ع����رب  مل��وظ��ف��ي��ه��ا  وب���ث���ه���ا 
على  اجل����ه����ات  ال��ه��ي��ئ��ة  ح���ث���ت  اإذ 
ا���س��ت��ث��م��اره��ا ك���ب���دي���ل ع��م��ل��ي عن 

التدريب التقليدي.
موؤخراً  ال��ه��ي��ئ��ة  ا���س��ت��خ��دم��ت  ك��م��ا 
 Webinar تقنية البث املبا�سر
ل����ب����ث ج����ل���������س����ات ن����������ادي امل����������وارد 
الهيئة  مبادرات  اإح��دى  الب�سرية، 
يف  اأطلقتها  التي  ال�سرتاتيجية، 
باإمكان  ب��ات  حيث   ،2010 ال��ع��ام 
منت�سبي النادي واملهتمني باملوارد 
جماناً  اجلل�سات  ح�سور  الب�سرية 
ال���دول���ة  داخ������ل  م���ك���ان  اأي  وم�����ن 

وخارجها.
ات���خ���ذت الهيئة  اآخ����ر  م���ن ج��ان��ب 
داخلية  اإج��رائ��ي��ة  ت��داب��ري  �سل�سلة 
مهمة؛ ل�سمان �سالمة موظفيها، 
وتفعيل اآليات العمل عن بعد على 

الدليل  مب��وج��ب  الهيئة  وت��ت��وىل 
اللوائح  ك��اف��ة  تف�سري  م�����س��وؤول��ي��ة 
وعلى  بالدليل،  املتعلقة  والنظم 
الرجوع  الحتادية  اجلهات  جميع 
التي  امل�سائل  كافة  يف  الهيئة  اإىل 
اأحكام  تطبيق  عند  تعرت�سها  قد 
ه���ذا ال��دل��ي��ل، وم���ا ي�����س��در لحقا 

بهذا ال�ساأن.
كما اتخذت الهيئة كافة اخلطوات 
موظفي  مت���ك���ن  ال���ت���ي  ال����الزم����ة 
ت�سجيل  م��ن  اجل��ه��ات الحت���ادي���ة 
اإلكرتونياً  والن�����س��راف  احل�سور 
اأث��ن��اء العمل ع��ن ب��ع��د، وذل���ك من 
خالل نظام اإدارة معلومات املوارد 
الحتادية  احل��ك��وم��ة  يف  الب�سرية 
اإلكرتونية  اآل��ي��ة  وف���ق   ، ب��ي��ان��ات��ي 
اجلهات،  ت��ل��ك  ع��ل��ى  تعميمها  مت 
بهذا ال�ساأن، من اأجل �سمان قيام 
املطلوبة  امل��ه��ام  ب��ت��اأدي��ة  امل��وظ��ف��ني 
م��ن��ه��م ع���ن ب��ع��د وف����ق الأ�����س����ول، 
ا�ستخدام  ع��ل��ى  اجل���ه���ات  وح���ث���ت 
وتوفري  التقنية،  الو�سائط  كافة 

التجهيزات التقنية ملوظفيها.
ودع��ت الهيئة يف وق��ت �سابق كافة 
ال���������وزارات واجل����ه����ات الحت���ادي���ة 
اأمهات  م��ن  م��وظ��ف��ات��ه��ا  م��ن��ح  اإىل 

والإلكرتونية  الذكية  والأن��ظ��م��ة 
املتوفرة لديها.

العملية يف  اأب���رز اخل��ط��وات  وم��ن 
ه���ذا الإط�����ار، اإع����داد دل��ي��ل العمل 
الحتادية  احل��ك��وم��ة  ب��ع��د يف  ع��ن 
والإر�سادات الإجرائية يف الظروف 
الهيئة  اأ�سدرته  وال��ذي  الطارئة، 
�سوؤون جمل�س  بالتعاون مع وزارة 
الوزراء وامل�ستقبل، وذلك يف اأعقاب 
اإعالن حكومة الإمارات عن البدء 
لبع�س  ب��ع��د  ع��ن  ال��ع��م��ل  بتطبيق 
احلكومة  يف  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  ال��ف��ئ��ات 

الحتادية.
اإىل  بعد  عن  العمل  دليل  ويهدف 
املوظفني،  �سالمة  على  احل��ف��اظ 
ومت��ك��ني اجل���ه���ات الحت���ادي���ة من 
تطبيق قرار العمل عن بعد الذي 
���س��در م���وؤخ���راً ع��ن ح��ك��وم��ة دولة 
ا�ستمرارية  و���س��م��ان  الإم��������ارات، 
وت���ق���دمي كافة  الأع����م����ال  ت����اأدي����ة 
ظل  يف  احل���ك���وم���ي���ة  اخل������دم������ات 
يت�سمن  حيث  الطارئة،  الظروف 
عملية  وخطوات  اإر�سادات  الدليل 
اجلهات  قبل  م��ن  ات��خ��اذه��ا  ميكن 
العمل عن  الحتادية عند تطبيق 

بعد.

دور  يف  امل�������س���ج���ل���ني  الأط�������ف�������ال 
عملها،  تعليق  مت  التي  احل�سانة 
بقرار من وزارة الرتبية والتعليم، 
ك�سلطة  العمل،  �ساعات  يف  مرونة 
يخل  ل  ومب�������ا  ل�����ه�����ا،  ج�������وازي�������ة 
ال���ع���م���ل ل���دي���ه���ا، ملدة  مب�����س��ل��ح��ة 
�ساعتني يومياً، يف بداية الدوام اأو 
نهايته، كما حثت على مراعاة تلك 
املرونة يف تطبيق اإجراءات ح�سور 
املعنيات، يف  امل��وظ��ف��ات  وان�����س��راف 
املعتمدة  الر�سمي  ال���دوام  اأنظمة 

لديها.
وك���ان���ت ال��ه��ي��ئ��ة ح��ري�����س��ة يف ظل 
ال�ستثمار  ع��ل��ى  ال��راه��ن  ال��و���س��ع 
التقنية  اأح��دث احللول  الأمثل يف 
يف جمال توفري خدمات التدريب 
والتعلم الإلكرتوين، على م�ستوى 
احلكومة الحتادية، وذلك �سماناً 
لتعزيز ثقافة التعلم عن بعد؛ مبا 

له من ميزات و�سمات رائدة.
ال��ه��ي��ئ��ة يف هذا  وت��ك��ل��ل��ت ج���ه���ود 
اجلل�سات  خدمة  باإطالق  اجلانب 
التعلم  ب��واب��ة  ع��رب  الف��رتا���س��ي��ة 
الإلكرتوين يف احلكومة الحتادية 
موظفي  ���س��ي��م��ك��ن  م�����ا   ، امل���������ورد 
احل��ك��وم��ة الحت��ادي��ة م��ن ح�سور 

ل��ال���س��ت��ع��داد اجل��ي��د وتوفر  ن��ظ��راً 
الإمكانات التقنية الالزمة لإمتام 
بال�سوت  الفعال  التوا�سل  عملية 
ذاتها  ال��ت��ق��ن��ي��ة  وه����ي  وال�������س���ورة، 
ملوظفيها  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي 
اأوق�������ات ال��ع��م��ل ع���ن بعد،  خ����الل 
حيث طبقت نظام العمل عن بعد 
على فئات وظيفية معينة، واأثبتت 

ال��وج��ه الأم��ث��ل، حيث ب���داأت عقد 
/ تقنية  با�ستخدام  اجتماعاتها 
 ،/Skype for Business
اآخرها اجتماع جمل�س  والتي كان 
ال�������س���ع���ادة والإي����ج����اب����ي����ة، وال�����ذي 
مب�ساركة  ون�سف،  ل�ساعة  ا�ستمر 
الهيئة. قيادات  21 م�سوؤوًل، من 
جناعتها؛  ال���ت���ج���رب���ة  واأث����ب����ت����ت 

التجربة جناحها.
و�سمن اإجراءاتها الداخلية �سكلت 
الهيئة فريق عمل داخلي للطوارئ 
والأزمات، واأ�سدرت �سل�سلة ر�سائل 
وا�ستبدلت  مل��وظ��ف��ي��ه��ا،  ت��وع��وي��ة 
والن�سراف  احل�سور  اإثبات  اآلية 
ببطاقة ممغنطة، وكثفت حمالت 

التعقيم ملرافقها الداخلية.

برنامج »خرباء« ي�صهد اإقبااًل كبريًا يف قطاع التميز والريادة يف �صرطة دبي �صرطة دبي تطمئن على �صالمة املبتعثني عرب االت�صال املرئي
•• دبي-الفجر:

عبد  اللواء  معايل  من  بتوجيهات 
العام  ال��ق��ائ��د  امل�����ري  خ��ل��ي��ف��ة  اهلل 
املبا�سر  ب��ال��ت��وا���س��ل  دب���ي  ل�سرطة 
الطلبة  �سالمة  على  لالطمئنان 
احتياجاتهم،  ومتابعة  املُبتعثني 
املبتعثني  ال��ط��ل��ب��ة  جم��ل�����س  ع��ق��د 
اإدارة  مع  بالتعاون  دب��ي  �سرطة  يف 
اجتماعات  وال�ستقطاب،  البعثات 
عن بعد مع املُبتعثني خارج الدولة 
املتحدة  ال����ولي����ات  ���س��م��ل��ت  ال���ت���ي 
املتحدة  وامل���م���ل���ك���ة  الأم����ري����ك����ي����ة 
ع���رب مكاملات  وذل����ك  واأ����س���رتال���ي���ا، 
اأو�ساعهم  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف  م��رئ��ي��ة 
ال�����س��ح��ي��ة واح��ت��ي��اج��ات��ه��م يف ظل 
الأن����ب����اء ال��ع��امل��ي��ة امل���ت���داول���ة حول 

مر�س كورونا.
الذين حتدث معهم  الطلبة  واأك��د 
البلو�سي  من�سور  الدكتور  املقدم 
وال�ستقطاب  البعثات  اإدارة  مدير 
يف الإدارة العامة للموارد الب�سرية، 
ال�سيخ  اهلل  عبد  الدكتور  والنقيب 
رئ����ي���������س جم���ل�������س املُ���ب���ت���ع���ث���ني يف 
بكامل  متتعهم  على  دب��ي،  �سرطة 
لكافة  واأخ��ذه��م  والعافية  ال�سحة 
والوقاية  ال�����س��الم��ة  ا����س���رتاط���ات 

•• دبي-الفجر:

اأك����د ���س��ع��ادة ال���ل���واء ال���دك���ت���ور عبد 
العبيديل،  ال�����رزاق  ع��ب��د  ال��ق��دو���س 
م�ساعد القائد العام ل�سوؤون التميز 
والريادة، اأن برنامج "خرباء التميز 
من  اإط���الق���ة  مت  ال����ذي  والريادة" 
قبل قطاع التميز والريادة يف بداية 
العام اجلاري بهدف متكني القدرات 
والكوادر لر�سم وت�سميم وا�ست�سراف 
م�ستقبل �سرطة دبي، وذلك يف اإطار 
الذي  للخم�سني"  "ال�ستعداد  ع��ام 
اأعلنه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل"  "رعاه  دب���ي 
اآل نهيان  زاي����د  ب��ن  ال�����س��ي��خ حم��م��د 
القائد  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل 
الأعلى للقوات امل�سلحة، �سهد اقباًل 
كبرياً من قبل موظفي القطاع من 

الع�سكريني واملدنيني.

االبتكار يف القدرات املوؤ�ص�صية
وقال اللواء العبيديل اإن �سرطة دبي 
وانطالقاً من توجهها ال�سرتاتيجي 
املوؤ�س�سية"  ال��ق��درات  يف  "البتكار 
حري�سة على ال�ستثمار يف كوادرها 

اأن القيادة العامة ل�سرطة دبي قطعت 
التميز  ك��ب��رية يف جم���ال  م�����س��اف��ات 
املوؤ�س�سات  م��ن  واأ���س��ح��ت  وال���ري���ادة، 
حمليا  اإليها  ي�سار  التي  ال�سرطية 
يف  والتميز  للريادة  كعنوان  وعامليا 
ال��ع��م��ل امل��وؤ���س�����س��ي، وال��ربن��ام��ج يعد 
ا�ستكمال لهذه امل�سرية، نظراً لرفد 
اجلديدة،  ب��امل��ع��ارف  ب��ه  امل��ل��ت��ح��ق��ني 
واملمار�سات  واخل����ربات  وال��ت��ج��ارب 
نحو  وتوجيههم  احلديثة،  العاملية 
يتنا�سب  مبا  منها  ال�ستفادة  كيفية 
ال��ع��م��ل يف ���س��رط��ة دبي،  ن���ظ���ام  م���ع 
ومب����ا ي�����س��ه��م يف حت��ق��ي��ق الأه�����داف 

ال�سرتاتيجية ل�سرطة دبي.

م�صار الربنامج
الدكتور  العقيد  ق���ال  ج��ان��ب��ه  وم���ن 
مكتب  مدير  املعيني  الرحمن  عبد 
التميز  قطاع  يف  املوؤ�س�سي  التطوير 
ُي�سرف عليه  اإن الربنامج  والريادة، 
مكتب التطوير املوؤ�س�سي، حيث يتم 
املر�سحني للربنامج،  اإع��داد وح�سر 
للتدريب  اإخ�������س���اع���ه���م  ث����م  وم�����ن 
ملحاور  وف���ق���اً  وال��ع��م��ل��ي،  ال���ن���ظ���ري 
مع  لتتما�سى  اختيارها  مت  رئي�سية 
حلكومة  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال���ت���وج���ه���ات 
ق��ادة لكل  دبي وللدولة، مع حتديد 

كافة  يف  واإع��داده��ا  املوؤهلة  الب�سرية 
التخ�س�سات ومنها التميز والريادة، 
ليكونوا على اأمت ال�ستعداد للتعامل 
ومواكبة  امل�ستقبلية،  التحديات  مع 
التوجهات والروؤى التي ت�سعى اإليها 
الريادي  دوره����ا  ل��ت��ع��زي��ز  الإم������ارات 

والعاملي.

ا�صرتاتيجيات
ان برنامج  العبيديل  اللواء  واأو�سح 
خ�����رباء ال��ت��م��ي��ز م�����س��ت��م��د م���ن عدة 
ا�سرتاتيجيات منها مئوية المارات 
 ،2021 الم��ارات  وروؤي��ة   ،2071
وا�سرتاتيجية   ،2021 دبي  وخطة 
وا�سرتاتيجية  ال���داخ���ل���ي���ة،  وزارة 
القيادة العامة ل�سرطة دبي، م�سرياً 

بالكفاءات  ي��ت��م��ت��ع��ون  مم���ن  حم���ور 
املطلوبة وفق تخ�س�سات حمددة.

واأ�سار العقيد املعيني اإىل اأن برنامج 
نظري  م�سارين  ل��ه  التميز  خ���رباء 
وع��م��ل��ي، ف��ف��ي امل�����س��ار ال��ن��ظ��ري يتم 
ت���دري���ب امل��ن��ت�����س��ب��ني ع��ل��ى ع����دد من 
بالتميز  ال���ع���الق���ة  ذات  امل��وا���س��ي��ع 
اأف�سل  ع��ل��ى  والط������الع  وال����ري����ادة 
امل��م��ار���س��ات ال��ع��امل��ي��ة ب��الإ���س��اف��ة اىل 
العمل،  وور����س  التدريبية  ال���دورات 
اما امل�سار العملي يتم فيه تنفيذ عدد 
من الأبحاث باأ�سراف قادة التدريب 
الم��ارات ومبا  لأجندة مئوية  وفقاً 

يخدم ا�سرتاتيجية �سرطة دبي.

خطة الربنامج
اأن خطة  امل��ع��ي��ن��ي  ال��ع��ق��ي��د  واأو����س���ح 
ب��رن��ام��ج خ����رباء ال��ت��م��ي��ز ت��ت��م��ث��ل يف 
امل�ست�سارين  على  املنت�سبني  ت��وزي��ع 
تقرير  ورف������ع  ال���ب���ح���وث،  لإع��������داد 
اأثر  وقيا�س  ال��ربن��ام��ج،  مبخرجات 
املنت�سبني،  واع���ت���م���اد  ال����ربن����ام����ج، 
وحت����دي����د امل�����س��ت�����س��اري��ن م����ن قبل 
م�ساعد القائد العام ل�سوؤون التميز 
وال����ري����ادة، واإع������داد ال���ربن���ام���ج، ثم 
والعملي،  ال��ن��ظ��ري  امل�����س��ار  حت��دي��د 

وحفل التخرج.

.  gov.ae
اهلل  عبد  النقيب  اأك��د  جانبه،  م��ن 
ال�سيخ اأن الت�سال املرئي بالطلبة 
الوقوف على  اإىل  املُبتعثني يهدف 
وال�ستماع خلططهم  احتياجاتهم 
ت��ل��ك التي  ال��ت��دري�����س��ي��ة وخ��ا���س��ة 
�سيتم تطبيقها يف بع�س اجلامعات 
عن بعد اإىل جانب التن�سيق معهم 
من  والتاأكد  احتياجاتهم  وتوفري 
���س��الم��ت��ه��م وت���ق���دمي الإر������س�����ادات 
ل��ه��م، م�سرياً  ال���الزم���ة  ال�����س��ح��ي��ة 

املُتبعة من فايرو�س كورونا.
الطلبة  ال��ب��ل��و���س��ي  امل���ق���دم  ووج����ه 
بتعليم  املبتعثني ب�سرورة اللتزام 
املُتبعة  ال�����س��الم��ة  وا�����س����رتاط����ات 
بها،  ي���در����س���ون  ال��ت��ي  ال���ب���ل���دان  يف 
ل�سرطة  العامة  القيادة  اأن  موؤكداً 
دائ��م معهم من  توا�سل  على  دب��ي 
خالل "من�سة ايفاد"، والتي تعنى 
مدار  على  لهم  خدماتها  بتوفري 
https:// :ال�ساعة عرب الرابط
efaad.dubaipolice.

اأن الطلبة وبف�سل اهلل تعاىل  اإىل 
والعافية  ال�سحة  بوافر  يتمتعون 
وحري�سون على تطبيق الإر�سادات 
على  وان��ه��م  ال�سحية  والتعليمات 
توا�سل م�ستمر مع القيادة العامة 

ل�سرطة دبي عرب من�سة اإيفاد.
من جانبهم، تقدم الطلبة بال�سكر 
اجلزيل اإىل القيادة العامة ل�سرطة 
معهم  امل�ستمر  التوا�سل  على  دبي 
ع���ل���ى توفري  ال����دائ����م  واحل����ر�����س 

احتياجاتهم.
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اأخبـار الإمـارات
اقت�صادية عجمان حُتّذر من رفع اأ�صعار الكّمامات واملعّقمات

•• عجمان-الفجر:

وّجهت دائرة التنمية القت�سادية يف عجمان منافذ بيع املواد الطبية وال�سيدليات 
يف الإمارة اإىل عدم رفع اأ�سعار الكّمامات ومواد التعقيم على خلفية ارتفاع الطلب 
عليها من قبل امل�ستهلكني يف الفرتة احلالية بالتزامن مع الأو�ساع الراهنة املتعّلقة 
بفريو�س كورونا ) كوفيد- 19( واأو�سح امل�سوؤولون يف اإدارة الرقابة وحماية امل�ستهلك 
اأ�سعارها  اأن ا�ستغالل ارتفاع الطلب ال�ستهالكي على هذه املواد والقيام برفع  اإىل 
يعترب ممار�سة خمالفة لأحكام القوانني ذات ال�سلة بحماية حقوق امل�ستهلك، واأن 
اأثناء احلمالت  اإىل املخالفات والغرامات  املعنية  املن�ساآت  اأن يعر�س  �ساأنه  ذلك من 
بهذا  الكامل  اللتزام  من  للتاأكد  حالياً  الدائرة  بها  تقوم  التي  املكّثفة  التفتي�سية 
اإىل  اأية منافذ بيع خمالفة  امل�ستهلكني يف حال ر�سد  الدائرة  التعميم. كما تدعوا 

التعاون والإبالغ عنهم عرب الت�سال على مركز الت�سال.

�صحة اأب�ظبي تعتمد معيارا جديدا لت�صليم االأدوية ملنازل املر�صى قريبا 
•• اأبوظبي-وام:

اأ�سدرت دائرة ال�سحة اأبوظبي - اجلهة التنظيمية لقطاع الرعاية 
ال�سحية يف الإمارة - معيارا جديدا ب�ساأن خدمة ت�سليم الأدوية ملنازل 
املر�سى والتي �سيتم تطبيقها قريبا وفق منظومة واإجراءات حمددة، 
الرتاخي�س  على  �ستح�سل  ال��ت��ي  ال�سيدليات  جميع  ل��دى  وذل���ك 

الالزمة لذلك بعد ا�ستيفاء متطلبات املعيار اجلديد.
واأو�سحت الدائرة اأن املعيار اجلديد يحدد حزمة من املتطلبات التي 
ت�سمن الت�سليم الآمن لالأدوية مبا يف ذلك مراعاة �سروط تخزين 
اأن الأدوي��ة التي يتم ت�سليمها للمر�سى حتوي ختم  واحلر�س على 
الإجراءات  اتباع  و�سمان  قبل  من  فتحها  ي�سبق  ومل  املنتج  اإغ��الق 

الالزمة للحفاظ على �سرية معلومات املر�سى وغريها.
للمري�س  الأ�سلية  الطبية  الو�سفة  توفر  اأن  اإىل  الدائرة  واأ���س��ارت 
اأو كن�سخة مطبوعة  الإل���ك���رتوين  ال��ن��ظ��ام  ك��ان��ت ع��ن ط��ري��ق  ���س��واء 
التي  ب��الإج��راءات  البدء  من  ال�سيدليات  ميكن  اأ�سا�سيا  �سرطا  يعد 
و�سعتها لت�سليم الأدوية على اأن يتم حتديد هوية امل�ستلم �سواء كان 
املعيار اجلديد  اأن  الدائرة  واأك��دت  اأو من ينوب عنه.  املري�س نف�سه 
ما  ت��وظ��ي��ف  ع��ل��ى  حر�سها  يعك�س  الأدوي�����ة  لت�سليم  اأط��ل��ق��ت��ه  ال���ذي 
ي�سهده العامل موؤخرا من ثورة على �سعيد الت�سال والتوا�سل حيث 
انت�سر مفهوم التو�سيل للمنازل على نطاق وا�سع وملختلف املنتجات 
فكرة تطوير معيار جديد ميكن  لدرا�سة  الدائرة  دعا  ال��ذي  الأم��ر 
ال�سيدليات من تقدمي مثل هذه اخلدمة ملحتاجيها من خالل و�سع 

حتقيقها  ال�سيدليات  على  والواجب  الوا�سحة  املتطلبات  من  عدد 
على  الدائرة  و�ستعمل  باخلدمة.  اخلا�س  الرتخي�س  على  لتح�سل 
بها  �ستقوم  التي  املقننة  الإج����راءات  جميع  وفاعلية  ك��ف��اءة  �سمان 
املتابعة  خالل  من  للمر�سى  الأدوي��ة  لت�سليم  املرخ�سة  ال�سيدليات 
والتدقيق على ال�سيدليات و�سمان تطبيقها الإجراءات التي ت�سمن 
املقام  يف  املر�سى  و�سالمة  �سحة  وو���س��ع  ل��الأدوي��ة  الآم���ن  الت�سليم 
الأول كما �ستقوم بدرا�سة اأداء املعيار اجلديد وال�سبل املتاحة لتعزيز 
وتدعو  م��ن��ه.  امل�ستفيدين  على  بها  ي��ع��ود  ال��ت��ي  وامل��ن��اف��ع  خم��رج��ات��ه 
ت�سليم  ترخي�س  على  احل�����س��ول  يف  ال��راغ��ب��ة  ال�سيدليات  ال��دائ��رة 
الأدوية يف الإمارة اإىل التوا�سل مع دائرة تراخي�س الرعاية ال�سحية 
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ناق�س م�صتجدات الو�صع الراهن وا�صتعدادات االإمارة وجهوزيتها للتعامل مع كافة ال�صيناريوهات

برئا�صة حمدان بن حممد .. املجل�س التنفيذي الإمارة دبي يعقد اجتماعه عن بعد

وال�ستمرارية  العمليات  ان�سيابية 
من اأجل موا�سلة توفري اخلدمات 
احتياجاتهم  وتلبية  للمتعاملني 
وخمتلف  الأوق�������������ات  ج���م���ي���ع  يف 
ال���ظ���روف. وق���ال ���س��م��وه : ترتكز 
دبي  ح��ك��وم��ة  يف  ال��ع��م��ل  منهجية 
ع��ل��ى الرت���ق���اء ب�����الأداء م��ن خالل 
ج��م��ي��ع اجلهات  ج��اه��زي��ة  ت��ع��زي��ز 
التكّيف  على  وقدرتها  احلكومية 
خالل الأزمات وا�ستكمال دورها يف 
خدمة املتعاملني يف كل الظروف؛ 
ل��دي��ن��ا ف��ر���س��ة لرت�سيخ  وب��ال��ت��ايل 
م���ف���ه���وم ا����س���ت���م���راري���ة الأع����م����ال، 

التقنية  الو�سائط  على  بالعتماد 
امل����ت����ط����ورة وت���ق���ن���ي���ات الت�������س���ال 
تعك�س  خ������ط������وٍة  يف  احل�����دي�����ث�����ة 
اجل��ه��وزي��ة ال��ت��ام��ة حل��ك��وم��ة دبي 
ل���ل���ت���ع���ام���ل م�����ع ك�����اف�����ة احل�������الت 
ا�ستثنائية،  ت��داب��ري  تتطلب  ال��ت��ي 
ملواكبة  ال���ك���ام���ل  وا����س���ت���ع���داده���ا 
م�ستجدات الو�سع الراهن ل�سمان 
اأعلى م�ستويات ال�سحة وال�سالمة 
جل��م��ي��ع م���وظ���ف���ي ح���ك���وم���ة دب����ي، 
العمل  ف��رق  جاهزية  من  والتاأكد 
م����ع كافة  ل��ل��ت��ع��اط��ي  احل���ك���وم���ي���ة 
ال�سيناريوهات املحتملة، وتوظيف 

املُ�ستجد  ك����ورون����ا  ف����ريو�����س  م����ن 
ع���ل���ى ثقته  و�����س����دد  وم���واج���ه���ت���ه، 
ب��ال��ك��وادر ال��ب�����س��ري��ة ال���ق���ادرة على 
ال�سيناريوهات  كافة  مع  التعاطي 
�سالمة  ي�����س��م��ن  مب����ا  امل��ح��ت��م��ل��ة 
وا�ستمرارية  و�سحتهم  اجل��م��ي��ع 
احل����ي����اة. ك��م��ا دع����ا ���س��م��وه خالل 
اللتزام  ����س���رورة  اإىل  الج��ت��م��اع 
لالإجراءات  املبا�سرة  وال�ستجابة 
من  ال�سادرة  والتعليمات  املُتخذة 
موؤكداً  الدولة،  يف  املعنية  اجلهات 
ت�سكل  ال�ستجابة  ه��ذه  اأن  �سموه 
املرحلة  ه����ذه  يف  وط��ن��ي��اً  م��ط��ل��ب��اً 

اآل  ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دب��ي  رعاه  ال����وزراء حاكم  جمل�س 
املا�سية  ال�������س���ن���وات  خ����الل   ، اهلل 
اإىل فر�س  ال��ت��ح��دي��ات  يف حت��وي��ل 
جانب  اإىل  م،  وال���ت���ق���دُّ ل��ل��ت��ط��وي��ر 
العمل امل�سرتك والتن�سيق امل�ستمر 
ب��ني اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة ل�سمان 
تقدمي  وموا�سلة  العمل  ان�سيابية 
خدمات عالية اجلودة للمتعاملني 
خمتلف  يف  املجتمع  رف���اه  وتعزيز 

الظروف.
بعد  ع�����ن  الج����ت����م����اع  ع���ق���د  ومت 

توظيف  يف  ري�����ادت�����ن�����ا  وت�����اأك�����ي�����د 
التكنولوجيا والبتكار لرفد العمل 
احل��ك��وم��ي وت��وف��ري ح��ل��ول تواكب 
ف�ساًل  وامل�������س���ت���ج���دات  امل���ت���غ���ريات 
بني  امل�سرتك  التعاون  تعزيز  ع��ن 
لتجاوز  احلكومية  جهاتنا  جميع 
غري  واأداء  ب��ك��ف��اءة  ال���ف���رتة  ه���ذه 
من  والعامل  ن�سهده  وما  م�سبوق، 
حولنا اليوم هو امتحان �سنجتازه 
�سمو  و���س��ك��ر  اهلل.  ب�����اإذن  ب��اق��ت��دار 
اجلهات  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
عملها  على  واخل��ا���س��ة  احلكومية 
للوقاية  ون���ه���اراً  ل��ي��اًل  امل��ت��وا���س��ل 

ا�ستمرارية  ل��دع��م  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ب��ك��ف��اءة عالية  ال��ع��م��ل وال��ت��ع��ام��ل 
امل�ستوى مع املتغريات ومبا ي�سمن 
احلفاظ على الأداء والإنتاجية يف 
خمتلف اجلهات احلكومية. واأ�سار 
�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن 
حكومة  اأن  اإىل  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د 
دب���ي اأر����س���ت من���وذج���اً ُي��ح��ت��ذى يف 
ال���ت���ح���ول ال���رق���م���ي واجل���اه���زي���ة 
التقنية والقدرة على التعامل مع 
والأزم��ات م�ستفيدًة من  الطوارئ 
احلديثة  التكنولوجية  منظومتها 
ذات امل�ستوى العاملي، والتي ت�سمن 

•• دبي-وام:

بن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  برئا�سة 
حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم ويل 
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، 
بن  ال�سيخ مكتوم  �سمو  ومب�ساركة 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
لرئي�س  الأول  النائب  دب��ي  حاكم 
ال�سيخ  و�سمو  التنفيذي،  املجل�س 
را�سد  ب����ن  ب����ن حم���م���د  م���ن�������س���ور 
العليا  اللجنة  رئي�س  م��ك��ت��وم،  اآل 
عقد  وال���ك���وارث،  الأزم�����ات  لإدارة 
امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم������ارة دبي 
مب�ساركة  ُبعد  عن  اجتماعه  ام�س 
ملناق�سة  التنفيذي  املجل�س  اأع�ساء 
م�������س���ت���ج���دات ال����و�����س����ع ال����راه����ن 
وا���س��ت��ع��دادات وج��ه��وزي��ة الإم����ارة 

للتعامل مع كافة ال�سيناريوهات.
اأن  دب�����ي  ع���ه���د  ���س��م��و ويل  واأك�������د 
املرحلة التي مير بها العامل اليوم 
والعمل  اجل��م��ي��ع  ت��ك��ات��ف  تتطلب 
ال��واح��د، وتغيري يف  الفريق  ب��روح 
حم���دودة،  ل��ف��رتة  حياتنا  اأ���س��ل��وب 
باتباع  املجتمع  توعية  �سرورة  مع 
للتعامل  �سحية  حياتية  اأمن����اط 
ال��راه��ن، كما  ال��و���س��ع  بفطنة م��ع 
���س��ي��ن��ت��ج من  م����ا  اأن  ����س���م���وه  اأك������د 
ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة م��ن درو�����س وِعربرَ 
���س��ي�����س��ت��ف��ي��د م��ن��ه��ا اجل��م��ي��ع ويتم 
لنقوي  خ��ط��ط��ن��ا  يف  ت�����س��م��ي��ن��ه��ا 
جهوزيتنا،  م���ن  ون���رف���ع  م��ن��اع��ت��ن��ا 
متطورة  لبنية  دب��ي  ام��ت��الك  واأن 
وم����وؤه����ل����ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م����ع ح����الت 
ل��روؤي��ة �ساحب  ال��ط��وارئ هو نتاج 

املجتمع  اأف�����راد  ���س��الم��ة  ل�����س��م��ان 
اأنف�سنا وعائالتنا يف هذه  وحماية 
املرحلة احل�سا�سة، مع التاأكيد على 
الإج����راءات واخلطوات  كافة  دع��م 
احتادياً  العمل  فرق  تتخذها  التي 
فريو�س  انت�سار  ملواجهة  وحملياً 
عليه  وال�سيطرة  امل�ستجد،  كورونا 
واخلطط  ل���ل���ربوت���وك���ولت  وف���ًق���ا 
ال�سحة  م��ن��ظ��م��ة  م����ن  امل���ع���ت���م���دة 
بالدولة،  املعنية  واجلهات  العاملية 
اأن  �����س����م����وه ع����ل����ى  ������س�����دد  ب���ي���ن���م���ا 
الجراءات املُتخذة هدفها الأ�سمى 
هو حماية الأرواح والتي تعد اأغلى 
خالل  املجل�س  وناق�س  منلك.  م��ا 
املو�سوعات  م��ن  جملًة  الج��ت��م��اع 
املهمة يف �سوء امل�ستجدات الراهنة 
لتفعيل  املتبعة  الإج�����راءات  واأه���م 
ُب��ع��د يف اجلهات  ع��ن  العمل  ن��ظ��ام 
اجلهات  تلك  وت��زوي��د  احلكومية، 
الالزمة  والتقنيات  الأدوات  بكافة 
التكنولوجية  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ي��ة 
جاهزية  تعزيز  م��ن  متكنها  ال��ت��ي 
كوادرها للعمل عن بعد بل وزيادة 
و�سمان  اإن���ت���اج���ي���ت���ه���م،  م�����س��ت��وى 
ان�سيابية الأداء وت�سيري العمل عن 
ُبعد ب�سكل اآمن وفّعال و�سريع ومبا 
ي�سمن موا�سلة تقدمي اخلدمات 
الذكية  املن�سات  عرب  للمتعاملني 
والتفاعل  ال��ت��ن�����س��ي��ق  وا����س���ت���م���رار 
بني  العمل  يف  والتكامل  املتوا�سل 
خم��ت��ل��ف اجل���ه���ات و���س��م��ان جناح 
وفاعلية منوذج العمل عن بعد يف 
ال�ستثنائي  ال��و���س��ع  م��ع  التعامل 

الراهن.

الط�ارئ حاالت  مع  للتعامل  وم�ؤهلة  متط�رة  لبنية  دبي  امتالك  وراء  والتقدم  للتط�ير  فر�س  اإىل  التحديات  حت�يل  يف  را�صد  بن  حممد  روؤية  دبي:  عهد  • ويل 
املُتخذة هدفها حماية االأرواح فهي اأغلى ما منلك والتقيُّد بالتعليمات ال�صادرة من اجلهات املخت�صة واجب وطني  • االإجراءات 

اإقرار الروؤية عرب املنازل الأبناء االأ�صر املنف�صلة
 اجتماع عن بعد للجنة االأطفال املحرومني من الرعاية 

االجتماعية لالطالع ومناق�صة ل�ائح حماية االأطفال يف ال�صارقة

غرفة عجمان ُت�صكل فريق عمل االإجراءات ال�قائية 
وُتفعل نظام العمل عن بعد لبع�س فئاتها 

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�سارقة   حمكمة  رئي�س  احلو�سني  مطر  علي  �سامل  امل�ست�سار  �سعادة   تراأ�س 
الرعاية  من  املحرومني  الأطفال  لرعاية  الدائمة  اللجنة  رئي�س  ال�سرعية 
ال��دوري للجنة، )وال��ذى عقد عن بعد(  الجتماعية يف ال�سارقة، الجتماع 
�سرطة  ع��ام  قائد  ال�سام�سي  ال��زري  �سيف   ال��ل��واء  �سعادة  من  كل  مب�ساركة 
ال�سارقة، نائب رئي�س اللجنة و�سعادة عفاف املري، ع�سو املجل�س التنفيذي 
اللجنة،  �سر  اأم��ني  الجتماعية،  اخل��دم��ات  دائ���رة  رئي�س  ال�سارقة،  لإم���ارة 
والهوية  اجلن�سية  ادارة  م��دي��ر  ال��ع��ب��دويل  فا�سل  ج��م��ال  العميد  و���س��ع��ادة 
بال�سارقة  الطبية  املنطقة  م��دي��ر  ال��زرع��وين  حممد  و���س��ع��ادة   بال�سارقة، 
للتعليم،  ال�سارقة  جمل�س  رئي�س  الكعبي  م�سبح  �سعيد  الدكتور  و�سعادة 

والأ�ستاذ اأحمد اإبراهيم، مقرر اللجنة وال�سيد علي فخرا نائب مدير اإدارة 
بعد  والتوا�سل عن  الت�سال  اللجنة نظام  ا�ستخدمت  الطفل. وقد  حماية 
وفق منظومة )فيديو كونفرن�س(، كاأول جهة تبادر با�ستخدام هذه التقنية 
قيادتنا  قبل  من  ال�سامية  التو�سيات  مع  متا�سيا  اجتماعاتها،   تنظيم  يف 
الر�سيدة، وتوجيهاتها با�ستخدام تلك التقنيات لإدارة الجتماعات عن بعد 

وفق التدابريالحرتازية، والوقائية. 
لدور  التنظيمية  ال��الئ��ح��ة  ع��ل��ى  اإج��ت��م��اع��ه��ا  خ���الل  اللجنة  اط��ل��ع��ت  ح��ي��ث 
الرعاية الجتماعية بالإمارة، وقامت مبراجعة التو�سيات ال�سابقة واتخاذ 
اأقرت اللجنة  املنا�سبة ب�سانها. ونظراً للظروف ال�سحية الراهنة  القرارات 
البدء بتطبيق نظام الروؤية اخلارجية يف املنازل وفق التفاقية املوقعة بني 

الطرفني.

•• عجمان-الفجر: 

يف اإط����ار ح��ر���س غ��رف��ة جت���ارة و���س��ن��اع��ة ع��ج��م��ان ع��ل��ى ���س��الم��ة موظفيها 
ب�سكل  اخل��دم��ات  وت��ق��دمي  ال��ع��م��ل  بيئة  اإ���س��ت��م��راري��ة  و���س��م��ان  ومتعامليها 
متكامل، �سكلت غرفة عجمان فريق عمل الإجراءات الوقائية بهدف تفعيل 
جملة من الإج��راءات الحرتازية وو�سع خطة عمل ممنهجة للوقاية من 
فريو�س كورونا امل�ستجد )كوفيد 19(، وذلك �سمن الإجراءات التي تتبعها 

حكومة دولة الإمارات.
واأو�سحت فاطمة ال�سويدي رئي�س فريق عمل الإجراءات الوقائية، اإن مهام 
الفريق تتلخ�س يف اعداد ومتابعة خطة عمل للوقاية من فريو�س كورونا، 
وتطبيق جملة من املمار�سات الوقائية وتعميمها على املوظفني واملتعاملني 
مبا ي�سمن �سالمة اجلميع، واعداد خطة اإدارة املخاطر و جهوزية الغرفة 

للحالت الطارئة اإىل جانب التن�سيق مع ادارة الزمات والطوارئ.
الب�سمة، وتطبيق  ا�ستخدام جهاز  باإلغاء  مو�سحة ان غرفة عجمان قامت 
نظام العمل عن بعد لبع�س الفئات من املوظفني وهم فئة كبار املوظفني 
المرا�س  ا�سحاب  املوظفني  فئة  احل��وام��ل،  امل��وظ��ف��ات  فئة  ال�سن،  وك��ب��ار 
املزمنة وذلك ملدة اإ�سبوعني قابلة للتمديد، بال�سافة اإىل العمل على تعقيم 
مبنى الغرفة ب�سكل م�ستمر وتنظيم ور�س عمل توعوية ت�ستهدف املوظفني 

وامل�ستخدمني بالتعاون مع اجلهات ال�سحية يف الإمارة.  
التكنولوجيا  م�ساريع  اإدارة  مدير  العو�سي  فاطمة  اأ���س��اف��ت  جانبها  م��ن 
غرفة  يف  التكنولوجية  التحتية  البنية  جهوزية  على  الذكية،  واخل��دم��ات 
عجمان للعمل عن بعد للفئات الوظيفية التي ي�سملها القرار، حيث بداأت 
غرفة عجمان فعلياً يف اإ�ستخدام بع�س من الربامج والتطبيقات الإلكرتونية 
ومنها برامج خا�سة بالجتماعات عن بعد ما بني موظفي الغرفة وال�سركاء 

واملتعاملني.
اإلكرتونية  خدمات  توفر  عمل  بيئة  توفري  على  الغرفة  حر�س  واأو�سحت 
داعية  اعمالهم،  ومن��و  الع�����س��اء  ا�ستدامة  يف  ت�سب  ان  �ساأنها  م��ن  وذك��ي��ة 

وا�ستالم  املن�ساأ  �سهادة  خلدمة  الإل��ك��رتوين  املنفذ  خدمات  من  لالإ�ستفادة 
�سهاداتهم يف اأي وقت من خالله، وذلك بعد التقدمي على اخلدمة الكرتونياً 
املن�ساأ  �سهادة  طباعة  تتم  خالله  من  مرجعي  برقم  املتعامل  تزويد  ليتم 
امل�سدقة واملختومة من اجلهاز اخلا�س باخلدمة يف اي وقت دون مراجعة 

موظفي تقدمي اخلدمة. 

العدد 12885 بتاريخ 2020/3/17   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1511/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/2176 جتاري كلي، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره ) 4310473.44 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : م�سرف ابوظبي ال�سالمي -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله:جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- راكي�س كومار جويل بن كي�سان �ساند )كفيل �سامن( - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

،  جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2019/12/17 اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)4310473.44( درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ وال بيع العقار وهو عبارة عن فيال - مبنطقة وادي 
ال�سفا 6 - رقم الر�س 1218 - ا�سم املبنى R mirador -v-166 والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا 
ملقت�سيات ن�س املادة 295 من قانون الجراءات املدنية ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن .
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12885 بتاريخ 2020/3/17   

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2492/2019/60 امر اداء    

مو�سوع الدعوى :طلب امر اداء بتكليف املطلوب �سدها المر بان توؤدي للطالبة مبلغ وقدره 
)242.786.92( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والر�سوم 

وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماه
طالب الإعالن : جلوبال �سيبينج اند لوجي�ستيك�س �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله :  علي ا�سماعيل حممد عبداهلل الزرعوين -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- ا�س اي ات�س للتجارة العامة �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه

 جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : 

العامة  للتجارة  ات�س  اي  ا���س  عليها/  املدعي  ب��ال��زام   2019/10/20 بتاريخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
�س.ذ.م.م بان توؤدي للمدعية جلوبال �سيبينج اند لوجي�ستيك�س �س.ذ.م.م مبلغ )242.876.92( درهم والفائدة 
والر�سوم  ال�سداد  مت��ام  وحتى  يف:2019/9/28  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  القانونية 
وامل�سروفات ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة والمر م�سمول بالنفاذ املعجل بقوة القانون، ولكم 

احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية التجارية
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اأخبـار الإمـارات

-الرتبية تر�صد معلمني واإداريني م�صجلني باأكرث من م�صمى وظيفي
-الت�صديد على التزام املعلمني بح�صور احل�ص�س التفاعلية
-رفع ك�صوف بالبيانات املحدثة 25 مار�س كحد اأق�صى

جامعة دبي تعلن ا�صتعدادها لتطبيق برنامج التعليم عن بعد
•• دبي-وام:

تبداأ جامعة دبي يوم 21 مار�س اجلاري يف تطبيق برنامج التعليم عن 
املعلومات وكلية  اإدارة الأعمال، والهند�سة وتقنية  بعد يف جميع كلياتها 
�سرع يف  وال��ذي  لديها  التنفيذي  التطوير  اإىل مركز  بالإ�سافة  القانون 
تعليمات  مع  متا�سياً  مكثف  وب�سكل  بعد  عن  ال���دورات  من  ع��دد  تقدمي 

واإر�سادات وزارة الرتبية والتعليم للوقاية من فريو�س كورونا.
م�ستعدة  اجلامعة  اإن  دبي  رئي�س جامعة  الب�ستكي  عي�سى  الدكتور  وقال 
مبواعيدها  املحا�سرات  لتقدمي  والتقني  والإداري  التعليمي  بطاقمها 

وباأ�سلوب جديد ومتطور .

.م�سريا اإىل اأن الغاية من التعليم عن بعد لي�س فقط ا�ستخدام اأ�ساليب 
متطورة ومبتكرة بل من اأجل تعزيز التعليم احلقيقي والفعال .. كما اأكد 
اأن املطلوب هو جودة التعليم والرتكيز على الطلبة والتفاعل معهم من 

خالل تقدمي من�سات تفاعلية ومتطورة.
تقنية  ق�سم  ومدير  اجلامعة  رئي�س  نائب  املرقب  نا�سر  الدكتور  وق��ام 
�ستبداأ  اجلامعة  اأن  لهم  ليوؤكد  الطلبة  جميع  مع  بالتوا�سل  املعلومات 
العادية  وباملواعيد  اأب��ري��ل   2 وحتى  مار�س   21 من  بعد  عن  بالتعليم 

للمحا�سرات.
ات�سالت  ا�ستقبال  دبي قد حر�س على  الت�سجيل يف جامعة  ق�سم  وك��ان 

الطلبة وار�سادهم اإىل الرابط اخلا�س بالتعلم عن بعد.

حميد النعيمي ي�صدر مر�ص�ما ب�صاأن حك�مة عجمان الرقمية
•• عجمان - وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س 
ا�ستبدال م�سمى  ب�ساأن  اأمرييا  اليوم مر�سوما  الأعلى حاكم عجمان 

حكومة عجمان الرقمية.
ي�ستبدل م�سمى  اأن  2020 - على  ل�سنة     5 - رقم    املر�سوم  ون�س 
املركزية حلكومة عجمان  الإدارة  الرقمية وم�سمي  حكومة عجمان 
الرقمية  لي�سبح  دائرة عجمان الرقمية  وذلك اأينما ورد يف املر�سوم 
الأمريي رقم  9   ل�سنة 2017 اأو يف اأي ت�سريع اآخر ول يرتتب على 

ا�ستبدال امل�سمى اأي م�سا�س باحلقوق واللتزامات.
ل�سنة   9 رق��م  الأم��ريي  املر�سوم  8 من  و   3 املادتني  ن�سا  وي�ستبدل 

التاليني. بالن�سني   2017
تنظيم  يعاد  نفاذه  تاريخ  من  واعتبارا  املر�سوم  ه��ذا  اأحكام  مبوجب 
دائرة  ت�سمى   حكومية  دائ���رة  لتكون  الإلكرتونية  عجمان  حكومة 
الرقمية   عجمان  با�سم  اخ��ت�����س��ارا  اإل��ي��ه��ا  وي�����س��ار  ال��رق��م��ي��ة   عجمان 

وتلحق برئي�س املجل�س التنفيذي .
ه��ي��ك��ل تنظيمي يعده  ل��ل��دائ��رة  ي��ك��ون  اأن  ع��ل��ى  امل��ر���س��وم  ن�����س  ك��م��ا 
لأحكام  وفقا  ويعتمد  احلكومية  اجلهات  مع  بالتن�سيق  العام  املدير 

الت�سريعات املحلية ال�سارية يف الإمارة .
اأحكام  اأو يخالف  اآخر يتعار�س  اأي ت�سريع  اأو حكم يف  اأي ن�س  يلغى 
يف  وين�سر  ���س��دوره  تاريخ  من  املر�سوم  بهذا  ويعمل   .. املر�سوم  ه��ذا 

اجلريدة الر�سمية.

هيئة النقل ت�صكل جلنة ا�صتمرارية االأعمال و تطبق نظام العمل عن بعد
•• عجمان-الفجر

�سكلت هيئة النقل جلنة ا�ستمرارية 
�سعادة مدير عام  برئا�سة  العمال 
ال��ه��ي��ئ��ة وع�����س��وي��ة ك��ل م��ن املدير 
نائباً  العمليات  لقطاع  التنفيذي 
للرئي�س، كما ت�سم اللجنة ع�سوية 
املدراء التنفيذين و مدراء الإدارات 
و م��دي��ر مكتب ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة و 
���س��اب��ط ام����ن امل��ع��ل��وم��ات و ممثل 
التنفيذي  ال���ف���ري���ق  يف  ال���ه���ي���ئ���ة 
للطوارئ و الزم��ات و الكوارث يف 

عجمان 
وبالتن�سيق  اللجنة   �ستعمل  حيث 
العمال  ا����س���ت���م���راري���ة  جل��ن��ة  م���ع 
تنفيذ  ع��ل��ى  ع��ج��م��ان  ح��ك��وم��ة  يف 
الحرتازية  وال��ت��داب��ري  ال���ق���رارت 
والوقائية للحد من مر�س كرونا 
ع��ل��ى �سالمة  ل��ل��ح��ف��اظ  امل�����س��ت��ج��د 

الداخلي  امل���وق���ع  ع���رب  ال��ر���س��م��ي��ة 
ل��ت��وع��ي��ه��م ب���ط���رق ال����وق����اي����ة من 

مر�س كرونا امل�ستجد. 
و اأ�ساف �سعادته انه �سيتم تطبيق 
نظام  تفعيل  بعد  عن  العمل  نظام 
العمل عن بعد لبع�س الفئات من 
املوظفني ابتداًء من الثنني املوافق 
16 مار�س اجلاري، ملّدة اأ�سبوعني 
) قابلة للتجديد (، على اأن ي�سمل 
املوظفات  ب��ع��د  ع���ن  ال��ع��م��ل  ن��ظ��ام 
احل���وام���ل، والأم���ه���ات ال��ت��ي يعلن 
اأطفاًل من ال�سف التا�سع فما دون 
الوظيفية  م��ه��ام��ه��ن  تتطلب  ول 
العمل،  �سرورة تواجدهن يف مقر 
وامل�سابني  ال���ه���م���م،  واأ�����س����ح����اب 
�سعف  وح���الت  مزمنة  ب��اأم��را���س 
املناعة واأعرا�س تنف�سية بالإ�سافة 
العمرية  الفئة  من  املوظفني  اإىل 

التي تتجاوز 60 عاماً.
موظفي و متعاملي الهيئة.

وق��������ال �����س����ع����ادة ع���م���ر ب�����ن عمري 
ح���ر����س���ت ع���ل���ى ت��ن��ف��ي��ذ م����ب����ادرات 
الهيئة  مل���ب���اين  ال����دائ����م  ال��ت��ع��ق��ي��م 

�سالمة  ت�سع  الهيئة  اإن  املهريي: 
حيث  اهتماها  اأوىل  من  املوظفني 

اخ���ر  ن�������س���ر  و  ال���ن���ق���ل  و�����س����ائ����ل  و 
اجلهات  من  ال�سادرة  التحديثات 

املعا�صات: تفعيل نظام العمل عن بعد يف مراكز �صعادة املتعاملني باإمارة راأ�س اخليمة واإمارة الفجرية 
•• اأبوظبي-الفجر: 

للمعا�سات  ال��ع��ام��ة  الهيئة  اأع��ل��ن��ت 
بدء  ع��ن  الجتماعية  والتاأمنيات 
منظومة  لتفعيل  الأوىل  امل��رح��ل��ة 
ب��ع��د يف م��راك��ز �سعادة  ال��ع��م��ل ع��ن 
راأ�س  اإم����ارة  م��ن  ك��ل  يف  املتعاملني 
اخل��ي��م��ة واإم������ارة ال��ف��ج��رية، حيث 
املراكز  هذه  خدمات  تقدمي  �سيتم 
للهيئة  الإل����ك����رتوين  امل���وق���ع  ع���رب 
 ،  www.gpssa.gov.ae
�سمن باقة اخلدمات التي توفرها 
امل�ستفيدة  الفئات  ملختلف  الهيئة 
من خدماتها، كما �سيتاح احل�سول 
ع��ل��ى ه����ذه اخل����دم����ات م���ن خالل 
الت�����س��ال ب��ال��رق��م امل��ج��اين للهيئة 
80010.  وقالت حنان ال�سهالوي 
املعا�سات  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 

يف املرحلة املقبلة وقد بداأت بالفعل 
تطبيق هذا النظام يف مراكز �سعادة 
راأ�س  اإم����ارة  م��ن  ك��ل  يف  املتعاملني 

اخليمة واإمارة الفجرية.
�ست�سفيد  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  واأو����س���ح���ت 
التكنولوجية  التحيتة  بنيتها  من 
املتطورة بعد قيامها بعملية التحول 
ال���رق���م���ي ال�����ذي ح����ول ك���ث���رياً من 
اإلكرتونية،  خدمات  اإىل  خدماتها 
حيث �ستدعم هذه البيئة توجهات 
الهيئة احلالية لتفعيل نظام العمل 
بعد ملواجهه كافة الحتمالت  عن 
وحفاظاً على م�سالح كافه الفئات 
امل�ستهدفة من خدماتها. واأو�سحت 
املتعاملني  �����س����ع����ادة  م�����راك�����ز  اأن 
اأبوظبي ودبي  الأخ��رى املتوفرة يف 
زالت  م��ا  ال��ق��ي��وي��ن  واأم  وال�����س��ارق��ة 
وتدر�س  للجمهور  خدماتها  تقدم 

���س��م��ن ت��وج��ي��ه��ات ح��ك��وم��ة دول���ة 
الإمارات الرامية اإىل  تعزيز �سل�سة 
والحرتازية  ال��وق��ائ��ي��ة  ال��ت��داب��ري 
�سالمة  على  ح��ر���س��اً  تتبعها  ال��ت��ي 
تعمل  واملقيمني  املواطنني  و�سحة 
نظام  لتفعيل  خ��ط��ة  ع��ل��ى  ال��ه��ي��ئ��ة 
العمل عن بعد يف خمتلف مراكزها 

بعد  ع��ن  ال��ع��م��ل  تطبيق  اإم��ك��ان��ي��ة 
كافة  تدعو  الهيئة  اأن  غري  عليها، 
الفئات امل�ستفيدة من خدماتها اإىل 
الإلكرتونية  اخل��دم��ات  ا�ستخدام 
ع��ل��ى م��وق��ع ال��ه��ي��ئ��ة الإل���ك���رتوين 
حفاظاً  مراكزها  زي��ارة  عن  عو�ساً 
يتوافق  مبا  وذل��ك  �سالمتهم  على 
ال��ت��وج��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة التي  م���ع 
ال�سحية  اجل���ه���ات  ع��ن��ه��ا  اأع���ل���ن���ت 

املخت�سة بالدولة.
متعامليها  الهيئة  تن�سح  وق��ال��ت 
احل�ساب  خ�����الل  م����ن  مب��ت��اب��ع��ت��ه��ا 
على   )gpssaae( امل�����وح�����د 
تويرت/  ان�����س��ت��ج��رام/  يف  ق��ن��وات��ه��ا 
اأج���ل  الط���الع على  في�سبوك م��ن 
�ستعلن عنها  التي  امل�ستجدات  اأبرز 
الهيئة م��ن وق��ت لآخ��ر ع��ن ك��ل ما 

يتعلق ب�سوؤون املعا�سات.

اعتبار من اليوم 

رفع تقارير اإجناز اأ�صب�عية عن مراحل تطبيق التعليم عن بعد
••  دبي - حم�شن را�شد

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  وج��ه��ت 
التعليمية  امل����ج����ال���������س  م����������دراء 
والنطاق والأوائل ومدراء املدار�س 
الدولة  م�ستوى  على  احلكومية 
اآلية  لتنفيذ  بينهم  فيما  التن�سيق 
التعليمية  العملية  �سري  ت�سمن 
اأن  اك��م��ل وج��ه على  ع��ن بعد على 
اأ�سبوعية  اإجن���از  تقارير  رف��ع  يتم 
للقطاع املعني  باملجال�س التعليمية 
التعليم  نظام  تطبيق  مراحل  عن 

عن بعد.
جميع  ت����ب����داأ  اأن  امل����ق����رر  وم������ن   
اليوم  من  اعتباراً  امل��دار���س  اإدارت 
 2020-3-17 املوافق  الثالثاء 
على  للتاأكيد  التقارير  تلك  برفع 
نظام  لتطبيق  امل���دار����س  ج��اه��زي��ة 

التعليم عن بعد.
 كما �ستت�سمن تلك التقارير ر�سد 
ك���ام���ل لإجن������از م��ع��ل��م��ي امل���دار����س 
على  ال��ت��دري��ب  ل��ف��رتة  احلكومية 

لبد  رفعها  املطلوب  التقارير  اأن 
ح�سور  م��ت��اب��ع��ة  ت��ت�����س��م��ن  واأن 
ال�����ك�����وادر ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة والداري��������ة 
التدريبية،  ل����ل����دورات  وال��ف��ن��ي��ة 
التي  التحديات  كافة  ع��ن  ف�ساًل 

تواجه التطبيق.
ولفتت اإىل اأن التقارير امل�سار اإليها 
التزام  م���دى  تت�سمن  واأن  لب���د 
الإداري�����ة  امل���ه���ام  بتنفيذ  امل��ع��ن��ي��ني 
املوكلة اإليهم خالل املرحلة املقبلة، 
مدى  متابعة  �سرورة  اإىل  م�سرية 
احل�س�س  بتنفيذ  املعلمني  التزام 
الأ�سبوعني  خ�����الل  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 

بنظام  يتعلق  م��ا  ك��اف��ة  مت�سمنة 
التعليم عن بعد.

الوزارة  اأرف��ق��ت  مت�سل  �سياق  ويف 
تو�سيحي  من���وذج  تعميممها  م��ع 
احلكومية  املدار�س  اإدارات  طالبت 
تنفيذ  م��ت��اب��ع��ة  ب���ه���دف  ب��ت��ع��ب��ئ��ت��ه 
عن  الدرا�سية  للح�س�س  املعلمني 

بعد.
املادة  ا�سم  النموذج  ذل��ك  وت�سمن 
وال�سعبة،  وال�������س���ف  ال���درا����س���ي���ة 
احل�سة  ت��ن��ف��ي��ذ  ت���و����س���ح  وخ����ان����ة 
م��ن ع��دم��ه، ك��م��ا اأرف���ق���ت ال����وزارة 
حل�سر  من���وذج  ذات���ه  التعميم  م��ع 

التي  ب���ع���د  ع����ن  ال���ت���ع���ل���ي���م  ن����ظ����ام 
املوافق  امل��ا���س��ي  الأح�����د  ان��ط��ل��ق��ت 
15 مار�س اجلاري ومن املقرر اأن 
املقبل  اخلمي�س  فعالياتها  تختتم 

املوافق 19 من ال�سهر ذاته.
جميع  ت�ستعد  مت�سل  ���س��ي��اق  ويف 
املدار�س احلكومية واخلا�سة على 
نظام  لتطبيق  ال���دول���ة  م�����س��ت��وى 
التعليم عن بعد اعتباراً من الأحد 
اجلاري  مار�س   22 املوفق  املقبل 

وحتى الثاين من اأبريل املقبل.
واأو�سحت الوزارة يف تعميم وجهته 
احلكومية  املدار�س  اإدارات  جلميع 

املقبلني.
�سرورة  ع��ل��ى  ال��������وزارة  و�����س����ددت 
جميع  ا����س���ت���ي���ف���اء  م�����ن  ال����ت����اأك����د 
ال�سفوف الدرا�سية من احل�س�س 
وفقاً  اأ���س��ب��وع��ي��اً  ل��ه��م  امل��خ�����س�����س��ة 
جلداول احل�س�س املعتمدة ومدى 
ال����ت����زام امل��ع��ل��م��ني ب��ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا يف 

مواعيدها املحددة.
اإدارات  ال��ت��زام  اإىل ���س��رورة  ودع��ت 
املدار�س احلكومية بت�سليم تقارير 
الإجناز امل�سار اإليها ب�سكل اأ�سبوعي 
اإىل مديري النطاق ومن ثم رفعها 
التعليمية،  امل��ج��ال�����س  اإدارات  اإىل 

للدورات  املعلمني  وغياب  ح�سور 
التدريبية اخلا�سة بنظام التعليم 

عن بعد.
م��ن جهة اأخ���رى ر���س��دت ال���وزارة 
عدداً كبرياً من املعلمني و الإداريني 
ب��ع��دد م��ن امل���دار����س احل��ك��وم��ي��ة يف 
م�سجلني  ال�سمالية  واملناطق  دبي 
على  وظ��ي��ف��ي  م�سمى  م��ن  ب��اأك��رث 

نظام املنهل.
املدار�س  اإدارات  ال����وزارة  وطالبت 
ال��ت��ي مت ر���س��د ت��ل��ك احل����الت بها 
بالعمل على حتديث بيانات جميع 
كوادرها التعليمية والداري��ة وفق 
امل�����س��م��ى احل��ق��ي��ق��ي ل��ه��ا، ع��ل��ى اأن 
يكون لكل موظف مذكور  م�سمى 

وظيفي واحد.
اإدارات  ج��م��ي��ع  ال�������وزارة  وال���زم���ت 
احلالت  تلك  ت�سم  التي  املدار�س 
البيانات  حت��دي��ث  ك�����س��وف  ب��رف��ع 
اأق�ساه  م��وع��د  يف  املعنية  ل����الإدارة 
25 مار�س  امل��ق��ب��ل  الرب���ع���اء  ي���وم 

اجلاري.

 

التي هزت جميع  وباء فريو�س كورونا  انت�سار  اأزم��ة  العامل  يعي�س 
واألقت  والجتماعي.  والقت�سادي  ال�سحي  املجال  اأهمها  املجالت 
والكبري   منهم  ال�سغري  ال��ن��ا���س  ك��اه��ل  ع��ل��ى  بثقلها  الأزم����ة  ه���ذه 
هاج�ساً  اأ�سبح  بحيث  امل��ج��ه��ول(  )ال��ق��ات��ل  ال��وب��اء  انت�سار  وت�����س��ارع 
يبعث  ما  هناك  ولكن  امل��ن��زل،  وخ��ارج  داخ��ل  على حياتهم  ي�سيطر 
الراحة والطماأنينة يف النفو�س عندما ي�سعر النا�س باأن هناك من 
يقف مت�سدياً لهذا الوباء القاتل بكل الإمكانيات والو�سائل باإدارة 
واعية للمخاطر املتوقع حدوثها يف اأي حلظة. اإن الدور الذي يلعبه 
يقوم  كورونا  الإماراتي يف مواجهة جائحة فريو�س  القرار  �سانع 
على عدد من الإجراءات املعتمدة على البحث والتق�سي للح�سول 
التنبوؤ  عرب  الأزم��ة  اإدارة  من  مكنته  التي  الالزمة  املعلومات  على 
للتعامل  املنا�سب  املناخ  وتهيئة  املتوقعة،  الوباء  واجتاهات  باأماكن 
والق�ساء  بها  للتحكم  املنا�سبة  التدابري  باتخاذ  الأزم���ة  ه��ذه  مع 
الإماراتي.  املجمتع  اأو احلد منها ل�سالح  اأو تغيري م�سارها  عليها 
اأزمة جائحة فريو�س كورونا هو تقليل  اإن الهدف الرئي�س لإدارة 
اإىل احلد الأدن��ى. ولكي نفهم كيف تعامل �سانع القرار  اخل�سائر 
ال�سوؤال  اإىل الإجابة عن  اإدارة  هذه الأزم��ة؛ نتطرق  الإماراتي يف 

التايل:
اأم وقائية  ا�ستباقية  اأزمة  اإدارة  الإماراتي  القرار  هل اعتمد �سانع 

لل�سيطرة على جائحة فريو�س كورونا ؟
اعتمد �سانع القرار الإماراتي الإدارة الإ�ستباقية منذ بدايتها من 
خالل توجيه كل الإماكانات والو�سائل املادية لتجهيز امل�ست�سفيات 
وامل��ط��ه��رات وتعقيم  الأدوي�����ة  وت��وف��ري  ال�سحي  ب��ال��ع��زل  اخل��ا���س��ة 
العامة والدوائر احلكومية واخلا�سة وجتهيز الإمكانات  الأماكن 
واإظهار  الإع���الم  و�سائل  خمتلف  عرب  بالتوعية  املتمثلة  املعنوية 
ال��وب��اء الذي  الإم���ارات وا�ستعدادها ملواجهة مثل ه��ذا  ق��درة دول��ة 
النا�س. ومفهوم  ا�ستعداد لالإنت�سار بني  الأب��واب وعلى  بداأ يطرق 
الإجراءات ال�ستباقية هنا هو اإح�سا�س �سانع القرار مبدى خطورة 
اإنت�سار الفريو�س. وت�ستهدف الإجراءات ال�ستباقية تدمري عدوى 
فريو�س كورونا الذي لديه القدرة على الإنت�سار ال�سريع بني النا�س 
دون ال�سعور به اإل بعد فرتة احل�سانة البيولوجية حلامل املر�س.

ال�ستنفار  ب��اإع��الن  الوقائية  الإدارة  ال��ق��رار  �سانع  اعتمد  بينما 
الوقائي �سد فريو�س كورونا كونه ميثل خطراً يف حلظة م�ستقبلية 
معينة وذلك من خالل و�سع جمموعة من اخليارات وحتديدها، 
وحتديد نوع التحرك املطلوب وحجمه وال�سرعة املطلوبة للق�ساء 
على العدوى امل�سببة لوباء فريو�س كورونا امل�سنف �سمن اخلطر 
الداهم يف ا�سرتاتيجيات اإدارة الأزمات والكوارث لدولة الإمارات. 
الحتمالت  جلميع  مفتوحة  الوقائي  التحرك  اإج����راءات  وت��ك��ون 
واجلامعات  امل��دار���س  داخ��ل  والتواجد  التجمعات  من  احل��د  ومنها 

والنوادي والحتفالت، حفظاً لل�سالمة العامة.
قبل  م��ن  املتبعة  والوقائية  ال�ستباقية  الإج����راءات  لحظنا  واإذا 
نف�س  يف  وقائية  ا�ستباقية  ج��اءت  فاإنها  الإم��ارات��ي،  ال��ق��رار  �سانع 
انت�سار وباء فريو�س كرونا يف مرحلة  ا�ستباقية كون  الوقت، فهي 
من  القادمني  امل�سافرين  طريف  عن  للدولة  للدخول  ال�ستعداد 
دول ينت�سر فيها هذا الوباء . وهي اإج��راءات وقائية كونها تنطلق 
من اأن فريو�س كورونا ُيعترب خطر داهم وال�ستعداد للق�ساء عليه 

يكون ب�ستى الطرق الوقائية.
القرار  املتخذة من قبل �سانع  الإج��راءات  اإىل جمموعة  وبالعودة 
الإم����ارات����ي يف اأول ان��ت�����س��ار ل��ل��ف��ريو���س خ����ارج ب���وؤرت���ه الأ���س��ل��ي��ة يف 
املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة  بداية من تعقيم  ال�سينية،  يوهان 
واجلامعات  امل��دار���س  يف  ال��درا���س��ة  تعطيل  اإىل  ال��ع��ام��ة  والأم���اك���ن 
وانتهاًء باإيقاف كل الأن�سطة ذات ال�ستخدام املختلط واملتكرر مثل 
العامة  واحل��دائ��ق  الأف���راح  و���س��الت  واملقاهي  الريا�سية  ال��ن��وادي 
الوقائية  ال�ستباقية  الإج���راءات  تلك  اأظهرت  وال�سواظئ...اإلخ. 
الإج����راءات  م��ع  مقارنة  لف��ت  ب�سكل  وفاعليتها  جناحها  املتخذة 

املتخذة ل�سناع القرار يف الدول اخلليجية والعربية والأجنبية.
وما يلفت الأنظار اإليه هو تطور ا�سرتاتيجيات اإدارة الأزمة ل�سانع 
القرار الإماراتي اإن�سانياً. ففي خ�سم اأزمة فريو�س كورونا القاتل 
اإدخال اجلوانب الن�سانية �سمن  مل ين�س �سانع القرار الإماراتي 
ا�سرتاتيجيتهم ال�ستباقية عرب تاأ�سي�س مدينة الإمارات الإن�سانية 
يوهان  يف  ال��ف��ريو���س  انت�سار  ب���وؤرة  يف  العالقني  ال��ع��رب  وا�ستقدام 
ال�سينية ووفرت لهم كل المكانات الالزمة ل�سمان �سالمتهم من 

فريو�س كورونا.
العوامل التي اأدت اإىل جناح �سانع القرار الإماراتي يف اإدارة اأزمة 

فريو�س كورونا:
ووقائياً  ا�ستباقياً  الأزم��ة  اإدارة  ا�ستعرا�س  �سبق من  ما  من خالل 
احتواء  يف  ال��ق��رار  �سانع  جن��اح  اإىل  اأدت  التي  العوامل  ن�ستخل�س 

الأزمة حتى الآن وهذه العوامل تتمثل مبا يلي:
حيث مت اإعالمهم بكل ما  للنا�س،  املقدمة  املعلومات  �سفافية   .1

ي�ستجد من حالت الإ�سابة وحالت ال�سفاء.
دقة  ينم عن  والوقائي، حيث   ال�ستباقي  القرار  اتخاذ  �سرعة   .2

املعلومات ال�سحية والمنية.
اجلهات  جلميع  القرار  �سانع  من  منحت  التي  ال�سالحيات   .3

املنوطة باإدارة اأزمة كورونا.
والإخال�س يف العمل من قبل القيادات العليا  الوطني  ال�سعور   .4

والدنيا خلق روح الإلتزام واحلر�س لدى النا�س.
توقفت حالت  حيث  املتخذة،  ل��الإج��راءات  الإيجابية  النتائج   .5
الأ�سابات ب�سكل كبري وال�سيطرة عليها اإ�سافة اإىل حالت ال�سفاء 
العزل  وم�ست�سفيات  الطبية  الكوادر  جاهزية  توؤكد  التي  ال�سريعة 

ال�سحي.
ا�سرتاتيجية  القرار  �سانع  قدم  حيث  اإن�سانياً،  الأزم��ة  اإدارة   .6
ار�سال  وق��ائ��ي��ة  م��راك��ز  تا�سي�س  ع��رب  اإن�����س��ان��ي��ة  وق��ائ��ي��ة  ا�ستباقية 
طائرات جللب العالقني العرب من بوؤرة انت�سار الفريو�س يف يوهان 

ال�سينية اإىل مدينة الإمارات الإن�سانية يف اأبوظبي.

     د. معني �صالح امليتمي
كلية االإمارات للتكنولوجيا/ اأبوظبي

اإدارة �صانع القرار االإماراتي 
الأزمة فريو�س كورونا

العدد 12885 بتاريخ 2020/3/17   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 51/2020/72 تظلم جتاري  
مو�سوع الدعوى :  تظلم من القرار ال�سادر يف المر على عري�سه رقم:11/2020 جتاري   

طالب الإعالن / 1-  بنك امل�سرق )�سركة م�ساهمة عامة(  - �سفته بالق�سية : متظلم 
املطلوب اإعالنهم :1- حممد عبدالرحيم عبدالرزاق علي الفهيم 2- ابراهيم عبد الرحيم عبد 
الرزاق علي الفهيم 3- ا�سماعيل عبد الرحيم عبدالرزاق علي الفهيم 4-عبداهلل عبد الرحيم 

عبد الزراق الفهيم - �سفتهم بالق�سية : متظلم �سدهم - جمهويل حمل القامة
مو�سوع الإعالن : قد اقام عليكم التظلم املذكورة اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف 
المر على عري�سه رقم 11/2020 جتاري،  وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق  2020/3/22 
ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية   التجارية 
العدد 12885 بتاريخ 2020/3/17   

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 870/2020/60 امر اداء    

مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار المر بالزام املدعي عليهما ب�سداد مبلغ )13147( درهم والر�سوم 
وامل�ساريف والفائدة القانونية 12% من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك يف:2017/4/20

طالب الإعالن : �سركة ا�سيكو لل�سناعات )فرع دبي( - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنهما : 1- امنول لال�سا�سات والجزاء املعدنية �س.ذ.م.م 2- مهي�س مهتاين �سوهار - �سفتهما 

بالق�سية : مدعي عليهما -  جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : 

قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2020/2/20 بالزام املدعي عليهما/ امنول لال�سا�سات والجزاء املعدنية 
�س.ذ.م.م و مهي�س مهتاين �سوهار بان يوؤديا بالت�سامن للمدعية �سركة ا�سيكو لل�سناعات )فرع دبي( مبلغ 
)13147( درهم والفائدة القانونية 9% �سنويا من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك يف:2017/4/20 وحتى ال�سداد التام 
والر�سوم وامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة، ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 15 

يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية التجارية
العدد 12885 بتاريخ 2020/3/17   

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 869/2020/60 امر اداء    

مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار المر بالزام املدعي عليهما ب�سداد مبلغ )43331( درهم والر�سوم 
وامل�ساريف والفائدة 12% من تاريخ ا�ستحقاق كل �سيك وحتى ال�سداد التام

طالب الإعالن : �سركة ا�سيكو لل�سناعات )فرع دبي( - �سفته بالق�سية : مدعي 
���س.ذ.م.م 2-مهي�س مهتاين �سوهار - �سفتهما بالق�سية :  اإعالنهما : 1- جراغ للمقاولت  املطلوب 

مدعي عليهما -  جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : 

قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2020/2/20 بالزام املدعي عليهما/ جراغ للمقاولت �س.ذ.م.م 
مبلغ  دب��ي(  )ف��رع  لل�سناعات  ا�سيكو  �سركة  للمدعية  بالت�سامن  يوؤديا  بان  �سوهار  مهتاين  مهي�س  و 
التام  ال�سداد  وحتى  �سيك  كل  ا�ستحقاق  تاريخ  من  �سنويا   %9 القانونية  والفائدة  دره��م   )43331(
والر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة، ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 

15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية التجارية
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-وام: 

�سبطت فرق هيئة البيئة واملحميات 
جهاز   1052 بال�سارقة  الطبيعية 
املحظور  ال��ط��ي��ور  اأ�����س����وات  اإ�����س����دار 
ا�ستخدامه خالل العام املا�سي ومتت 
ك��م��ا �سبطت  ب��ال��ك��ام��ل  م�����س��ادرت��ه��ا 
ح���ي���وان���اً   379 امل��خ��ت�����س��ة  ال����ف����رق 
وخطراً وحم��ظ��وراً يف حني  مفرت�ساً 
ب��ل��غ��ت ع��م��ل��ي��ات جت���ري���ف ال���رتب���ة يف 
التن�سيق  دون  م��ن  ال��ربي��ة  امل��ن��اط��ق 
م����ع ال��ه��ي��ئ��ة 37 ح���ال���ة جن���ح���ت يف 
ق�سم  ر���س��د  ك��م��ا  ور���س��ده��ا  �سبطها 
 102 الهيئة  يف  اخلارجي  التفتي�س 
يف  العاملة  ال�سركات  بحق  خمالفة 
امل��ن��اط��ق ال��ربي��ة. وق��ال��ت ���س��ع��ادة هنا 
البيئة  هيئة  رئي�س  ال�سويدي  �سيف 
وامل��ح��م��ي��ات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة: ت��ن��ف��ذ فرق 
التفتي�س  ع��م��ل��ي��ات  خم��ت��ل��ف  ال��ه��ي��ئ��ة 
الدورية  واملتابعة  اليومية  والرقابة 
املجل�س  ق���رارات  تطبيق  م��ن  للتاأكد 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ال���������س����ادرة ب�������س���اأن منع 
الربية  امل��ن��اط��ق  يف  البيئي  ال��ت��ده��ور 
واحلفاظ على احلياة الفطرية ومنع 
واجلبلية  ال���ربي���ة  امل��ن��اط��ق  ت�����س��وي��ه 
وم���ن���ع ا����س���ت���خ���دام اأج����ه����زة اإ�����س����دار 
من  والتاأكد  الربية  الطيور  اأ�سوات 
اخلطرة  احليوانات  وحيازة  �سوابط 
وامل���ف���رت����س���ة وم���ن���ع ���س��ي��د وح���ي���ازة 
البحرية  اأو  الربية  املهاجرة  الطيور 

كما تقوم بتطبيق القانون الحتادي 
رقم 11 ل�سنة 2002 ب�ساأن تنظيم 
ومراقبة الجتار الدويل باحليوانات 
وال����ن����ب����ات����ات امل�����ه�����ددة ب���الن���ق���را����س 
والقانون الحتادي 22 ل�سنة2016 
احليوانات  ح����ي����ازة  ت��ن��ظ��ي��م  ب�������س���اأن 
اخلطرة واملفرت�سة . وتابعت:  يقوم 
باملتابعة  اخل��ارج��ي  التفتي�س  ق�سم 
امل�ستمرة مل�ساريع ال�سركات يف املناطق 
الربية ومدى التزامها بال�سرتاطات 
جمال  يف  اإليها  املوجهة  والتعليمات 
الخت�سا�س ومت�سيط منطقة العمل 
بالأ�سجار  امل�سا�س  ع��دم  م��ن  للتاأكد 
والتاأكد  الت�ساريح  ومتابعة  املعمرة 
مواقع  وم��ت��اب��ع��ة  ���س��الح��ي��ت��ه��ا  م���ن 
�سلبية  مم��ار���س��ات  لأي  جتنباً  العمل 
التدهور  يف  ت�����س��ه��م  خم���ال���ف���ات  اأو 
البيئي وقد ر�سد الق�سم خالل العام 

املا�سي 102 خمالفة بحق ال�سركات 
ولفتت   . ال��ربي��ة  املناطق  يف  العاملة 
ت�سدرت  ال�����س��واء  خم��ّل��ف��ات  اأن  اإىل 
تلتها  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  امل���خ���ال���ف���ات  ق���ائ���م���ة 
خمّلفات العمليات الفنية والإنتاجية 
وكان  الحتطاب  خمالفات  ث��م  وم��ن 
ال�سواء  خمّلفات  خمالفات  اإج��م��ايل 
العام  املحررة خالل  املخّلفات  واإلقاء 
و�سل  فيما  خم��ال��ف��ة   975 امل��ا���س��ي 
ع���دد خم��ال��ف��ات الحتطاب  اإج��م��ايل 
ال�سويدي  واأ�سارت  خمالفات.   4 اإىل 
اأعمالها  توا�سل  الهيئة  ف��رق  اأن  اإىل 
يف  التفتي�سية  ب��ح��م��الت��ه��ا  امل��ت��ع��ّل��ق��ة 
ال��ربي��ة وق���د ح���دد القانون  امل��ن��اط��ق 
�سروطاً عدة للتنزه يف املناطق الربية 
ك��م��ا ح����دد خم��ال��ف��ات وغ����رام����ات ملن 
اأنواع  ت�سعة  هناك  اأن  حيث  يلتزم  ل 
من املخالفات ترتتب عليها غرامات 

مب��وج��ب ال���ق���رار ت���ب���داأ م���ن 1000 
درهم وت�سل اإىل 50 األف درهم وذلك 
وفقاً لنوع املخالفة. ويحظر القانون 
لأحكام  املخالفة  الأن�سطة  ممار�سة 
واملحلية  الحت�����ادي�����ة  ال��ت�����س��ري��ع��ات 
من  وال��ت��ي  البيئة  حل��م��اي��ة  املنظمة 
الطبيعي  ب��ال��ن��ظ��ام  الإ����س���رار  ���س��اأن��ه��ا 
والت�سبب  ال���ربي���ة  امل��ن��اط��ق  ل��ب��ي��ئ��ات 
على  ال�سلبي  وال��ت��اأث��ري  ت��ده��وره��ا  يف 
تلك  و�سكان  الربية  املناطق  مرتادي 
املناطق مثل: اإلقاء النفايات اخلطرة 
التخّل�س  اأو  تخزينها  اأو  دف��ن��ه��ا  اأو 
منها باأي �سكل من الأ�سكال يف بيئات 
املناطق الربية وتلويث بيئات املناطق 
ب��الأم��ن ال�سحي  ال��ربي��ة والإخ����الل 
ل��ل��ف��رد وامل��ج��ت��م��ع وجت���ري���ف الرتبة 
ال���ن���ب���ات���ي وقطع  ال���غ���ط���اء  واإت��������الف 
ذات  املعمرة  وغ��ري  املعمرة  الأ���س��ج��ار 

بغر�س  والبيئية  الوطنية  الأه��م��ي��ة 
الهيئة  وت�ستند  وغ���ريه.  الح��ت��ط��اب 
اإىل  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا  اأج��ن��دت��ه��ا  يف 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  روؤية 
ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان 
ال�سارقة  ح���اك���م  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 
وتنفيذاً لتوجيهات �سموه بخ�سو�س 
ونظافتها  و�سونها  وحمايتها  البيئة 
املجل�س  وق�����������رارات  وا����س���ت���دام���ت���ه���ا 
التنفيذي ب�ساأن منع التدهور البيئي 
وم��ن منطلق احلر�س  بها  وال��ت��زام��اً 
عليها  واحل��ف��اظ  البيئة  حماية  على 
وفقاً ل�سرتاتيجية الهيئة حيث تتم 
اأو حمالت  التوعوية  الهيئة  حمالت 
ال�������س���ب���ط وف����ق����اً خل���ط���ة م���درو����س���ة 
اأهمية  اإىل  توؤ�سر  وا�سحة  واأه����داف 
و�سرورة  ال���ربي���ة  امل��ن��اط��ق  وم��ك��ان��ة 
احلفاظ عليها وحمايتها من اأي اأذى 

اأو ت�سوه. وتاأتي حمالت ال�سبط وما 
يتبعها من حترير خمالفات مل�سلحة 
اآمنة  ببيئة  التمتع  اأجل  من  اجلميع 
ون��ظ��ي��ف��ة وم��ري��ح��ة وح��م��اي��ت��ه��ا من 
لتبقى  اأذى  اأو  ت��دم��ري  اأو  ت�����س��وه  اأي 
متنف�ساً للجميع فالهدف من حترير 
واملخالفة  مالياً  هدفاً  لي�س  املخالفة 
م���ن اأج����ل ال�����ردع وم���ن اأج����ل تذكري 
واملناطق  الل��ت��زام  ب�سرورة  اجلميع 
على  وبالتايل  للجميع  ملك  الربية 
يعمل  من  لأن  يحرتمها  اأن  اجلميع 
على ت�سويها اأو اإحلاق الأذى بها يقوم 
بعمل خاطئ و�سار ي�ستوجب املخالفة 
وحتظى هذه احلمالت بتجاوب كبري 
موؤ�سر  يف  وال�سكان  ال���زوار  قبل  م��ن 
ع��ل��ى م����دى ح���ر����س اجل���م���ه���ور على 
واحلفاظ  البيئة  بحماية  امل�ساهمة 

عليها.

•• اأبوظبي-وام:

تراأ�س معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
اآل نهيان وزير الت�سامح رئي�س جمل�س 
اإدارة �سندوق الوطن الجتماع الأول 
عقد  الذي  للمجل�س  الثانية  للدورة 

يف ق�سره باأبوظبي.
بداية  - يف  امل��ج��ل�����س  اأع�����س��اء  ورف����ع 
ال�سكر  اآي������ات  اأ����س���م���ى   - الج���ت���م���اع 
ال�سيخ  ال�سمو  اإىل �ساحب  والعرفان 
ويل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي�������د  ب����ن  حم���م���د 
الأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 
للقوات امل�سلحة على دعمه املتوا�سل 

ال��وط��ن واه��ت��م��ام ورعاية  ل�����س��ن��دوق 
�سموه الدائمة لتوفري اأ�سباب احلياة 
ال��ك��رمي��ة لأب���ن���اء وب���ن���ات الإم������ارات، 
واملادية  الب�سرية  امل����وارد  وا�ستثمار 
ال�ساملة  التنمية  مب�سرية  لالرتقاء 
والرقي  ال��ت��ق��دم  م��رات��ب  اأع��ل��ى  اإىل 
الوالد  ل��ه  املغفور  مل�سرية  ا�ستكماًل 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ 
اأ�س�س دولة  وال��ذي   ، ث��راه  طيب اهلل 
الإمارات بقوامها على ركيزة الإن�سان 

الإماراتي يف بناء الوطن وتطوره.
كل  املجل�س  اأع�ساء  الجتماع  ح�سر 
م���ن م��ع��ايل ال��دك��ت��ور خ��ل��ي��ل حممد 

و�سعادة  اخل�����وري،  ف�����ولذي  ���س��ري��ف 
ب����ن حرمل  ���س��ع��ي��د  ال���دك���ت���ور ع���ل���ي 
�سفيق  ط����الل  و����س���ع���ادة  ال���ظ���اه���ري 
ع����ب����داهلل ال���ذي���اب���ي و����س���ع���ادة ه����ادي 
�سعيد  و�سعادة  ب��دري،  طاهر  حممد 

�سلطان را�سد الظاهري.
وثمن معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  ث��ق��ة 
اإدارة  جمل�س  يف  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
�سندوق الوطن، والتي تعك�س اإميان 
والعمل  العطاء  بقيم  الكامل  �سموه 
ال�سكر  معاليه  وج���ه  ك��م��ا  اخل����ريي، 
اإىل جمل�س الإدارة ال�سابق لل�سندوق 

ال��ف��ع��ال خالل  ب���دوره���م  .. م�����س��ي��دا 
ال�سنوات املا�سية، وكذلك البناء على 

ما مت و�سعه من اأهداف و�سيا�سات.
الوطن  ���س��ن��دوق  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأك�����د 
الهادف،  الوطني  للعمل  مثال  يعد 
رجال  م�ساهمات  خ���الل  م��ن  وذل���ك 
تاأ�سي�سه،  منذ  ال�سندوق  يف  الأعمال 
و�سركاء  رئي�سيا  ج���زءا  ب��اع��ت��ب��اره��م 
التنمية،  م�����س��رية  اأ���س��ا���س��ي��ني يف من��و 
املجتمع،  على  ب��ال��ف��ائ��دة  ي��ع��ود  ومب��ا 
داعياً ال�سركات الوطنية اإىل الإ�سهام 
وتوجهات  اأه�����داف  دع���م  يف  ال��ف��اع��ل 

ال�سندوق.

�سندوق  اإدارة  جم��ل�����س  واع���ت���م���د 
ت�سكيل  الج���ت���م���اع  خ����الل  ال���وط���ن 
التابعة ملجل�س الإدارة والتي  اللجان 
العامة  الأه������داف  ���س��ت��ق��وم مب��ت��اب��ع��ة 
للمرحلة  ال�سندوق  عمل  وب��رن��ام��ج 
تطوير  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  امل���ق���ب���ل���ة، 
التف�سيلية  ال�سرتاتيجية  اخل��ط��ة 
ل���الأع���وام امل��ق��ب��ل��ة، ومب���ا ي��ت��واف��ق مع 
اأرقى املعايري التنموية والقت�سادية 
ال�سندوق  مكانة  لتعزيز  احل��دي��ث��ة، 
يف  لل�سراكة  يحتذى  ع��امل��ي  كنموذج 

العمل املجتمعي.
اجلهود  تكثيف  اأهمية  املجل�س  واأك��د 

اأه����داف ال�سندوق  اإجن����اح  اأج���ل  م��ن 
التنمية  وحت����ق����ي����ق  امل���ج���ت���م���ع���ي���ة 

يف  وامل�ساركة  وامل�ساهمة  امل�ستدامة، 
الريادية  وامل�����س��اري��ع  الأف���ك���ار  ت��ب��ن��ي 

العملية  ت����خ����دم  ال����ت����ي  وامل���ب���ت���ك���رة 
التنموية يف الدولة.

نهيان بن مبارك يرتاأ�س االجتماع االأول ملجل�س اإدارة �صندوق ال�طن يف دورته الثانية

••ال�شارقة _ الفجر:

لتكامل  وت���ف���ع���ي���ال  ا�����س����ت����م����رار 
امل�ستوى  على  املتخذة  الإج����راءات 
ال��وط��ن��ي ال��رام��ي��ة اإىل احل���د من 
/كوفيد- كورونا  فريو�س  انت�سار 

./19
بحثت  البيئية  ج��ه��وده��ا  اإط����ار  يف 
�سركة  م������ع  احل����م����ري����ة  ب����ل����دي����ة 
اأوج���ه  “بيئة”  للبيئة  ال�����س��ارق��ة 
التعاون امل�سرتك والتن�سيق لو�سع  
الحرتازية  والتدابري  الإج��راءات 
امل����ت����اح����ة مل���ن���ع ان����ت����ق����ال ال����ع����دوى 
بهدف  واحل�����ف�����اظ  وال����ف����ريو�����س 
احلفاظ على �سحة و�سالمة اأفراد 

املجتمع.
ال�سام�سي  را���س��د  م��ب��ارك  وال��ت��ق��ى 
ممثلي  مع  احلمرية  بلدية  مدير 

“بيئة”  للبيئة  ال�����س��ارق��ة  ���س��رك��ة 
�ساجنورجو  “رافيل  م����ن  ك�����اًل 
لإدارة  التنفيذي  لوبيز” الرئي�س 
العامة  والنظافة  النفايات  جمع 

وع���ب���داهلل حم��م��د ع��ب��داهلل مدير 
عمليات النظافة “تنظيف”، وعلي 
عبداهلل احلو�سني “مدير عمليات 
املنطقة” يف اجتماع م�سرتك عقد 

�سباح اليوم وبحث  اأوجه التعاون 
التي  الوقائية  الإج���راءات  لتعزيز 
العامة  وال��ب��ي��ئ��ة  ب��ال��ن��ظ��اف��ة  تعنى 
باعتبارها  احل��م��ري��ة  م��ن��ط��ق��ة  يف 

اأية عدوى  ملنع  الأول  الدفاع  خط 
حمتملة.

واأكد الطرفان على جمموعة من 
التدابري البيئية والوقائية الرامية 
الحرتازية  الإج�������راءات  ل��ت��ع��زي��ز 
اإط��ار حماية ووقاية  التي تاأتي يف 
املجتمع املحلي باحلمرية وتكثيف 

حمالت التنظيف.
وجى التفاق على تكثيف اإجراءات 
يف  وامل��وؤ���س�����س��ات  ل��ل��دوائ��ر  التعقيم 
تعقيم  وتكثيف  احلمرية  منطقة 
الأ�سطح التي تتعر�س للمالم�سة، 
وتنظيف  ر������س  ع���ل���ى  وال����رتك����ي����ز 
واملن�ساآت  امل����راف����ق  يف  الأ����س���ط���ح 
خمتلف  ويف  ب��ا���س��ت��م��رار  ال���ع���ام���ة 
املواقع باحلمرية، بجانب تنظيف 
ح���اوي���ات ال��ن��ف��اي��ات ب�����س��ك��ل دوري 
لغ�سلها  اآم���ن  م��وق��ع  وتخ�سي�س 

وت��ع��ق��ي��م��ه��ا، ع������الوة ع���ل���ى زي�����ادة 
والتعقيم  ال��ر���س  واآل���ي���ات  م��ع��دات 
احلمرية  م��ن��ط��ق��ة  يف  وال��غ�����س��ي��ل 

وتكثيفها.
اأ�����س����اد م���ب���ارك را�سد  م���ن ج��ه��ت��ه 
ال�سام�سي، مدير بلدية احلمرية، 
مب�ستوى التعاون والتن�سيق الذي 
�سركة  مع  احلمرية  بلدية  يجمع 
وتنفيذ  “بيئة”،  للبيئة  ال�سارقة 
والوقائية  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
بجانب  عالية،  بفاعلية  املطلوبة 
واملعدات  الآليات  اأحدث  ا�ستخدام 
التنظيف  ع��م��ل��ي��ات  يف  امل���ب���ت���ك���رة 
وال��ت��ع��ق��ي��م ل��الأ���س��ط��ح، مم���ا يعزز 
لكافة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال�����س��ح��ة  م���ن 
اأف��������راد امل��ج��ت��م��ع ووق���اي���ت���ه���م من 
اخلطط  ����س���م���ن  ال����ف����ريو�����س����ات، 

املعتمدة بني الطرفني.

بلدية احلمرية تبحث مع بيئة كافة التدابري ال�قائية 
باحلمرية بهدف تعزيز االإجراءات االحرتازية امل�صرتكة 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  يف  وال�سياحة  الثقافة  دائ���رة  رئي�س  امل��ب��ارك  خليفة  حممد  معايل  اأ���س��اد 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  الكبري  والإن�ساين  الوطني  باحلر�س 
�سموه  وتوجيهات  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
باإطالق حزمة من املبادرات اجلديدة �سمن برنامج غدا21 والتي �ست�سهم يف دعم 
النمو القت�سادي وتعزيزه ، وتعزيز ال�سياحة ب�سكل خا�س باعتبارها رافدا رئي�سيا 
من روافد القت�ساد املتنوع الذي تعمل اإمارة اأبوظبي على تر�سيخ اأركانه ا�ستعدادا 
للخم�سني عاما القادمة. وقال معاليه يف ت�سريح له بهذه املنا�سبة.. اإن املبادرات 

التنمية  حتقيق  يف  وال�سياحة  الثقافة  دائ���رة  يف  عملنا  دع��م  يف  ت�سهم  اجل��دي��دة 
وال�ستثمار،  الأعمال  و�سياحة  والرتفيهية  الثقافية  ال�سياحة  وتعزيز  ال�سياحية، 
يتما�سى  مبا  العمل،  فر�س  وتوفري  الدخل  م�سادر  يف  التنوع  حتقيق  جانب  اإىل 
وروؤية الإمارات 2021، وروؤيتنا يف دائرة الثقافة وال�سياحة الرامية اإىل الرتويج 
ت�سهم هذه  معاليه  واأ�ساف  لدى اجلميع.  واأوىل  عاملية مف�سلة  كوجهة  لالإمارة 
الإعفاءات يف ت�سهيل التمويل املطلوب لل�سركات النا�سئة لتو�سيع اأعمالها و�سمان 
اأنها تلعب دورا مهما يف  النجاح والنمو وبخا�سة  ا�ستمراريتها من خالل حتقيق 
حتريك عجلة القت�ساد.. نحن على ثقة تامة اأن هذه املبادرات �ست�سهم يف تعزيز 

تناف�سية اأبوظبي وريادتها ودعم م�سريتها القت�سادية والتنموية والجتماعية.

•• اأبوظبي-وام:

قال �سعادة �سعود احلو�سني وكيل دائرة الثقافة وال�سياحة يف اأبوظبي 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات  اإن  ب��الإن��اب��ة 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة رئي�س 
املجل�س التنفيذي باإطالق حزمة من احلوافز ت�ستهدف املحافظة 
على مكت�سبات اأبوظبي القت�سادية ودعم القطاع اخلا�س. واأ�ساف 
يف ت�سريح له بهذه املنا�سبة اأن هذه املبادرات �سترتك اأثرا ايجابيا 
اإعفاء  عرب  القت�سادي،  النمو  حتفيز  يف  وت�ساهم  القت�ساد  على 
اإىل تطوير  امل�ستثمرين من حزمة من الر�سوم مبا يوؤدي بالتايل 

خدماتهم يف املزيد من الأن�سطة يف خمتلف املجالت.

لقطاعي  وال��ب��ل��دي��ة  ال�سياحية  ال��ر���س��وم  جميع  اإل��غ��اء  اأن  واأ���س��اف 
ال�سياحة والرتفيه طوال هذا العام �سي�ساعد يف مواجهة التحديات 

العاملية التي تواجه القطاع ال�سياحي ب�سكل عام.
التنفيذي  املجل�س  اأعلنها  التي  املبادرات  اأن حزمة  �سعادته  واأو�سح 
ملوا�سلة  اأب��وظ��ب��ي  ح��ك��وم��ة  �سعي  ت��وؤك��د   21 غ���داً  ب��رن��ام��ج  �سمن 
العمل على حتقيق املزيد من الإجنازات يف ظل الظروف الراهنة، 
وت�سخري كافة الإمكانيات لتنفيذ املبادرات التنموية التي تتما�سى 
ي�سهم يف  21، مبا  التنموية غدارَ  للم�سرعات  اأبوظبي  برنامج  مع 
بها كوجهة  العاملي واملحلي  املجتمع  العا�سمة وثقة  تر�سيخ مكانة 
مف�سلة لال�ستثمار وممار�سة الأعمال والثقافة وال�سياحة الرتفيه 

والعالج والدرا�سة اأي�سا.

رئي�س دائرة الثقافة وال�صياحة: اإطالق حزمة املبادرات اجلديدة 
ت�صهم يف دعم النم� االقت�صادي وتعزيز تناف�صية اأب�ظبي

وكيل دائرة الثقافة وال�صياحة: حزمة املبادرات اجلديدة ت�صاهم يف حتفيز النم� االقت�صادي

دبي الذكية تطلق مبادرة ختم 100 باملائة ال ورقية
•• دبي-وام:

التي تهدف  باملائة لورقية   100 اإطالق مبادرة ختم  اأعلنت دبي الذكية عن 
ا�سرتاتيجية دبي للمعامالت  تنفيذ  اأجنزت  التي  اإىل منح اجلهات احلكومية 
ب�سكل  فارقة تبني حتولها  باملائة ختما يكون عالمة   100 بن�سبة  الالورقية 
كامل اإىل جهات ذات خدمات وعمليات رقمية ول ورقية وذلك �سمن م�ساريع 
عنها  اأعلن  التي  ال�ستة  التنموية  للم�سارات  التابع  احلكومي  التطوير  م�سار 
جمل�س دبي . وقالت �سعادة الدكتورة عائ�سة بنت بطي بن ب�سر مدير عام دبي 
التحول  وت��رية  لت�سريع  احلثيث  الذكية  دب��ي  �سعي  تواكب  امل��ب��ادرة  اإن  الذكية 
للمعامالت  دب��ي  ا�سرتاتيجية  م�ستهدفات  لتحقيق  دب���ي،  حلكومة  الرقمي 
الالورقية”، واملتمثلة يف حتويل كافة املعامالت احلكومية الداخلية ومعامالت 
 ،2021 دي�سمرب  بحلول  ولورق��ي��ة  رقمية  لت�سبح  املتعاملني  م��ع  احلكومة 
م�سرية اإىل اأن هذا الأمر �سي�سهم كذلك يف حتفيز اجلهات احلكومية الأخرى 
يف  ي�سب  ما  وه��و  الإجن��از  وت�سريع  ال�سرتاتيجية  وتطبيق  تنفيذ  ل�ستكمال 
حتقيق الهدف الأ�سمى جلعل دبي املدينة الأذكى والأ�سعد على وجه الأر�س. 
وفقاً  احلكومية  اجل��ه��ات  جهود  لورق��ي��ة  باملائة   100 ختم  م��ب��ادرة  وت�سنف 
اإىل رقمية ب�سكل كامل من خالل حجم ا�ستهالك  للجهود املطلوبة لتحولها 
الكبرية واملتو�سطة وال�سغرية، ويقدم  اأن��واع وهي: اجلهات  الورق عرب ثالثة 
اخلتم للجهات التي حققت ن�سبة 100 باملائة يف اإجنازها ل� ا�سرتاتيجية دبي 
للمعامالت الالورقية و�سمن الفئة التي تنتمي لها فقط، و�سيتم الإعالن عن 
نتائج اجلهات ب�سكل ن�سف �سنوي وتقليد اخلتم للجهات التي و�سلت للن�سبة 
بناًء على ذلك. وح�سب اإح�ساءات دبي الذكية بنهاية 2019 وبناًء على تقارير 
 60 اأكرث من  اإجن��از  اإىل ن�سبة  اجلهات احلكومية فقد و�سلت بع�س اجلهات 
باملائة مثل هيئة كهرباء ومياه دبي والقيادة العامة ل�سرطة دبي وهيئة الطرق 
واملوا�سالت والإدارة العامة لالإقامة و�سوؤون الأجانب - دبي عن فئة اجلهات 
الكبرية ودائرة الأرا�سي والأمالك عن فئة اجلهات املتو�سطة ودائرة التنمية 
والت�سويق  ال�سياحة  ودائ���رة  الب�سرية  والتنمية  املعرفة  وهيئة  القت�سادية 
التجاري وهيئة تنمية املجتمع عن فئة اجلهات ال�سغرية. وت�سعى ا�سرتاتيجية 
دبي للمعامالت الالورقية اإىل توفري اأكرث من مليار ورقة ت�ستخدم يف حكومة 
دبي كل عام مما ينقذ 130 األف �سجرة بالإ�سافة اإىل ذلك �سيوفر �سكان و زوار 
دبي 40 �ساعة لل�سخ�س الواحد يف ال�سنة واأكرث من 900 مليون درهم كانت 

�ستنفق على املعامالت الورقية.

بيئة ال�صارقة ت�صادر 1052جهاز اإ�صدار اأ�ص�ات الطي�ر خالل 2019

امل��دع��و  / ثريا بيجم  فقد 
باك�ستان     ، اق���ب���ال  حم��م��د 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )AB3957525( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0554316323

فقدان ج�از �صفر
ف��ق��د امل��دع��و  / وف���اء �سعيد 
ف���ل�������س���ط���ني   ، اخل������ط������ي������ب 
رقم  �سفره  ج���واز  اجلن�سية 
ممن  يرجى   )520815(
يعرث عليه ت�سليمه بال�سفارة 
اقرب مركز  او  الفل�سطينية 

�سرطة بالمارات. 

فقدان ج�از �صفر
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

الحتادية  الهيئة  اإدارة  جمل�س  واف��ق 
ل��ل�����س��رائ��ب خ���الل اج��ت��م��اع��ه احلادي 
ع�����س��ر ب��رئ��ا���س��ة ���س��م��و ال�����س��ي��خ حمدان 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن 
اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  امل���ال���ي���ة  وزي�����ر 
للهيئة  امل��ال��ي��ة  ال��ق��وائ��م  ع��ل��ى  الهيئة 
اعتمد  كما   2019 املالية  ال�سنة  عن 
عددا من القرارات التنفيذية املتعلقة 
ب��ال�����س��ي��ا���س��ات ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة والإداري������ة 

للهيئة واأن�سطتها الت�سغيلية.
الجتماع  خ�����الل  امل���ج���ل�������س  واط����ل����ع 
وزارة  م���ق���ر  يف  اأم���������س  ع���ق���د  ال�������ذي 
التقارير  دبي على عدد من  املالية يف 
القائمة  امل�����س��اري��ع  م�����س��ت��ج��دات  ح���ول 
الهيئة  ح��ق��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي  والإجن���������ازات 
الأوىل  امل��رح��ل��ت��ني  ت��ط��ب��ي��ق  ون���ت���ائ���ج 
والثانية مل�سروع العالمات املميزة على 
امل�ستقبلية  التبغ ومنتجاته واخلطط 
الهيئة  ع��م��ل��ي��ات  ون��ت��ائ��ج  ل��ل��م�����س��روع 
امل�سافة  ال��ق��ي��م��ة  ب�����س��ري��ب��ة  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
وا�ستالم  الن���ت���ق���ائ���ي���ة  وال�������س���ري���ب���ة 

ال�سرائب  الدورية، و�سداد  الإق��رارات 
التي  ال����س���رتداد  وط��ل��ب��ات  امل�ستحقة 

متت معاجلتها.
عليها  اطلع  التي  املوؤ�سرات  واأظ��ه��رت 
املجل�س ارتفاعا ملحوظا يف م�ستويات 
المتثال ال�سريبي فتم ت�سجيل زيادة 
الدورية  الإق���رارات  م�ستمرة يف قيمة 
بن�سبة  ارتفعت  التي  للهيئة  املقدمة 
مقارنة  املا�سي  ال��ع��ام  خ��الل   21%
بعام 2018 كما ارتفع عدد امل�سجلني 
بلغ  حيث   ،%  7 بن�سبة  الهيئة  ل��دى 
عدد الأعمال امل�سجلة ل�سريبة القيمة 
الفردي  الت�سجيل  امل�سافة من خالل 
 320.44 ال�سريبية  املجموعات  اأو 
امل�سجلني  ع���دد  وارت��ف��ع  م�سجل  األ���ف 
 1100 اإىل  الن��ت��ق��ائ��ي��ة  ل��ل�����س��ري��ب��ة 
م�������س���ج���ل، ف��ي��م��ا ب���ل���غ ع�����دد ال���وك���الء 

ال�سريبيني 355 وكيال .
واأكد �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل 
املتميزة  والنتائج  التقارير  اأن  مكتوم 
ال���ت���ي اط���ل���ع ع��ل��ي��ه��ا امل��ج��ل�����س اأك�����دت 
ال�����س��ري��ب��ي مت��ك��ن خالل  ال��ن��ظ��ام  اأن 
املنتهية  وال��ف��رتة  املا�سيني  ال��ع��ام��ني 

العام احل��ايل من حتقيق العديد  من 
مقدمتها  ويف  الرئي�سية  اأه��داف��ه  من 
تنويع م�سادر الدخل الوطني وتقدمي 
من  ع��ال  مب�ستوى  العامة  اخل��دم��ات 
بيئة  على  واملحافظة  والرقي  اجل��ودة 

م�ستدامة وبنية حتتية متكاملة.
وق���ال ���س��م��وه.. ت��وؤك��د امل��وؤ���س��رات التي 
ال�سريبي  ال��ن��ظ��ام  اأن  عليها  اطلعنا 
الإلكرتوين بالكامل الذي مت تطبيقه 
�ساهم  املمار�سات  اأف�سل  وف��ق  حمليا 
اخلا�سعني  ت�سجيع  يف  فعالة  ب�سورة 
الطوعي  الم���ت���ث���ال  ع��ل��ى  ل��ل�����س��ري��ب��ة 
باإجراءات �سهلة ت�ستند لأعلى معايري 

ال�سفافية والدقة”.
الهيئة  مت���ك���ن���ت  ����س���م���وه  واأ�������س������اف 
الفرتة  خ���الل  لل�سرائب  الحت���ادي���ة 
املا�سية من حتقيق اإجنازات ملمو�سة 
اأنظمتها  كافة جم��الت عملها ويف  يف 
ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة واأق�����ام�����ت ال���ع���دي���د من 
الفعالة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال�����س��راك��ات 
القطاعني  يف  امل��ع��ن��ي��ة  اجل���ه���ات  م���ع 
احل��ك��وم��ي واخل��ا���س و���س��ه��دت قاعدة 
تو�سعا  ال�سريبي  بالنظام  املتعاملني 

عدد  يف  امل�ستمر  الرت���ف���اع  م��ع  ك��ب��ريا 
عدد  ويف  ال���ه���ي���ئ���ة  ل�����دى  امل�����س��ج��ل��ني 
�سركات التخلي�س املعتمدة، والوكالء 

ال�سريبيني”.
واأع����رب ���س��م��وه ع��ن ارت��ي��اح��ه للنجاح 
التي  ال��ه��ام��ة  امل�����س��اري��ع  ال���ذي حققته 
املا�سية  الفرتة  خالل  الهيئة  نفذتها 
ومن بينها من�سة اخلدمات ال�سريبية 
�سريبة  ل�����س����رتداد  الإلكرتونية” 
امل�ساكن  ب��ن��اء  ع���ن  امل�����س��اف��ة  ال��ق��ي��م��ة 
اجل����دي����دة ل��ل��م��واط��ن��ني ال���ت���ي وف���رت 
م���زي���دا م���ن ال��ت�����س��ه��ي��الت ب����اإج����راءات 
لرد  الإل��ك��رتوين  والنظام  ال���س��رتداد 
تو�سعا  �سهد  ال��ذي  لل�سياح  ال�سريبة 
ال�سياح  ر�سا  معدلت  رفع  مما  كبريا 
امل�����س��ت��خ��دم��ني ل����ه وك����ذل����ك اآل����ي����ة رد 
لالأعمال  امل�����س��اف��ة  ال��ق��ي��م��ة  ���س��ري��ب��ة 
الأج���ن���ب���ي���ة ال����زائ����رة ب���الإ����س���اف���ة اإىل 
العالمات  ل��ن��ظ��ام  ال��ن��اج��ح  ال��ت��ط��ب��ي��ق 
الذي  ومنتجاته”  التبغ  على  املميزة 
ال�سريبي  ال��ت��ه��رب  مل��ك��اف��ح��ة  ي��ه��دف 
الغ�س  م����ن  امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني  وح����م����اي����ة 
التجاري واحلفاظ على �سالمة البيئة 

و�سحة الإن�سان.
ووف���ق���ا ل��ل��ت��ق��اري��ر ال��ت��ي اط��ل��ع عليها 
من�سة  �ساهمت  فقد  الإدارة  جمل�س 
الإلكرتونية”  ال�سريبية  اخل��دم��ات 
امل�سافة  ال��ق��ي��م��ة  ���س��ري��ب��ة  ل����س���رتداد 
عن بناء امل�ساكن اجلديدة للمواطنني 
ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت ال��ع��ام احل���ايل يف زيادة 
ال��ت�����س��ه��ي��الت ل��ل��م��واط��ن��ني ح��ي��ث مت 
مبالغ  ورد  ا���س��رتداد  طلبات  معاجلة 
ع��ل��ي��ه��م معايري  ان��ط��ب��ق��ت  مل��واط��ن��ني 
مليون   97 تتعدى  بقيمة  ال�سرتداد 
دره��م حتى �سهر مار�س احل��ايل بنمو 
من  اأق������ل  خ�����الل   %  15.48 ب���ل���غ 
ثالثة �سهور مقارنة بنحو 84 مليون 
وفيما  امل��ا���س��ي.  دي�سمرب  حتى  دره���م 
على  املميزة  ال��ع��الم��ات  بنظام  يتعلق 
جمل�س  ا�ستعر�س  ومنتجاته  ال��ت��ب��غ 
لل�سرائب  الحت���ادي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اإدارة 
ت��ق��ري��را ح���ول ن��ت��ائ��ج اإط����الق املرحلة 
الأوىل والثانية بالإ�سافة اإىل اخلطة 
للنظام  الثالثة  للمرحلة  امل�ستهدفة 
واخل����ط����ط امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل��ل��ت��و���س��ع يف 
اإىل  التقارير  واأ�سارت  التبغ.  منتجات 

املا�سي  مار�س  بداية  من  اعتبارا  اأن��ه 
مت م��ن��ع ا����س���ت���رياد ج��م��ي��ع اأن������واع تبغ 
ال�سجائر  ولفائف  املع�سل”  الأرجيلة 
املعرفة  غ��ري  كهربائيا  ت�سخن  ال��ت��ي 
الرقمية”  ال�����س��ري��ب��ي��ة  ال���ط���واب���ع  ب���� 
املرحلة  تطبيق  اإط���ار  يف  ال��دول��ة  اإىل 
املميزة  ال���ع���الم���ات  ل��ن��ظ��ام  ال��ث��ان��ي��ة 
من  واعتبارا  ومنتجاته”  التبغ  على 
الأول من يونيو املقبل �سيمنع توريد 
ال�سلع  ح��ي��ازة  اأو  ت��خ��زي��ن  اأو  ن��ق��ل  اأو 
وت�سمل  القرار  يف  املحددة  النتقائية 
ولفائف   - امل��ع�����س��ل   - الأرج���ي���ل���ة  ت��ب��غ 
يف  كهربائيا”  ت�سخن  التي  ال�سجائر 
ال��دول��ة ب��دون ع��الم��ات مميزة وذلك 
بعد التطبيق الناجح للمرحلة الأوىل 

تداول”  بيع  منع  مبوجبها  مت  ال��ت��ي 
اأنواع ال�سجائر التي ل  وحيازة جميع 
الرقمية”  ال�سريبية  الطوابع  حتمل 
بداية  اعتبارا من  املحلية  الأ�سواق  يف 

اأغ�سط�س املا�سي.
ك��م��ا مت اإط�����الق ت��ط��ب��ي��ق ذك���ي موجه 
منتجات  ع��ن  ل��الإب��الغ  للم�ستهلكني 
امل�سروعة من خالل م�سح  التبغ غري 
للتاأكد  الرقمية  ال�سريبية  الطوابع 
من اأنها منتجات مطابقة للموا�سفات 
ال�سريبة  ت�سديد  ومت  م��ه��رب��ة،  غ��ري 

امل�ستحقة عليها.
للتو�سيحات  الإجمايل  العدد  وارتفع 
الهيئة  اأ���س��درت��ه��ا  ال��ت��ي  ال�����س��ري��ب��ي��ة 
 464 ن��ح��و  اإىل  ل��ق��ط��اع��ات الأع���م���ال 

تو�سيحا �سريبيا يف عام 2019 منها 
اإ�سدارها  مت  ع��ام��ة  تو�سيحات   10
ون�����س��ره��ا ع���رب امل���وق���ع الإل����ك����رتوين 
خا�سا  ت��و���س��ي��ح��ا  و325  ل��ل��ه��ي��ئ��ة 
بعدد  م��ق��ارن��ة  لل�سريبة  للخا�سعني 
يف  �سدر  تو�سيحا   129 بلغ  اإجمايل 
عام 2018 منها 9 تو�سيحات عامة 

و120 تو�سيحا خا�سا.
وتلقى مركز الت�سال وخدمة العمالء 
اأكرث من 166 األف ات�سال و89 األف 
الإلكرتوين  ال��ربي��د  ع��رب  ا���س��ت��ف�����س��ار 
خ���الل ال��ع��ام امل��ا���س��ي ك��م��ا مت تقدمي 
األف مراجع   20 امل�ساعدة لأكرث من 
يف م��رك��ز دع���م داف���ع���ي ال�����س��رائ��ب يف 

الهيئة خالل عام 2019.

•• اأبوظبي-وام:

حمد  ال��دك��ت��ور  امل�ست�سار  ���س��ع��ادة  ق���ال 
للدولة  العام  النائب  ال�سام�سي  �سيف 
قيادتنا  من  وبتوجيهات  حكومتنا  اأن 
كافة  اتخاذ  يف  �سباقة  كانت  الر�سيدة 
ال��ت��داب��ري الح����رتازي����ة والإج�������راءات 
الكفيلة لدرء خماطر فريو�س كورونا 
امل�ستجد  كوفيد 19  وذلك مب�ساركة 
بطاقاتها  تعمل  التي  املعنية  اجلهات 
واإم��ك��ان��ي��ات��ه��ا ك��اف��ة الأم����ر ال���ذي اأتى 
اأث��ره يف احلد من ح��الت الإ�سابة به 
يف  ال�سائعات  اإط���الق  اأن  اإىل  م�سريا 
ه���ذا امل��و���س��وع ج��رمي��ة ي��ع��اق��ب عليها 

القانون.
�ستبا�سر  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة  اإن  ق���ال  و 
تطبيق  يف  واأم���ان���ت���ه���ا  م�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا 
ال��ق��ان��ون ب��ك��ل ح���زم ع��ل��ى م��ن يخالف 
اأح��ك��ام��ه يف ه���ذا ال�����س��اأن ح��ر���س��ا على 
املجتمع  اأف��راد  واأم��ن  العامة  امل�سلحة 
وح��ف��اظ��ا ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام ال��ع��ام وال�سلم 

املجتمعي.
وب�������ني �����س����ع����ادت����ه خ�������الل الإح�����اط�����ة 

الإعالمية التي عقدها اليوم وتناولت 
من�سات  ع�����رب  ال�������س���ائ���ع���ات  ت���������داول 
التعامل  مت  اأنه  الجتماعي  التوا�سل 
م�ستويات  ب��اأع��ل��ى  و  اح��رتاف��ي��ة  ب��ك��ل 
التي مت ر�سدها  العناية مع احل��الت 
و  ال��ف��ريو���س  يكافح  مب��ا  اكت�سافها  اأو 
بالتايل فاإن هذه احلالت ل ت�سكل يف 
الواقع خطرا يهدد املجتمع ومل تبلغ 
البع�س عن  ي���روج لها  ال��ت��ي  ال��درج��ة 

عمد اأو عن جهل .

اأن ه����ذه الإج�������راءات  واأك�����د ���س��ع��ادت��ه 
الدولة  ر�سمتها  التي  وال�سرتاتيجية 
جتعلنا يف مقدمة الدول التي تعاملت 
احرتافية  ب��ك��ل  ك���ورون���ا  م��واج��ه��ة  يف 
هذا  يف  ال�سائعات  اإط���الق  اإن  ..وق���ال 
املو�سوع جرمية معاقب عليها بالنظر 
ال�سائعات  اإذاع��ة  جرمية  خطورة  اإىل 
ال��ك��اذب��ة اأو الأخ��ب��ار وامل��ع��ل��وم��ات غري 
امل�سا�س  �ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  ال�سحيحة 
تعري�س  اأو  ال��دول��ة  يف  العام  بالنظام 

القوانني  اأدرجتها  اأمنها للخطر فقد 
اجل����زائ����ي����ة ل�����ل�����دول واع�����ت�����ربت من 
العقوبات  ذات  واجل���ن���ح  اجل���ن���اي���ات 
امل��غ��ل��ظ��ة. وق���ال اإن ان��ط��الق��ا م��ن دور 
اأمن  املحافظة على  العامة يف  النيابة 
و���س��الم��ة امل��ج��ت��م��ع وح��م��اي��ت��ه م��ن اأي 
نفو�س  واخل���وف يف  الهلع  تثري  اأم���ور 
على  نوؤكد  فاإننا  واملقيمني  املواطنني 
�سرورة عدم الن�سياق وراء ال�سائعات 

واملعلومات امل�سللة.

و اأ����س���اف :   اأن��ن��ا ر���س��دن��ا يف الآون����ة 
غري  الأ�سخا�س  بع�س  قيام  الأخ��رية 
بن�سر  امل�����س��ئ��ول��ني  وغ����ري  امل��خ��ت�����س��ني 
م���ق���اط���ع ���س��وت��ي��ة وم���ع���ل���وم���ات غري 
موثوقة وغري علمية تت�سمن �سائعات 
�سحيحة  غ����ري  وم���ع���ل���وم���ات  ك����اذب����ة 
�سواء عن درج��ة انت�سار  ك��ورون��ا  بني 
اأو عن حتركات  الدولة  الأ�سخا�س يف 
ملواجهته  واأجهزتها  ال��دول��ة  �سلطات 

والتعامل مع تداعياته .

و اأو���س��ح ���س��ع��ادت��ه اأن ه���ذا الأم����ر بلغ 
درج���ة م��ن اخل���ط���ورة اإىل ح��د اإذاع���ة 
مبنع  �سحيحة  غري  معلومات  ون�سر 
ح��رك��ة الأف�����راد واإل��زام��ه��م ال��ب��ق��اء يف 
م�ساكنهم ومنع ارتياد الأماكن العامة 
وه��و اأم��ر بالغ اخل��ط��ورة يف اآث���اره لذا 
م�ساركة  الإع������الم  و���س��ائ��ل  م���ن  اآم����ل 
النيابة العامة دورها يف تنمية الوعي 
من�ساتها  ع����رب  ب�������س���اأن���ه  امل��ج��ت��م��ع��ي 

الإعالمية املحرتمة .

و دع���ا ���س��ع��ادت��ه و���س��ائ��ل الإع�����الم اإىل 
امل�����س��اه��م��ة ال���ب���ن���اءة يف ت��وع��ي��ة اأف����راد 
املجتمع وت�سليط ال�سوء على خماطر 
ن�����س��ر ال�����س��ائ��ع��ات ال��ك��اذب��ة اأو اإط���الق 
اأو بيانات من غري خمت�س  معلومات 
م��وث��ق بحقيقة تلك  ع��ل��م  وع���ن غ��ري 

املعلومات اأو البيانات.
وب���ني اآث����ار م��ث��ل ه���ذه ال�����س��ائ��ع��ات وما 
تلحقه من اأ�سرار بالدولة يف املجالت 
والجتماعية  وال�سيا�سية  القت�سادية 

 - ال�سلبية  نتائجه  ت�سل  ق��د  م��ا  وه��و 
ال�سلم  تهديد  ح��د  اإىل   - اهلل  ق��در  ل 
املجتمعي ملا ي�ساحبها من خلق حالة 
من الذعر و اخلوف بني الأفراد - دون 
اأ�سباب حقيقة - و لأ�سباب ل �سلة لها 
يف الواقع وهو ما ينال يف جممله من 
اأمنها  امل�سرية التنموية لبلدنا ويهدد 
والنظام العام وال�سلم املجتمعي فيها. 
حمد  الدكتور  امل�ست�سار  �سعادة  قال  و 
خالل  من  اأتوجه  ال�سام�سي:    �سيف 
اىل  ال�سريفة  الإع��الم��ي��ة  من�ساتكم 
ال�سرفاء  كل  داعيا  الماراتي  املجتمع 
الجن�������راف  ع�����دم  اإىل  وامل���خ���ل�������س���ني 
يف اإط������الق ال�����س��ائ��ع��ات ب���وج���ه ع����ام و 
يف ���س��اأن ه���ذا امل��ر���س ب��وج��ه خ��ا���س و 
ع���دم الن�����زلق يف اإط����الق الأخ���ب���ار و 
اجلهات  عن  ال�سادرة  غري  املعلومات 

املعنية يف الدولة .
و اأكد �سعادته اأهمية عدم الن�سياق اإىل 
ا�ستقاء املعلومات املتعلقة بال�ساأن العام 
الدولة  يف  الر�سمية  امل�سادر  غري  من 
التي تعتمد ال�سفافية والو�سوح يف كل 

اأعمالها وما يهم املواطن واملقيم.

•• اأبوظبي-وام:

دعت  وزارة ال�سحة و وقاية املجتمع  و  الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ و الأزمات 
و الكوارث  اإىل تاأجيل اإقامة جميع حفالت الأعرا�س والفعاليات الإجتماعية يف 
�سالت الأفراح املخ�س�سة لذلك وقاعات املنا�سبات وال�سيافة بالفنادق واملنازل 
ب�سكل موؤقت وذلك اعتبارا من غد الأربعاء وملدة اأربعة اأ�سابيع على اأن يتم اإعادة 

التقييم واملراجعة بناء على م�ستجدات و�سع ال�سحة العامة يف حينه.
واأو�سحت الوزارة والهيئة يف بيان لهما اأن هذا القرار ياأتي متا�سيا مع التدابري 
املتحدة ملكافحة  العربية  الإم��ارات  املتبعة من قبل دول��ة  الوقائية  والإج���راءات 
فريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد 19 وذلك حر�سا على �سحة املواطنني واملقيمني 

وزارة  ودع��ت  التالم�س.  خ��الل  م��ن  ال��ع��دوى  لنقل  وجتنبا  �سالمتهم  و�سمان 
ال�سحة ووقاية املجتمع و الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث  
اإىل اللتزام بهذا التاأجيل املوؤقت حفاظاً على �سحة و�سالمة املجتمع. ويف حال 
تعذر التاأجيل لأ�سباب قاهرة، فينبغي اللتزام بالإجراءات الوقائية يف حفالت 
الأعرا�س وذلك من خالل اإقامتها يف قاعات الأف��راح املخ�س�سة لهذا الغر�س، 
واأن يقت�سر املدعوون على اأهل العرو�سني مع احلفاظ على امل�سافة الآمنة بني 
و مراعاة  التعقيم  اإج���راءات  اإت��ب��اع  و  تقل عن مرتين،  التي ل  و  �سخ�سني  كل 
احلفاظ على ال�سحة العامة من خالل جتنب امل�سافحة بالأيدي والتقبيل اإىل 
جانب �سرورة ا�ستخدام الأطباق الورقية ذات ال�ستخدام الواحد و ذلك حر�سا 

على �سالمتهم و �سالمة املجتمع و�سحة اأفراده.

جمل�س اإدارة االحتادية لل�صرائب يوافق على القوائم املالية للهيئة ل�صنة 2019 

حمدان بن را�صد: النظام ال�صريبي حقق العديد من اأهدافه لتن�يع م�صادر الدخل

النائب العام للدولة : االإمارات اتخذت التدابري الالزمة لدرء خماطر ك�رونا .. و اإطالق ال�صائعات ب�صاأنه جرمية

ال�صحة والط�ارئ واالأزمات تدع�ان اإىل تاأجيل جميع حفالت 
االأعرا�س والفعاليات االجتماعية ب�صكل م�ؤقت اعتبارا من غد

•• اأبوظبي-وام:

اأر�سلت دولة الإم��ارات ام�س طائرتي م�ساعدات حتمالن اإمدادات 
م��واج��ه��ة فريو�س  لدعمها يف  اإي����ران  اإىل  اإغ��اث��ة  م��ع��دات  و  طبية 

كورونا امل�ستجد كوفيد - 19.
و حملت الطائرتان اللتان اأقلعتا من اأبوظبي اأم�س الإثنني اأكرث 
القفازات  �سناديق من  ذل��ك  الإم����دادات مبا يف  32 طنا من  من 
الثانية  الرحلة  هي  وه��ذه  الوقاية.  ومعدات  اجلراحية  والأقنعة 
التي ت�سريها دول��ة الإم��ارات اإىل اإي��ران يف الأي��ام الأخ��رية.. ففي 
الثالث من مار�س اجلاري اأر�سلت الدولة طائرة حملت 7.5 طن 
العاملية..  ال�سحة  منظمة  م��ع  بالتعاون  الطبية  الإم����دادات  م��ن 

كما حملت معها خم�سة خرباء من املنظمة مل�ساعدة 15 األفا من 
العاملني يف جمال الرعاية ال�سحية.

وجاءت هذه املبادرة يف اإطار تعاون دولة الإمارات مع الدول التي 
تعزيز اجلهود  اأج��ل  و من  امل�ستجد  كورونا  تف�سي فريو�س  ت�سهد 
قالت  امل�ساعدات  تلك  على  تعليقا  و  انت�ساره.  من  للحد  العاملية 
التعاون  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��رة  الها�سمي  اإبراهيم  بنت  رمي  معايل 
الدويل : اإن جهود دولة الإمارات يف ت�سيري رحلة م�ساعدات طبية 
ثانية اإىل اإيران هي انعكا�س للمبادئ الإن�سانية التي تاأ�س�ست عليها 
دولتنا واإن تقدمي امل�ساعدات لإنقاذ حياة اأولئك الذين يعانون من 

�سائقة هو اأمر �سروري خلدمة امل�سلحة الإن�سانية امل�سرتكة .
امل�ستجد  كورونا  اأزم��ة فريو�س  اأك��دت  لقد    : الها�سمي  اأ�سافت  و 

فعالية نهج امل�ساعدات الإماراتي حيث تقف القيادة وال�سعب جنبا 
اإىل جنب مع الدول الأخرى يف وقت احلاجة .

اإىل  اإم����دادات طبية  الإم����ارات  دول��ة  و على �سعيد مت�سل قدمت 
ال�سني �سملت اأقنعة و قفازات بعد انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد 
طبية  م�ساعدات  �سحنة  اأفغان�ستان  اإىل  اأر�سلت  كما  ووه���ان..  يف 
عاجلة حتتوي على 20 األف وحدة اختبار ومعدات لفح�س اآلف 
الأ�سخا�س. و تاأتي هذه امل�ساعدات اأي�سا يف اأعقاب مبادرة الإمارات 
وطن الإن�سانية  حيث قامت دولة الإم��ارات يف الرابع من مار�س 
اجلاري باإجالء 215 من رعايا الدول ال�سقيقة و ال�سديقة من 
مقاطعة هوبي ال�سينية اإىل مدينة الإمارات الإن�سانية يف اأبوظبي 

حيث يتلقون الرعاية الطبية الالزمة قبل عودتهم اإىل ديارهم.

االإمارات تر�صل م�صاعدات اإىل اإيران لدعمها يف م�اجهة فريو�س ك�رونا امل�صتجد

•• اأبوظبي-وام:

قال معايل �سلطان بن �سعيد املن�سوري وزير القت�ساد 
اإن  وال�سلع  امل��ال��ي��ة  الأوراق  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
اآل  زاي���د  ب��ن  ال�سيخ حم��م��د  ال�سمو  ���س��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات 
للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
امل��ب��ادرات اجل��دي��دة �سمن  ب��اإط��الق حزمة م��ن  امل�سلحة 
القيادة  م���ن  م��ه��م��ة  ر����س���ال���ة  مي��ث��ل  غدا21ً  ب���رن���ام���ج 

احل��ك��ي��م��ة ل��ل��دول��ة م��ن ���س��اأن��ه��ا ت��وف��ري ال��دع��م واإعطاء 
اأولوية لل�سركات النا�سئة اإ�سافة اإىل خمتلف القطاعات 

التجارية وال�سناعية.
وا�ساف معاليه اأن هذه احلزمة �ستكون �سببا يف حتفيز 
متويل ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة عن طريق البنوك 
املحلية، ف�ساًل عن تاأ�سي�س �سندوق �سانع ال�سوق لتوفري 
ال�سيولة لإيجاد توازن م�ستمر بني العر�س والطلب على 
الأ�سهم، وتخفيف الأعباء املالية على ال�سركات، واإعفاء 

للم�ساريع،  التنفيذ  ح�سن  كفالة  من  النا�سئة  ال�سركات 
مع دعم ر�سوم تو�سيل الكهرباء لل�سركات النا�سئة حتى 

نهاية العام.
واأ����س���اف م��ع��ال��ي��ه اأن����ه ���س��وف ي��ك��ون ل��ه��ذه احل��زم��ة من 
اأثر كبري ينعك�س اإيجاباً يف توفري ال�سيولة يف  املبادرات 
قطاع  على  النفقات  وتخفيف  مرونتها  وتعزيز  ال�سوق 

ال�سركات النا�سئة وال�سغرية واملتو�سطة.
وقال معاليه اإن لهذه املبادرات وما �سبقها من مبادرات 

مليار   100 مقدارها  �سيولة  بتوفري  املركزي  امل�سرف 
مبادرات  م��ن  يتلوها  وم��ا  ال��دول��ة  اقت�ساد  لدعم  دولر 
على خمتلف امل�ستويات دور مهم يف امت�سا�س واحتواء 
التداعيات الناجتة عن انت�سار فريو�س كورونا يف كثري 
على  الذي طراأ موؤخراً  التغري  العامل وكذلك  من دول 
املبادرات  هذه  ت�سهم  ..و�سوف  العامل  يف  النفط  اأ�سواق 
جميعا يف تعزيز ثقة امل�ستثمرين واملتعاملني يف الأ�سواق 

وتعطي دفعة كبرية ملختلف قطاعات القت�ساد.

وزير االقت�صاد: حزمة املبادرات اجلديدة ت�فر 
الدعم وتعطي االأول�ية لل�صركات النا�صئة
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اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  3028/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/299 امر اداء ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 7151566 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : ن�ساأت فرحان عو�س �سهاونه -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- �ساره رميا جباره )ب�سفتها ال�سخ�سية وب�سفتها مدير املطلوب 
اإ�سدار المر �سدها الوىل( - �سفته بالق�سية : منفذ �سده   جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن :
حتفظي  احلجز  بتحويل  اخطاركم  بتاريخ:2020/3/9  البتدائية  دبي  حمكمة  قررت 
درهم  وق��دره )7151566(  ح��دود مبلغ  تنفيذي يف  رق��م 233/2019 اىل حجز  جت��اري 

وذلك وفقا لالجراءات.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6059/2019/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/392 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره ) 19644259.34 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب الإعالن : بنك ابوظبي التجاري )فرع( -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن - �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنهم : 1- النجمة املا�سية للتجارة العامة ���س.ذ.م.م 2-ديليب كومار لل �ساند 3- بوجا 
العامة  للتجارة  املا�سية  5-النجمة  ���س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  املا�سي  4-الهالل  كومار  دليب  ب��ارواين 

�س.ذ.م.م )فرع( - �سفتهم بالق�سية : منفذ �سدهم ،  جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن :

نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة يف احلجز التحفظي رقم:64/2018 جتاري وفاء للمبلغ 
املطالب به وقدره )19644259.34( درهم وتقرر حتويل احلجز التحفظي اىل حجز تنفيذي يف ملف 

رقم:6059/2019 جتاري وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا بناء على قرار قا�سي التنفيذ.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1523/2018/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2017/314 جتاري كلي واملعدل بال�ستئناف 

رقم 2017/1003 ا�ستئناف جتاري، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 1594306.77 درهم( ، �سامال 
للر�سوم وامل�ساريف 

طالب الإعالن : م�سرف ابوظبي ال�سالمي �س.م.ع -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله:جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي - �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- �سيام ايانيبويل بن �سوبر امنيان - �سفته بالق�سية : منفذ �سده ، 
جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن قطعة ار�س بياناتها 
ب��الزا بوتيك  املبنى  ا�سم   F-102 الوحدات الثالثه - رقم  الرب�ساء جنوب  املنطقة   - رقم الر���س 11 
2 - امل�ساحة 417.04 وذلك يف حدود قيمة املطالبة وقدره )1594306.77( درهم وذلك للعلم مبا جاء 

فيه ونفاذ مفعوله قانونا - بناءا على قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ:2020/2/23.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم  الركن اللبناين

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1390701 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سامي غ�سان الدمعه %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد مهري علي بالعود ال�سام�سي %51
تعديل وكيل خدمات/حذف خليفة عبداهلل حممد ثاين النعيمي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف زينه حممود عطاف
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/مطعم  الركن اللبناين  

LEBANESE CORNER RESTAURANT
اىل/مطعم  الركن اللبناين ذ.م.م

LEBANESE CORNER RESTAURANT LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فري�ست ل�سهادات اجلودة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2498743 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة الطاف احمد �سيد %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/را�سد مطر را�سد مطر القبي�سي من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ را�سد مطر را�سد مطر القبي�سي من 100% اىل %51

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
1*1 اىل   null*null تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/فري�ست ل�سهادات اجلودة  
FIRST QUALITY CERTIFICATION

اىل/فري�ست ل�سهادات اجلودة ذ.م.م
FIRST QUALITY CERTIFICATION LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
للمقاولت  بالظفاري  مبارك  ال�س�����ادة/ح�سن  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�سة رقم:2305724 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جنود ح�سن مبارك باظفاري %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ح�سن مبارك �سالح باظفاري من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ ح�سن مبارك �سالح باظفاري من 100% اىل %50

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ح�سن مبارك بالظفاري للمقاولت العامة  

HASAN MUBARAK ABDHAFARI GENERAL CONTRACTING

اىل/ح�سن مبارك باظفاري للمقاولت العامة ذ.م.م
HASAN MUBARAK ABDHAFARI GENERAL CONTRACTING LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/عبا�س بوتا للمقاولت العامة ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1043093 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عمر ح�سن عمر �سالح الربيكي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عجمان علي يون�س علي %24
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة الكا�س مياه عبداللطيف %25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبا�س احمد حممد بوتا
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عادل عبداهلل حممد علي �سليمان املعيني

تعديل ا�سم جتاري من/عبا�س بوتا للمقاولت العامة ذ.م.م  
ABBAS BOOTA GENERAL CONTRACTING LLC

اىل/�سيلهت لين لل�سيانة العامة ذ.م.م
SYLHET LINE GENERAL MAINTENANCE LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة �سيانة املباين )4329901(
تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12885 بتاريخ 2020/3/17 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم ديابليتو ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2240804 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حميد جا�سم عبيد خلفان ال علي %51

تعديل مدير/ا�سافة اريك كري�ستوفر ايريك�سون
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة همينغ هولن %49

تعديل مدير/ حذف اريك كري�ستوفر ايريك�سون
ذ.م.م  امل�ساريع  ادارة  خلدمات  بيور  وبيع/حذف  تنازل  ال�سركاء  تعديل 

PURE PROJECT MANAGEMENT SERVICES LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف همينغ هولن
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 12885 بتاريخ 2020/3/17 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/وكالت للو�ساطة التجارية

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2877332 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حمد ح�سن عبداهلل عمران ال�سام�سي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ حمد ح�سن عبداهلل عمران ال�سام�سي من 100% اىل %99
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة را�سد �سعد �سلطان ال�سميطي احلرمي %1

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/وكالت للو�ساطة التجارية  
WEKALAT COMMERCIAL BROKERAGE

اىل/وكالت للو�ساطة ذ.م.م
WEKALAT COMMERCIAL BROKERAGE LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12885 بتاريخ 2020/3/17 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كول باك لتجارة البال�ستيك 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2216513 
تعديل راأ�س املال/من null اىل 50000

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/كول باك لتجارة البال�ستيك  

COOL PACK PLASTIC TRADING

اىل/كول باك لتجارة البال�ستيك- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
COOL PACK PLASTIC TRADING- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان  القت�سادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 12885 بتاريخ 2020/3/17 

اإع����������الن
تاج لطب  ال�س�����ادة/مركز  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�سنان رخ�سة رقم:1084048 
تعديل ا�سم جتاري من/مركز تاج لطب ال�سنان  

TAJ DENTAL CENTER

اىل/عيادة تاج لال�سنان
TAJ DENTAL CLINIC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12885 بتاريخ 2020/3/17 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون مدينة املرجان 

CN قد تقدموا الينا بطلب للرجال رخ�سة رقم:2157469 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سوكت �سالح علي �سالح البلو�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سيف مبارك حممد �سعيد البلو�سي
او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة   فعلى كل من له حق 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 12885 بتاريخ 2020/3/17 

اإع����������الن
للنقليات  ترك  ال�س�����ادة/وايت  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN واملقاولت العامة رخ�سة رقم:2155808 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة احمد خالد حيدر قا�سم النعيمي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل علي �سيف علي املزيني

او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة   فعلى كل من له حق 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 12885 بتاريخ 2020/3/17 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة اخلليج للخدمات 

CN قد تقدموا الينا بطلب املالحية ذ.م.م رخ�سة رقم:1022695 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة غلف ميدل اي�ست لال�ستثمارات- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م 
GULF MIDDLE EAST INVESTMENTS SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف غلف ميدل اي�ست لال�ستثمار ذ.م.م

GULF MIDDLE EAST INVESTMENTS LLC 
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى   
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن 
او دعوى بعد انق�ساء هذه  وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق 

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

العدد 12885 بتاريخ 2020/3/17 

اإع����������الن
البرتاء  �سقر  ال�س�����ادة/كراج  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN لت�سليح ال�سيارات رخ�سة رقم:1127360 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حمد را�سد �سامل عبداهلل البادي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سيف �سائف عبده �سامل احلربي

او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة   فعلى كل من له حق 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 12885 بتاريخ 2020/3/17 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ور�سة الن�سمي لعمال 

CN قد تقدموا الينا بطلب الملونيوم رخ�سة رقم:1189630 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة را�سد خمي�س حمد �سليمان العي�سائي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد علي طالب حممد الكثريي
او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة   فعلى كل من له حق 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 12885 بتاريخ 2020/3/17 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/ابل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 2263024:لدارة املرافق رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12885 بتاريخ 2020/3/17 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/هابي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1177696:للطباعة رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12885 بتاريخ 2020/3/17 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم 

 CN 1049361:ن�سال رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12885 بتاريخ 2020/3/17 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/فور  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 2422018:جيمرز انرتنت كافيه رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12885 بتاريخ 2020/3/17 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/غرناطة 

 CN 1125208:للتجارة رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12885 بتاريخ 2020/3/17 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

 CN 1127351:الكايد لعمال العزل رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12885 بتاريخ 2020/3/17 

الغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
كويف   بو�ست  التجاري  بال�سم   CN رقم:2682365 
كان  كما  الو�سع  واعادة  الرخ�سة  تعديل  بالغاء طلب 

عليه �سابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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•• اأبوظبي ... رم�شان عطا

فر�سة  للكلى  العاملي  اليوم  يعترب 
الكلى  زراع��ة  اأهمية عملية  لتاأكيد 
ال��ك��ل��ى يف مرحلة  مل��ر���س��ى  ك��ع��الج 
عدد  يتزايد  حيث  الكلوي.  الف�سل 
امل�سابني يف العامل باأمرا�س الكلى 
ت�سبح  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن  امل��زم��ن��ة، 
�سيوًعا  الأ�سباب  اأك��رث  خام�س  من 
للوفاة على م�ستوى العامل بحلول 

عام 2040.
ي��ق��دم برنامج زراع���ة الأع�����س��اء يف 
املدينة  م�ست�سفى  ميديكلينيك 
ل��ل��م��ر���س��ى ال����ذي����ن ي���ع���ان���ون من 
امل���رح���ل���ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة م���ن اأم���را����س 
لغ�سيل  ب����دي����اًل  ع����الج����اً  ال���ك���ل���ى 
ال��ك��ل��ى. ح��ي��ث ي��وف��ر ف��ري��ق زراع���ة 
ومتعددة  �ساملة  رع��اي��ة  الأع�����س��اء 
الأع�ساء  مل��ت��ل��ق��ي  ال��ت��خ�����س�����س��ات 
من  ب����دًءا  املحتملني،  وامل��ت��ربع��ني 
اإجراء  وح��ت��ى  الأول��ي��ة  ال�ست�سارة 

اإىل  بالإ�سافة  ال��زراع��ة،  اأو  التربع 
العالج امل�ستمر.

برنامج زراعة الأع�ساء هو ح�ساد 
م����ع جامعة  ق�����وي  ودع������م  ت����ع����اون 
والعلوم  للطب  را���س��د  ب��ن  حم��م��د 
ال�سحية )MBRU( مما �ساهم 
يف دفع عملية زراعة الأع�ساء اإىل 
والريادة  ال�سحية  الرعاية  طليعة 
حتويل  يف  �ساعد  كما  جمالها،  يف 
م�سار قوانني الدولة ب�ساأن التربع 
بالأع�ساء وزرعها واإتاحة اخلدمة 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  ل�مواطني 

املتحدة واملقيمني فيها.
م�ست�سفى  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك  وق���ع���ت 
اتفاقية مع  ال��ع��ام  ه��ذا  امل��دي��ن��ة يف 
برنامج  يف  امل�������س���ارك���ة  الأط��������راف 
م�ست�سفى  وه���م  الأع�����س��اء  زراع����ة 
لالأطفال  ال��ت��خ�����س�����س��ي  اجل��ل��ي��ل��ة 
وج��ام��ع��ة حممد ب��ن را���س��د للطب 
 )MBRU( ال�سحية  وال��ع��ل��وم 
املتعلقة  الأن�������س���ط���ة  يف  ل��ل��ت��ع��اون 

بخدمات زراعة الأع�ساء. �سي�سمن 
التعاون اأن تعمل الأطراف الثالثة 
ب�����س��ك��ل وث��ي��ق م���ع ب��رن��ام��ج زراع����ة 
ال����ذي تقوده  ال��وط��ن��ي  الأع�������س���اء 
املجتمع  ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة  وزارة 
ال�سحية  ال�سلطات  اإىل  بالإ�سافة 
الأخرى والهيئات احلكومية وغري 
احل��ك��وم��ي��ة ل���دع���م ج���ه���ود زراع����ة 
العربية  الإم��������ارات  يف  الأع�������س���اء 
املتحدة واملنطقة. وقد اأبرز معايل 
اأم��ني ح�سني الأم���ريي، الوكيل  د. 
ووقاية  ال�����س��ح��ة  ل���وزي���ر  امل�����س��اع��د 
برنامج  واأه���م���ي���ة  دور  امل��ج��ت��م��ع، 
زراع���������ة الأع�����������س�����اء ����س���م���ن ه���ذا 
التعاون يف توفري خدمات الرعاية 
زراعة  جمال  يف  املنا�سبة  ال�سحية 
يف  امل�ستقبل  ويف  ح��ال��ي��اً  الأع�����س��اء 

دولة الإمارات العربية املتحدة.
ك����ان����ت   ،2016 ي������ون������ي������و  يف 
املدينة  م�ست�سفى  ميديكلينيك 
اأول م�ست�سفى يف دبي يقوم باإجراء 

ع��م��ل��ي��ة زراع�������ة ك���ل���ى م����ن متربع 
م���ت���وف���ى. ي���ق���وم ب���رن���ام���ج زراع�����ة 
يف  املقيمني  جميع  بتغطية  الكلى 
املغرتبني   وامل���واط���ن���ني  الإم�������ارات 
من  ت��ع��ت��رب  ك���م���ا  ا����س���ت���ث���ن���اء،  دون 
الإمارات  ل�سكان  اخل��ي��ارات  اأف�سل 
ال�سمالية الذين يفكرون يف اإجراء 
اعتماد  مت  وق���د  ال���زراع���ة.  عملية 
الربنامج من قبل املركز ال�سعودي 
 ،)SCOT( الأع�������س���اء  ل���زراع���ة 
للتربع  امل����رج����ع����ي  امل�����رك�����ز  وه������و 
دول  من  كل  يف  وزرعها  بالأع�ساء 
وهيئة  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
 )DHCA( مدينة دبي الطبية
املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  ووزارة 
على  ع������الوة   .)MOHAP(
ال��ربن��ام��ج وفًقا  ت��ق��ي��ي��م  ذل����ك، مت 
امل�سرتكة  الدولية  اللجنة  ملعايري 

وهو معتمد ب�سكل كامل.
ا�ست�ساري  عيا�س،  رم��زي  د.  وق��ال 
مبيديكلينيك  ال���ك���ل���ى  اأم�����را������س 

“ نقدم خيارات  م�ست�سفى املدينة، 
م���ن متربعني  الأع�������س���اء  زراع������ة 
للمر�سى  اأح��ي��اء  حتى  اأو  متوفني 
الكلى  اأم��را���س  من  يعانون  الذين 
هو  فهدفنا  النهائية.  امل��رح��ل��ة  يف 
مري�س  لأي  الزراعة  خيار  توفري 
الزراعة  اإىل عملية  التوجه  يختار 
�سفافة.  وب���ك���ل  ع���ادل���ة  ب��ط��ري��ق��ة 
لدينا  الكلى  زراع��ة  مر�سى  جميع 
يتمتعون ب�سحة جيدة ويحافظون 
ع��ل��ى وظ��ي��ف��ة ك��ل��ى مم��ت��ازة وتعايف 
يحتاج  ل  حيث   .%  100 بن�سبة 
بعد  الكلى  لغ�سيل  املر�سى  اأي من 
نتائج  يح�سدون  لأن��ه��م  اجل��راح��ة 
الزراعة ب�سكل فوري«. توفر جلنة 
ميديكلينيك  يف  الأع�����س��اء  زراع���ة 
�سريرًيا  اإ�سراًفا  املدينة  م�ست�سفى 
متخ�س�ساً من خالل تقييم مدى 
مع  وتوافقه  مري�س  ك��ل  م��الءم��ة 
الأع�������س���اء وت���وف���ري خ��ط��ة العالج 
احلالت  جلميع  م��الءم��ة  الأك����رث 

اأو و�سع  ال��ت��ربع  ال�����س��روع يف  ق��ب��ل 
مع  الن��ت��ظ��ار  قائمة  على  املر�سى 
ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة ل���ل���زراع���ة. قال 
ال�سيد فيناي بوكايل، وهو مري�س 
قد مت اإجراء زراعة كلى له حديث 
املدينة،  يف ميديكلينيك م�ست�سفى 
بعد  ع���ل���ي  م����ر  اأ����س���ب���وع  ك����ل  “يف 
ملحوظاً  حت�سًنا  راأي���ت  اجل��راح��ة، 
من  باملزيد  اأ�سعر  حت�سن  كل  وم��ع 
اأع��ل��م م��ن ك���ان املتربع  الأم�����ل. ل 
الإن�ساين  العمل  ب�سبب  ولكن  يل، 
املتوفى  ع��ائ��ل��ة  ب���ه  ق���ام���ت  ال�����ذي 
بالأع�ساء،  ال��ت��ربع  على  باملوافقة 
فقد حظيت بفر�سة ثانية للحياة. 

و�ساأكون ممتناً لهم اإىل الأبد.«
جناحي،  ف���ره���اد  د.  خل�����س  وق����د 
اأ�ستاذ اجلراحة امل�ساعد، يف جامعة 
والعلوم  للطب  را���س��د  ب��ن  حم��م��د 
امل�سالك  ا����س���ت�������س���اري  ال�����س��ح��ي��ة، 
زراعة  ف��ري��ق  م��ن  وع�سو  البولية 
الأع�ساء يف ميديكلينيك م�ست�سفى 

امل��دي��ن��ة، اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة يف هذا 
جمتمعنا  تبنى  “لقد  ال��ربن��ام��ج، 
امل�سعى. نحن ممتنون  باأكمله هذا 
هذا  جعلوا  ال��ذي��ن  جلميع  للغاية 
وبالأخ�س  ممكًنا،  واقعاً  الربنامج 
ح����ك����وم����ة الإم����������������ارات ال���ع���رب���ي���ة 
ال�سعودي  املركز  وكل من  املتحدة، 
 ،)SCOT( الأع�������س���اء  ل���زراع���ة 
املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  ووزارة 
وم�����ط�����ارات   ،)MOHAP(

ال��ع��ام��ة لالإقامة  وامل��دي��ري��ة  دب���ي، 
و���س��وؤون الأج��ان��ب، وج��م��ارك دبي، 
الإ�سعاف  و���س��ي��ارات  دب��ي،  و�سرطة 
امل�ست�سفى  يف دبي وجميع موظفي 
لعملهم الدوؤوب واملخت�س. واأخرًيا 
املتربعني،  عائالت  خا�س  وب�سكل 
التي فكرت يف وقت حزنها يف منح 
حياة جديدة لإن�سان اآخر. اإنهم ل 
يقدمون الفرح للمتلقني فح�سب، 

بل لعائالتهم باأكملها«.

•• راأ�س اخليمة – �شليمان املاحي 

تنت�سر على امتداد �ساطيء اجلري 
دول(   ( ت�����س��م��ى  ب��ح��ري��ة  ح�����س��رة 
�سمته  ب��ي��ئ��ي  ت���ل���وث  يف  وت�����س��ب��ب��ت 

الأو�ساخ والرائحة النتنة  .
اأن هذه احل�سرة  امل�سكلة لي�ست يف 
البحرية التي ل يرغب ال�سيادون 
يف �سيدها غري �ساحلة لالأكل بل 
تت�سبب  لكونها  �سحيا  قلقا  تثري 
ب��اإ���س��اب��ة الإن�����س��ان مب��ر���س جلدي 

يوؤدي اإىل احلكة.
ينتابهم  اجل���ري  يف  ف��ال��ن��ا���س  ل���ذا 
القلق  منها كما يبدو من حديث 
امل���واط���ن ع��ل��ي اأح���م���د رب����اع الذي 
يقول  اإذ  ال�ساطيء  رواد  م��ن  يعد 
رواد  م��ن  ك��واح��د  نف�سي  اأ�سنف   :
يوما  اإليه  اأذه��ب  ال��ذي  ال�ساطيء 

الفراغ  وق����ت  ل��ق�����س��اء  اآخ�����ر  ب��ع��د 
وال�ستمتاع باأجوائه اجلميلة لكن 
نتيجة لنت�سار ح�سرة )دول( على 
توقفت  الأي����ام  ه��ذه  يف  ال�ساطيء 
عن ذلك جمربا ويحدوين الأمل 
املخت�سة  اجل����ه����ات  ت���ق���وم  اأن  يف 
يت�سنى  حتى  ال�ساطيء  بتنظيف 

لنا العودة اإليه . 
اأهمية  اجل���ري  ���س��اط��يء  ويكت�سب 
ت��اأت��ي م��ن ك��ون��ه الوجهة  خ��ا���س��ة 
الأهايل  يق�سدها  التي  الوحيدة 
اأو الأف���راد للرتويح  ���س��واء الأ���س��ر 
ح�سرة  نتيجة  لكنه  اأنف�سهم  ع��ن 
بات  ب��ل  الن  ج��اذب��ا  ي��ع��د  دول مل 
الأهايل  اأج���رب  مم��ا  مزعجة  بيئة 
الب���ت���ع���اد ع��ن��ه ري��ث��م��ا ت��ت��م ازال����ة 
ال��ت��ي جنمت ع��ن ح�سرة  الأو���س��اخ 

دول كما يقول علي ال�سحي.
بدافع  اجل����ري  ل�����س��اط��يء  ن���ذه���ب 
ال���رغ���ب���ة يف م�����س��اه��دة الأ�����س����رار 
البيئية التي حدثت ب�سبب ح�سرة 
دول النافقة على امتداد ال�ساطيء 
بتغطية  ق��م��ن��ا  جت���وال���ن���ا  وق���ب���ل 
لال�سابة  حت�سبا  ل��ي�����س  ان��وف��ون��ا 
ك����ورون����ا وامن�����ا جتنبا  ب���ف���ريو����س 

تزكم  ال��ت��ي  ال��ن��ت��ن��ة  دول  ل��رائ��ح��ة 
على  البقاء  وق��د حرمتنا  الن��وف 
ال�ساطيء فاثرنا البتعاد عاجال. 

ح�����س��رة دول ه��ي ع��ب��ارة ع��ن كتلة 
اىل  بع�سها  ل���ون  مي��ي��ل  ه��الم��ي��ة 
الداكن  وال��ب��ن��ي  ال���ف���احت  الأزرق 
والأب��ي�����س ال��زج��اج��ي وق���د جاءت 
ال�������س���اط���يء  اىل  الأم�������������واج  ب����ه����ا 
الأم������واج عائدة  ارت�����دت  وع��ن��دم��ا 
اىل اأعماق البحر تركت دول على 
اأن ح����رارة  ال�����س��اط��يء ح��ي��ة غ���ري 
ملوتها  ت���وؤدي  م��ا  �سرعان  الطق�س 
وتاليا تكون م�سدرا لرائحة نتنة 
اذا تالم�ست  اأكرب  امل�سيبة  وتكون 
الذين  الأ����س���خ���ا����س  اأج�������س���ام  م���ع 
ي���ت���واج���دون ع��ل��ى ال�������س���اط���يء اإذ 
ال�سبب  ل��ه��ذا  ب��احل��ك��ة  ت�����س��ي��ب��ه��م 

يغادرون ال�ساطيء . 

•• ال�شارقة-وام:

ب��ح��ث ���س��ع��ادة ال���دك���ت���ور ح��م��ي��د جم����ول ال��ن��ع��ي��م��ي مدير 
العامة  للعالقات  ت�سارترد  معهد   ووفد  ال�سارقة  جامعة 
امل�ستمر  التعليم  مركز  تعاون  واإمكانات  �سبل  بربيطانيا 
والتطوير املهني باجلامعة مع املعهد وذلك بهدف تنظيم 

الدورات التدريبية يف جمال العالقات العامة.
املهني  التطوير  اإدارة  مدير  ج��روال  �سوجيت  الوفد  �سم 

باملعهد والدكتور تا�سو�س ثيوفيلو وذلك بح�سور الدكتور 
والتطوير  امل�ستمر  التعليم  مركز  مدير  الزبيدي  را�سي 

املهني بجامعة ال�سارقة.
من  ُتعد  والتي  ال�سارقة  جامعة  اأن  اجلامعة  مدير  واأك��د 
كربيات اجلامعات على م�ستوى الدولة واملنطقة العربية 
الت�سنيفات  لأح��دث  طبقاً  متقدمة  مراكز  على  ح�سلت 
الفلك  وع��ل��وم  وال��ف��ي��زي��اء  ال���س��ت��دام��ة  العاملية يف جم��ال 
اإ�سافة اإىل اأن لديها العديد من اتفاقيات التعاون امل�سرتك 

من  الأكادميية  واملوؤ�س�سات  اجلامعات  من  كبري  عدد  مع 
خمتلف دول العامل.

م��ن ج��ان��ب��ه اأك���د ال��دك��ت��ور ال��زب��ي��دي اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون بني 
مركز التعليم امل�ستمر والتطوير املهني باجلامعة واملعهد 
اأهم املعاهد  اأحد  الربيطاين للعالقات العامة الذي يعد 
املهنية يف جمال العالقات العامة و�سيكون التعاون املن�سود 
من خالل تنظيم الربامج التدريبية والدبلومات املهنية 

يف جمال التخ�س�س وتعتمد من الطرفني.

•• دبي-وام:

املناخي  ال��ت��غ��ري  وزارة  اأ�����س����درت 
وال���ب���ي���ئ���ة ال����ق����رار ال���������وزاري رقم  
تعريف  ب�ساأن   2020 ل�سنة   98
احل����ي����وان����ات امل�������س���ت���وردة، وال�����ذي 
جميع  وت�سجيل  تعريف  ي�ستهدف 
تندرج  التي  امل�ستوردة  احل��ي��وان��ات 
وال�ساأن،  الإب�������ل،  ف�����س��ائ��ل  حت���ت 
اإمكانية تتبع هذه  واملاعز لت�سهيل 
ال��ف�����س��ائ��ل م��ن احل��ي��وان��ات احلية 
والتحكم يف حركتها، وذلك يف اإطار 
للحفاظ  ال�سرتاتيجية  جهودها 
على ال�سحة العامة وتعزيز �سحة 

وتنمية الرثوة احليوانية.
وقالت الدكتورة كلثم كياف مدير 
احليوانية  والتنمية  ال�سحة  اإدارة 
بالإنابة اإن القرار يهدف اإىل تعزيز 
قدرات الرقابة واملتابعة للحيوانات 
ي�سملها  ال����ت����ي  ال���ف�������س���ائ���ل  م�����ن 
م�ستوردها  ب��ا���س��م  ت�سجيلها  ع��رب 
تعريفية حتدد  ب��اأرق��ام  وت��زوي��ده��ا 

داخل  وان��ت��ق��ال��ه��ا  حت��رك��ه��ا  طبيعة 
ال�سوق املحلي، الأمر الذي يعزز يف 
ال�سحة  النهاية من احلفاظ على 

تنميتها  يف  وي�����س��اه��م  احل��ي��وان��ي��ة 
اكت�ساف  ح���رك���ة  وي�����س��ه��ل  حم��ل��ي��اً 
ومكافحة الأمرا�س التي ت�سيبها.

تعريف  ن��ظ��ام  تفعيل   : واأ���س��اف��ت 
يف  اجلديدة،  امل�ستوردة  احليوانات 
على  ال�سحية  ال��رق��اب��ة  ن��ظ��م  ظ��ل 
احليوانات املطبقة حالياً يف منافذ 
تعزيز  يف  �سي�ساهم  ك��اف��ة،  ال��دول��ة 
وقدرات  للمجتمع  العامة  ال�سحة 
منع دخول الأمرا�س التي ت�سيبها 

لل�سوق املحلي.
ت���ت���وىل هيئة  ال����ق����رار  ومب����وج����ب 
وال�سالمة  ل����ل����زراع����ة  اأب����وظ����ب����ي 
ح�سابات  اإن�ساء  عمليات  الغذائية 
لكافة م�ستوردي احليوانات احلية 
الواردة يف القرار على نظام تعريف 
بهدف  الإن���ت���اج���ي���ة،  احل����ي����وان����ات 
با�سم  احليوانات  وت�سجيل  تعريف 

امل�ستورد.
وي����ل����زم ال����ق����رار م�������س���ت���وردي هذه 
احليوانات  م��ن  احل��ي��ة  ال��ف�����س��ائ��ل 
تعريفية  عالمات  توفري  ب�سرورة 
اأذون  ال�����وارد يف  ل��ل��ع��دد  ل��ه��ا وف��ق��اً 
ال����س���ت���رياد ال�������س���ادرة ب��ا���س��م كل 
ال��وزارة، ومبا  م�ستورد م�سبقاً من 

يتوافق مع نظام تعريف احليوانات 
يلزمهم  كما  الدولة،  يف  الإنتاجية 
ب���الإ����س���راف ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ات و�سع 
يف  للحيوانات  التعريفية  الأرق���ام 

بلد الت�سدير.
باإبالغ  امل�������س���ت���ورد  ال����ق����رار  وي���ل���زم 
املخت�سة  ال�����س��ل��ط��ات  اأو  ال�������وزارة 
تعريف  و�سيلة  تلف  اأو  فقد  عند 

احليوان اأو نفوقه.
ا�ستخدام  ال��ق��رار ���س��رورة  وي��ح��دد 
رق���������م ال������ع������الم������ة ال���ت���ع���ري���ف���ي���ة 
جمموعة  يف  امل�ستوردة  للحيوانات 
اإع��ادة ت�سدير  من احل��الت ت�سمل 
دخولها  اأو  نقلها،  اأو  احل��ي��وان��ات، 
وخروجها من الأ�سواق، اأو دخولها 
الدولة،  يف  املعتمدة  املقا�سب  اإىل 
املخت�سة  ال�سلطات  تتوىل  اأن  على 
اأبوظبي  هيئة  اإخ��ط��ار  ال��دول��ة  يف 
عند  الغذائية  وال�سالمة  للزراعة 
ملكيته،  ن��ق��ل  اأو  احل����ي����وان  ذب����ح 
املناخي  ال��ت��غ��ري  وزارة  ت��ت��وىل  ك��م��ا 
اإعادة  عند  الهيئة  اإخطار  والبيئة 

ت�سدير احليوانات وذلك لتحديث 
ب��ه��ا يف نظام  ال��ب��ي��ان��ات اخل��ا���س��ة 

تعريف احليوانات الإنتاجية.

وي���ح���ظ���ر ال����ق����رار جم���م���وع���ة من 
الإج��راءات منها اإح��داث اأي تغيري 
دون  التعريف  و�سيلة  يف  تعديل  اأو 

اأو بيع  امل��خ��ت�����س��ة،  اإخ���ط���ار اجل��ه��ة 
م�ستورد  ح��ي��وان  اأي  ونقل  و���س��راء 
تعديل  اأو  تغيري  اأو  اإزال���ة  ح��ال  يف 
و�سيلة تعريفه املعتمدة، كما مينع 
اأي  ن���زع  امل��واف��ق��ة ع��ل��ى  اأو  ال��ق��ي��ام 
وي�ستثني  معتمدة،  تعريف  و�سيلة 
هنا حالة ذب��ح احل��ي��وان املعرف يف 

املقا�سب املعتمدة.
ال�سلطة  اأو  ال���وزارة  القرار  ومينح 
اجلهات  م��ع  بالتن�سيق  املخت�سة 
تدابري  اأي  ات��خ��اذ  احل��ق يف  املعنية 
واإج���راءات اإداري���ة يف ح��ال خمالف 
املن�ساأة  اإغ�����الق  وت�����س��م��ل  اأح��ك��ام��ه 
اإغالقاً  القرار  اأحكام  التي تخالف 
اإدارياً ملدة ل تزيد عن 3 اأ�سهر، مع 
مبعاودة  للمن�ساأة  ال�سماح  اإمكانية 
عملها عند انتهاء مدة الإغالق يف 
حال زال �سبب الإغ��الق، اأو اإغالق 
و�سحب  ن��ه��ائ��ي��اً  اإغ����الق����اً  امل��ن�����س��اأة 
ت��رخ��ي�����س��ه��ا يف ح��ال��ة ال��ع��ج��ز على 
اإزال������ة ���س��ب��ب امل��خ��ال��ف��ة ب��ع��د فرتة 

الإغالق الإداري.

تعزيز التعاون بني جامعة ال�صارقة ومعهد
 ت�صارترد الربيطاين

التغري املناخي والبيئة ت�صدر قرارا ب�صاأن تعريف احلي�انات امل�صت�ردة

�صاعد يف حتويل م�صار قوانني الدولة ب�صاأن التربع باالأع�صاء وزرعها

برنامج زراعة الكلى الرائد يف ميديكلينيك م�صت�صفى املدينة
عيا�س: مر�صى زراعة الكلى لدينا يتمتعون ب�صحة جيدة ويحافظون على وظيفة كلى ممتازة وتعايف بن�صبة 100 %  • رمزي 

ث�اني���ة لل�حي���اة.. و�ص�اأك���ون مم�تن���ًا ل�ه���م اإل���ى االأب���د ب�فر�ص���ة  ح�ظي���ت   : ب�وكال���ي  • ف�ين���اي 
• فره��اد جناح��ي: نح��ن ممتن��ون للغاي��ة جلمي��ع الذي��ن جعل��وا ه��ذا الربنام��ج واقع��ًا ممكًن��ا

)دول( ح�صرة تطرد اأهايل اجلري من ال�صاطيء 
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ماكرون: قرارات اأوروبية 
ق�ية خالل �صاعات

•• باري�س-وكاالت

اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  اأع��ل��ن 
م���اك���رون، ع���رب ح�����س��اب��ه ع��ل��ى موقع 
ال�ساعات  خ���الل  �سيتم  اأن����ه  ت��وي��رت، 
ال��ق��ادم��ة الإع���الن ع��ن ق���رارات قوية 
ب��ع��د حم���ادث���ات ع���رب تقنية  ، وذل����ك 
الفيديو كونفرن�س )موؤمتر الفيديو( 
مع امل�ست�سارة الأملانية اأجنيال مريكل 
اأورزول  الأوروبية  املفو�سية  ورئي�سة 
املجل�س  ورئ���ي�������س  لي�����ن  دي�����ر  ف�����ون 

الأوروبي �سارل مي�سيل.
اإن  وق���ال م�����س��در يف مكتب م��اك��رون 
القادة تو�سلوا اإىل اتفاق حول تدابري 

تتعلق باحلدود اخلارجية لالحتاد الأوروبي �سيتم اإعالنها قريباً.
واأو�سح امل�سدر اأن وزراء داخلية الحتاد الأوروبي يعملون من اأجل التو�سل 
اأدان خالل  اأن ماكرون  الداخلية، م�سيفاً  اإط��ار للرقابة على احل��دود  اإىل 
من  الكتلة  داخ��ل  احل��دودي��ة  لل�سوابط  اجلانب  اأح��ادي  التنفيذ  الت�سال 

جانب بع�س الدول الأع�ساء.

رو�صيا: ال التزام ب�قف اإطالق النار يف اإدلب
•• مو�شكو-وكاالت:

نقلت وكالة اإنرتفاك�س الرو�سية لالأنباء، عن وزارة اخلارجية اأم�س الإثنني، 
اأن امل�سلحني يف اإدلب ال�سورية ل يلتزمون بوقف اإطالق النار، املتفق عليه 

بني رو�سيا وتركيا.
وقالت الوزارة اإن امل�سلحني ي�سنون حتركات هجومية م�سادة يف املنطقة.

م�سلحة  ت�سكيالت  الت�سعيد  خلف�س  اإدل���ب  منطقة  يف  حتت�سد  واأ���س��اف��ت 
كبرية تابعة لتنظيمات اإ�سالمية خمتلفة بينها هيئة حتريرال�سام، وحرا�س 
ال��دي��ن، ال��ل��ذان ي��وا���س��الن ا���س��ت��خ��دام امل��ب��ادئ الإدي��ول��وج��ي��ة، والأ�ساليب 
الإرهابية لتنظيم القاعدة. ومن اجلدير بالذكر اأن التنظيمني املذكورين 
رف�سا العرتاف بالتفاقات الرو�سية الرتكية الأخرية، لإعالن نظام وقف 
اإطالق النار يف هذه الأرا�سي . واأ�سارت اخلارجية الرو�سية اإىل اأن �سفوف 
الذين  بينهم  ال��دواع�����س،  م��ن  ك��ث��رياً  ت�سم  هناك  املتمركزين  اجلهاديني 

اأجلوا، عرب ما ي�سمى باملمرات الآمنة من مناطق اأخرى يف �سوريا .
واأكدت الوزارة الرو�سية اأن عنا�سر الت�سكيالت الإرهابية ا�ستفادوا من فرتة 
الهدوء، وعاجلوا اأنف�سهم واأعادوا ت�سليحهم، مبا يف ذلك بف�سل الدعم من 

اخلارج، والآن ي�سنون عمليات هجومية م�سادة .

ب�مبي� للعراق: اأمريكا �صتتخذ اإجراءات للدفاع عن نف�صها 
قاعدة عراقية �سمايل بغداد، مما يزيد من احتمال اندلع 

دائرة مت�ساعدة من الهجمات والهجمات النتقامية.
ونقل البيان الذي اأ�سدرته املتحدثة با�سم وزارة اخلارجية 
احلكومة  على  اإن  قوله  بومبيو  ع��ن  اأورت��اج��و���س  م��ورج��ان 
العراقية الدفاع عن التحالف الذي تقوده الوليات املتحدة 

والذي ي�ساعدها يف حماربة تنظيم داع�س.
���س��رورة حما�سبة  ال��وزي��ر بومبيو على  ���س��دد  ال��ب��ي��ان  وق���ال 
اجلماعات امل�سوؤولة عن هذه الهجمات. اأ�سار الوزير بومبيو 
اإىل اأن اأمريكا لن تت�سامح مع اأي هجمات اأو تهديدات لأرواح 
الأمريكيني و�ستتخذ اإجراءات اإ�سافية وفق ال�سرورة دفاعا 

عن نف�سها .

•• وا�شنطن-رويرتز

اأفاد بيان اأم�س باأن وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو 
الوليات  اأن  املهدي  العراقي عادل عبد  ال��وزراء  رئي�س  اأبلغ 
تعر�ست  اإذا  نف�سها  ع��ن  للدفاع  اإج����راءات  �ستتخذ  املتحدة 
ل��ه��ج��وم، وذل���ك بعد ه��ج��وم ���س��اروخ��ي على ق��اع��دة عراقية 
ت�ست�سيف القوات الأمريكية التي ت�ساعد يف حماربة تنظيم 

داع�س.
وذكر م�سوؤولون اأمريكيون وعراقيون اأن الرجلني حتدثا بعد 
يوم من اإ�سابة ثالثة جنود اأمريكيني وعدة جنود عراقيني 
املا�سي على  الأ�سبوع  يف ثاين هجوم �ساروخي كبري خالل 

ووقعت  ببغداد.  ع�سكري  م�ست�سفى  يف  للعالج  ويخ�سعان 
واإي���ران،  املتحدة  ال��ولي��ات  ب��ني  القتالية  العمليات  معظم 
البلدين منذ مدة طويلة، على  القائم بني  العداء  اإط��ار  يف 

اأرا�سي العراق يف ال�سهور القليلة املا�سية.
يف  ق��واع��د  اإي���ران  م��ن  مدعومة  م�سلحة  جماعات  وق�سفت 
املحيطة  واملنطقة  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ق��وات  ت�ست�سيف  ال��ع��راق 
بال�سواريخ  لآخ��ر  وق��ت  من  بغداد  يف  الأمريكية  بال�سفارة 

والقذائف.
وبدورها نفذت الوليات املتحدة عدة �سربات داخل العراق 
وموؤ�س�س  �سليماين  قا�سم  الكبري  الإي���راين  اجل��رال  قتلت 
كتائب حزب اهلل اأبو مهدي املهند�س يف يناير كانون الثاين.

�ساروخ   33 اإن  العراقية  امل�سرتكة  العمليات  قيادة  وقالت 
ك��ات��ي��و���س��ا اأُط��ل��ق��ت ب��ال��ق��رب م��ن ج���زء م��ن ق��اع��دة التاجي 
تقوده  ال����ذي  ال��ت��ح��ال��ف  م��ن  ق����وات  ي�ست�سيف  ال��ع�����س��ك��ري��ة 

الوليات املتحدة.
واأ����س���اف���ت اأن اجل��ي�����س ع���رث ع��ل��ى ���س��ب��ع م��ن�����س��ات لإط���الق 
اأبو  منطقة  يف  م�ستخدم  غ��ري  ���س��اروخ��ا  و24  ال�����س��واري��خ 

عظام القريبة.
ال��دف��اع اجلوي  م��ن جنود  ع��ددا  اإن  العراقي  وق��ال اجلي�س 

اأ�سيبوا بجروح خطرية.
اثنني من  اإن  )البنتاجون(  الأمريكية  الدفاع  وزارة  وقالت 
اجلنود الأمريكيني الثالثة الذين اأ�سيبوا حالتهما خطرية 

•• وا�شنطن-وكاالت:

فر�سة  املتحدة  ال��ولي��ات  اأ�ساعت 
ثمينة ل�ستخدام نفوذها يف العراق 
تطبيق  ع��ل��ى  ح��ك��وم��ت��ه  لت�سجيع 
املنتف�سون  بها  يطالب  اإ�سالحات 
ال��ع��راق��ي��ون م��ن��ذ اأك����رث م���ن �ستة 

اأ�سهر، و�سد اإيران. 
اإليزابيث  راأي  يف  ذل����ك  وي���ع���زى 
املقيمة  غ�����ري  ال���ب���اح���ث���ة  دي�����ن�����ت، 
ب����رن����ام����ج حم�����ارب�����ة الإره���������اب  يف 
ال�سرق  م��ع��ه��د  ل����دى  وال���ت���ط���رف 
تراجع  اأولهما  ل�سببني،  الأو���س��ط، 
العراق  يف  الديبلوما�سي  الن�ساط 
دونالد  الرئي�س  عهد  ب��داي��ة  منذ 
من  �سل�سلة  ع��ن  ف�����س��اًل  ت���رام���ب، 
اإيران،  �سد  الت�سعيدية  الأن�سطة 
وم���ن���ه���ا اغ���ت���ي���ال ج������رال اإي������راين 
عراقية  ميلي�سيا  قائد  ومعه  ب��ارز 
يناير)كانون  ب��داي��ة  يف  ب��غ��داد،  يف 

الثاين( ملا�سي.
الإدارة  ع���ل���ى  اأن  دي����ن����ت  وت�������رى 
ا�سرتاتيجيتها  تعديل  الأمريكية 
ل�����س��ام��ن ����س���الم���ة م����ا ت��ب��ق��ى من 
وحتقيق  ال�������ع�������راق،  يف  ق����وات����ه����ا 
ذلك  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف  ط��م��وح��ات��ه��ا 
النفوذ  ت����راج����ع  ف��ف��ي��م��ا  ال���ب���ل���د.  
الأمريكي يف العراق، ل يزال ُينظر 
اإىل وا�سنطن بو�سفها اأقدر �سريك 
اأمني، وقادرة على ممار�سة النفوذ 
مثل  اقت�سادي،  �سغط  خ��الل  من 

العقوبات. 
ومن هنا، ترى كاتبة املقال اأن على 
ما  كل  ا�ستخدام  املتحدة  الوليات 
ديبلوما�سي  ن��ف��وذ  م��ن  ل��ه��ا  تبقى 
وع�سكري يف العراق لدفع حكومته 
اإ�سالحات  ت�سريع  ع��ل��ى  احل��ال��ي��ة 

وا�سعة النطاق، متا�سياً مع مطالب 
تناق�س مبا�سر مع  املنتف�سني، يف 
اخلناق  ت�سييق  اإيرانية  حم��اولت 

على الإ�سالحات احلكومية. 
حكومتهم  �سد  العراقيون  وخ��رج 
الأول(  اأك���ت���وب���ر)ت�������س���ري���ن  م���ن���ذ 
الف�ساد،  باإنهاء  مطالبني  املا�سي، 
وتوفري فر�س عمل، وال�ستثمار يف 
البنية التحتية، واخلدمات العامة، 

وحتقيق اآمال بحياة اأف�سل. 
وم��ن��ذ ب��داي��ة الح��ت��ج��اج��ات، ُقتل 
معظمهم  منتف�س،   600 ح��وايل 
اإيران،  تدعمها  ميل�سيات  يد  على 
عمليات  اأي�ساً  تورطت  اأنها  وي�ساع 
خ���ط���ف و�����س����رب، والأ�������س������واأ منه 
تنظيم  يف  ي�سارك  من  كل  اعتقال 

•• وا�شنطن-وكاالت:

امل�ساعدة  اإىل  الإي���ران���ي���ون  ي��ح��ت��اج 
بوبي  لكن  كورونا،  فريو�س  لحتواء 
غ���و����س، ك���ات���ب ال�������راأي ل����دى موقع  
ب��ل��وم��ربغ  الق��ت�����س��ادي، ي��رى اأن���ه ل 
ميكن ت�سليم اأموال حلكومتهم لأنها 

غري موثوقة.
ال��ن��ظ��ام يف ط��ه��ران �سندوق  وط��ل��ب 
النقد الدويل باأن  يقف على اجلانب 
ال�سائب من التاريخ  مبنح اإيران 5 
كورونا،  وب��اء  ملحاربة  دولر  مليارات 
فيها  ت�سعى  ال��ت��ي  الأوىل  امل���رة  وه��ي 
اإي��ران للح�سول على دعم مايل من 
وكانت  الأط����راف،  متعددة  موؤ�س�سة 
اآخر مرة طلبت فيها اإيران مثل هذه 

امل�ساعدة قبل الثورة بع�سرين عاماً.
وح�سب غو�س، ي�سكل مثل هذا الطلب 
وللوليات  ال��دويل،  للمجتمع  ماأزقاً 
املتحدة املوؤثرة علي قرارات �سندوق 
الإيرانيني  لأن  ذلك  ال��دويل،  النقد 
يف حاجة اإىل امل�ساعدات، لكن قادتهم 

غري جديرين بالثقة. 
كانت  واإي����ط����ال����ي����ا،  ال�������س���ني  ف���ب���ع���د 
ت�سرراً  ال�����دول  اأك����رث  ث��ال��ث  اإي������ران 
 429 ب���  اأودى  ال��ذي  الفريو�س  م��ن 
يف  ب��و���س��وح  ال��ن��ظ��ام  وف�سل  �سخ�ساً. 

اإدارة الأزمة. 
القيادة  ك��ذب��ت  الأوىل،  امل��رح��ل��ة  ويف 
تف�سي  م�������دى  ح�������ول  الإي������ران������ي������ة 
قرارات  �سل�سلة  واتخذت  الفريو�س، 

مل توؤد اإل اإىل مفاقمة العدوى. 
ويلفت الكاتب لالإرباك الذي يعاين 

الحتجاجات. وقادت الحتجاجات 
ل�ستقالة رئي�س الوزراء عادل عبد 
املهدي يف نوفمرب)ت�سرين الثاين( 
املا�سي، الذي ل يزال يحكم ب�سكل 
رئي�س  ت�سمية  ان��ت��ظ��ار  يف  م��وؤق��ت، 
اآخ����ر  وان�������س���ح���ب  ج����دي����د.   وزراء 
توفيق  حم��م��د  للمن�سب،  م��ر���س��ح 
ال�سهر اجلاري،  بداية  ع��الوي، يف 
بعد ف�سله يف ت�سكيل حكومة �سمن 
امل����دة ال��د���س��ت��وري��ة امل���ح���ددة ب�30 
املنتف�سني  غ�سب  وان�سب  ي��وم��اً. 
اإيرانياً،  مدعومة  تنظيمات  على 
يخ�سعون  �سيا�سيني  ق���ادة  وع��ل��ى 

للنفوذ الإيراين. 
لكن بعد اغتيال �سليماين، ومهدي 
كانون  ي���ن���اي���ر)   3 يف  امل���ه���ن���د����س، 

الثالثة  الأ����س���ه���ر  يف  ال����ع����راق،  يف 
اأمريكيني  املا�سية وحدها، خم�سة 

وبريطاين.
الأمريكي  الرئي�س  ه��دد  وب��ع��دم��ا 
ب��ف��ر���س عقوبات  ت��رام��ب  دون���ال���د 
كلفة  ب�سداد  وطالب  ال��ع��راق،  على 
بناء قواعد ع�سكرية، تقول الكاتبة 
العراقي  ال��رئ��ي�����س  م���ع  ب��ح��ث  اإن����ه 
ب��ره��م ���س��ال��ح، ب��داف��و���س يف مطلع 
م�������س���األ���ة �سحب  اجل��������اري،  ال����ع����ام 
من  الأمريكيني  اجلنود  من  ع��دد 
للرحيل  ا�ستعداده  مبدياً  ال��ع��راق 
ب�سكل غ��ري حمرج  البلد  ه��ذا  ع��ن 

للوليات املتحدة.
على  ال��ك��ات��ب��ة  ت�����س��دد  ذل�����ك،  اإىل 
ال�سرتاتيجية  ت���ع���دي���ل  وج������وب 
كانت  التي  ال��ع��راق،  يف  الأمريكية 
اإيران،  تركز بو�سوح على حماربة 
اإذا كانت الوليات املتحدة حري�سة 
تطلعاتها  م���ن  اأي  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 
ما  �سالمة  �سمان  اأو  ال�سيا�سية، 

تبقى من عامليها هناك. 
ول��ت��ح��ق��ي��ق ت��ل��ك ال��ت��ط��ل��ع��ات، ترى 
املتحدة  ال��ولي��ات  على  اأن  الكاتبة 
ا�سرتاتيجيتها  ت��رك��ي��ز  ت��ع��ي��د  اأن 
ما  با�ستخدام  اإي��ران  حماربة  على 
ن��اع��م��ة، وقوة  ق���وة  ل��ه��ا م��ن  تبقى 
ونفوذ،  وع�����س��ك��ري��ة،  ديبلوما�سية 
وبالتعاون مع قوى غربية اأخرى، 
ملنا�سدة احلكومة العراقية لت�سريع 

تعديالت يطالب بها املنتف�سون. 
ت�ستطيع  ال��غ��اي��ة  ت��ل��ك  ول��ت��ح��ق��ي��ق 
نف�س  ات����ب����اع  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات 
مع  عليها  عملت  ال��ت��ي  ال��ط��ري��ق��ة 
منظمات دولية للحد من اأ�ساليب 
التعذيب، وتعزيز اإ�سالحات �سمن 

النظام الق�سائي العراقي.

وه��و م��ا ي��ع��ادل مليارات ال���دولرات. 
من  طهران  العقوبات  متنع  مل  كما 
موا�سلة تزويد عدد من ميلي�سياتها 
الوكيلة وتنظيمات اإرهابية يف ال�سرق 
الأو�سط بال�سجائر، وال�سواريخ، مبا 

يعادل 16 مليار دولر.
اإىل نزعات را�سخة يف النظام  ونظراً 
الإي��راين، هناك ما يدعو للقلق من 
املايل  الدعم  من  كبري  ق�سم  حتويل 
اإىل  اإما  املخ�س�س ملحاربة الفريو�س 
جيوب  اإىل  اأو  وح��م��ا���س،  اهلل،  ح���زب 

رجال دين مثل خامنئي.
اأن احلل يكمن  الكاتب  ولذلك يرى 
امل�ساعدة،  اأ�سكال  كل  النظام  منح  يف 

دون اإعطائه الأموال مبا�سرة. 
م�ساعدة  اأي  ت��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  اأوًل، 
م�سروطة باأن ت�سمح طهران لوكالت 
م��ث��ل منظمة  الأط���������راف،  م���ت���ع���ددة 
م�سوؤولية  ب��ت��ويل  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�سحة 

مكافحة الفريو�س. 
الدويل  النقد  ويفرت�س يف �سندوق 
 5 اأم���ري���ك���ي���ة،  ي���وف���ر مب���ب���ارك���ة  اأن 
ح�سراً  لت�ستخدمها  دولر،  مليارات 
الأط��راف. وميكن  املتعددة  الوكالت 
اأج��ه��زة طبية  ���س��راء  الأم�����وال  بتلك 
املطلوبة  امل�ساريف  وت��وف��ري  وم���وؤن، 
لتحقيق  اإي���ران���ي���ني،  غ���ري  ل��ع��ام��ل��ني 
الكاتب �سرورة  الهدف.  ويرى  هذا 
اأج��ور طاقمها  دفع طهران  ا�ستمرار 
ق��ن��اة م�سرفية  ال��ط��ب��ي. وا���س��ت��خ��دام 
ل�سترياد  اأخ��رياً  افتتحت  �سوي�سرية 
اإم�����دادات اإن�����س��ان��ي��ة، اإ���س��اف��ي��ة ح�سب 

ال�سرورة. 

ال�اليات املتحدة ُتطلق اختبارات 
�صريرية للقاح �صد ك�رونا

•• وا�شنطن-وكاالت:

�ستبداأ  املتحدة  الوليات  اأن  الأمريكية  احلكومة  يف  مطلع  م�سوؤول  ك�سف 
اخ��ت��ب��ارات ���س��ري��ري��ة ل��ق��اح ���س��د ف��ريو���س ك��ورون��ا اجل���دي���د.  ون��ق��ل��ت وكالة 
اأ���س��و���س��ي��ت��د ب��ر���س الأم��ري��ك��ي��ة، ع��ن امل�����س��وؤول، ال���ذي ط��ل��ب ح��ج��ب هويته، 
ما  وف��ق   ، اليوم  جتريبية  جرعة  �سيتلقى  الختبار،  يف  الأول  امل�سارك  اأن  
اأن   اأوردت قناة  رو�سيا اليوم ، على موقعها الإلكرتوين.  واأ�ساف امل�سوؤول 
يف  جيدة،  ب�سحة  يتمتعون  الذين  متطوعاً  �ساباً   45 �ست�سمل  الختبارات 
 Kaiser Permanente Washington Health الأب��ح��اث  معهد 
Research Institute . واأكد امل�سدر اأن  مهمة التجربة تكمن يف التاأكد 
من اأن اللقاح ل يوؤدي اإىل اأي اآثار جانبية خطرية، ما �سي�سمح بالنتقال اإىل 
جتارب اأو�سع . واأ�سافت الوكالة  الأمريكية اأنه تزامناً مع ذلك، تعمل �سركة 
اختبارات  اإطالق  على  الأمريكية   Inovio Pharmaceuticals
جامعة  يف  املتطوعني  ع�سرات  مب�ساركة  املقبل،  )ني�سان(  اأب��ري��ل  يف  لقاح 
بن�سيلفانيا، ومركز الختبارات يف مدينة كان�سا�س �سيتي بولية مي�سوري. 

ولكن م�سادر عدة يف قطاع ال�سحة الأمريكي اأكدت للوكالة الأمريكية اأن 
طرح اأي لقاح حمتمل �سد فريو�س كورونا يف الأ�سواق، وتوزيعه، �سيتطلب 

ما يرتاوح بني 12 اإىل 18 �سهرا.

رو�صيا: دفعة جديدة من اإ�س- 400 اإىل تركيا
•• مو�شكو-وكاالت:

اأكدت رو�سيا اأنها تتوقع التو�سل اإىل اتفاق مع تركيا لتزويدها بدفعة جديدة 
اأن الأمر يتطلب  اإىل  اإ�س-400  للدفاع اجلوي قريباً، م�سريًة  من منظومة  
م�ساركة تركية معينة يف الإنتاج. وقال مدير الهيئة الفدرالية الرو�سية للتعاون 
الع�سكري التقني دميرتي �سوغاييف، يف حديث لوكالة  اإنرتفاك�س  ن�سر �سباح 
اليوم الثنني، اإن  م�ساألة الدفعة الإ�سافية من منظومات  اإ�س-400  لرتكيا 
التن�سيق حول حمتويات  على  حالياً  ونعمل  ترحل،  الأج��ن��دة، ومل  موجودة يف 
املنظومات وموعد التوريد وال�سروط الأخرى . واأ�ساف �سوغاييف  اليوم ي�ستمر 
التفاو�س، وناأمل التو�سل اإىل نقاط م�سرتكة يف امل�ستقبل املنظور . واأ�سار وفق 
يتطلب  تركيا مبنظومات جديدة  تزويد  اأن  اإىل   ، اليوم  رو�سيا  نقل موقع   ما 

م�ساركة معينة منها، يف اإنتاج املنظومات، لكنه امتنع عن ك�سف اأي تفا�سيل.

املتحدة  الوليات  واجهت  الثاين(، 
واح���ت���ج���اج���ات  ع���ن���ي���ف،  ف���ع���ل  رد 
ح��ا���س��دة، وت�����س��وي��ت ال��ربمل��ان على 
اإنهاء الوجود الع�سكري يف العراق، 
و���س��ط ���س��غ��ط وا���س��ع ال��ن��ط��اق من 
ق��وم��ي��ني ع��راق��ي��ني ���س��ئ��م��وا اتخاذ 

بلدهم �ساحة معركة. 
اإدارة  اإ���س��ع��اف  اأن  ال��ك��ات��ب��ة  وت���رى 
ترامب للوجود الع�سكري والنفوذ 
الأم���ري���ك���ي يف ال����ع����راق، ك���ان���ت له 
�سيا�ساتها  ع��ل��ى  وخ��ي��م��ة  ع���واق���ب 
خطر  وزاد  والدفاعية،  اخلارجية 
ت���ع���ر����س اجل�����ن�����ود الأم���ري���ك���ي���ني 
اأ�سبح  ك���م���ا  ه����ن����اك.  لإ�����س����اب����ات 
اإي���ران  ���س��د  الأم��ري��ك��ي  للت�سعيد 
الأمريكية  ال�سيا�سات  على  اأولوية 

ب��ي��ن��ه��ا هزمية  وم����ن  ال����ع����راق،  يف 
دائ���م���ة ل���داع�������س وف���ل���ول���ه، ودع���م 
ا�ستقرار عراق موحد ودميقراطي، 
موؤ�س�سات  ب���ن���اء  يف  وامل�������س���اع���دة 

وقدرات ليدير العراق �سوؤونه. 
ال�سيا�سي  ال���و����س���ع  �����س����اأن  وم�����ن 
امل�����س��ط��رب، م��رتاف��ق��اً م��ع تراجع 
الأمريكي،  الديبلوما�سي  الوجود 
مب����ا ف���ي���ه اإغ�������الق ال��ق��ن�����س��ل��ي��ة يف 
الب�سرة، وتخفي�س عدد العاملني 
يف ال�سفارة الأمريكية يف بغداد، اأن 
يهدد بتعطيل �سنوات من ال�ستثمار 
يف اإعادة الإعمار، وال�ستقرار.  كما 
الأمريكية  ال�سرتاتيجية  خلفت 
ب��ي��ئ��ة اأك����رث خ��ط��ورة مل��ا ت��ب��ق��ى من 
ُقتل  اأن  ب��ع��د  ال��ق��وات الأم��ري��ك��ي��ة، 

منه النظام الطبي الإي��راين، مع اأن 
الإيرانيني  معر�سون لالإ�سابة رمبا 
اأكرث من اأي �سعب اآخر. كما اأن حدود 
اإي��ران ال�سهلة الخ��رتاق مع دول يف 
الو�سطى،  واآ���س��ي��ا  الأو����س���ط،  ال�����س��رق 

تهدد كامل املنطقة املجاورة. 
وب��ذل��ك، ي��ب��دو م��وؤك��داً اأن ال��ع��امل ل 
ي�����س��ت��ط��ي��ع ال���وق���وف ج��ان��ب��اً يف وقت 
ت����ع����اين ف���ي���ه اإي���������ران ه������ذه الأزم�������ة 
وا�سحا متاماً  لي�س  ال�سحية. ولكن 
اإي��ران 5 مليارات دولر  اإذا كان منح 

ذلك  ويرجع  امل�ساكل.   تلك  �سيعالج 
يف  م�����س��ت��م��رون  الإي���ران���ي���ني  اأن  اإىل 
ت�سليل ال��ع��امل ح��ول الأزم���ة، يف كل 
�سيء، بدءاً من املعلومات الإح�سائية 
و�سوًل اإىل �سور بالأقمار ال�سناعية 
توحي  جماعية،  مقابر  م��واق��ع  ع��ن 
تبدي  بكثري مم��ا  اأ���س��واأ  الو�سع  ب��اأن 

طهران ا�ستعداداً لالعرتاف به. 
ال�سخ�سيات  م��ن  ع��دد  اإ�سابة  ورغ��م 
امل�سهورة  وال���دي���ن���ي���ة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
القيادة  ت��ع��ام��ل  ي��ظ��ل  ب��ال��ف��ريو���س، 

الإي���ران���ي���ة م���ع الأزم������ة ي��ف��ت��ق��ر اإىل 
اجل�����دي�����ة. وزع�������م امل���ر����س���د الأع����ل����ى 
�سالح  ال��ف��ريو���س  اأن  خ��ام��ن��ئ��ي  ع��ل��ي 
بيولوجي �سد اإيران.  ويحمل اآخرون 
العقوبات  الإي���ران���ي���ة  احل��ك��وم��ة  يف 
النظام  ف�سل  م�سوؤولية  القت�سادية 
يف احتواء الفريو�س، مثل غريه من 
الإخفاقات. ولكن ذلك هراء، ح�سب 
الإيراين  الرئي�س  لأن  امل��ق��ال،  كاتب 
ترامب،  دون��ال��د  ل  روح����اين،  ح�سن 
اإغالق  ال�سلطات من  منع  ال��ذي  هو 

اأول  ظهور  عند  املقد�سة  ق��م  مدينة 
موؤ�سرات على تف�سي الفريو�س. 

ا�ستمرار  اأم���ري���ك���ا  ت��ف��ر���س  مل  ك��م��ا 
واإليها،  ال�سني  من  الطريان  حركة 
اأخ������رى، ومل  اأوق��ف��ت��ه��ا دول  ب��ع��دم��ا 
جترب الإدارة المريكية امل�ست�سفيات 
البيانات  اإخ����ف����اء  ع���ل���ى  الإي����ران����ي����ة 

احلقيقية عن الإ�سابات.
واملفارقة، ح�سب الكاتب، اأن العقوبات 
ال���ن���ظ���ام  الق����ت���������س����ادي����ة مل مت����ن����ع 
الإي����راين م��ن وق��ف دع��م��ه لدم�سق، 

ال يزال ُينظر اإىل وا�صنطن بو�صفها اأقدر �صريك اأمني

تراجع النف�ذ.. اال�صرتاتيجية االأمريكية املتح�لة يف العراق 

يفرت�س اأن يوفر مبباركة اأمريكية 5 مليارات دوالر 

هكذا ميكن ل�صندوق النقد م�صاعدة االإيرانيني... ال حك�متهم

بيني غانت�س يعد بحك�مة وحدة وطنية م�ص�ؤول فرن�صي: ُن�اجه �صع�بة يف احت�اء ك�رونا
•• باري�س-وكاالت

قال مدير جهاز ال�سحة العامة يف فرن�سا، جريوم �سالومون، اأم�س الثنني 
اإن بالده جتد �سعوبة لحتواء تف�سي وباء كورونا يف الوقت الذي تدر�س 

فيه ال�سلطات الإغالق اجلزئي يف البالد.
باأعداد كبرية  باري�س  �سكان  الكثري من  اأ�سفه خلروج  �سالومون عن  وعرب 
رغم التو�سية الر�سمية بالبقاء يف منازلهم ورغم الأمر احلكومي باإغالق 

احلانات واملطاعم يف جميع اأنحاء البالد.
وقال لإذاعة فران�س اإنرت:  مل يدرك كثري من النا�س اأن عليهم البقاء يف 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

حزب  زعيم  الإث��ن��ني،  اأم�س  ريفلني،  روؤوف���ني  الإ�سرائيلي  الرئي�س  كلف 
احلكومة  بت�سكيل  غانت�س  بيني  اإ�سرائيل  يف  الي�سار  وكتلة  اأبي�س  اأزرق 
الإ�سرائيلية اجلديدة، بعد اأن اأيده 61 ع�سواً يف الكني�ست. وقال غانت�س 
حكومة  لت�سكيل  ج��ه��ده  ق�����س��ارى  �سيبذل  اإن���ه  ب��احل��ك��وم��ة،  تكليفه  ب��ع��د 
وحدة وطنية مو�سعة، ت�سم كل الأح��زاب الإ�سرائيلية، بعد اجتماعه مع 
الرئي�س  بح�سور  اأم�����س،  م�ساء  نتانياهو،  بنيامني  الليكود  ح��زب  زعيم 
بيتنا  اإ�سرائيل  وح��زب  امل�سرتكة،  العربية  القائمة  واأو�ست  الإ�سرائيلي. 

اأننا ل نحقق جناحاً يف  املتدين من المتثال، يعني  امل�ستوى  املنزل، وهذا 
احتواء تف�سي الوباء .

باإنقاذ  ق��رار  لتخاذ  فيها  ت�سطر  مرحلة  اإىل  فرن�سا  و�سول  اأن  واأ���س��اف 
مر�سى على ح�ساب اآخرين �سيكون  كارثياً .

اإىل  اأم�س،  الثلث  باأكرث من  الوفيات يف فرن�سا ب�سبب الفريو�س  وزاد عدد 
127، والإ�سابات اإىل 5400.

واأبلغت م�سادر رويرتز اأن فرن�سا تعد اأمراً �سي�سع �سكانها يف العزل اجلزئي 
احلياة  مظاهر  على  املفرو�سة  القيود  �سيزيد  حت��رك  يف  ال��وب��اء،  ملحاربة 

العامة.

الإ�سرائيلية  للحكومة  رئي�ساً  بغانت�س  ليربمان  اأف��ي��غ��دور  ي��ق��وده  ال��ذي 
اليمينة بنتنياهو للمن�سب.  58 نائباً من الأح��زاب  اأو�سى  املقبلة، فيما 
نتانياهو وغانت�س، يف حماولة  الإ�سرائيلي، اجتماعاً �سم  الرئي�س  وعقد 
اأخرية لدفع الطرفني على التفاق على ت�سكيل حكومة وحدة يف اإ�سرائيل، 
واخلروج من املاأزق ال�سيا�سي، اإل اأن هذه اجلهود قد ل توؤتي ثماراً يف ظل 
املعطيات احلالية. وافتتح الكني�ست الإ�سرائيلي، اليوم، دورته ال� 23 بعد 
الكني�ست  اأع�ساء  و�سيوؤدي  الأخ��رية،  النتخابات  اأ�سبوعني من  اأكرث من 
على  اأي  ح��زب،  كل  عن  اأع�ساء   3 من  جمموعات  يف  الد�ستورية  اليمني 

40 جولة. 
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ملدة  منازلهم  يف  البقاء  مواطنيها  م��ن  اللبنانية  احلكومة  طلبت 
اأ�سبوعني يف اإط��ار  حالة ط��وارئ �سحية  للحد من اإنت�سار فريو�س 
اإغالق  اأي�ساً  و�سملت  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  با�سم  امل��ع��روف  كوفيد19، 
 99 اإىل  امل�سجلة  الإ�سابات  اإجمايل عدد  ارتفع  مطار بريوت، فيما 

حالة.
واأعلنت احلكومة �سل�سلة من الإجراءات اأبرزها  التاأكيد على وجوب 
التزام املواطنني البقاء يف منازلهم وعدم اخلروج منها ال لل�سرورة 
اعتباراً  ال��دويل  الرئي�س رفيق احلريري  اإقفال مطار  و   ، الق�سوى 
من يوم الأربعاء الواقع فيه 18 مار�س )اآذار( 2020 حتى ال�ساعة 

. الرابعة والع�سرين من يوم الأحد يف 29 مار�س )اآذار( 2020 
اأن   جمل�س الوزراء  قرر  واأك��دت وزي��رة الإع��الم  منال عبد ال�سمد ، 
العامة  واملوؤ�س�سات  الإدارات  اإقفال  ويتبعه  العامة   التعبئة  اإع��الن 
تقت�سيه �سرورات  ما  وي�ستثنى  واملدار�س واجلامعات واحل�سانات،  

العمل وفق اآلية ت�سدر عن الوزارات املعنية .
ولفتت الوزيرة اإىل اأن اإقفال املطار وجميع املرافئ البحرية والربية 
الدبلوما�سية  وال��ب��ع��ث��ات  اليونيفيل  ق���وات  منه  ي�ستثنى  واجل��وي��ة 
با�ستثناء  اخلا�سة  املوؤ�س�سات  اإقفال  اإىل  اإ�سافة  ال�سحن،  وط��ائ��رات 
كل ما يرتبط بالأمن الغذائي، وي�ستثنى من قرار الإقفال م�سرف 
�سري  لتاأمني  الواجب  الأدن��ى  باحلد  وذل��ك  امل�سارف  وجميع  لبنان 
وزير  م��ع  وبالتن�سيق  اخلارجية  وزي��ر  تكليف  اإىل   م�سرية  العمل، 
بامل�ستلزمات  ل��ب��ن��ان  ل��ت��زوي��د  ال��الزم��ة  الت�����س��الت  اإج����راء  ال�سحة 

الطبية والأدوية مبوجب هبات اأو م�ساعدات .

اأمرت وزارة الداخلية الأردنية، بعزل خميمات الالجئني ال�سوريني 
يف اإطار الإجراءات الحرتازية �سد فريو�س كورونا. ونقلت �سحيفة  
الغد  الأردنية، عن م�سدر يف وزارة الداخلية، اأن ال�سلطات  اتخذت 
املعنية جميع  منذ فرتة بالتعاون مع املنظمات الدولية والإقليمية 
الالزمة  ال�سحية  الرعاية  الالزمة لتوفري  والإج��راءات  الرتتيبات 
الوزارة   اأن  امل�سدر  واأ���س��اف   . املخيمات  داخ��ل  ال�سوريني  لالجئني 
الختالط، حر�سا  ومنع  املخيمات،  واخل��روج من  ال��زي��ارات،  منعت 
مع  متا�سياً  �سحتهم،  تهدد  قد  اخطار  لأي  وتفاديا  �سالمتهم  على 

اأعلى املعايري ال�سحية املتبعة يف هذا اخل�سو�س . 

�سحي  حجر  بفر�س  م����ادورو  نيكول�س  الفنزويلي  الرئي�س  اأم���ر 
ابتداء  كراكا�س  العا�سمة  بينها  البالد  ولي��ات  �سبع من  جماعي يف 

من الثنني لكبح انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد.
اإّن كل الأن�سطة يف ولي��ات كراكا�س  وق��ال م��ادورو يف خطاب متلفز 
ومرياندا وفارغا�س وزوليا وتا�سريا واأبوري وكوخيدي�س �سُتعّلق من 
ال�ساعة اخلام�سة �سباحا الثنني با�ستثناء توزيع الطعام واخلدمات 

ال�سحية والنقل والأمن.
اإنه حجر يتطلب  اإج��ازة جماعية. كال.  اإّنها لي�ست  واأ�ساف م��ادورو 

ان�سباطا اجتماعيا كبريا وان�سباطا ذاتيا .
اآخ��ر اُتخذ قبل  اإىل ق��رار  وُي�ساف هذا الإج��راء الفنزويلي اجلديد 
اأّي����ام وق�سى بتعليق ك��ل اخل��ط��وط اجل��وي��ة ب��ني ف��ن��زوي��ال واأوروب����ا 
تعليق  ع��ن  ف�سال  وب��ان��ام��ا،  الدومينيكان  وج��م��ه��وري��ة  وكولومبيا 

الدرا�سة يف فنزويال من احل�سانة و�سول اىل اجلامعات.
 

ك�سفت م�سادر يف �سيول ام�س ترحيل رو�سي يعترب من قادة تنظيم  
القاعدة  اإىل وطنه، بعد القب�س عليه يف كوريا اجلنوبية، اإثر تقدميه 
طلب جلوء اإليها. و�سرحت وكالة ال�سرطة يف كوريا اجلنوبية، باأنها 
جبهة  جماعة  يف  م�سلحني  ي���درب  ك��ان  ال���ذي  ال��رج��ل  على  قب�ست 
الن�سرة، ذراع تنظيم القاعدة يف �سوريا، يف دي�سمرب )كانون الأول( 
اأعلنت وكالة الأنباء الر�سمية  اإىل رو�سيا، وفق ما  2019، ورحلته 
الكورية اجلنوبية. ويف اأواخر العام املا�سي، ح�سلت ال�سرطة الكورية 
يف  للجوء  طلباً  تقدميه  ع��ن  ا�ستخبارية  معلومات  على  اجلنوبية 

البالد، بعد اأن اأقام فيها ب�سورة غري �سرعية، وقب�ست عليه.

عوا�شم

بريوت

عمان

كراكا�س

�سيول

�ص�ي�صرا تلغي جل�صة برملانية ب�صبب ك�رونا 
 •• زوريخ- لوزان-رويرتز

األغت �سوي�سرا جل�سة للربملان وعقدت احلكومة حمادثات اأزمة وهبطت البور�سة 
 840 نحو  وظهرت  امل�ستجد.  كورونا  بفريو�س  الإ�سابة  ح��الت  ارتفاع  مع  ام�س 
ال��ع��دد الإج��م��ايل للحالت يف �سوي�سرا  ي��وم الأح���د لي�سل  اإ���س��اب��ة ج��دي��دة  ح��ال��ة 
وليختن�ستاين املجاورة اإىل 2200 يف قفزة باأكرث من 50 باملئة يف يوم واحد مما 
ي�سري اإىل تزايد وترية انت�سار الفريو�س. وتاأكدت اإ�سابة 1563 حالة من العدد 
الإجمايل. وتقع �سوي�سرا بني دول ت�سررت ب�سدة من التف�سي مثل فرن�سا واإيطاليا 
واأملانيا وو�سفت التف�سي باأنه و�سع خا�س ونقلت �سلطات اأكرب للحكومة املركزية 
8.6 مليون �سخ�س. وخ�س�ست برن  اإج��راءات حلماية ال�سكان وعددهم  لتطبيق 
الأزمة  و�سط  القت�ساد  لدعم  دولر  مليارات  ع�سرة  م��ن  اأك��رث  املا�سي  الأ���س��ب��وع 
م�ستوى  على  امل��دار���س  احلكومة  واأغلقت  للمزيد.  م�ستعدة  زال��ت  ما  اإنها  وقالت 
البالد لأ�سابيع وطرحت فحو�سا اأو�سع نطاقا وقل�ست ب�سدة التجمعات والأحداث 
يف اإطار جهودها حلماية كبار ال�سن الأكرث عر�سة لالإ�سابة على وجه اخل�سو�س. 
وبعد �سل�سلة اجتماعات طارئة اأمرت جنيف اليوم باإغالق احلانات واملطاعم ودور 

العبادة وحظرت موؤقتا الدعارة املقننة يف البالد.

 زلزال ي�صرب جن�ب اإيران
•• طهران-وكاالت:

اإيران.  5.4 درجات على مقيا�س ريخرت فجر الإثنني، جنوب  �سرب زلزال بقوة 
للموؤ�س�سة  التابع  ال���زلزل  ع��ن مركز ر�سد  اإرن���ا  الإي��ران��ي��ة  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
اجليوفيزيائية بجامعة طهران، اأن الزلزال وقع عند الواحدة و34 دقيقة من فجر 

الإثنني، بالتوقيت املحلي برويدر التابعة لبندر خمري، يف حمافظة هرمزكان.

حلفاء روما اأثبتوا اأنه ال ميكن االعتماد عليهم يف االأزمات الكربى

اأوروبا خذلتها...ال�صني متد يدها الإيطاليا املنك�بة بك�رونا

مناعة القطيع مل�اجهة ك�رونا تربك بريطانيا •• لندن-وكاالت

العموم جل�سة  العامة يف جمل�س  ال�سحة  تعقد جلنة 
طارئة للمطالبة بتو�سيحات عن موقف احلكومة من 

مناعة القطيع.
واأفادت �سحيفة  ذا تاميز  الربيطانية باأن م�ست�سارين 
يعتمدونها  ال��ت��ي  ال��ب��ي��ان��ات  بن�سر  وع����دوا  حكوميني 
لتخاذ قرارات، بعد اأ�سئلة متزايدة حول �سبب تعار�س 

نهج اململكة املتحدة مع الكثري من دول العامل.
وقال جريميي هنت، الرئي�س اجلديد للجنة ال�سحة 
األ تتبع  اإن  من املفاجئ واملقلق   املا�سي،  يف الأ�سبوع 
بريطانيا  ال��دول الأوروب��ي��ة الأخ��رى يف فر�س قيود 

�سارمة على التجمعات.
وا�ستقال هنت من احلكومة بعد خ�سارته اأمام بوري�س 

جون�سون يف انتخابات حزب املحافظني.
كبري  فالن�س،  باتريك  ال�سري  ا�ستجواب  املقرر  ومن 
جمل�س  يف  املتحدة،  اململكة  يف  العلميني  امل�ست�سارين 
بناء  تريد  اأن احلكومة  اإعالنه  اأي��ام من  بعد  العموم، 
نفاه مات  اق���رتاح  وه��و  ال�سكان،  ب��ني  امل��ر���س  مقاومة 

هانكوك، وزير ال�سحة الأحد.
واأو�سحت ال�سحيفة اأن  مناعة القطيع  هي �سكل من 
املعدية،  الأمرا�س  املبا�سرة �سد  اأ�سكال احلماية غري 
ال�سكان  من  كبرية  ن�سبة  ت�سبح  عندما  كورونا،  مثل 

حم�سنة، غالباً بعد التعايف من العدوى.
�ستيفنز،  �سيمون  ال�سري  ا�ستجواب  اأي�ساً  ويفرت�س 

•• وا�شنطن-وكاالت

فيها  يتف�سى  ال��ت��ي  اإي��ط��ال��ي��ا  ب��ات��ت 
كورونا، مغلقة بعد اإقفال املدار�س، 
املباريات  وت��ع��ل��ي��ق  واجل����ام����ع����ات، 
الريا�سية، واأغلقت املطاعم و�سط 
انت�سار �سريع للفريو�س، وا�ستثنيت 
م���ت���اج���ر ب���ي���ع امل��������واد ال���غ���ذائ���ي���ة، 

وال�سيدليات.
درو  األيزابيث  ال�سحافية  وكتبت 
بولي�سي  ف��وري��ن  م��وق��ع جم��ل��ة  يف 
اأن من املنطقي العتقاد اأن الدول 
الأع���������س����اء الأخ��������رى يف الحت�����اد 
اإيطاليا  ���س��������ت�����س��ان��د  الأوروب�����������ي، 
احليوية،  امل�����������������واد  ل��ه�����������ا  وت��ر���س��ل 
طلبوا  الإي��ط��ال��ي��ي��ن��ق��د  اأن  خ��ا���س��ًة 
امل�����س��اع��دة. ل��ك��ن ت��ل��ك ال��������������دول ل�م 

تر�س����ل �سيئاً. 
يف  املعيب  النق�س  اأن  اإىل  ولفتت 
ت�سامن دول الحتاد الأوروبي مع 
الإي��ط��ال��ي��ني ي��ط��رح ���س��وؤاًل مهماً. 
اإذا  م��اذا �ستفعل ال��دول الأوروب��ي��ة 

واجهت اإحداها اأزمة اأكرب؟. 
املدنية  احلماية  اآلية  اأن  واأ�سافت 
يف الحت��اد هي الإ�سم ال��ذي يعمل 
حت����ت راي����ت����ه م���رك���ز الأزم���������ات يف 
الحت����اد الأوروب������ي، ال���ذي يراقب 
الكوارث الطبيعية اأو التي يفتعلها 
الب�سر على مدار ال�ساعة. وعندما 
تف�سل دولة ع�سو يف معاجلة اأزمة 
ما، ميكنها اللجوء اإىل املركز الذي 
الأع�ساء  ال���دول  اإىل  ن���داًء  ي��وج��ه 

للم�ساعدة. 

جتربة ال�صويد 
التي  ال�سويد  ومنذ عامني، طلبت 
الغابات،  يف  وا�سعة  حرائق  �سهدت 
ولقيت  الأزم�����ات،  م��رك��ز  م�ساعدة 
وا�سعة،  ا����س���ت���ج���اب���ة  م��ن��ا���س��دت��ه��ا 
طائرتني  ال����ربت����غ����ال  ف���اأر����س���ل���ت 
اأملانيا  و�ساهمت  احلرائق،  ملكافحة 
بخم�س مروحيات لإخماد النريان 

مع طاقم من 53 اإطفائياً.
واأر������س�����ل�����ت ل���ي���ت���وان���ي���ا م���روح���ي���ة 
وال������روي������ج ث����م����اين م����روح����ي����ات، 
وفرن�سا 60 اإطفائياً ومروحيتني، 
والدامنارك 60 اإطفائياً، وبولونيا 
130 اإط��ف��ائ��ي��اً واأك���رث م��ن 140 
�ساحنة اإطفاء، واإيطاليا طائرتني، 

ملكافحة احلرائق. 

ال جتاوب مع اإيطاليا
املا�سي،  فرباير)�سباط(  يف  ولكن 
اإيطاليا،  يف  ب�سرعة  كورونا  انت�سر 
امل�������س���اع���دة ع���رب مركز  ف��ن��ا���س��دت 
للحالت  ال����س���ت���ج���اب���ة  ت��ن�����س��ي��ق 

الطارئة. 
الدائم  الإي����ط����ايل  امل��م��ث��ل  وق�����ال 
لدى الحت��اد الأوروب��ي ماوري�سيو 
طبية،  جتهيزات  طلبنا  ما�سوري: 
ووج����ه����ت امل��ف��و���س��ي��ة الأوروب�����ي�����ة 
امل��ن��ا���س��دة اإىل ال���دول الأع�����س��اء...
، واإىل  ا���س��ت��ج��اب��ة  ن��ت��ل��قرَ  ل��ك��ن��ن��ا مل 
اليوم مل تر�سل اأي دولة يف الحتاد 
اإيطاليا ما حتتاجه  اإىل  الأوروب��ي 
ماأ�سوي  اأم��ر  وه��ذا  من جتهيزات، 
ل��ب��ل��د ارت���ف���ع���ت ف���ي���ه الإ�����س����اب����ات 

ق��ائ��اًل:  هدفنا ه��و حم��اول��ة تقليل  املا�سي  الأ���س��ب��وع 
حدة التف�سي، وتو�سيعه دون وقفه متاماً، لأن الغالبية 
العظمى ت�ساب مبر�س خفيف، لبناء نوع من مناعة 

حول  الوطني،  ال�سحي  للقطاع  التنفيذي  الرئي�س 
قدرة امل�ست�سفيات على التعامل مع الأزمة.

الوباء  اإدارة  يف  احلكومة  نهج  باتريك،  ال�سري  وح��دد 

 21157 اإىل  ب�����ال�����ف�����ريو������س 
 14 حتى   1441 اإىل  وال��وف��ي��ات 
م�����ار������س)اآذار( اجل�����اري، م���ع فرق 
طبية تعمل يف ظل ظروف قا�سية، 

ونق�س يف املعدات. 
احلكومات  ك��ل  اإن  الكاتبة  وق��ال��ت 
كافية  جت����ه����ي����زات  اإىل  حت����ت����اج 
ولفرقها  ومر�ساها  مل�ست�سفياتها 

الطبية. 
كم�����ا  ي��ع��ان�����������������ي  ب��ل��������د  ل  ل��ك��������������ن 

اإيطاليا. 
معدلت  وف��رن�����س��ا  اإ���س��ب��ان��ي��ا  ويف 
اإ�سابات مرتفعة. لكن بحلول 14 
يف  ك��ان��ت  اجل�����اري،  )اآذار(  م��ار���س 

بينها  الطبية،  امل�ساعدات  من  طناً 
واأجهزة  م���رك���زة،  ع��ن��اي��ة  وح�����دات 
م�سادة  واأدوي��������ة  ط��ب��ي��ة،  ح��م��اي��ة 
نف�سه  ال���وق���ت  ويف  ل��ل��ف��ريو���س��ات. 
و�سلت �ساحنة �سينية اإىل اإيطاليا 
من  ����س���ن���دوق���اً   230 ب����  حم��م��ل��ة 

املعدات الطبية. 
وك��ان��ت ه���ذه امل�����س��اع��دات اأق���ل مما 
ال�سيني  الدولة  م�ست�سار  به  وعد 
وانغ يي وزير اخلارجية الإيطايل 
ات�سال  يف  م����اري����و  دي  ل���وي���ج���ي 
يومني  بعد  لكن  الثالثاء،  هاتفي 
يف  امل�ساعدات  كانت  الت�����س��ال  م��ن 

طريقها اإىل اإيطاليا. 

فنلندا 225 حالة، والنم�سا جارة 
 ،169 والربتغال   ،655 اإيطاليا 

واملجر 25 فقط. 
وا����س���ت���ف���ادت ال���ك���ث���ري م����ن ال�����دول 
الت�سامن  املا�سي من  الأع�ساء يف 
بريطانيا  ت��ر���س��ل  ومل  الأوروب������ي. 
ال��ت��ي مل ت��ع��د ع�����س��واً يف الحت���اد 
م�ساعدة  اأي  1140 حالة،  وفيها 

لإيطاليا. 

م�صاعدات �صينية
مار�س   12 يف  املقابل، هبطت  ويف 
)اآذار( طائرة �سينية يف روما وعلى 
متنها ت�سعة خرباء �سينيني و31 

حلفاء  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب��ة  وخ��ل�����س��ت 
اإيطاليا اأثبتوا اأنه ل ميكن العتماد 
ع��ل��ي��ه��م يف الأزم�������ات ال���ك���ربى، ما 
يعني مزيداً من التحول الإيطايل 

نحو ال�سني. 
وقالت اإنه اإذا كانت الدول الأوروبية 
اإر�����س����ال ك��م��ام��ات اإىل  اأخ��ف��ق��ت يف 
البلد  �سيبقي هذا  اإيطاليا، فلماذا 
اآلف جندي  ب�ستة  م�ساهمته  على 
جزءاً  ت�سكل  خ��ارج��ي��ة،  مهمات  يف 
ال�سالم  من مهمات حفظ  رئي�سياً 
لبنان،  يف  املتحدة  ل��الأمم  التابعة 
الأط��ل�����س��ي يف  �سمال  وق���وات حلف 

كو�سوفو؟ 

الآن،  الفريو�س  قمع  حماولة  اأن  واأو���س��ح    . القطيع 
ال�سيف،  اأ�سهر  رئي�سي  يف  ب�سكل  تف�سيه  ت�سهيل  بدل 
ميكن اأن توؤدي اإىل عدد اأكرب من الإ�سابات يف ال�ستاء 

املقبل.
امل��ق��ارب��ة، قائاًل  ه��ان��ك��وك باحلكومة ع��ن ه��ذه  ون���اأى 
لهيئة الإذاعة الربيطانية، اإن  ح�سانة القطيع لي�ست 
حياة  حماية  هو  هدفنا  هدفنا.  لي�ست  اإنها  �سيا�ستنا، 
الفريو�س وحماية  و�سيا�ستنا هي مكافحة  مواطنينا، 
جدل  هناك  وبالطبع  ال�سحي.  القطاع  و  ال�سعفاء، 

علمي حول املفاهيم العلمية .
ب�سحة  يتمتعون  ال��ذي��ن  ال�سبان  على  ك��ان  اإذا  و�ُسئل 
على  للح�سول  للفريو�س  التعر�س  اإىل  ال�سعي  جيدة 
مناعة القطيع، فقال:  ل، لأن نتيجة �ستكون ارتفاع 
و    ، للغاية  ووا�سحة  كبرية،  ب�سرعة  الإ�سابات  معدل 
لهذا ال�سبب علينا العمل خلف�س معدل الإ�سابة، ويف 
ال�سحي خا�سًة يف  ق��درة اجل��ه��از  زي���ادة  ال��وق��ت  نف�س 

القطاعات ال�سعيفة مثل اأجهزة التنف�س .
وافرت�س بع�س اخلرباء اأن �سبب التغيري الوا�سح يف 

ا�سرتاتيجية احلكومة، هو �سوء التوا�سل.
وقال ديفيد �سبيغلرت، من مركز وينتون للمخاطر يف 
جامعة كامربيدج:  مل يرد ذكر مناعة القطيع هدفاً 
ق�سري املدى يف الإ�سرتاتيجيات املن�سورة، ومل يذكرها 
باتريك فالن�س اإل مبا يخ�س املدى الأطول، اإذا عاد 
الفريو�س �سنويا. من املوؤ�سف اأنه مل ي�سف على الفور 

اأن هذا مل يكن هدفاً ق�سري املدى .

اإغالق ط�لكرم بعد ت�صجيل اإ�صابات بك�رونا
•• القد�س -وكاالت

حمافظة  اإغ���الق  ع��ن  اأم�����س،  الفل�سطينية  ال�سلطة  اأع��ل��ن��ت 
طولكرم �سمال ال�سفة الغربية املحتلة بعد ت�سجيل اإ�سابات 

جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد.
اإغالق مدينة  اأبو بكر قرار  واأعلن حمافظ طولكرم ع�سام 
منها  ال��دخ��ول  اآخ��ر، ومينع  ا�سعار  وحتى  الن  طولكرم من 
واخلروج وذلك حفاظاً على ال�سحة وال�سالمة العامة، بعد 
اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا ل�ساب  الإعالن عن ت�سجيل 
ثاين  طولكرم  حمافظة  تكون  ال��ق��رار  وبهذا  طولكرم.  من 
حمافظة فل�سطينية يتم اإغالقها، بعد اإغالق حمافظة بيت 

حلم منذ نحو 10 اأيام.

اليوم الثنني  عرب املطارات واملعابر احلدودية اعتبارا من 
ف��ن��دق��ي��ة خم�س�سة  ي��وم��ا يف م��راف��ق   14 مل���دة  ف�����س��اع��داً، 
حددتها احلكومة يف منطقة البحر امليت والعا�سمة عمان 
التي  ال�سحية  ل���الإج���راءات  خاللها  يخ�سعون  وال��ع��ق��ب��ة، 

تعتمدها وزارة ال�سحة .
اأن��ه وخ��الل تواجدهم يف احلجر ال�سحي يف هذه  واأ���س��اف 
متطلبات  بجميع  تاأمينهم  و�سيتم  زيارتهم  متنع  الفنادق 
الق���ام���ة م��ث��ل وج��ب��ات ال��ط��ع��ام والدوي������ة مل��ن ي��ح��ت��اج واأي 

احتياجات اأ�سا�سية اأخرى .
ا�ستقبال  مُينع  اح��رتازي،  �سحي  كاإجراء  الع�سايلة  وتابع 
ال���ق���ادم���ني ع���رب امل����ط����ارات وامل���ع���اب���ر احل����دودي����ة م���ن قبل 

•• عمان-اأ ف ب

اأم�س  من  اعتبارا  �ستفر�س  اإنها  الأردن��ي��ة  احلكومة  اأعلنت 
حجرا �سحيا اإلزامياً اأمده 14 يوما على جميع القادمني 
املطارات واملعابر احلدودية بهدف احتواء  اململكة عرب  اإىل 

فريو�س كورونا امل�ستجد.
وقال وزير الدولة الأردنية ل�سوؤون الإعالم اأجمد الع�سايلة 
اإ�سافية  اح��رتازي��ة  �سحية  حكومية  اإج����راءات  اإن  بيان  يف 
�سحة  وحماية  ال��ع��دوى  انت�سار  ملنع  ف��ورا  تنفيذها  �سيبداأ 
املواطنني والقادمني . واو�سح اإن الإج��راءات ت�سمل فر�س 
اململكة  اإىل  ال��ق��ادم��ني  جميع  ع��ل��ى  اإج���ب���اري  �سحي  ح��ج��ر 

الثنني  ال��ي��وم  م��ن  اع��ت��ب��ارا  ك��ان  �سخ�س  اأي  اأو  عائالتهم 
واملعابر  امل����ط����ارات  ب��ال��ت��واج��د يف  ي�����س��م��ح  ول����ن  ف�����س��اع��دا، 
تاأمني  و�سيتم  بذلك،  املخولني  لالأ�سخا�س  اإل  احل��دودي��ة 
املخ�س�سة  احلجر  لأم��اك��ن  لنقلهم  باملوا�سالت  القادمني 

و�سبل الت�سال مع عائالتهم .
ال�سبت  ال���رزاز  الأردين عمر  ال����وزراء  رئي�س  اإع���الن  ورغ��م 
وقف جميع الرحالت اجلوية من واىل اململكة اعتبارا من 
�سي�ستمر  الأردن  اإن  اإل  اآخ��ر  ا�سعار  وحتى  اليالثالثاء  يوم 

با�ستقبال مواطنيه العائدين من اخلارج.
كورونا  بفريو�س  اإ�سابة   16 الآن  حتى  الأردن  يف  و�سجلت 

بينهم �ستة �سياح فرن�سيني و�سيدة عراقية.

االأردن يفر�س حجرا �صحيا اإلزاميًا ملدة 14 ي�ما علي القادمني  

�صحف عربية: مرتزقة اأردوغان ين�صرون ك�رونا يف طرابل�س
•• عوا�شم-وكاالت

النت�سار،  ك���ورون���ا  وب����اء  ي��وا���س��ل 
تلقائياً حيناً وب�سكل متعمد اأحياناً 

اأخرى. 
�سادرة  ع��رب��ي��ة  ل�����س��ح��ف  ووف����ق����اً 
اأم�������س الإث����ن����ني، اأ����س���ب���ح ك���ورون���ا 
الزعماء  ب��ع�����س  م�����س��ت��ق��ب��ل  ي���ه���دد 

ال�سيا�سيني الدوليني.
ف��رن�����س��ي�����س يف موقع  ق����ال ط����وين 
:ان��دي��ب��ن��ت ع��رب��ي��ة:  ق��ب��ل عامني 
ان�����س��غ��ل ال��ع��امل ب��ا���س��ت��ع��ادة جتربة 
الإنفلونزا الإ�سبانية التي اجتاحت 
ال��ك��رة الأر���س��ي��ة  منذ ق��رن كامل، 
 100 بقرابة  اأودى  ال��ذي  املر�س 

مليون �سخ�س . 
املر�س  ه��ذا  بني  فرن�سي�س  وق��ارن 
وك���ورون���ا ق���ائ���اًل:  ال���وب���اء احلايل 
ال��ق��ارات جميعها، ومل متنعه  غ��زا 
حدود، ول وقفت يف وجهه دوريات 
�سرطة، وخالل �سهر بعد الإف�ساح 
ع���ن وج�����وده يف ال�����س��ني، ظ��ه��ر يف 

كوريا، وامتد اإىل اإيران، ومنها اإىل 
البلدان املحيطة .

كورونا  اأن  اإىل  ال���ك���ات���ب  واأ�����س����ار 
ق��ائ��اًل:  حكم كورونا  العامل  حكم 
ال�سلطات  وح��ول  ال��ع��امل،  فريو�س 
القائمة اإىل موظفني يف خدمته .

ال�سعودية  عكاظ   �سحيفة   نقلت 
ع��ن ت��ق��اري��ر ت��رك��ي��ة ت�����س��اوؤلت عن 
الرتكي  الرئي�س  اإ���س��اب��ة  احتمال 
ب���ف���ريو����س ك�����ورون�����ا، ب�����س��ب��ب قلة 
ال����ت����ي ه��ي��م��ن��ت على  ال�������س���ف���اف���ي���ة 

التعامل مع الوباء يف تركيا.
التقارير  ع����ن  ع����ك����اظ   ون���ق���ل���ت  
اأردوغان  اإ�سابة  ترجيح  الرتكية، 
ب��ك��ورون��ا، وحم��اول��ة اإخ��ف��اء الأمر، 
�سابقة،  م��ن��ا���س��ب��ات  يف  ح�����س��ل  ك��م��ا 
عن  مر�سه  اأخ��ف��ى  اأن  ل��ه  �سبق  اإذ 
ال����راأي ال��ع��ام، واأج����رى ج��راح��ة يف 
اأملانيا و�سط تعتيم اإعالمي، الأمر 
اإ�سابته  ف��ر���س��ي��ة  ي���رج���ح  ال������ذي 

بالفريو�س.
 املر�س.

وب���������دوره، ق�����ال غ�����امن ال���ن���ج���ار يف 
اإن  الكويتية،  اجل��ري��دة   �سحيفة  
العاملية  ال�����س��ح��ة  منظمة  اإع����الن 
حت��ول ك��ورون��ا اإىل وب���اء ع��امل��ي، يف 
ظل الفو�سى التي رافقت التعامل 
امل�ستقبل  ُي����ه����دد  اأ����س���ب���ح  م����ع����ه، 
العامل  ق���ادة  م��ن  ل��ع��دد  ال�سيا�سي 

البارزين. 
ال�سيا�سي  امل�سري  اإن   غ��امن  وق��ال 
ل���ك���ل م����ن ال���رئ���ي�������س ت����رام����ب اأو 
جون�سون،  بوري�س  ال���وزراء  رئي�س 
وغريهما �سيتاأثر بكيفية تعاملهما 
�سيتاثر  ق�����ائ�����اًل    ، ك�����ورون�����ا  م����ع 
تعامال  لأنهما  وترامب  جون�سون 

با�ستهتار مع الوباء . 
امل�سابني  زي��ادة يف  اأن  كل  واأ�ساف 
ر�سيدهما  من  �ستلتهم  وف��اة  وك��ل 

ال�سيا�سي . 
ال��ك��ث��ري من  اأن   ال��ك��ات��ب  واع���ت���رب 
وباء  يتحول  ب���اأن  تتنباأ  ال�����س��واه��د 
وباء  اإىل  ���س��ري��ع  وب�����س��ك��ل  ك���ورون���ا 

�سيا�سي، ي�سعب الفكاك منه .

من جهته قال موقع  اأحوال تركية  
للوباء  تف�سياً  ت�سهد  طرابل�س  اإن 
املرتزقة  ب�����س��ب��ب  م��ف��اج��ئ،  ب�����س��ك��ل 
ال�����س��وري��ني ال��ذي��ن و���س��ل��وه��ا عرب 

تركيا .
فائز  اإع�����الن  اأن  امل���وق���ع  واأ�����س����اف 
الوفاق  ح��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  ال�������س���راج 
ال��ل��ي��ب��ي��ة خ��ل��و ب�����الده مت���ام���اً من 
اإعالنه  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن  املُ�����س��اب��ني 
حالة الطوارئ، �سلط ال�سوء، على 
تف�سي الوباء يف طرابل�س، وحر�س 
اجلهات الليبية املعنية على التكتم 

على ذلك. 
ورب��ط م��راق��ب��ون حت��دث��وا للموقع 
ب��ني ه���ذه ال��ت��ط��ورات امل��ف��اج��ئ��ة يف 
ليبيا، وو�سول الآلف من مرتزقة 
امليلي�سيات  م��ع  ل��ل��ق��ت��ال  اأردوغ������ان 
ال�سراج،  ت���دع���م  ال���ت���ي  امل��ت��ط��رف��ة 
انت�سر  اأي�����ن  ت��رك��ي��ا  م���ن  ق���ادم���ني 
اأن  ن��ح��ٍو وا����س���ع دون  ال���وب���اء ع��ل��ى 
�سعبها  الرتكية  احلكومة  ُت�سارح 

بذلك.

ال�صلطة تطالب اإ�صرائيل 
باالإفراج عن اأم�الها املحتجزة 

•• رام اهلل-وكاالت

اأموال  عن  بالإفراج  اإ�سرائيل  الإثنني  ام�س  الفل�سطينية  ال�سلطة  طالبت 
خطر  مواجهة  يف  الفل�سطينية  اجلهود  لدعم  لديها  املحتجزة  ال�سرائب 

انت�سار فريو�س كورونا اجلديد. 
الفل�سطيني  املالية  وزير  اأن  الر�سمية،  الفل�سطينية  الأنباء  وكالة  وذك��رت 
�سكري ب�سارة اجتمع اليوم مع نظريه الإ�سرائيلي مو�سيه كحلون، وطالبه 
ب�  الإف��راج عن كامل املبالغ املحتجزة لدى الطرف الإ�سرائيلي منذ العام 

املا�سي، لل�سرورة الق�سوى يف ظل الظروف الراهنة .
التي  القت�سادية  املعطيات  ال��ل��ق��اء   يف  اجل��ان��ب��ان  بحث  ال��وك��ال��ة،  وح�سب 
املبالغ  اأن  ب�سارة  واأك��د   ، كورونا  تف�سي فريو�س  الطرفان يف ظل  يواجهها 
املحتجزة  هي حق لل�سعب الفل�سطيني، و�ست�ساهم يف م�ساعدة اخلزينة يف 

تبني الإجراءات ال�سحية املثلى ملواجهة هذا التحدي .
وبداأت اإ�سرائيل منذ مطلع العام املا�سي اقتطاع اأجزاء من اأموال ال�سرائب 
التي جتبيها نيابة عن ال�سلطة الفل�سطينية، احتجاجاً على دفعها رواتب 

�سهرية لأهايل الأ�سرى والقتلى الفل�سطينيني.
ت�سجيل  ا�ستية،  الفل�سطيني حممد  ال��وزراء  رئي�س  اأعلن  وياأتي ذلك فيما 
الغربية  بال�سفة  طولكرم  يف  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة  اإ���س��اب��ة 

لفل�سطيني قادم من بولندا.
ال�سلطة  5.5 ماليني دولر، مل�ساعدة  الكويت على تقدميها  ا�ستية  و�سكر 

الفل�سطينية يف مواجهة فريو�س كورونا.
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جن�سيته: الإمارات العربية املتحدة

تاري�خ انت�قال امللكية:  2019/08/07
تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2020/02/04

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  مار�س  2020 العدد 12885 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
mycrm :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية

�سورة العالمة

املودعة حتت رقم:   212889               بتاريخ: 2014/06/11
امل�سجلة حتت رقم:   212889              بتاريخ:   2015/02/09

با�س��م: بروبرتي فايندر، منطقة حرة - ذ.م.م
وعنوانه:�سذى، مكتب 1509 ، دبي ميديا �سيتي دبي، المارات العربية املتحدة، الإمارات العربية املتحدة

الت�سميم  و  البحث  والتقنية وخدمات  العلمية  : اخلدمات  املنتجات   / الب�سائع / اخلدمات  لتمييز  وذلك 
املتعلقة بها، خدمات التحاليل والأبحاث ال�سناعية،خدمات ت�سميم وتطوير العتاد احلا�سوبي والربجميات 

احلا�سوبية
الواق�عة بالفئة :42 

التعديالت على الطلب: انتقال ملكية العالمة التجارية
ا�سم مالك العالمة: بروبرتي فايندر، منطقة حرة - ذ.م.م

ا�سم املتنازل له : بروبرتي فايندر اي بي هولدينغ ليميتد
عنوانه وحمل اإقامته: جزء من الطابق 8، برج املقام، مربعة �سوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املاريا، اأبوظبي، 

الإمارات العربية املتحدة
جن�سيته: الإمارات العربية املتحدة

تاري�خ انت�قال امللكية:    2019/08/08
 تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2020/02/03

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  مار�س  2020 العدد 12885 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
mycrm :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية

�سورة العالمة

املودعة حتت رقم:   212888               بتاريخ: 2014/06/11
امل�سجلة حتت رقم:   212888              بتاريخ:   2015/02/09

با�س��م: بروبرتي فايندر، منطقة حرة - ذ.م.م
وعنوانه:�سذى، مكتب 1509 ، دبي ميديا �سيتي دبي، المارات العربية املتحدة، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : خدمات الدعاية و الإعالن، خدمات اإدارة الأعمال التجارية ، 
خدمات ت�سيري العمال وال�سراف عليها بالتفوي�س، خدمات العمال والن�ساطات املكتبية واأعمال ون�ساطات 

املكاتب
الواق�عة بالفئة :35 

التعديالت على الطلب: انتقال ملكية العالمة التجارية
ا�سم مالك العالمة: بروبرتي فايندر، منطقة حرة - ذ.م.م

ا�سم املتنازل له : بروبرتي فايندر اي بي هولدينغ ليميتد
عنوانه وحمل اإقامته: جزء من الطابق 8، برج املقام، مربعة �سوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املاريا، اأبوظبي، 

الإمارات العربية املتحدة
جن�سيته: الإمارات العربية املتحدة

تاري�خ انت�قال امللكية:     2019/08/07
تاريخ التا�سري يف ال�سجل:  2020/02/03

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  مار�س  2020 العدد 12885 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
mycrm :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية

�سورة العالمة
املودعة حتت رقم:   212887               بتاريخ:    2014/06/11
امل�سجلة حتت رقم:   212887              بتاريخ:    2015/02/09

با�س��م: بروبرتي فايندر، منطقة حرة - ذ.م.م
وعنوانه: �سذى، مكتب 1509 ، دبي ميديا �سيتي دبي، المارات العربية املتحدة، الإمارات العربية املتحدة

واأجهزة  وامل�ساحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأجهزة   : املنتجات   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
والإ�سارة  والقيا�س  الوزن  واأدوات  الب�سرية  والأدوات  والأجهزة  وال�سينمائي  الفوتوغرايف  الت�سوير  واأدوات 
واملراقبة )الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم ، اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم 
مغناطي�سية،  بيانات  حامالت  ال�سور،  اأو  ال�سوت  ن�سخ  اأو  اإر�سال  اأو  ت�سجيل  اأجهزة  الكهربائية،  الطاقة  يف 
اآليات  اأقرا�س فيديوية رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية؛  اأقرا�س مدجمة،  اأقرا�س ت�سجيل، 
اأجهزة  البيانات،  معاجلة  م��ع��دات  حا�سبة،  اآلت  النقد،  ت�سجيل  اآلت  النقد،  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة 

الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق
الواق�عة بالفئة :09 

التعديالت على الطلب: انتقال ملكية العالمة التجارية
ا�سم مالك العالمة: بروبرتي فايندر، منطقة حرة - ذ.م.م

ا�سم املتنازل له : بروبرتي فايندر اي بي هولدينغ ليميتد
عنوانه وحمل اإقامته: جزء من الطابق 8، برج املقام، مربعة �سوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املاريا، اأبوظبي، 

الإمارات العربية املتحدة
جن�سيته: الإمارات العربية املتحدة

تاري�خ انت�قال امللكية:    2019/08/07
 تاريخ التا�سري يف ال�سجل:  2020/02/04

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  مار�س  2020 العدد 12885 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
PROPERTYFINDER.ae :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية

�سورة العالمة

املودعة حتت رقم:   212892               بتاريخ:   2014/06/11
امل�سجلة حتت رقم:   212892              بتاريخ:     2015/02/10

با�س��م: بروبرتي فايندر، منطقة حرة - ذ.م.م
وعنوانه:�سذى، مكتب 1509 ، دبي ميديا �سيتي دبي، المارات العربية املتحدة، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : خدمات التاأمني، ال�سوؤون التمويلية، ال�سوؤون املالية وال�سوؤون 
العقارية

الواق�عة بالفئة :36 
التعديالت على الطلب: انتقال ملكية العالمة التجارية

ا�سم مالك العالمة: بروبرتي فايندر، منطقة حرة - ذ.م.م
ا�سم املتنازل له : بروبرتي فايندر اي بي هولدينغ ليميتد

عنوانه وحمل اإقامته: جزء من الطابق 8، برج املقام، مربعة �سوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املاريا، اأبوظبي، 
الإمارات العربية املتحدة 

جن�سيته: الإمارات العربية املتحدة
تاري�خ انت�قال امللكية:  2019/08/08

تاريخ التا�سري يف ال�سجل:  2020/02/03
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  مار�س  2020 العدد 12885 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
PROPERTYFINDER.ae :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية

�سورة العالمة

املودعة حتت رقم:   212891               بتاريخ: 2014/06/11
امل�سجلة حتت رقم:   212891              بتاريخ:    2015/02/10

با�س��م: بروبرتي فايندر، منطقة حرة - ذ.م.م
وعنوانه:�سذى، مكتب 1509 ، دبي ميديا �سيتي دبي، المارات العربية املتحدة، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : خدمات الدعاية و الإعالن، خدمات اإدارة الأعمال التجارية ، 
خدمات ت�سيري العمال وال�سراف عليها بالتفوي�س، خدمات العمال والن�ساطات املكتبية واأعمال ون�ساطات 

املكاتب
الواق�عة بالفئة :35 

التعديالت على الطلب: انتقال ملكية العالمة التجارية
ا�سم مالك العالمة: بروبرتي فايندر، منطقة حرة - ذ.م.م

ا�سم املتنازل له : بروبرتي فايندر اي بي هولدينغ ليميتد
عنوانه وحمل اإقامته: جزء من الطابق 8، برج املقام، مربعة �سوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املاريا، اأبوظبي، 

الإمارات العربية املتحدة 
جن�سيته: الإمارات العربية املتحدة

تاري�خ انت�قال امللكية:  2019/08/08
تاريخ التا�سري يف ال�سجل:  2020/02/03

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  مار�س  2020 العدد 12885 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
PROPERTYFINDER.ae :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية

�سورة العالمة

املودعة حتت رقم:   212890               بتاريخ: 2014/06/11 
امل�سجلة حتت رقم:   212890              بتاريخ:    2015/02/10

با�س��م: بروبرتي فايندر، منطقة حرة - ذ.م.م
وعنوانه:�سذى، مكتب 1509 ، دبي ميديا �سيتي دبي، المارات العربية املتحدة، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري 
الل�سق  م��واد  القرطا�سية؛  الفوتوغرافية؛  ال�سور  الكتب؛  م��واد جتليد  املطبوعات؛  اأخ��رى؛  فئات  واردة يف 
الكاتبة  الآلت  التلوين؛  اأو  الدهان  فرا�سي  الفنانني؛  وم��واد  منزلية؛  لغايات  اأو  القرطا�سية  يف  امل�ستعملة 
واللوازم املكتبية )عدا الأثا ث(؛ مواد التوجيه والتدري�س )عدا الأجهزة(؛ مواد التغليف البال�ستيكية )غري 

الواردة يف فئات اأخرى(؛ حروف الطباعة؛ الكلي�سيهات )الرا�سمات(
الواق�عة بالفئة :16 

التعديالت على الطلب: انتقال ملكية العالمة التجارية
ا�سم مالك العالمة: بروبرتي فايندر، منطقة حرة - ذ.م.م

ا�سم املتنازل له : بروبرتي فايندر اي بي هولدينغ ليميتد
عنوانه وحمل اإقامته: جزء من الطابق 8، برج املقام، مربعة �سوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املاريا، اأبوظبي، 

الإمارات العربية املتحدة
جن�سيته: الإمارات العربية املتحدة

تاري�خ انت�قال امللكية:  2019/08/08
 تاريخ التا�سري يف ال�سجل:  2020/02/03

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  مار�س  2020 العدد 12885 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
:Propertyfinder بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية

�سورة العالمة

املودعة حتت رقم: 168396                  بتاريخ:  2012/01/26
امل�سجلة حتت رقم:   168396                بتاريخ:    2013/11/12

با�س��م: بروبرتي فايندر، منطقة حرة - ذ.م.م
وعنوانه: �سذى، مكتب 1509، دبي ميديا �سيتي دبي، المارات العربية املتحدة

الو�سول  اإت��اح��ة  على  ت�ستمل  ال��ت��ي  العقارية  اخل��دم��ات   : املنتجات   / اخل��دم��ات   / الب�سائع  لتمييز  وذل���ك 
للمعلومات والتحليالت العقارية عرب �سبكة حا�سوب عاملية، خدمات التاأمني التي تت�سمن التاأمني الرهني، 
اإعادة التمويل، الو�ساطة يف التمويل، الرهنوالإقرا�س، تقدمي  املالية، خدمات الإقرا�س، خدمات  اخلدمات 
الإر�ساد يف التمويل، الرهن والإقرا�س، خدمات التخمني، عمليات التقييم املايل، التاأجري والتاأجري التمويلي 
الذي ي�ستمل على التمويل من اجل تاأجري املركبات، اخلدمات ال�ستثمارية، اخلدمات الئتمانية التي ت�سمل 
اإ�سدار بطاقات الئتمان، اخلدمات املالية املرتبطة مع خمططات احلوافز الرتويجية وخمططات التحفيز.

الواق�عة بالفئة :36 
التعديالت على الطلب: انتقال ملكية العالمة التجارية

ا�سم مالك العالمة: بروبرتي فايندر، منطقة حرة - ذ.م.م
ا�سم املتنازل له : بروبرتي فايندراي بي هولدينغ ليميتد

عنوانه وحمل اإقامته: جزء من الطابق 8، برج املقام، مربعة �سوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املاريا، اأبوظبي، 
الإمارات العربية املتحدة

جن�سيته: الإمارات العربية املتحدة
تاري�خ انت�قال امللكية:     2019/09/02

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل:  2019/12/31
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  مار�س  2020 العدد 12885 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
:Propertyfinder بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية

�سورة العالمة

املودعة حتت رقم:   168395               بتاريخ:    2012/01/26
امل�سجلة حتت رقم:   168395               بتاريخ:      2013/11/12

با�س��م: بروبرتي فايندر، منطقة حرة - ذ.م.م
وعنوانه: �سذى، مكتب 1509، دبي ميديا �سيتي دبي، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : خدمات الإعالن، الت�سويق، اخلدمات الإعالنية والرتويجية، 
الإعالن عن العقارات الكرتونيا وعلى �سكل مطبوعات �سامال ذلك العالن يف ال�سحف واملجالت، الإعالن 
تنظيم  خدمات  احلا�سوبية،  البيانات  قواعد  يف  املعلومات  جتميع  والرهن،  القرو�س  املالية،  اخلدمات  عن 
التي  التجارية  الأع��م��ال  خدمات  احلا�سوبية،  البيانات  قواعد  عن  والبحث  وحتديث  احلفاظ  و  املعلومات 

تت�سمن خدمات ا�ست�سارات اإدارة الأعمال التجارية.
الواق�عة بالفئة :35 

التعديالت على الطلب: انتقال ملكية العالمة التجارية
ا�سم مالك العالمة: بروبرتي فايندر، منطقة حرة - ذ.م.م

ا�سم املتنازل له : بروبرتي فايندر اي بي هولدينغ ليميتد
عنوانه وحمل اإقامته: جزء من الطابق 8، برج املقام، مربعة �سوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املاريا، اأبوظبي، 

الإمارات العربية املتحدة
جن�سيته: الإمارات العربية املتحدة

تاري�خ انت�قال امللكية:   2019/08/28 
 تاريخ التا�سري يف ال�سجل:2019/12/31

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  مار�س  2020 العدد 12885 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
:Propertyfinder بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية

�سورة العالمة

املودعة حتت رقم: 168394                  بتاريخ:    2012/01/26
امل�سجلة حتت رقم:  168394                بتاريخ:       2013/11/12

با�س��م: بروبرتي فايندر، منطقة حرة - ذ.م.م
وعنوانه: �سذى، مكتب 1509، دبي ميديا �سيتي دبي، المارات العربية املتحدة

الن�سرات  التعريفية،  الن�سرات  امل��ج��الت،  امل��ط��ب��وع��ات،   : املنتجات   / اخل��دم��ات   / الب�سائع  لتمييز  وذل���ك 
الإخبارية، الكتب، الورق والورق املقوى والب�سائع امل�سنوعة منها، غري املدرجة �سمن الأ�سناف الأخرى، 
والتدري�سية  التعليمية  امل��واد  الأث���اث(،  )با�ستثناء  املكاتب  م�ستلزمات  القرطا�سية،  الفوتوغرافية،  ال�سور 

)با�ستثناء الأجهزة(، املواد البال�ستيكية للتغليف )غري املدرجة �سمن الأ�سناف الأخرى(.
الواق�عة بالفئة :16 

التعديالت على الطلب: انتقال ملكية العالمة التجارية
ا�سم مالك العالمة: بروبرتي فايندر، منطقة حرة - ذ.م.م

ا�سم املتنازل له : بروبرتي فايندر اي بي هولدينغ ليميتد
عنوانه وحمل اإقامته: جزء من الطابق 8، برج املقام، مربعة �سوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املاريا، اأبوظبي، 

الإمارات العربية املتحدة
جن�سيته: الإمارات العربية املتحدة
تاري�خ انت�قال امللكية: 2019/08/28

 تاريخ التا�سري يف ال�سجل:  2019/12/31
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  مار�س  2020 العدد 12885 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
myCRM.com :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية

�سورة العالمة

املودعة حتت رقم:   212886               بتاريخ: 2014/06/11
امل�سجلة حتت رقم:   212886              بتاريخ:   2015/02/10

با�س��م: بروبرتي فايندر، منطقة حرة - ذ.م.م
وعنوانه:�سذى، مكتب 1509 ، دبي ميديا �سيتي دبي، المارات العربية املتحدة، ، ، ، الإمارات العربية املتحدة

الت�سميم  و  البحث  والتقنية وخدمات  العلمية  : اخلدمات  املنتجات   / الب�سائع / اخلدمات  لتمييز  وذلك 
املتعلقة بها، خدمات التحاليل والأبحاث ال�سناعية، خدمات ت�سميم وتطوير العتاد احلا�سوبي والربجميات 

احلا�سوبية
الواق�عة بالفئة :42

التعديالت على الطلب: انتقال ملكية العالمة التجارية
ا�سم مالك العالمة: بروبرتي فايندر، منطقة حرة - ذ.م.م

ا�سم املتنازل له : بروبرتي فايندر اي بي هولدينغ ليميتد
عنوانه وحمل اإقامته: جزء من الطابق 8، برج املقام، مربعة �سوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املاريا، اأبوظبي، 

الإمارات العربية املتحدة
جن�سيته: الإمارات العربية املتحدة
تاري�خ انت�قال امللكية: 2019/08/07

تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2020/02/04
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  مار�س  2020 العدد 12885 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
myCRM.com :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية

�سورة العالمة

املودعة حتت رقم:   212885               بتاريخ:  2014/06/11
امل�سجلة حتت رقم:   212885              بتاريخ:    2015/02/09

با�س��م: بروبرتي فايندر، منطقة حرة - ذ.م.م
وعنوانه:�سذى، مكتب 1509 ، دبي ميديا �سيتي دبي، المارات العربية املتحدة، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : خدمات الدعاية و الإعالن، خدمات اإدارة الأعمال التجارية ، 
خدمات ت�سيري العمال وال�سراف عليها بالتفوي�س، خدمات العمال والن�ساطات املكتبية واأعمال ون�ساطات 

املكاتب
الواق�عة بالفئة :35

التعديالت على الطلب: انتقال ملكية العالمة التجارية
ا�سم مالك العالمة: بروبرتي فايندر، منطقة حرة - ذ.م.م

ا�سم املتنازل له : بروبرتي فايندر اي بي هولدينغ ليميتد
عنوانه وحمل اإقامته: جزء من الطابق 8، برج املقام، مربعة �سوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املاريا، اأبوظبي، 

الإمارات العربية املتحدة
جن�سيته: الإمارات العربية املتحدة

تاري�خ انت�قال امللكية:  2019/08/07
 تاريخ التا�سري يف ال�سجل:  2020/02/04

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  مار�س  2020 العدد 12885 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
PROPERTY FINDER :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية

�سورة العالمة

املودعة حتت رقم:   212893               بتاريخ: 2014/06/11
امل�سجلة حتت رقم:   212893              بتاريخ:   2015/02/10

با�س��م: بروبرتي فايندر، منطقة حرة - ذ.م.م
وعنوانه:�سذى، مكتب 1509 ، دبي ميديا �سيتي دبي، المارات العربية املتحدة، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري 
الل�سق  م��واد  القرطا�سية؛  الفوتوغرافية؛  ال�سور  الكتب؛  م��واد جتليد  املطبوعات؛  اأخ��رى؛  فئات  واردة يف 
الكاتبة  الآلت  التلوين؛  اأو  الدهان  فرا�سي  الفنانني؛  وم��واد  منزلية؛  لغايات  اأو  القرطا�سية  يف  امل�ستعملة 
واللوازم املكتبية )عدا الأثا ث(؛ مواد التوجيه والتدري�س )عدا الأجهزة(؛ مواد التغليف البال�ستيكية )غري 

الواردة يف فئات اأخرى(؛ حروف الطباعة؛ الكلي�سيهات )الرا�سمات(
الواق�عة بالفئة :16 

التعديالت على الطلب: انتقال ملكية العالمة التجارية
ا�سم مالك العالمة: بروبرتي فايندر، منطقة حرة - ذ.م.م

ا�سم املتنازل له : بروبرتي فايندر اي بي هولدينغ ليميتد
عنوانه وحمل اإقامته: جزء من الطابق 8، برج املقام، مربعة �سوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املاريا، اأبوظبي، 

الإمارات العربية املتحدة 
جن�سيته: الإمارات العربية املتحدة

تاري�خ انت�قال امللكية:  2019/08/08
تاريخ التا�سري يف ال�سجل:  2020/02/03

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  مار�س  2020 العدد 12885 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
Verified Listing :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية

�سورة العالمة

املودعة حتت رقم:  260625               بتاريخ: 2016/09/29
امل�سجلة حتت رقم:   260625              بتاريخ:   2018/02/06

با�س��م: بروبرتي فايندر، منطقة حرة - ذ.م.م
وعنوانه:�سذى، مكتب 1509 ، دبي ميديا �سيتي دبي، المارات العربية املتحدة، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : خدمات التاأمني، ال�سوؤون التمويلية، ال�سوؤون املالية وال�سوؤون 
العقارية

الواق�عة بالفئة :36 
التعديالت على الطلب: انتقال ملكية العالمة التجارية

ا�سم مالك العالمة: بروبرتي فايندر، منطقة حرة - ذ.م.م
ا�سم املتنازل له : بروبرتي فايندر اي بي هولدينغ ليميتد

عنوانه وحمل اإقامته: جزء من الطابق 8، برج املقام، مربعة �سوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املاريا، اأبوظبي، 
الإمارات العربية املتحدة

جن�سيته: الإمارات العربية املتحدة
تاري�خ انت�قال امللكية:  2019/08/04

تاريخ التا�سري يف ال�سجل:  2020/02/03
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  مار�س  2020 العدد 12885 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
Verified Listing :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية

�سورة العالمة

املودعة حتت رقم:   260624               بتاريخ: 2016/09/29
امل�سجلة حتت رقم:   260624              بتاريخ:    2018/02/06

با�س��م: بروبرتي فايندر، منطقة حرة - ذ.م.م
وعنوانه:�سذى، مكتب 1509 ، دبي ميديا �سيتي دبي، المارات العربية املتحدة،  الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل 
الن�ساط املكتبي

الواق�عة بالفئة :35 
التعديالت على الطلب: انتقال ملكية العالمة التجارية

ا�سم مالك العالمة: بروبرتي فايندر، منطقة حرة - ذ.م.م
ا�سم املتنازل له : بروبرتي فايندر اي بي هولدينغ ليميتد

عنوانه وحمل اإقامته: جزء من الطابق 8، برج املقام، مربعة �سوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املاريا، اأبوظبي، 
الإمارات العربية املتحدة

جن�سيته: الإمارات العربية املتحدة
تاري�خ انت�قال امللكية: 2019/08/04

تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2020/02/03
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  مار�س  2020 العدد 12885 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
Verified Listing :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية

�سورة العالمة

املودعة حتت رقم:   260623               بتاريخ: 2016/09/29
امل�سجلة حتت رقم:   260623              بتاريخ:   2018/02/06

با�س��م: بروبرتي فايندر، منطقة حرة - ذ.م.م
وعنوانه: �سذى، مكتب 1509 ، دبي ميديا �سيتي دبي، المارات العربية املتحدة، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري 
الل�سق  م��واد  القرطا�سية؛  الفوتوغرافية؛  ال�سور  الكتب؛  م��واد جتليد  املطبوعات؛  اأخ��رى؛  فئات  واردة يف 
الكاتبة  الآلت  التلوين؛  اأو  الدهان  فرا�سي  الفنانني؛  وم��واد  منزلية؛  لغايات  اأو  القرطا�سية  يف  امل�ستعملة 
واللوازم املكتبية )عدا الأثا ث(؛ مواد التوجيه والتدري�س )عدا الأجهزة(؛ مواد التغليف البال�ستيكية )غري 

الواردة يف فئات اأخرى(؛ حروف الطباعة؛ الكلي�سيهات )الرا�سمات(
الواق�عة بالفئة :16 

التعديالت على الطلب: انتقال ملكية العالمة التجارية
ا�سم مالك العالمة: بروبرتي فايندر، منطقة حرة - ذ.م.م

ا�سم املتنازل له : بروبرتي فايندر اي بي هولدينغ ليميتد
عنوانه وحمل اإقامته: جزء من الطابق 8، برج املقام، مربعة �سوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املاريا، اأبوظبي، 

الإمارات العربية املتحدة
جن�سيته: الإمارات العربية املتحدة

تاري�خ انت�قال امللكية:    2019/08/04
تاريخ التا�سري يف ال�سجل:  2020/02/03

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  مار�س  2020 العدد 12885 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
PROPERTYFINDER :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية

�سورة العالمة

املودعة حتت رقم:   212897               بتاريخ:  2014/06/11
امل�سجلة حتت رقم:   212897              بتاريخ:    2015/02/10

با�س��م: بروبرتي فايندر، منطقة حرة - ذ.م.م
وعنوانه:�سذى، مكتب 1509 ، دبي ميديا �سيتي دبي، المارات العربية املتحدة، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : خدمات الدعاية و الإعالن، خدمات اإدارة الأعمال التجارية ، 
خدمات ت�سيري العمال وال�سراف عليها بالتفوي�س، خدمات العمال والن�ساطات املكتبية واأعمال ون�ساطات 

املكاتب
الواق�عة بالفئة :35

التعديالت على الطلب: انتقال ملكية العالمة التجارية
ا�سم مالك العالمة: بروبرتي فايندر، منطقة حرة - ذ.م.م

ا�سم املتنازل له : بروبرتي فايندر اي بي هولدينغ ليميتد
عنوانه وحمل اإقامته: جزء من الطابق 8، برج املقام، مربعة �سوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املاريا، اأبوظبي، 

الإمارات العربية املتحدة 
جن�سيته: الإمارات العربية املتحدة

تاري�خ انت�قال امللكية:  2019/07/31
تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2020/02/03

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  مار�س  2020 العدد 12885 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
PROPERTYFINDER :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية

�سورة العالمة

املودعة حتت رقم:   212896               بتاريخ: 2014/06/11
امل�سجلة حتت رقم:   212896              بتاريخ:   2015/02/10

با�س��م: بروبرتي فايندر، منطقة حرة - ذ.م.م
وعنوانه: �سذى، مكتب 1509 ، دبي ميديا �سيتي دبي، المارات العربية املتحدة، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري 
الل�سق  م��واد  القرطا�سية؛  الفوتوغرافية؛  ال�سور  الكتب؛  م��واد جتليد  املطبوعات؛  اأخ��رى؛  فئات  واردة يف 
الكاتبة  الآلت  التلوين؛  اأو  الدهان  فرا�سي  الفنانني؛  وم��واد  منزلية؛  لغايات  اأو  القرطا�سية  يف  امل�ستعملة 
واللوازم املكتبية )عدا الأثا ث(؛ مواد التوجيه والتدري�س )عدا الأجهزة(؛ مواد التغليف البال�ستيكية )غري 

الواردة يف فئات اأخرى(؛ حروف الطباعة؛ الكلي�سيهات )الرا�سمات(
الواق�عة بالفئة :16 

التعديالت على الطلب: انتقال ملكية العالمة التجارية
ا�سم مالك العالمة: بروبرتي فايندر، منطقة حرة - ذ.م.م

ا�سم املتنازل له : بروبرتي فايندر اي بي هولدينغ ليميتد
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عربي ودويل

تركيا ت�صجل 12 اإ�صابة جديدة بك�رونا ك�رونا.. 6500 وفاة واإ�صابة 168 األفًا

ال�سيا�سي يف عهد اأوباما... اإنها مل 
تكن اأكرث من خطاأ يف الكا�ستينغ.

   وع��ل��ى ال��ن��ق��ي�����س، ل ي��ب��دو جو 
ب��اي��دن ان��ت��ه��ازًي��ا وط��م��وًح��ا، فقد 
عديدة،  ل�����س��ن��وات  ال���دول���ة  خ����دم 
للرئي�س  كنائب  ح�����س��اده  وح��ظ��ي 
دونالد  وه��ج��م��ات  وا����س���ع،  ب��ث��ن��اء 
للغاية  العنيفة  الأخ���رية  ت��رام��ب 

عليه لن تنتق�س من جناحه.
ب���اي���دن بتجميع  ل��ق��د ق���ام ج���و     
باأكمله  ال���دمي���ق���راط���ي  امل��ع�����س��ك��ر 
ت���ق���ري���ًب���ا: ب���ي���ت ب��ي��ت��ي��غ��ي��غ، اآم����ي 
كامال  ي���ان���غ،  اأن�������درو  ك��ل��وب�����س��ر، 
�سيفعل  وط��ب��ع��ا  اإل������خ.  ه���اري�������س، 
ب���ريين ���س��ان��درز ال�����س��يء ن��ف�����س��ه ، 
�سيتحد  وارن.  اإليزابيث  وك��ذل��ك 
ال���دمي���ق���راط���ي���ون ك���رج���ل واح����د، 
وامنا  ب��اي��دن،  ج��و  لنتخاب  لي�س 
واأتوقع  ت��رام��ب،  لإزاح����ة دون��ال��د 

تعبئة قوية للناخبني.
   نالحظ اأن امل�ساركة يف النتخابات 
ممتازة  الدميقراطية  التمهيدية 
وتتجاوز تقريًبا م�ساركة 2008. 
وكل هذه الإ�سارات اإيجابية للغاية 

بالن�سبة جلو بايدن.
عن لوفيغارو

 وق���د اع���رتف اأن����درو ي��ان��غ بذلك 
اإع�����الن دع��م��ه جل���و بايدن.  ق��ب��ل 
وبالتايل �سيكون جو بايدن املر�سح 
دونالد ترامب  الدميقراطي �سد 

يف النتخابات الرئا�سية املقبلة.
   * يعتقد العديد من املعلقني 
لديه  كانت  �صاندرز  بريين  اأن 
ل��ل��ف��وز قبل  ف��ر���ص��ة ج��ي��دة 
تف�صر  كيف  اأ�صابيع.  ب�صعة 
حملته  ديناميكية  ت��وق��ف 
اأن  ميكن  التي  االأم��ل  وخيبة 
 ،2016 بعام  مقارنة  تغذيها، 
على تعبئة ال�صباب والناخبني 

يف الريف على �صبيل املثال؟
   - يف ال��واق��ع، مل ينجح �ساندرز 
اأب��������ًدا يف ب���ن���اء زخ�����م ح��ق��ي��ق��ي يف 
النتيجة  رغ������م  احل����م����ل����ة،  ه������ذه 
نيفادا  يف  ح��ق��ق��ه��ا  ال��ت��ي  اجل���ي���دة 
ح��ي��ث مت��ك��ن م���ن الع���ت���م���اد على 
الناخبني الالتينو�س، هذا اجل�سم 
امل�ساألة  ي��اأخ��ذ  ال����ذي  الن��ت��خ��اب��ي 
الج��ت��م��اع��ي��ة ع��ل��ى حم��م��ل اجلد، 
���س��ان��درز مثل  واأغ��وت��ه مقرتحات 
كما  للجميع.  ال�سحية  ال��رع��اي��ة 
ل يخ�سى الالتينو�س ال�سرتاكية 
لأن لديهم غالًبا عائلة يف البلدان 

ال�سرتاكية  ف��ي��ه��ا  مت��ار���س  ال��ت��ي 
اجلماهري  ب��ق��ي��ة  اأم�����ا  ال�����س��ل��ط��ة. 
الأمريكية فهي اأكرث ريبة وحذرا 

من ال�سرتاكية.
اأّن حملة بريين  ��ا،  اأي�����سً اأعتقد     
�ساندرز مل تبداأ حًقا: حّل �ساندرز 
ايوا  ال���ث���اين يف ولي����ة  امل���رك���ز  يف 
يفوز.  اأن  املنتظر  م��ن  ك��ان  بينما 
يف ن��ي��و ه��ام��ب�����س��اي��ر، ب��ال��ق��رب من 
بيته، فاز بفارق �سغري. ومل يقنع 
تر�سيحه اأبًدا اأكرث من 30 باملئة 
وا�سطدم  ال��دمي��ق��راط��ي��ني  م���ن 

2016، يف تعبئة ي�صار احلزب 
والناخبني الدميقراطيني �صد 

دونالد ترامب؟
   - اأعتقد ذلك. ال�سياق اأقل كاآبة 
 2016 بكثري مما كان عليه عام 
الو�سطى،  ل��ل��ط��ب��ق��ات  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
بالعدالة  امل���ط���ال���ب���ة  اأن  وي����ب����دو 
التفاوت  وم��ك��اف��ح��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
تكن  2016، مل  ع���ام  ق���وة.  اأق���ل 
املر�سحة  ه��ي  كلينتون  ه��ي��الري 
جدا  مقطوعة  بدت  لأنها  املثالية 
ع��ن ال��واق��ع، وم��ك��ّر���س��ة يف امل�سهد 

 ،2016 ن��وف��م��رب  حم���و ���س��دم��ة 
ف���ق���د ����س���وت���وا ل�������س���ال���ح ال����ع����ودة 
دونالد  ق��ب��ل  ال��ق��ائ��م  ال��ن��ظ��ام  اإىل 
حنينهم  ع����ن  وع�������ربوا  ت����رام����ب، 

لع�سر اأوباما.
يريدون  ال��دمي��ق��راط��ي��ني  ان     
عن  النظر  بغ�س  الفوز،  بب�ساطة 
امل���ر����س���ح... وك�����ان ج���و ب���اي���دن يف 
اأف�سل و�سع كنائب �سابق للرئي�س 

اأوباما.
   *هل �صينجح جو بايدن، على 
عام  كلينتون  هيالري  عك�س 

نهائيا  ف�سل  ك��م��ا  ال�����س��ق��ف.  ب��ه��ذا 
الأمريكيني  ال��ن��اخ��ب��ني  اإغ����واء  يف 

ال�سود.
الناخبون  اأدرك  م��ا  و���س��رع��ان     
اأف�سل  و����س���ع  يف  ب���اي���دن  ج���و  اأن 
للفوز  �ساندرز  ب��ريين  م��ن  بكثري 
وه�����دف   .2020 ن���وف���م���رب  يف 
ترامب،  دون���ال���د  ع��ل��ى  الن��ت�����س��ار 
تر�سيحه  ع���ل���ي���ه  ي����ق����وم  ال��������ذي 
لتطلعات  ي�����س��ت��ج��ي��ب  ب���ال���ك���ام���ل، 
الناخبني الدميقراطيني، فهوؤلء 
يرغبون يف اإزاحة الرئي�س احلايل 

للبيت الأبي�س باأي ثمن.
جو  اأن  م��الح��ظ��ة  مي��ك��ن   *   
بايدن واجه �صعوبة يف جمع 
واأن  احلملة  خ��الل  االأم���وال 
الدميقراطي  احل���زب  ن��خ��ب 
لتثق  ك��ث��ريا  وق��ت��ا  ا�صتهلكت 
به. باالإ�صافة اإىل انه ي�صعب 
اأو اقرتاح  تذّكر حلظة مهمة 
برت�صيحه...  يرتبط  ق��وي 
هذه  بايدن  جو  �صيك�صب  هل 

التمهيدية رغم اأنفه؟
   - اأنا اأتفق مع هذا الت�سخي�س. 

ل��ق��د ك��ت��ب��ت يف ك��ت��اب��ي الأخ����ري اأن 
ع��دًدا قلياًل جًدا من الأمريكيني 
جلو  ال�سيا�سي  بال�سجل  ت���اأث���روا 
اأنه  رغم  عمله،  ويتذكرون  بايدن 
 45 منذ  ال�سيا�سية  ال�ساحة  على 
عاًما! اإنه رجل �سفاف اجتاز بنجاح 
الأمريكي  ال�سيا�سي  التاريخ  ك��ل 
الوقت نف�سه  يبدو  احلديث، ويف 

ك�سخ�س ودود وعطوف.
ن���ظ���ري، ل يرغب     م���ن وج���ه���ة 
الت�سويت  يف  ح���ًق���ا  الأم����ري����ك����ان 
ل�����س��احل��ه. ت��دف��ع��ه��م ال���رغ���ب���ة يف 

يف نوفمرب، �صيتحد املع�صكر الدميوقراطي كرجل واحد الإخراج دونالد ترامب من البيت االأبي�س
اأدرك الناخب�ن ب�صرعة اأن بايدن يف و�صع اأف�صل بكثري من بريين �صاندرز للف�ز يف ن�فمرب 

•• الفجر – خرية ال�شيباين

    ح�صب جان اإيريك برانا، �صيكون جو بايدن 
دونالد  �صد  ال��دمي��ق��راط��ي  احل���زب  مر�صح 
للفوز.  جّيدة  فر�صة  لديه  و�صتكون  ترامب، 
ومع ذلك، ي�صري اإىل اأن جناحه ينبع من احلنني 
اإىل عهد اأوباما اأكرث من �صفاته ال�صخ�صية.    

جامعة  يف  حما�صر  اأ�صتاذ  برانا  اإريك  وجان 
يف  وباحث  بانتيون-اأ�صا�س،  الثانية  باري�س 
الدولية  العالقات  ومعهد  ثيو�صيديد،  مركز 

واال�صرتاتيجية. 
ن�صر موؤخًرا “كتاب جو بايدن: والية باراك 

اأوباما الثالثة«.
  * بعد النجاحات التي حققها جو بايدن، هل 

تقول اإن هذا االأخري بات متاأكدا من ح�صوله 
على الرت�صيح الدميقراطي النتخابات 2020 

الرئا�صية؟
الثالثاء  منذ  األ��ق��ي  ق��د  ال��رد  اأن  -اأعتقد 
يعد  ���ص��ان��درز ومل  ل��ق��د مت جت���اوز  ال��ك��ب��ري. 
اإىل  بالنظر  ال��ت��دارك  ح�صابيا  ب��اإم��ك��ان��ه 

املواعيد النهائية القادمة.

وحدة الدميقراطيني هي الهدفكامال هاري�س... م�ساندة جو

الدميقراطيون و�صباق التمهيدية

�ص�ت�ا الإزاحة ترامب ولي�س النتخاب ج� بايدن...!
جو بايدن رجل �صفاف اجتاز بنجاح كل التاريخ ال�صيا�صي االأمريكي احلديث

جناح بايدن ينبع من احلنني اإىل 
عهد  اأوباما اأكرث من �صفاته ال�صخ�صية

قام نائب الرئي�س ال�صابق بتجميع
 املع�صكر الدميقراطي باأكمله تقريًبا

بايدن مر�سح الدميقراطيني على ما يبدو

•• عوا�شم-وكاالت

بفريو�س  الإ�سابات  ح�سيلة  بلغت 
كورونا امل�ستجد 168 األفاً و250 
ح�����ول ال����ع����امل ب��ي��ن��م��ا و����س���ل عدد 
الوفيات اإىل 6501 يف 142 بلداً 
 09:00 ال�ساعة  بحلول  ومنطقة 

توقيت غرينيت�س اأم�س الإثنني.
توقيت   17:00 ال�����س��اع��ة  وب����ني 
توقيت  و09:00  غ��ري��ن��ي��ت�����س 
غ��ري��ن��ي��ت�����س ال����ي����وم الاإث�����ن�����ني، مت 
ت�سجيل 81 وفاة جديدة و4317 

اإ�سابة على �سعيد العامل.
ت�ستند  ال���ت���ي  احل�����س��ي��ل��ة  وت����اأخ����ذ 
ال�سلطات  م����ن  جُت���م���ع  ل���ب���ي���ان���ات 
ال�سادرة  وامل���ع���ل���وم���ات  ال��وط��ن��ي��ة 
ع���ن م��ن��ظ��م��ة ال�����س��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة يف 
احل�سبان حقيقة اأن معايري اإح�ساء 
ال�سحايا واإجراءات فح�س الإ�سابة 

بالفريو�س تختلف من بلد لآخر.
وب��ل��غ اإج���م���ايل ع���دد الإ����س���اب���ات يف 
ه��ون��غ كونغ  ب��ا���س��ت��ث��ن��اء   - ال�����س��ني 
بينها  و860  األ��ف��اً   80  - وم��اك��او 
3213 حالة وفاة، يف حني تعافى 
67 األفاً و490 �سخ�ساً. ويذكر اأن 
دي�سمرب  ال�سني يف  الوباء ظهر يف 

اأن عدد  ال��دول��ة  اأن��ح��اء  �سحفي ن�سمع من الأط��ب��اء يف كل 
واأ�ساف ت�سري ال�سورة التي   . احلالت اأكرب بكثري من 18 
يبلغ  قد  التف�سي  اأن  اإىل  املا�سية  القليلة  الأي��ام  يف  تبينت 
م�ستويات خطرية، نن�سح من تزيد اأعمارهم عن 65 عاما 
بالبقاء يف املنزل . وقال وزير العدل الرتكي عبد احلميد 
اإن جميع جل�سات املحاكم غري العاجلة  غل اليوم الثنني 
�ستوؤجل. وُنقل اآلف العائدين اإىل تركيا بعد اأداء العمرة 
اإىل احلجر ال�سحي يوم الأحد وقالت وزارة الداخلية اإنه 
�سيتم اإغالق احلانات واملالهي الليلية يف البالد ابتداء من 

اليوم الثنني للحد من انت�سار فريو�س كورونا.

•• ا�شطنبول-رويرتز

قال وزير ال�سحة الرتكي فخر الدين قوجة اأم�س اإن بالده 
ر�سدت 12 حالة اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا مما يرفع 
اإجمايل عدد الإ�سابات اإىل 18 وذلك يف اأكرب زيادة يومية 

منذ الإعالن عن اأول حالة يف الأ�سبوع املا�سي.
اإن اثنتني من احل��الت اجل��دي��دة ترتبطان  ال��وزي��ر  وق��ال 
اإ�سابة يف البالد بينما تعود احل��الت الأخرى  ب��اأول حالة 

ل�سبعة وافدين من اأوروبا وثالثة من الوليات املتحدة.
اأحدث اقت�ساد كبري  واأ�سبحت تركيا يوم الأربعاء املا�سي 
يعلن انت�سار املر�س بعد اتخاذ ما و�سفته منظمة ال�سحة 

العاملية باأنه اإجراءات حذرة لتاأخري انت�ساره.
الأتراك  اإن  الث��ن��ني  اأم�����س  ا�سطنبول  حاكم  مكتب  وق��ال 
الذين يطلبون العودة من ت�سع دول اأوروبية �ستتم اإعادتهم 
حتى منت�سف ليل يوم 17 مار�س اآذار ب�سرط خ�سوعهم 
 14 مل��دة  �سيبقون  اأن��ه��م  احل��اك��م  واأو���س��ح  �سحي.  حلجر 
يوما يف ثالثة من م�ساكن الطلبة يف ا�سطنبول. وحذرت 
للم�سابني  احلقيقية  الأع���داد  اأن  من  تركيا  اأطباء  نقابة 
بالفريو�س قد تكون اأعلى من املعلنة ر�سميا واأن التطورات 
يف الآونة الأخرية ت�سري اإىل اأن التف�سي قد يبلغ م�ستويات 
موؤمتر  يف  اأدي��ام��ان  �سنان  النقابة  رئي�س  وق���ال  خ��ط��رية. 

واأما الدول الأكرث تاأّثراً بالفريو�س 
بعد ال�سني فهي اإيطاليا )1809 
تليها  اإ����س���اب���ة(  و24747  وف�����اة 
و13983  وف�����اة   724( اإي������ران 
 288( اإ�سبانيا  ث��م  وم��ن  اإ���س��اب��ة( 
وفاة و7753 اإ�سابة( تليها فرن�سا 

)127 وفاة و5423 اإ�سابة(.
جديدة  وف���اة  ح���الت  ت�سجيل  ومت 
 17:00 ال�������س���اع���ة  م���ن���ذ  ك����ذل����ك 
كل  يف  الأح�����د،  غرينيت�س  ت��وق��ي��ت 
وغواتيمال  وامل��ج��ر  البحرين  م��ن 
ول���وك�������س���م���ب���ورغ. ب�����دوره�����ا، اأك�����دت 
الإ�سابات  اأوىل  وتوباغو  ترينيداد 

لديها.
ال�ساعة  ح���ت���ى  اآ�����س����ي����ا  و����س���ّج���ل���ت 
غرينيت�س  ت����وق����ي����ت   09:00
اإ�سابة  و195  األ��ف��اً   92 الإث��ن��ني، 
األفاً   55 واأوروب����ا  وف���اة(   3337(
وف����اة(   2335( اإ����س���اب���ة  و176 
و358  األفاً   15 الأو�سط  وال�سرق 
والوليات  وف����اة(   739( اإ���س��اب��ة 
املتحدة وكندا 4087 اإ�سابة )70 
وفاة( واأمريكا الالتينية والكاريبي 
واإفريقيا  وفيات  و7  اإ�سابة   711
واأوقيانيا  وفيات  و8  اإ�سابة   371

358 اإ�سابة )5 وفيات(.

 16 ت�سجيل  ومت  الأول(.  )ك��ان��ون 
اإ�سابة جديدة و14 وفاة يف ال�سني 
توقيت   17:00 ال�������س���اع���ة  ب����ني 
توقيت  و09:00  الأحد  غرينت�س 

غرينيت�س الإثنني.
واأما خارج ال�سني، ف�ُسّجلت 3288 
 09:00 ال�����س��اع��ة  ب��ح��ل��ول  وف�����اة 
توقيت غرينيت�س اليوم الإثنينظن 

ال�ساعة  منذ  جديدة  اإ�سابة   67(
17:00 توقيت غرينيت�س الأحد( 
اإ�سابة،  و396  األ��ف��اً   87 ب��ني  م��ن 

4301 منها جديدة.

وزير اأملاين الأمريكا: بالدنا لي�صت للبيعبرملان ت�ن�س يدع� اإىل اإغالق كامل احلدود
للحجر ال�سحي الذاتي يف منازلهم، بح�سب وزارة 

ال�سحة.
وق����ال ال��ن��ائ��ب يف ال���ربمل���ان ورئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة عماد 
اأم��ر على غاية  اخلمريي لل�سحافيني  نعترب هذا 

من الأهمية .
الأمنية  املوؤ�س�سة  ت��دع��و  اللجنة  اخل��م��ريي   وق���ال 
اإنفاذ  يف  فعالية  اأك���رث  ت��ك��ون  اأن  اإىل  والع�سكرية 
الإل��زام��ي على  القانون مبا يف ذلك فر�س احلجر 

بع�س احلالت خا�سة العائدة من اخلارج .
اتخاذ  واملحلية  اجلهوية  ال�سلطات  على  واأ���س��اف  
قرارات �سارمة فيما يرتبط بالتجمعات والف�ساءات 

•• تون�س-وكاالت:

التون�سي،  ال��ربمل��ان  ال��دف��اع والأم���ن يف  دع��ت جلنة 
اإع���الن غلق احلدود  اإىل  الإث��ن��ني، احلكومة  اأم�����س 
بالكامل لتفادي انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد، يف 

ظل اأنباء كارثية يف دول اأوروبية قريبة.
وط��ال��ب��ت ال��ل��ج��ن��ة ب���اإغ���الق ك��ام��ل احل����دود الربية 
واإىل  تون�س  من  ال�سفر  ومنع  واجلوية  والبحرية 
اإ�سابة   20 ت�سجيل  الأ�سواأ، يف ظل  لتفادي  تون�س 
وافدة  اأغلبها  الأح��د  ي��وم  حتى  بالفريو�س  موؤكدة 
من اخلارج، واإخ�ساع اأكرث من خم�سة اآلف �سخ�س 

التي ينت�سر فيها الحتكاك بني النا�س .
واأع��ل��ن��ت ت��ون�����س يف وق���ت ���س��اب��ق ع��ن غ��ل��ق احل���دود 
البحرية كليا وال�سماح فقط بر�سو البواخر املحملة 
الرحالت  م��ن  �سيق  ع���دد  ع��ل��ى  والإب���ق���اء  بال�سلع 
اجلوية مع دول اأوروبية، واإخ�ساع جميع الوافدين 

اىل احلجر ال�سحي الذاتي.
الوطني  امل���ر����س���د  رئ��ي�����س��ة  اأف�������ادت  الأول  واأم���������س 
لالأمرا�س امل�ستجدة ن�ساف بن علية، باأنه �سيجري 
ال��و���س��ع واملخاطر  ال����ق����رارات ع��ل��ى ���س��وء  ت��ق��ي��ي��م 
املحدقة بالبالد يف ظل القائمة املحينة )احلالية( 
الوافدين  والأ�سخا�س  بالفريو�س  املوبوءة  للدول 

•• برلني-وكاالت

للوليات  ر�سالة  األتماير  بيرت  الأمل��اين  القت�ساد  وزي��ر  وج��ه 
بينهما  ن�ساأ  ال��ذي  اخل��الف  خلفية  على  الأمريكية  املتحدة 

حول حقوق ملكية عقار للعالج من فريو�س كورونا.
اأجنيال  الأملانية  للم�ست�سارة  املقرب  احلليف  األتماير،  وق��ال 
مريكل، يف ر�سالة بالإجنليزية اأم�س الإثنني، يف حلقة نقا�سية 
�ستاينغارت:   غ��اب��ور  ال���ب���ارز  الأمل�����اين  ال�����س��ح��ايف  ا�ست�سافها 
اأفادت  زونتاغ  ام  فيلت  �سحيفة  وكانت   . للبيع  لي�ست  اأملانيا 
اأمريكا  اأن  برلني  يف  حكومية  م�سادر  عن  نقاًل  الأول،  اأم�س 
عر�ست على �سركة  كيور فاك  اخلا�سة، يف مدينة توبينغن 

30 كيلومرتاً جنوب �ستوتغارت، مليار دولر للح�سول على 
احلقوق احل�سرية لعقار تطوره حالياً. وقال األتماير:  نعرف 
هذه ال�سركة ونتوا�سل معها . و�سارع عدد من الوزراء الأملان 
للتعليق على هذا التقرير. وقال وزير اخلارجية هايكو ما�س:  
الباحثون الأملان رائدون يف جمال تطوير الأدوية والعقاقري. 
ل ن�ستطيع اأن ن�سمح لآخرين باحل�سول على نتائج اأبحاثهم 
معاً  ال��ف��ريو���س  ه��ذا  ه��زمي��ة  �سن�ستطيع  واأ���س��اف    . ح�سرياً 

ولي�س �سد بع�سنا البع�س .
�سيناق�س  اإنه  زيهوفر،  الأمل��اين هور�ست  الداخلية  وزير  وقال 
اأزم��ة فريو�س كورونا يف برلني  امل�ساألة يف اجتماع حول  هذه 

اليوم. 
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الغالب  يف  ت��ك��ون  ال��ت��ي  الرخي�سة 
غ���ري ���س��������������ه��ي��ة ك��م��ا ي���ق���ول حممد 

�سامل .
وب��ن��وع م��ن ال���س��ت��غ��راب ي��ق��ول اأبو 
علينا  اهلل  من  :لقد  البحر  نا�سر 
ال��ذي مل يبخل  بالبحر وخ��ريات��ه 
علينا بالعطاء الوفري من اأ�سناف 
لكن  اأكلها  ن�ستهي  التي  الأ�سماك 
الأ�سوق  يف  وحت���دي���دا  ال����رب  ع��ل��ى 
باأ�سعار  ي��ت��الع��ب��ون  ال��ب��اع��ة  ح��ي��ث 
باهظة يتعذر علينا التعامل معها. 

•• راأ�س اخليمة – �شليمان املاحي 

اأ�سعار ال�سمك ت�سهد يف هذه الأيام 
راأ�����س اخليمة  اأ����س���واق  ارت��ف��اع��ا يف 
عاد  ال��ذي  القباب  وبخا�سة �سنف 
انق�ساء  بعد  موؤخرا  الأ���س��واق  اىل 
اأ���س��ع��اره غالية  ف��رتة ح��ظ��ره لكن 
مما  درهما   165 تتجاوز   بحيث 
ويدفعهم  امل�ستهلكني  ق��ل��ق  ي��ث��ري 
للمطالبة بت�سديد الرقابة و�سبط 
الأ�سعار. وق�سية اأ�سعار ال�سمك يف 

ال�سمك  ال��ذي��ن مي��ار���س��ون جت���ارة 
اإنتاج  وي�������س���رتون  ال���س��ت��ق��ب��ال  يف 

ال�سيادين .
يتجول  املعريي�س  راأ����س  ���س��وق  يف 
دكات  ب��ني  حميد  را���س��د  امل�ستهلك 
بيع ال�سمك باحثا عن �سنف �سمك 
عن  يحدثه  البائع  لكن   ال�سعري 
ح��ظ��ر ���س��ي��ده م��ن��ذ ب��داي��ة ال�سهر 
اجل��اري بناء على ق��رار �سادر من 
اجلهة امل�سوؤولة عن �سيد ال�سمك  
وب����دل م���ن ذل���ك ����س���األ را����س���د عن 

لكنه فوجيء بغالء  القباب  �سنف 
احلبة  ���س��ع��ر  ي�������رتاوح  اإذ  ال���ث���م���ن 
درهم   60 170اإىل  من  الواحدة 
اأرى م��ربرا لغالء  وهنا يقول : ل 
���س��ع��ر ال��ق��ب��اب م���ع ت���وف���ر الإن���ت���اج 

القادم من البحر.
ون��ت��ي��ج��ة ل���غ���الء الأ�����س����ع����ار يجد 
خيارات  اأم������ام  ن��ف�����س��ه  امل�����س��ت��ه��ل��ك 
بينها  م��ن  لي�س  بالطبع  حم���دودة 
���س��راء الأ���س��م��اك ال��ب��اه��ظ��ة الثمن 
الأ����س���ن���اف  اإىل  ال���ل���ج���وء  واإمن��������ا 

راأ�س اخليمة توجه اأ�سابع التهام 
امل��ه��ن��ة من  فيها اىل اح��ت��ك��ار ه���ذه 
و�سيطرتها  اجل���ه���ات  ب��ع�����س  ق��ب��ل 
ع��ل��ى م��ف��ا���س��ل جت�����ارة ال�����س��م��ك و 

وفر�س الأ�سعار التي تروق لها.
بال�سكل  ت��ت��م  الأ����س���م���اك  وجت�����ارة 
خم�س�سة  ال�سباح  ف��رتة   : التايل 
وع�سرا  اخل���ي���م���ة  راأ���������س  ل�������س���وق 
ير�سو  فعندما  امل��ع��ريي�����س  ل�����س��وق 
ال�������س���ي���اد امل����واط����ن ب����ط����راده اإىل 
اإنتاجه  ينقل  ال�سمك  �سوق  ج��وار 

طريقه  ي��اأخ��ذ  ل  ال�سمكي  الإن��ت��اج 
لي�ستقر على دكات البيع واإمنا يعباأ 
يف حافظات ومن ثم ينقل بوا�سطة 
اأ���س��واق خارج  ���س��ي��ارات م���ربدة اىل 
اإم��ارة راأ���س اخليمة وعندما ي�ساأل 
امل����رء ع���ن ���س��ب��ب ذل���ك ي�����س��م��ع من 
يقول له: اإن ذلك فائ�س الأ�سماك 
امل�ستهلكني  ي��ق��ن��ع  ل  ذل����ك  ل��ك��ن 
ال���ذي���ن ي�����س��ف��ون م���ا ي��ح��دث باأنه 
امل�ستهلك،  مب�������س���ل���ح���ة  ي�������س���ر 

ويخف�س اخليارات اأمامه.

ال�سوق  جت��اور  �ساحة  اإىل  ال�سمكي 
ال��دلل مهمة الرتويج له  ليتوىل 
التي  بالأ�سعار  مناديا  بامليكرفون 
وهكذا  اأنف�سهم  ال��ب��اع��ة  ي��ح��دده��ا 
تناف�س  عملية  يف  احل���ال  ي�ستمر 
ال�سعر  ي�ستقر  حتى  الأع��ل��ى  نحو 
ي��ت��ع�����ذر جت�����������������اوزه وبذلك  ال����ذي 
بعملية  الفائز  ه��و  �ساحبه  ي��ك��ون 

ال�سراء .
ت�صويق خارج االإمارة 

ك���ب���ريا من  ج�����زءا  اأن  وامل����الح����ظ 

اإع��م��ل��ي��ة ت�����س��وي��ق الأ���س��م��اك خارج 
راأ�س اخليمة ت�سكل �سبباً مهما وراء 
يقول  كما  الأ���س��ع��ار  غ��الء  م�سكلة 
امل�ستهلكني،  م��ن  وه���و  اأب��وح�����س��ني 
براأ�س  ال�سمك  �سوق  يف  وي��ت��واج��د 
اخليمة ل�سراء ح�سة تكفي اأ�سرته 

ملدة اأ�سبوع .
م��ا ي��ج��ري يف ���س��وق راأ�����س اخليمة 
ي��ح��دث يف ���س��وق امل��ع��ريي�����س حيث 
اإنتاجهم الطازج  يجلب ال�سيادون 
يف طراداتهم ع�سرا ويكون الباعة 

الت�صويق خارج االإمارة وراء ارتفاع اأ�صعار ال�صمك

�صمك القباب يع�د اإىل اأ�ص�اق راأ�س اخليمة باأ�صعار مرتفعة

عالية  ت�سنيع  منظومة  اإن�ساء  يف  حمورًيا  عاماًل  ي�سكل  والروبوتات  الآلت 
الوقت  توفري  يف  ت�سهم  اجل��دي��دة  التقنية  اأن  اإىل  ع��ب��داهلل  ?ولفت  ال��ك��ف��اءة. 
والروبوتات،  الب�سري  العن�سر  ب��ني  وال��ت��وازن  التن�سيق  خ��الل  م��ن  واجل��ه��د 
موؤكداً يف هذا ال�سدد اأهمية بناء القدرات التكنولوجية التي تبنتها ال�سركة 
الكربون على  األياف  الروبوتان  وي�سع  التكنولوجية?.?  الطريق  يف خارطة 
�سطٍح م�ستٍو لتنتقل بعد ذلك اإىل القالب وتدخل مرحلة اأخرى من الت�سنيع 
.. ويتميز الروبوتان بقدرتهما على تغطية م�ساحة كبرية بعر�س 2.5 مرت 
وطول 10 اأمتار؛ ما يتيح لهما التعامل مع الأجزاء واملكونات الكبرية، وي�سمح 
با�ستخدام  بدقة  وتقطيعها  الت�سنيع  قوالب  على  الكربون  األ��ي��اف  برتتيب 
احلاجة  دون  مبا�سرة  وذلك  الدقيقة،  ال�سوتية  فوق  باملوجات  القطع  تقنية 
ل�ستخدام اآلت قطع اأخرى منف�سلة .. وت�ساهم هذه التقنية يف توفري الوقت 

واجلهد باملقارنة من عملية الت�سنيع اليدوي التقليدية.

وقال اإ�سماعيل علي عبداهلل، الرئي�س التنفيذي ل�سركة “�سرتاتا للت�سنيع” : 
حتر�س �سرتاتا على توظيف اأحدث التقنيات واأكرثها تطوًرا يف قطاع �سناعة 
الطريان انطالًقا من اإميانها باأهمية تبني التقنيات املتقدمة يف قطاع ي�سهد 
اعتمادها  خ��الل  من  �سرتاتا  وتهدف   .. العاملي  امل�ستوى  على  كبرًيا  تناف�ًسا 
على تطبيقات الثورة ال�سناعية الرابعة وتقنيات الت�سنيع املوؤمتت اإىل تعزيز 

ح�سورها ك�سركة رائدة يف قطاع الطريان العاملي.
تكري�س  على  الإم��ارات��ي��ة  ال�سركات  لقدرة  متميًزا  منوذًجا  “�سرتاتا”  وتعد 
اأبناء  العاملية عرب العتماد على  اأ�سا�سي يف �سال�سل القيمة  موقعها كم�ساهم 
املتميزة  املواطنة  الب�سرية  املوارد  الدولة من املواطنني واملواطنات .. وت�سكل 
توؤهلهم  عالية  مب��ه��ارات  متتعهم  م��ع  بال�سركة  العاملني  ن�سف  م��ن  اأك���رث 
ل�سناعة  رائ��د  كمركز  الإم���ارات  ودول��ة  اأبوظبي  مكانة  تر�سيخ  يف  للم�ساهمة 
التوطني من  ن�سب  رف��ع  ال�سركة يف  وي��اأت��ي جن��اح  ال��ط��ائ��رات.  اأج���زاء هياكل 

العاملة  الإم��ارات��ي��ة  للكوادر  الأ�سا�سية  ال��ق��درات  تعزيز  على  احلر�س  خ��الل 
تطوير  يف  حيوي  ب��دور  ال�سطالع  من  ميّكنهم  مبا  خرباتهم  و�سقل  لديها 
قطاع �سناعة الطريان .. وقد ا�سطلع كل من براق خالد عبدالرحيم، مدير 
امل�سروع؛ ومرية ال�سام�سي، امل�سرف امل�ساعد يف وحدة الإنتاج، بدوٍر حموري يف 
توظيف روبوتات MTorres ومواءمتها مع خط اإنتاج الرفارف الداخلية 
ي�سم  فريق  توجه  ذل��ك،  على  ع��الوة   ..A350 اإيربا�س  ط��ائ��رات  لأجنحة 
مبا يف ذلك كل من مي جابر �سعيد  خم�سة موظفني من �سركة “�سرتاتا” - 
تدريبية  دورة  يف  للم�ساركة  اإ�سبانيا  اإىل   - ال�سام�سي  عبداهلل  ولطيفة  امل��ري 
ووفرت   .. املوؤمتت  الت�سنيع  وتقنيات  اآليات  على  لالطالع  اأي��ام   5 ا�ستمرت 
الدورة التدريبية، التي ت�سمنت جل�سات تدريب نظرية وعملية، ملحة �ساملة 
حول عمليات الت�سغيل وال�سيانة لالآلت. واأ�ساف عبداهلل : يف الوقت الذي 
ن�سعى فيه لتزويد عمالئنا مبنتجات عالية اجلودة، فاإننا على يقني باأن دمج 

•• اأبوظبي-وام:

هياكل  اأج���زاء  ت�سنيع  يف  �سة  املتخ�سّ  - للت�سنيع”  “�سرتاتا  �سركة  اأعلنت 
الطائرات من املواد املركبة - عن جناحها يف توظيف اثنتني من اأحدث اآلت 
ت�سنيع  عمليات  يف  ت�ستخدم  �سوف  والتي   ،ATL- املوؤمتتة   MTorres
 ،»A  350  -900“ اإيربا�س  طائرات  لأجنحة  الداخلية  الرفارف  مكونات 
وذلك يف اإطار جهودها لتوظيف التقنيات املتقدمة يف عمليات الت�سنيع التي 
كانت تتم ب�سكل يدوي. وح�سلت ال�سركة، التي تتخذ من مدينة العني مقًرا 
و�سهادة اعتماد “موا�سفات  لها، على �سهادة “اعتماد النموذج الأول للمنتج”، 
الت�سميم واجلودة” اللتان توؤهالنها ل�ستخدام الروبوتات يف اأمتتة عمليات 
اإي��رب��ا���س “-900 ت�سنيع م��ك��ّون��ات ال��رف��ارف ال��داخ��ل��ي��ة لأج��ن��ح��ة ط��ائ��رات 

.»A350

فريق من جامعة اأب�ظبي يف�ز مب�صابقة »الروب�ت« للطالب التي اأطلقتها االإمارات لالأملني�م

اأحمد حمبوب م�صبح: نر�صخ موقع دبي عا�صمة االأعمال و التجارة

جمارك دبي حت�صد ثالث ج�ائز من »اآي �صي اإم جي « العاملية يف تط�ير االأعمال
•• دبي-الفجر:

جهودها  دب�����ي  ج����م����ارك  ت���وج���ت 
املوؤ�س�سية  ال���ق���درات  ت��ط��وي��ر  يف 
بفوزها بثالث جوائز �سمن فئات 
الت�سميم  يف  ال��ت��م��ي��ز  “جوائز 
املوؤ�س�سي والرقمي” من موؤ�س�سة 
 «  ICMG« ج����ي  اإم  ����س���ي  اآي 
جمال  يف  واملتخ�س�سة  ال��ع��امل��ي��ة 
والتقني  امل��وؤ���س�����س��ي  ال��ت�����س��م��ي��م 

واإدارة العمليات.
عن  الأوىل  اجل����ائ����زة  و���س��م��ل��ت   
العمال  ت��ط��وي��ر  يف  التميز  ف��ئ��ة 
الثانية  واجل����ائ����زة  امل��وؤ���س�����س��ي��ة، 
الغيث  ج��م��ع�����������������ة  ع��ل��ي��ه��ا  ح�����س��ل 
لقطاع  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل��دي��������������������ر 
فئ��������ة  ع��ن  اجل��م��رك��ي  ال��ت��ط��وي��ر 
لتقني��������ة  تنفيذي  مدير  اأف�س������ل 
م�س��������توى  ع���ل���ى  امل���ع���ل���وم���ات 
جمعة  ح�سام  ح�سل  كما  ال��ع��امل، 
اخلدمات  اب���ت���ك���ار  اإدارة  م���دي���ر 
فئ������ة  ع��ن  الثالثة  اجل��ائ��زة  على 
موؤ�س�سي  ت�سميم  رئي�س  اأف�س�������ل 

على م�س����توى العامل.
ح�������س���ام جمعة  اجل����وائ����ز  ت�����س��ل��م 
مبتكر  زاك��������م��������ان  ج���������ون  م�������ن 
املوؤ�س�سي  ال��ت�����س��م��ي��م  وم��وؤ���س�����س 

حت��ق��ي��ق ال��ع��دي��د م��ن الإجن�����ازات 
تطور  ع�������ززت  ال����ت����ي  ال������رائ������دة، 
العمل اجلمركي حملياً واإقليمياً 

وعاملياً.
تبذل  دب�����ي  ج����م����ارك  اأن  واأك�������د 
اجل���ه���ود يف اإط������ار روؤي���ت���ه���ا ب���اأن 
الرائدة  اجلمركية  الإدارة  تكون 
امل�سروعة  للتجارة  الداعم  عاملياً 
كعا�سمة  دب���ي  م��وق��ع  لرت�سيخ   ،
ل�����س��ه��ول��ة مم���ار����س���ة الأع����م����ال و 

التجارة البينية.
جمارك  اأن  جمعة  ح�سام  واأع��رب 
دب����ي م���ن اجل���ه���ات ال�����س��ب��اق��ة يف 
العمليات  اإدارة  ممار�سة  تطبيق 
وذلك من خالل تطبيق منهجية 
املعايري  اأف�����س��ل  ع��ل��ى  م�����س��م��م��ة 
العاملية  اجل��م��رك��ي��ة  وامل��م��ار���س��ات 
و�ساهمت هذه املمار�سة يف توفري 
درهم  م��ل��ي��ون   540 ي���ق���ارب  م���ا 
املا�سية  ال�سنوات  اخلم�س  خالل 
العمليات  اجن����از  وق���ت  وخ��ف�����س 

بن�سبة 31%.
 واأ�ساف اإن هذه املمار�سة �ساعدت 
الأف�سل  ال���ب���ي���ئ���ة  ت��ه��ي��ئ��ة  ع���ل���ى 
بني  ال��رتاب��ط  واإث����راء  لحت�سان 
يف  املختلفة  والإدارات  القطاعات 

الدائرة.

وا�ستبدلت جميع  املا�سي،  القرن 
خطوط الإنتاج القدمية بتقنيات 

حديثة.
اأ�سبحت   2016 ال����ع����ام  ويف 
�سركة الإمارات العاملية لالأملنيوم 
اإماراتية  ���س��ن��اع��ي��ة  ���س��رك��ة  اأول 

ال�سناعية  ت��ق��ن��ي��ات��ه��ا  ت��رخ�����س 
الدويل  امل�ستوى  على  الأ�سا�سية 
جهودها  �سمن  ب���ارزة  خ��ط��وة  يف 
لدعم تطوير اقت�ساد مبني على 
املعرفة يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة.

املدير  ال��غ��ي��ث  ج��م��ع��ة  ب��ح�����س��ور 
التطوير  ل���ق���ط���اع  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
حممد  جمعة  وح�سام  اجلمركي، 
اخلدمات،  اب��ت��ك��ار  اإدارة  م��دي��ر 
الدائرة  ج��ه��ود  اأن  اإىل  م�����س��رياً 
املوؤ�س�سية  ال���ق���درات  ت��ط��وي��ر  يف 
اأثمرت عن  واخلدمات اجلديدة، 

ريادتها  لتوؤكد  دول متقدمة  من 
ممار�سة  ����س���ه���ول���ة  يف  ال���ع���امل���ي���ة 

الأعمال اجلمركية.
م�سبح  حم���ب���وب  اأح���م���د  وث���م���ن 
امل��دي��ر ال��ع��ام جل��م��ارك دب���ي هذا 
ا�ستقباله  خ��الل  العاملي  الإجن���از 
فريق عمل اإدارة ابتكار اخلدمات، 

املوؤ�س�سة  ح��ف��ل  خ���الل  ال��ع��امل  يف 
نيويورك  مدينة  يف  اأق��ي��م  ال���ذي 
الأمريكية  امل��ت��ح��دة  ب���ال���ولي���ات 
الدويل  امل��وؤمت��ر  فعاليات  �سمن 
وتكنولوجيا  املوؤ�س�سي  للت�سميم 
دبي  جمارك  وتفوقت  املعلومات. 
يف الت�سنيف النهائي على جهات 

•• اأبوظبي-الفجر:

العاملية  الإم����ارات  �سركة  اأعلنت   
�سناعية  �سركة  اأك��رب  لالأملنيوم، 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
اليوم  والغاز،  النفط  خارج قطاع 
مب�سابقة  ال���ف���ائ���ز  ال���ف���ري���ق  ع���ن 
“الروبوت”  ال�سنويلعام 2020. 
ب��ني طالب  امل�سابقة  ه��ذه  وت��ق��ام 
التعليم  وم��وؤ���س�����س��ات  اجل��ام��ع��ات 
العايل يف دولة الإمارات العربية 
وبناء  ت�سميم  اأج��ل  م��ن  املتحدة 
اأو  م�ستقل  �سبه  �سناعي  روب���وت 
طائرة دون طيار ل�ستخدامه يف 
العاملية  الإم��ارات  �سركة  م�ساهر 

لالأملنيوم.
فريقان  امل�����س��اب��ق��ة  يف  ����س���ارك  و 
وفريقان   اأب��وظ��ب��ي  ج��ام��ع��ة  م���ن 
الأمريكية  اجلامعة  م��ن  اآخ���ران 
يف ال�����س��ارق��ة وف��ري��ق م��ن جامعة 
دب��ي. حيث حاز  وات يف  هرييوت 
على املركز الأول و الثاين فريقان 
حاز  بينما،  اأبوظبي،  جامعة  من 
فريق من اجلامعة الأمريكية يف 

ال�سارقة على املركز الثالث.

املهتمني  ال��ط��الب  جميع  اأ�سجع 
ال�سطناعي  ال����ذك����اء  مب���ج���ال 
والروبوتات على امل�ساركة يف مثل 

هذه امل�سابقات«. 
يذكر اأن �سركة الإم��ارات العاملية 
اأقامت م�سابقة مماثلة  لالأملنيوم 
روبوت  لتطوير   ،2017 ع��ام  يف 
م�ساهرها.  يف  اآخ���ر  لإ���س��ت��خ��دام 
والتطوير  البحث  فريق  ويعمل 
اجلامعات  م���ع  ل��ل�����س��رك��ة  ال��ت��اب��ع 
م�ساريع  يف  وال���دول���ي���ة  امل��ح��ل��ي��ة 
م��ث��ل ج��ام��ع��ة خليفة  الأب����ح����اث، 
ال�سارقة  واجلامعة الأمريكية يف 
للتكنولوجيا  روت�س�سرت  ومعهد 
وجامعة  العليا  التقنية  وكليات 
�ساوث  ن��ي��و  وج���ام���ع���ة  اأوك����الن����د 
ومعهد  اأ������س�����رتال�����ي�����ا  يف  وي�����ل�����ز 

ما�سات�سو�ست�س للتكنولوجيا.
و�ساهمت �سركة الإمارات العاملية 
ل��الأمل��ن��ي��وم ع��ل��ى م����دار اأك����رث من 
25 عاماً يف تطوير التكنولوجيا 
وا�ستخدمت  الإم�����ارات،  دول���ة  يف 
ال�����س��رك��ة ت��ق��ن��ي��ات��ه��ا اخل��ا���س��ة يف 
امل�ساهر  تو�سيع  عمليات  جميع 
ت�سعينيات  م���ن���ذ  وت���ط���وي���ره���ا 

ويتمثل  الأخ�������رى.  ال�����س��ن��اع��ات 
ه���دف���ن���ا م����ن ه�����ذه امل�������س���اب���ق���ة يف 
فر�سة  ال�������س���اب���ة  ال���ع���ق���ول  م���ن���ح 
العاملية  الإمكانيات  على  التعرف 
الثورة  توفرها  التي  التحويلية 
ال�����س��ن��اع��ي��ة ال���راب���ع���ة م���ن اأج���ل 
التناف�سية  القدرة  على  احلفاظ 
وتو�سيع  الإم���ارات���ي���ة  ل��ل�����س��ن��اع��ة 

نطاقها يف ال�سنوات املقبلة«.
العاملية  الإم����ارات  �سركة  وت��ول��ت 
امل�ساركة  الفرق  متويل  لالأملنيوم 
من اأجل ت�سميم وبناء الروبوتات 
اخلا�سة بهم، كما ح�سلت الفرق 
مالية  ج�����وائ�����ز  ع���ل���ى  ال����ف����ائ����زة 

اإ�سافية.
وقال عبد اهلل را�سد، اأحد اأع�ساء 
الفريق الفائز: “اأتاحت لنا هذه 
قّيمة  خ���و����س جت���رب���ة  امل�����س��اب��ق��ة 
يف ت�����س��ن��ي��ع الأج����ه����زة وامل���ع���دات 
ع��م��ل��ي��ة، ح��ي��ث واجهنا  ب��ط��ري��ق��ة 
مرحلة  يف  لنا  تظهر  ل  م�ساكل 
متكنُت  كما  النظري.  التخطيط 
وتنفيذ  ا���س��ت��ك�����س��اف  م���ن  اأي�������س���اً 
املزيد من التطبيقات والت�ساميم 
ثالثية الأبعاد والت�سنيع. ولهذا 

�سي�ستخدم الروبوت �سبه امل�ستقل 
ال���ذي اب��ت��ك��ره ف��ري��ق م��ن جامعة 
�سركة  م�������س���اه���ر  يف  اأب����وظ����ب����ي 
من  لالأملنيوم  العاملية  الإم����ارات 
اأج��ل قيا�س درج��ة ح��رارة معدات 
ي�سعب  التي  الأماكن  امل�سانع يف 
ال����و�����س����ول اإل����ي����ه����ا. وم������ن ����س���اأن 
ال����روب����وت ت��ق��ل��ي��ل ال���وق���ت ال���ذي 
الأج�����واء  يف  امل��وظ��ف��ني   يق�سيه 
�ست�سهم  ك��م��ا  احل�������رارة.  ع��ال��ي��ة 
ت��ع��زي��ز جهود  ال��ت��ق��ن��ي��ة يف  ه����ذه 
�سركة الإمارات العاملية لالأملنيوم 
حلول  ل�����س����ت����خ����دام  امل�������س���ت���م���رة 
البيانات ال�سخمة يف العديد من 
ال�ستفادة  عرب  وذل��ك  عملياتها، 
التي  التحويلية  الإم��ك��ان��ات  م��ن 
ال�سناعية  ال������ث������ورة  ت����وف����ره����ا 

الرابعة.
ب���ن كلبان،  ال��ن��ا���س��ر  وق����ال ع��ب��د 
ل�سركة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
لالأملنيوم:  ال��ع��امل��ي��ة  الإم���������ارات 
ال�سخمة  ال���ب���ي���ان���ات  “ت�سهد 
متزايدة  اأه���م���ي���ة  وال����روب����وت����ات 
العاملية  الإم��������������������ارات  �س�����ركة  يف 
من  ال����ع����دي����د  ويف  ل����الأمل����ن����ي����وم 

عم�مية بنك دبي االإ�صالمي تقر ت�زيع 
2.53 مليار درهم على امل�صاهمني

•• دبي -وام: 

اأم�س  اجتماعها  خالل  الإ�سالمي  دبي  لبنك  العمومية  اجلمعية  اأق��رت 
مليار   2.53 بقيمة  نقدية  اأرب��اح  بتوزيع  الإدارة  جمل�س  مقرتح  الأول 
درهم تقريبا “ %35 من راأ�س املال “ على امل�ساهمني عن العام 2019 
. وجرى حتديد اآخر يوم للم�ساركة يف الأرباح بتاريخ 23 مار�س اجلاري 
ال�سهر  25 من  بتاريخ  التوزيعات  تاريخ احل�سول على  �سيكون  يف حني 

ذاته.
 2019 العام  5.1 مليار دره��م خالل  اأرباحا بقيمة  البنك حقق  وك��ان 
وهي الأعلى على الإطالق يف تاريخ البنك مما عزز مكانته �سمن اأف�سل 

3 بنوك من حيث الربحية يف دولة الإمارات .
البنوك  اأك���رب  اأح���د  ب��ات  ال���ذي  البنك  م��وج��ودات  اإج��م��ايل  اأن  اإىل  ي�سار 
الإ�سالمية يف العامل و�سلت اإىل 275 مليار درهم خالل العام 2019.

»اأي بي اأم« تف�ز بجائزة االإمارات للت�طني 
من وزارة امل�ارد الب�صرية والت�طني

•• دبي-الفجر 

اأم�س عن فوزها بجائزة الإم��ارات للتوطني �سمن فئة  اأم”  “اأي بي  اأعلنت �سركة 
وتقدم وزارة املوارد الب�سرية والتوطني هذه اجلائزة للموؤ�س�سات  “التقنية العليا”. 
ال��ت��ي تنفذ م��ب��ادرات ت��وط��ني ه��ادف��ة وت��دع��م امل��وظ��ف��ني الإم��ارات��ي��ني �سمن قواها 
العاملة. وقدم اجلائزة ل�سركة “اأي بي اأم” �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
ال��وزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، وذلك  اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
خالل حفل خا�س اأقيم يف العا�سمة اأبوظبي، بح�سور الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن 
زايد بن �سلطان اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، و�سمو ال�سيخ 
من�سور بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة. جدير 
بالذكر اأن جائزة الإمارات للتوطني هي جائزة �سنوية متنحها وزارة املوارد الب�سرية 
والتوطني لتكرمي موؤ�س�سات القطاع اخلا�س الرائدة يف جمال جهود التوطني. وقد 
مت اإط��الق هذه اجلائزة لدعم اأه��داف روؤي��ة الإم��ارات 2021، والرامية اإىل بناء 
للموارد  فاعلة  الإماراتي، وحتقيق م�ساركة  املواطن  يتمحور حول  اقت�ساد معريف 
لقاء  اأم”  بي  “اأي  �سركة  تكرمي  ومت  بالدولة.  العمل  �سوق  يف  الوطنية  الب�سرية 
التزامها  على  توؤكد  والتي  الإماراتية،  الكفاءات  تطوير  الفعالة يف  ا�سرتاتيجيتها 
ل�سركة  الرئي�س  نائب   - الدين  �سيف  ح�سام  واأ���س��اف  وال�سمولية.  التنوع  بتعزيز 
بهذه  نفوز  اأن  لنا  كبري  ل�سرف  “اإنه  اأفريقيا”:  و  الأو���س��ط  ال�سرق  يف  اأم  ب��ي  اأي 
نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لنا  قدمها  التي  اجلائزة 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي، رعاه اهلل. ويهمنا الإ�سارة اإىل اأن 
بناء املواهب املحلية ومواءمة اأهداف عملنا مع الأجندة الوطنية هما من الركائز 
الأ�سا�سية ل�سرتاتيجيتنا يف الإمارات، و�سوف نوا�سل بذل اجلهود لرعاية وتطوير 
املواهب املحلية يف الدولة. كما اأننا نوؤمن باأن جناح وا�ستدامة اأعمالنا هي اأهداف ل 
ميكن حتقيقها اإل عندما تكون ال�سركة جزًءا ل يتجزاأ من الن�سيج الوطني، وهذه 

اجلائزة هي ثمرة جهودنا يف دعم روؤية الإمارات 2021«. 

دبي ت�صت�صيف امل�ؤمتر الدويل 
للمحكمني يف القطاع البحري 2022

•• دبي-وام: 

ت�ست�سيف مدينة دبي خالل العام 
ال���دويل  امل���وؤمت���ر  اأع���م���ال   2022
البحري  ال��ق��ط��اع  يف  للمحكمني 
بذلك  لت�سبح  الع�سرين  و  الثاين 
الأو�سط  ال�����س��رق  يف  م��دي��ن��ة  اأول 
حتت�سن احلدث منذ انطالقه عام 
و اأعرب ماجد بن ب�سري   .1972
رئي�س جمل�س الإدارة الأمني العام 
البحري  للتحكيم  الإم���ارات  ملركز 
ب��ا���س��ت�����س��اف��ة دبي  ����س���ع���ادت���ه  ع����ن 
للموؤمتر و التي اأعلن عنها خالل 
الدويل  املوؤمتر  يف  املركز  م�ساركة 
البحري  ال��ق��ط��اع  يف  للمحكمني 
جانريو  دي  ري����و  يف  ع��ق��د  ال�����ذي 
�سهادة على  ال�ست�سافة  اأن  موؤكدا 
خدمات  يف  االبحري  املجتمع  ثقة 
مركز الإمارات للتحكيم البحري.
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املال والأعمال

فالح  االأحبابي: انطالقة جديدة لالقت�صاد ال�طني
الفورية  الأ�سواق عرب حزمة من احللول  اإىل مواكبة متطلبات 
اقت�سادنا  يف  الثقة  م�ستويات  وتعزيز  التحديات،  على  للتغلب 
دولة  مكانة  ي��ع��زز  مب��ا  وق��درت��ه،  تناف�سيته  وتكري�س  ال��وط��ن��ي، 
اأبوظبي التناف�سية خ�سو�ساً يف ظل ما توفره  الإم��ارات واإم��ارة 

من بنية حتتية متطورة وبيئة داعمة ملمار�سة ومنو الأعمال .
لها  �سيكون  التوجيهات  باأن هذه  فيه  �سك  وتابع معاليه:وما ل 
اآثار اإيجابية على الأ�سواق املحلية والقطاعات احليوية كالعقارات 
وغريها، حيث �ستخفف الأعباء عن ال�سركات وقطاعات الأعمال، 
مع  ين�سجم  مب��ا  اأع��م��ال��ه��ا  يف  امل�����س��ي  ع��ل��ى  حتفيزها  يف  وت�سهم 
وال�ساملة  امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق  اأج��ن��دت��ن��ا   م�ستهدفات 

وتعزيز جودة احلياة يف اإمارة اأبوظبي.

والنقل:”اإن  البلديات  دائ��رة  رئي�س  الأحبابي،  فالح  معايل  قال 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  احلكيمة  والتوجيهات  القرارات 
بن زايد اآل نهيان ، ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
من  اأبوظبي  ب��اإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  عنه  اأعلن  وم��ا  امل�سلحة، 
هي  اإمن���ا  غدا21ً،  برنامج  م�سرعات  �سمن  اقت�سادية  ح��واف��ز 
و�سرعة  ومرونته  وتناف�سيته  الوطني،  اقت�سادنا  متيز  خطوة 
مما  وامل�ستقبلية،  احلالية  والتحديات  املتغريات  مع  ا�ستجابته 

يوؤهله للنمو الزدهار.
الروؤية  ل يتجزاأ من  ه��ذه احلوافز هي ج��زءاً  واأ���س��اف معاليه: 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ل��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ال��ت��ي ل��ط��امل��ا م��ي��زت م�سرية 
الهادفة  حلكومتنا  ال�ستباقية  والإج����راءات  دولتنا،  يف  التنمية 

مليار درهم اإجمايل ر�صيد القرو�س ال�صخ�صية لالأعمال خالل 2019  100.8
•• اأبوظبي-وام:

2019 بزيادة  100.8 مليار درهم يف نهاية  اإىل  اإجمايل ر�سيد القرو�س ال�سخ�سية املوجهة لتمويل الأعمال  ارتفع 
واأظهرت   .2018 تقريبا يف عام  دره��م  86.4 مليار  %16.6 مقارنة مع  ن�سبته  بنمو  و  دره��م  14.4 مليار  قدرها 
الح�سائيات - التي ي�سدرها م�سرف الإمارات املركزي - اأن ح�سة القرو�س ال�سخ�سية لالأعمال �سكلت نحو %6.3 من 

اجمايل ر�سيد الت�سهيالت الئتمانية التي قدمها البنوك جلميع الأن�سطة القت�سادية يف الدولة.
ويت�سح من خالل اح�سائيات  املركزي  اأن الربع الأخري من العام 2019 �سهد الزيادة الأكرب يف حجم التمويالت املقدمة 
كقرو�س �سخ�سية بهدف دعم الأعمال بعدما ارتفع الر�سيد مبقدار 10.1 مليار درهم خالل الفرتة من �سبتمرب اإىل 
الأعمال من�سجمة مع توجهات دولة  لتاأ�سي�س  الهادفة  ال�سخ�سية  القرو�س  الكبرية يف  الزيادة  تاأتي   .2019 دي�سمرب 
المارات يف دعم هذا ال�سريحة من الأن�سطة القت�سادية والتي ت�سنف يف غالبيتها �سمن امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة.

و تعد امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة املحرك الرئي�سي الداعم لالقت�ساد الوطني علما باأنها متثل نحو %94 من اإجمايل 
عدد ال�سركات العاملة يف الدولة وتتوزع على قطاعات جتارة اجلملة والتجزئة، اخلدمات،و ال�سناعات اخلفيفة.

خالل اجتماعه التا�صع واخلم�صني

املجل�س االأعلى للطاقة يف دبي ي�صتعر�س اأف�صل املمار�صات يف الكفاءة الت�صغيلية وخف�س االنبعاثات

دعت جمتمع االأعمال ال�صتخدام من�صاتها الذكية الإمتام معامالتهم

غرفة ال�صارقة تبداأ بتطبيق نظام »العمل عن بعد« لعدد من االأق�صام 

•• دبي-الفجر:

 تراأ�س �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد 
الأعلى  املجل�س  رئي�س  مكتوم،  اآل 
التا�سع  الجتماع  دبي،  يف  للطاقة 
بح�سور  ل��ل��م��ج��ل�����س،  واخل��م�����س��ني 
معايل �سعيد حممد الطاير، نائب 

رئي�س املجل�س.
اأحمد  �سعادة  كما ح�سر الجتماع 
العام  الأم������ني  امل���ح���ريب���ي،  ب��ط��ي 
للمجل�س، واأع�ساء املجل�س كل من 
عام  مدير  الهاجري،  داود  �سعادة 
ب��ل��دي��ة دب���ي، و���س��ع��ادة ع��ب��داهلل بن 
والرئي�س  املنتدب  الع�سو  كلبان، 
التنفيذي ل�سركة الإمارات العاملية 
حميد  �سيف  و���س��ع��ادة  ل��الأمل��ن��ي��وم، 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال��ف��ال���س��ي، 
وليد  واملهند�س  اإي��ن��وك،  ملجموعة 
���س��ل��م��ان، ن��ائ��ب رئ��ي�����س جل��ن��ة دبي 
وفريديريك  ال���ن���ووي���ة،  ل��ل��ط��اق��ة 
دبي  ملوؤ�س�سة  العام  املدير  �سيمني، 

للبرتول.
وناق�س الجتماع عدة مو�سوعات 
�سركة  ا�����س����ت����ع����را�����س  اأب��������رزه��������ا  
لالأملنيوم  ال���ع���امل���ي���ة  الإم������������ارات 
كال�س  الإت�������س  ت���ورب���ني  لت�سغيل 
)H-Class( يف جبل علي الذي 

•• اأبوظبي -وام:

ال�سعادة  و  امل��ع��ايل  اأ���س��ح��اب  عقد 
حمافظو موؤ�س�سات النقد والبنوك 
التعاون  جمل�س  ب���دول  امل��رك��زي��ة 
ومب�ساركة  العربية  اخلليج  لدول 
للمجل�س  ال���ع���ام  الأم�����ني  م��ع��ايل 
الت�سال  ع���رب  اج���ت���م���اع���اً  ام�������س 
القت�سادية  الآثار  ملناق�سة  املرئي 
ل���ف���ريو����س ك����ورون����ا ك���وف���ي���د 19 
وذل��ك بناء على دع��وة من معايل 
حم�����اف�����ظ م���������س����رف الإم������������ارات 

العربية املتحدة املركزي.
دور  من  انطالقاً  الجتماع  ياأتي 
موؤ�س�سات النقد و البنوك املركزية 

دبي  ا�سرتاتيجية  ا�ستعرا�س  ومت 
طريق  عن  النفايات  من  للتقليل 
مم��ار���س��ات ال��ف��رز وال��ت��دوي��ر التي 
���س��اه��م��ت يف ت��ق��ل��ي��ل ال��ن��ف��اي��ات يف 

مكبات بلدية دبي.
دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  وتتعاون 
وب��ل��دي��ة دب���ي يف م�����س��روع معاجلة 
البلدية  ال���ن���ف���اي���ات  اأن�������واع  ك���اف���ة 
ال�سلبة با�ستخدام تقنيات احلرق 
احلرارية  الطاقة  لتوليد  املبا�سر 
كهربائية  ط��اق��ة  اإىل  وحت��وي��ل��ه��ا 
ال�سبكة  اإىل  وت�����س��دي��ره��ا  نظيفة 
الكهربائية . وتتميز املحطة باأعلى 
كفاءة حرارية يف معاجلة النفايات 
يحقق  مب�����ا  ال�������س���ل���ب���ة  ال���ب���ل���دي���ة 
لدبي.  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ط 
ومن جانبه قال �سعادة اأحمد بطي 
للمجل�س  العام  الأم��ني  املحريبي، 
ل��ل��ط��اق��ة يف دب���ي :”متت  الأع���ل���ى 
مناق�سة املرحلة القادمة من تنفيذ 
م�سروع حتويل النفايات اىل طاقة 
 )Waste to Energy(
 5500 ح��وال  يعالج  اأن  واملتوقع 
طن يومياً من نفايات بلدية دبي 
ميجاوات   200 ح�����وايل  وي��ن��ت��ج 
م��ن ال��ك��ه��رب��اء وذل���ك ب��ح��ل��ول عام 

 .»2022

و  م�����س��ت��دام  و  ق���وي  لتحقيق من��و 
م���ت���وازن و���س��ام��ل وال���وق���اي���ة من 
املر�س  ل��ه��ذا  ال�����س��ل��ب��ي��ة  امل��خ��اط��ر 
وتداعياته على القت�ساد العاملي، 
اإط�����ار م��راج��ع��ة الإج�������راءات  ويف 
الهادفة للت�سدي لفريو�س كورنا 

اجلديد.
ال�سعادة  املعايل و  اأ�سحاب  و وجه 
العامة  الأم������ان������ة  امل����ح����اف����ظ����ون 
ب����اإع����داد ت���ق���اري���ر اأ���س��ب��وع��ي��ة عن 
ت��ق��وم بها الدول  ال��ت��ي  اخل��ط��وات 
املخاطر  ل��ل��وق��اي��ة م��ن  الأع�����س��اء 
لتداعيات فريو�س كورنا  ال�سلبية 
تزويد  ي��ت��م   COVID-19

الدول الأع�ساء بها.

تكون  واأن  ال���ن���ظ���ي���ف���ة،  ال���ط���اق���ة 
الب�سمة  يف  الأق�����ل  امل��دي��ن��ة  دب����ي 
العامل  م�ستوى  ع��ل��ى  ال��ك��رب��ون��ي��ة 
بحلول عام 2050، اطلعنا خالل 
املمار�سات  اأف�سل  على  الج��ت��م��اع 
وبالتحديد  العمليات  يف  املتبعة 
للم�سانع  ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة  ال���ك���ف���اءة 
واأي�ساً حتويل النفايات اىل طاقة 
الق�سوى  لال�ستفادة  الإم����ارة  يف 
من موارد الطاقة البديلة واحلد 

من النفايات«.

ن���ائ���ب رئ���ي�������س امل���ج���ل�������س الأع���ل���ى 
للطاقة يف دبي :” حتقيقاً لروؤية 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ���س��ي��دي 
نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال��وزراء حاكم دب��ي- رع��اه اهلل- يف 
القت�ساد  ن��ح��و  ال��ت��ح��ول  ت��ع��زي��ز 
الأخ�����س��ر امل�����س��ت��دام، ومت��ا���س��ي��اً مع 
اإ�سرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة 
اإنتاج  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي   2050
%75 من طاقة دبي من م�سادر 

ي��ع��د م���ن اأح�����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات التي 
الوقود  ا���س��ت��ه��الك  م���ن  ت��خ��ف�����س 
الكربون  ان���ب���ع���اث���ات  م���ن  وت��ق��ل��ل 
العمليات.  يف  ال��ك��ف��اءة  م��زاي��ا  م��ع 
حمطة  تخف�س  اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن 
الدفيئة  غ��ازات  انبعاثات  الطاقة 
ال��ن��اج��م��ة ع���ن ت��ول��ي��د ال��ط��اق��ة يف 
مرافق الإمارات العاملية لالأملنيوم 
بالإ�سافة اىل خف�س  بجبل علي  

النبعاثات الكربونية.
وقال معايل �سعيد حممد الطاير، 

خالل  القت�ساد  دع��م  يف  �ست�سهم 
ه����ذه امل���رح���ل���ة، وامل��ح��اف��ظ��ة على 

متانة النظام املايل والنقدي.
وال�سعادة  امل��ع��ايل  اأ���س��ح��اب  واأك���د 
النقد  م����وؤ�����س���������س����ات  حم����اف����ظ����و 
القطاع  متانة  املركزية  والبنوك 
وقدرته  املجل�س  دول  يف  امل�سريف 
على مواجهة التحديات والأزمات 
واأن���ه���م ي���راق���ب���ون ع���ن ك��ث��ب اآث����ار 
بهدف  امل���ح���ت���م���ل���ة  ال����ت����داع����ي����ات 
التدابري  وات���خ���اذ  امل��خ��اط��ر  درء 
املطلوبة.. م�سددين على موا�سلة 
موؤ�س�سات النقد و البنوك املركزية 
ب����دول امل��ج��ل�����س ا���س��ت��خ��دام جميع 
املتاحة  النقدية  ال�سيا�سة  اأدوات 

بيئة  القت�ساد وحت�سني  الثقة يف 
اخلا�س  القطاع  ودع��م  الأع��م��ال، 
ومت��ك��ي��ن��ه م���ن ال��ق��ي��ام ب������دوره يف 
تعزيز النمو القت�سادي وتخفيف 
الآث����������ار امل����ال����ي����ة والق���ت�������س���ادي���ة 
ل��ف��ريو���س ك���ورون���ا امل��ت��وق��ع��ة على 
ه����ذا ال���ق���ط���اع وذل�����ك م���ن خالل 
املن�ساآت  مت����وي����ل  دع������م  ب����رام����ج 
وبرامج  وامل��ت��و���س��ط��ة،  ال�����س��غ��رية 
متويل  وب��رام��ج  الدفعات،  تاأجيل 
الإقرا�س، وبرامج لدعم �سمانات 

التمويل.
وال�سعادة  املعايل  اأ�سحاب  واأب��دى 
ارت����ي����اح����ه����م ل�����ه�����ذه اخل�����ط�����وات 
التي  وال����ت����داب����ري  والج������������راءات 

اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي  املجل�س  ب���دول 
ت��ع��زي��ز ال���س��ت��ق��رار امل�����ايل، ودعم 
وحماية  املجل�س  دول  اقت�سادات 
والوقوف  وال�سركات،  امل�ستهلكني 
دعمه  و  اخل����ا�����س  ال���ق���ط���اع  م����ع 
ل��ت��م��ك��ي��ن��ه م���ن ال���ق���ي���ام ب������دوره يف 
احلايل  القت�سادي  النمو  تعزيز 
ال�ستثنائية  ال����ظ����روف  ظ���ل  يف 
الأدوات  اإىل  ا���س��ت��ن��اداً  احل��ال��ي��ة، 
واأدوات  النقدية  لل�سيا�سة  املتاحة 

ال�سيا�سات الحرتازية.
اخلطوات  الج��ت��م��اع  ا���س��ت��ع��ر���س 
الدول  بها  قامت  التي  والتدابري 
موؤ�س�سات  خ���الل  م���ن  الأع�������س���اء 
لتعزيز  املركزية  البنوك  و  النقد 

•• ال�شارقة-الفجر:

يف اإطار الإجراءات الوقائية التي 
و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  اتخذتها 
�سالمة  ع��ل��ى  ح��ر���س��ا  ال�����س��ارق��ة 
ومتا�سيا  ومتعامليها،  موظفيها 
م��ع ال��ت��داب��ري الح���رتازي���ة التي 
ت��ط��ب��ق��ه��ا دول�����ة الإم��������ارات نظرا 
املتعلقة  ال���ع���امل���ي���ة  ل���ل���ت���ط���ورات 
 ،)19 )كوفيد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
اأنها بداأت بتطبيق  اأعلنت الغرفة 
ب���ع���د لبع�س  ع����ن  ال���ع���م���ل  ن���ظ���ام 
الأق�����س��ام ول��ل��م��وظ��ف��ني م��ن كبار 
ال�������س���ن واحل������وام������ل، ك���م���ا دع���ت 
ا�ستخدام  اإىل  متعامليها  ك��اف��ة 
م��ن�����س��ات��ه��ا ال��ذك��ي��ة امل��ت��اح��ة على 

وتطبيقها  الإل����ك����رتوين  امل���وق���ع 
للح�سور  احل��اج��ة  دون  ال���ذك���ي، 
فروعها  اأو  الغرفة  ملقر  �سخ�سيا 

املختلفة يف الإمارة.

خدمة جمتمع االأعمال
واأكدت غرفة ال�سارقة، اأنها عملت 
والأق�سام  امل��وظ��ف��ني  ت��اأه��ي��ل  على 
ال����ت����ي ي��ن��ط��ب��ق ع��ل��ي��ه��ا ال����ق����رار، 
اأي  ح��دوث  دون  الأعمال  لت�سيري 
ت��وؤث��ر ع��ل��ى �سال�سة  م�����س��اك��ل ق��د 
العمليات الت�سغيلية، ومبا ي�سمن 
عالية   بفعالية  اخل��دم��ات  تقدمي 
فقد  ذل����ك  ج���ان���ب  اإىل  وك����ف����اءة، 
ت�سهيل  ع��ل��ى  ال���غ���رف���ة  ح��ر���س��ت 
حمققة  اإج����راءات����ه����ا،  وت��ب�����س��ي��ط 

و�سعيا  ب����الإم����ارة،  الق��ت�����س��ادي��ة 
بنوعية  الرتقاء  اإىل  الغرفة  من 
من  ل�سركائها  املقدمة  اخلدمات 

القطاعني العام واخلا�س.
اأنها  ال�����س��ارق��ة  غ���رف���ة  واأع����رب����ت 
موظفيها  و�سالمة  �سحة  ت�سع 
اأولوياتها،  مقدمة  يف  متعامليها 
كافة  ح�����س��د  ����س���رورة  اإىل  داع���ي���ة 
الالزمة  وامل���ق���وم���ات  الإم���ك���ان���ات 
ل���������س����م����ان اأع������ل������ى م�������س���ت���وي���ات 
اأهمية  ع��ل��ى  م����وؤك����دة  احل���م���اي���ة، 
اإجن��اح جهود  م�ساركة اجلميع يف 
بالتعليمات  الوقاية عرب اللتزام 
والإر�سادات ال�سحية، والتعاون يف 
غري  التاأثريات  لتقليل  تطبيقها 

املرغوبة لهذه اجلائحة العاملية.

ال���ت���ح���ول  يف   100% ن�������س���ب���ة 
الأ�سا�سية  خ��دم��ات��ه��ا  يف  ال���ذك���ي 
ت�ستمل  والتي  للعمالء،  املقدمة 
�سهادات  م��ع��ام��الت  اإمت�����ام  ع��ل��ى 
والع�سويات،  والت�سديقات  املن�ساأ 
اخلدمات  م��ن  ع���دد  اإىل  اإ���س��اف��ة 
الإل���ك���رتون���ي���ة الأخ��������رى، وذل���ك 
الغرفة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اإط������ار  يف 
جمتمع  خدمة  يف  تنتهجها  التي 
ركيزة  على  تقوم  والتي  الأعمال، 
اأ����س���ا����س���ي���ة ه����ي ال����س���ت���ف���ادة من 
يف  وامل��ب��ت��ك��رة  احل��دي��ث��ة  التقنيات 
ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ط��وي��ر، م���ا ي�����س��ه��م يف 
دعم بيئة الأعمال وتر�سيخ مكانة 
جلذب  اأوىل  ك��وج��ه��ة  ال�����س��ارق��ة 
احلركة  وت��ع��زي��ز  ال���س��ت��ث��م��ارات 

امل�صرف املركزي يخف�س الفائدة على 
�صهادات االإيداع 75 نقطة اأ�صا�س

•• اأبوظبي-وام:

قرر م�سرف الإمارات العربية املتحدة املركزي خف�س �سعر الفائدة الذي ينطبق 
 - ا�ستحقاق  لفرتة  و  املركزي  امل�سرف  قبل  من  امل�سدرة  الي��داع  �سهادات  على 
اأ�سبوع واحد - ب� 75 نقطة اأ�سا�س اعتبارا من ام�س 16 مار�س 2020 وذلك 
متا�سيا مع قرار جمل�س الحتياطي الفيدرايل الأمريكي خف�س �سعر الفائدة 
تداعيات  مبواجهة  الول  اأم�س  الطارئ  اجتماعه  يف  الفيدرالية  الأم��وال  على 
كما قرر امل�سرف املركزي الإبقاء على   . فريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد - 19 
�سعر اإعادة ال�سراء الريبو الذي ينطبق على اقرتا�س �سيولة ق�سرية الأجل من 
امل�سرف املركزي ب�سمان �سهادات الإيداع ب� 50 نقطة اأ�سا�س فوق �سعر �سهادات 
اأي�سا خف�س  الإيداع لفرتة ا�ستحقاق الأ�سبوع الواحد. وقرر امل�سرف املركزي 
 50 ب�  ب�سمان  املغطاة  املرابحه  ت�سهيالت  و  احل��دي  القرا�س  ت�سهيالت  �سعر 
ل�سهادات  الريبو  ال�سراء  اإع��ادة  �سعر  فوق  اأ�سا�س  نقطة   50 اإىل  اأ�سا�س،  نقطة 
الإيداع. و متثل �سهادات الإيداع التي ي�سدرها امل�سرف املركزي للبنوك العاملة 
اأ�سعار  تغيري  اآث��ار  نقل  يتم من خاللها  التي  النقدية  ال�سيا�سة  اأداة  الدولة  يف 

الفائدة اإىل النظام امل�سريف يف الدولة.

اأرا�صي دبي تعزز عالقاتها الدولية يف لندن
املكانية، قدم جريميي  اأع�ساء جلنة اجلغرافيا  الوفد مع  وخالل اجتماع 
املتحدة،  اململكة  يف  التنفيذ  ووزي��ر  الربيطاين  الربملان  يف  النائب  كوين، 
ممثل  و���س��ارك  وتن�سيقها.  التحتية  البنية  تخطيط  عن  تقدميًيا  ا  عر�سً
ملناق�سة  “جيوفي�سني”  رئي�س  روتي�سلي  األيك�س  م��ع  اجتماع  يف  ال��دائ��رة 
ا�ستك�ساف  ذلك  وي�سمل  دب��ي.  يف  العقاري  امل�سح  خلدمات  املبتكرة  الأمتتة 
قطاع  يف  ال�سطناعي  وال��ذك��اء  امل��ب��اين  معلومات  من���اذج  ا�ستخدام  ط��رق 

العقارات.
الإن�سائيني،  املهند�سني  الرئي�سي جلمعية  املقر  الأخ��ري يف  الجتماع  وكان 
الدائرة  وناق�ست   .2020 للعام  الإدارة  ملجل�س  اجتماع  اأول  انعقد  حيث 
يف  الهيكليني  للمهند�سني  امل��ق��دم  وال��دع��م  ال��ت��دري��ب  تعزيز  �سبل  خ��الل��ه 
التي وقع عليها  التفاهم  املتحدة، مبوجب مذكرة  العربية  الإم��ارات  دولة 

الطرفان خالل العام املا�سي 2019. 
املعهد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ماكويالن،  دون  الربوفي�سور  الجتماع  و�سم 
ومارتن باول الرئي�س التنفيذي. كما يتزامن ذلك مع انتخاب حممد خ�سر 

الدح نائًبا لرئي�س اجلمعية للعامني احلايل واملقبل 2020- 2021. 

•• دبي –الفجر:

اختتم وفد من دائرة الأرا�سي والأمالك يف دبي زيارة عمل تقييمية فنية 
اإىل العا�سمة الربيطانية لندن، من اأجل تعزيز العالقات الدولية والتعاون 
القائمة بني الدائرة وعدد من املوؤ�س�سات الربيطانية املتخ�س�سة، وذلك يف 
اإطار ال�سرتاتيجية التي تنتهجها الدائرة لتبني اأف�سل املمار�سات الدولية، 
ومتكينها من لعب دور ن�سط حملًيا ودولًيا لتعزيز مكانة دبي على قائمة 

اأبرز املدن يف عمليات امل�سح العقاري.
اجتماعات  تنظيم  ال��دح على  الدائرة حممد خ�سر  زي��ارة ممثل  وا�ستملت 
فنية  جلنة  وه��ي  املكانية،  اجلغرافيا  جلنة  من  كل  يف  امل�سوؤولني  كبار  مع 
متخ�س�سة ت�سكل جزًءا من مكتب جمل�س الوزراء، وتتوىل تطوير و�سياغة 
ا  اأي�سً ال��وف��د  وزار  امل��ت��ح��دة.  للمملكة  املكانية  اجلغرافية  ال�سرتاتيجية 
حا�سنة البتكار “جيوفي�سن” التي تعّد الوكالة الر�سمية لر�سم اخلرائط 
يف اململكة املتحدة، اإ�سافة اإىل زيارة ثالثة جلمعية املهند�سني الإن�سائيني، 

اأكرب جمعية يف العامل متخ�س�سة يف جمال الهند�سة الإن�سائية.

اآي�صر حتقق من�ًا مزدوج الرقم يف ال�صرق االأو�صط خالل العام 2019
امل�ستهلكني  لتف�سيل  نتيجًة  النمو  هذا  وياأتي   ،24%
باأناقة  ال���ت���ي مت���ت���از  ال��رف��ي��ع��ة واخل��ف��ي��ف��ة  ل���الأج���ه���زة 
بن�سبة  من��واً  النتائج  واأظ��ه��رت  الأداء.  وق��ّوة  الت�سميم 
اآي�سر املحمولة املخ�س�سة  %33 يف مبيعات حوا�سيب 
�سوقية  ح�سة  ال�سركة  لت�سمن  للم�ستهلكني،  لالألعاب 
العربية  الإم�����ارات  يف   24% بن�سبة  ال��ق��ط��اع  ه���ذا  يف 

املتحدة و%16 يف اململكة العربية ال�سعودية.
تتميز  ال��ت��ي  “�سبني”  ح��وا���س��ي��ب  جم��م��وع��ة  وح��ق��ق��ت 
يف  من���واً  للتحول  ال��ق��اب��ل  وال��ق��وي  املبتكر  بت�سميمها 
منوا  التعليم  قطاع  �سهد  كما   .10% بن�سبة  املنطقة 
كبريا، حيث مت بيع اأكرث من 50،000 جهاز )اأغلبها 
اأجهزة كروم بوك( اإىل عدد من املدار�س واجلامعات يف 
“بريداتور  اأج��ه��زة  اأرب��ع��ة  ال�سركة  باعت  كما  املنطقة. 
الألعاب  ملحبي  دره��م   109،999 قيمتها  ثرونو�س” 
امل��ت��ح��دة واململكة  ال��ع��رب��ي��ة  الإل��ك��رتون��ي��ة يف الإم������ارات 
العربية ال�سعودية، وهي اأكرب عملية بيع لهذا املنتج يف 

منطقة اأوروبا وال�سرق الأو�سط واأفريقيا.

•• دبي-الفجر: 

املالية  نتائجها  اأم�����س  الأو���س��ط  ال�����س��رق  اآي�����س��ر  ك�سفت 
القوي  الأداء  لتوؤكد  تاأتي  2019، والتي  لعام  املوحدة 
الذي حققته ال�سركة يف خمتلف القطاعات الرئي�سية يف 
منطقة ال�سرق الأو�سط. وحققت اآي�سر منواً يف مبيعاتها 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  %29 يف  بن�سبة  للموزعني 
و%64 يف دول اخلليج مبا فيها الكويت و�سلطنة ُعمان 
لالألعاب  املخ�س�سة  اآي�سر  اأجهزة  و�ساهمت  والبحرين. 
بن�سبة  ال�سركة منواً  يف تعزيز هذا النمو، حيث حققت 
%94 يف اإيرادات هذه الفئة من الأجهزة )احلوا�سيب 

املكتبية واحلوا�سيب املحمولة وال�سا�سات(.
العاملية  الأبحاث  �سركة  اأجرتها  درا�سة حديثة  وك�سفت 
�سّكلت  ج��داً  الرفيعة  اآي�سر  اأجهزة  مبيعات  اأن   GFK
%75 من مبيعات ال�سركة يف الإمارات العربية املتحدة 
ال�سعودية.  العربية  اململكة  يف  مبيعاتها  م��ن  و50% 
ومنت مبيعات الأجهزة للم�ستهلكني يف املنطقة بن�سبة 

حمافظ� م�ؤ�ص�صات النقد والبن�ك املركزية اخلليجية 
ي�ؤكدون متانة القطاع امل�صريف وقدرته على م�اجهة التحديات

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأقرت اجلمعية العمومية لل�سركة الوطنية للتربيد املركزي 
�س.م.ع )تربيد(، �سركة تربيد املناطق العاملية الرائدة التي 
تتخذ من الإمارات العربية املتحدة مقراً لها واملدرجة يف �سوق 
دبي املايل، على قرار توزيع اأرباح نقدية بقيمة 10.5 فل�س 
لل�سهم الواحد عن ال�سنة املالية املنتهية بتاريخ 31 دي�سمرب 
النقدية  ب���الأرب���اح  م��ق��ارن��ًة   11% ق��دره��ا  ب��زي��ادة   ،2019
املوزعة للعام ال�سابق. وتاأتي هذه الزيادة نتيجة للنمو القوي 
الذي حققته ال�سركة يف عام 2019، حيث جنحت يف تر�سيخ 

مكانتها على ال�سعيد املحلي والإقليمي والدويل.
ومتت امل�سادقة على قرار توزيع الأرباح النقدية يف الجتماع 
عبداهلل  خ��ال��د  ت��راأ���س��ه  ال���ذي  ال�����س��ن��وي  العمومية  اجلمعية 
القبي�سي، رئي�س جمل�س الإدارة، بح�سور امل�ساهمني واأع�ساء 
الجتماع  خالل  جديدة  انتخابات  واأجريت  الإدارة.  جمل�س 
لنتخاب جمل�س اإدارة جديد لل�سركة ملدة ثالث �سنوات، حيث 

اأعيد انتخاب اأع�ساء جمل�س الإدارة ال�سابقني.
جمل�س  رئي�س  القبي�سي،  اهلل  عبد  خالد  قال  ال�سدد،  وبهذا 
2019، حققت تربيد  “خالل عام  “تربيد”:  �سركة  اإدارة 
بتزويد  وق��ام��ت   11% بن�سبة  ال�سافية  الأرب�����اح  يف  زي����ادة 
املتعاملني ب�سبكة تربيد جديدة ب�سعة 51،366 طن تربيد، 
لت�سل بذلك ال�سعة الإجمالية التي تنتجها حمطات تربيد 
ال�سركة اإىل 1،182،715 طن تربيد. ت�ستمر تربيد بتنمية 
قاعدة عمالئها على ال�سعيد الإقليمي والدويل، حيث عززت 
ال�ستحواذ على ح�سة  الإم���ارات عرب  دول��ة  خ��ارج  ح�سورها 
اإ�سافية بن�سبة %8 من �سركة تربيد ال�سعودية، اإىل جانب 
دخولها لل�سوق الهندية، الدولتان اللتني متثالن �سوقاً هاماً 
ال�ستثنائي،  والت�سغيلي  املايل  الأداء  وبعد عام من  لل�سركة. 
22 عاماً يف  التي متتد لأك��رث من  اإىل خرباتها  وبال�ستناد 

ق��ط��اع ت��ربي��د امل��ن��اط��ق، ت��وا���س��ل ت��ربي��د ت��ق��دمي اأرب����اح نقدية 
ك�سركة  مكانتها  وتر�سيخ  ع��ام  ك��ل  للم�ساهمني  ا�ستثنائية 
عاملية رائدة يف توفري حلول تربيد املناطق املوثوقة والفعالة 
واملبتكرة.« ومن جانبه، قال بدر الّلمكي، الرئي�س التنفيذي 
“زادت اإيرادات تربيد بن�سبة %5 لتبلغ  ل�سركة “تربيد”: 
قوة  بو�سوح  يعك�س  م��ا  اإم��ارات��ي،  دره��م  مليون   1،520.1
الكافية  املالية  القدرة  الذي مينحنا  اأعمالنا  ومرونة منوذج 
ال�سوق وتعزيز كفاءة عملياتنا  التكيف مع توجهات  ملوا�سلة 
جهودنا  م��واءم��ة  اإىل  الفائت  العام  ط��وال  ينا  عرَ �سرَ و�سبكاتنا. 
لدعم  لل�سركة  الإجمالية  التربيد  �سعة  وتنمية  وعملياتنا 
ت�سكل  وال��ت��ي  الطاقة  لكفاءة  الطموحة  الوطنية  الأه���داف 
الإم���ارات يف جم��ال حتويل الطاقة.  ا�سرتاتيجية  ج��زءاً من 
اأعمالنا حيث مت تاأ�سي�س �سركة  اأتخذنا خطوات لتنويع  كما 
�سمن  الطاقة  ا�ستهالك  كفاءة  حت�سني  يف  �ست�سهم  جديدة 
املباين وامل�ساريع التابعة لكربى �سركات التطوير العقاري يف 
املنطقة، بالإ�سافة اإىل دعم منو املدن احلالية واملدن الذكية. 
ونحن على ثقة تامة باأن هذه الإجنازات �سُتعزز تركيزنا على 
حتقيق املزيد من املكا�سب وزي��ادة اأرب��اح م�ساهمني تربيد يف 

امل�ستقبل«.
ال�سريك املف�سل للموؤ�س�سات وال�سركات  اأن تربيد هي  ُيذكر 
ح���ول ال���ع���امل لأك����رث م���ن 22 ع���اًم���ا مل���ا ت��ق��دم��ه م���ن حلول 
ا�ستهالك  حيث  من  العالية  بالكفاءة  متتاز  مبتكرة  تربيد 
الطاقة وتقليل ال�سرر على البيئة، الأمر الذي يدعم جهود 
�سركة  وتوفر  وال�ستدامة.  والتنمية  الطاقة  ا�سرتاتيجية 
تربيد حالًيا من خالل 80 حمطة يف خمتلف اأنحاء العامل 
امل�ساريع  اأب���رز  م��ن  لعدد  ي�سل  ط��ن تربيد   1.18 يفوق  م��ا 
ودبي  دب��ي،  وم��رتو  الكبري،  زاي��د  ال�سيخ  الكبرية مثل جامع 
بارك�س اأند ريزورت�س، وجميع امل�ساريع التطويرية يف جزيرة 

املارية يف اأبوظبي، وجزيرة يا�س.

اجلمعية العم�مية ل�صركة تربيد ُتقر ت�زيع 
اأرباح نقدية بقيمة 10.5 فل�س لل�صهم ال�احد 
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  17  مار�س  2020 العدد 12885 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  17  مار�س  2020 العدد 12885 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  17  مار�س  2020 العدد 12885 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  17  مار�س  2020 العدد 12885 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  17  مار�س  2020 العدد 12885 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
PROPERTYFINDER :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية

�سورة العالمة

املودعة حتت رقم:   212898              بتاريخ: 2014/06/11
امل�سجلة حتت رقم:   212898             بتاريخ:    2015/02/10

با�س��م: بروبرتي فايندر، منطقة حرة - ذ.م.م
وعنوانه:�سذى، مكتب 1509 ، دبي ميديا �سيتي دبي، المارات العربية املتحدة، ، ، ، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : خدمات التاأمني، ال�سوؤون التمويلية، ال�سوؤون املالية وال�سوؤون 
العقارية

الواق�عة بالفئة :36
التعديالت على الطلب: انتقال ملكية العالمة التجارية

ا�سم مالك العالمة: بروبرتي فايندر، منطقة حرة - ذ.م.م
ا�سم املتنازل له : بروبرتي فايندر اي بي هولدينغ ليميتد

عنوانه وحمل اإقامته: جزء من الطابق 8، برج املقام، مربعة �سوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املاريا، اأبوظبي، 
الإمارات العربية املتحدة 

جن�سيته: الإمارات العربية املتحدة
تاري�خ انت�قال امللكية:    2019/07/31

تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2020/02/03
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  مار�س  2020 العدد 12885 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 321329         بتاريخ: 2019/11/26
با�س��م: �سو�سريو جلوبال هولدينج ال تي دي.

وعنوانه: 1-22-2 اي�ساكا - ت�سو، �سويتا - �سي، اأو�ساكا 564-0063، اليابان
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات؛ الإيواء املوؤقت؛ التزويد بالطعام وال�سراب؛ خدمات املطاعم؛ مطاعم 
�سو�سي؛ املطاعم اليابانية؛ تزويد �سعرية اأو نودلز الأودون )ال�سعرية البي�ساء �سميكة يف النمط الياباين(

الواق�عة بالفئة: 43
و�سف العالمة: كلمة SUSHIRO باحرف لتينية باللون ال�سود 

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اعادة  الن�سر مت  العالمة يف  �سعار  ون�سبة لوجود خطاأ يف  بتاريخ:2020/2/11  العالمة  ن�سر هذه  تنويه:مت 

الن�سر للعالمة بتاريخ:2020/3/17
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  مار�س  2020 العدد 12885 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 321328         بتاريخ: 2019/11/26
با�س��م: �سو�سريو جلوبال هولدينج ال تي دي.

وعنوانه: 1-22-2 اي�ساكا - ت�سو، �سويتا - �سي، اأو�ساكا 564-0063، اليابان
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

رقيقة(؛  )معكرونة  نودلز  و  )معكرونة(  با�ستا  الأرز؛  ال�سطناعية؛  والقهوة  والكاكاو  وال�ساي  القهوة 
التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ �سوكولتة؛ 
والع�سل  النحل  ع�سل  ال�سكر؛  الخ���رى؛  لالأكل  �ساحلة  مثلجات  و  )مثلجات(  �سراب  )اأي�سكرمي(؛  بوظة 
الأ�سود؛ اخلمرية وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ التوابل؛ البهارات؛ اأع�ساب حمفوظة؛ اخلل وال�سل�سات والتوابل 
الخرى؛ الثلج )املاء املثلج(؛ �سو�سي؛ املواد الغذائية امل�سنوعة من الدقيق؛ ال�سعرية؛ احللوى؛ احللويات 

املثلجة؛ كعك اأو كيك؛ خل؛ املواد الغذائية امل�سنوعة من الأرز؛ البهارات؛ اأي�سكرمي؛ م�سروبات ال�ساي
الواق�عة بالفئة: 30

و�سف العالمة: كلمة SUSHIRO باحرف لتينية باللون ال�سود 
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اعادة  الن�سر مت  العالمة يف  �سعار  ون�سبة لوجود خطاأ يف  بتاريخ:2020/2/11  العالمة  ن�سر هذه  تنويه:مت 
الن�سر للعالمة بتاريخ:2020/3/17

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  مار�س  2020 العدد 12885 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 321330         بتاريخ: 2019/11/26
با�س��م: �سو�سريو جلوبال هولدينج ال تي دي.

وعنوانه: 1-22-2 اي�ساكا - ت�سو، �سويتا - �سي، اأو�ساكا 564-0063، اليابان
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

رقيقة(؛  )معكرونة  نودلز  و  )معكرونة(  با�ستا  الأرز؛  ال�سطناعية؛  والقهوة  والكاكاو  وال�ساي  القهوة 
التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ �سوكولتة؛ 
والع�سل  النحل  ع�سل  ال�سكر؛  الخ���رى؛  لالأكل  �ساحلة  مثلجات  و  )مثلجات(  �سراب  )اأي�سكرمي(؛  بوظة 
الأ�سود؛ اخلمرية وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ التوابل؛ البهارات؛ اأع�ساب حمفوظة؛ اخلل وال�سل�سات والتوابل 
الخرى؛ الثلج )املاء املثلج(؛ �سو�سي؛ املواد الغذائية امل�سنوعة من الدقيق؛ ال�سعرية؛ احللوى؛ احللويات 

املثلجة؛ كعك اأو كيك؛ خل؛ املواد الغذائية امل�سنوعة من الأرز؛ البهارات؛ اأي�سكرمي؛ م�سروبات ال�ساي
الواق�عة بالفئة: 30

و�سف العالمة: كلمات يابانية داخل دائرة  
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اعادة  الن�سر مت  العالمة يف  �سعار  ون�سبة لوجود خطاأ يف  بتاريخ:2020/2/11  العالمة  ن�سر هذه  تنويه:مت 
الن�سر للعالمة بتاريخ:2020/3/17

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  مار�س  2020 العدد 12885 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 321331         بتاريخ: 2019/11/26
با�س��م: �سو�سريو جلوبال هولدينج ال تي دي.

وعنوانه: 1-22-2 اي�ساكا - ت�سو، �سويتا - �سي، اأو�ساكا 564-0063، اليابان
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات؛ الإيواء املوؤقت؛ التزويد بالطعام وال�سراب؛ خدمات املطاعم؛ مطاعم 
�سو�سي؛ املطاعم اليابانية؛ تزويد �سعرية اأو نودلز الأودون )ال�سعرية البي�ساء �سميكة يف النمط الياباين(

الواق�عة بالفئة: 43
و�سف العالمة: كلمات يابانية داخل دائرة  

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اعادة  الن�سر مت  العالمة يف  �سعار  ون�سبة لوجود خطاأ يف  بتاريخ:2020/2/11  العالمة  ن�سر هذه  تنويه:مت 

الن�سر للعالمة بتاريخ:2020/3/17
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  مار�س  2020 العدد 12885 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/قم�سية للملكية الفكرية
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 140847
با�س��م: �سركة اأبناء اأديب ديروان ) املراعي(

وعنوانه: الك�سوة – مرانة 82 – ريف دم�سق – �سورية
وامل�سجلة بالرقم )134562( بتاريخ 2011/03/16

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف : 2020/04/04 وحتى تاريخ : 2030/04/04

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  مار�س  2020 العدد 12885 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 272842         بتاريخ: 2017/05/07
با�س��م: وحيد على ار�سادي

وعنوانه: �س ب 294387، دبي ، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

وجمففة  حمفوظة  وخ�����س��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خال�سات  وال�سيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  والأ���س��م��اك  اللحوم 
الزيوت  ومنتجات احلليب،  واحلليب  البي�س  بال�سكر،  وفواكه مطبوخة  ومربيات  ومطهوة، هالم )جيلي( 

والدهون ال�ساحلة لالأكل؛ متور
الواق�عة بالفئة: 29

اطار  داخل  ب�سكل خا�س  باحرف لتينية مكتوبة   SAFI DATES كلمات  العالمة: عبارة عن  و�سف 
باللوان اخلمري الداكن وال�سود

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  مار�س  2020 العدد 12885 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 320000         بتاريخ: 2019/11/06
با�س��م: علي بابا جلوبال للتجارة العامة �س.ذ.م.م

وعنوانه: �سندوق بريد 115650، دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة ال�سطناعية؛ الأرز؛ التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة 
اخلمرية  الأ���س��ود؛  والع�سل  النحل  ع�سل  املثلجة؛  احللويات  واحل��ل��وي��ات؛  والفطائر  اخلبز  احل��ب��وب؛  م��ن 

وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج؛ كيك؛ كيكة الع�سل
الواق�عة بالفئة: 30

باللون  دائ��رة  داخ��ل  البي�س  باللون  لتينية  باحرف  خا�س  ب�سكل  مكتوبة   Hive كلمة  العالمة:  و�سف 
الوردي الفاحت وت�سبه �سكل الوجه ال�ساحك والنف بها على �سكل نحلة 

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  مار�س  2020 العدد 12885 

العدد 12885 بتاريخ 2020/3/17   
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/1507

اإعالن بيع حمج�زات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2020/03/23 االثنني  يوم  م�صاء   6:00 ال�صاعة 

�صده خور فكان للو�صاطه التجاريه �س.ذ.م.م و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                             الو�صف          �صعر التقييم  

                                                       اأغرا�س مكتبيه                 6،800 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12885 بتاريخ 2020/3/17   
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 2841/2018/11 مدين جزئي   
مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليهما الأوىل والثانية بالت�سامن فيما بينهما بان يوؤدوا اىل املدعية مبلغ 
26.153 درهم )�ستة وع�سرين الف ومائة وثالثة وخم�سني درهما( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 

املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
طالب الإعالن : �سركة التاأمني املتحدة )�س م ع( فرع دبي  - �سفته بالق�سية : مدعي  

م - �سفتهما  م  ذ  العام - �س  للنقل  م م( 2- ميتبو�س  البناء )ذ  مل��واد  ال�سركة ال�سيوية   -1 : اإعالنهما  املطلوب 
بالق�سية : مدعي عليهما - جمهويل حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/2/13 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
ل�سالح/�سركة التاأمني املتحدة )�س م ع( فرع دبي - بالزام املدعي عليهما بالت�سامن مبلغ 26.153 درهم والفائدة 
القانونية 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد ، مع الزامهما الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ 500 درهم اتعاب 
هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة. 

العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

املحكمة  االإبتدائية   املدنية 

العدد 12885 بتاريخ 2020/3/17   
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 931/2019/20 جتاري كلي  
مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم والتكافل فيما بينهم بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره 

)13.876.838.43( درهم والفائدة التاأخريية بواقع 13% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد �سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة والزامهم الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 

طالب الإعالن :  بنك امل�سرق )�سركة م�ساهمة عامة(-�سركة م�ساهمة عامة- �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله : حمده ح�سني احمد جا�سم مكي - �سفته بالق�سية : وكيل 

املطلوب اإعالنهم : 1- هايرب ماركت املنامة )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( 2- عبدالقادر �سبري 3- �ساب انف�ستمنت�س 
انك ليميتد 4- املنامة هايرب ماركت ذ.م.م 5- مركز املنامة ذ.م.م 6- �سوبرماركت املنامة ذ.م.م 7- بيك افينو ذ.م.م 

8-املنامة هايرب ماركت ذ.م.م -  �سفتهم بالق�سية : مدعي عليهم - جمهول حمل الإقامة 
اأعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2020/2/27 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�سوع 
ل�سالح/بنك امل�سرق -�سركة م�ساهمة عامة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل بان يوؤديا للبنك املدعي مبلغ 
ال�سداد والزمت  ت��اري��خ:2019/5/22 وحتى متام  القانونية بواقع 9% �سنويا من  )13.876.838.43( درهم والفائدة 
املدعي عليهم بامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات   حكما مبثابة 
با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا العالن �سدر  اليوم  احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12885 بتاريخ 2020/3/17   
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 939/2019/20 جتاري كلي  
مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم والتكافل فيما بينهم بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره 

)5532331( درهم و الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 13% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام 
و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة

طالب الإعالن :  بنك امل�سرق )�سركة م�ساهمة عامة(-�سركة م�ساهمة عامة- �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله : حمده ح�سني احمد جا�سم مكي - �سفته بالق�سية : وكيل 

املطلوب اإعالنهم : 1- اي ا�س اي تي ايه ئي منطقة حرة ذ.م.م 2-ماهي�س فايديا نا�سان ايبكيال 3- اي ا�س اي تي ايه 
ئي - الريا�س - فرع 4-اي ا�س اي تي دبليو ال ال - البحرين - فرع -  �سفتهم بالق�سية : مدعي عليهم 

 جمهول حمل الإقامة 
اأعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2020/2/24 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�سوع 
وقدره  مبلغ  للمدعي  ي���وؤدوا  ب��ان  بالت�سامن  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  عامة  م�ساهمة  -�سركة  امل�سرق  ل�سالح/بنك 
)5.496.349.63( درهم مع الزامهم بالفائدة بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية يف:2019/5/22 وحتى 
متام ال�سداد مع الزامهم بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ )1000( درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من 
طلبات   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن 

�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12885 بتاريخ 2020/3/17   
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2019/1920 ت ج 

املرفوعة من املدعي/ بنك دبي الإ�سالمي 
اىل املدعي عليه / رباب عبداملنعم ابوالعال ح�سن. ت - �سعيدة نبيل فايز خمي�س الكعبي.  ب - 
اأ�سماء نبيل فايز خمي�س الكعبي. �سامل فايز خمي�س الكعبي ب�سفته و�سيا على اولد اخيه الق�سر 
اأ- فايز نبيل فايز خمي�س النقبي ، ورثة نبيل فايز خمي�س فايز الكعبي 1- �سعيدة جمعة �سامل ، 

ث - �سلطان نبيل فايز خمي�س الكعبي 
حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري : بالزام املدعي عليهم ورثة / نبيل فايز خمي�س فايز الكعبي 
اآل اليه من  باأداء مبلغ وقدره )132.422.00 درهم( اىل املدعي يلزم بها كل منهم يف حدود ما 
خالل  لال�ستئناف  قابال  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  درهم  وخم�سمائة  وبامل�سروفات  الرتكة 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لالعالن ، وبفوات هذا امليعاد دون طعن منكم على احلكم 

امل�سار اليه و�ستتخذ بحقكم الجراءات القانونية لتنفيذه �سدكم. 
 القلم املدين  

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12885 بتاريخ 2020/3/17   
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2020/690 امر اداء

املرفوعة من املدعي/ ابك�س تكنولوجي - �س م ح 
اىل املدعي عليه / بريون اميلكار اوريالنا 

نعلمكم بانه قد �سدر قرار بتاريخ 2020/2/4 يف الأمر الأداء املذكور 
اأعاله - ناأمر بالزام املدعي عليهما بالت�سامن فيما بينهما بان يوؤديا 
للمدعي مبلغ وقدره/627184/ درهم والزمتهما بالفائدة بواقع %5 
�سنويا اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمتهما 

بامل�سروفات.
مكتب اإدارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12885 بتاريخ 2020/3/17   
اعالن بيع  عقار بالن�شر          

فى الدعوى رقم  2019/701 تنفيذ عقاري   
  طالب التنفيذ: دروي�س حمدان �سعيد حممد العامري  عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - 

�سارع املطار - فيال رقم 16 - اخلوانيج الثانية - بالقرب من بقالة نزوه رقم مكاين 5088191404
املنفذ �سده : مرمي علي �سيف - واآخرون  عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - ديرة ، منطقة اخلوانيج الثانية ، �سارع 

اخلوانيج - بالقرب من �سوبرماركت زمزم - رقم مكاين 5138591176 - هاتف : 0555529000 
املنفذ �سده / مرمي علي �سيف 

املنفذ �سده / حمد حمدان �سعيد حممد العامري 
املنفذ �سده / �سعود حمدان �سعيد حممد العامري

املنفذ �سده / عبدالعزيز حمدان �سعيد حممد العامري
املنفذ �سده / لطيفة حمدان �سعيد حممد العامري
املنفذ �سده / فاطمة حمدان �سعيد حممد العامري
املنفذ �سده / حممد حمدان �سعيد حممد العامري
املنفذ �سده / يو�سف حمدان �سعيد حممد العامري

احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2020/3/25 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
وعلى  للمزادات  الم��ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�سراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae( الل��ك��رتوين  موقعها 
%20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا 
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من 
املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على 

ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
عبارة عن ح�سة دروي�س حمدان �سعيد حممد العامري - امل�ساحة 1.250 قدم مربع - املنطقة : اخلوانيج الثانية 

- رقم الر�س 75 - القيمة التقديرية : 320000 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

Date 17/ 03/ 2020  Issue No : 12885
Notification by publication to appear before the 

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

In Appeal No. 2020/ 415 labor 
At the request of the appellant : Sharjah Taxi 
To the appellee : ASFANDYAR AHMAD RAHIMJANAN 
You are charged to attend before the Case Management 
Office of Sharjah Court of Appeal personally or by an 
approved agent on Monday corresponding to 23/ 3 / 2020  
in the case mentioned above - as an Appellee. 
Director of Case
Signed
Seal of Sharjah Court of Appeal
Case Management Office 

United Arab Emirates - Ministry of  Justice 
Sharjah Federal Appeal Office 

Case Management Office 
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي - وام:

ا���س��ت��ق��ب��ل ال���������س����ارع ال���ري���ا����س���ي يف 
الإمارات برتحيب كبري، الإجراءات 
الح����رتازي����ة ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا كافة 
الريا�سية  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال��ه��ي��ئ��ات 
املجتمع  اأج���ل حماية  م��ن  ب��ال��دول��ة 
بفريو�س  الإ���س��اب��ة  ف��ر���س  وتقليل 
 ،”19 “كوفيد  امل�����س��ت��ج��د  ك���ورون���ا 
اللتزام  اأن  الريا�سة  منت�سبو  واأكد 
الدولة  و�سعتها  ال��ت��ي  بال�سوابط 
اأو  امل�سابقات  بع�س  بتاأجيل  ���س��واء 
اإلغاء البع�س منها، اأو تعليق البع�س 
الآخر حتى اإ�سعار اآخر واجب وطني، 

و�سرورة يجب التقيد بها.
ال���ع���م���ي���د ع���ب���دامل���ل���ك جاين  وق�������ال 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة لكرة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
القدم لل�سالت ع�سو جمل�س اإدارة 
اأهم  اإن  الريا�سي  ال�سارقة  جمل�س 
الن�سباط،  هي  الريا�سيني  �سمات 
وال��ت��ح��ل��ي ب��ال��روح ال��ري��ا���س��ي��ة، واأن 
الن�سباط  يتطلب  الراهن  املوقف 
وال��ت��ق��ي��د ب��ال�����س��واب��ط ال��ع��ام��ة من 
اأن  لب���د  ال��ري��ا���س��ي  واأن  اجل��م��ي��ع، 
بع�س  الفر�سة ويجري  تلك  ينتهز 

اأ�سلوب  ع��ل��ى  امل��ف��ي��دة  ال��ت��ع��دي��الت 
اأعلى  حياته، واأن يكون قدوة ومثل 
ملتزم  كنموذج  اجل��دي��دة  لالأجيال 

ومفيد ملجتمعه.
التي  التدابري الحرتازية  اأن  واأك��د 
حماية  ت�ستهدف  ال��دول��ة  اتخذتها 
 : وق��ال  مكت�سباته،  و�سون  املجتمع 
من  اأ���س��ي��ل  ج���زء  كريا�سيني  ن��ح��ن 
تبني  يف  مهم  دور  وعلينا  املجتمع، 
التوجهات وال�سوابط التي و�سعتها 
مبنتهى  امل���ع���ن���ي���ة  اجل����ه����ات  ك����اف����ة 
اجلدية، لأن الدول التي تهاونت مع 
الأمر تعاين الأمرين حاليا، وتدفع 
اأن  ال��ت��ه��اون، ونحن لب��د  ثمن ه��ذا 

اأ�سمى  ونرفع  الفر�سة  ه��ذه  ننتهز 
لقيادتنا  وال��ت��ق��دي��ر  ال�����س��ك��ر  اآي�����ات 
الر�سيدة التي تبذل كل اجلهد من 
�سرائحه،  بكل  املجتمع  حماية  اأجل 
باأننا  حم��ظ��وظ��ني  اأنف�سنا  ون��ع��ت��رب 
التي  الإم����������ارات  دول������ة  يف  ن��ع��ي�����س 
مواطنني  م��ن  فيها  م��ن  لكل  توفر 
ومقيمني مقومات احلياة الكرمية، 
بل وتبحث عن حتقيق ال�سعادة له. 
واأ����س���اف : الإم������ارات مت��ت��ل��ك بنية 
م�ستوى  على  رائ��دة  �سحية  حتتية 
واملراكز  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  يف  ال���ع���امل، 
خدماتها  ت���ق���دم  ال���ت���ي  ال�����س��ح��ي��ة 
للمجتمع باأعلى جودة، وهذه البنية 

قادرة على ا�ستيعاب الآخرين معنا، 
وق���د ظ��ه��ر ه���ذا يف م���ب���ادرة املدينة 
ب��اأب��وظ��ب��ي ال��ت��ي نالت  الإن�����س��ان��ي��ة 
العاملية  ال�����س��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة  ت��ق��دي��ر 
وعززت  ال��دول��ي��ة،  املجتمعات  وك���ل 
من مكانة الإمارات كدولة رائدة يف 
يكون  اأن  لبد  جهتنا  ومن  العطاء، 
لنا دور يف حماية مكت�سبات الوطن 
ال�سليمة  ب��ال�����س��ل��وك��ات  وال��ت��ح��ل��ي 
التي  العامة  بالتوجهات  والل��ت��زام 
���س��درت ع��ن ك��اف��ة امل��وؤ���س�����س��ات، واإذا 
تاأجيلها  مت  ق���د  امل�����س��اب��ق��ات  ك��ان��ت 
اأن  ف��الب��د  اإل��غ��اوؤه��ا  اأو  تعليقها،  اأو 
بيوتنا  ونبقى يف  الر�سالة  ن�ستوعب 

حفاظا على اأنف�سنا وعلى اأ�سرنا.
امل����ون����دي����ايل خالد  ال�������دويل  واأك�������د 
ومنتخبنا  الن�سر  لع��ب  اإ�سماعيل 
ال��وط��ن��ي ال�����س��اب��ق ل��ك��رة ال���ق���دم اأن 
وتتخذها  اتخذتها  التي  الإج���رءات 
املجتمع  حل��م��اي��ة  الإم�������ارات  دول����ة 
واأنها  منها،  الهدف  وحتقق  حققت 
واهتمام  ب��ت��ق��دي��ر  حت��ظ��ى  اأن  لب���د 
وعناية كل �سرائح املجتمع، واأولهم 
احتاد  ب��ق��رار  م�سيدا  ال��ري��ا���س��ي��ني، 
ك���رة ال��ق��دم ال�����س��ادر اأم�����س بتعليق 

الن�ساط الريا�سي يف كافة امل�سابقات 
م�سريا  �سهر،  ملدة  ال�سنية  واملراحل 
اإىل ان���ه ج���اء يف وق���ت���ه، وي�����س��ب يف 
خ���دم���ة وح���م���اي���ة امل���ج���ت���م���ع، واأن�����ه 
اتخاذ  يف  ال��ت��درج  ب�سيا�سة  معجب 
القرارات التي بداأت باإقامة املباريات 
دون جمهور اأول، ثم اأوقفت ن�ساط 
ثم  �سنة،   21 حتى  ال�سنية  املراحل 
ب�سكل  والأن�سطة  امل�سابقات  علقت 
ع���ام مل���دة ���س��ه��ر. وق���ال اإ���س��م��اع��ي��ل : 
اتخذت  الر�سيدة  بقيادتها  دولتنا 
الدور  وج��اء  الالزمة،  التدابري  كل 
وريا�سيني،  كمواطنني  الآن  علينا 
ون�سهم  ال��ر���س��ال��ة،  ن�ستوعب  ح��ت��ى 
ملدى  وفهمنا  ال��راق��ي��ة،  ب�سلوكاتنا 
ح�سا�سية املرحلة، يف حماية اأنف�سنا 
اأول، ثم حماية جمتمعنا ب�سكل عام، 
الوقت،  ه���ذا  يف  لل�سفر  داع���ي  ف��ال 
التجمعات  يف  ل��ل��خ��روج  داع����ي  ول 
احل���ف���اظ على  م���ع  ل��ل�����س��رورة،  اإل 
واأعمالنا  مبهامنا  القيام  يف  دورن���ا 

الوظيفية على اأكمل وجه.
للجوجيت�سو  ال��ع��امل��ي  ب��ط��ل��ن��ا  اأم�����ا 
ي�سع  ان��ه  اأك���د  فقد  الكتبي  في�سل 
ع���ل���ى حملة  الأخ���������رية  ال���ل���م�������س���ات 

عنوان  حت����ت  ال�����ي�����وم،  ���س��ي��ط��ل��ق��ه��ا 
لياقتك  ع��ل��ى  وح��اف��ظ  اآم��ن��ا  “ابقرَ 
اأن��ه يقوم  اإىل  يف منزلك” ، م�سريا 
بت�سوير عدة حلقات فيديو لنف�سه 
للحفاظ  م��ن��زل��ه،  يف  ي���ت���درب  وه���و 
على لياقته، وال�ستعداد للتحديات 
واملناف�سات القادمة عندما ي�ستاأنف 
الن�ساط. واأ�ساد الكتبي بالقرار الذي 
اتخذه احتاد الإمارات للجوجيت�سو 
الها�سمي  عبداملنعم  �سعادة  برئا�سة 
رئ����ي���������س الحت�������ادي�������ن الآ�����س����ي����وي 
لرئي�س  الأول  النائب  والإم���ارات���ي 
الفعاليات  بتعليق  ال��دويل  الحت��اد 

احتاد  اأن  اإىل  م�سريا  وامل�����س��اب��ق��ات، 
املبادرين  م���ن  ك����ان  اجل��وج��ي��ت�����س��و 
ك��ع��ادت��ه، م���ن م��ن��ط��ل��ق اإدراك������ه باأن 
الريا�سات  ريا�سة اجلوجيت�سو من 
الأكرث انت�سارا حاليا بالدولة حيث 
ميار�سها ع�سرات الآلف يف املدار�س 

والأندية والأكادمييات اخلا�سة.
الدولة على حتركها  ن�سكر   : وق��ال 
ب��ط��رح حزمة  امل��ن��ا���س��ب  ال���وق���ت  يف 
املنا�سبة،  الح���رتازي���ة  الإج������راءات 
اللتزام بجميع  العهد على  وجندد 
اجلميع  م���ط���ال���ب���ا  ال�����������س�����واب�����ط، 
ب�سرورة التنفيذ الدقيق لل�سوابط 

التي  ال�سحية  بال�سلوكات  والتقيد 
حت��ق��ق ال��وق��اي��ة لأن ال��وق��اي��ة خري 
زمالءه  الكتبي  ودع���ا  ال��ع��الج.  م��ن 
يف  ي���ك���ون���وا  اأن  اإىل  ال���ري���ا����س���ي���ني 
مقدمة ال�سفوف حلث باقي �سرائح 
بالتدابري  الل���ت���زام  ع��ل��ى  امل��ج��ت��م��ع 
باحلفاظ  وط��ال��ب��ه��م  الح����رتازي����ة، 
البدنية  ولياقتهم  جاهزيتهم  على 
ووجه  املنزل،  يف  امل�ستمر  بالتدريب 
ر�سالة لكل �سرائح املجتمع ب�سرورة 
املنزل  من  حتى  الريا�سة  ممار�سة 
لتقوية  م��ه��م��ة  و���س��ي��ل��ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 

املناعة لدى الأفراد.

•• اأبوظبي - وام:

تختتم بعد ظهر اليوم مباريات اجلولة 
�ساحب  ك���اأ����س  “بطولة  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة 
ملو�سم  للبولو”  ال��دول��ة  رئي�س  ال�سمو 
غنتوت  نادي  ينظمها  التي   ،  2020
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ فالح  �سمو  برعاية 
نهيان رئي�س جمل�س اإدارة نادي غنتوت 
ل�سباق اخليل والبولو. وتاأتي انطالقة 
اجلولة الثانية بلقاء يجمع بني فريقي 
غ��ن��ت��وت ب��ول��و م���ع ف��ري��ق اأب���وظ���ب���ي يف 
مواجهة مثرية بعد فوز فريق اأبوظبي 
ديزرت  ف��ري��ق  على  الأوىل  اجل��ول��ة  يف 
فريق  على  وف���وز غنتوت   ، ب��ول��و  ب��امل 
بنجا�س، ويقود فريق غنتوت ناA�سر 
اأبوظبي  ف��ري��ق  ي��ق��ود  فيما  ال�سام�سي 
الثانية  امل��ب��اراة  ويف  اليبهوين.  ف��ار���س 
�سيكون عنوان اللقاء هو “التعوي�س” 

عندما يتواجه فريق الإم��ارات للبولو 
م��ع ف��ري��ق دي����زرت ب���امل ، ب��ع��د خ�سارة 

فريق الإم��ارات يف اجلولة الأوىل اأمام 
فريق احل��ب��ت��ور، وخ�����س��ارة دي���زرت بامل 

وي�ستهدف  اأبوظبي،  فريق  اأم��ام  بولو 
الطرفان حتقيق الفوز للبقاء يف �سلب 

�سمو  الإم���ارات  فريق  ويقود  املناف�سة، 
ال�سيخة ميثاء بنت حممد بن را�سد اآل 

مكتوم ، بينما يقود فريق ديزرت بامل 
يو�سف بن د�سمال، وتقام املباريات دون 

جمهور من بداية البطولة متا�سيا مع 
الإج���راءات الح��رتازي��ة التي اتخذتها 

الالعبني  �سالمة  على  حفاظا  الدولة 
واجلماهري.

• عبدامللك جاين : تبني توجهات الدولة وااللتزام بتطبيق ال�صوابط العامة واجب وطني 
• خالد اإ�صماعيل : قرارات احتاد الكرة جاءت يف وقتها حلماية الالعبني واجلماهري واملجتمع
• في�صل الكتبي: اأ�صتعد الإطالق حملة حتت عنوان »ابَق اآمنا وحافظ على لياقتك يف بيتك«

ال�صارع الريا�صي يرحب بقرارات تعليق االأن�صطة 
وي�صيد باالإجراءات والتدابري االحرتازية

ختام مباريات اجل�لة الثانية من بط�لة كاأ�س رئي�س الدولة للب�ل�

لرماية  العاملية  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  لبطولة  املنظمة  اللجنة  قررت 
كان مقررا  والتي  العام  البطولة هذا  الثانية من  الن�سخة  اإقامة  تاأجيل  ال�سيدات 
اإقامتها مبدينة �ساتورو الفرن�سية خالل الفرتة من 13 وحتى 18 اإبريل املقبل 
والفرن�سي   ال��دويل  الحتادين  مع  بالتن�سيق  يتم حتديده  �سوف  لحق  اإىل موعد 

للرماية .
للبطولة  العليا  املنظمة  اللجنة  رئي�س  الري�سي  نا�سر  اأحمد  اللواء  الدكتور  وقال 
الالعبات  اللجنة على �سحة و�سالمة  اإط��ار حر�س  اح��رتازي وج��اء يف  القرار  اإن 

وبعد  املنظمة  اللجنة  ان  اىل  م�سريا  اأول��وي��ات��ن��ا  م��ن  وه��ذا  واجل��م��ه��ور  واملنظمني 
ك��ورون��ا  م��ن كافة اجلوانب  انت�سار وتف�سي ف��ريو���س  مل��ا ح��دث م��ن  درا���س��ة عميقة 
وبعد  ال�ستئنا�س براأي الحتاد الدويل للعبة والحتاد الفرن�سي للرماية حمت�سن 
احلدث العاملي وجمموعة اللولو العاملية راعية البطولة اتخذت القرار وبالإجماع 
التي قدمت رعاية م�ستمرة  العاملية  اللولو  ال�سكر اىل  جمموعة  م�سيدا وموجها 

للبطولة منذ انطالقتها مما �ساعف من النجاحات التي حققتها .
الن�سخة  التي حققتها  النجاحات  اأعقاب   التاأجيل جاء يف  قرار  ان  الري�سي  واأ�سار 

اإىل  تدفعنا  والتي  العربية  م�سر  بجمهورية  املا�سي  ال�سهر  اختتمت  التي  الأوىل 
والعا�سمة  وكازاخ�ستان  فرن�سا  يف  املقبلة  الثالث  الن�سخ  تكون  اأن  على  احلر�س 
الإماراتية اأبوظبي يف اأبهى �سورة ليتحقق الهدف ال�سامي الذي اأقيمت من اأجله 

البطولة .
املقبلة   ال��ث��الث  املواعيد  �ستحدد  املنظمة  اللجنة  اأن  اىل  الري�سي  الدكتور  ون��وه 
لبطولت فرن�سا وكازاخ�ستان والإمارات يف الوقت املنا�سب ووفق مقت�سيات امل�سلحة 

الوطنية وم�سلحة الريا�سيات امل�ساركات .

تاأجيل بطولة ال�صيخة فاطمة بنت مبارك العاملية للرماية

الري�صي : �صحة و�صالمة الالعبات واملنظمني من اأول�ياتنا

•• اأبوظبي- وام:

ت��ت��ج��ه ك��ل الأن���ظ���ار ال��ي��وم ال��ث��الث��اء اإىل م��دي��ن��ة لوزان 
الذي  الدولية  الأوملبية  اللجنة  مقر  حيث  ال�سوي�سرية 
ي�ست�سيف واح���دا م��ن اأه���م الج��ت��م��اع��ات يف ت��اري��خ هذه 
املنظمة التي تعد الأك��رب والأه��م يف العامل كمظلة لكل 
الأملاين  الجتماع  وي��رتاأ���س  الوطنية.  الأوملبية  اللجان 
توما�س باخ رئي�س اللجنة، ونظرا للظروف احلالية التي 
يف  الوطنية  الأوملبية  اللجان  ممثلي  ح�سور  دون  حتول 
كونفران�س”،  الفيديو  بنظام”  �سيعقد  العامل،  دول  كل 
اأع��م��ال��ه ه��و دورة الألعاب  واأه����م ب��ن��د م��ن ب��ن��ود ج���دول 
الأوملبية “طوكيو 2020”، فال �سوت يعلو فوق �سوت 
الأوملبياد حاليا يف ظل الت�ساوؤلت حول احلدث الريا�سي 
“يوليو  اإذا كان �سيقام يف موعده  الأكرب يف العامل فيما 

فريو�س  انت�سار  خلفية  على  تاأجيله  �سيتم  اأم  املقبل” 
العامل. دول  اأغلب  كورونا امل�ستجد” كوفيد 19” يف 

اللجان  روؤ���س��اء  م��ع  ب��اخ  توما�س  يناق�س  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
املنا�سب  وال��ق��رار  امل�ستجدة  الأو���س��اع  الوطنية  الأوملبية 
ول  طوكيو،  اأومل��ب��ي��اد  موعد  ب�ساأن  ات��خ��اذه��ا  ميكن  التي 
من  ع��دد  يف  النهائية  الت�سفيات  ت��اأج��ي��ل  ظ��ل  يف  �سيما 
الدول ب�سبب انت�سار “ كوفيد 19 “ بها اأو ببع�س الدول 
التي �ست�سارك فيها.. وكان الأملاين توما�س باخ قد �سدد 
على اأن اللجنة الأوملبية �ستتبع تو�سية منظمة ال�سحة 
اأكد  فيما  طوكيو،  دورة  تاأجيل  اأو  اإل��غ��اء  ب�ساأن  العاملية 
لتغيري  لديهم  خطط  وج��ود  ع��دم  يابانيون  م�سوؤولون 

موعد الأوملبياد اأو اإقامته دون جماهري.
واردة  تبقى  ف��اإن كل الحتمالت  املعطيات  ويف ظل هذه 
املحدد  موعدها  يف  ال���دورة  باإقامة  ال��ق��رار  يخ�س  فيما 

خالل الفرتة من 24 يوليو اإىل 9 اأغ�سط�س اأو تاأجيلها 
اإرجاء  اأو  جمهور،  ب��دون  امل�سابقات  تنظيم  اأو  ع��ام،  مل��دة 
ميكن  اجل��دي��دة  املعطيات  �سوء  وعلى  �سهر  مل��دة  الأم���ر 
الأوملبية  اللجنة  اأن  �سيما  ول  النهائي،  املوقف  حتديد 
ال��دول��ي��ة ا���س��ت��ب�����س��رت خ���ريا ب��ع��د اأن جن��ح��ت ال�����س��ني يف 
درا�سات  واأي�سا يف ظل  الوباء يف بالدها،  ال�سيطرة على 
اأنه مع ارتفاع درج��ات احل��رارة �سيكون من  علمية توؤكد 

ال�سعب انت�سار الفريو�سات بال�سرعة املعتادة يف ال�ستاء.
الوطنية  الأوملبية  اللجنة  يف  امل�سوؤولني  حر�س  وبقدر 
وفود  والإداري�����ني يف  وامل��درب��ني  ال��الع��ب��ني  �سالمة  على 
205 دول حول العامل �ست�سارك يف احلدث، اإل اأنه توجد 
قناعة را�سخة يف الوقت احلايل لديهم باأنه ل ميكن اتخاذ 
قرار مت�سرع ب�ساأن حدث من املفرت�س اأن يقام بعد اأربعة 
اأ�سهر ون�سف، واأن الأج��دى التوا�سل مع كل الحتادات 

لديهم  للريا�سيني  حماية  بعمليات  قيامهم  من  للتاأكد 
كل  توافر  مع  لهم  والإع���داد  التاأهيل  برامج  وا�ستمرار 
و�سائل الوقاية ليكونوا جاهزين للحدث الأوملبي الكبري 

عند اتخاذ القرار باإقامته يف موعده.
وب���اء عاملي،  اإىل  ال���ذي حت��ول  ال��ف��ريو���س  واأل��ق��ى تف�سي 
الأوروبية،  ال���دول  م��ن  وع��دد  الآ�سيوية  ال��ق��ارة  �سرق  يف 
بظالله على اأغلب الدوريات العاملية والبطولت القارية 
منها،  الكثري  فاألغيت  الريا�سية،  الأل��ع��اب  خمتلف  يف 
وتاأجلت بع�سها، فيما مت تعليق الأن�سطة الريا�سية كافة 
يف عدد من الدول، واإقامة البع�س منها دون جمهور يف 

عدد اآخر من الدول.
الدولية  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  رئ��ي�����س  ان  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
روؤ�ساء  مع  الجتماع  ق��رار  ملخ�س  �سيعلن  ب��اخ  توما�س 

اللجان الأوملبية الوطنية غدا الأربعاء.

اأنظار العامل تتجه الي�م اإىل ل�زان.. واأوملبياد 
ط�كي� تت�صدر جدول االأعمال

ر�صميًا.. نهائيا الك�نفدرالية 
واالأبطال يف املغرب والكامريون

النهائية  املباراة  تنظيم  اإ�سناد  عن   ، كاف  القدم  لكرة  الأفريقي  الحت��اد  اأعلن 
ال���رب���اط، كما  امل��غ��رب��ي��ة  ال��ك��ون��ف��درال��ي��ة للعا�سمة  ل��ك��اأ���س الحت����اد الأف��ري��ق��ي 
الأبطال  دوري  نهائي  الكامريون  يف  دوال  مبدينة  جابوما  �سي�ست�سيف  اإ�ستاد 
يف 29 مايو )اآيار(. ذكر احل�ساب الر�سمي ل� كاف عرب تويرت، اأن ملعب مولي 
للبطولة،  النهائية  امل��ب��اراة  �سي�ست�سيف  الرباط  املغربية  بالعا�سمة  اهلل  عبد 

والتي �ستقام 24 مايو )اأيار( املقبل.
وكان املغرب البلد الوحيد املر�سح ل�ست�سافة املباراة النهائية للبطولة.

وت�ستكمل مباريات الكونفدرالية ، باإقامة مباريات ذهاب الدور ن�سف النهائي 
امل�سري  برياميدز  بني  الأوىل  جتمع  مبواجهتني  )اأي���ار(،  مايو   3 للم�سابقة 
املغربي مبواطنه  بركان  نه�سة  الثانية  الغيني، فيما جتمع  كوناكري  وحوريا 

ح�سنية اأغادير، على اأن تقام مباراتي الإياب 10 من ال�سهر ذاته.
مايو  يف  النهائي  ن�سف  ب��ال��دور  اأفريقيا  اأب��ط��ال  دوري  مباريات  ت�ستكمل  كما 
)اأيار( املقبل، حيث تقام مباريات ذهاب الدور ن�سف النهائي يوم الأول والثاين 

منه، على اأن تقام مباريات الإياب يف 8 و9 من ال�سهر ذاته.
وي�سهد الدور ن�سف النهائي للبطولة مواجهة م�سرية مغربية، حيث يلتقي 
الأهلي امل�سري مع نظريه الوداد املغربي، بينما يواجه فريق الزمالك امل�سري 

فريق الرجاء املغربي.
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اأن يقام  ب��اإم��ك��ان��ي��ة  ال�����س��ك��وك  ت��ت��زاي��د 
املقرر  م���وع���ده  يف  ط��وك��ي��و  اأومل���ب���ي���اد 
ت��اأك��ي��د العديد  امل��ق��ب��ل، م���ع  ال�����س��ي��ف 
حياة  اأن  واليابانيني  امل�����س��وؤول��ني  م��ن 
النا�س اأهم من كل �سيء، بعدما اأرخى 
امل�����س��ت��ج��د بظالله  ك���ورون���ا  ف���ريو����س 
الثقيلة على العامل، ولي�س فقط على 

ال�سعيد الريا�سي.
مثل  يابانيني  م�سوؤولني  تاأكيد  ورغم 
ورئي�س  اآب���ي،  �سينزو  ال����وزراء  رئي�س 
توما�س  ال��دول��ي��ة  الأومل���ب���ي���ة  ال��ل��ج��ن��ة 
ال���س��ت��ع��دادات لإق���ام���ة دورة  ان  ب����اخ، 
املقرر  موعدها  يف  ال�سيفية  الأل��ع��اب 
ب��ني 24 مت��وز/ي��ول��ي��و وال��ت��ا���س��ع من 
اآب/اأغ�سط�س ل تزال على قدم و�ساق، 
يكون  اأن  باإمكانية  الكثريون  ي�سكك 
تزايد  مع  لنطالقها،  جاهزا  العامل 
ع��دد الإ���س��اب��ات وال��وف��ي��ات يف العامل 

جراء كوفيد19- .
واأتت اأبرز دعوة لإرجاء الألعاب، وهي 
ي�ستقطب  ع��امل��ي  ريا�سي  ح��دث  اأك���رب 
اآلف الريا�سيني وماليني امل�سجعني، 
من الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب 
الذي راأى اإمكانية لإقامتها يف �سيف 

العام. هذا  من  بدل   2021
اأح��داث كبرية مثل دوري  ومع تعليق 
للمحرتفني  الأم���ريك���ي  ال�����س��ل��ة  ك���رة 
كرة  يف  املحلية  الأوروبية  والبطولت 
اأوروب��ا والدوري  اأبطال  القدم ودوري 
الأوروب��ي يوروبا ليغ واإرج��اء انطالق 
املو�سم اجلديد من بطولة الفورمول 
واح����د، ي��ب��دو م�����س��ري األ���ع���اب طوكيو 

الريح. مهب  يف   2020
حيث  ال�سني  جارتيها  م��ع  وم��ق��ارن��ة 
الأ�سا�سية  البوؤرة  كانت مدينة ووهان 
جنحت  اجلنوبية،  وكوريا  للفريو�س، 

انت�سار  كبح  يف  كبري  حد  اىل  اليابان 
اإ�سابة   814 ت�سجيل  مع  الفريو�س، 

و24 حالة وفاة.
وب����دا ج��ل��ي��ا ب����اأن ال�����س��ارع ال��ي��اب��اين ل 
اأن تقام الألعاب ال�سيف املقبل  يحبذ 
يف ظ���ل خم��اط��ر ال���ع���دوى م���ن وفود 
الأج��ان��ب اىل ال��ب��الد، وه���ذا م��ا �سدد 
عاما  ال�27  اب��ن  م��ي��ورا،  ك��وك��ي  عليه 

الذي يعمل يف �سركة اإنرتنت.
وق����ال م���ي���ورا ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
لأكون �سادقا، حتى لو تغلبت اليابان 
زوارا  ن�ستقبل  الأزم��ة، فلن  على هذه 
اأن��ه م��ن الأف�سل  اأعتقد  ال��ع��امل.  م��ن 
بحياة  الت�سحية  ميكننا  ل  تقام.  األ 

النا�س من اأجلها .
�سرورة  على  ال��ي��اب��اين  ال�ساب  و���س��دد 

اإرجاء الألعاب اأو اإلغائها بالكامل.
موقف  عن  ميورا  موقف  يختلف  ول 

الياباين.  ال�سعب  وا�سعة من  �سريحة 
ان  ق��ن��اة  اأج���رت���ه  ا���س��ت��ط��الع  فبح�سب 
ال�ساد�س  ب���ني  ال��ر���س��م��ي��ة  ك����اي  ات�����س 
وال��ت��ا���س��ع م���ن اآذار/م�����ار������س احل���ايل، 
يعار�سون  باملئة   45 اأن  تبني  حيث 
 40 امل�سي قدما بالألعاب، فيما راأى 

باملئة اأنه يجب اأن تقام يف موعدها.
كويكي  ي��وري��ك��و  ط��وك��ي��و  ع��م��دة  وراأت 
ميكن  ل  اأم������ر  الأل�����ع�����اب  اإل�����غ�����اء  اأن 
ي���ق���ع على  ال�����ق�����رار  ل���ك���ن   ، ت�������س���وره 
التي  الدولية  الأوملبية  اللجنة  عاتق 
تخطط لإج��راء حمادثات طارئة مع 
ب�ساأن  الدولية  الريا�سية  الحت���ادات 
ال��ف��ريو���س ال��ث��الث��اء، وف��ق��ا مل�سدر يف 

الهيئة الدولية.
الأوملبية  اللجنة  اأن  على  ب��اخ  و���س��دد 
ت��و���س��ي��ات منظمة  ���س��ت��ت��ب��ع  ال���دول���ي���ة 
ال�����س��ح��ة ال���ع���امل���ي���ة ب�������س���اأن الإرج�������اء 

اإلغاء  ب���اأن  اأي�����س��ا  اأق���ر  لكنه  املحتمل، 
امل���وؤه���ل���ة لأل���ع���اب فر�س  ال��ت�����س��ف��ي��ات 

م�ساكل جدية .
اأن  ب��اخ  ق��ال  اآذار/م����ار�����س،  ويف مطلع 
�ستظهر  ال��دول��ي��ة  الأومل��ب��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
بالت�سفيات  ي��ت��ع��ل��ق  م����ا  يف  م����رون����ة 
جميع  و�سجع  طوكيو  لألعاب  املوؤهلة 
ال�ستعداد  موا�سلة  على  الريا�سيني 
ملا�ساو  ب��ال��ن�����س��ب��ة  احل�������دث.   لإق����ام����ة 
العمر  من  البالغ  املتقاعد  �سوغاوارا، 
قال  وهو  وا�سح.  فاملوقف  عاما،   90
اأنه  اأع��ت��ق��د  �سخ�سيا،  ب��ر���س  لفران�س 
الأوملبياد  اإرج���اء  الأ�سلم  م��ن  �سيكون 
الرئي�س  ق����ال  ك��م��ا  ع����ام، مت��ام��ا  مل����دة 
ت��رام��ب. ان��ظ��روا اإىل ح��ال��ة ال��ذع��ر ، 
مقرا بالطبع، �سيكون ذلك )الإرجاء( 
ال�45 عاما  ابن  اأم��ا   . خميبا لالآمال 
م��ان��ف��ري��د اأوت����و، وه���و حم���ام ي��اب��اين-

الألعاب،  ب�����س��اأن  قلقا  ف��اأب��دى  اأمل����اين، 
مو�سحا نحتاج حقا بحاجة اىل توخي 
على  ال�����س��ي��ط��رة  ت��ت��م  مل  اإذا  احل�����ذر. 
ح��زي��ران/ ب��ح��ل��ول  ال��ف��ريو���س  تف�سي 
اأنه  اأع��ت��ق��د  اأو مت��وز/ي��ول��ي��و،  ي��ون��ي��و 

يجب تاأجيلها .
ت��ت��ح��ول اح��ت��م��الت ال��ره��ان��ات ب�سكل 
الفتتاح،  حفل  يقام  األ  نحو  متزايد 
املقرر يف 24 متوز/يوليو، يف موعده، 
كوفيد- ت�سبب فريو�س  بعدما  وذلك 
الروزنامات  يف  عارمة  بفو�سى   19
واأودى  ال����ع����امل.  ح�����ول  ال���ري���ا����س���ي���ة 
الفريو�س بحياة 6400 �سخ�س على 
ريا�سيون وطواقم  به  واأ�سيب  الأقل، 

طبية.
و�سيكون اإلغاء الألعاب الأوملبية قا�سيا 
�سارعوا  ال��ذي��ن  ���س��ك��ان ط��وك��ي��و  ع��ل��ى 
التي  ال�سلطات  التذاكر، وعلى  ل�سراء 
نالت ا�ستعداداتها ثناء وا�سعا، مع بلوغ 
غالبية املن�ساآت اجلاهزية الكاملة قبل 
امل��وع��د امل��ح��دد ب��وق��ت ط��وي��ل. وك�سف 
هي�سايا �سوزوكي )47 عاما( اأنه ابتاع 
التذاكر مل�سابقة البرَي�سبول التي تعترب 
اليابان،  يف  �سعبية  الأك���رث  الريا�سة 
مو�سحا اإنها فر�سة ل تتاح �سوى مرة 
اأن  اأردت حقا  واح��دة يف العمر، لذلك 
اإذا  لكن  م�ستطردا   ، ابني  اأ�سطحب 
كانت هناك عواقب �سلبية، فقد يكون 

من احلكمة األ تقام )الألعاب( .
اأن حجم  �سوغاوارا  اعترب  من جهته، 
ب����ه فريو�س  ت�����س��ب��ب  ال������ذي  ال�������س���رر 
يتخطى  ال�����ع�����امل  يف  كوفيد19- 

العتبارات الريا�سية.
90 عاما،  ال��ع��م��ر  اأب��ل��غ م��ن  واأو����س���ح 
وبا�ستثناء وقت احلرب، مل اأ�سعر اأبدا 

بالقلق اىل هذا احلد .

اليابان: ال للت�صحية بحياة النا�س
 من اأجل االأوملبياد 

غ�بري : اأمتنى ل� تعاملت مع 
ك�رونا بجدية اأكرب 

•• دبي -الفجر

اأم�س   م��ن  اأول  ي��وم  ال�ستار  اأ���س��دل   
دبي  بطولة  مناف�سات  على  الأح���د 
الثانية(  )اجلولة  الأ�سماك  ل�سيد 
وال���ت���ي ن��ظ��م��ه��ا ن����ادي دب���ي ال���دويل 
الفرتة  خ��الل  البحرية  للريا�سات 
�سمن  اجل���������اري   14-10 م�����ن 
الريا�سية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  روزن����ام����ة 
الريا�سي  امل��و���س��م  يف  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

.2020-2019
وح��ق��ق��ت ال��ب��ط��ول��ة جن��اح��ا منقطع 
ال��ن��ظ��ري م���ن خ���الل ال���ع���دد الكبري 
م���ن امل�����س��ارك��ني وال�����ذي و���س��ل اإىل 
تناف�سوا  ومت�سابقة  مت�سابقا   112
على ج��وائ��ز احل���دث وال��ت��ي و�سلت 
األف درهم   280 اإىل  يف جمموعها 
ا�سطياد  على  التناف�س  �سمل  حيث 
وال�سكل(  )ال��ك��ن��ع��د  ف��ئ��ت��ي  ���س��م��ك 

ح�سب لوائح و�سروط البطولة.
وح��ظ��ي��ت م��ن��اف�����س��ات ب��ط��ول��ة دبي 
الثانية  جولتها  يف  الأ�سماك  ل�سيد 
برعاية ودع��م م��ن دمل��ا م��اري��ن )دملا 
واخلدمات  ال�سناعية  للتجهيزات 
ال���ب���ح���ري���ة( وم���را����س���ي ب���ي اأن�����د اأو 
ل�سيادي  ال��ت��ع��اون��ي��ة  دب���ي  وجمعية 
لتجارة  �ساند  اأن��د  و�سن  الأ���س��م��اك 
واأ�سهمت  ال�سيد  واأدوات  الدراجات 
هذه املوؤ�س�سات من خالل دعمها يف 
امل�ساركني  املت�سابقني  حما�س  رف��ع 
ت���ق���دمي ج���وائ���ز مالية  م���ن خ����الل 

وعينية 
وقدمت مناف�سات البطولة منوذجا 
خالل  م��ن  املجتمعية  ال�����س��راك��ة  يف 

ال�ستفادة  يف  املنظمة  اللجنة  خطة 
من كمية الأ�سماك التي و�سلت اإىل 
جلان التحكيم حيث جمعت اللجنة 
يف  كلغ   736 عن  يزيد  ما  املنظمة 
امل�����س��ارك��ات ح��ي��ث �سجلت  اإج���م���ايل 
ف��ئ��ة ال��ك��ن��ع��د اأك����رث م��ن ن�����س��ف طن 
وو�سل اإجمايل الوزن اإىل 597.3 
كلغ بينما بلغ اإجمايل وزن  اأ�سماك 

ال�سكل 138.7 كلغ.
وكما اأعلنت اللجنة املنظمة يف نادي 
البحرية  ل��ل��ري��ا���س��ات  ال����دويل  دب���ي 
م���ن ق��ب��ل وم����ن خ����الل احل�����دث يف 
�سيخ�س�س  امل��ا���س��ي��ة  اجل����ولت  ك��ل 
اإىل اجلمعيات  الأ���س��م��اك  ري��ع ه��ذه 
دبي  جمعية  مع  بالتعاون  اخلريية 
التي  الأ�سماك  ل�سيادي  التعاونية 
ثم  وم��ن  الت�سويق  عملية  �ستتوىل 
النادي  اإىل  ال��ع��ائ��د  وت��ق��دمي  البيع 

ليوجه يف هذا املجال.
ال���ك���ربى يف فئة  ب���اجل���ائ���زة  وت�����وج 
�سامل   70 رق����م  امل��ت�����س��اب��ق  ال��ك��ن��ع��د 
ت�سدر  ال��ذي  املحريبي  �سامل  اأحمد 
ال���رتت���ي���ب ال����ع����ام ل��ل��ف��ئ��ة الأق������وى 
 43.85 ب���وزن  �سمكة  ب��ا���س��ط��ي��اده 
�سم   165 اإىل  وب��ط��ول و���س��ل  ك��ل��غ 
الأ�سواء ويظفر باجلائزة  ليخطف 
الكربى التي ي�سل جمموع قيمتها 

اإىل 125 األف درهم.
رقما  �سجل  ال���ذي  امل��ح��ريب��ي  ون���ال 
قيا�سيا يف امل�سابقات املحلية بح�سوله 
مبلغ  ال��وزن  بهذا  كنعد  �سمكة  على 
من اللجنة املنظمة  درهم  األف   25
األف   50 مبلغ  اإىل  اإ�سافة  بالنادي 
دمل����ا مارين  م���ن جم��م��وع��ة  دره�����م 

و����س���ن���ارة ���س��ي��د الل���ك���رتون���ي���ة من 
�سن اأند �ساند بقيمة 5 اآلف درهم 
اإىل م��وق��ف جم��اين لقارب  اإ���س��اف��ة 
بطول 15 مرت ملدة عام من مرا�سي 
بي اأند اأو بقيمة اإيجارية ت�سل اإىل 
الثاين  املركز  األف درهم. ونال   45
 108 املت�سابق رق��م   يف ه��ذه الفئة 
والذي  امل��ه��ريي  عبيد  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
كلغ   39.95 ب��وزن  �سمكة  ا�سطاد 
وطول 158 �سم لينال مبلغا ماليا 
ق��دره 20 األ��ف دره��م بينما حل يف 

امل���رك���ز ال��ث��ال��ث امل��ت�����س��اب��ق رق���م 65 
با�سطياده  الفجري  خلفان  عي�سى 
وطول  ك��ل��غ   33.90 ب���وزن  �سمكة 
األف   18 م��ب��ل��غ  ون����ال  ���س��م   163

درهم.
24 جمعة  امل��ت�����س��اب��ق رق���م  وح�����س��ل 
خليفة النابودة ال�سويدي على املركز 
بعد جناحه  )ال�سكل(  فئة  الأول يف 
 36.15 ب���وزن  �سمكة  ا�سطياد  يف 
كلغ وبطول 143 �سم ليح�سل على 
مبلغ مايل قدره 15 األف درهم فيما 

ح�سل املت�سابق رقم 65 بدر �سديق 
الثاين ب�سمكة وزن  املركز  فتح على 
�سم   131 وط����ول  ك��ل��غ   28.30
وجاء  دره���م  اآلف   10 مبلغ  ون���ال 
م�سبح  ���س��امل   79 رق����م  امل��ت�����س��اب��ق 
ب�سمكة  الثالث  امل��رك��ز  يف  الفال�سي 
 116 وط�����ول  ك��ل��غ   20.45 وزن 
دره���م. وجرت  اآلف   5 وق���دره  �سم 
ل�سيد  دب��ي  بطولة  تتويج  م��را���س��م 
الأ���س��م��اك )اجل���ول���ة ال��ث��ان��ي��ة( بعد 
اأم�س   م��ن  اأول  ي��وم  النتائج  اعتماد 

الأحد يف مرا�سي بي اأند اأو )جمريا 
القمزي  حممد  هزمي  بح�سور   )5
وخليفة  ال�����س��ب��اق��ات  اإدارة  م���دي���ر 
يف  العلميات  مدير  الفال�سي  را�سد 
اخلاجة  واأي���وب  اأو  اأن���د  ب��ي  مرا�سي 
للتجهيزات  )دمل���ا  جمموعة  رئي�س 
البحرية(  واخل���دم���ات  ال�����س��ن��اع��ي��ة 
وع��م��ري ب��ن ع��م��ري ال��رم��ي��ث��ي املدير 
التعاونية  دب��ي  جلمعية  التنفيذي 
ل�سيادي الأ�سماك واأحمد ال�سويدي 

رئي�س احلكام.

2020
وحر�س هزمي حممد القمزي مدير 
اإدارة ال�سباقات يف نادي دبي الدويل 
ل��ل��ري��ا���س��ات ال��ب��ح��ري��ة ع��ل��ى توجيه 
اجلهات  جميع  اإىل  اجلزيل  ال�سكر 
ال���ت���ي اأ���س��ه��م��ت يف اإجن������اح احل���دث 
وال�����س��رك��اء يف مرا�سي  ال���رع���اة  م��ن 
التعاونية  دب��ي  وجمعية  اأو  اأن��د  ب��ي 
)دملا  وجمموعة  الأ�سماك  ل�سيادي 
واخلدمات  ال�سناعية  للتجهيزات 
البحرية( و�سن اأند �ساند للمعدات 
والتي  ال�����س��ي��د  واأدوات  ال��ب��ح��ري��ة 

قدمت دعما كبريا للمناف�سات.
اأبطال  اإىل  التهنئة  القمزي  ووج��ه 
اأن  موؤكدا  وال�سكل  الكنعد  الفئتني 
 2020 ع����ام  ن�����س��خ��ة  ال��ب��ط��ول��ة يف 
�سجلت  الثانية  اجلولة  خالل  ومن 
عدد  يف  اأول  متثل  قيا�سية  اأرق��ام��ا 
 112 اإىل  و�سل  وال��ذي  امل�ساركني 
م��ت�����س��اب��ق��ا وم��ت�����س��اب��ق��ة ف�����س��ال عن 
وزن  اأع��ل��ى  يف  قيا�سي  رق��م  ت�سجيل 
 43.85 وزن  الكنعد  �سمكة  وه���و 

للمت�سابق �سامل املحريبي.

الظفرة تيم
املحريبي  �سامل  احمد  �سامل  اأه��دى 
الأ�سماك  ل�سيد  دبي  م�سابقة  بطل 
اإح����رازه لأع��ل��ى وزن  الكنعد(  )ف��ئ��ة 
بطولت  يف  قيا�سيا  رق��م��ا  م�سجال 
دب���ي ه���ذا الإجن�����از اإىل زم���الئ���ه يف 
موؤخرا  تاأ�س�س  الذي  الظفرة  فريق 
م�سريا اإىل اأن احل�سول على �سمكة 
بالأمر  43.85 كلغ مل يكن  ب��وزن 

ال�سهل وجاء بعد عناء ومثابرة على 
مدار 5 اأيام متتالية.

3
لبطولة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وزع�����ت 
دروع  ث��الث��ة  الأ���س��م��اك  دب��ي ل�سيد 
ت�سجيع  اأجل  للجوائز اخلا�سة من 
وحتفيز امل�ساركني حيث فاز املت�سابق 
الفال�سي  م�سبح  ���س��امل   79 رق���م 
رقم  واملت�سابق  ع��دد  اأف�سل  بجائزة 
بجائزة  الفجري  خلف  عي�سى   65
املت�سابق  ح�سل  فيما  وزن  اأف�����س��ل 
املن�سوري  حم��م��د  ع��ل��ي   35 رق����م 

بجائزة اأف�سل فيديو.

فئة الكنعد:
املحريبي  ���س��امل  اأح��م��د  ���س��امل   1-
 125( ���س��م   165 ك��ل��غ   43.85

األف درهم(
امل���ه���ريي  ع���ب���ي���د  -2عبدالعزيز 
األف   20  (  158 ك��ل��غ   39.95

درهم( 
 33.90 الفجري  -3عي�سى خلفان 

درهم( األف   18  ( �سم  كلغ 163 

فئة ال�صكل:
ال����ن����اب����ودة  خ���ل���ي���ف���ة  ج���م���ع���ة   1-
�سم   143 كلغ   36.15 ال�سويدي 

)15 األف درهم(
كلغ   28.30 فتح  �سديق  ب��در   2-

درهم( اآلف   10( �سم   131
الفال�سي  م�������س���ب���ح  ������س�����امل   3-
اآلف   5( �سم   116 كلغ   20.45

درهم(

ال�صويدي بطل فئة )ال�صكل(

املحريبي يف�ز بجائزة )الكنعد( الكربى يف دبي ل�صيد االأ�صماك
احلدث للجمعيات اخلريية وريع  امل�صاركات  اإجمايل  كلغ   736

اإ�سابته  اأول لعب ثبتت  الفرن�سي رودي غوبري،  اأبدى 
بفريو�س كورونا امل�ستجد يف دوري كرة ال�سلة الأمريكي 
للمحرتفني، اأ�سفه لأنه مل يقارب املو�سوع بجدية اأكرب 

من قبل، موؤكدا ان �سحته يف حت�سن يومي.
واأدى الفح�س الإيجابي الذي خ�سع له الالعب البالغ 
ي��وت��ا ج���از �سد  م��ب��اراة ف��ري��ق��ه  تعليق  اىل  ع��ام��ا،   27
الأربعاء  م��ق��ررة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ث��ان��در  �سيتي  اأوك��اله��وم��ا 
�ساعات،  وبعد  انطالقها.  من  وجيز  وقت  قبل  املا�سي، 
اي��ه تعليق كل  ان بي  الأم��ريك��ي  ال���دوري  اأعلنت رابطة 
على  ي��وم��ا   30 اىل  ت�سل  ان  يتوقع  ل��ف��رتة  املناف�سات 

الأقل.
وقال غوبري يف �سريط م�سور بث عرب ح�سابات الدوري 
الأم��ر يتعلق بحماية  الأح��د  التوا�سل ليل  على مواقع 
نف�سك والأ�سخا�س املحيطني بك )...( اأمتنى لو انني 
اأكرب، واآمل يف  اأخذت املو�سوع على حممل اجلد ب�سكل 
ان يقوم اجلميع بذلك لأننا قادرون على )وقف تف�سي 

الفريو�س( معا .
وكان غوبري حمط انتقادات وا�سعة على مواقع التوا�سل 
جراء اخلفة التي تعامل بها مع تف�سي فريو�س كوفيد-

19 ، والذي ح�سد حتى الآن اأكرث من �ستة اآلف �سحية 

قا�سية على حركة  واأدى اىل فر�س قيود  العامل،  حول 
النقل وال�سفر، وتعليق الغالبية العظمى من الن�ساطات 

الريا�سية.
اإثر  املا�سي  الإث��ن��ني  ق��ام  بعدما  لغوبري  النتقاد  واأت���ى 
الدوري،  لقب  حامل  رابتورز  وتورونتو  لفريقه  مباراة 
لو�سائل  ال��ع��ائ��دة  وامل��ذي��اع��ات  الت�سجيل  اآلت  بلم�س 
الإع�������الم ب�����س��ك��ل ����س���اخ���ر، ب��ع��دم��ا ات���خ���ذت الحت������ادات 
اىل  املرا�سلني  ق��رارا مبنع دخول  الأمريكية  الريا�سية 
غرف الالعبني �سمن م�ساعي احلد من خماطر تف�سي 

الفريو�س.
ي��وم��ني اىل  بعد  �سين�سم  ان��ه  م��درك��ا  غ��وب��ري  ومل يكن 
امل�سابني بالفريو�س الذي طال اأي�سا زميله يف الفريق 

دونافان ميت�سل.
ويف ال�سريط الذي مت بثه الأحد، ح�س غوبري املتابعني 
للم�ساهمة يف احلد  الوقائية  اللتزام بالجراءات  على 
ب�سكل  ال��ي��دي��ن  غ�سل  م��ث��ل   ، كوفيد19-  ان��ت�����س��ار  م��ن 

متكرر باملاء وال�سابون، والمتناع عن مل�س وجههم.
اأفراد  بف�سل  يومي  ب�سكل  بتح�سن طفيف  اأ�سعر  وتابع 
العناية ال�سحية يف يوتا ومدينة اأوكالهوما وكل النا�س 

الرائعني حويل )...( �سكرا لكل الذي اأبدوا دعمهم .
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الفجر الريا�ضي

ط��ال��ب��ت جم��م��وع��ات خم��ت��ل��ف��ة من 
رواب���ط الأول��رتا���س الأمل��ان��ي��ة بعدم 
اإق���ام���ة ب��ط��ول��ة ك���اأ����س اأمم اأوروب�����ا 
اأملانيا،  يف  امل��رت��ق��ب��ة  يورو2020 
مناف�سات  م���ن  ت��ب��ق��ى  م���ا  واإل����غ����اء 
امل���و����س���م احل�����ايل ط���امل���ا ك����ان ذلك 
ت��ف�����س��ي فريو�س  ب�����س��ب��ب  ���س��روري��ا 
ك������ورون������ا امل�������س���ت���ج���د، ك����م����ا دع����ت 
التخلي  اإىل  وامل�سوؤولني  الالعبني 
عن جزء من رواتبهم للتخفيف من 

التداعيات القت�سادية لالأزمة. 
م�����ن ن���اح���ي���ة اأخ����������رى، ق�����د ميثل 
لكرة  اأوروب�����ا  اأمم  ب��ط��ول��ة  ت��اأج��ي��ل 
ال�����ق�����دم امل�����ق�����رر ان���ط���الق���ه���ا بني 
و12  ي�����ون�����ي�����و)ح�����زي�����ران(   12
�سي�سببه  م���ا  رغ���م  ي��ول��ي��و)مت��وز( 
ذلك من خ�سائر بع�سرات املاليني، 
هو احلل الأجنع لل�سماح با�ستكمال 
ال�������دوري�������ات ال�����ك�����ربى وب����ط����ولت 
املتوقفة حالياً  الأوروب��ي��ة  الأن��دي��ة 
ب�����س��ب��ب ف���ريو����س ك����ورون����ا، ل��ك��ي ل 

ينتهي احلال بخ�سائر باملليارات.
املتخ�س�س  ذل��ك الق��ت�����س��ادي  اأك���د 
يف �سناعة الريا�سة ماركو بيينازو 
انطالق  تاأجيل  اأن  اإىل  اأ�سار  ال��ذي 
يف  �سيت�سبب  اأوروب�����ا،  اأمم  ب��ط��ول��ة 
بعقود  مي�س  لن  لأن��ه  ن�سبي  �سرر 
الرعاة اأو حقوق البث التلفزيوين.

م�سابقات  اختتام  ع��دم  اأن  واع��ت��رب 
ال���دوري���ات وال��ك��وؤو���س الأوروب���ي���ة، 
امل��ت��وق��ف��ة يف ال��وق��ت احل����ايل حتى 

موعد مل يتحدد بعد ب�سبب انت�سار 
فريو�س كورونا �سيت�سبب يف خ�سائر 
�سخمة، علماً باأن الحتاد الأوروبي 
ال��ق��دم ي��وي��ف��ا دع���ا لجتماع  ل��ك��رة 
وال�ستماع  الو�سع  لبحث  الثالثاء 

ملقرتحات الحتادات الأع�ساء.
وق���ال ال��ك��ات��ب وال�����س��ح��ايف يف اأكرب 
ايطاليا  يف  اق��ت�����س��ادي��ة  ���س��ح��ي��ف��ة 
 ،)LL Sole 24 Ore(
اأوروب�����ا  اأمم  ت��اأج��ي��ل  اإن  ب��ي��ي��ن��ازو، 
ملدة عام قد يخلق �سرراً اقت�سادياً، 
ول���ك���ن���ن���ا ن���ت���ح���دث ع�����ن ع�������س���رات 
عقود  لأن  ال����ي����ورو،  م���ن  امل���الي���ني 

الرعاة ميكن بب�ساطة تاأجيلها ملدة 
عام اإنها مبالغ كبرية، ولكن ميكن 
خ�سائر  هناك  و�ستكون  جت��اوزه��ا. 
بالن�سبة  للغاية  ن�سبية  اقت�سادية 
البطولة  �ست�ست�سيف  التي  للدول 
يف  �سُتلعب  بطولة  اإن��ه��ا  واأ���س��اف   .
واأعمال  ب��ال��ف��ع��ل،  ق��ائ��م��ة  م��الع��ب 
تلك  يف  ج�����رت  ال����ت����ي  ال��ت��ح�����س��ني 
املالعب �ستفيد الأندية واملواطنني 
اأن  ا�ستطيع  ل  ال��ب��ل��دان.  ت��ل��ك  يف 
التي  القت�سادية  اخل�سائر  اتفهم 
ق��د تنجم ول ميكن جت��اوزه��ا من 

تاأجيل اأمم اأوروبا ملدة عام .

وتتفق قيادات كرة القدم الإيطالية 
رئي�س احتاد  ال����راأي مثل  ه��ذا  م��ع 
جرافينا  ج��اب��ري��ي��ل��ي  ال���ق���دم  ك����رة 
الذي اأكد الأحد اأنه لن تكون هناك 

بدائل �سوى تاأجيل اأمم اأوروبا.
اختتام  ع���دم  اأن  ب��ي��ي��زان��و  واع��ت��رب 
وبخا�سة  الأوروب�����ي�����ة  ال����دوري����ات 
�سنويا  الذي يحقق  الأبطال  دوري 
عوائد بقيمة ثالثة مليارات يورو، 
الأوروبي  لالحتاد  �سافية  بدخول 
 300 بقيمة  ي��وي��ف��ا  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
تداعيات  له  �سيكون  ي��ورو،  مليون 
منظومة  على  ماأ�ساوية  اقت�سادية 

كرة القدم.
�سيكون  الي���ط���ايل  اخل��ب��ري  وق����ال 
الب����ط����ال  دوري  اخ����ت����ت����ام  ع�������دم 
اأ���س��واأ م��ن ع��دم اإق��ام��ة اأمم اأوروب���ا 
، م�سرياً  اآخر  اإىل موعد  وتاأجيلها 
اإىل اأن عدم اختتام بطولة الدوري 
�سيوؤدي خل�سائر تتجاوز  اليطايل 

املليار يورو.
وت���واج���ه م��ن��ظ��وم��ة ك���رة ال���ق���دم يف 
مرتبطة  خطرية  م�ساكل  اإيطاليا 
بحقوق البث التلفزيوين التي تبلغ 
1.4 مليار يورو �سنويا، ف�سال عن 
مليون   600 بقيمة  رعاية  حقوق 
يورو، وخ�سائر بنحو 150 مليون 

يورو من التذاكر.
و�ستقام بطولة اأمم اأوروبا 2020 
يف 12 دولة خمتلفة، ما �سيت�سبب 
يف  للجماهري  ك��ب��رية  ان��ت��ق��الت  يف 
اأوروب�������ا ال���ت���ي ت��ع��ل��ن ح��ال��ي��ا حالة 

الطوارئ ب�سبب فريو�س كورونا.
ميكن  ل  اأن��ه  اأعتقد  بيينازو  وق��ال 
هناك  ����س���ت���ك���ون  ب�����اأن�����ه  ال���ت���ف���ك���ري 
دولة   12 يف  للجماهري  ان��ت��ق��الت 
اأوروب��ي��ة يف ي��ون��ي��و)ح��زي��ران(. قد 
ا�سرتاتيجياً  خ���ط���اأ  ذل�����ك  ي���ك���ون 
مت  اإذا  ال��ل��ح��ظ��ة.  ه����ذه  يف  ك���ب���رياً 
ن�سبية  الأ���س��رار  �ستكون  التاأجيل، 
يويفا  ي�����س��ت��ط��ي��ع  وق������د  ل���ل���غ���اي���ة 
اأربع  كل  الرعاة  مع  العقود  حلها. 
ال����ع����ادة، وت��ن�����س على  ����س���ن���وات يف 
اأن����ه ق���د ي��ت��م ت��اأج��ي��ل��ه��ا مل����دة ع����ام . 
املو�سوعات  ه��ذه  مناق�سة  و�سيتم 
اأع�سائه  م���ع  ي��وي��ف��ا  اج���ت���م���اع  يف 
الفيديوكونفران�س  عرب  الثالثاء 
والذي �سيتم اتخاذ قرار فيه ب�ساأن 
والدوري  الأبطال  دوري  م�ستقبل 
اأوروب�����ا  اأمم  وب��خ��ا���س��ة  الأوروب�������ي 
اأ�سبح  ال��ت��ي  ي��ون��ي��و)ح��زي��ران(،  يف 
اإق��ام��ت��ه��ا يف م��وع��ده��ا امل���ح���دد، يف 

مهب الريح. 

يبحث لعبو كرة القدم يف اأوروبا عن و�سائل خمتلفة 
ب�سبب  املناف�سات  تعليق  ظل  يف  فراغهم،  وق��ت  مللىء 
ف��ريو���س ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د، وي��ن�����س��رون ع��رب مواقع 
مع  الوقت  مت�سية  مثل  متنوعة  ن�ساطات  التوا�سل 
اأولده������م، اله��ت��م��ام بع�سب احل��دي��ق��ة، وال��ل��ع��ب مع 

كالبهم.
فر�س تف�سي فريو�س كورونا الذي ح�سد حياة اأكرث 
من 6 اآلف �سخ�س حول العامل، �سلاًل �سبه كامل يف 
املناف�سات الريا�سية، ل�سيما يف اأوروبا، حيث مت تعليق 
اىل  اإ���س��اف��ة  الوطنية،  ال��ب��ط��ولت  معظم  مناف�سات 

م�سابقتي دوري الأبطال و يوروبا ليغ القاريتني.
حركة  على  �سارمة  قيود  م��ع  الإج����راءات  وترافقت 
ال��ت��ن��ق��ل وال�����س��ف��ر، م��ا و���س��ع ال��الع��ب��ني يف مواجهة 
واقع غري ماألوف يف فرتة من املو�سم عادة ما يكون 
البطولت  اق����رتاب  م��ع  ل�سيما  م��زدح��م��اً،  ج��دول��ه��ا 

وامل�سابقات من مراحلها الأخرية احلا�سمة.
على  ح�ساباتهم  اىل  اللعبة  جن��وم  من  العديد  وجل��اأ 
مواقع التوا�سل مل�ساركة جتارب غري ماألوفة بالن�سبة 
ب��اأن��ه مل  واأق���ر العديد منهم  ال��ف��رتة،  اإليهم يف ه��ذه 
�سيكون  ما  معرفة  انتظار  يف  ب��ه،  للقيام  �سيء  يتبق 

عليه م�سري املو�سم.
وم��ن ه���وؤلء لع��ب��ي ري���ال م��دري��د الإ���س��ب��اين الذين 
و�سعوا يف حجر �سحي الأ�سبوع املا�سي، بعد ت�سجيل 
اإ�سابة اأحد لعبي فريق كرة ال�سلة يف امللكي بفريو�س 

كورونا امل�ستجد.
ون�����س��ر ق��ائ��د ف��ري��ق ك���رة ال���ق���دم، امل���داف���ع �سريجيو 
رام���و����س، ل��ق��ط��ات واأ���س��رط��ة م�����س��ّورة ل��ه وه���و يقوم 

بتدريب ريا�سية داخل منزله على اآلة اجلري.
اأما ماركو اأ�سن�سيو الذي تعر�س لإ�سابة يف الركبة 

�سيف العام 2019، فن�سر �سورة له وهو يوا�سل 
التعايف، ولكن هذه املرة يف حديقة منزله.

بنزميا،  الفرن�سي كرمي  املهاجم  زميلهما  اأما 
الوقت  لتم�سية  ح��ب��ه  ع��ن��ه  ي��ع��رف  وال����ذي 

ل��ه وه���و يقوم  ���س��وراً  م��ن��زل��ه، فن�سر  يف 
بتدريب الإحماء ورفع الأثقال.

ول����ك����ن ال����الع����ب امل���ع���ت���اد ك����غ����ريه من 
املحرتفني، على تخ�سي�س وقت طويل 
ل��ل��ت��دري��ب وال����ت����زام����ات احل���ف���اظ على 

اللياقة، اأقر باأنه بداأ ي�سعر بامللل.

منزيل  حديقة  يف  هنا  اأن��ا  م�سور:  �سريط  يف  وق��ال 
لي�س لدي ما اأقوم به .

وظهر املهاجم 32 عاماً يف ال�سريط اىل جانب كلبه، 
وهو ما دفع العديد من م�ستخدمي مواقع التوا�سل 
فيلم  يف  �سميث  ويل  الأمريكي  باملمثل  مقارنته  اىل 
كلبه  م��ع  ط��وي��اًل  وق��ت��اً  ، حيث مي�سي  ليجند  اآم  اآي 
مبفردهما يف مدينة نيويورك، بعدما اأ�سبح الب�سري 

املدينة  يف  �سليمة  ب�سحة  ال��وح��ي��د 
الأمريكية، ناجياً من وباء ق�سى 

على غالبية �سكانها.
اأم��ا لع��ب ن��ادي ري��ال مدريد 
الفرن�سي  ال�������س���ل���ة،  ل����ك����رة 

فاأطلق  ك��������ازور،  ف���اب���ي���ان 
ق����ن����اة ب�����ث م���ب���ا����س���ر عرب 

لعر�س  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع 

م���ا ي��واج��ه��ه خ����الل ف����رتة احل���ج���ر ال�����س��ح��ي، وق���ام 
بتدريب  وم�ساهري  ريا�سيني  بتحدي  خاللها  م��ن 
متزامنة، مثل البلجيكي تيبو كورتوا، وزميله ال�سابق 
ال�سلوفيني لوكا دون�سيت�س، والذي يجد نف�سه اأي�ساً 
يف املنزل يف ظل تعليق دوري كرة ال�سلة يف الوليات 

املتحدة.
اأم�����ا لع���ب���و ب��ر���س��ل��ون��ة ب��ط��ل ال�������دوري الإ����س���ب���اين، 
فيخ�سعون يف املنزل لربنامج تدريب ريا�سي حمدد 
للفريق،  الفني  بكل منهم، و�سعه اجلهاز  وخا�س 
اأجهزة  با�ستخدام  بعد  عن  مبراقبته  ويقوم 

قيا�س بيومرتية.
ليونيل  الأرجنتيني  ال��ف��ري��ق  ق��ائ��د  ون�سر 
منزله،  يف  جنليه  مع  جتمعه  �سورة  مي�سي 
مرفقة بر�سالة جاء فيها: هذه اأوقات معقدة 
بالن�سبة اإلينا جميعاً، نحن قلقون مما �سيحدث 
ونريد اأن ن�ساعد من خالل و�سع اأنف�سنا مكان 
الذين يعانون من اأ�سواأ ما يح�سل، 
ب�سكل مبا�سر،  اأّثر عليهم  لأنه 
تواجدهم  خ�����الل  م����ن  اأو 
ع��ل��ى اخل���ط الأم���ام���ي يف 
واملراكز  امل�ست�سفيات 

الطبية . 

كيف حياة الالعبني يف زمن تعليق كرة القدم؟

ريا�صة منزلية وكالب واهتمام باحلدائق

روابط امل�صجعني االأملان تطالب بعدم اإقامة ي�رو2020 

ح�سم احتاد الإم��ارات لكرة القدم م�سري م�سابقة دوري اخلليج 
العربي، وامل�سابقات املحلية ب�سكل عام باإعالنه تعليق ن�ساط كرة 
القدم يف الدولة للمو�سم الريا�سي 2019-2020 اعتباراً من 
اأ�سابيع  اأربعة  15 مار�س )اآذار(2020 وملدة  يوم الأحد املوافق 
املعروف  امل�ستجد  ك���ورون���ا  ف��ريو���س  ب�سبب  اح�����رتازي  ك���اإج���راء 
ومراجعته  الو�سع  تقييم  يتم  اأن  على   COVID19 با�سم 
التن�سيق مع اجلهات  الزمنية املحددة، بعد  انق�ساء الفرتة  بعد 
املخت�سة.  ل �سك اأن اأندية دوري اخلليج العربي، �ستخو�س فرتة 
الكروي ملدة ما  الن�ساط  ب�سبب توقف  املقبلة،  املرحلة  �سعبة يف 
من  تامة،  راح��ة  على  �ستح�سل  الفرق  اأن  حيث  ال�سهر،  يقارب 

خو�س املباريات الر�سمية.

الحتاد  اأن  خا�سة  املحلية،  امل�سابقات  على  الو�سع  يقت�سر  ول 
باإيقاف  اأ���س��در ق����راراً م�سابهاً  ال��ق��دم، ك��ان ق��د  ل��ك��رة  الآ���س��ي��وي 
اإىل  اإ�سافة  الآ���س��ي��وي،  والحت���اد  اآ�سيا،  اأب��ط��ال  دوري  م�سابقتي 
باإيقاف  الوطنية،  املنتخبات  مباريات  طالت  الإي��ق��اف  ف��رتة  اأن 
الت�سفيات املزدوجة املوؤهلة اإىل كاأ�س العامل 2022 وكاأ�س اآ�سيا 
هذه فرتة التوقف  من  �سك  دون  الالعبني  و�سيتاأثر   .2023
الطويلة، التي ت�سم اأي�ساً التدريبات اليومية مع الأندية وخو�س 
املباريات الودية، اإ�سافة اإىل غلق ال�سالت الريا�سية التي يلجاأ 

اإليها الريا�سيون من اأجل احلفاظ على لياقتهم البدنية.
وباتت اأندية دوري اخلليج العربي امام خيارات حمدودة للحفاظ 
على جاهزية الالعبني عندما يتم ا�ستئناف الدوري، حيث �سيكون 

الريا�سة  اأنف�سهم يف ممار�سة  الأ�سا�سي على الالعبني  العتماد 
ب�سكل منتظم، اإ�سافة اإىل و�سع نظام غذائي �سحي ي�سمن عدم 
اأن  اأوزان الالعبني. ويرتبط ممار�سة الالعبني للريا�سة  زيادة 
املخت�سة  ُت�سدر عن اجلهات  التي  بالتعليمات  بالتقيد  ي�سرتط 
على  حفاظاً  والوقائية  الح��رتازي��ة  الإج���راءات  واتباع  بالدولة 
�سالمة كل اأفراد املجتمع من مواطنني ومقيمني، وهي املعادلة 
�سهر  يف  ال���دوري  ا�ستئناف  م��ع  الأن��دي��ة  �ستواجه  التي  ال�سعبة 
اأبريل )ني�سان( املقبل. يف املقابل �ستكون الأندية الأكرث ا�ستفادة 
من فرتة التوقف هي التي تفتقد بع�س الالعبني الذين يغيبون 
الفنية  اأنها �ستكون فر�سة جيدة لالأجهزة  لفرتات طويلة، كما 

لإعادة ترتيب اأوراقها يف الفرتة املقبلة. 

كيف ت�صتغل الفرق االإماراتية فرتة تعليق الدوري؟

�سان  ب��اري�����س  اأن  اإ���س��ب��ان��ي��ة،  �سحافية  ت��ق��اري��ر  اأك����دت 
جريمان يحاول اإغراء جنمه الفرن�سي كيليان مبابي 

مبنحه راتب فلكي، لإقناعه بتجديد عقده.
�سان جريمان  باري�س  اأن  اإىل  �سبورت،  ت�سري �سحيفة 
يورو،  مليون   60 بقيمة  �سنوي  رات��ب  مبنحه  يغريه 
ع��ق��ده حتى  لتجديد  اأخ����رى  ح��واف��ز  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
2024، وبذلك ميكن اأن يكون الالعب الأعلى اأجراً 

يف العامل حال وقع.
وُي���ع���د ال���رات���ب امل���ذك���ور اأك����رب مم���ا ي��ت��ق��ا���س��اه جنمي 
مي�سي،  ليونيل  الأرجنتيني  ويوفنتو�س،  بر�سلونة 
والربتغايل كري�ستيانو رونالدو، بالإ�سافة اإىل زميله 
يف ن���ادي ال��ع��ا���س��م��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة، ال��ربازي��ل��ي ن��ي��م��ار دا 

�سيلفا.
ذلك غري  رغم  ي��زال  ل  اأن مبابي  ال�سحيفة  وتو�سح 
يف  يتواجد  اأن  يريد  كونه  التجديد،  لفكرة  منجذب 
اأف�سل، ي�ساعده على احل�سول على  ريا�سياً  م�سروعاً 
الكرة الذهبية، لذلك يود خو�س جتربة خارج الدوري 

الفرن�سي.
ال��ذي يعتقد فيه رئي�س ريال  ال��وق��ت  ذل��ك يف  وي��اأت��ي 
�ساحب  �سيبيع  باري�س  اأن  برييز،  فلورنتينو  مدريد، 
على  يوافق  مل  اإذا   2021 �سيف  بحلول  عاماً   21
جتديد عقده، وذلك جتنباً خل�سارته جماناً بعد ذلك. 
وُيعتقد اأي�ساً اأنه اإذا مل ُيجدد مبابي عقده الآن، فمن 

غري املحتمل جداً اأن يفعل ذلك يف امل�ستقبل.

بهذه الطريقة �صان جريمان 
ي�قف انتقال مبابي اإىل الريال

الك�صف عن عر�س بر�صل�نة لتجديد عقد �صتيغن
ك�سفت تقارير �سحافية اإيطالية، عن العر�س الذي قدمه بر�سلونة الإ�سباين، لتجديد عقد حار�سه الأملاين 

مارك اأندريه تري �ستيغن.
مليون   180 بقيمة  جزائياً  �سرطاً  2022، وميلك  يونيو )حزيران(  يف  عاماً   27 �ساحب  ينتهي عقد 
يورو. وي�سعى بر�سلونة اإىل جتديد عقد �ستيغن حتى يونيو 2024، نظًرا لأهميته يف الفريق واأنه كان له 

م�ساهمة كبرية يف البطولت التي حققها النادي موؤخًرا.
وقدم الإيطايل نيكولو �سريا، ال�سحفي يف جريدة ل غازيتا ديللو �سبورت، بع�س املعلومات اجلديدة ب�ساأن 
اإىل  بالإ�سافة  ي��ورو  مليون   6.3 ق��دره  �سنوًيا  راتًبا  عليه  البار�سا  بعر�س  وتتعلق  �ستيغن،  جتديد  ملف 

مكافاأت يف املفاو�سات لإقناعه بالتوقيع.
واأ�ساف التقرير اأن حار�س املان�سافت الدويل يدر�س عر�س بر�سلونة ومل ُيقدم اإجابة قاطعة حتى الآن.

مون�سنغالدباخ  بورو�سيا  من   2014 �سيف  يف  �ستيغن  مع  تعاقد  الكاتالوين  النادي  اأن  بالذكر  اجلدير 
الأملاين مقابل 12 مليون يورو.

وتفّضلـوا بقبـول فائـق الّتقديـر واالحتـرام،،
مجلس ا�دارة – شركة القدرة القابضة ش.م.خ.

AGMإعـــــالن 

السادة / مساهمي شركة القدرة القابضة ش.م.خ 
المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

با�شـــارة الى إعالننا السـابـق بخصوص الجمعيــة العموميـة 
للمساهميـــن المقرر انعقادها بتاريخ 2020/3/25 وتماشيا 

مع التدابير الوقائية وتوجيهات حكومة أبو ظبي بتقليل 
التجمعات في ا�ماكن العامة وكما تم ابالغنا بأن المكان 
السابق لم يعد متاحا لالجتماعات وحرصا منا على سالمة 

السادة المساهمين او ممثليهم فقد تقرر

تغيير مقر انعقاد الجمعية العمومية
ليكون مقر انعقادها الجديد

في مبنى شركة القدرة القابضة (الطابق السادس)
الكائن في منطقة مجمع الوزارات

بجانب منتزه خليفة - أبو ظبي
مع بقاء المواعيد كما هي دون أي تغيير كاالتي :

تاريخ انعقاد الجمعية العمومية:2020/3/25
المكان: مبنى شركة القدرة القابضة (الطابق السادس) 

التوقيت: الساعة الخامسة مساء 

رجاء� قم بمسح الكود المرفق بكاميرا الهاتف والضغط على الرابط التفاعلي
للوصول السريع لموقع الشركة عن طريق خرائط جوجل



ملف وفاة االأمرية ديانا �صري حتى 2082
رمبا يظل ال�سر وراء وفاة الأمرية ديانا �سريا حتى العام 2082، 
وق���د ل ي���رى اجل��م��ه��ور وع�����س��اق الأم����رية ال��راح��ل��ة، امل��ل��ف الذي 
ا�ستغرق جمعه 3 �سنوات وعمل عليه 30 �سابط �سرطة قبل مرور 

�سنوات.
اإذ ب�سبب حكم فرن�سي غام�س، فاإنه ميكن الحتفاظ بامللف املكون 
6 اآلف �سفحة، ويحتوي على معلومات حول حادث  من حوايل 
 ،1997 عام  باري�س  ديانا يف  الأم��رية  بحياة  اأودى  ال��ذي  ال�سيارة 

�سرا حتى عام 2082.
خالل  الفرن�سية  ال�����س��رط��ة  جمعتها  اأدل����ة  ع��ل��ى  امل��ل��ف  وي��ح��ت��وي 
التي  دي��ان��ا،  الأم���رية  وف��اة  �سهرا، يف   18 ا�ستمر  ال��ذي  التحقيق، 
العا�سمة  36 عاما عندما لقيت حتفها يف  العمر  كانت تبلغ من 

الفرن�سية.
ويعتقد بع�س املوؤمنني بنظرية املوؤامرة اأن امللف ميكن اأن يحتوي 

على معلومات تبني اأن وفاتها متت يف ظروف "مريبة".
وقال م�سدر، كان قد اطلع على جزء من امللف، ل�سحيفة "ديلي 
وتاآمر  ت�سرت  "اإنه لأم��ر خمجل مبا فيه من  �ستار" الربيطانية 

على اأعلى م�ستوى، وهو منوذج للبريوقراطية الفرن�سية".
ومت الإقرار بوجود الوثيقة فقط بعد اأن اأم�ست �سحيفة الديلي 
�ستار اأ�سهرا تطلب عر�س ملفات الق�سية، لكن مت اإبالغ ال�سحيفة 

باأنها لن تعر�س قبل العام 2082 على الأقل.

�صام�ص�نغ ت�فر خدمة تعقيم لله�اتف جمانا
جديدة  خدمة  عن  اجلنوبية  "�سام�سونغ" الكورية  �سركة  ك�سفت 

تتيح "التعقيم جمانا" لهواتفها الذكية �سمن 19 دولة.
 ،Galaxy Sanitizing واأطلقت "�سام�سونغ" على اخلدمة ا�سم
وتوفر تعقيما جمانيا يف مركز اخلدمة الر�سمي، ومتاجر "جتربة 
وذلك  معينة،  بلدان  يف   Samsung Experience "سام�سونغ�
 AIT بالعتماد على الأ�سعة فوق البنف�سجية، ح�سبما ذكر موقع

NEWS املتخ�س�س بالأخبار التقنية.
مواد  على  تعتمد  ل  التعقيم  تقنية  ف���اإن  "�سام�سونغ"  وبح�سب 
و�ساعات  غالك�سي  ه��وات��ف  م��ع  للتطبيق  قابلة  وه��ي  كيميائية، 

ال�سركة الذكية، بالإ�سافة اإىل �سماعاتها.
وت�ستغرق عملية تعقيم الهاتف 30 ثانية، وتقتل 99.9 يف املئة من 

اجلراثيم التي على اجلهاز.
وتقول "�سام�سونغ" اإنها اختربت اأجهزة التعقيم بعناية للتاأكد من 

اأن الأ�سعة فوق البنف�سجية ل توؤثر على اأداء الهاتف.
لت�سمل  اخل��دم��ة  تقدمي  "�سام�سونغ" يف  تتو�سع  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
الأرجنتني  وه��ي  حاليا  فيها  تتوفر  ال��ت��ي  تلك  غ��ري  اأخ���رى  دول 
وماليزيا  وكوريا  واليابان  وفنلندا  والدامنارك  وكرواتيا  وت�سيلي 
واإ�سبانيا  ورو�سيا  وبولندا  وبريو  وباك�ستان  والرويج  ونيوزيلندا 

وال�سويد والوليات املتحدة واأوكرانيا وفيتنام.
انت�سار  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن  اخل��دم��ة  "�سام�سونغ" ع��ن  اإع���الن  وي��اأت��ي 
الإ�سابة  لتجنب  وال�سعي  العامل،  حول  امل�ستجد  كورونا  فريو�س 
الذكية  العامة ومنها تنظيف الأجهزة  النظافة  باللتزام بقواعد 

التي نتعامل معها با�ستمرار، وتظل بني اأيدينا ل�ساعات.

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

حار�س ليفرب�ل ي�صعل حتدي غ�صل اليدين
"غ�سل اليدين"  اأدهانوم جيربي�سو�س، اجلمعة، مبادرة  اإطالق املدير العام ملنظمة ال�سحة العاملية، تيدرو�س  بعد 
ملكافحة انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد )كوفيد- 19(، دخل عدد من لعبي كرة القدم العامليني على اخلط واأ�سعلوا 

�سرارة التحدي.
وجاءت املبادرة من خالل فيديو ق�سري على موقع التوا�سل الجتماعى "تويرت"، وكان مدير منظمة ال�سحة العاملية 

يغ�سل يده باملاء وال�سابون، للحد من انت�سار فريو�س كورونا، الذي ت�سبب يف قتل الآلف من دول خمتلفة.
وقام الربازيلي األي�سون بيكر، حار�س مرمى ليفربول الإجنليزي، بغ�سل يديه باملاء وال�سابون، يف فيديو ن�سره على 

ح�سابه يف "تويرت".
وجاء رد فعل بيكر ا�ستجابة لنداء منظمة ال�سحة العاملية بغ�سل الأيدي باملاء وال�سابون، كما قام بتحدي الأملاين 
تري �ستيغن حار�س مرمى بر�سلونة الإ�سباين والربازيلي فيليبي لوي�س لعب فالمينغو والربازيلي الآخر تياغو 

�سيلفا لعب باري�س �سان جرمان الفرن�سي للقيام بذلك الفعل.
كما دخل رئي�س الحتاد الدويل لكرة القدم، جياين اإنفانتينو، على اخلط وقام باأداء "حتدي غ�سل اليدين" ون�سر 

فيديو على "تويرت" يوثق ذلك.
األًفا و423 حالة، فيما مت ت�سجيل   155 ويقدر عدد الإ�سابات بفريو�س كورونا امل�ستجد على م�ستوى العامل بلغ 

5802 حالة و�سفاء 72 األف 590 حالة.
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فريو�س ك�رونا اجلديد.. ماذا يحدث بعد التعايف؟ 
الذي  الوقت  يف  ال��ع��امل،  ح��ول  النت�سار  امل�ستجد  ك��ورون��ا  فريو�س  يوا�سل 
العامل  �سعي  وم��ع  امل��ر���س.  من  والتعايف  ال�سفاء  ح��الت  اأي�سا  فيه  ترتفع 
لإيجاد عالج لفريو�س كورونا الذي ت�سبب حتى الآن يف اإ�سابة 156400 
اأ�سخا�س حول العامل، يف حني �سفي من املر�س اأكرث من 73 اآلف حالة، 

تربز العديد من الأ�سئلة املتعلقة بالفريو�س:
تعطي درا�سة اأجرتها جملة لن�سيت الطبية اإجابة واقعية على هذا ال�سوؤال، 
اإذ ت�سري التقارير اإىل اأن مر�سى فريو�سات كورونا يظلون حاملني للعامل 
قد  اأنهم  يعني  مما  يوما،   37 مل��دة  التنف�سي  اجلهاز  يف  للممر�س  امل�سبب 
�سفائهم منه. ونظرا لأن فرتة احلجر  بعد  اأ�سابيع  لعدة  يظلون معديني 
14 يوما، فقد يظل املري�س معديا  املو�سى بها هي ملدة  ال�سحي احلالية 
دون  الفريو�س  انت�سار  اإىل  ي��وؤدي  الأع��را���س، مما  زوال  بعد  لفرتة طويلة 

ق�سد، بح�سب ما ذكرت �سحيفة "الإندبندنت" الربيطانية.
كورونا  بفريو�س  النا�س  لبع�س  الإ�سابة  عودة  عن  متفرقة  تقارير  هناك 
اجلديد على ما يبدو، فقد اأفادت بيانات من م�سوؤويل ال�سحة يف مقاطعة 
املر�س  من  تعافوا  الذين  النا�س  من  املئة  يف   14 اأن  ال�سينية  غوانغدونغ 

اأ�سيبوا به مرة اأخرى بعد اإجراء الفحو�سات عليهم جمددا.
ويف اأواخر فرباير، اأفادت "رويرتز" باأن امراأة يف اأو�ساكا يف اليابان، اأظهرت 
الإبالغ  ومت  بكورونا،  �سابقة  اإ�سابة  من  �سفائها  بعد  اإيجابية  اأنها  اأي�سا 
عن حالة مماثلة يف كوريا اجلنوبية. ومع ذلك، قد يكون هناك تف�سريات 
اإ�سابة مرة اأخرى بالفريو�س، فهناك احتمال  اإنها  اأخرى بدل من القول 
اأن تظل خاملة بعد نوبة مر�سية اأولية مع اأعرا�س ب�سيطة، قبل اأن تهاجم 
الرئتني جمددا، اأو هناك دائما خطاأ ب�سري مثل الختبار غري الدقيق اأو 

خروج املر�سى قبل الأوان من احلجر ال�سحي.

ك�رونا يجرب ملكة بريطانيا على مغادرة ق�صرها
ذكرت �سحيفة ذا �سن الربيطانية، اأن امللكة اإليزابيث غادرت ق�سر باكنغهام 
ب�سبب خماوف من الإ�سابة بفريو�س كورونا، حيث ت�ساعف عدد الوفيات 

يف البالد ال�سبت ليبلغ 21 حالة.
واأ�سافت ال�سحيفة اأن امللكة اإليزابيث )93 عاما( ُنقلت من ق�سر باكنغهام 
بالق�سور  مقارنة  املوظفني  من  كبريا  ع��ددا  ي�سم  ال��ذي  ل��ن��دن(،  )و�سط 

امللكية الأخرى، اإىل قلعة وند�سور )غربي لندن( من اأجل �سالمتها.
ونقلت ال�سحيفة عن م�سدر ملكي قوله اإن امللكة "ب�سحة جيدة، لكن يعتقد 
اأنه من الأف�سل نقلها. الكثري من موظفيها ي�سعرون بالذعر بع�س ال�سيء 
ب�سبب فريو�س كورونا امل�ستجد". واأ�ساف امل�سدر: "الق�سر كان ي�ست�سيف 
�سيال م�ستمرا من الزوار، مبن فيهم ال�سيا�سيون وال�سخ�سيات البارزة من 
جميع اأنحاء العامل"، م�سريا اإىل اأنه "ل توجد خماوف حمددة اأو حالت 

اإيجابية للفريو�س حتى الآن، لكن ل اأحد يريد اأن يخاطر".

هل نقل ت�م هانك�س 
ك�رونا ملخرج فيلمه؟

الأمريكي  ال��ن��ج��م  ت�سخي�س  ب��ع��د 
ال�����س��ه��ري ت�����وم ه��ان��ك�����س وزوج���ت���ه 
ب��اإ���س��اب��ت��ه��م��ا ب���ف���ريو����س ك���ورون���ا 
الأ�سرتايل  املخرج  �سارع  اجلديد، 
و�سع  اإىل  وع��ائ��ل��ت��ه  ل���ورم���ان  ب����از 
اأن��ف�����س��ه��م يف ال���ع���زل ال�����س��ح��ي يف 
مزرعة فخمة على �سفاف نهر يف 
"غولد  الذهبي  ال�ساحل  منطقة 
باز  واأغ���ل���ق  ب��اأ���س��رتال��ي��ا.  كو�ست" 
لورمان، البالغ من العمر 57 عاما، 
الباب على نف�سه وحجر نف�سه مع 
اأفراد عائلته، واأعلن يوم اخلمي�س 
وقف اأعماله يف فيلمه اجلديد عن 
النجم اإلفي�س بري�سلي، الذي يقوم 
ويتح�سن  هانك�س.  ت��وم  ببطولته 
لورمان يف املنزل الفخم مع زوجته 
كاثرين مارتن، البالغة من العمر 
ليليان )16  واأطفالهما  عاما،   55
عاما( ووليام يف املنزل الذي قدمه 

ا�ستوديو "وارنر برو�س" لهم.
"ديلي  ل�سحيفة  م�����س��ادر  وق��ال��ت 
كان  هانك�س  اإن  اأ�سرتاليا"  م��ي��ل 
يوم  ل��ورم��ان  يلتقيه  �سخ�س  اآخ��ر 
ال��ث��الث��اء ق��ب��ل ظ��ه��ور الأع���را����س 
على النجم الأمريكي يوم الأربعاء 

واإجراء فح�س لفريو�س كورونا.
اأن نتائج  اأعلن هانك�س  واخلمي�س، 
له  اإيجابية  ك��ان��ت  ك��ورون��ا  فح�س 
ولوزوجته ريتا، وكالهما يبلغ من 
يعاجلان  واأنهما  عاما،   63 العمر 
كو�ست  يف م�ست�سفى جامعة غولد 
الأ����س���رتال���ي���ة. وق����ال ل���ورم���ان اإنه 
ال�سلطات  و���س��ك��ر  ب��خ��ري  وع��ائ��ل��ت��ه 
منذ  دع����م����ه����ا  ع����ل����ى  ال�������س���ح���ي���ة 
م�سيفا  هانك�س،  اإ�سابة  ت�سخي�س 
اأي��ام قادمة   10 مل��دة  يف عزلة  "اأنا 

ولكن اأنا وعائلتي ب�سحة جيدة".

األفت عمر تق�د �صخ�صًا 
لعامل اجلرمية يف دوك�س

األفت عمر على النتهاء  اأو�سكت الفنانة 
من ت�سوير دورها يف م�سل�سل "دوك�س"، 
وتنتهي  معدودة  اأي��ام��اً  لها  يتبقى  حيث 

من ت�سوير م�ساهدها بالكامل.
وقالت عمر، ل�24، اإنها جُت�سد �سخ�سية 
اإذ  اأدواره���ا،  �سابق  جديدة وخمتلفة عن 
لرتكاب  �سخ�ساً  تدفع  �سيدة  دور  ت��وؤدي 
اأح����داث  اأن  م�سيفة  اجل���رائ���م،  اإح����دى 
من  وخ��ال��ي��ة  وم��ث��رية  ُم�سوقة  امل�سل�سل 
�ُستعر�س  اأن��ه��ا  بحكم  وال��ت��ط��وي��ل،  امل���ط 

على مدار 7 حلقات فقط.
ت���رتدد يف  اأن��ه��ا مل  اإىل  الفنانة  واأ���س��ارت 
خ��و���س ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة، ب��ح��ك��م اأن��ه��ا مل 
ُتقدم مثلها يف اأعمالها ال�سابقة، موؤكدة 
ال�7 حلقات جذابة  اأن نوعية م�سل�سالت 
ُمركزة  ت��ك��ون  الأح����داث  لأن  للجمهور، 

واخلطوط الدرامية وا�سحة املعامل.

ملياردير ينت�صل اأمريكا من انتكا�صة 
قال جاك ما امللياردير ال�سيني وموؤ�س�س �سركة علي بابا، 
اإنه �سيتربع بنحو 500 األف من معدات فح�س فريو�س 
ك��ورون��ا، وم��ل��ي��ون كمامة ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة، وح���ّث على 

التعاون الدويل للت�سدي للمر�س.
وت��ربع��ت م���ب���ادرة م���ا، وه���ي ن��ت��اج ت��ع��اون ب��ني موؤ�س�سته 
الأخرية  الآون���ة  يف  بابا،  علي  و�سركة  اخلا�سة  اخلريية 
واإيران  واإيطاليا  وكوريا  اليابان  يف  ملناطق  اإغاثة  مب��واد 

واإ�سبانيا، ح�سبما ذكرت وكالة رويرتز، ال�سبت.
وت��ع��رثت ج��ه��ود ال��ف��ح�����س يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ب�سبب 
معدات فح�س معيبة وزعتها احلكومة يف فرباير، وكانت 
جهود  لنتكا�س  هذا  واأدى  اخلطاأ.  النتائج  بع�س  تظهر 
ال��ب��الد يف اح��ت��واء التف�سي ال��ذي اأ���س��اب اأك��رث م��ن 135 
 1660 واأك��رث من  العامل،  اأنحاء  �سخ�س يف جميع  األ��ف 
ال�سريعة  الختبارات  اإن  ما  وق��ال  املتحدة.   ال��ولي��ات  يف 
والدقيقة ومعدات احلماية ال�سخ�سية املالئمة للعاملني 
ال�سبل فعالية يف منع تف�سي  اأك��رث  يف املجال الطبي هي 
اأن  روي��رتز،  نقلته  بيان  ما، يف  واأ�ساف  كورونا.  فريو�س 
دولة  باإمكان  يعد  مل  اليوم  نواجهه  ال��ذي  الوباء  "هذا 

واحدة فقط التعامل معه".

متاجر تخ�ص�س �صاعات تب�صع للم�صنني 
اأ�سرتاليا تخ�سي�س  اأكرب �سل�سلة �سوبرماركات يف  قررت 
اإجراء  يف  ال�ستني  �سن  ف��وق  للمتب�سعني  يوميا  �ساعة 
عن  الناجمتني  والزحمة  الفو�سى  جتنيبهم  اإىل  يهدف 

الذعر جراء انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد.
"�ستفتح  بيان  يف  "وولورث" ال�سخمة  جمموعة  وقالت 
متاجرنا ح�سرا للم�سنني واملعوقني بني ال�ساعة ال�سابعة 
والثامنة �سباحا". و�سيبداأ العمل بهذا التدبري الثالثاء 

ملدة اأ�سبوع و�سرياجع بعد ذلك مع احتمال متديده.
تهافت  اأخ������رى،  ك���ث���رية  دول  غ�����رار  ع��ل��ى  اأ����س���رتال���ي���ا  يف 
امل�ستهلكون على املتاجر الكربى لتخزين �سلع اأولية رغم 

دعوات ال�سلطات اإىل عدم الذعر.
وقال خرباء اإن هذا الأمر اأثر على الفئات ال�سعيفة ول 
�سيما امل�سنني واملعوقني الذين ل ميكنهم التب�سع يوميا 
حول  درا���س��ات  واأظ��ه��رت  املتاجر.  يف  الزحمة  يخ�سون  اأو 
وباء كوفيد19- يف ال�سني اأن ن�سبة الوفيات اأعلى بكثري 
يف �سفوف من هم فوق �سن ال�ستني اأو الذين يعانون من 
ملتاجر  ف��رع  اأعلن  ال�سمالية،  اإيرلندا  يف  مزمن.  مر�س 

قريبا. مماثل  اإجراء  "اآي�سالند" اعتماد 

حفل لل�قاية من ك�رونا.. والدواء ال يخطر على البال
بول  لحت�ساء  حفال  الهند  يف  دينية  جماعة  ا�ست�سافت 
الأب���ق���ار، لع��ت��ق��اده��ا اأن���ه ي��ق��ي م��ن ف��ريو���س ك��ورون��ا لأن 
كثريين منهم يعتربون الأبقار مقد�سة ويوؤمن بع�سهم 

اأن لبولها خ�سائ�س عالجية.
واأكد خرباء مرارا على اأن بول الأبقار ل ي�سفي اأمرا�سا 
مثل ال�سرطان ولي�س هناك اأي اأدلة على اأنه قد يقي من 
الهندو�سي  الحت���اد  ح��زب  وا�ست�ساف  ك��ورون��ا.  ف��ريو���س 
لكل الهند "احلفل" يف مقره يف نيودلهي عا�سمة البالد 
ا�ست�سافة  يف  املنظمون  وي��اأم��ل  �سخ�س   200 وح�����س��ره 

فعاليات مماثلة يف اأنحاء الهند.

م�صر.. حظر العزاء 
وعقد القران بامل�صاجد

امل�سرية،  الأوق�����اف  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
تعليق العمل بجميع دور املنا�سبات 
اإقامة  وح���ظ���ر  ل����ل����وزارة  ال��ت��اب��ع��ة 
بامل�ساجد  ال��ق��ران  عقد  اأو  ال��ع��زاء 

حلني اإ�سعار اآخر.
ن�سرته  ل�������ل�������وزارة  ب����ي����ان  وذك��������ر 
ال�سفحة الر�سمية ملجل�س الوزراء 
تقرر  اأن���ه  في�سبوك  على  امل�����س��ري 
اأي�سا "ق�سر العمل بامل�ساجد على 
ال�������س���الة وخ��ط��ب��ة اجل��م��ع��ة ومبا 
دق��ي��ق��ة يف وقت   15 ع���ن  ي��زي��د  ل 

اخلطبة".
واأ�سارت الوزارة اإىل اأن القرار ياأتي 
"اإنطالقا من فهمنا لفقه النوازل 
التجمعات  جميع  م��ن  وال��ت��خ��ف��ف 
غري ال�سرورية احلتمية يف الوقت 

الراهن".
العزاء  ق�سر  اإىل  "ندعو  واأ�سافت 
دون  اجل��ن��ازة  ت�سييع  مرا�سم  على 
احلال  وكذلك  ال�سرادقات،  اإقامة 
الأفراح  اإق��ام��ة  اأوىل يف  ب��اب  وم��ن 
بق�سر الدعوة فيها على الأ�سرتني 
ما اأمكن وخوا�س اخلوا�س اإذا لزم 
الأرواح  على  احل��ف��اظ  لأن  الأم���ر، 
مقدم على كل هذه املظاهر، ودرء 

املف�سدة مقدم على كل ذلك".
من  �ستعلق  اأن����ه  ال������وزارة  واأك�����دت 
بجميع  العمل  م��ار���س   15 الأح���د 
وتعتذر  لها  التابعة  املنا�سبات  دور 
اأية  رد  ب�سرعة  وتوجه  للحاجزين 

مبالغ يكون قد دفعها اأي منهم.
العاملني  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  ت��ن��ب��ه  ك��م��ا 
باإقامة  ال�����س��م��اح  ب��ع��دم  ب���الأوق���اف 
غري  اأو  ق����ران  ع��ق��د  اأو  ع����زاء  اأي 
ذلك بامل�ساجد اأو ملحقاتها اأو دور 
املنا�سبات التابعة لها على م�ستوى 

اجلمهورية.

كيف ت�صبح �صاعتك الفاخرة ثروة ح�ل مع�صمك؟
الأكرث  العنا�سر  �سمن  تكون  ل  قد  الأوىل،  للوهلة 
ال�ساعات  ول��ك��ن  ف��ي��ه��ا،  اأم���وال���ك  ل�ستثمار  و���س��وح��ا 
ك��ب��رية، واأحيانا  ب��ع��ائ��دات  ت��اأت��ي  اأن  ال��ف��اخ��رة مي��ك��ن 

تت�ساعف قيمتها.
هذا هو خيار ج��ذاب ب�سكل خا�س يف ع�سر ل تدفع 
وينتهي  ال��ودائ��ع،  على  فائدة  اأي  البنوك  فيه معظم 
اإىل دفع مقابل  الأمر ببع�س املدخرين الأكرث ثراء 

للبنوك من اأجل الحتفاظ باأموالهم.
يف الوقت احلا�سر، ي�سع اأولئك الذين يبحثون عن 
اأموالهم يف ال�سلع  اأو الذهب  ا�ستثمار بديل لالأ�سهم 
من  ال��رغ��م  على  ال�ساعات.  ذل��ك  وي�سمل  ال��ف��اخ��رة- 
اإن بع�س  ذل��ك، ف��اإن��ه لب��د م��ن توخي احل���ذر، حيث 
الأمر  ينتهي  بقيمة كبرية، وقد  تقدر  الأن��واع فقط 
اإهدار  اإىل  باأولئك الذين لي�سوا على دراية بال�سوق، 

اأموالهم.
كروت  دك��ت��ور  دار  ���س��اح��ب  م��و���س��ر،  �ستيفان  وي��ح��ذر 
ال�ساعات  من  العديد  اأن  من  مانهامي،  يف  للمزادات 
يف ال�سوق لن تكون قادرة على احلفاظ على قيمتها 
احل���ال���ي���ة. وي���ق���ول: "من ب���ني م���ا مي��ك��ن��ك ����س���راوؤه، 

هناك ط��رازات ن��ادرة اأرى اأنه من املمكن اأن تزيد يف 
القيمة".

ويقول الكاتب مي�سائيل بروكر، الذي كتب باإ�سهاب 
ميكن  "ل  الأخ���رى:  الفاخرة  وال�سلع  ال�ساعات  عن 
 %  70 بني  ما  ولكن  تقدير،  يقدم  اأن  �سوى  للمرء 
% من ال�ساعات، حتى ال�ساعات عالية اجلودة  اإىل 80 
من �سوي�سرا وجال�سوت، لي�ست منا�سبة كا�ستثمارات 
راأ�سمالية". ويو�سح اأن الن�سبة املتبقية، وهي من 20 
جتارية  عالمات  فهي  ال�ساعات،  من   %  30 اإىل   %
ال�سنوات  يف  ج��ي��دا  اأداء  ح��ق��ق��ت  حم�����ددة،  ومن�����اذج 

الأخرية.
ويو�سح مو�سر اأن هذه العالمات التجارية والنماذج 
القليلة تعترب من النوع املمتاز. ويف البور�سة، ي�سري 
العائدات  ذات  امل��م��ت��ازة  الأ���س��ه��م  اإىل  امل�سطلح  ه���ذا 
العالية. ومع ذلك، هذا ل يحمي بال�سرورة امل�سرتين 
من الدخول يف ا�ستثمارات �سعيفة. ول يتم �سراء هذه 
ال�ساعات بثمن بخ�س "وبعبارة اأخرى، فاإنك حت�سل 
الطراز  �سعر  ي�سل  اأن  تدفعه" وميكن  ما  ق��در  على 

الأغلى اإىل م�ستوى �سعر �سراء �سقة.

هازال كايا تلتزم احلجر املنزيل 
اأحد  املتابعني عرب �سفحتها اخلا�سة على  املمثلة الرتكية  هازال كايا   �ساركت 
برفقة  فيها  داخل منزلها ظهرت  لها من  الجتماعي �سورة  التوا�سل  مواقع 
زوجها، كا�سفًة عن التزامهما باحلجر املنزيل خوفاً من تف�سي فريو�س كورونا 

يف تركيا.
وعّلقت بالقول:"اأحببنا امل�سافة الجتماعية، نحن ل نخرج من البيت، مزاجنا 

جيد".
اجلدير ذكره اأن هازال كايا كانت قد رّدت موؤخرا على ال�سحايف الرتكي اأوبرام 
بوجود  تعتقد  املمنوع" كانت  "الع�سق  م�سل�سل  اأ�سرة  اأن  اعترب  ال��ذي  كانيكال 
اأن  اإىل  م�سرية  تاتليتوغ،  كيفان�س  الرتكي  النجم  وبني  بينها  عاطفية  عالقة 
كالمه غري �سحيح و عالقتها به مل تتخطَّ ال�سداقة، م�ستغربة بدورها كالم 

اأوبرام الذي �سّكل جدل كبريا.

امراأة ترتدي قناع الوجه الواقي متر اأمام هيكل عمالق ل�صنجاب يف اأملاتي بعد اأن اأعلنت كازاخ�صتان حالة الطوارئ 
كجزء من التدابري الوقائية �صد انت�صار فريو�س كورونا. رويرتز


