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اخلارجية تطلق خدمة )ل ت�سلون هم( لأع�ساء البعثات الدبلوما�سية

 عبد�هلل بن ز�يد: �صالمتكم �أولوية ق�صوى لنا
•• اأبوظبي-وام:

اخلارجية  وزارة  اأطلقت 
و التعاون الدويل خدمة 
لأع�ضاء  ه��م  ت�ضلون  ل 
الدبلوما�ضية  ال��ب��ع��ث��ات 
للدولة يف اخلارج بهدف 
وتعزيز  �ضحتهم  �ضون 
�����ض����ام����ت����ه����م وت����وف����ر 
فريق خم�ض�ص ل�ضمان 
جميع  وت��ن��ف��ي��ذ  تن�ضيق 
الحرتازية  الإج����راءات 
وال�����وق�����ائ�����ي�����ة ل����ه����م يف 
مواجهة فرو�ص كورونا 

امل�ضتجد كوفيد 19.
التي عقدتها  الفيديو  الإلكرتونية عرب  الإح��اط��ة  ذل��ك خ��ال  ج��اء 
الوزارة اأم�ص الول واأطلعت خالها منت�ضبيها على اآخر امل�ضتجدات 
ب�ضاأن الإج��راءات الحرتازية املتخذة يف دولة الإم��ارات يف ظل اأزمة 

فرو�ص كورونا امل�ضتجد كوفيد - 19 التي تواجه العامل حالياً.
واأكد �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
و�ضامة  �ضحة  اأن  الإعامية  الإحاطة  خال  مداخلته  يف  ال��دويل 
والكوادر  وعائاتهم  ب��اخل��ارج  الدبلوما�ضية  بعثاتنا  اأع�����ض��اء  كافة 
لنا  بالن�ضبة  ق�ضوى  اأولوية  ت�ضكل  والقن�ضليات  بال�ضفارات  العاملة 
وامل�ضاعدة لهم  الدعم  اأ�ضكال  وال��وزارة حري�ضة على توفر كافة   ..

وتاأمني خمتلف احتياجاتهم �ضواء الوقائية اأو ال�ضحية اأو غرها.
)التفا�ضيل �ص3(
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خالل الإحاطة الإعالمية الدورية حلكومة الإمارات حول م�ستجدات كوفيد19

�صفاء 23 حالة و ت�صجيل 277 حالة �إ�صابة جديدة من جن�صيات خمتلفة 

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

م�ضت�ضفى ميداين طبي حلالت الإ�ضابة بكورونا يف مدينة نيويورك )ا ف ب(

كر �ضتارمر بني القطيعة وال�ضتمرارية

�لإمار�ت تر�صل طائرة م�صاعد�ت �إىل �إيطاليا لدعمها يف مو�جهة كورونا
•• اأبوظبي-وام:

اأر���ض��ل��ت دول����ة الم������ارات طائرة 
م�������ض���اع���دات حت���م���ل ن���ح���و 10 
امل�ضتلزمات  خمتلف  من  اأط��ن��ان 
اإيطاليا  اإىل  والوقائية  الطبية 
اآلف   10 ن��ح��و  م��ن��ه��ا  ي�ضتفيد 
الطبي  القطاع  العاملني يف  من 
فرو�ص  م��واج��ه��ة  يف  ل��دع��م��ه��ا 

كورونا امل�ضتجد كوفيد- 19.
تاأتي هذه املبادرة يف اإطار تعاون 
دول��ة الإم����ارات م��ع ال���دول التي 
كورونا  ف��رو���ص  تف�ضي  ت�ضهد 
امل�ضتجد ومن اأجل تعزيز اجلهود 

العاملية للحد من انت�ضاره.
وقال �ضعادة عمر عبيد ال�ضام�ضي 

اجلمهورية  ل��دى  الدولة  �ضفر 
الإيطالية يف هذا ال�ضدد اإن دولة 
تاأ�ضي�ضها  التزمت منذ  الإم��ارات 
بنهج العطاء للدول وال�ضعوب يف 

املحن والأزمات وقد اأكدت اأزمة 
ثبات  امل�ضتجد  ك��ورون��ا  ف��رو���ص 

هذا النهج وفاعليته.
)التفا�ضيل �ص2(

ظهور بوادر م�سّجعة يف اإيطاليا واإ�سبانيا 

��صتعد�د �أمريكي لالأ�صبوع �لأ�صعب من كورونا
ق�صف جممع لل�صركات �لنفطية �لأجنبية يف حمافظة �لب�صرة 

•• بغددا-وكاالت:

اأف�����ادت م�����ض��ادر اأم��ن��ي��ة ع��راق��ي��ة اأم�����ص الإث���ن���ني، باأن 
لل�ضركات  ب��ال�����ض��واري��خ جم��م��ع��اً  ق�����ض��ف��وا  جم��ه��ول��ني 
منطقة  يف  وال��ط��اق��ة  ال��ن��ف��ط  جم���ال  يف  املتخ�ض�ضة 
)550كيلومرتاً  الب�ضرة  حمافظة  يف  الربج�ضية 

جنوبي بغداد(.
وقالت امل�ضادر اإن 3 �ضواريخ �ضقطت اليوم على جممع 
�ضركات متخ�ض�ضة يف جمال الطاقة والنفط، اأجنبية 
20 يف الربج�ضية  بئر  وعربية وعراقية،  يف منطقة 

مبحافظة الب�ضرة من دون ت�ضجيل اإ�ضابات.
اإىل مكان احلادث،  الأمنية هرعت  القوات  اأن  وذكرت 
حتقيق  حالياً  ويجري  اإط��اق  من�ضتي  على  وع��رت 

حول احلادث.
اإىل ذلك، اأكدت هيئة املنافذ احلدودية العراقية اإغاق 
جميع املنافذ الربية واجلوية بني العراق، وباقي دول 
والقائم،  طريبيل  منفذي  با�ضتثناء  والعامل،  اجل��وار 

اللذين خ�ض�ضاً لغرا�ص دميومة احلركة التجارية.
 وقال املتحدث الر�ضمي للهيئة عاء الدين القي�ضي، 
ل�ضحيفة "ال�ضباح" العراقية يف عددها ال�ضادر اأم�ص 
الوزراء  جمل�ص  لقرار  وتطبيقاً  الهيئة،  اإن  الإث��ن��ني، 
الربية  امل��ن��اف��ذ احل���دودي���ة  ب���اإغ���اق جميع  ال��ق��ا���ض��ي 
واجلوية التي تربط الباد بجميع دول اجلوار، تافياً 
امل�ضافرين،  خ��ال  ك��ورون��ا من  وب��اء فرو�ص  لنتقال 
الربية  ل�ضيما  احلدودية،  املنافذ  تلك  جميع  اأغلقت 

منها.

•• عوا�صم-وكاالت:

اإيطاليا  يف  م�ضّجعة  ب���وادر  ظهرت 
تاأّثراً  الأك���ر  البلدين  واإ���ض��ب��ان��ي��ا، 
�ضّد  معركتهما  يف  بكوفيد19-، 
ال��وب��اء ال��ذي يجتاح ال��ع��امل، بينما 
لأ�ضبوع  املتحدة  ال��ولي��ات  ت�ضتعّد 

اعُترب الأ�ضعب.
كورونا  ف���رو����ص  ان��ت�����ض��ار  واأ���ض��ف��ر 
ي��ق��ّل عن  امل�ضتجّد ع��ن وف���اة م��ا ل 
يف العامل منذ  �ضخ�ضاً   68.125
املا�ضي يف  ظهوره يف دي�ضمربالعام 
يوم  جمعت  ح�ضيلة  وف��ق  ال�ضني، 
ال�ضبت ا�ضتناداً اإىل م�ضادر ر�ضمّية.
و�ضّجلت اإيطاليا اأم�ص اأدنى ح�ضيلة 
ي���وم���ّي���ة ل���ل���وف���ّي���ات ال���ن���اج���م���ة عن 
الفرو�ص، ف�ضًا عن انخفا�ص يف 

احلالت احلرجة لليوم الثاين.
اأّن  الإيطايل  امل��دين  الدفاع  واأعلن 
ع��دد امل��ت��وّف��ني يف ال�����ض��اع��ات ال�24 
الأخرة بلغ 525، وهي احل�ضيلة 
مار�ص   19 منذ  الأدن����ى  ال��ي��وم��ّي��ة 
املدين  الدفاع  مدير  وقال  املا�ضي، 
جّيدة،  اأخبار  ه��ذه  بوريلي  اأجنيلو 

لكن علينا األ نتهاون.
ويف اإ�ضبانيا، ذكر م�ضوؤولون اأي�ضاً اأّن 
الثالث  لليوم  تراجع  الوفيات  عدد 

فل�صطينية  ق��رى   3 �إع���الن 
بال�صفة مناطق موبوءة بكورونا

•• رام اهلل-وكاالت

الفل�ضطينية  احل��ك��وم��ة  اأع��ل��ن��ت 
ال�ضفة  يف  ق����رى  ث����اث  اأم���������ص، 
الغربية مناطق موبوءة بفرو�ص 
ارتفع  وق��ت  يف  امل�ضتجد،  ك��ورون��ا 
امل�ضابني  ع������دد  اإج�����م�����ايل  ف���ي���ه 
اإىل  ب��ال��ف��رو���ص  الفل�ضطينيني 

حالة.  246
وق���ال م��دي��ر ال��رع��اي��ة الأول��ي��ة يف 
كمال  الفل�ضطينية  ال�ضحة  وزارة 
اليومي  الإيجاز  خال  ال�ضخرة، 
وبدو  قطنة  ق��رى  اإن  اهلل،  رام  يف 
وبيتوتنا  ل��ل��ق��د���ص  امل���ج���اورت���ني 
مناطق  ب��ات��ت  اهلل،  رام  غ���رب  يف 
ك��ورون��ا ويجب  م��وب��وءة بفرو�ص 
ع��ل��ى ���ض��ك��ان��ه��ا ع���دم اخل�����روج اإىل 

ال�ضوارع فيها.
ب��ت�����ض��ج��ي��ل ت�ضع  واأف������اد ال�����ض��خ��رة 
كورونا  بفرو�ص  جديدة  اإ�ضابات 
خ���ال ال�����ض��اع��ات الأخ������رة، وهو 
الإجمالية  احل�����ض��ي��ل��ة  ي��رف��ع  م���ا 
الأرا���������ض��������ي  يف  ل������اإ�������ض������اب������ات 

الفل�ضطينية اإىل 246 حالة.
واأ�ضاف اأن جميع احلالت امل�ضابة 
م�ضتقرة، با�ضتثناء اأربع حالت مت 

اإدخالها اإىل العناية املركزة.

�لرتكي  �جلي�ش  يجرب  كورونا 
على ترتيبات جديدة يف �صوريا 

•• اأنقرة-وكاالت:

�ضتحد من  اأن��ه��ا  ت��رك��ي��ا،  اأع��ل��ن��ت 
مناطق  يف  ق����وات����ه����ا  حت�����رك�����ات 
وباء  ب�ضبب  ب�����ض��وري��ا،  ال��ع��م��ل��ي��ات 
فرو�ص كورونا، وذلك مع ارتفاع 
ع��دد ح��الت الإ�ضابة وال��وف��اة يف 

تركيا.
القوات  اإن  ال��دف��اع  وزارة  وق��ال��ت 
ل���ن تدخل  ���ض��وري��ا  امل��ن��ت�����ض��رة يف 
منها  تخرج  اأو  العمليات  مناطق 
اجلي�ص.  ق���ائ���د  م����ن  ب��������اإذن  اإل 
واأ����ض���اف���ت ب���ذل���ك ي���ك���ون ق���د مت 
اإل  القادة واجلنود  تقييد حترك 

اإذا كان هناك اإذن بذلك.
اإر�ضال  مت  اإن����ه  ال�������وزارة  وق���ال���ت 
العمليات  م��ن��اط��ق  اإىل  اأط����ب����اء 
تدريبات  اإج����راء  منها  لأ���ض��ب��اب، 

تت�ضل مبر�ص كورونا.
وقال وزير ال�ضحة الرتكي فخر 
حالت  ح�ضيلة  اإن  قوجه  الدين 
الوفاة ب�ضبب مر�ص كوفيد19- 
زادت 73 خال الأربع والع�ضرين 

�ضاعة املا�ضية اإىل 574 حالة.
الإ�ضابة  ح�����الت  ارت���ف���ع���ت  ك��م��ا 
بفرو�ص  امل������وؤك������دة  اجل�����دي�����دة 
كورونا، امل�ضبب للمر�ص، 3135 
اإىل  ت��رك��ي��ا  يف  الإج���م���ايل  لي�ضل 

اإ�ضابة. حالة  و69  األفا،   27

ع��ل��ى ال����ت����وايل، وم����ع ذل����ك، اأّك����دت 
احل��ك��وم��ة اأّن���ه���ا ���ض��ت��م��ّدد الإغ����اق 
�ضبه التاّم حّتى 25 اأبريل)ني�ضان( 

اجلاري.
الرئي�ص  هّياأ  الأطل�ضي،  ولكن عرب 
الأمريكي دونالد ترامب مواطنيه 
ل���ت���وّق���ع ع�����دد م�������رّوع ل��ل��غ��اي��ة من 
الوفيات خال الأيام املقبلة، بينما 
جت���اوز ع��دد الإ���ض��اب��ات امل��وؤك��دة يف 

الوليات املتحدة 300 األف.
ويف ولية نيويورك وحدها، مركز 
ارتفع  املتحدة،  الوليات  يف  الوباء 
ال�ضاعات  خ�����ال  ال���وف���ي���ات  ع�����دد 
 ،4100 ليتجاوز  الأخ���رة  ال�24 
النت�ضار  ال�ضريع  الفرو�ص  ودف��ع 
العامل للخ�ضوع  �ضّكان  نحو ن�ضف 
وَق��لَ��ب حياة  منازلهم  ت��اّم يف  لعزل 
امل��ل��ي��ارات راأ����ض���اً ع��ل��ى ع��ق��ب، بينما 

ت�ضّبب بانكما�ص كبر يف القت�ضاد 
العاملي.

 1.2 اأك��ر من  اإ�ضابة  تاأكيد  وم��ع 
الفرو�ص  ي�ضغط  �ضخ�ص،  مليون 
الرعاية  خدمات  على  هائل  ب�ضكل 
ال�ضحية يف الدول الغنية والفقرة 
ال���ت���ي ب���ات���ت ت���واج���ه ���ض��ع��وب��ات يف 
العثور على ما يكفي من الطواقم 

الطبية واملعدات.

برئا�سة حممد بن را�سد 

جمل�ش �لوزر�ء يعتمد ت�صكيل جمل�ش 
�إد�رة موؤ�ص�صة �لإمار�ت للخدمات �ل�صحية

•• دبي-وام:

اعتمد جمل�ص الوزراء برئا�ضة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص 
جمل�ص ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل ، ق��رارا بت�ضكيل 
ال�ضحية  للخدمات  الإم���ارات  موؤ�ض�ضة  اإدارة  جمل�ص 
وكيل  العلماء،  �ضليم  حممد  الدكتور  �ضعادة  برئا�ضة 

وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع.
للخدمات  الإم������ارات  م��وؤ���ض�����ض��ة  اإدارة  جمل�ص  ي�ضم 
ال�ضحية يف ع�ضويته ممثلني عن اجلهات احلكومية 
بالإ�ضافة  الدولة،  اإم��ارات  العاقة من خمتلف  ذات 

اإىل ممثل عن فئة ال�ضباب.      )التفا�ضيل �ص2(

•• اأبوظبي-وام:

الإثنني  اأم�����ص  الإم����ارات  حكومة  عقدت 
الإح��اط��ة الإع��ام��ي��ة ال��دوري��ة يف اإمارة 
امل�ضتجدات  اآخ��ر  على  للوقوف  اأبوظبي 
كورونا  ب��ف��رو���ص  امل��رت��ب��ط��ة  واحل�����الت 
فيها  وحت����دث����ت  ال����دول����ة  يف  امل�����ض��ت��ج��د 
املتحدث  احل��و���ض��ن��ي  ف���ري���دة  ال���دك���ت���ورة 

دولة  يف  ال�ضحي  ال��ق��ط��اع  ع��ن  الر�ضمي 
الإم�������ارات، ع��ن م�����ض��ت��ج��دات الإج�����راءات 
الح�������رتازي�������ة امل����ت����خ����ذة ل���ل���وق���اي���ة من 

الفرو�ص. 
جديدة. اإ�ضابة  حالة   277

واأعلنت الدكتورة فريدة احلو�ضني خال 
الإح���اط���ة ع���ن ت�����ض��ج��ي��ل و ر���ض��د 277 
/ امل�ضتجد  كورونا  جديدة  اإ�ضابة  حالة 

من  ع��ل��ي��ه��ا  ال��ت��ع��رف  مت  كوفيد19-/، 
اأعلن  خال فح�ص املخالطني لإ�ضابات 
ع��ن��ه��ا م�����ض��ب��ق��اً، وم����ع ت�����ض��ج��ي��ل احل����الت 
اجل��دي��دة و���ض��ل اإج��م��ايل ع���دد احلالت 
يف  ح��ال��ة   2076 ت�ضخي�ضها  مت  ال��ت��ي 

دولة الإمارات.
احلالت  اأن  فريدة  الدكتورة  اأو�ضحت  و 
خمتلفة  جل���ن�������ض���ي���ات  ت����ع����ود  امل�������ض���ج���ل���ة 

وتخ�ضع  م�����ض��ت��ق��رة  ح�����الت  وج��م��ي��ع��ه��ا 
اإىل  واأ���ض��ارت  الازمة  ال�ضحية  للرعاية 
اأن زي���ادة ع��دد الإ���ض��اب��ات تعود اإىل عدم 
الوقائية  ب���الإج���راءات  امل�ضابني  ال��ت��زام 
اجل�ضدي  وال����ت����ب����اع����د  والح�������رتازي�������ة 
بالإ�ضافة  ال�ضحي،  احل��ج��ر  واإج�����راءات 
اإىل حالت مرتبطة بال�ضفر اإىل اخلارج.
)التفا�ضيل �ص2(

بدعم من خليفة الإن�سانية و�سركة رو�ش العاملية 
�أول تعاون على م�صتوى �لعامل لن�صر تو�صيات طبية 

دولية لعالج مر�صى �ل�صرطان يف مرحلة وباء كورونا 
•• اأبوظبي-وام:

ع��اج مر�ضى  املتخ�ض�ضني يف جم��ال  ن�ضر فريق من 
اأول  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  والأورام  ال�����ض��رط��ان 
يف  ال�����ض��رط��ان  مر�ضى  ل��ع��اج  دول��ي��ة  طبية  تو�ضيات 
مرحلة وباء كورونا امل�ضتجد كوفيد - 19 من خال 
ال�ضرطان  مر�ضى  لعاج  كامل  بتقييم  تعنى  درا���ض��ة 
املرحلة  ه��ذه  يف  ومهمة  اأ�ضا�ضية  تو�ضيات  وت��ق��دمي 
احل��رج��ة ال��ت��ي مي��ر ب��ه��ا ال��ع��امل وذل����ك ب��ت��م��وي��ل من 
موؤ�ض�ضة خليفة بن زايد اآل نهيان لاأعمال الإن�ضانية 
و�ضركة رو�ص العاملية للرعاية ال�ضحية وحتت اإ�ضراف 
الطبيب الإماراتي حميد ال�ضام�ضي ا�ضت�ضاري اأمرا�ص 

الأورام وال�ضرطان.              )التفا�ضيل �ص7(

قد ل تكون م�سمومة:
حدث ذ�ت مرة يف �أمريكا: هدية بوتني!

•• الفجر -فالريي دي غرافيرنيد –ترجمة خرية ال�صيباين

هل  ال��ك��ب��رة...  الهدية  يجد  اأن  ي��اأم��ل  حيث  ت��ذه��ب  ال�ضغرة  الهدية 
يعرف دونالد ترامب هذا املثل الرو�ضي؟ اذا مل تكن م�ضمومة، فاإن هدية 
فادمير بوتني الأخرة 60- طًنا من الإمدادات الطبية املر�ضلة اإىل 

نيويورك –ي�ضتم منها رائحة دعاية تزكم النوف.
�ضهرة  امل��دن  اأك��ر  من  واح��دة  مل�ضاعدة  تهّب  مو�ضكو  ق��وي��ة...  الرمزية 
والأغنى يف العامل. مناورة جيدة... �ضكرا فادمير. ان نيويورك على 
حافة حالة طوارئ �ضحية، ودونالد ترامب، الذي ي�ضعى لإعادة انتخابه 
بعد خ�ضوعه ملحاكمة عزل، تاأخر يف اإجبار القطاع ال�ضناعي على اإنتاج 

اأقنعة واأجهزة تنف�ص ا�ضطناعية بكميات كبرة.     )التفا�ضيل �ص8(

مقتل 20 ع�صكريًا بهجوم يف مايل
•• باماكو-اأ ف ب

قتل 20 ع�ضكرياً مالياً على الأقل 
�ضمال  يف  غ���او  منطقة  يف  اأم�����ص 
الباد التي ت�ضهد نزاعا م�ضلحا، 
كما  لإره��اب��ي��ني  ن�ضب  ه��ج��وم  يف 

اأكد م�ضوؤولون حمليون.
بامبا  ب��ل��دي��ة  م�������ض���وؤول يف  واأك�����د 
رف�������ص ال��ك�����ض��ف ع����ن ه���وي���ت���ه يف 
اإرهابيون  ه��اج��م  هاتفي  ات�ضال 
مع�ضكر اجلي�ص يف بامبا يف وقت 
الأقل  ع��ل��ى  ُق��ت��ل  ���ض��ب��اح��اً.  مبكر 

ع�ضكرياً.  20

تعهد مبمار�سة معار�سة اأكرث اإيجابية:
حزب �لعمل �لربيطاين: زعيم جديد... حتديات عديدة!

•• الفجر – خرية ال�صيباين

بعد ثاثة اأ�ضهر ون�ضف من هزميته املريرة يف النتخابات الت�ضريعية 
يف منت�ضف دي�ضمرب، وهي الأ�ضواأ منذ عام 1935، طوى حزب العمال 
�ضفحة كوربني يف نهاية هذا الأ�ضبوع. وبا�ضتام كر �ضتارمر، "ال�ضيد 
بريك�ضيت" داخل احلزب، زعامته اثر انتخابه ال�ضبت يف اجلولة الأوىل 
بن�ضبة 56 فا�ضل 2 باملائة من اأ�ضوات النا�ضطني البالغ عددهم 550 
اأّن  غ��ر  نف�ضه،  ال��ربي��ط��اين فر�ضة لإح��ي��اء  العمال  مُي��ن��ح ح��زب  األ��ًف��ا، 

الطريق �ضتكون طويلة، والتحديات عديدة.
جرميي  م��ن  اأك��ر  الو�ضطّي  ع��اًم��ا،   57 املعتدل،  ه��ذا  انتخاب  ان  فهل 
ب��ل��ر، �ضي�ضع احل���زب يف  ت��وين  ل��ي��ربال��ًي��ا مثل  ي��ك��ون  اأن  ك��ورب��ني، دون 
مناخ يوؤهله ل�ضتعادة ال�ضلطة على املدى الطويل؟ اإنه، يف كل الحوال، 
اأن  القا�ضية  دي�ضمرب  ان اظهرت هزمية  بعد  اأك��رب،  �ضُيك�ضبه م�ضداقية 

املزايدة الراديكالية على الي�ضار مل تنجح.             )التفا�ضيل �ص11( الطائرة الرو�ضية يف �ضماء مطار كيندي
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اأخبـار الإمـارات
برئا�سة حممد بن را�سد 

جمل�ش �لوزر�ء يعتمد ت�صكيل جمل�ش �إد�رة موؤ�ص�صة �لإمار�ت 
للخدمات �ل�صحية

•• دبي-وام:

ال�ضمو  ���ض��اح��ب  ب��رئ��ا���ض��ة  ال�����وزراء  اع��ت��م��د جمل�ص 
رئي�ص  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را���ض��د  ب��ن  ال�ضيخ حم��م��د 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
الإم���ارات  موؤ�ض�ضة  اإدارة  جمل�ص  بت�ضكيل  ق���رارا   ،
الدكتور  ���ض��ع��ادة  ب��رئ��ا���ض��ة  ال�����ض��ح��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 

حممد �ضليم العلماء، وكيل وزارة ال�ضحة ووقاية 
املجتمع.

للخدمات  الإم���ارات  موؤ�ض�ضة  اإدارة  جمل�ص  ي�ضم 
اجلهات  ع����ن  مم��ث��ل��ني  ع�����ض��وي��ت��ه  يف  ال�����ض��ح��ي��ة 
احلكومية ذات العاقة من خمتلف اإمارات الدولة، 

بالإ�ضافة اإىل ممثل عن فئة ال�ضباب.
و�ضركز املجل�ص خال املرحلة املقبلة على تطوير 

املتعلقة  وامل���ب���ادرات  وال�ضرتاتيجيات  ال�ضيا�ضات 
الت�ضريعات  واق��رتاح  الدولة،  ال�ضحي يف  بالقطاع 
خمتلف  يف  ال�ضحية  اخل��دم��ات  بتطوير  اخلا�ضة 

اإمارات الدولة.
للخدمات  الإم�����ارات  موؤ�ض�ضة  اإن�����ض��اء  مت  ق��د  ك���ان 
ال�ضحي  ال��ق��ط��اع  ك��ف��اءة  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  ال�ضحية 
الحت����ادي يف ال��دول��ة، م��ن خ��ال ت��وف��ر خدمات 

التدابر  وات��خ��اذ  والعاجية،  ال�ضحية  ال��رع��اي��ة 
وحتقيق  والأم��را���ص،  الأوب��ئ��ة  ومكافحة  الوقائية 
التنمية امل�ضتدامة للرعاية ال�ضحية، بالإ�ضافة اإىل 
تطبيق ال�ضيا�ضات ال�ضرتاتيجية واملعاير املتعلقة 
بقطاع ال�ضحة العامة والرعاية ال�ضحية والوقائية 
التي و�ضعتها الوزارة، واقرتاح الت�ضريعات املتعلقة 

بتطوير القطاع ال�ضحي الحتادي يف الدولة.

�لإمار�ت تر�صل طائرة م�صاعد�ت �إىل �إيطاليا لدعمها يف مو�جهة فريو�ش كورونا �مل�صتجد

وب���اك�������ض���ت���ان و����ض���ي�������ض���ل ب����امل����واد 
الإغاثة  وم��واد  ال��ازم��ة  الطبية 
اأ�ضكال  وك����اف����ة  وال���������ض����روري����ات 

حيث  امل�ضتجد  ك��ورون��ا  ف��رو���ص 
و�ضلت يد العون اإىل اأنحاء كثرة 
ال��ت��ع��اون مع  �ضملت  ال��ع��امل  م��ن 

و  طبية  م�ضتلزمات  من  اإيطاليا 
الطبية  ال��ك��وادر  �ضتمكن  وقائية 
هناك من اأداء واجبها يف مكافحة 

ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا دول����ة الإم�����ارات 
الر�ضيدة  قيادتنا  من  بتوجيهات 
تف�ضي  م��ك��اف��ح��ة  يف  ل��ل��م�����ض��اع��دة 

و  الأزمة".  ه��ذه  لتجاوز  ال��دع��م 
امل�ضاعدات  اأن  اإىل  �ضعادته  اأ���ض��ار 
اإىل  الإم����ارات  املقدمة م��ن دول���ة 

اإ�ضافة  العاملية  ال�ضحة  منظمة 
اإىل ت��زوي��د ع��دد م��ن ال���دول من 
بينها ال�ضني واإيران واأفغان�ضتان 

•• اأبوظبي-وام:

الم�������ارات طائرة  دول����ة  اأر����ض���ل���ت 
م�ضاعدات حتمل نحو 10 اأطنان 
الطبية  امل�ضتلزمات  خمتلف  من 
ي�ضتفيد  اإيطاليا  اإىل  والوقائية 
منها نحو 10 اآلف من العاملني 
يف ال��ق��ط��اع ال��ط��ب��ي ل��دع��م��ه��ا يف 
مواجهة فرو�ص كورونا امل�ضتجد 
املبادرة  ه��ذه  تاأتي   .19 كوفيد- 
يف اإط�����ار ت���ع���اون دول����ة الإم�����ارات 
ال�����دول ال��ت��ي ت�����ض��ه��د تف�ضي  م���ع 
ومن  امل�ضتجد  ك���ورون���ا  ف��رو���ص 
اأجل تعزيز اجلهود العاملية للحد 

من انت�ضاره.
وقال �ضعادة عمر عبيد ال�ضام�ضي 
اجلمهورية  ل��دى  ال��دول��ة  �ضفر 
الإيطالية يف هذا ال�ضدد اإن دولة 
تاأ�ضي�ضها  منذ  التزمت  الإم���ارات 
وال�ضعوب  ل��ل��دول  ال��ع��ط��اء  بنهج 
يف امل��ح��ن والأزم�������ات وق���د اأك���دت 
امل�ضتجد  ك��ورون��ا  ف��رو���ص  اأزم����ة 
ثبات هذا النهج وفاعليته وجتلى 
ذلك يف اجلهود التي قامت بها يف 
عدد من الدول التي انت�ضر فيها 
الوباء و التي تعك�ص اأ�ضالة النهج 
الإماراتية  ال�ضيا�ضة  يف  الإن�ضاين 
و�ضعباً  ق��ي��ادة  وقفت  لطاملا  التي 
اإىل ج��ان��ب ال����دول وال�����ض��ع��وب يف 

الأوقات ال�ضعبة".
هذه  اأن   " ����ض���ع���ادت���ه  اأ�����ض����اف  و 
امل�ضاعدات تاأتي يف اإطار املبادرات 

ان��ت�����ض��ار ال���ف���رو����ص يف ال���ب���اد، 
م����وؤك����داً وق����وف دول����ة الإم������ارات 
ال�ضعب  ج���ان���ب  اإىل  وق���ي���ادت���ه���ا 
العامل  ���ض��ع��وب  وك����ل  الإي����ط����ايل 

لتتجاوز هذه الكارثة الإن�ضانية.
من جهته قال معايل لويجي دي 
الإيطايل  اخلارجية  وزي��ر  مايو 
دولة  املقدمة من  املنحة  اإن هذه 
للت�ضامن  رم��زا  تعترب  الإم���ارات 
ب���ني ال��ب��ل��دي��ن وم�����ض��اع��دة هامة 
الطاقم  و  وممر�ضينا  لأطبائنا 
با�ضم  بال�ضكر  وتقدم   .. ال�ضحي 
دولة  حلكومة  الإي��ط��ايل  ال�ضعب 
الم������ارات و���ض��ع��ب��ه��ا لأن����ه بف�ضل 
الآلف  ���ض��ي��ت��م��ك��ن  امل����ب����ادرة  ه����ذه 
من حماية اأنف�ضهم و اإنقاذ اأرواح 

العديد من امل�ضابني.
اأن����ن����ا   "  : م���ع���ال���ي���ه  اأ�������ض������اف  و 
اأ���ض��ب��ه باحلرب  ن��خ��و���ص م��رح��ل��ة 
تبذل  ال��ف��رو���ص حيث  ه��ذا  �ضد 
ك���وادرن���ا ال��ط��ب��ي��ة ج��ه��ودا كبرة 
اأدوات  ت�����ض��ك��ل  و  م���واج���ه���ت���ه.  يف 
احلماية ال�ضخ�ضية التي قدمتها 
اإيطاليا  اليوم دولة الإمارات اإىل 
دع���م���ا ل��ن��ا يف ه����ذه امل���واج���ه���ة .. 
جت�ضيدا  امل����وق����ف  ه�����ذا  ي����اأت����ي  و 
امل�ضاعدة  يف  العملي  للت�ضامن 
تن�ضى  لن  اإيطاليا  واإن  امليدانية 
التي وقفت معها يف  ال��دول  اأب��دا 
الأزمة  ال�ضعبة من  املرحلة  هذه 
التي لي�ضت �ضحية فح�ضب لكنها 

اأي�ضا اقت�ضادية وجمتمعية.

خالل الإحاطة الإعالمية الدورية حلكومة الإمارات حول م�ستجدات كوفيد19

�صفاء 23 حالة و ت�صجيل 277 حالة �إ�صابة جديدة من جن�صيات خمتلفة 
•• اأبوظبي-وام:

عقدت حكومة الإمارات اأم�ص الإثنني الإحاطة الإعامية الدورية يف اإمارة 
اآخر امل�ضتجدات واحلالت املرتبطة بفرو�ص كورونا  اأبوظبي للوقوف على 
املتحدث  احلو�ضني  ف��ري��دة  ال��دك��ت��ورة  فيها  وحت��دث��ت  ال��دول��ة  يف  امل�ضتجد 
الر�ضمي عن القطاع ال�ضحي يف دولة الإم��ارات، عن م�ضتجدات الإجراءات 

الحرتازية املتخذة للوقاية من الفرو�ص.

جديدة اإ�ضابة  حالة   277
ر�ضد  و  ت�ضجيل  عن  الإح��اط��ة  خ��ال  احلو�ضني  فريدة  الدكتورة  اأعلنت  و 
التعرف عليها  امل�ضتجد كوفيد19-، مت  اإ�ضابة جديدة كورونا  277 حالة 
ت�ضجيل  وم��ع  م�ضبقاً،  عنها  اأع��ل��ن  لإ���ض��اب��ات  املخالطني  فح�ص  خ��ال  م��ن 
 2076 اإجمايل عدد احلالت التي مت ت�ضخي�ضها  احلالت اجلديدة و�ضل 

حالة يف دولة الإمارات.
خمتلفة  جلن�ضيات  تعود  امل�ضجلة  احل��الت  اأن  فريدة  الدكتورة  اأو�ضحت  و 
اإىل  واأ�ضارت  الازمة  ال�ضحية  للرعاية  وتخ�ضع  م�ضتقرة  وجميعها حالت 
اأن زيادة عدد الإ�ضابات تعود اإىل عدم التزام امل�ضابني بالإجراءات الوقائية 
اإىل  والحرتازية والتباعد اجل�ضدي واإج��راءات احلجر ال�ضحي، بالإ�ضافة 

حالت مرتبطة بال�ضفر اإىل اخلارج.
من ناحية اآخرى قالت الدكتورة فريدة :" يوؤ�ضفنا الإعان عن حالة وفاة 
مل�ضاب من اجلن�ضية الآ�ضيوية، ومع حالة الوفاة و�ضل اإجمايل حالت الوفاة 
يف الدولة اإىل 11 حالة.. وتوجهت بخال�ص التعازي واملوا�ضاة لذوي املتويف 
وتقدمي  معهم،  التوا�ضل  على  الإم����ارات  حكومة  حر�ص  واأك���دت  واأ���ض��رت��ه، 

الدعم الازم لهم يف هذه الفرتة ، وت�ضهيل تنفيذ اأي اإجراءات لدعمهم.

جديدة �سفاء  حالة   23
واأعلنت الدكتورة فريدة احلو�ضني �ضفاء 23 حالة جديدة مل�ضابني بفرو�ص 
اأعرا�ص املر�ص بعد تلقيها  كورونا امل�ضتجد كوفيد19- وتعافيها التام من 
حالت  جمموع  و�ضل  و  امل�ضت�ضفى  دخولها  منذ  الازمة  ال�ضحية  الرعاية 

ال�ضفاء اإىل 167 حالة م�ضجلة حتى الآن.
ومتابعته  تق�ضيه  بقوة  ال�ضحي  نظامنا  اأن  ف��ري��دة  ال��دك��ت��ورة  اأو���ض��ح��ت  و 
امل�ضتمرة على نطاق وا�ضع مكن اجلهات ال�ضحية من ر�ضد احلالت اجلديدة 
عدد  اإج��م��ايل  اإىل  معه  و�ضلنا  ال��ذي  و  التق�ضي  و  الر�ضد  ه��ذا  اإن  قالت  و 
اأن دول��ة الم��ارات بكل طواقمها الطبية  احل��الت له جانب مهم يتمثل يف 

قادرة على اكت�ضاف الفرو�ص واأماكن تواجده باأ�ضرع وقت .
واأكدت اأن دولة الإمارات ل تنظر اإىل زيادة احلالت مبنظور �ضلبي بل على 
جميع  على  نطاقه  وتو�ضيع  الفح�ص  اإج���راءات  بتكثيف  فقيامنا   .. العك�ص 
احتواء كل ال�ضابات واحلد من  واملقيمني، يعزز من جناحنا يف  املواطنني 

انت�ضار الفرو�ص ب�ضكل اأكرب و بالتايل الق�ضاء عليه.

متابعة القطاع اخلا�ش لرفع كفاءة الت�سوق اللكرتوين
وقالت املتحدث الر�ضمي عن القطاع ال�ضحي يف الدولة اإن حكومة الإمارات 
كافة  لحتياجات  ق��رب  وع��ن  املتابعة  على  ال��ظ��روف  ه��ذه  مثل  يف  حري�ضة 
الأ�ضا�ضية  احتياجاتهم  توفر  خ��ال  من  والزائرين،  واملقيمني  املواطنني 

ومتطلبات �ضوؤون حياتهم والتي تعترب اأولوية.
ال�ضراء  عمليات  على  �ضغوطا  هناك  ب��اأن  علم  على  احلكومة  اأن  واأ���ض��اف��ت 
الإلكرتونية وتو�ضيلها يف الوقت املنا�ضب خا�ضة بعد تقليل اخلروج والبقاء 
يف املنزل، وطماأنت اجلمهور باأن هذا املو�ضوع اأولوية يف هذا الوقت وتعمل 
حكومة الإمارات عن قرب مع القطاع اخلا�ص و منافذ البيع لت�ضهيل عمليات 
ال�ضراء الإلكرتونية ورفع قدراتها، والتغلب على التحديات، فيما اأ�ضارت اإىل 
اأنه يجري العمل مع القطاع اخلا�ص على ذلك و�ضيتم اتخاذ الازم خال 

ال�ضاعات القادمة.
اإنها  وقالت  الليلة"  "حق  مبنا�ضبة  الحتفال  اإىل  ر�ضالتها  خ��ال  لفتت  و 
منا�ضبة اجتماعية وعادة من عادات جمتمعنا يحتفل فيها ال�ضغار و الكبار 
لكن اليوم و يف ظل هذه الظروف يتوجب علينا احلر�ص على اأن نعيد النظر 

فيها".
اأن نبتعد عن عادات الحتفال  واأ�ضافت احلو�ضني :" ل�ضحة اجلميع يجب 
وجتمع العائات، وخروج الأطفال ملنازل اجلران اأو ال�ضوارع واأن منتنع عن 

توزيع وم�ضاركة احللويات والتوزيعات وغرها بني النا�ص".

ت�صخي�صها بكورونا حتى �لآن يف �لإمار�ت مت  �لتي  �حلالت  عدد  �إجمايل   2076  •
و تعافيها �لتام من �أعر��ش �ملر�ش لي�صل �لإجمايل �إىل 167 حالة يف �لدولة جديدة  حالة   23 •  �صفاء 

و ت�صجيل حالة جديدة مل�صاب من �جلن�صية �لآ�صيوية  .. �لدولة  يف  م�صجلة  وفاة  حالة   11  •
تتابع مع �لقطاع �خلا�ش رفع كفاءة �لت�صوق �للكرتوين وقدر�ته �لإمار�ت  •  حكومة 

• �حتفالية حق �لليلة منا�صبة �جتماعية و موروث �صعبي لكن �لظروف ل ت�صمح باإحياء تقاليدها حاليًا
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ت�ساميم م�ستوحاة من الثقافة والفن املعماري الإ�سالمي والثقافة والرتاث الإماراتي

بلدية مدينة �أبوظبي تبد�أ تزيني �صو�رع �أبوظبي و�صو�حيها ب�3200 لوحة م�صيئة �حتفاًء ب�صهر رم�صان
•• اأبوظبي -الفجر:

اأبوظبي تزيني  بلدية مدينة  بداأت 
والفرعية  ال���رئ���ي�������ض���ة  ال���������ض����وارع 
العا�ضمة  يف  وال����دوارات  واجل�ضور 
احتفاًء  اخلارجية  وامل��دن  اأبوظبي 
الف�ضيل،  ال�ضهر  ح��ل��ول  ب��اق��رتاب 
3200 لوحة م�ضيئة  وذل��ك عرب 
والفن  ال���ث���ق���اف���ة  م����ن  م�����ض��ت��وح��اة 
الثقافة  وم��ن  الإ�ضامي  املعماري 
وال��رتاث الإم��ارات��ي، وذل��ك تعزيزاً 
ال�ضعادة  ون�ضر  الروحانية،  للقيم 

مل�ضة  واإ���ض��ف��اء  املجتمع،  اأف���راد  ب��ني 
العا�ضمة  �����ض����وارع  ع��ل��ى  ج��م��ال��ي��ة 
واملدن اخلارجية، حتاكي روحانيات 
ال�ضهر الف�ضيل وتبعث الراحة اإىل 

النفو�ص يف ليايل ال�ضهر الف�ضيل.
زينة  تركيب  على  البلدية  وتعمل 
رم�������ض���ان يف ع�����دد م����ن ال�������ض���وارع 
�ضارع  ه���ي:  اأب��وظ��ب��ي،  يف  الرئي�ضة 
ي�ضهد  ال�����ذي  اأب���وظ���ب���ي  ك��ورن��ي�����ص 
ت����واف����داً ك���ب���راً م���ن ك���اف���ة اأف�����راد 
ال�ضهر  ل����ي����ايل  ط���ي���ل���ة  امل���ج���ت���م���ع 
ال�ضيخ  ����ض���ارع  وك���ذل���ك  ال��ف�����ض��ي��ل، 

ال��ب��ل��دي��ة يف رم�����ض��ان م���ن ك���ل عام 
ومع كل منا�ضبة اأخرى اأي�ضاً، على 
يتم  التي  الرقعة اجلغرافية  زي��ادة 

تزيينها احتفاًء باأي منا�ضبة.
اإ�ضافة  ع��ل��ى  ال��ب��ل��دي��ة  وح���ر����ض���ت 
رم�����ض��ان جديدة  زي���ن���ة  ت�����ض��ام��ي��م 
ال�ضابقة  الأع�������وام  ع���ن  وخم��ت��ل��ف��ة 
من جهة الأل��وان والأح��ج��ام، حيث 
املعتمدة  والأل��وان  الأ�ضكال  تعددت 
لإ�ضفاء  ال��زي��ن��ة  ق��ط��ع  ت�ضميم  يف 
مل�����ض��ة ج���م���ال���ي���ة وح�������ض���اري���ة على 
اخلارجية،  واملدن  العا�ضمة  �ضوارع 

والأخ�ضر،  والأ����ض���ف���ر،  الأب���ي�������ص، 
متميز  جديد  ل��ون  على  بالإ�ضافة 
ا���ض��ت��خ��دام��ه لأول مرة  ي��ت��م  ون����ادر 
اأبوظبي  باإمارة  اخلا�ضة  الزينة  يف 
الأرج���واين، كما تتميز  اللون  وه��و 
 )LED( الإ�ضاءة باأنها من نوعية
الكهربائية،  ل���ل���ط���اق���ة  امل�����وف�����رة 
للبيئة  مواد �ضديقة  وم�ضنعة من 
ق���ل���ي���ل���ة ال�����ض����ت����ه����اك وم���ق���اوم���ة 

للعوامل اجلوية. 
اأنها  اأبوظبي  مدينة  بلدية  واأك��دت 
جداً  ودق��ي��ق��ة  منظمة  اآل��ي��ة  اتبعت 

زاي������د، و�����ض����ارع ال�����ض��ي��خ را����ض���د بن 
العربي،  اخل��ل��ي��ج  و����ض���ارع  ���ض��ع��ي��د، 
امل���رور، وكذلك تزيني عدد  و���ض��ارع 
بالعا�ضمة  الفرعية  ال�����ض��وارع  م��ن 
دواراً،  و12  ج�����ض��ور،  و5  اأب��وظ��ب��ي 
بالإ�ضافة اإىل تزيني �ضوارع يف املدن 
م��دي��ن��ة خليفة،  م��ث��ل:  اخل��ارج��ي��ة 
ومدينة  زاي���د،  ب��ن  حممد  ومدينة 
واملفرق،  ي���ا����ص،  وب���ن���ي  ���ض��خ��ب��وط، 
وال�ضاخمة،  وال�ضمحة،  وال�ضهامة، 
التابعة  والباهية، وعدد من اجلزر 
تعمل  ح���ي���ث  اأب����وظ����ب����ي،  لإم����������ارة 

امل��ع��م��اري الإ���ض��ام��ي م��ث��ل امل����اآذن، 
وال��ق��ب��اب، وم���ن امل�����ض��ب��ح��ة، ومدفع 
ت�ضاميم  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  رم�����ض��ان، 
م�����ض��ت��وح��اة م���ن ث��ق��اف��ة الإم�������ارات 
وت�ضاميم  وال���دل���ة،  ال��ن��خ��ل��ة  م��ث��ل 
م�ضتقاة  وع���ب���ارات  لكلمات  اأخ����رى 
مبارك  مثل:  الف�ضيل  ال�ضهر  من 
ع��ل��ي��ك��م ال�����ض��ه��ر، رم�����ض��ان اخل���ر، 

رم�ضان كرمي.
امل�ضيئة  قطعة  ال�3200  وت�����ض��ع 
امل�ضتخدمة يف زينة رم�ضان باإ�ضاءة 
مثل  ومتنا�ضقة  األ��وان مبهجة  ذات 

ال��ن��ج��وم والأه����ّل����ة ب�ضكل  حم��اك��ي��ة 
متنا�ضق ومتناغم، كما مت احلر�ص 
ت�ضكيات  اإ���ض��اف��ة  على  ال��ع��ام  ه��ذا 
ال�ضنوات  ع����ن  ك����ب����رة  ب����اأح����ج����ام 
ال�ضابقة متت زيادتها من 4 اإىل 5 
احليوية  الرئي�ضية  بالطرق  اأمتار 

مثل كورني�ص اأبوظبي.
من  الت�ضاميم  بع�ص  وا�ضتوحيت 
ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن الإ����ض���ام���ي، مثل 
ت�����ض��ك��ي��ات ال�����ط�����راز الإ����ض���ام���ي 
كما  الإ������ض�����ام�����ي�����ة،  وال�������زخ�������ارف 
ا�ضتوحيت ت�ضاميم اأخرى من الفن 

رم�ضان،  زي��ن��ة  ت��رك��ي��ب  اأع���م���ال  يف 
م�ضافات  الع���ت���ب���ار  ب���ع���ني  اآخ�������ذة 
وبع�ضها  الزينة  قطع  ب��ني  الأم���ان 
وم�ضارات  ال��ق��ط��ع  وب���ني  ال��ب��ع�����ص، 
امل�����ض��اة ب�ضكل  ال�����ض��ي��ارات ومم����رات 
ي�ضمن �ضامة م�ضتخدمي الطرق 
اأنه  اإىل  م�ضرة  املمرات،  ومرتادي 
روعي عند تركيب قطع وجم�ضمات 
الهواء  �ضرعة  قيا�ص  رم�ضان  زينة 
خا�ضة  ح����وام����ل  ع���ل���ى  وت��ث��ب��ي��ت��ه��ا 
مفرغة ب�ضكل ي�ضمح مبرور تيارات 

الهواء لتجنب حدوث اأي عار�ص.

نتقدم باأ�سدق التعازي واملوا�ساة  
اإىل عائلة الفقيد وعموم اآل العوي�ش الكرام 

وذلك بوفاة املغفور له 

 عمر�ن بن �صامل �لعوي�ش
العالمة املوؤرخ ، وع�سو جمل�ش اإدارة ندوة الثقافة والعلوم

�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم اأهله ال�سرب وال�سلوان 

�إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون 

عبيد حميد �ملزروعي 
ر��صد حميد �ملزروعي

عبد �هلل حميد �ملزروعي

اخلارجية والتعاون الدويل تطلق خدمة )ل ت�سلون هم( لأع�ساء البعثات الدبلوما�سية للدولة باخلارج

عبد�هلل بن ز�يد: �صالمتكم �أولوية ق�صوى لنا
•• اأبوظبي-وام:

هم" لأع�ضاء  ت�ضلون  "ل  خدمة  ال��دويل  التعاون  و  اخلارجية  وزارة  اأطلقت 
البعثات الدبلوما�ضية للدولة يف اخلارج بهدف �ضون �ضحتهم وتعزيز �ضامتهم 
وتوفر فريق خم�ض�ص ل�ضمان تن�ضيق وتنفيذ جميع الإجراءات الحرتازية 

والوقائية لهم يف مواجهة فرو�ص كورونا امل�ضتجد "كوفيد 19".
الوزارة  عقدتها  التي  الفيديو  ع��رب  الإلكرتونية  الإح��اط��ة  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
اأم�ص الأول واأطلعت خالها منت�ضبيها على اآخر امل�ضتجدات ب�ضاأن الإجراءات 
الحرتازية املتخذة يف دولة الإمارات يف ظل اأزمة فرو�ص كورونا امل�ضتجد " 

كوفيد - 19 " التي تواجه العامل حالياً.

واأكد �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
يف مداخلته خال الإحاطة الإعامية اأن "�ضحة و�ضامة كافة اأع�ضاء بعثاتنا 
والقن�ضليات  بال�ضفارات  العاملة  والكوادر  وعائاتهم  باخلارج  الدبلوما�ضية 
ت�ضكل اأولوية ق�ضوى بالن�ضبة لنا .. والوزارة حري�ضة على توفر كافة اأ�ضكال 
الدعم وامل�ضاعدة لهم وتاأمني خمتلف احتياجاتهم �ضواء الوقائية اأو ال�ضحية 

اأو غرها".
وتوجه �ضموه بال�ضكر اإىل اأع�ضاء بعثاتنا الدبلوما�ضية على جهودهم املبذولة 
خلدمة الوطن وقال اإنه بتكاتف جهودنا جميعا �ضتتمكن دولة الإم��ارات من 

جتاوز هذا التحدي".
اخلارجية  وزارة  وك��ي��ل  بالهول  ع��ب��داهلل  خ��ال��د  �ضعادة  ا�ضتعر�ص  جانبه  م��ن 

والتعاون الدويل الإجراءات الحرتازية والوقائية اجلديدة ل�ضفراء وروؤ�ضاء 
البعثات التمثيلية للدولة والدبلوما�ضيني يف اخلارج والتي تهدف اإىل �ضون 

�ضحتهم و�ضامتهم.
وزارة  يف  م�����ض��اري��ع  خ��ب��ر  ال�����ض��وي��دي  ح�ضن  ج��واه��ر  ا�ضتعر�ضت  جانبها  م��ن 
اخلارجية والتعاون الدويل تفا�ضيل خدمة "ل ت�ضلون هم" والتي مت اإطاقها 
اأم�ص م�ضرة اإىل اأنها تقدم خدمات متنوعة مثل التطبيب عن بعد و الجاء 
الغذائية  الإم����دادات  وت��وف��ر  اخل���ارج  يف  املتواجدين  للدبلوما�ضيني  الطبي 
مت  اأن��ه  اإىل  لفتت  و  للدولة.  ال��ع��ودة  وتن�ضيق  للوقاية  الطبية  وامل�ضتلزمات 
للدولة يف اخلارج  الدبلوما�ضية  البعثات  اأع�ضاء  لكافة  تخ�ضي�ص رقم خا�ص 

متوفر على مدار ال�ضاعة للرد على ا�ضتف�ضاراتهم وتوفر الدعم الازم لهم.
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•• دبي-الفجر

للتناف�ضية  الحتادية  الهيئة  اأطلقت   
ال�ضحية  “اخلارطة  اليوم  والإح�ضاء 
عرب  الإم������ارات  ل��دول��ة  التفاعلية” 
م����وق����ع����ه����ا الإل��������ك��������رتوين وم�����واق�����ع 
تزامناً  للهيئة  الجتماعي  التوا�ضل 
مع يوم ال�ضحة العاملي، وذلك بهدف 
ت���وف���ر دل���ي���ل ج���غ���رايف ���ض��ام��ل ي�ضم 
الرعاية  وم��راك��ز  امل�ضت�ضفيات  جميع 
دولة  ام��ت��داد  يف  وال��ع��ي��ادات  ال�ضحية 

الإمارات العربية املتحدة.
وط���������ورت ال���ه���ي���ئ���ة ه������ذه اخل����ارط����ة 
وف������ق ن���ظ���م امل����ع����ل����وم����ات اجل����غ����رايف 
ال�ضحة  وزارة  ب��ال��ت��ع��اون    )GIS(
لتتيح  املحلية،  الإح�ضائية  وامل��راك��ز 
ع���ن مواقع  ال��ب��ح��ث  ل��ل��م�����ض��ت��خ��دم��ني 
امل�ضت�ضفيات، ومراكز الرعاية الطبية، 
با�ضتخدام  ال��دول��ة  داخ���ل  وال��ع��ي��ادات 
الرئي�ضية  املنطقة  اأو  الإم�����ارة،  ا���ض��م 
موا�ضفات  بع�ص  ذك��ر  اأو  والفرعية، 
اأقرب  معرفة  خ��ال  م��ن  اأو  امل��ن�����ض��اأة، 
من�ضاأة �ضحية قريبة مع اختيار نطاق 

امل�ضافة بح�ضب عدد الكيلومرتات.

وب��ه��ذه امل��ن��ا���ض��ب��ة، ق���ال ���ض��ع��ادة حممد 
لقطاع  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل����دي����ر  ح�������ض���ن، 
الإح�ضاء والبيانات الوطنية يف الهيئة 
الحتادية للتناف�ضية والإح�ضاء: “اإن 
اإطاق اخلارطة يعك�ص التزام الهيئة 
بتوفر بيانات تن�ضجم مع التحديات 
ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي ن��ت�����ض��ارك��ه��ا م��ع العامل 
دليًا  وت�����ض��ك��ل  ال���راه���ن���ة،  ال���ف���رتة  يف 
اأف��راد املجتمع حيث  هاماً خلدمة كل 
على  العثور  ميكنهم من خالها من 
اخلا�ضة  الت�ضال  ومعلومات  مواقع 

واملراكز  وامل�ضتو�ضفات  بامل�ضت�ضفيات 
الإمارات  دول��ة  وال��ع��ي��ادات يف  الطبية 

وفق اآلية بحث مرنة«.
اإط����اق  “ياأتي  ����ض���ع���ادت���ه:  واأ�����ض����اف 
ال�ضحة  ي����وم  م���ع  ت���زام���ن���اً  اخل���ارط���ة 
العاملي وتاأكيداً على اأهمية الإح�ضاءات 
والبيانات ونظم املعلومات اجلغرافية 
اأن  اإىل  ون��ت��ط��ل��ع  ال�����ض��ح��ة،  ق��ط��اع  يف 
من  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد  ج��م��ي��ع  ي�ضتفيد 
اخلارطة،  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات 
م���ع���رب���اً ع����ن ت���ف���اوؤل���ه ب����اخل����روج من 
املزيد  وحتقيق  ال�ضعبة  املرحلة  هذه 
وفقاً  والإجن����������ازات  ال���ن���ج���اح���ات  م���ن 

لتوجيهات القيادة الر�ضيدة«.
اإط��ار حر�ص  اأن��ه يف  واجلدير بالذكر 
اأفراد  �ضامة  على  الر�ضيدة  القيادة 
�ضحتهم  ع��ل��ى  والط��م��ئ��ن��ان  املجتمع 
و�����ض����م����ن ال�����ت�����داب�����ر والإج��������������راءات 
الح������رتازي������ة ال����ت����ي ت���ن���ف���ذه���ا دول����ة 
للوقاية  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات 
امل�ضتجد  ك��ورون��ا  انت�ضار  م��ن  واحل���د 
مراكز  اإن�ضاء  مت  فقد   »19  � »كوفيد 
للمواطنني  امل����رك����ب����ة  م����ن  ف���ح�������ص 
الأ�ضبوع،  اأي��ام  طيلة  تعمل  واملقيمني 

والكوادر  ب��ال��ت��ق��ن��ي��ات  جت��ه��ي��زه��ا  ومت 
ال��ط��ب��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة ال���ت���ي ت��ت��ف��ان��ى يف 
للمواطنني  الازمة  الرعاية  تقدمي 
املعاير  لأع����ل����ى  وف����ق����اً  وامل���ق���ي���م���ني 
العاملية، بحيث يتم اإجراء الفحو�ضات 
الازمة خال  دقائق. وبح�ضب اآخر 
على  يوجد  ف��اإن��ه  ر�ضمية  اإح�ضائيات 
امتداد دولة الإمارات 5،554 مركزاً 
م�ضت�ضفى  و145  ال�ضحية،  للرعاية 
ا�ضتيعابية  ب�ضعة  وخ���ا����ص،  ح��ك��وم��ي 
�ضريراً،   14،936 ت��ب��ل��غ  اإج��م��ال��ي��ة 
تف�ضيلية  معلومات  اخلارطة  وتوفر 
وو�ضائل  اجل���غ���راف���ي���ة  امل����واق����ع  ع����ن 
بامل�ضت�ضفيات  اخل���ا����ض���ة  الت�������ض���ال 
ومراكز الرعاية ال�ضحية والعيادات. 

يذكر اأن الهيئة الحتادية للتناف�ضية 
والإح�������ض���اء ح�����ض��دت م���وؤخ���راً جائزة 
املعلومات  ت��ط��ب��ي��ق  ن��ظ��م  يف  ال��ت��م��ي��ز 
اجل����غ����راف����ي����ة ع����ل����ى جم����م����وع����ة من 
تطورها  ال��ت��ي  التفاعلية  اخل���رائ���ط 
و�ضريعة،  دق���ي���ق���ة  ب���ي���ان���ات  ل���ت���وف���ر 
املعلومات  جم���ال  يف  لتميزها  ن��ظ��راً 
القائمة  والإح�����ض��اءات  اجليومكانية، 

على البيانات اجلغرافية.

•• ال�صارقة –الفجر:

وال�ضكوى  والق��رتاح��ات  والطعون  والقانونية  الت�ضريعية  اللجنة  نظرت 
باملجل�ص ال�ضت�ضاري لإمارة ال�ضارقة خال اجتماعها الذي عقدته عن بعد 
با�ضتخدام التقنيات اللكرتونية وذلك �ضباح اأم�ص الثنني ال�ضكاوى الواردة 

اإليها واملحالة من رئي�ص املجل�ص لدرا�ضتها واإبداء الراأي القانوين  .
املجتمع  من  املجل�ص  تلقاها  �ضكوى  وع�ضرين  اأربعة  على  اللجنة  واطلعت 

واأحالها رئي�ص املجل�ص على اللجنة .
وح�ضره  اللجنة  رئي�ص  امل��ازم��ي  اإ�ضحاق  �ضاهني  الدكتور  الجتماع  ت��راأ���ص 
ب��وغ��امن وحممد علي  اللجنة وخليفة حممد  م��رزا مقرر  م��راد  ع��ب��داهلل 
والدكتور  النقبي  �ضعيد علي  األ علي وعلي  جابر احلمادي وحممد �ضالح 
حممد عبداهلل املر النقبي بجانب ح�ضور عبدالعزيز بن خادم رئي�ص ق�ضم 

اللجان الربملانية   .
وتناولت اللجنة روؤاها ب�ضاأن ال�ضكاوى الواردة اإليها وقامت بدرا�ضتها واإبداء 
الراأي القانوين ب�ضاأنها واأكدت  اللجنة ا�ضتقبالها ال�ضكوى الواردة للمجل�ص 

ال�ضت�ضاري من  اجلمهور واملواطنني عن طريق املوقع اللكرتوين للمجل�ص 
..http://www.ccsharjah.gov.ae

وتدار�ضت اللجنة تلك ال�ضكاوى الواردة للمجل�ص ال�ضت�ضاري من  اجلمهور 
ا�ضتوفت تلك  القانوين ب�ضاأنها بعدما  ال��راأي  اإع��داد  واملواطنني وبا�ضرت يف 

ال�ضكاوى �ضروط قبولها.
العامة  الأم��ان��ة  اأن  اللجنة  رئي�ص  امل��ازم��ي  اإ���ض��ح��اق  �ضاهني  ال��دك��ت��ور  واأك���د 
للمجل�ص ال�ضت�ضاري ووفق ن�ص املادة 105 من الائحة الداخلية للمجل�ص 
ال�ضت�ضاري تقبل ال�ضكاوى والقرتاحات دون التقيد بال�ضكل وتعر�ضها على 
اإىل  التقدم  ب�ضاأنها وفق �ضروط  هيئة مكتب املجل�ص للنظر بها والت�ضرف 
مذكورا  قدمها  ممن  موقعة  تكون  اأن  وهي  بال�ضكوى  ال�ضت�ضاري  املجل�ص 

با�ضمه الثاثي وحمل اإقامته وعمله.
من  ال�ضكاوى  تلقى  توا�ضل  للمجل�ص  العامة  الأمانة  باأن  املازمي  واأ�ضاف   
اللجنة  تتوىل  ثم  وم��ن  الكرتونيا  املجل�ص  رئي�ص  على  وتعر�ضها  بعد  عن 
اأو اجلهة احلكومية املخت�ضة  الدائرة  اأن تطلب من  القانونية بحثها ولها 

تقدمي اأية بيانات اإ�ضافية اأو م�ضتندات تراها لزمة لبحث ال�ضكوى

•• دبي– الفجر:

على  الإم����ارات  موا�ضات  حتر�ص 
املتعاملني  م���ع  ت��وا���ض��ل��ه��ا  ت��ع��زي��ز 
املختلفة  ال��ق��ن��وات  ع��رب  وامل��ج��ت��م��ع 
واإح��دى تلك  الغاية،  املكر�ضة لهذه 
ال��ق��ن��وات ه��ي ال��رق��م امل��ج��اين ملركز 
والربيد   8006006 الت�����ض��ال 
 ،info@et.ae الإل�����ك�����رتوين 
ال�ضتجابة  اإىل  امل��وؤ���ض�����ض��ة  و���ض��ع��ت 
والت�ضالت  لا�ضتعامات  التامة 

ور�ضائل الربيد الإلكرتوين الواردة 
اأف������راد املجتمع  ق��ب��ل خم��ت��ل��ف  م���ن 
على  وال��رد  الأويل  الدعم  وتقدمي 
والتن�ضيق  باملتابعة  ال�ضتف�ضارات 

مع الإدارات املخت�ضة يف املوؤ�ض�ضة.
عبيد  علي  حممد  ال�ضيد  واأو���ض��ح 
مبوا�ضات  العمليات  اإدارة  مدير 
الت�����ض��ال يعد  اأن مركز  الإم����ارات، 
اإح�����دى ال��ق��ن��وات ال��رئ��ي�����ض��ي��ة التي 
مع  للتوا�ضل  املوؤ�ض�ضة  خ�ض�ضتها 
و�ضركاء  اأف�������راد  م���ن  م��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا 

م��ن خ��ال فريق  وذل���ك  وجمتمع، 
مع  للتعامل  وم���درب  م��وؤه��ل  عمل 
وال�ضتف�ضارات  امل���ك���امل���ات  ج��م��ي��ع 
24 �ضاعة، مبا  ال���واردة على م��دار 
احلكومة  ت��ط��ل��ع��ات  م����ع  ي��ن�����ض��ج��م 
موا�ضات  وت���وج���ه���ات  ال��ر���ض��ي��دة 
الإمارات واأهدافها ال�ضرتاتيجية.

موا�ضات  ب���اأن  علي  حممد  واأف���اد 
ت���ل���ّق���ت مم���ّث���ل���ة مبركز  الإم����������ارات 
 11،500 م����ن  اأك������ر  الت�������ض���ال 
من  الأول  ال����رب����ع  خ�����ال  م���ك���امل���ة 

الرقم  على   2020 اجل��اري  العام 
وبلغت   ،8006006 امل����ج����اين 
ال��ن�����ض��ب��ة امل��ح��ق��ق��ة ل�����ض��رع��ة ال����رد 
كما   ،96.7% امل��ك��امل��ات  ه��ذه  على 
الربيد  خ��ال  م��ن  امل��رك��ز  ا�ضتقبل 
نحو   info@et.ae الإلكرتوين

اإلكرتونياً. بريداً   1،827
م���رك���ز  اأن  اإىل  ع���ب���ي���د  واأ��������ض�������ار 
ب��ت��ل��ب��ي��ة جميع  ي���ل���ت���زم  الت���������ض����ال 
اخلدمات  ع��ل��ى  املتعاملني  ط��ل��ب��ات 
امل��وؤ���ض�����ض��ة مبختلف  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 

ويحر�ص  ووح����دات����ه����ا،  م���راك���زه���ا 
توقعات  على تقدمي خدمات تفوق 
وحتقق  وامل���ت���ع���ام���ل���ني  اجل����م����ه����ور 
�ضعادتهم، وتوفر الرد على طلبات 
توفرها  التي  للخدمات  املتعاملني 
امل�ضاعدة  خدمة  ل�ضيما  املوؤ�ض�ضة، 
مركبات  وت���وف���ر  ال���ط���ري���ق،  ع��ل��ى 
الفح�ص  وخ����دم����ات  ال��ل��ي��م��وزي��ن، 
ال�ضياقة،  تعليم  وخ��دم��ات  ال��ف��ن��ي، 

وغرها من اخلدمات. 
واأ�ضاف اأن موظفي املركز يخ�ضعون 

وب�ضكل م�ضتمر لربامج تدريبية يف 
وذلك  املتعاملني،  خدمات  جمالت 
تقدمي  ع���ل���ى  احل����ر�����ص  اإط��������ار  يف 
وحتقق  توقعاتهم،  ت��ف��وق  خ��دم��ات 
اأف�ضل  م���ع  وت��ن�����ض��ج��م  ���ض��ع��ادت��ه��م، 
املمار�ضات ومعاير التميز واجلودة 
ال��ع��امل��ي��ة، وحت��ّق��ق يف ال��وق��ت نف�ضه 
الب�ضرية  للموارد  ال�ضتثمار  ح�ضن 

العاملة. 
باأن  العمليات،  اإدارة  مدير  و�ضرح 
موا�ضات  يف  الت���������ض����ال  م����رك����ز 

العام  خ����ال  ا���ض��ت��ق��ب��ل  الإم���������ارات 
املا�ضي 2019 اأكر من 50،000 
ر�ضالة   9،900 يناهز  وم��ا  مكاملة 
اإل����ك����رتون����ي����ة، وي���ع���د امل����رك����ز اأب�����رز 
الت�ضالت  لتلقي  املوؤ�ض�ضة  قنوات 
وامل��اح��ظ��ات وال���ض��ت��ف�����ض��ارات، لذا 
ف��اإن��ه��ا حت���ر����ص ب�����ض��ك��ل دائ�����م على 
بال�ضكل  للتعامل  خدماته  تطوير 
متطلبات  خم��ت��ل��ف  م����ع  الأم�����ث�����ل 
امل���ت�������ض���ل���ني، ع�����رب ال����ت����وا�����ض����ل مع 
وتوفر  اآرائ��ه��م  ل�ضتفتاء  العماء 

ال�ضتبيانات اخلا�ضة  ردوده��م على 
خدمات  ع����ن  امل���ت���ع���ام���ل���ني  ب���ر����ض���ا 
موا�ضات الإمارات، ور�ضا ال�ضركاء 
املجتمعية  اخلدمات  عن  واملجتمع 

التي تقدمها املوؤ�ض�ضة.

•• اأبوظبي-الفجر:

باملجل�ص  والإع��ام  والريا�ضة  وال�ضباب  والثقافة  التعليم  �ضوؤون  جلنة  ناق�ضت 
تقنية  خ��ال  م��ن  بعد  ع��ن  ال��ذي عقدته  اجتماعها  خ��ال  الحت���ادي  الوطني 
املوؤمترات املرئية الفيديو كونفرن�ص، برئا�ضة �ضعادة عدنان حمد احلمادي رئي�ص 
والتعليم،  الرتبية  وزارة  يف  بعد  عن  التعليم  نظام  عن  امل�ضوؤولني  مع  اللجنة، 

مو�ضوع �ضيا�ضة وزارة الرتبية والتعليم يف �ضاأن الإ�ضراف على املدار�ص.
وتتكون جلنة �ضوؤون التعليم من ال�ضادة الأع�ضاء �ضعادة كل من: �ضذى �ضعيد 
عاي النقبي مقرر اللجنة، ود. �ضيخه عبيد الطنيجي، و�ضاره حممد فلكناز، 

وعفراء بخيت العليلي، نا�ضر حممد اليماحي، و�ضرار حميد بالهول.
خال  وا�ضلت  اللجنة  اأن  اللجنة  ع�ضو  فلكناز  حممد  �ضاره  �ضعادة  واأو�ضحت 
الجتماع مناق�ضة مو�ضوع �ضيا�ضة وزارة الرتبية والتعليم يف �ضاأن الإ�ضراف على 
املدار�ص بح�ضور امل�ضوؤولني عن نظام التعليم عن بعد يف وزارة الرتبية والتعليم 
العمليات  امل�ضاعد لقطاع  ال����وزارة  وك��ي��ل  غ��ري��ب  ف��وزي��ة  ���ض��ع��ادة  راأ���ض��ه��م  وع��ل��ى 

املدر�ضية.
وتابعت �ضعادتها اأن اللجنة اتخذت خطوة غر م�ضبوقة يف مناق�ضة هذا املو�ضوع 
من خال اإعداد تقريرين ملناق�ضة املو�ضوع، الأول هو التقرير الرئي�ضي العام 
مبناق�ضة املو�ضوع ككل، والثاين هو تقرير ا�ضتثنائي خا�ص ب� “التعليم عن بعد” 
ملناق�ضة تداعيات اأزمة فرو�ص كورونا “كوفيد 19” واأثره على قطاع التعليم 
تلك  مواجهة  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  بها  تقوم  التي  واجل��ه��ود  ال��دول��ة،  يف 
ال�ضتثنائي  التقرير  اأن هذا  اإىل  “التعليم عن بعد”، لفتة  الأزم��ة من خال 
�ضيلحق بعد النتهاء من اإعداد التو�ضيات اخلا�ضة به بالتقرير الرئي�ضي العام 

للجنة.
وقالت �ضعادة �ضارة فلكناز “ناق�ضنا مع م�ضوؤويل الوزارة ثاثة حماور متعلقة 

بنظام التعليم عن بعد، بحيث ارتبط املحور الأول ب�ضمان و�ضول التعليم عن 
وقد  الأم���ر،  وويل  الطالب  على  تكاليف  دون  الدرا�ضية  احللقات  جلميع  بعد 
رد م�ضوؤولو ال��وزارة موؤكدين اأن ال��وزارة انتهت من اإج��راءات تخ�ضي�ص باقات 
اإنرتنت جلميع الطلبة بالتعاون مع �ضركتي الت�ضالت يف الدولة )ات�ضالت، 
دو( بقيمة رمزية، وذلك بهدف توفر الإنرتنت املطلوب لتلقي الطلبة درو�ضهم 

التعليمية مع مدار�ضهم عن بعد”.
اجلمهور  مع  مبا�ضر  ب�ضكل  توا�ضلوا  اللجنة  اأع�ضاء  اأن  اإىل  �ضعادتها  واأ���ض��ارت 

خال  م��ن  الأمور”  اأول��ي��اء  املعلمني،  “الطلبة،  التعليمية  العملية  وعنا�ضر 
و�ضائل التوا�ضل الجتماعي فيما يتعلق بالتعليم عن بعد، وتعرفوا على اآرائهم 
ومقرتحاتهم وماحظاتهم يف هذا ال�ضاأن، وذلك من اأجل اإثراء النقا�ص حول 

املو�ضوع وطرح اآراء ومقرتحات من اأر�ص الواقع على م�ضوؤويل الوزارة.
اللجنة  اأن  اللجنة  ع�ضو  الطنيجي  �ضيخة  الدكتورة  �ضعادة  ذك��رت  جهتها  من 
ناق�ضت املحور الثاين املتعلق بنظام التعليم عن بعد مع م�ضوؤويل الوزارة والذي 
تطرق اإىل مدى مواءمة متطلبات املنهج التعليمي للمراحل التعليمية املختلفة 

ا�ضتعداد  اللجنة مدى  بعد، كما بحثت  التعلم عن  احل��ايل مع متطلبات نظام 
وكفاءة الكوادر التدري�ضية للقيام باملهام التدري�ضية من خال ا�ضتخدام تقنيات 

التعلم عن بعد.
واأ�ضافت �ضعادتها اأنه مت خال الجتماع ر�ضد خمتلف التحديات حول التعليم 
الأمانة  تكليف  مع  التو�ضيات،  لهذه  اأولية  م�ضودة  اللجنة  وو�ضعت  بعد،  عن 
النهائي  �ضكله  يف  بعد  عن  بالتعليم  اخلا�ص  التقرير  باإعداد  للمجل�ص  العامة 
اإىل  اعتماده  التقرير ال�ضتثنائي بعد  اأن يلحق هذا  اللجنة على  للعر�ص على 

التقرير العام للمو�ضوع.
واأفادت �ضعادة عفراء بخيت العليلي ع�ضو اللجنة اأن اللجنة تطرقت يف املحور 
الدولة  التعليمية يف  التحتية للمنظومة  البنية  الثالث ملناق�ضة مدى جاهزية 
اأثناء  الأم���ور  واأول��ي��اء  الطلبة  تواجه  قد  التي  التقنية  التحديات  بع�ص  حلل 
ا�ضتقبال التعلم عن بعد، ومدى ا�ضتعداد الكادر التقني لتلقي املاحظات و�ضرعة 
التعامل معها وحلها مبا ي�ضمن �ضا�ضة �ضر العملية التعليمية عن بعد على 

خمتلف الأجهزة التقنية ومبا يحقق م�ضتهدفات نظام التعلم عن بعد.
اأ�ضئلة  جميع  على  �ضفافية  بكل  ردوا  ال���وزارة  م�ضوؤويل  ب��اأن  �ضعادتها  ون��وه��ت 
عن  التعليم  بنظام  املتعلقة  الثاثة  املحاور  حول  اللجنة  اأع�ضاء  وا�ضتف�ضارات 
الثاثة  املحاور  تلك  اأن  اإىل  لفتة  الجتماع،  خ��ال  مناق�ضتها  مت  والتي  بعد 
املبا�ضر مع املجتمع مت �ضياغتها  اللجنة من خال توا�ضلها  التي خرجت بها 
�ضعادة  واأ�ضافت  ال��وزارة.  �ضبق الجتماع مع ممثلي  تن�ضيقي للجنة  يف اجتماع 
عفراء العليلي اأن اللجنة �ضتعقد اجتماعها املقبل مع عدد من اأع�ضاء املجل�ص 
الوطني الحتادي من ذوي اخلربة والخت�ضا�ص واأ�ضحاب اخلربات الرتاكمية 
يف القطاع الرتبوي، وذلك لا�ضتفادة من اآرائهم ومقرتحاتهم حول التحديات 
وزارة  “�ضيا�ضة  مو�ضوع  ح��ول  تقريرها  يف  اللجنة  و�ضعتها  التي  والتو�ضيات 

الرتبية والتعليم يف �ضاأن الإ�ضراف على املدار�ص”.

جلنة �لتعليم باملجل�ش �لوطني �لحتادي تناق�ش مع �مل�صوؤولني عن نظام �لتعليم عن بعد �صيا�صة �لوز�رة ب�صاأن �لإ�صر�ف على �ملد�ر�ش

موفرًا الردود على طلبات املتعاملني للخدمات التي توفرها املوؤ�س�سة

مركز �ت�صال مو��صالت �لإمار�ت يتلقى �أكرث من 11,500 مكاملًة خالل �لربع �لأول من 2020

•• ال�صارقة –الفجر:

يف اإطار �ضعي جامعة ال�ضارقة ل�ضمان ا�ضتمرارية العملية التعليمية 
والتزاماً  الدرا�ضية،  وال��ربام��ج  التخ�ض�ضات  خمتلف  يف  لطلبتها 
العربية  الإم����ارات  ال��ت��ي تتخذها دول���ة  ب���الإج���راءات الح��رتازي��ة 
 .)COVID-19( كورونا  فايرو�ص  انت�ضار  من  للحد  املتحدة 
التي  اخل��دم��ات  جميع  بتطوير  باجلامعة  الت�ضجيل  اإدارة  قامت 
كال�ضجات  الر�ضمية  امل�ضتندات  ذل��ك  يف  مبا  اإلكرتونياً،  تقدمها 

الدرا�ضية والإفادات والتي ميكن التقدمي عليها من خال اخلدمة 
الذاتية بنظام بانر. �ضرحت بذلك الأ�ضتاذة رمي الها�ضمي مديرة 
التوا�ضل مع كافة  اأنه قد مت  واأ�ضافت  الت�ضجيل باجلامعة،  اإدارة 
املتاحة لاإعان  اللكرتونية  الو�ضائل  طلبة اجلامعة من خال 
عن طرح جدول امل�ضاقات لف�ضل ال�ضيف 2019-2020 والف�ضل 
من  الطالب  �ضيتمكن  حيث   .2021-2020 اخلريف  الدرا�ضي 
خال الو�ضائل اللكرتونية، من معرفة خدمات الت�ضجيل والدفع 
املتاحة، والتعرف على املر�ضد الأكادميي املعني لكل طالب، وكذلك 

الطاع على رابط فيديو تعليمي ي�ضرح طريقة ت�ضجيل امل�ضاقات 
من خال اخلدمة الذاتية يف نظام بانر، كما ميكن للطلبة معرفة 
مواعيد الت�ضجيل من خال الطاع على اجلدول التف�ضيلي لكل 
الثاين  اب��ت��داًء  من  الت�ضجيل  �ضتبداأ فرتة  درا�ضي، حيث  م�ضتوى 
الثامن  يف  ال��ضيف  لف�ضل  و�ضتنتهي   ،2020 اأب��ري��ل  م��ن  ع�ضر 
�ضهر  م��ن  ال��ث��ال��ث  يف  اخل��ري��ف  ولف�ضل   2020 يونيو  �ضهر  م��ن 
�ضبتمرب2020، علماً اأنه �ضيتم تدري�ص م�ضاقات الف�ضل ال�ضيفي 

بنظام التعليم عن ُبعد. 

ل�سمان �سري العملية التعليمية لطلبتها:

جامعة �ل�صارقة تبد�أ �لت�صجيل �ملبكر للدر��صة 

•• دبي –الفجر: 

من  التعليمية،  دبي  ملنطقة  دعمها  عن  الأ���ض��ول،  لإدارة  و�ضل  جمموعة  اأعلنت 
هذه  وتهدف  احلا�ضوب.  اأجهزة  من  والطاب  املدار�ص  احتياجات  تاأمني  خال 
املبادرة اإىل ت�ضهيل عملية “التعلم عن بعد” التي بداأ العمل بها يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة موؤخراً. 
وقامت و�ضل اأي�ضاً بدعم مدر�ضة حمدان بن را�ضد للتعليم الثانوي يف دبي عرب 
توفر عدد من اأجهزة الآيباد للطاب، للتخفيف عن ذويهم، وم�ضاعدتهم على 
متابعة درو�ضهم وحت�ضيلهم الدرا�ضي، بالتوافق مع اخلطة التي اأطلقتها وزارة 

الرتبية والتعليم، ل�ضمان �ضر العملية التعليمية يف الدولة ب�ضا�ضة.
و�ضل  يف  والت�ضويق  ال��ع��ق��ارات  لإدارة  التنفيذي  امل��دي��ر  حم��م��د،  زي��ن��ب  وق��ال��ت 
تبذلها  التي  اجلهود  يف  اإ�ضهاًما  جانبنا  من  اخلطوة  ه��ذه  “ “متثل  للعقارات: 

ال��ازم ملختلف فئات املجتمع، وم�ضاعدتهم يف  اأجل توفر الدعم  احلكومة من 
وثيقة  بعاقة  نرتبط  اإننا  الراهن.  الظرف  عن  الناجمة  التبعات  على  التغلب 
مع قطاع التعليم يف الإمارة يف اإطار م�ضوؤوليتنا الجتماعية، و�ضنوا�ضل تقدمي 
خدمة  يف  للم�ضاركة  والإب�����داع  ال��ت��ف��وق  على  حلفزهم  للطاب  ال���ازم  ال��دع��م 

وطنهم”.
ويف معر�ص تعليقها، قالت غاية املهري، مديرة منطقة دبي التعليمية: “ “نعرب 
عن �ضكرنا ملجموعة و�ضل على هذه املبادرة الطيبة لإجناح امل�ضرة التعليمية يف 
الإمارة خال الظروف الراهنة، حيث تقدم من خالها منوذًجا لدور ال�ضركات 
احلري�ضة على التاآزر مع املجتمع، وتقدمي الدعم لل�ضرائح امل�ضتحقة للرعاية. 
لقد جاء هذا الدعم يف الوقت املنا�ضب، و�ضينعك�ص بالإيجاب على طابنا ملوا�ضلة 
بتطبيقه هذا  بداأنا  ال��ذي  بعد  التعلم عن  الدرا�ضي من خال نظام  حت�ضيلهم 

الأ�ضبوع”.

و�صل تدعم منطقة دبي �لتعليمية لتاأمني �حتياجات �لطالب للتعلم عن بعد

ت�سم جميع امل�ست�سفيات ومراكز الرعاية ال�سحية والعيادات

�لهيئة �لحتادية للتناف�صية و�لإح�صاء تطلق »خارطة �صحية تفاعلية« يف دولة �لإمار�ت
حممد ح�سن: اإطالق اخلارطة يعك�ش التزام الهيئة بتوفري بيانات تن�سجم مع التحديات العاملية التي نت�ساركها مع العامل يف الفرتة الراهنة

�للجنة �لقانونية  باملجل�ش �ل�صت�صاري لإمارة �ل�صارقة 
تعقد �جتماعها عن بعد و تبحث 24 �صكوى حمالة �إليها
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اأخبـار الإمـارات

•• حتقيق .... رم�صان عطا

تاريخي  اإق��ب��ال  اأك���رب  ال��ع��امل  »ي�ضهد 
ت��ع��ج بجميع  ل��ت�����ض��ب��ح  ال��ب��ي��وت  ع��ل��ى 
، وق�ضاء �ضاعت طويلة  الأ�ضرة  اأفراد 
داخ����ل ال��ب��ي��ت ه���ذا يف ظ���ل الأو����ض���اع 
ال����راه����ن����ة ال����ت����ي ي�������ض���ه���ده���ا ال���ع���امل 
كورونا  فرو�ص  تف�ضي  ب�ضبب  اأجمع 
مع  ومتا�ضياً  )كوفيد19-(  امل�ضتجد 
الإجراءات الحرتازية التي اتخذتها 
ال���دول���ة ح��ف��اظ��اً ع��ل��ى اأم���ن و�ضامة 
اجلميع وحملة التعقيم التي ت�ضهدها 
الإمارات وحظر التجوال من ال�ضاعة 
الثامنة ليا ويف هذا التحقيق �ضاألنا 
الأ����ض���ر العربية  اأف�����راد  ���ض��ري��ح��ة م��ن 

ملزايا وعيوب اجللو�ص يف البيت »
قا�ضم  حم���م���د  ق������ال  ال����ب����داي����ة  ويف 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�ضركة  ال��رئ��ي�����ص  ال��ع��ل��ي، 
الفرتة  ه��ذه  ،اإن  الوطنية  ال�ضكوك 
ال��دول، فاإنها  رغم �ضعوبتها على كل 
الأطفال  لتعليم  الأن�ضب  الوقت  تعد 
اأهمية  ع��ن  امل��ال��ي��ة  ثقافتهم  وزي�����ادة 
الدخ�����ار، م��ف�����ض��راً ذل���ك ب���اأن الدخ���ار 
يتيح تاأمني �ضبكة اأمان �ضد اأي طارئ، 
وال��وق��ت احل���ايل يعد م��ث��اًل للظرف 
ال���ط���ارئ ال����ذي ي��ج��ب الدخ�����ار فيه، 
لتايف اأخطاره على الأ�ضرة واملجتمع، 
هذه  يف  ال�ضغار  ت�ضجيع  يجب  وتالياً 
الفرتة على الدخار، من خال و�ضع 
بهم،  اخلا�ضة  احل�ضالة  يف  امل�ضروف 
ما �ضوف يرتك اأثراً طيباً يف نفو�ضهم، 
وي��ع��د م���ب���ادرة م�����ض��اع��دة ودع����م لهم 

حتفزهم على ال�ضتمرار يف الدخار.
هم  الأط���ف���ال  اأن  اإىل  ال��ع��ل��ي  واأ����ض���ار 
م�����ض��ت��ق��ب��ل الق��ت�����ض��اد، واإع�������داد جيل 
مل�ضتقبل  يوؤ�ض�ص  الدخ���ار  على  تربى 
امل���خ���اط���ر وال���ت���ح���دي���ات  ي��خ�����ض��ى  ل 
التي  اخل��ط��وات  احت�ضاب  على  وق���ادر 
اإك�ضاب  اأهمية  اأن  اأو�ضح  و  يخطوها. 
ال�����ض��غ��ار ث��ق��اف��ة الدخ�������ار، ت��ك��م��ن يف 
ال�ضتهاكي  الإن���ف���اق  ع��ن  اإب��ع��اده��م 
بني  التمييز  وتعليمهم  امل���ربر  غ��ر 
الآباء  نا�ضحاً  والكماليات،  الأولويات 
البقاء  ف���رتة  ب��ا���ض��ت��غ��ال  والأم����ه����ات 
الأطفال  م�ضاركة  اأج��ل  من  املنزل  يف 
تعلمهم  م�ضلية  اإلكرتونية  األ��ع��اب  يف 
كيفية التعامل مع املال، وهي متوفرة 

جماناً على املواقع الإلكرتونية.
حممد  الجتماعي  الأخ�ضائي   وبنّي 
النا�ص  ا�ضتيعاب  ع���دم  ب���اأن  احل��م��زة، 
اأن  �ضببها  امل��ن��زل  يف  اجل��ل��و���ص  لفكرة 
متثل  ول  اأ�ضحابها،  ت�ضبه  ل  البيوت 
لهم ملجاأ للراحة ، راحة الروح وراحة 
ي�ضتطيع  ل  ال����ذي  ف��امل��ك��ان  اجل�����ض��د، 
الفرد اأن يجل�ص فيه دون عمل اأي �ضي 
لي�ص  اإليه فهو  بالن�ضبة  كافياً  ويكون 
ببيت له. واأ�ضاف احلمزة اإذا بيتك مل 
يكن اأنت فلن ت�ضتطيع اأن ترجع اإليه 

تكون  اأن  وحت��ت��اج  ف��ي��ه،  تبقى  اأن  ول 
خارجه خوفاً من املواجهة، اأما البيت 
الذي ي�ضبهك فلن ترغب يف اخلروج 
ي��ك��ف��ي��ك، وه���ن���اك قاعدة  م��ن��ه لأن�����ه 
 Make it yours،« مهمة تقول 
ي�ضبه  make it home« فاملكان 
وطاقاتهم  اأرواحهم  وي�ضبه  اأ�ضحابه، 
واأفكارهم ومبادئهم واأذواقهم، فكيف 

نفعل ذلك؟ 
اأن يكون للبيت ن�ضيب  احلر�ص على 
العامل؛  ح��ول  لاأ�ضرة  �ضفرة  كل  من 
لأن الهدف تاأثيث البيت بالذكريات، 
وب����امل���������ض����اع����ر احل������ل������وة ال�����ت�����ي متت 
لي�ضت  املريحة  فالبيوت  معاي�ضتها، 
واإمنا  اأفخمها  ول  البيوت  اأك��رب  ه��ي 
ذات  احل���ب،  على  املبنية  ال��ب��ي��وت  ه��ي 
التفا�ضيل العميقة واإن كانت ب�ضيطة، 
ك��امل��راي��ا ال��ت��ي مت ���ض��راوؤه��ا م��ن بازار، 
الباهتة  ال��ل��وح��ة  امل��ك�����ض��ور،  ال������ربواز 

وحتى يف ال�ضجادة القدمية.

املنزل  يف  النباتات  وج��ود  ف��اإن  كذلك 
ي�����ض��ف��ي ع��ل��ي��ه��ا احل���ي���وي���ة وال���راح���ة 
للزراعة  اأن  كما  الإيجابية،  والطاقة 
امل��ن��زل يبدو  ف��وائ��د فهي جتعل  ع��دة 
تنقي  امل����زاج،  حت�ضن  اأج��م��ل،  مبظهر 
اجل�����و، وق����د اأث���ب���ت���ت ال����درا�����ض����ات اأن 
مل���ن ي��ع��ت��ن��ي ب��ال��ن��ب��ات��ات ف��ر���ض��ة اأق���ل 
النوبات  بن�ضبة%30 للح�ضول على 

القلبية.
اخلاجة،  اأم�����رة  ال���دك���ت���ورة  واأك������دت 
ا�ضت�ضارية طب الأ�ضرة ومديرة مراكز 
بال�ضارقة،  الأولية  ال�ضحية  الرعاية 
للتوعية  الوطني  الفريق  يف  وع�ضو 

بفرو�ص كورونا،
الرتكيز  تتطلب  احلالية  املرحلة  اأن 
بتجنب  امل����ج����ت����م����ع  ت����وع����ي����ة  ع����ل����ى 
ال���ت���ج���م���ع���ات، واجل����ل����و�����ص ب���امل���ن���زل، 
الق�ضوى،  لل�ضرورة  فقط  واخل���روج 
امل����ن����زل هي  ف���م���رح���ل���ة اجل���ل���و����ص يف 
الأ�ضا�ص للوقاية من املر�ص، واجلميع 

م�ضرتك يف امل�ضوؤولية.
تقليل  امل���ف���رت����ص  م����ن  اإن������ه  وق����ال����ت 
م�ضافحة  وجتنب  العائلية،  الزيارات 
ال�������ض���ن، ومع  ال���ك���ب���ار يف  ال����وال����دي����ن 
احلر�ص على التعقيم وغ�ضل اليدين، 
واإذا كان هناك توجيهات ملنع الزيارات 
ي��ج��ب ات��ب��اع ت��ل��ك ال��ت��ع��ل��ي��م��ات، وثمة 
جتارب اأثبتت جدوى البقاء يف املنزل، 
ال�ضيطرة على  ا�ضتطاعت  فنجد دوًل 
امل��ر���ص م��ن خ���ال ال��ب��ق��اء يف املنزل 

واأخرى تهاونت وتف�ّضى فيها املر�ص.
الدولة  اإن  اخلاجة  الدكتورة  وقالت 
اتخذت �ضل�ضلة من اخلطوات ال�ضريعة 
للتعاطي مع هذا الفرو�ص لحتوائه 
العديد  و����ض���در  ع��ل��ي��ه،  وال�����ض��ي��ط��رة 
الكل م�ضوؤول  وال��ي��وم  ال��ق��رارات،  م��ن 
و����ض���ري���ك، م���ن اأج�����ل ال��ق�����ض��اء على 
التوعية  اأن  اإىل  م�ضرًة  ال��وب��اء.  ه��ذا 
اأكر  املجتمع  اأف��راد  جعا  والتثقيف 

وعياً وحفاظاً على ال�ضحة.

ا�ضت�ضاري  احل���م���ادي  اأن�����ور  د.  وق����ال 
يف  اجللدية  الأم��را���ص  �ضعبة  ورئي�ص 

جمعية الإمارات الطبية:
ت�ضتلزم  ال�ضحية  امل�ضاكل  بع�ص  اإن 
ومن  عليها  لل�ضيطرة  معينة  طريقة 
خا�ضة  امل���ن���زل،  يف  اجل��ل��و���ص  �ضمنها 
اأنه ل يوجد عاج ولقاح، ونحن بني 
خيار اجللو�ص يف املنزل اأو امل�ضاهمة يف 
زيادة عدد امل�ضابني بفرو�ص كورونا، 
وه�����ذا ي�����ض��ت��دع��ي اّت����ب����اع الإر������ض�����ادات 
والتعليمات التي �ضرحت بها اجلهات 
املنزل،  يف  والبقاء  بالدولة،  ال�ضحية 
الق�ضوى،  لل�ضرورة  فقط  واخل���روج 
فيه  املو�ضوع  اأن  البع�ص  يعتقد  وق��د 
م��ب��ال��غ��ة وف����رط، ول��ك��ن احل��ق��ي��ق��ة اأن 
واجلهات  �����ض����روري،  الإج��������راء  ه����ذا 
ولبد  التقدير  على  اأق���در  ال�ضحية 
من التكاتف والعمل مع تلك اجلهات 
اجلهات  مل�ضاعدة  امل�ضوؤولية  وحت��م��ل 
املر�ص،  ع��ل��ى  ل��ل�����ض��ي��ط��رة  ال�����ض��ح��ي��ة 

واللتزام  ب��ال��ب��ي��ت  اجل��ل��و���ص  وع��ل��ي��ن��ا 
ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات، ول ن��ع��ر���ص ح��ي��اة من 

نحب للخطر.
ون�������ض���ت���غ���ل ف������رتة الل������ت������زام امل���ن���زيل 
بالفائدة، ونحتاج اإىل اخللوة ملراجعة 
اأن��ف�����ض��ن��ا، واإجن������از الأم������ور ال���ت���ي قد 

اأجلناها ملرات عدة.
�ضيف،  اأب��و  حممود  الدكتور  واق��رتح 
اخلبر املايل، على الآباء اأن ي�ضتغلوا 
فرتة البقاء يف املنزل، ملناف�ضة الطفل 
يكون هناك مبلغ  الدخ���ار، بحيث  يف 
حم�����دد ي���ج���ب ادخ���������اره ي���وم���ي���اً من 
امل�ضروف، ويف حال قام بادخار املزيد، 

هنا تبداأ املناف�ضة معه.
م�ضاركة  اأي�����ض��اً  اأن����ه مي��ك��ن  واأو����ض���ح 
الطفل يف اإعداد خطة توفر ب�ضيطة 
لتحقيق هدف ما، فعلى �ضبيل املثال، 
لعبة  �ضراء  يرغب يف  الطفل  ك��ان  اإذا 
م�ضاعدته  الأه�����ل  ع��ل��ى  ف��ي��ج��ب  م����ا، 
ل��و���ض��ع خ��ط��ة م��ال��ي��ة ل��ل��ت��وف��ر من 

اأج���ل ���ض��رائ��ه��ا، واإخ���ب���ار ال��ط��ف��ل باأنه 
امل��ال، متكن من احل�ضول  كلما ادخر 
على اللعبة التي يرغب فيها يف وقت 
العديد  هناك  اأن  اإىل  م�ضراً  اأ���ض��رع، 
ا�ضتخدامها  ميكن  التي  الأل��ع��اب  من 
التعامل  اأ�ضا�ضيات  الأط��ف��ال  لتعليم 

مع املال. 
يوبا  »ج���ي���وت���ي  ال����دك����ت����ورة  واأك��������دت 
يف  الباطني  الطب  اأخ�ضائية  ده��اي«، 
تعدُّ  دبي  املنخول،   - اأ�ضرت  م�ضت�ضفى 
ه��ذه ال��ت��داب��ر وق��ائ��ي��ة يف ظ��ل تزايد 
عدد الأ�ضخا�ص الذين يظهرون نتائج 
فح�ص اإيجابية بفرو�ص كوفيد 19، 
الت�����ض��ال مع  اأن  ي��ت��م��ث��ل اخل��ط��ر يف 
جم��م��وع��ات ك��ب��رة م��ن ال��ن��ا���ص يوؤدي 
اإىل تفاقم انتقال الفرو�ص وبالتايل، 
من خال جتنب التجمعات الكبرة، 
فاإننا بذلك نلعب دوراً كبراً ورئي�ضياً 
وانطاقاً  ال��ع��دوى،،  انت�ضار  وق��ف  يف 
من اإح�ضا�ضنا بامل�ضوؤولية الجتماعية 

ب��ذل��ك جل��م��ي��ع ال�ضعب  ن��دي��ن  ف��اإن��ن��ا 
هذه  على  يعي�ضون  الذين  الإم��ارات��ي 
ندعم  بذلك  ونكون  الطيبة،  الأر���ص 
القيادة  التي تبذلها  اجلهود احلثيثة 
انت�ضار الفرو�ص  الر�ضيدة للحد من 

مبا ي�ضب يف م�ضلحتنا جميعاً.
املجل�ص  ب��ال��ه��ول، ع�ضو  ���ض��رار  وق���ال 
التنفيذي  امل��دي��ر  الحت���ادي  الوطني 

ملوؤ�ض�ضة وطني الإمارات:
من  ونقلل  التعليمات  نتبع  اأن  يجب 
خروجنا ولن�ضلي مع اأبنائنا يف املنزل 
ولرنعى بع�ضنا البع�ص، م�ضاهمة منا 
يف احلفاظ على الوطن، ول نكن �ضبباً 
يف ن�ضر هذا املر�ص بتعري�ص من نحب 
للخطر. واأ�ضاف كوننا جزءاً من هذا 
الوطن، نرى باأننا حتت املجهر لنبداأ 
ب���احل���ف���اظ ع��ل��ى وط��ن��ن��ا ال���غ���ايل من 
واأبنائنا  اأهلنا  على  املحافظة  خ��ال 
ب��ات��ب��اع ال��ت��و���ض��ي��ات وال��ت��ع��ال��ي��م التي 
اجللو�ص  يف  اح��رتازي��اً  الدولة  تعلنها 
اإل للحاجة  امل��ن��زل وع��دم اخل���روج  يف 
اعتربها  ال���ت���ي  ال��ت��ج��م��ع��ات  وجت���ن���ب 
ب��ام��ت��ي��از. ول���و نظرنا  واج���ب���اً وط��ن��ي��اً 
التي نحن  الفر�ضة  اإىل تلك  بو�ضوح 
فيها اليوم ب�ضبب هذا املر�ص وب�ضبب 
والإج�����راءات  الغالية  دول��ت��ن��ا  ح��ر���ص 
الدولة،  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  الح���رتازي���ة 
ل��راأي��ن��اه��ا ف��ر���ض��ة ���ض��ان��ح��ة ل��ن��ا يف مّل 
�ضمل اأ�ضرنا واملحافظة على متا�ضكها، 
بل ملراجعة اأنف�ضنا وتق�ضرنا يف حق 
اأبنائنا برعايتهم وتعليمهم و�ضونهم 
مما قد ي�ضيء لهم وينقل لهم املر�ص 
ال�����ذي ق���د ي���وؤث���ر يف ���ض��ح��ت��ه��م. من 
اأ�ضرة،  ربه  اأكدت دينا حممد،  جانبها 
لتق�ضى  ال���ف���رتة   ه���ذه  ت�ضتغل  اأن��ه��ا 
ال���وق���ت م���ع ال��ع��ائ��ل��ة وت���واظ���ب على 
درجات  اأعلى  اإىل  لت�ضل  يديها  غ�ضل 
املناعة كما تتناول فيتامني �ضى يوميا 
املزدحمة  الأم���اك���ن  جت��ن��ب  وحت�����اول 
وت��ن��اول ال��ط��ع��ام داخ���ل امل��ن��زل فقط. 
من  م�ضتفيدة  ال��زوج��ة  دي��ن��ا  وق��ال��ت 
اأط��ف��ال��ه��ا وزوج���ه���ا يف البيت  ج��ل��و���ص 
مل�ضاعدتها يف الأعمال املنزلية والأهم 
تقدير اأفراد الأ�ضرة لها ب�ضبب م�ضقة 
الأعمال املنزلية التى تقع على عاتق 
الزوجة يف الأي��ام العادية ، وهذا يعّد 
اأكرب ا�ضتفادة حظيت بها املراأة ب�ضبب 
جلو�ص الأ�ضرة يف البيت. وترى رحاب 
حم���م���ود رب����ة م���ن���زل: اأن ال���ب���ق���اء يف 
تف�ضي فرو�ص كورونا  املنزل لتجنب 
اأن  اإل  اأم����ر غ���ر اع���ت���ي���ادي،  امل���ط���ور، 
ه���ذه ال��ف��رتة مي��ك��ن ال���ض��ت��ف��ادة منها 
يف زيادة التقارب مع الأبناء ، وتعزيز 
والبعد   ، ال���واح���دة  الأ����ض���رة  ت���راب���ط 
ع��ن ان�����ض��غ��الت ال��ع��م��ل واحل��ي��اة التي 
كانت عبئا على كل اأ�ضرة ،،  لنجد اأن 
التواجد يف البيت له مزايا كرة على 

اأفراد العائلة . 

�سعارنا »خّلك يف البيت«

فر�صة لتعزيز �لرو�بط �لأ�صرية ومنافع كثرية للن�صاء و �لأطفال 

•• دبي-الفجر: 

ي��وا���ض��ل ب��ري��د الإم�����ارات مم��ار���ض��ة اأع��م��ال��ه ب�ضكل اع��ت��ي��ادي يف ظ��ل هذه 
عدد  تقلي�ص  مع  احليوية  اخل��دم��ات  قطاعات  اأح��د  باإعتباره  ال��ظ��روف 
اإمارة  يف  املتعاملني  �ضعادة  مراكز  جميع  يف  موؤقت  ب�ضكل  العمل  �ضاعات 
دبي. وياأتي هذا القرار متا�ضياً مع اأحدث توجيهات اللجنة العليا لإدارة 
اإىل احتواء تف�ضي فرو�ص كورونا  الأزم��ات والكوارث يف دبي، والرامية 

امل�ضتجد “كوفيد19”. 

�ضعادة  تعمل جميع مراكز   ،2020 اأبريل   6 الثنني  اأم�ص  من  اعتباراً 
فقط  ظ��ه��راً   2 وحتى  �ضباحاً   9 ال�ضاعة  م��ن  دب��ي  اإم���ارة  يف  املتعاملني 
الأ�ضبوع  نهاية  عطلة  خ��ال  مكاتبنا  و�ضتغلق  م�ضائية(  ف��رتات  )ب��دون 

)اجلمعة وال�ضبت(، فيما �ضت�ضتمر خدمات التو�ضيل كاملعتاد.
بالتوجيهات  اإىل توخي احل��ذر والل��ت��زام  الإم���ارات اجلميع  يدعو بريد 
احلركة،  على  املفرو�ضة  والقيود  الجتماعي  التباعد  ب�ضاأن  احلكومية 
ويطلب من الزوار الكرام اللتزام باإر�ضادات ال�ضحة وال�ضامة وارتداء 

الأقنعة والقفازات اأثناء زيارة املراكز التابعة له.

بدل  الإلكرتونية  اخلدمات  ا�ضتخدام  موا�ضلة  للمتعاملني  ميكن  كما 
وجتديد  ا�ضتئجار  تت�ضمن:  والتي  املتعاملني،  �ضعادة  مراكز  زي��ارة  من 
ال�ضناديق الربيدية، ف�ضًا عن طلب خدمات ا�ضتام ال�ضحنات املحلية 
ال�ضريعة وال�ضحنات املحلية الدولية �ضمن خدمة “برمييوم”. كما �ضيتم 
اإيقاف اإرجاع الطرود التي تنتظر ا�ضتامها يف مكتب الربيد اإىل املر�ضل 
اأما ب�ضاأن طلب التو�ضيل فيمكن  اإ�ضعار اآخر،  اإذا مل يتم حت�ضيلها حتى 
طلب  خال  من  �ضامتهم  على  واحلفاظ  اأمورهم  ت�ضهيل  للمتعاملني 
ات�ضال  التوا�ضل مع مركز  ر�ضوم رمزية عرب  �ضحناتهم مقابل  تو�ضيل 

املتعاملني والتن�ضيق معهم لهذه اخلدمة.
كما اأعلن بريد الإمارات عن اإغاق بع�ص مراكز �ضعادة املتعاملني موؤقتاً 
ب�ضبب اإغاق املبنى/ املن�ضاأة، وهي: فرعي مركز مت دملا وجزيرة دا�ص يف 
املايل  دبي  املتعددة، ومركز  لل�ضلع  دبي  تيكوم، ومركز  وف��روع  اأبو ظبي، 
العاملي، ومكتب واحة دبي لل�ضليكون، والرا�ص، واخل��ور، ونايف يف دبي؛ 
دائرة  وف��رع  اخليمة  راأ����ص  يف  القت�ضادية  اخليمة  راأ����ص  منطقة  وف��رع 
اإىل  املتعاملني  الإم��ارات  بريد  ويدعو  ال�ضارقة،  يف  القت�ضادية  التنمية 

التوجه اإىل فروعه الأخرى.

• اأمرية اخلاجة: دوًل ا�ستطاعت ال�سيطرة على املر�ش من خالل البقاء يف املنزل 
احلمادي: نحتاج اإىل اخللوة ملراجعة اأنف�سنا، واإجناز الأمور التي قد اأجلناها ملرات عدة • اأنور 
• �سرار بالهول: فر�سة �سانحة لنا يف مّل �سمل اأ�سرنا واملحافظة على متا�سكها
ثقافة الدخار، تكمن يف اإبعادهم عن الإنفاق غري املربر ال�سغار  اإك�ساب  اأهمية  العلي:  • حممد 
• حممد احلمزة اإذا بيتك مل يكن اأنت ؛فلن ت�ستطيع اأن ترجع اإليه ول اأن تبقى فيه

• حممود اأبو �سيف: العديد من الألعاب ميكن ا�ستخدامها لتعليم الأطفال اأ�سا�سيات احلياة 
التدابري وقائية يف ظل تزايد عدد الأ�سخا�ش الذين يظهرون نتائج فح�ش اإيجابية هذه  يوبا:  • جيوتي 
• دينا حممد: ا�ستفدت من جلو�ش زوجي واأطفايل يف البيت مل�ساعدتي يف الأعمال املنزلية
• رحاب حممود: هذه الفرتة ميكن ال�ستفادة منها يف زيادة التقارب مع الأبناء

متا�سيًا مع التوجيهات احلكومية لحتواء تف�سي فريو�ش كورونا امل�ستجد

بريد �لإمار�ت يقّل�ش �صاعات �لعمل يف مر�كزه بدبي
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اأخبـار الإمـارات

�ملك�تب �لإع��المي حلك��وم��ة �ل�فجرية ي�ص��در كت�اب حم��د �ل�ص��رقي 2019

•• الفجرية-وام:

اأ�ضدر املكتب الإعامي حلكومة الفجرة الكتاب ال�ضنوي "�ضاحب ال�ضمو 
توثيقياً  ُيعد مرجعاً  ال��ذي  2019" و  ال�ضرقي  ال�ضيخ حمد بن حممد 
�ضامًا يعر�ص اأبرز اأن�ضطة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حمد بن حممد ال�ضرقي 
ع�ضو املجل�ص الأعلى حاكم الفجرة على مدار عام 2019. يوثق الكتاب 
- الذي توزع على خم�ضة ف�ضول - اأهم الن�ضاطات والفعاليات التي �ضارك 
فيها �ضاحب ال�ضمو حاكم الفجرة، بعدد من املنا�ضبات العامة التي تتعلق 
مبواطني الإم���ارة ودول��ة الإم���ارات ول��ق��اءات �ضموه مع ع��دد من ال�ضيوخ 
والوزراء وم�ضوؤويل و�ضفراء عدد من دول اخلليج العربية والدول العربية 
والدينية  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  وال�ضخ�ضيات  والأجنبية  والإ�ضامية 
والثقافية، عاوة على لقاءاته على ال�ضعيد العربي وال��دويل، التي كان 

اأبرزها م�ضاركات �ضموه مرتاأ�ضاً، وفد الدولة يف القمم العربية والعاملية.
الأوربية يف �ضرم  العربية  القمة  . فقد �ضارك �ضموه يف  ال�ضيخ  قمة �ضرم 
ال�ضيخ واأكد يف كلمته التي وزعت على احل�ضور اأثناء انعقاد اأعمال القمة 
اأن الإمارات تقدم اليوم مثاًل يحتذى مل�ضتقبل متفائل يقوم على الت�ضامح 
والتعاي�ص والتاآخي يحب احلياة ويعمل على ا�ضتدامة الأمن وال�ضتقرار 

والتقدم والنماء.
العربية  الإم���ارات  دول��ة  وفد  الفجرة،  حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  تراأ�ص  كما 
املتحدة يف القمة العربية بتون�ص بدورتها العادية الثاثني و التقى �ضموه 
ال�ضباح  اجلابر  الأحمد  �ضباح  ال�ضيخ  ال�ضمو  القمة �ضاحب  على هام�ص 
اأم���ر دول���ة ال��ك��وي��ت ال�ضقيقة وا���ض��ت��ع��ر���ص م��ع��ه امل��و���ض��وع��ات ال��ت��ي متت 

كلمات �ساحب ال�سمو حاكم الفجرية 
و ي�ضتعر�ص الكتاب اأهم الكلمات التي وجهها حاكم الفجرة، يف املنا�ضبات 
الوطنية، اأبرزها منا�ضبة يوم ال�ضهيد حيث وجه كلمة، عرب جملة "درع 
والتمجيد  للفخر  يوماً  �ضيبقى  ال�ضهيد"  "يوم  اأن  فيها  اأك��د  الوطن" 
والتبجيل لأ�ضماء ال�ضهداء اخلالدة عرب الزمان، وبنورهم الذي ي�ضيء 
العزة والبطولت و�ضيبقى ما قدموه يف  ال��ربرة دروب  الإم��ارات  لأبناء 
�ضاحات املجد وال�ضرف اللبنة الأ�ضا�ضية التي نبني عليها الإجناز ونحمي 

منها وخلفها الحتاد ومكت�ضباته .

املرا�سيم والقوانني 
ال�ضمو  اأ�ضدرها �ضاحب  التي  والقوانني  املرا�ضيم  اأهم  الكتاب  و ير�ضد 
ال�ضيخ حمد بن حممد ال�ضرقي خال عام 2019، ويف مقدمتها اإ�ضدار 
مر�ضوم باإعادة ت�ضكيل جمل�ص اإدارة موؤ�ض�ضة الفجرة لتنمية املناطق .. 
كما اأ�ضدر �ضموه القانون رقم 2 ل�ضنة 2019 القا�ضي بت�ضكيل جلنة 

تطوير اإمارة الفجرة .
حاكم  ال�ضمو  ���ض��اح��ب  زي����ارات  ال��ك��ت��اب  وي�ضتعر�ص   . تفقدية  ج���ولت 
واأبرزها  الإم��ارة،  املن�ضاآت القت�ضادية واخلدمية يف  الفجرة لعدد من 
نهيان ممثل  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ حمدان  �ضمو  و  �ضموه  بها  ق��ام  اجلولة 
�ضوامع  اإىل  الأح��م��ر  ال��ه��ال  هيئة  رئي�ص  الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م 
القاب�ضة  الظاهرة  ل�ضركة  التابعة  الفجرة  ب��اإم��ارة  للحبوب  الحت���اد 
اإحدى ال�ضركات الإماراتية العاملة يف املجال الزراعي.. واطلع �ضموهما 
يف  وم�ضاهمتها  التخزينية  و�ضعتها  لل�ضوامع  الت�ضغيلية  العمليات  على 

مناق�ضتها �ضمن جدول اأعمال القمة و اأعربا عن ثقتهما ب�ضدور قرارات 
وتو�ضيات اإيجابية عن القمة.

املجل�ص  ع�ضو  ال�ضرقي  حممد  بن  حمد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  التقى  و 
املتحدة  العام لاأمم  الأمني  اأنطونيو غوتري�ص  الفجرة  الأعلى حاكم 
الكتاب  ويعر�ص   . ال��وط��ن  ق��ادة  العربية.  القمة  اأع��م��ال  ���ض��ارك يف  ال��ذي 
اإىل  الفجرة  حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  الوطن" ح�ضور  "قادة  ف�ضل  �ضمن 
جانب اأ�ضحاب ال�ضمو حكام الإمارات و�ضمو اأولياء العهود ونواب احلكام 
وال�ضيوخ و�ضيوف الدولة، مرا�ضم الحتفال باليوم الوطني ال� 48 لدولة 
الريا�ضية  زاي��د  مدينة  ا�ضتاد  يف  اأق��ي��م  ال��ذي  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
ال�ضمو  �ضاحب  الأولني" برعاية  "اإرث  �ضعار  اأبوظبي حتت  العا�ضمة  يف 

ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة "حفظه اهلل".
اأ�ضحاب  مع  الفجرة  حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  م�ضاركة  الكتاب  يوثق  كما 
الدينية  واملنا�ضبات  والأع��ي��اد  الأف���راح  وال�ضيوخ  الإم����ارات  حكام  ال�ضمو 
والجتماعية . وي�ضتعر�ص الكتاب �ضمن هذا الف�ضل، تاأدية �ضاحب ال�ضمو 
ال�ضيخ حمد بن حممد ال�ضرقي اإىل جانب اأ�ضحاب ال�ضمو اأع�ضاء املجل�ص 
العهود وال�ضيوخ، �ضاة اجلنازة  واأولياء  الإم��ارات  الأعلى لاحتاد حكام 
نهيان وذلك مب�ضجد  اآل  زايد  �ضلطان بن  ال�ضيخ  له  املغفور  على جثمان 
ال�ضيخ �ضلطان بن زايد الأول يف منطقة البطني يف اأبوظبي. كما يت�ضمن 
ف�ضل " قادة الوطن" تلقي �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حمد بن حممد ال�ضرقي 
التعازي من اأ�ضحاب ال�ضمو واأولياء العهود وال�ضيوخ يف وفاة املغفور لها 
ال�ضيخة �ضيخة بنت �ضلطان ال�ضامي والدة اأخيه ال�ضيخ �ضالح بن حمد 

ال�ضرقي رئي�ص دائرة ال�ضناعة والقت�ضاد بالفجرة.

الطوارئ  ح��الت  يف  ل�ضتخدامها  احلبوب  من  وطني  احتياطي  اإن�ضاء 
وبطريقة  منا�ضبة  باأ�ضعار  الأ�ضا�ضية  ال�ضلع  على  امل�ضتهلكني  وح�ضول 
اأ�ضرع. و يوثق الكتاب قيام �ضاحب ال�ضمو حاكم الفجرة بجولة تفقدية 
مبيناء الفجرة لاإطاع على �ضر العمليات التطويرية التي جتري يف 
ميناء الفجرة والتي ت�ضتهدف اإن�ضاء حمطة حاويات جديدة يف ميناء 
خلدمة  العماقة  ال�ضفن  با�ضتقبال  ت�ضمح  عميقة  باأر�ضفة  الفجرة 
القارة  و�ضبه  الهندي  واملحيط  اخلليج  اأ���ض��واق  يف  وال�ضركاء  العماء 

الهندية.
و تناول الكتاب تفقد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حمد بن حممد ال�ضرقي �ضر 
الفجرة  يف   2019 الحت��ادي  الوطني  للمجل�ص  النتخابية  العملية 
واآلية الت�ضويت وا�ضتكمال الناخبني اإجراءاتهم بكل ي�ضر و�ضهولة وفق 

العملية املعتمدة .
املنا�ضبات العامة واللقاءات . و يعر�ص الكتاب ال�ضنوي مل�ضاركات �ضاحب 
ال�ضمو حاكم الفجرة يف عدد من املنا�ضبات العامة التي تتعلق مبواطني 
الإمارة ودولة الإمارات و يوثق للقاءاته مع عدد من ال�ضيوخ و الوزراء 
العربية و  ال��دول  و  العربية  و م�ضوؤويل و �ضفراء عدد من دول اخلليج 
الإ�ضامية و الأجنبية و ال�ضخ�ضيات ال�ضيا�ضية و القت�ضادية و الدينية 
الفجرة  اإم���ارة  زارت  التي  والعاملية،  العربية  والإع��ام��ي��ة  والثقافية 
خال العام 2019، اإ�ضافة اإىل ا�ضتقبال القيادات والفعاليات املختلفة 

من الإمارات واأبناء الفجرة.
و تزامن اإطاق الكتاب مع الفيديو ال�ضنوي الذي يوثق لهذه الفعاليات 

بال�ضوت وال�ضورة اأي�ضاً.

العدد 12903 بتاريخ 2020/4/7   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 2035/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/3983 جتاري جزئي ، 

ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 144444.46 درهم( ، �ضاما للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعان : م�ضرف الإمارات الإ�ضامي - م�ضاهمة عامة - �ضفته بالق�ضية : طالب 

التنفيذ  وميثله : جابر را�ضد حممد جابر را�ضد ال�ضامي - �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعانه : 1- �ضعيده خمي�ص علي �ضامل الن�ضاي - �ضفته  بالق�ضية : منفذ �ضده - 

جمهول حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )144444.46( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12903 بتاريخ 2020/4/7   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 1758/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/3965 جتاري جزئي ، 

ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 144633.22 درهم( ، �ضاما للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعان : م�ضرف الإمارات الإ�ضامي - م�ضاهمة عامة - �ضفته بالق�ضية : طالب 

التنفيذ  وميثله : جابر را�ضد حممد جابر را�ضد ال�ضامي - �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعانه : 1- احمد جميل ح�ضن احل�ضن املن�ضوري - �ضفته  بالق�ضية : منفذ �ضده 

- جمهول حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )144633.22( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12903 بتاريخ 2020/4/7   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 1266/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 244/2019 جتاري جزئي ، ب�ضداد املبلغ 
املنفذ به وقدره ) 40.262.955.5 درهم( ، �ضاما للر�ضوم وامل�ضاريف 

طالب الإعان : بنك المارات دبي الوطني �ص.م.ع - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ  وميثله 
: جابر را�ضد حممد جابر را�ضد ال�ضامي - �ضفته بالق�ضية : وكيل

انرجي  فارلني   -2 �ضامن(  )كفيل  املحدودة  اخلا�ضة  تيمربز  فارلني   -1  : اإعانهم  املطلوب 
& كوموديتيز م.م.ح )كفيل �ضامن( 3- حممد فاروق )كفيل �ضامن( 4- عمران فاروق )كفيل 

�ضامن( - �ضفتهم  بالق�ضية : منفذ �ضدهم - جمهويل حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )40.626.955.5( وق��دره  به 
�ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من 

تاريخ ن�ضر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12903 بتاريخ 2020/4/7   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 2227/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/3556 اأمر اأداء ، ب�ضداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )1.579.270.96 درهم( ، �ضاما للر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة. 
�ضفته  ج���اردن(  )كاليفورنيا  الغذائية  لل�ضناعات  اخلليجية  ال�ضركة   : الإع���ان  طالب 
بالق�ضية : طالب التنفيذ  وميثله : عبدالعزيز خليفة م�ضعود �ضيخان الهنائي -  �ضفته 
بالق�ضية : وكيل - املطلوب اإعانه : 1- حممد نور ال�ضمادي لتجارة مواد الغذائية - �ص ذ 

م م - �ضفته  بالق�ضية : منفذ �ضده - جمهول حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )1.579.270.96( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12903 بتاريخ 2020/4/7   
اإعالن بالن�شر للدعوى رقم 2020/140 مدين جزئي - عجمان 

املدعي / �ضركة م�ضايف �ص ذ م م - فرع دبي 
بوكالة املحامي / بر�ضتيج للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية 

املعلن اليه / املدعي عليهم / �ضوبر ماركت املنامة - ذ م م  
الثانية : املنامة للمواد الغذائية - ذ م م             الثالثة : هايرب ماركت املنامة - ذ م م 

الدعوى اعاه فقد حددنا  املوقرة لعمال اخلربة يف  بناء على تكليفنا من قبل حمكمة عجمان  
يوم الأحد 2020/4/12 يف متام ال�ضاعة العا�ضرة �ضباحا لعقد الجتماع الأول للخربة وذلك مبقر 
مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�ضارد - دبي - بردبي  القرهود - �ضارع املطار ، بناية الفجر ، مكتب رقم 
119 - الدور الأول. لذا يطلب ح�ضوركم او من ميثلكم قانونا حل�ضور الجتماع املذكور مع اإح�ضار 
كافة امل�ضتندات املتعلقة بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبر اول باأول ب�ضاأن اية ا�ضتف�ضارات وملتابعة 

تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�ضتام امل�ضتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / حممد ال�شارد الفال�شي 
رقم القيد بوزارة العدل 534 
رقم القيد مبحاكم دبي 153                 

 دعوة حل�شور
   الجتماع الأول للخربة

العدد 12903 بتاريخ 2020/4/7   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6836/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/749 جتاري جزئي ، ب�ضداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 473356 درهم( ، �ضاما للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعان : موؤ�ض�ضة القحطاين للنقليات العامة وميثلها مالكها/ حممد �ضعد عاي�ص حزام 

القحطاين وميثله بالتوقيع/ ايهم جمال املغربي �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 
وميثله :  را�ضد عبداهلل ح�ضن عبود احلفيتي  �ضفته بالق�ضية : وكيل

املطلوب اإعانه :1- �ضركة اخلط اخلليجي الأول ملقاولت الطرق - ذ م م - فرع دبي - �ضفته 
بالق�ضية : منفذ �ضده  جمهول حمل الإقامة 

التحفظي  احلجز  ملف  يف  اخلا�ضة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم   : الإع���ان  مو�ضوع 
جتاري رقم )2019/83( وفاء ملبلغ املطالبة وقدره )473356 درهم( وتقرر حتويل ملف احلجز 
وذلك  رقم )6836/2019(  تنفيذي جت��اري  رقم )83/2019( اىل ملف حجز  التحفظي جت��اري 

للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12903 بتاريخ 2020/4/7   
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 3605/2019/16 جتاري جزئي   
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )990.302.12 درهم( )ت�ضع مائة وت�ضعني الف 

وثاثمائة واثنني درهم واثنا ع�ضر فل�ص( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�ضداد التام.  
طالب الإعان :  البنك العربي املتحد - �ضفته بالق�ضية : مدعي  

وميثله : موزة عبيد ربيع اخلظر - �ضفته بالق�ضية : وكيل 
املطلوب اإعانه : 1- حممد نور عام حممد - �ضفته  بالق�ضية : مدعي عليه  - جمهول حمل الإقامة 

اأعاه  مو�ضوع الإعان : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2020/2/6 يف الدعوى املذكورة 
ل�ضالح/البنك العربي املتحد - بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 990.448.12 درهم )فقط ت�ضعمائة 
رفع  تاريخ  من  وذل��ك  �ضنويا   %9 بواقع  والفائدة  فل�ص(   12 و  دره��م  واربعون  وثمانية  واربعمائة  الفا  وت�ضعون 
املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  والف  بامل�ضروفات  والزمته  ال�ضداد  متام  وحتى   2019/9/12 يف  احلا�ضل  الدعوى 
ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�ضوري قابا لا�ضتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من 
اآل مكتوم حاكم  ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد  ال�ضمو  با�ضم �ضاحب  التايل لن�ضر هذا الع��ان �ضدر  اليوم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12903 بتاريخ 2020/4/7   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 6604/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2007/2019 جتاري جزئي ، 

ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )34226.72 درهم( ، �ضاما للر�ضوم وامل�ضاريف 
دب��ي( �ضفته  )ف��رع  املحدود  الو�ضط  ال�ضرق  �ضي  بي  �ضي  اإت�ص  بنك   : الإع��ان  طالب 
بالق�ضية : طالب التنفيذ - املطلوب اإعانه : 1- بارميندير �ضينغ اقبال �ضينغ - �ضفته 

بالق�ضية : منفذ �ضده - جمهول حمل الإقامة 
املذكورة اعاه والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  الإع��ان : قد  مو�ضوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )34226.72( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12903 بتاريخ 2020/4/7   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 1794/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2289 ل�ضنة 2019 جتاري 

جزئي ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )854820.72 درهم( ، �ضاما للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعان : البنك العربي املتحد - �ص م ع - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعانه : 1- عادل حممد ح�ضن عبداهلل التميمي - �ضفته  بالق�ضية : منفذ 
�ضده - جمهول حمل الإقامة 

املذكورة اعاه والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  الإع��ان : قد  مو�ضوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )854820.72( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12903 بتاريخ 2020/4/7   

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 763/2020/60 امر اداء    

مو�ضوع الدعوى : املطالبة با�ضدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�ضداد مبلغ وقدره )864.227.73 درهم( )ثمامنائة 
واربعة و�ضتون الف ومائتان و�ضبعة وع�ضرون درهم وثاث و�ضبعون فل�ص( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 

الإ�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل وبا كفالة. عما باحكام الفقرة )1( من املادة 229 من 
قانون الإجراءات املدنية ، والر�ضوم وامل�ضاريف.   
طالب الإعان : �ضركة اخلليج ل�ضناعات الزجاج - ذ م م - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

وميثله : �ضاح ح�ضن حممد مبا�ضري - �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعانه : 1- الفا هوم لالومنيوم والزجاج - ذ م م - �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  

جمهول حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعان : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2020/2/16 بالزام املدعى عليها الفا هوم لالومنيوم والزجاج 
- ذ م م بان توؤدي للمدعية  �ضركة اخلليج ل�ضناعات الزجاج - ذ م م  مبلغ 864.227.73 درهم )ثمامنائة واربعة و�ضتون 
الف ومائتان و�ضبعة وع�ضرون درهم وثاث و�ضبعون فل�ص( والفائدة القانونية بواقع 9% �ضنويا من تاريخ الإ�ضتحقاق 
لكل �ضيك وحتى ال�ضداد التام والر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة و�ضملت الأمر بالنفاذ املعجل 

با كفالة. ولكم احلق يف اإ�ضتئناف الأمر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا العان.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

عبد  الفريق  معايل  من  بتوجيهات 
العام  ال���ق���ائ���د  امل������ري،  خ��ل��ي��ف��ة  اهلل 
العامة  الإدارة  اأطلقت  ل�ضرطة دبي، 
والإ�ضاحية  العقابية  للموؤ�ض�ضات 
خدمة التوا�ضل املرئي عن بعد بني 
نزلء املن�ضاآت العقابية وذويهم داخل 
الدولة وخارجها. واأكد العميد علي 
العامة  الإدارة  م���دي���ر  ال�������ض���م���ايل 
والإ�ضاحية  العقابية  للموؤ�ض�ضات 
املرئي  التوا�ضل  خدمة  اإط��اق  عن 
عن بعد بني نزلء املن�ضاآت العقابية 
لنزلئها  اإن�ضانية  كمبادرة  وذويهم، 
التوا�ضل  م��ن  متكينهم  اإىل  تهدف 
ال��دائ��م م��ع ع��ائ��ات��ه��م ���ض��واء داخل 
اأو خارجها، مبا يحقق مبداأ  الدولة 
الكامل  واللتزام  اجل�ضدي  التباعد 
والوقائية  الح��رتازي��ة  ب��الإج��راءات 
ظل  يف  دب��ي  حكومة  اإليها  ال��داع��ي��ة 

ال��راه��ن��ة، و�ضمان  ال��ع��امل��ي��ة  الأزم�����ة 
ت���وف���ر ب��ي��ئ��ة ���ض��ح��ي��ة اآم���ن���ة حتمي 
بفرو�ص  الإ�����ض����اب����ة  م����ن  اجل���م���ي���ع 

“كورونا” امل�ضتجد.
على  حر�ضت  دب��ي  �ضرطة  اإن  وق���ال 

بالكامل  اللوج�ضتي  ال��دع��م  ت��وف��ر 
ليتمكنوا  وال�����ن�����زي�����ات  ل����ل����ن����زلء 
م���ن ال��ت��وا���ض��ل م���ع ع��ائ��ات��ه��م عرب 
الأج������ه������زة الل����ك����رتون����ي����ة، وذل�����ك 
للذكاء  العامة  الإدارة  مع  بالتعاون 

اآلية عمل  اأن  ال�ضطناعي، مو�ضحا 
اخل��دم��ة تتم م��ن خ��ال تقدم ذوي 
لزيارة  اإل���ك���رتوين  ب��ط��ل��ب  ال���ن���زلء 
اأق��ارب��ه��م م��ن ال���ن���زلء ع��رب تطبيق 
الذكية،  الهواتف  على  دب��ي  �ضرطة 

اإر���ض��ال ر���ض��ال��ة ن�ضية  وم��ن ث��م يتم 
بالرابط  اإىل �ضاحب الطلب مزودة 
املرئية  امل���ك���امل���ة  ب�����اإج�����راء  اخل����ا�����ص 
وذل��ك من خال  امل��ح��دد،  وتوقيتها 
العامة  للقيادة  الإل��ك��رتوين  امل��وق��ع 
ل�ضرطة دبي، ويتمكن بذلك النزيل 
املرئية  املكاملة  اإج��راء  النزيلة من  اأو 
ع���رب الأج����ه����زة الل���ك���رتون���ي���ة التي 

وفرتها لهم ال�ضرطة.

•• دبي-الفجر: 

���ض��ارك ب��ن��ك الإم������ارات دب���ي الوطني 
وم���������ض����رف الإم�������������ارات الإ�����ض����ام����ي 
ب��اأرب��ع��ة مايني دره��م )م��ن �ضندوق 
الرتبية  وزارة  ل�����ض��ال��ح  اخل�������رات( 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف  والتعليم 
املتحدة دعماً ملبادراتها لتوفر التعلم 
“كوفيد19-”  اأزم��ة  خ��ال  بعد  عن 

امل�ضتمرة. 
وت���ه���دف امل�����ض��ارك��ة اإىل امل�����ض��اه��م��ة يف 
ك��م��ب��ي��وت��ر حممولة  اأج����ه����زة  ت���وف���ر 
ل��ل��ط��اب يف ال����دول����ة، ان���ط���اق���اً من 
اللتزام الرا�ضخ الذي يوليه امل�ضرفان 
جت���اه دع���م امل��ج��ت��م��ع م��ن خ���ال هذه 
املبادرة املهمة ويف هذه الأوقات الغر 
مبليوين  امل�ضاركة  وك��ان��ت  م�ضبوقة. 
درهم مقدمة من بنك الإم��ارات دبي 

الوطني، ومليوين درهم من الإمارات 
الإ�ضامي.

والتعليم،  ال���رتب���ي���ة  وزارة  واأك�������دت 
واخلا�ص  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ني  اأن 
تنموية  اأدواراً  وي��وؤدي��ان  معاً  يكمان 
ا�ضتكمال م�ضرة  مهمة ومت�ضابهة يف 
اإ�ضافية  مكت�ضبات  وحتقيق  التنمية 
والنماء  ب��اخل��ر  املجتمع  ع��ل��ى  ت��ع��ود 
التناغم  ن��رى ه��ذا  والزده����ار، ونحن 
والدعم والتكامل يف الأداء من خال 
ب���ارزة ت�ضب  م��ب��ادرات نوعية وج��ه��ود 
ا�ضتمرار  ل�ضمان  التعليم  عملية  يف 
التعليم  ع��ل��ى  احل�����ض��ول  يف  ط��ل��ب��ت��ن��ا 

اجليد. 
وث��م��ن��ت ال�����وزارة دع���م ب��ن��ك الإم����ارات 
دب����ي ال���وط���ن���ي وم�������ض���رف الإم�������ارات 
الإ�ضامي، الذي ي�ضب يف  ا�ضتمرارية 
ظل  يف  بعد،  عن  التعلم  عجلة  دوران 

ه���ذا ال��ت��ح��دي ال���راه���ن، وه���و ال�ضيء 
الذي يوؤكد جمدداً اأهمية دور القطاع 
اخلا�ص يف تعزيز اأطر التنمية املعرفية 
ع��ل��ى دميومة  واحل����ف����اظ  ل��ط��ل��ب��ت��ن��ا، 
نقدر  اإذ  ونحن  التعليمية،  امل��ن��ج��زات 

هذا التعاون فاإننا يف الوقت ذاته نوؤكد 
املرحلة  ه��ذه  ب��اأن  واطمئنانا  تفاوؤلنا 
�ضنتجاوزها بعون اهلل ب�ضا�ضة وبهذه 
الت�ضاركية وامل�ضوؤولية املجتمعية التي 

ن�ضت�ضعرها على الدوام.
من جهته، قال ه�ضام عبداهلل القا�ضم، 
والع�ضو  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  نائب 
امل���ن���ت���دب مل��ج��م��وع��ة ب���ن���ك الإم��������ارات 
اإدارة  جمل�ص  ورئ��ي�����ص  ال��وط��ن��ي  دب���ي 
من  “انطاقاً  الإ�ضامي:  الإم���ارات 
امل��ك��ان��ة ال���رائ���دة ال��ت��ي ي��ت��م��ت��ع��ان بها 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  دول���ة  يف 
ب��ن��ك الإم������ارات دب���ي الوطني  ي��ف��خ��ر 
املبادرات  بدعم  الإ�ضامي  والإم��ارات 
التي اأطلقتها وزارة الرتبية والتعليم 
�ضحة  اإن  ب��ع��د.  ع��ن  التعليم  لتوفر 
وعمائنا  زم��ائ��ن��ا  ورف����اه  و���ض��ام��ة 
وامل��ج��ت��م��ع ب��اأك��م��ل��ه ت���اأت���ي ع��ل��ى راأ�����ص 

قائمة اأولياتنا، وكذلك تنمية اأجيالنا 
على  ن��ح��ر���ص  اإن��ن��ا  ل���ذا،  امل�ضتقبلية. 
م�����ض��اع��دة ال��ط��اب ع��ل��ى ال��ب��ق��اء على 
دون  التعليم  ا�ضتمرار  وعلى  ات�ضال 
ال�ضعبة.  الفرتة  ه��ذه  خ��ال  انقطاع 
ونحن على ثقة باأن مبادرات التعاون 
بني القطاعني العام واخلا�ص بو�ضعها 
اأن تلعب دوراً حمورياً يف احلفاظ على 
وثقته  وم��رون��ت��ه  جمتمعنا  ���ض��ام��ة 
هذه  م��ن  م��ع��اً  اخل���روج  على  بقدرتنا 
الأزم����ة واأق����وى م��ن اأي وق��ت م�ضى. 
ون��غ��ت��ن��م ه���ذه ال��ف��ر���ض��ة ل��ل��ث��ن��اء على 
خمتلف  يف  املتفانني  معلمينا  جميع 
املتوا�ضل  عملهم  على  ال��دول��ة  اأن��ح��اء 
ل��دع��م الأط����ف����ال ب��ال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن بعد 
خ��ال ه��ذه الأو���ض��اع غ��ر امل�ضبوقة. 
اأب���ط���اٌل ن��ق��ت��دي بهم  اإن��ه��م دون ���ض��ك 

جميعاً”. 

•• اأبوظبي-وام:

ن�ضر فريق من املتخ�ض�ضني يف جمال 
عاج مر�ضى ال�ضرطان والأورام من 
تو�ضيات  اأول  العامل  اأنحاء  خمتلف 
طبية دولية لعاج مر�ضى ال�ضرطان 
امل�ضتجد  ك���ورون���ا  وب�����اء  م��رح��ل��ة  يف 
درا����ض���ة  م����ن خ�����ال   19  - ك���وف���ي���د 
مر�ضى  ل��ع��اج  ك��ام��ل  بتقييم  تعنى 
اأ�ضا�ضية  ال�ضرطان وتقدمي تو�ضيات 
ومهمة يف هذه املرحلة احلرجة التي 
بتمويل من  وذل���ك  ال��ع��امل  بها  مي��ر 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  موؤ�ض�ضة 
ل��اأع��م��ال الإن�����ض��ان��ي��ة و���ض��رك��ة رو�ص 
ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��رع��اي��ة ال�����ض��ح��ي��ة وحتت 
حميد  الإم���ارات���ي  الطبيب  اإ����ض���راف 
الأورام  اأمرا�ص  ا�ضت�ضاري  ال�ضام�ضي 
امل�ضارك بجامعة  وال�ضرطان الأ�ضتاذ 
الإم�����ارات  جمعية  رئ��ي�����ص  ال�����ض��ارق��ة 
لاأورام وامل�ضرف الرئي�ضي على هذه 

الدرا�ضة.
اخلوري  حاجي  حممد  �ضعادة  واأك��د 
زايد  بن  ملوؤ�ض�ضة خليفة  العام  املدير 
اأن  الإن�����ض��ان��ي��ة  ل��اأع��م��ال  ن��ه��ي��ان  اآل 
يف  العلمية  الأبحاث  تدعم  املوؤ�ض�ضة 
تنعك�ص  وال��ت��ي  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  �ضتى 
بغ�ص  الن�����ض��ان  ع��ل��ى �ضحة  اإي��ج��اب��ا 
اأو اللون  اأو العرق  النظر عن الدين 
ذلك من  وينبع  اللغة،  اأو  اأو اجلن�ص 
الت�ضامح،  يف  الم�������ارات  دول����ة  ن��ه��ج 
والوقوف بجانب الإن�ضانية باملطلق، 
وه���ذا م��ا جت��ل��ى م��ن خ���ال املواقف 
اتخذتها  ال��ت��ي  ال��ن��ب��ي��ل��ة  الإن�����ض��ان��ي��ة 

الأ�ضقاء  جت����اه  ال��ر���ض��ي��دة  ال���ق���ي���ادة 
ال��ع��دي��د م��ن الدول  والأ����ض���دق���اء يف 

حول العامل.
و�ضدد على اأن دعم الأبحاث العلمية 
وخ�����ض��و���ض��ا يف ه���ذا ال��ت��وق��ي��ت الذي 
مير به العامل اأجمع هو من اأولويات 
املوؤ�ض�ضة ..م�ضرا اإىل اأن هذا التعاون 
الدويل مع ثلة من اخلرباء العامليني 
يف هذا املجال وحتت اإ�ضراف جمعية 
الإم���ارات ل��اأورام هو اإجن��از يح�ضب 
ال�ضعيد  ع���ل���ى  الإم�����������ارات  ل����دول����ة 

الدويل.
والتقدير  بال�ضكر  اخل����وري  وت��ق��دم 
ال�ضام�ضي  ح��م��ي��د  ال����دك����ت����ور  اإىل 
وال��ف��ري��ق ال��ع��ل��م��ي ال����ذي اأع����د هذه 
املوؤمل  من  والتي  املتميزة  الدرا�ضة 
اأن ترى النور قريبا واأن تكون بارقة 
ال�ضرطان  مر�ضى  م��ن  للكثر  اأم���ل 
اأ�ضحاب  يعانيه  العامل يف ظل ما  يف 
الأمرا�ص املزمنة يف هذه الأي��ام من 
خ��ال وب���اء ف��رو���ص ك��ورون��ا. وقال 
�ضاحب  ال�ضام�ضي  حميد  ال��دك��ت��ور 
الدويل  العلمي  البحث  لهذا  املبادرة 
مير  التي  املخاطر  ارت��اأي��ن��ا  عندما   :
بها مر�ضى ال�ضرطان يف �ضتى اأنحاء 
الراهنة  ال���ظ���روف  ظ���ل  يف  ال���ع���امل 
وجود  وع���دم  "كوفيد19-"  ب��وب��اء 
ل��ل��ت��ع��ام��ل مع  دول���ي���ة  ت��و���ض��ي��ات  اأي 
الوباء  اأث��ن��اء  ال�����ض��رط��ان يف  م��ر���ض��ى 
ق����ررن����ا ج���م���ع اخل�������ربات م����ن �ضتى 
التو�ضيات  لإ����ض���دار  ال��ع��امل  اأن���ح���اء 
ب��اأ���ض��رع وق���ت مم��ك��ن ع��ل��ى م�ضتوى 
ع��امل��ي��ا جلميع  ل��ت��ك��ون م��رج��ع��ا  دويل 

معاجلي ال�ضرطان يف العامل، ولذلك 
خليفة  موؤ�ض�ضة  م��ع  بالتعاون  قمنا 
ال�ضوي�ضرية  رو�ص  و�ضركة  الإن�ضانية 
ال�ضحية  الرعاية  جمال  يف  الرائدة 
جلمع  الأورام  ع���اج  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
بال�ضني  اخل��ربات من مدينة هوبي 
العامل  يف   "19 "كوفيد  م���رك���ز 
و�ضنغافورة  وت����اي����وان  اإي���ط���ال���ي���ا  و 
والكويت  وك��ن��دا  املتحدة  وال��ولي��ات 
و حت���ت اإ����ض���راف ج��م��ع��ي��ة الإم������ارات 
جمعية  م���ظ���ل���ة  حت����ت  و  ل�����������اأورام 
الإم��ارات الطبية، وعملنا على مدار 
ال�ضاعة ملدة 3 اأ�ضابيع كاملة وخرجنا 
بتو�ضيات هي الأوىل عامليا من حيث 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع م��ر���ض��ى ال�����ض��رط��ان يف 

مرحلة وباء كورونا امل�ضتجد.
مل�ضاعدة  البناء  العمل  اأن هذا  ذكر  و 
العامل  يف  ال�ضرطان  مر�ضى  جميع 
ي���ع���ك�������ص ن���ه���ج دول�������ة الإم�������������ارات يف 
ال��ت�����ض��ام��ح وم�����ض��اع��دة الآخ����ري����ن يف 
جميع الظروف حيث مت ن�ضر البحث 
اإون��ك��ول��وج��ي��ت " اأو "  يف دوري���ة " ذا 
دورية  ه��ي  و  ال�ضرطان"  اأخ�����ض��ائ��ي 
ع��امل��ي��ة م��ت��خ�����ض�����ض��ة ب��ن�����ض��ر اأح����دث 
باأبحاث  املتعلقة  العلمية  الأب��ح��اث 

الأورام وال�ضرطان.
ت�ضمل  ال���ت���و����ض���ي���ات  اأن  اأو������ض�����ح  و 
ح�ضب  ال�����ض��رط��ان  م��ر���ض��ى  ت�ضنيف 
خ��ط��ورة م��رح��ل��ة امل��ر���ص وب��ن��اء على 
هذا التقييم يتم حتديد نوع العاج 
للم�ضت�ضفى  الزيارات  من  عدد  باأقل 
مع  ال��ع��اج  لفعالية  م���دى  وب���اأك���ر 
الوباء  وج�����ود  الع���ت���ب���ار  يف  الأخ������ذ 

التو�ضيات  اأن  اإىل  م�ضرا   .. العاملي 
النخاع  زراع���������ة  م���ر����ض���ى  ت�������ض���م���ل 
واأي�ضا مر�ضى  الدم  �ضرطان  ملر�ضى 
الرئة على وجه اخل�ضو�ص  �ضرطان 
لحتمالية تعر�ضهم لنك�ضات �ضحية 
اإ���ض��اب��ت��ه��م بفرو�ص  ح��ال��ة  اأك����رب يف 
وظائف  نق�ص  ب�ضبب   19  - كوفيد 
ال���رئ���ة ل��دي��ه��م وع���ل���ى الأغ����ل����ب من 
�ضركة  وع�����ربت   . اأي�������ض���ا  امل���دخ���ن���ني 
عن  ال�ضحية  للرعاية  العاملية  رو�ص 
غر  ال��دويل  التعاون  بهذا  �ضعادتها 
ليجمع  ال��ت��وق��ي��ت  وب���ه���ذا  امل�����ض��ب��وق 
اأجل  العامل من  اخل��ربات يف  اأف�ضل 
تطوير عاج ملر�ضى ال�ضرطان يف كل 
التزامها  ..م��وؤك��دة  والبلدان  ال��دول 
العلمي  البحث  اأن����واع  جميع  ب��دع��م 
املر�ضى،  جلميع  بالنفع  يقوم  ال��ذي 
ال����دويل  ال���ت���ع���اون  ه����ذا  اإن  وق���ال���ت 
يعك�ص حر�ص اجلميع من الباحثني 
العاملية  الأدوي���ة  و�ضركات  والأط��ب��اء 

على حماربة هذا الوباء.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت ال��دك��ت��ورة موزة 
جمعية  رئي�ضة  ال�����ض��ره��ان،  ع��ب��داهلل 
الإم������ارات ال��ط��ب��ي��ة اإن ه���ذا الإجن���از 
دعم  ع��ل��ى  اجل��م��ع��ي��ة  ح��ر���ص  يعك�ص 
والعلمية  ال��ط��ب��ي��ة  اجل���ه���ود  ج��م��ي��ع 
حمليا ودوليا، مثمنة الدور الإيجابي 
الذي تلعبه جمعية الإمارات لاأورام 
والأورام  ال�ضرطان  قطاع  تطوير  يف 
يف ال�����دول�����ة ع����ن ط����ري����ق ال���ت���ع���اون 
لن�ضر  ع��امل��ي��ة  بحثية  م��وؤ���ض�����ض��ات  م��ع 
العلمية يف  الأبحاث  اأحدث  وتطبيق 

دولة الإمارات.

وال�ضرطان  الأورام  بروفي�ضور  وذكر 
كوجنها زي من مركز ووهان الطبي 
اجلامعي يف مدينة ووهان يف ال�ضني 
كان  املدينة  الوباء يف هذه  اأن ظهور 
الأطباء  م���د  ل��ك��ن��ه  ���ض��ل��ب��ي��ا  ب��ال��ط��ب��ع 
ال���ت���ع���ام���ل مع  ك���ب���رة يف  ب����خ����ربات 
اأن مثل  اإىل  هذه احل��الت .. م�ضرا 
على  تعمل  العلمية  الأب���ح���اث  ه���ذه 
اإطاع الأطباء والباحثني على هذه 
اخلربات لت�ضهيل طرق التعامل مع 
اأن  اأو���ض��ح  و   .. العامل  املر�ضى ح��ول 
الإمارات  اهتمام  تعك�ص  املبادرة  هذه 
لدرء  ال��ع��امل  دول  جميع  مب�ضاعدة 

هذا الوباء.
وق�����ال ال���دك���ت���ور ول���ي���د ال����ه����زاين – 
بروفي�ضور العناية املركزة و الإح�ضاء 
ال���ط���ب���ي يف ج���ام���ع���ة م��اك��م�����ض��ات��ر - 
واونتاريو - بكندا اإن هذه التو�ضيات 
متت درا�ضتها ب�ضكل دقيق وبطريقة 
علمية  تو�ضيات  اأدق  لتكون  علمية 
على امل�ضتوى الدويل ومرجعا جلميع 

معاجلي ال�ضرطان يف العامل.
�ضيوا  م��ي��ل��ف��ن  ال��ربوف��ي�����ض��ور  واأك������د 
ال���وط���ن���ي ل��ل�����ض��رط��ان –  – امل���رك���ز 
يعك�ص  ال��ت��ع��اون  ه���ذا  اأن  ���ض��ن��غ��اف��ورة 
املتعاونني  والأطباء  الباحثني  رغبة 
م�ضاعدة  يف  ال��ع��امل  دول  ���ض��ت��ى  م��ن 
م���ك���ان لتخاذ  ك����ل  م����ن  زم���ائ���ه���م 
يف  ال�ضرطان  ملر�ضى  ال�ضليم  القرار 
هذه الأوقات الع�ضبية على اجلميع. 
وقال الدكتور بوب وولف بروفي�ضور 
اأم  م�ضت�ضفى  من  وال�ضرطان  الأورام 
هيو�ضنت  يف  ال����دويل  اأن��در���ض��ون  دي 

اإن  العلمي  البحث  ه��ذا  يف  وامل�ضارك 
ي�ضاهم يف  اأن  �ضاأنه  البحث من  ه��ذا 
يف  ال�ضرطان  معاجلي  جميع  توعية 
العامل لتخاذ الإجراءات ال�ضحيحة 
لعاج مر�ضى ال�ضرطان يف اأثناء هذا 
الربوفي�ضور  وذك���ر  ال��ع��امل��ي.  ال��وب��اء 
ا�ضت�ضاري   – ك��وري��ان��و  ج��و���ض��ي��ب��ي 
اأمرا�ص ال�ضرطان والأورام - جامعة 
ميان – اإيطاليا اأن جتربة اإيطاليا 
لنقل اخلربات  داف��ع��ا  ك��ان��ت  امل��ري��رة 
اأطباء  جل��م��ي��ع  اك��ت�����ض��اب��ه��ا  مت  ال��ت��ي 
اإبراهيم  نهاد  الدكتور  وقال  العامل. 
اأمرا�ص  وا���ض��ت�����ض��اري  ب��روف��ي�����ض��ور   -
اأم  م���رك���ز   – والأورام  ال�������ض���رط���ان 
املتحدة  – ال��ولي��ات  اأن��در���ض��ون  دي 
�ضباقة  الإم��ارات  دولة  اإن  الأمريكية 
يف دعم الأبحاث العلمية وقد قامت 
العلمية  لاأبحاث  دعم  باأكرب  �ضابقا 
يف مركز اإم دي اأندر�ضون يف الوليات 
اهتمامها  يعك�ص  يعك�ص  ما  املتحدة 
الدكتورة  وذك���رت  العلمي.  بالبحث 
رئي�ص  و  ب���روف���ي�������ض���ور  اإجن  ك����اث����ي 
مبركز  وال�������ض���رط���ان  الأورام  ق�����ض��م 
فانديربيلت اجنرام لل�ضرطان التابع 
جلامعة فانديربيلت بولية تيني�ضي 
الدويل  التعاون  ه��ذا  اأن  الأمريكية 
..معربة  عامليا  نوعه  م��ن  الأول  ه��و 
التعاون  م��ن  ب��امل��زي��د  متنياتها  ع��ن 
يف امل�����ض��ت��ق��ب��ل ال��ق��ري��ب ل��ل��م��زي��د من 
مبر�ضى  املتعلقة  العلمية  الأب��ح��اث 

ال�ضرطان والكوفيد19-.
مايرز  ب�����ران�����دون  ال���دك���ت���ور  وذك������ر 
مركز  م����ن  م�������ض���ارك  ب���روف���ي�������ض���ور 

عاج  يف  املتخ�ض�ص  ج��ورف��ان�����ض��ك��ي 
ال�ضرطان يف اونتاريو – كندا اأن هذا 
التعاون ال��دويل هو الأول من نوعه 
اأف�ضل  لعاج  الطريق  وميهد  عامليا 
جل��م��ي��ع م���ر����ض���ى ال�������ض���رط���ان حول 
الفعال  الإم���ارات  دور  �ضاكرا  العامل 
يف دعم هذه الأبحاث العلمية. وقال 
الدكتور الربوفي�ضور اأك�ضيل جروثي 
يف  وال�����ض��رط��ان  الأورام  ب��روف��ي�����ض��ور 
لل�ضرطان  ���ض��ي��ن��رت  وي�������ض���ت  م���رك���ز 
والأبحاث بولية تيني�ضي الأمريكية 
الفريد من  ال��دويل  التعاون  اإن هذا 
للتعاون  ك��ث��رة  اآف���اق���ا  ي��ف��ت��ح  ن��وع��ه 
امل�ضتقبل  يف  الأب�����ح�����اث  جم�����ال  يف 
الفقي  ال��دك��ت��ور ط���ارق  و���ض��ف  فيما 
وي�ضرتن  جامعة  يف  بروفي�ضور   –
اون���ت���اري���و - اون���ت���اري���و – ك��ن��دا هذا 
باأنه ثمرة عمل م�ضرتك من  العمل 
م�ضتوى  ع��ل��ى  املتخ�ض�ضني  اأف�����ض��ل 
لدولة  ب��ال�����ض��ك��ر  م��ت��وج��ه��ا  ال����ع����امل 
الإم�������ارات ع��ل��ى دع��م��ه��ا ه���ذا العمل 

البحثي املهم.
�ضرطان  اأم��را���ص  ا�ضت�ضاري  واأع���رب 
من  احلريجي  اأح��م��د  الدكتور  ال��دم 
مركز الكويت لل�ضرطان عن �ضعادته 
ب��امل�����ض��ارك��ة يف ه����ذا ال��ع��م��ل ال����دويل 
فريق  على  واأثنى  نوعه  من  الفريد 
التو�ضيات  ه��ذه  اأجن���ز  ال���ذي  العمل 
اأ���ض��ه��ر من  ال��غ��ال��ب تتطلب  ال��ت��ي يف 
العمل يف غ�ضون اأقل من 3 اأ�ضابيع.

وذك�����ر ال���دك���ت���ور م�������ض���اري امل��ه��ن��ا – 
اأخ�ضائي اجلراحة العامة مب�ضت�ضفى 
مني �ضينج بتايوان اأن هذه التو�ضيات 

هي نتيجة خربة عملية مع مر�ضى 
لعدوى  تعر�ضوا  ال��ذي��ن  ال�����ض��رط��ان 
واأن   19 ك��وف��ي��د  امل�����ض��ت��ج��د  ك���ورون���ا 
الفريق العلمي و�ضع خرباته يف هذه 
هذه  ت�ضهم  اأن  يف  اأم���ا  ال��ت��و���ض��ي��ات 
مر�ضى  عاج  حت�ضني  يف  التو�ضيات 
اأن��ح��اء ال��ع��امل. و اأكد  ال�����ض��رط��ان يف 
الدكتور اأيريك كوومب – اأخ�ضائي 
م�ضت�ضفى   – امل���ع���دي���ة  الأم�����را������ص 
برن�ضي مارجريت الطبي – تورونتو 
التعاون بني  اأن  – كندا  اونتاريو   –
ال�ضرطان  اأم��را���ص  يف  املتخ�ض�ضني 
والأم���را����ص امل��ع��دي��ة يف ه��ذا البحث 
ال��ع��ل��م��ي ك����ان م��ه��م��ا ج����دا لإ����ض���دار 
ال�ضحيحة  ال��ط��ب��ي��ة  ال���ت���و����ض���ي���ات 
ملر�ضى ال�ضرطان وثمن جهود فريق 
العمل من جميع اأنحاء العامل. وقال 
بروفي�ضور  هوت  �ضبا�ضتيان  الدكتور 
مركز  م����ن  وال���������ض����رط����ان  الأورام 
عاج  يف  املتخ�ض�ص  ج��ورف��ان�����ض��ك��ي 
ال�����ض��رط��ان يف اون��ت��اري��و – ك��ن��دا اإن 
التعاون بني العديد من الدول خا�ضة 
امل�ضتجد  تاأثرت بكورونا  التي  الدول 
مثل ال�ضني وتايوان واإيطاليا زودنا 
مبعلومات مهمة للتعامل مع حالت 
ال�ضرطان امل�ضابة بكورونا ونقل هذه 
و  للغاية  مهما  ك��ان  للعامل  اخل���ربة 
التي  ال��ظ��روف  ب�ضبب  اأي�����ض��ا  �ضعبا 
مير بها جميع اأطباء العامل واأن هذا 
امل�ضروع البحثي مل يكن من املقدور 
العلمية  الأب��ح��اث  دع��م  ل��ول  يتم  اأن 
ب�ضورة �ضريعة تواكب الأحداث التي 

مير لها العامل.

•• اأبوظبي-وام:

ب�����ي��وم ال�����ض��ح��ة ال��ع��امل��ي يف ظل  يحتفي ال��ع��امل ال��ي��وم 
العامل  دول  اأغلب  ت�ضهدها  التي  اخلطرة  التداعيات 
جراء تف�ضي وباء كورونا “كوفيد 19” الذي و�ضفته 
الأمم املتحدة باأكرب حتد يواجه الب�ضرية منذ احلرب 

العاملية الثانية.
“دعم كادر  وت���اأت���ي امل��ن��ا���ض��ب��ة ه���ذا ال��ع��ام حت��ت ���ض��ع��ار 
على  ال�����ض��وء  ت�ضليط  ب��ه��دف  والقبالة”  ال��ت��م��ري�����ص 
الدور احلا�ضم الذي ي�ضطلع به هذا الكادر يف احلفاظ 
للمر�ضى  رعايتهم  العامة من خال  يف  ال�ضحة  على 

وامل�ضابني ل�ضيما يف اأوقات تف�ضي الأوبئة والنزاعات.
واأ�ضارت منظمة ال�ضحة العاملية اإىل اأنها ب�ضدد اإ�ضدار 
ومتكني  لتعزيز  ت��ه��دف  ال��ت��ي  التو�ضيات  م��ن  �ضل�ضلة 
يف  ي�ضاهم  مبا  والقبالة  التمري�ص  يف  العاملة  القوى 
بالتغطية  املتعلقة  والعاملية  الوطنية  الغايات  حتقيق 
والأمرا�ص  وال��ول��ي��د  الأم  و�ضحة  ال�ضاملة  ال�ضحية 
املعدية والأمرا�ص غر ال�ضارية، مبا يف ذلك ال�ضحة 
و�ضامة  للطوارئ،  وال�ضتجابة  والتاأهب،  النف�ضية، 

املر�ضى، وتقدمي الرعاية املتكاملة لهم.
وي�ضتنفر العامل اليوم جميع طاقاته وكوادره الطبية 
بات  ال��ذي  الت�ضدي لوباء كورونا  اأج��ل  وال�ضحية من 
يهدد بكارثة اإن�ضانية بعد و�ضول عدد امل�ضابني به اإىل 
الدول  كافة  يف  م�ضاب  األ��ف  و270  مليون  من  اأك��ر 

حتى وقت حترير هذا التقرير.
العامل  الوباء انطلقت يف  الأي��ام الأوىل لنت�ضار  ومنذ 
حملة �ضكر وتقدير لاأطباء واملمر�ضني الذين يقفون 
يف اخل��ط��وط الأم��ام��ي��ة مل��ح��ارب��ة ه���ذا ال��ع��دو اخلفي، 
للخطر  يعر�ضون حياتهم  وميثلون جنودا جمهولني 
وي��ع��م��ل��ون ���ض��اع��ات ط��وي��ل��ة وم��ت��وا���ض��ل��ة لإن���ق���اذ حياة 
امل��ر���ض��ى، حتى ت��غ��رت م��ع��امل وج��وه��ه��م م��ن الإره���اق 
والأقنعة  ال��ك��م��ام��ات  ارت����داء  ع��ام��ات  عليها  وح��ف��رت 

الواقية ل�ضاعات طويلة.
حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأطلق  ال�ضياق،  هذا  ويف 
بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” عرب ح�ضاباته التوا�ضلية 
على �ضبكة النرتنت حملة #�ضكراً_خط_دفاعنا_
كافة  الطبية  وال��ك��وادر  الفرق  جلهود  تقديراً  الأول، 
وكل العاملني يف القطاع ال�ضحي يف الدولة، من اأطباء 

وممر�ضني وم�ضعفني واإداريني وفنيني.
ون�ضر �ضموه عرب ح�ضابه الر�ضمي على موقع »تويرت« 
فيديو لعدد من الكوادر الطبية يف الدولة، التي تقوم 
بواجبها يف مكافحة وباء فرو�ص كورونا، وا�ضفاً اإياهم 
التي  جهودهم  نظر  الأول،  ال��دف��اع  وخ��ط  ب��الأب��ط��ال 
املواطنني  اأرواح  على  احل��ف��اظ  �ضبيل  يف  بها  يقومون 

واملقيمني يف الدولة.
ودعا �ضموه فئات املجتمع الإماراتي كافة، اإىل توجيه 
ع���ب���ارات ور���ض��ائ��ل ���ض��ك��ر ل��ل��ف��رق وال���ك���وادر ال��ط��ب��ي��ة يف 

الدولة.
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ث��ّم��ن  جانبه  وم��ن 
القائد الأعلى  اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  زايد 
للقوات امل�ضلحة، اجلهود الكبرة التي تقوم بها كوادرنا 
الطبية، وقال �ضموه يف ح�ضابه على »توتر«: »خال�ص 

موظف  اأ�ضغر  من  الطبية  للكوادر  والتقدير  ال�ضكر 
الأول ويف  الدفاع  الذين وقفوا يف خط  اأكربهم..  اإىل 
ال�ضفوف الأمامية، نحن مدينون لهم وعملهم هذا ل 

ميكن اأن نن�ضاه«.
الإماراتي  املجتمع  م��ك��ون��ات  جميع  تفاعلت  ب��دوره��ا 
يف  الر�ضيدة  ال��ق��ي��ادة  وجهتها  ال��ت��ي  ال�ضكر  حملة  م��ع 
الدولة جلهود العاملني بالقطاع ال�ضحي، وعربت عن 
يف  به  يقومون  ال��ذي  احليوي  للدور  الكبر  تقديرها 
خدمة جمتمعاتهم، وما يبذلونه من جهد خارق خال 

هذه الظروف الع�ضيبة التي يعي�ضها العامل حالياً.
ولعبت اأزمة تف�ضي وباء كورونا كوفيد- 19 دورا كبرا 
يف اإعادة ت�ضليط ال�ضوء على الدور احليوي الذي يقوم 
ال��ب��ل��دان، والأه��م��ي��ة البالغة  ب��ه ق��ط��اع ال�ضحة يف ك��ل 
اأثبتت  الوقائع  ان  خا�ضة  الأزم��ات،  ملواجهة  لتطويره 
ام��ت��اك منظومة �ضحية  ال��ت��ي جنحت يف  ال���دول  اأن 
قوية كانت الأقدر على مواجهة هذا الوباء واحلد من 

تداعياته.
ويف الإم��ارات، اظهر التعامل الناجح للقطاع ال�ضحي 
العالية الذي  ك��ورون��ا درج��ة اجلاهزية  اأزم��ة وب��اء  مع 
يتمتع بها هذا القطاع والذي نال منذ تاأ�ضي�ص الدولة 
يف عام 1971 عناية فائقة من �ضانع القرار انطاقاً 
من الهتمام الكبر بتطوير اخلدمات املقدمة ملواطني 

الدولة وكل من يقيم فيها.
منذ  الإم������ارات  ال�ضحية يف  اخل���دم���ات  ق��ط��اع  و���ض��ه��د 
التاريخ قفزات نوعية واإجن��ازات كبرة، تتنا�ضب  ذلك 
الأنظمة  وت��واك��ب  امل��ت��ج��ددة،  ال�ضحية  التحديات  م��ع 
ال�ضحة  ومنظمة  الدوليني،  اخل��رباء  ب�ضهادة  العاملية 
الأول عاملياً، يف  املركز  الإم��ارات  دولة  العاملية. وحتتل 
عدد املن�ضاآت ال�ضحية املعتمدة ومنها امل�ضت�ضفيات التي 
يحوز اأكر من 85 يف املائة منها على العتماد الدويل 
وفقا لتقارير اللجنة الدولية امل�ضرتكة لعتماد املن�ضاآت 
ملنظمة  وف��ق��ا  الإم����ارات  وتت�ضدر   ./JCI/ ال�ضحية 
ال�ضحة العاملية، اإقليم ال�ضرق الأو�ضط يف 19 موؤ�ضراً 
العامة،  ال�ضحة  بالتعامل مع خماطر  يتعلق  ومعياراً 
القدرات  تقييم  يف  ن�ضب  اأع��ل��ى  ال��دول��ة  حققت  حيث 
الأ�ضا�ضية للدول الأع�ضاء من خال التقييم اخلارجي 
امل�ضرتك. ويعد القطاع ال�ضحي اأكر القطاعات منواً 
ال��ن��م��و يف  ن�ضبة  ت�ضل  اأن  ي��ت��وق��ع  ح��ي��ث  الإم������ارات،  يف 
 300/ م��ن  اأك���ر  اإىل  ال�ضحي  بالقطاع  ال�ضتثمار 
اأن  يتوقع  كما  املقبلة،  الع�ضر  ال�ضنوات  خ��ال  باملئة/ 
امتداد  على  امل�ضت�ضفيات  اأ���ض��ّرة  ع��دد  اإج��م��ايل  يرتفع 
عام  نهاية  بحلول  �ضرير  األ��ف   14 اإىل  لي�ضل  الدولة 
2020، مقارنة بنحو 8000 �ضرير يف عام 2010. 
وتتطلع الأجندة الوطنية لروؤية الإمارات 2021 اإىل 
العاملية  املعاير  اأعلى  اإىل  ي�ضتند  نظام �ضحي  تطبيق 
وتخفي�ص  الوقائي،  اجلانب  تر�ضيخ  اإىل  تتطلع  كما 
بنمط  املتعلقة  والأم��را���ص  ال�ضرطان،  اأمرا�ص  معدل 
احلياة كال�ضكري والقلب، لتحقيق حياة �ضحية وعمر 
م�ضتوى  تقليل  اإىل  الوطنية  الأجندة  وت�ضعى  مديد. 
ال�ضحي  النظام  جاهزية  وتطوير  التدخني،  انت�ضار 
دولة  لتكون  ال�ضّحية،  واملخاطر  الأوبئة  مع  للتعامل 
بحلول  ال�ضحية  الرعاية  ج��ودة  الأف�ضل يف  الإم���ارات 

.2021

•• دبي-الفجر:

امل��ه��ري وزي���رة الدولة  اأك���دت م��ع��ايل م��رمي بنت حممد 
توجيهات  وبف�ضل  الإم�����ارات  دول���ة  اأن  ال��غ��ذائ��ي،  ل��اأم��ن 
قيادتها الر�ضيدة ت�ضخر كل الطاقات، وتوفر كل الإمكانات 
التي متكنها من  التعامل مع كافة الظروف، ومبا ي�ضمن 
تقدمي اأف�ضل اخلدمات لأفراد املجتمع الإماراتي يف جميع 

املجالت وي�ضهم يف تنمية ورفاه م�ضتدامني. 
وبينت معاليها اأن توجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن 
الوزراء حاكم دبي- رعاه اهلل- خال تروؤ�ص �ضموه جلل�ضة 
هو  ال�ضرتاتيجي  املخزون  لتعزيز  اليوم  ال��وزراء  جمل�ص 

دل��ي��ل ع��ل��ى ح��ر���ص ال��ق��ي��ادة ل��ت��وف��ر ك��ل امل����وارد ال��ت��ي من 
�ضاأنها تعزيز الأمن الغذائي يف ظل الظروف التي مير بها 

العامل. 
وفق  تعمل  الإم����ارات  حكومة  اأن  اإىل  معاليها  واأو���ض��ح��ت 
روؤية ا�ضرتاتيجية وا�ضحة وا�ضت�ضرافية ب�ضاأن ملف الأمن 
وتوؤهلها  ال��ري��ادي��ة،  مكانتها  خالها  م��ن  تتعزز  الغذائي 
ال�ضرتاتيجي  املخزون  لتعزيز  ا�ضتباقية  خطوات  لتخاذ 
�ضت�ضهم  اجلديدة  التوجيهات  اأن  اإىل  م�ضرة  الغذاء،  من 
يف تعزيز العمل لتحقيق مرتكزات ال�ضرتاتيجية الوطنية 
لاأمن الغذائي ومتكني دولة الإمارات من موا�ضلة حتقيق 
بالهتمام  يحظى  ال���ذي  امل��ل��ف  ه��ذا  يف  الإجن����ازات  اأف�ضل 

واملتابعة امل�ضتمرة من قيادة دولة الإمارات.

مرمي �ملهريي: دولة �لإمار�ت ت�صخر كل �لإمكانيات للتعامل مع كافة �لظروف 

داخل الدولة وخارجها

�صرطة دبي تطلق خدمة �لتو��صل �ملرئي عن بعد بني �لنزلء وذويهم

بنك �لإمار�ت دبي �لوطني و�لإمار�ت �لإ�صالمي ي�صاركان 
باأربعة ماليني درهم دعمًا لوز�رة �لرتبية و�لتعليم 

بدعم من خليفة الإن�سانية وبقيادة اإماراتية و�سركة رو�ش العاملية للرعاية ال�سحية

�أول تعاون على م�صتوى �لعامل لن�صر تو�صيات طبية دولية لعالج مر�صى �ل�صرطان يف مرحلة وباء كورونا 

�لعامل يحتفي �ليوم ب�يوم �ل�صحة.. و�لكو�در �لطبية تت�صدر �مل�صهد

•• اأبوظبي-الفجر:

الهواتف  ا���ض��ت��خ��دام  م��ن خم��اط��ر  ال�ضائقني  اأب��وظ��ب��ي  ���ض��رط��ة  ح���ذرت 
واأجهزة احلا�ضوب “الابتوب” اأثناء قيادة املركبات ملتابعة الدرا�ضة عن 
بعد يف ظل الظروف احلالية والإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة 

حاليا .
فكرة  تعزيز  هو  بعد  عن  الدرا�ضة  اأو  العمل  من  الهدف  اأن  واأو�ضحت 
اأف��راد املجتمع اما  البقاء يف البيت كاإجراء اح��رتازي ول�ضمان �ضامة 
يعد خمالفة  املركبات فهو  قيادة  اأثناء  الهواتف واحلوا�ضيب  ا�ضتخدام 
ال�ضائق والتي  اإىل جانب ت�ضتيت ذهن  املرور  واأنظمة  وا�ضحة لقوانني 
توؤدي اإىل انحراف املركبة اأو جتاوز الإ�ضارة ال�ضوئية احلمراء والت�ضبب 

يف حوادث مرورية ماأ�ضاوية.
ودعت �ضرطة اأبوظبي م�ضتخدمي الهواتف واأجهزة احلوا�ضيب بغر�ص 
والأجهزة  “ الهواتف  ا�ضتخدام  ع��دم  اإىل  الدرا�ضة  اأو  بعد   عن  العمل 
بغر�ص  بها  الت�ضوير  اأو  الطريق  على  املركبة  قيادة  اأثناء  املحمولة” 
املباهاة والظهور عرب مواقع التوا�ضل الجتماعي.  و�ضددت على اأنه لن 
يكون هناك اأي تهاون يف تطبيق القانون على ال�ضائقني لان�ضغال بغر 
الطريق اأثناء القيادة وامل�ضنفة من املخالفات اخلطرة، وتطبيق البند 
ل�ضنة   )178( رق��م  امل���روري  ال�ضبط  واإج����راءات  ق��واع��د  ب�ضاأن   )32(
با�ضتعمال  املركبة  قيادة  اأثناء  الطريق  عن  الن�ضغال   “ “اأ   ،2017
�ضورة  ب��اأي  املركبة  قيادة  اأثناء  الطريق  عن  “الن�ضغال  “ “ب�  الهاتف 

كانت “وخمالفتها الغرامة املالية 800 درهم و4 نقاط مرورية ».

�صرطة �أبوظبي حتذر �ل�صائقني من �لن�صغال ب� »�لدر��صة عن بعد« على �لطريق
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كر يذهبون اإىل الكني�ضة«.
واأ���ض��اف “لكن ج���زءا م��ن ه��ذا ل��ن ي��ك��ون ممكنا 
بهذا  نقبل  اأن  علينا  العام.  ه��ذا  الف�ضح  عيد  يف 
الواقع. علينا اأن نفكر مرتني ون�ضتعد للبقاء يف 

املنزل«.
الدول  عن  خمتلفا  نهجا  ال�ضويد  اخ��ت��ارت  وق��د 
الأوروب��ي��ة الخ��رى، وه��و نهج اأث��ار ج��دل وطنيا 
ودوليا، من خال عدم تقييد �ضكانها، وما زالت 

املدار�ص واملطاعم مفتوحة.
“حتمل  اإىل  اجلميع  ال�ضحية  ال�ضلطات  ودع��ت 
الجتماعي  ال��ت��ب��اع��د  م����راع����اة  امل�ضوؤولية”: 

يف  والعزلة  النظافة  لقواعد  ال�ضارم  والتطبيق 
حال ظهور اأعرا�ص الفرو�ص.

اإ�ضابة   6830 ال���ب���اد  ���ض��ج��ل��ت  الأح�����د،  وي����وم 
و430 حالة وفاة، مقابل 3700 اإ�ضابة و110 

حالت وفاة قبل اأ�ضبوع.
وكما هي احلال يف العديد من الأماكن الأخرى، 
ف��اإن ه��ذه الأرق���ام على الأرج���ح اأق��ل من الأرقام 
يدخلون  الذين  املر�ضى  فح�ص  يتم  اإذ  الفعلية 

اإىل امل�ضت�ضفيات والطواقم الطبية فقط.
وقد عزل امللك البالغ من العمر 74 عاما وامللكة 
�ضيلفيا البالغة من العمر 75 عاما نف�ضيهما يف 

 •• �صتوكهومل-اأ ف ب
ال�ضاد�ص ع�ضر غو�ضتاف  كارل  ال�ضويد  دعا ملك 
ل��ق��اءات عائلية  ع��دم تنظيم  اإىل  رع��اي��اه  الأح���د 
الأم��ر لن  “هذا  اأن  اإىل  الف�ضح، م�ضرا  يف عيد 
كورونا  ف��رو���ص  اأزم���ة  يف خ�ضم  ي��ك��ون ممكنا” 

امل�ضتجد.
املحطات  ع���ل���ى  ن���ق���ل  خ���ط���اب  يف  امل���ل���ك  وق������ال 
التلفزيونية م�ضاء  اأم�ص الأول الأحد “الأ�ضبوع 
ن�ضافر  اأن  ف��ي��ه  ن��ح��ب  وق���ت  ه��و   )...( امل��ق��د���ص 
اأنف�ضنا بالعائلة والأ�ضدقاء. واأ�ضخا�ص  ونحيط 

م�صردو بوينو�ش �ير�ش عالقون يف �صو�رع �ملدينة ملك �ل�صويد يطلب عدم تنظيم لقاء�ت عائلية 
•• بوينو�س اير�س-اأ ف ب

الآلف  اأبريل لكن  ني�ضان  بيوتهم حتى منت�ضف  بالبقاء يف  ال�ضكان  الأرجنتينية  اأمرت احلكومة 
لي�ص لديهم مكان يذهبون اإليه اإذ اأن “منزلهم” هو ال�ضارع.

وامل�ضردون هم من بني القائل الذين ي�ضاهدون يف �ضوارع العا�ضمة بوين�ص اير�ص منذ اأن اأ�ضدر 
الرئي�ص األربتو فرنانديز اأمرا باحلجر املنزيل الإلزامي يف 20 اآذار مار�ص.

فهم ينامون يف ال�ضاحات العامة ويف مداخل مباين امل�ضارف واملتاجر املغلقة حاليا يف مركز املدينة. 
الأماكن  اأخرجتهم ق�ضرا من  ال�ضرطة  اإن  البلدية مزدحمة وبع�ضهم قالوا  اإن ماجئ  ويقولون 
التي عا�ضوا فيها ل�ضنوات. قبل عام، ابتكر ريت�ضارد مار�ضيلو ماأوى يف ال�ضارع الواقع قرب ن�ضب 
 46 البالغ  الوا�ضع يف املدينة. وقال هذا الأوروغواياين  9 متوز يوليو  التاريخي يف �ضارع  امل�ضلة 
عاما حماطا ب�ضفوف من الكرتون والأغطية حيث ينام هو ورفاقه “نحاول التاأقلم مع الو�ضح 

باأف�ضل ما ن�ضتطيع”. لكن بالن�ضبة اإىل امل�ضردين، هناك اأ�ضياء اأ�ضواأ من الوباء.

مناورة جيدة... �ضكرا فادمير. ان 
طوارئ  حالة  حافة  على  نيويورك 
���ض��ح��ي��ة، ودون����ال����د ت���رام���ب، ال���ذي 
ي�ضعى لإعادة انتخابه بعد خ�ضوعه 
ملحاكمة عزل، تاأخر يف اإجبار القطاع 
واأجهزة  اأقنعة  اإنتاج  على  ال�ضناعي 
كبرة،  بكميات  ا�ضطناعية  تنف�ص 
تهبط  رو�ضية جميلة  ان هدية  وه��ا 

على مدرج مطار كيندي.

»نحن فقط ننقذ الأرواح!«
 100-124 الأن��ت��ون��وف     و�ضلت 
اإىل  ال��رو���ض��ي  اجل��و  ل�ضاح  التابعة 
ن��ي��وي��ورك ي���وم الأرب����ع����اء، م��ل��ي��ئ��ة ب� 
طبية”.  وم���ع���دات  ط��ب��ي��ة  “اأقنعة 
البعثة الرو�ضية  وقالت تغريدة من 
�ضغرة  بيد  م�ضحوبة  الناتو  ل��دى 
التعبرية:  ال�����رم�����وز  ت���ل���ك  م�����ن 
نحن  ال�������ض���ي���ا����ض���ة،  ع����ن  “توقفوا 
وحت����دث  فقط!”.  اأرواح���������ا  ن��ن��ق��ذ 
“لطيفة  لفتة  ع��ن  ت��رام��ب  دون��ال��د 
رئي�ص  بومبيو،  مايك  وعلق  جدا”، 
قائا:  الأم��ري��ك��ي��ة،  الدبلوما�ضية 
على  للتغلب  معا  نعمل  اأن  “علينا 
وافقت  ال�ضبب  ولهذا   ،19- كوفيد 
الوليات املتحدة على �ضراء معدات 
واق���ي���ة م��ط��ل��وب��ة ب�����ض��ك��ل ع��اج��ل من 
حتلموا،  ل  ن��ع��م،  لأن�����ه،  رو�ضيا”. 

امل�ضاعدة لي�ضت جمانية.

   »ل تعليق... جمرد طائرة ع�ضكرية 
رو�ضية تهبط يف مطار جون كنيدي 
الإمدادات  من  طناً   60 ب  حمملة 
على  الأمريكي  ال��رد  لدعم  الطبية 
كوفيد-19. نعمة حقيقية للدعاية 
الرو�ضية، يف الوقت الذي تبتعد فيه 

كزعيمة،  اأمريكا،  دور  حكومتنا عن 
ُم�����ّرة،  ت��غ��ري��دة  عاملية”،  اأزم������ة  يف 
�ضابق  دبلوما�ضي  ماكغورك،  لربيت 
عمل ل�ضالح دونالد ترامب وباراك 

اأوباما وجورج دبليو بو�ص.
   ويذهب بن هودجز، القائد ال�ضابق 

اأبعد  اأوروب���ا،  يف  الأمريكي  للجي�ص 
اذ قام بتغريد �ضورة من  من ذلك، 
ُتظهر  ال��رو���ض��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
طائرة  يف  مكد�ضة  ال��ك��رات��ني  اآلف 
�ضحن، وا�ضفا اياها باأنها “خدعة”. 
يف  جوية  ق��وة  اأي  تقوم  “لن  وكتب 

العامل بتحميل طائرة مثل هذه... 
اما اإذا كان ذلك �ضحيًحا، فهي هدية 

للكرملني، ولي�ص من الكرملني«.
   فهل علينا اأن نذّكر بذلك؟ اتُّهمت 
النتخابات  يف  ب��ال��ت��دخ��ل  م��و���ض��ك��و 
 ،2016 لعام  الأمريكية  الرئا�ضية 
امل�ضتبه  ت��رام��ب،  وك��ان على دون��ال��د 
مع  التحقيق  مواجهة  ت��واط��ئ��ه،  يف 
روب��رت مولر،  امل�ضتقل  العام  املدعي 
ان  ث��م  ج��زئ��ًي��ا.  يتم تربئته  اأن  قبل 
اقت�ضادية  لعقوبات  تخ�ضع  رو�ضيا 

من الأمريكيني.
 2020 ل��ع��ام  الرئا�ضية  احلملة     
م��ع��ل��ق��ة، واأخ������ذت ره��ي��ن��ة م���ن قبل 
بالتقّلبات،  ومليئة  كورونا،  فرو�ص 
يف  ف�������ض���ادا  ي��ع��ي��ث  والكوفيد-19 
الوليات املتحدة، واعرتف الرئي�ص 
ان الأ�ضبوعني املقبلني �ضيكونان من 
الناحية الإن�ضانية “موؤملني للغاية”، 
واأرقام البطالة مفزعة: 6.6 مليون 
واحد...  اأ�ضبوع  يف  �ضجلوا  اأمريكي 

وهذا مل يحدث قط. 
الذي  �ضيئ لدونالد ترامب     خرب 
ك���ان ي���اأم���ل يف ال��ت��وج��ه ن��ح��و اإع����ادة 
براية  التلويح  خ��ال  م��ن  انتخابه 
لقد  اجليدة...  القت�ضادية  النتائج 
الأوىل...  ال��ع��امل��ي��ة  ال���ق���وة  ���ض��ع��ف��ت 
م���ع فرو�ص  ت��ت��وق��ف  وال���دع���اي���ة ل 

كورونا.

قد ل تكون م�سمومة:

حدث ذ�ت مرة يف �أمريكا: هدية بوتني...!
نعمة حقيقية للدعاية الرو�سية، يف وقت تتخلى فيه اأمريكا عن زعامتها يف اأزمة عاملية

نافذة الطائرة الرو�ضية يف �ضماء مطار كيندي
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• نورمان لي�صرت

“لوجورنال”،  اأعمدة  املا�ضي، على  الأ�ضبوع     يف 
اإع��ادة قراءة  اإذا كان يجب  ت�ضاءل غي فورنييه ما 
رواية الطاعون للحائز على جائزة نوبل لاآداب، 
األربت كامو، وقّدم غابرييل بيوت�ضيمني املوؤلف، يف 

مقال بعنوان “كامو زمن فرو�ص كورونا«.
   مينح الوباء الذي يع�ضف بالكرة الأر�ضية حياة 
كيف  ت�ضف  التي  الرئي�ضية،  كامو  لرواية  جديدة 
عطل وباء الطاعون حياة �ضكان مدينة وهران يف 
ال�ضحي،  احلجر  يف  ميوتون  النا�ص  الأربعينات. 
ال�ضحايا.  اإن��ق��اذ  حم��اول��ة  يف  الأط��ب��اء  وي�ضتميت 
ومبيعات الكتاب يف ارتفاع يف جميع اأنحاء العامل، 

ويبا�ضر النا�ضرون اإعادة الطباعة.
ك��ّت��اب��ي املف�ضلني. وق���د ندمت  اأح���د     ك��ام��و، ه��و 
على عدم م�ضاهدة م�ضرحيته كاليغول عندما مت 
 ،2017 ع��ام  اجل��دي��د  ال��ع��امل  م�ضرح  يف  عر�ضها 
من اخراج رينيه ريت�ضارد �ضر. ولكن، دفعني ذلك 
اأوجه �ضبه مع الو�ضع  اإع��ادة قراءتها، واإيجاد  اىل 
احل���ايل يف ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة، اأن���ا ل اأحت���دث عن 

الوباء، وامنا عن دونالد ترامب.
   ح��ت��ى ق��ب��ل ان��ت��خ��اب��ه رئ��ي�����ًض��ا ل��ل��ولي��ات املتحدة، 
الروماين  ب��الإم��رباط��ور  مقارنته  مت��ت  ان  �ضبق 
املقارنات.  ت�ضاعفت  ان��ت��خ��اب��ه،  وب��ع��د  ك��ال��ي��غ��ول. 
عا�ص  بالاتينية!(  �ضغر”  )“�ضندل  كاليغول 
مثل ترامب يف “واقع بديل �ضخيف” فر�ضه على 

روما.
   هناك ت�ضابه اّخاذ بني ت�ضرفات ترامب وجناحه 
وما كان يحدث يف روما قبل 2000 عام. لقد دخل 
الرومان  الأب��اط��رة  من  كواحد  التاريخ  كاليغول 
الأكر جنوًنا وق�ضوة وخبًثا. وا�ضمه مرادف لأ�ضواأ 

جتاوزات ال�ضلطة املطلقة.
الفو�ضوي  كاليغول  عهد  ب��ني  الت�ضابه  اأوج���ه     
وغر املتوقع وم�ضاكله العقلية، واإدارة و�ضخ�ضية 
املتحدة،  ل��ل��ولي��ات  والأرب��ع��ني  اخلام�ص  الرئي�ص 

عديدة ومده�ضة.
  عندما اأ�ضبح كاليغول اإمرباطوًرا رومانًيا يف 37 
م، ركز يف البداية على �ضجب �ضلفه واإلغاء كل ما 

فعله. كما فعل ويفعل ترامب مع اأوباما.
   لقد قّدم وعوًدا مب�ضاريع �ضخمة، مثل خرق برزخ 
كورنثو�ص، وهذا يذّكرنا بجدار ترامب املك�ضيكي. 
كبرة،  حكومية  خ��ربة  لكاليغول  تكن  مل  ان��ه  ال 
لينجز م�ضاريعه،  الكفاءة متاًما  اأنه عدمي  واأثبت 
باإ�ضرافه.  واه��دره��ا  روم��ا  مالّية  كاليغول  واأف���رغ 
ويعرف ترامب �ضعودا �ضاروخيا للديون الوطنية 
يف  كوفيد-19  جائحة  ت�ضاعد  ول��ن  الأم��ري��ك��ي��ة، 

ترميم الأو�ضاع.
   ومع ذلك، هناك اختاف بني الرجلني: كان لدى 
واإذا  ممتاًزا.  خطيبا  وكان  جيدة،  ثقافة  كاليغول 
كاليغول،  ا مثل  اأن يكون ف�ضّ ترامب  باإمكان  كان 
بليًغا،  ولي�ص  ام��ّي  الإم��رباط��ور،  عك�ص  على  فهو، 

ي�ضتخدم مفردات حمدودة ومتكررة.
   كان الإمرباطور الروماين �ضعبوًيا، مثل ترامب. 
يحتقر  وك��ان  كم�ضتبد،  يحكم  اأن  كاليغول  واأراد 

تطّلع جمل�ص ال�ضيوخ اىل ممار�ضة اأي �ضلطة.
  ي�ضر املوؤرخ الربيطاين توم هولند، اإىل اأنه، على 
غرار كاليغول، “قال ترامب وفعل اأ�ضياء �ضادمة 
التقليدية،  ال�ضيا�ضية  الأخ����اق  مبعاير  مت��اًم��ا 
اجلماهر،  ل���دى  �ضعبيته  ت��ف��ق��ده  ان  ب���دل  ول��ك��ن 

جعلت منه بطل ال�ضعب ».
بالقيم  مهتًما  يكن  مل  كاليغول  اأن  وي�ضيف،     
غرار  وعلى  يحتقرها”،  لروما...كان  التقليدية 
ت��رام��ب، ك��ان يحب اأن ي���وؤذي وي���ذّل ال��ن��ا���ص. وقد 
اأ���ض��ب��ح ك��ال��ي��غ��ول، ال��رنج�����ض��ي وامل�������ض���اب بجنون 
يفي  ول  ف��اأك��ر،  اأك��ر  نف�ضيا  م�ضطربا  العظمة، 
ب�ضكل  العقلية  مداركه  يف  الت�ضكيك  ومت  بوعوده، 

متزايد. وقتل على يد اأحد اأفراد حر�ضه.
   كتب نيكول�ص كري�ضتوف يف �ضحيفة نيويورك 
تاميز: “حتى اأكرب الدول، ميكن اأن ت�ضاب بزعيم 
املحنة  اأن تنجو م��ن  ل��اأم��ة  ول��ك��ن ميكن  ك��ارث��ي، 
اإذا ظل مواطنوها خمل�ضني لقيمها وموؤ�ض�ضاتها 
وتقاليدها. لقد كان هذا �ضحيحا قبل األفي عام، 

وما زال �ضحيحا اليوم ».
   هل �ضيكون هذا هو احلال يف الوليات املتحدة يف 

عهد ترامب وفرو�ص كورونا؟
ترجمة خرة ال�ضيباين

»كاليغول« �ألربت كامو, ودونالد تر�مب...!

* كاتب �ضحفي، وموؤلف كتب الأف�ضل مبيعا منها “الكتاب الأ�ضود لكندا الإجنليزية”، 
و”ق�ضية جرار بول” و”�ضجني يف  و”حتقيقات حول الجهزة ال�ضرية” و”اأ�ضرار خيار كندا”، 

بانكوك” )�ضرة ذاتية(.

•• الفجر -فالريي دي غرافيرنيد
ترجمة خرية ال�صيباين

يجد  اأن  ياأمل  حيث  تذهب  ال�سغرية  »الهدية     
الهدية الكبرية”...

امل��ث��ل الرو�سي؟   ه��ل ي��ع��رف دون��ال��د ت��رام��ب ه��ذا 
بوتني  فالدميري  هدية  ف��اإن  م�سمومة،  تكن  مل  اذا 
املر�سلة  الطبية  الإم��دادات  من  طًنا   60- الأخرية 
تزكم  دعاية  رائحة  منها  –ي�ستم  نيويورك  اإىل 

النوف.
   الرمزية قوية... مو�سكو تهّب مل�ساعدة واحدة من 

اأكرث املدن �سهرة والأغنى يف العامل. 

تر�جع خجول حلدة �لوباء يف �إيطاليا  

�ليابان ت�صتعد لإعالن حال �لطو�رئ   •• طوكيو-اأ ف ب

ت�����ض��ت��ع��د احل��ك��وم��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة لإع������ان حالة 
ال����ط����وارئ ل��ل��ح��د م���ن ان��ت�����ض��ار وب�����اء ك��وف��ي��د-

وبخا�ضة يف  الب����اد،  من  اأج�����زاء  يف  موؤخ����را  ت�ض���ارعا  �ضهد  الذي   ،19
طوكيو.

ومن املقرر اأن ي�ضت�ضر رئي�ص الوزراء �ضينزو اآبي الثنني جلنة خرباء 
العديد  اإدارة الأزمة ال�ضحية وتتوقع  اأجل  امل�ضورة حلكومته من  تقدم 

من و�ضائل الإعام املحلية اإعان حال الطوارئ الثاثاء.
اليابان ل  اأن  اإل  ب��وؤرة وباء كوفيد-19،  وعلى رغم جماورتها لل�ضني، 

تزال حتى الآن اأقل تاأثراً بالوباء من اأوروبا اأو الوليات املتحدة.
اإ�ضابة لغاية الأحد و73 حالة وفاة،   3650 و�ضجل الأرخبيل حوايل 

وفقا لآخر ح�ضيلة ر�ضمية.
املا�ضيني  الأ�ضبوعني  ب�ضكل ملحوظ خال  ازداد  الإ�ضابات  اأن عدد  اإل 

اإ�ضابة جديدة الأح��د، وهو   148 ل �ضيما يف طوكيو حيث مت ت�ضجيل 
رقم قيا�ضي حملي جديد. وزادت هذه احل�ضيلة ال�ضغط تدريجيا على 
احلكومة كي تكثف عملها ملواجهة الوباء. ودعت حاكمة مدينة طوكيو 
وجتنب  الإم��ك��ان  ق��در  بعد  ع��ن  العمل  اإىل  موظفيها  كويكي  ي��وري��ك��و 

التنقات غر ال�ضرورية خال عطلة نهاية الأ�ضبوع.
بعد،  ر�ضمي  ق��رار  اأي  نتلق  “مل  الثنني  ل�ضحافيني  كويكي  و�ضرحت 
لكننا جنري ا�ضتعداداتنا بناء على افرتا�ص اأن طوكيو �ضتكون” من بني 

املناطق امل�ضمولة بحال الطوارئ.
ومن املتوقع اأن ت�ضمل حال الطوارئ مناطق معينة فقط، دون اأن ت�ضمل 
من  العديد  يف  بها  املعمول  بتلك  �ضبيه  املعمول  �ضارمة  عزل  اإج���راءات 

البلدان الأخرى حاليا، ل �ضيما يف اأوروبا.

املناطق  حكام  �ضيقوم  العملي،  ال�ضعيد  وعلى 
البقاء  ال�������ض���ك���ان  م����ن  ب�”الطلب”  امل��ع��ن��ي��ة 
يف م��ن��ازل��ه��م ودع�����وة امل���ح���ال ال��ت��ج��اري��ة غر 
�ضي�ضمح  كما  عملها.  تعليق  اإىل  ال�����ض��روري��ة 

لل�ضلطات بو�ضع اليد على الأرا�ضي اأو املباين لأغرا�ص طبية.
تقييد  على  النا�ص  اإج��ب��ار  يف  احل��ق  متلك  ل  اليابانية  ال�ضلطات  لكن 
يتبعوا  مل  ح��ال  يف  معاقبتهم  اأو  التجارية  امل��ح��ال  اإغ���اق  اأو  حركتهم 

التعليمات.
ويعتمد النظام ب�ضكل كبر على روح املواطنة التي يتحلى بها املواطنون 

ويخ�ضع لل�ضغط الجتماعي الذي ي�ضكل عموما رادعا رئي�ضيا.
وقال الأ�ضتاذ املتخ�ض�ص يف العاقات الدولية بجامعة طوكيو يو�ضينوبو 
ياماموتو لوكالة فران�ص بر�ص اإن “اليابان ما زال يهيمن عليها الإرث 
املظلم” لنظامها الع�ضكري الذي دام لغاية عام 1945، وا�ضطهد ب�ضدة 

احلريات الفردية.

“التعاي�ص  ف�����رتة  ال�������ض���ل���ط���ات، 
ا�ضتئناف  م���ع  الفرو�ص”  م���ع 

تدريجي لاأن�ضطة الإنتاجية.

•• روما-اأ ف ب

فرو�ص  ت��ف�����ض��ي  م�����ض��ت��وى  ب������داأ 
ك���ورون���ا امل�����ض��ت��ج��ّد ب��ال��رتاج��ع يف 
ت�ضرراً  الأك��ر  ال��دول��ة  اإيطاليا، 
ج���راء ال��وب��اء يف ال��ع��امل، لكنه ل 
ي����زال حت���ت رح��م��ة ال���رتاخ���ي يف 

تدابر العزل.
الوطني  امل���ع���ه���د  م����دي����ر  وق�������ال 
اإن  ب��روزاف��رو  �ضيلفيو  لل�ضحة 
بعد  بالنحدار”  ب���داأ  “املنحنى 
اأ�ضبوع من “ال�ضتقرار”، يف حني 
ال�16  يتجاوز  الوفيات  عدد  بات 

األف حالة.
وفاة   525 ع���ن  الأح�����د  واأُع���ل���ن 
يف ي��وم واح��د وه��ي اأدن��ى ح�ضيلة 
اآذار-  19 منذ  للوفيات  يومية 
اإيطاليا  اأعلنت  اأن  و�ضبق  مار�ص. 
م�ضبوق  غ���ر  ت���راج���ع���اً  ال�����ض��ب��ت 
ال��ت��ي ت�ضتدعي  يف ع��دد احل���الت 
امل�ضت�ضفيات  يف  ف��ائ��ق��ة  ع��ن��اي��ة 

تف�ضي  ب���دء  م��ن��ذ  الأوىل  ل��ل��م��رة 
الوباء منذ اأكر من �ضهر.

واأ������ض�����ار م���دي���ر ال�����دف�����اع امل����دين 
اإ�ضافة  اأن���ه  اإىل  ب��وري��ل��ي  اأجن��ي��ل��و 
“يرتاجع  الفائقة،  العناية  اإىل 
اأي�ضاً عدد الأ�ضخا�ص الذين يتّم 
يف  العادية  الأق�ضام  اإىل  اإدخالهم 

امل�ضت�ضفيات«.
املعدية  الأمرا�ص  طبيب  واعترب 
ميانو  يف  ���ض��اك��و  م�ضت�ضفى  يف 
ما�ضيمو غايل ال�ضبت اأن “اخلرب 
هناك  اأن  ه���و  احل��ق��ي��ق��ي  ال�����ض��ار 
�ضغطاً اأقّل يف امل�ضت�ضفيات املعنية 
لومبارديا. نحن  اأكرب يف  بدرجة 
غر واثقني من اأننا خرجنا )من 

الأزمة( لكننا حتت �ضغط اأقّل«.
ُمنع  اأ�ضابيع،  اأرب��ع��ة  قرابة  ومنذ 
التجّمع  من  اإيطايل  مليون   60
و�ُضمح لهم فقط باخلروج ل�ضراء 
اأو  �ضحية  لأ�ضباب  اأو  حاجياتهم 
م�ضاعدة  اأو  للكلب  بنزهة  للقيام 

اإىل  ل��ل��ذه��اب  اأو  ق��ري��ب حم��ت��اج 
عملهم  ُي�����ع�����دُّ  ل���ل���ذي���ن  ال���ع���م���ل 

�ضرورياً.
ي�ضمع  اأي�ضاً،  اأ�ضابيع  اأربعة  ومنذ 
املواطنون الإيطاليون امل�ضوؤولني 
ي���ع���ل���ن���ون ت����داب����ر وت����وق����ع����ات ل 
القت�ضادية  للقوة  باخلر  تب�ّضر 
اأرباب  اإن  اإذ  الثالثة.  الأوروب���ي���ة 
بن�ضبة  رك�����وداً  ي��ت��وق��ع��ون  ال��ع��م��ل 
%6 اإذا عادت احلياة اإىل طبيعتها 
اأي��ار/م��اي��و. وتقول  يف ال��ب��اد يف 
القانونيني  امل��ح��ا���ض��ب��ني  جمعية 
احلانات  اإي���������رادات  خ�����ض��ائ��ر  اإن 
ن�ضبة  �ضتبلغ  الباد  يف  والفنادق 
ق�ضائم  توزيع  يتّم  فيما   ،40%

غذائية اإىل املحتاجني...
يف م��ق��اب��ل��ة الأح����د م��ع ق��ن��اة “ان 
الأمركية، كّرر رئي�ص  بي �ضي” 
جو�ضيبي  الإي�����ط�����ايل  ال���������وزراء 
اأحد  ال�ضبت  ُت���ويف  ال���ذي  ك��ون��ت��ي 
مرافقيه )52 عاماً( بعد اإ�ضابته 

بالفرو�ص، نداءه اإىل الأوروبيني 
ب�ضاأن وجوب “كتابة كتاب تاريخ” 

ولي�ص “كتاب اقت�ضاد«.
اإن�����ه ي��ج��ب ت��ب��ن��ي “خطة  وق�����ال 
اإعادة بناء واإعادة ا�ضتثمار” داعياً 
“�ضندات  اإ�����ض����دار  اإىل  جم������دداً 
دي�����ون  اآل�����ي�����ة  وه������ي  كورونا”، 
التكتل  دول  مل�����ض��اع��دة  م��ت��ب��ادل��ة 
على  بكوفيد-19  ت��اأّث��را  الأك���ر 
التداعيات  لدرء  جهودها  متويل 
لكن  للوباء،  املدمرة  القت�ضادية 
دول ال�ضمال يف الحتاد خ�ضو�ضاً 

اأملانيا وهولندا ترف�ضها.
ويف وقت ُيتوقع اأن تعلن اإيطاليا 
ه�������ذا الأ������ض�����ب�����وع ت�����داب�����ر دع����م 
ُيفرت�ص  لق��ت�����ض��اده��ا،  ج���دي���دة 
ال�����دول الأع�������ض���اء يف  ت�����ض��ع��ى  اأن 
التو�ضل  اإىل  الأوروب�����ي  الحت���اد 
م�ضرتكة  ا�ضتجابة  ب�ضاأن  لتفاق 

للتحديات القت�ضادية للوباء.
اأعداد �ضحايا  تراجع  ي�ضتمّر  واإذ 

 .”2 رق���م  امل��رح��ل��ة  يف  “التفكر 
امل��رح��ل��ة وفقخطة  ه���ذه  وت��ع��ن��ي 
ال��ت��ي طرحتها  الإط�����اق  اإع�����ادة 

�ضيلفيو  لل�ضحة  ال��ع��ايل  امل��ع��ه��د 
برو�ضافرو اأنه يف حال مت تاأكيد 
�ضينبغي  ال��ت��ح�����ّض��ن،  ن��ح��و  امل���ي���ل 

ال�ضلطات  ت����ب����دو  ال�����ف�����رو������ص، 
م�����ض��م��م��ة ع���ل���ى اإع���������ادة اإط�����اق 
رئي�ص  واأو�������ض������ح  الق����ت���������ض����اد. 

جتهيزات رو�ضية للوليات املتحدة

بن هودجز: �ل�صحنة هدية للكرملني, ولي�ش من �لكرملني
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 ق�ضت حمكمة جزائرية بال�ضجن النافذ �ضنة واحدة لرئي�ص منظمة 
عبد  النظام  �ضد  ال�ضعبي  للحراك  الداعمة  �ضباب”  عمل  “جتمع 
الوهاب فر�ضاوي املوجود رهن احلب�ص املوقت منذ اأكر من خم�ضة 

اأ�ضهر، بح�ضب منظمة تدافع عن املعتقلني.
وفر�ضاوي موقوف منذ العا�ضر من ت�ضرين الأول اكتوبر بينما كان 
ال�ضجن  العام  الدع��اء  له  وطلب  املعتقلني.  لدعم  ي�ضارك يف جتمع 
�ضنتني بتهمة “امل�ضا�ص ب�ضامة وحدة الوطن” خال حماكمته يف 
23 اآذار مار�ص يف حمكمة �ضيدي احممد بو�ضط العا�ضمة من دون 

ح�ضور ملواطنني، ب�ضبب انت�ضار وباء كورونا امل�ضتجد.
على  �ضفحتها  عرب  املعتقلني  عن  لاإفراج  الوطنية  اللجنة  وقالت 
“احلكم ب�ضنة �ضجنا نافذا �ضد عبد الوهاب فر�ضاوي  “في�ضبوك”، 

رئي�ص جمعية )جتمع-عمل-�ضباب(”.
واأ�ضافت اأن احلكم ال�ضادر “قا�ص” واأن “التع�ضف الق�ضائي م�ضتمر 
�ضد النا�ضطني واملعتقلني يف هذه الفرتة التي يوجد فيها املواطنون 
يف احلجر”. وتاأ�ض�ضت جلنة الفراج عن املعتقلني �ضيف 2019 مع 
بدء توقيف نا�ضطني يف احلراك الذي انطلق يف 22 �ضباط فرباير 
ال�ضجون  يف  حاليا  �ضخ�ضا   44 هناك  اللجنة،  وبح�ضب   .2019

اجلزائرية بتهم تتعلق بن�ضاطهم يف احلراك.

اأم�ص  الإندوني�ضية  ال�ضحة  وزارة  امل�ضوؤول يف  يوريانتو  اأحمد  اأعلن   
ت�ضجيل 218 حالة اإ�ضابة جديدة موؤكدة بفرو�ص كورونا امل�ضتجد، 
اأك��رب ارت��ف��اع يومي منذ الإع���ان عن ح��الت الإ�ضابة الأوىل يف  يف 
 2491 اإىل  لاإ�ضابات  الإج��م��ايل  العدد  لي�ضل  �ضهر،  قبل  الباد 
حالة. اأ�ضاف يوريانتو اأنه مت ت�ضجيل 11 حالة وفاة، لي�ضل العدد 

الإجمايل للوفيات اإىل 209 حالت، بينما تعافى 192 �ضخ�ضا.
 

جديدة  اإ�ضابة  حالة   61 ام�ص  ال�ضعودية  العربية  اململكة  �ضجلت 
الذي  التحديث  19 وذلك ح�ضب  امل�ضتجد كوفيد  بفرو�ص كورونا 

اأورده املوقع الر�ضمي لوزارة ال�ضحة ال�ضعودية حول حالت كورونا.
واأو�ضحت الوزارة يف هذا ال�ضدد اأن اإجمايل احلالت املوؤكد اإ�ضابتها 
الن�ضطة منها  2463 حالة حتى الآن عدد احل��الت  يف اململكة بلغ 

1941 حالة، فيما تعافت 488 حالة من الفرو�ص.

بالأ�ضلحة  حمّملة  و�ضيارات  جنودا  الثنني  ال�ضوداين  اجلي�ص  ن�ضر 
بالتزامن مع  اخل��رط��وم،  و�ضط  الدفاع يف  وزارة  ح��ول مقر  الثقيلة 
املكان  ال�ضودانيني يف  اآلف  به  الذي قام  الأوىل لاعت�ضام  الذكرى 

للمطالبة برحيل الرئي�ص ال�ضابق عمر الب�ضر.
واأغلقت القوات امل�ضلحة ال�ضودانية كل الطرق املوؤدية اىل مقر وزارة 
الدفاع الذي ي�ضم اأي�ضا قيادة اجلي�ص باآليات وجنود، بح�ضب ما اأفاد 
الطرق  بع�ص  على  و�ضعت  كذلك  بر�ص.  فران�ص  وكالة  يف  �ضحايف 
قيادة اجلي�ص  وكان حميط مقر  �ضائكة.  واأ�ضاك  اإ�ضمنتية  حواجز 
ابريل  ني�ضان  ال�ضاد�ص من  ال�ضودانيني يف  اعت�ضام  ال�ضوداين مركز 
2019 �ضد نظام الب�ضر ا�ضتكمال لثورتهم التي انطلقت يف كانون 
الأول دي�ضمرب بقيادة ائتاف قوى احلرية والتغير املعار�ص ب�ضبب 
اأعلن   ،2019 ابريل  11 ني�ضان  الغاء واملعاناة القت�ضادية.  ويف 
اجلي�ص الإطاحة بالب�ضر الذي حكم ال�ضودان ملدة 30 عاما بعد ايام 
اأمام قيادة  على بدء العت�ضام، ولكن املحتجني وا�ضلوا اعت�ضامهم 
يونيو،  الثالث من حزيران  اجلي�ص مطالبني بحكومة مدنية. ويف 
بالقوة،  املعت�ضمني  تفريق  على  ع�ضكرية  مباب�ص  م�ضلحون  اأق��دم 
اأكدت  بينما  املحتجني،  بح�ضب  �ضخ�ضا،   117 مقتل  عن  اأ�ضفر  ما 
ال�ضوداين تقارير  ونفى اجلي�ص   .70 بلغ  القتلى  اأن عدد  احلكومة 
على  “حماولة انقاب”  ن�ضرتها بع�ص و�ضائل الإع��ام الأح��د عن 
مدنيني  م��ن  امل��ّك��ون  ال�ضيادي  باملجل�ص  املمثلة  النتقالية  ال�ضلطة 
وع�ضكريني والذي يدير الباد لفرتة انتقالية، وقد ت�ضكل بعد اأ�ضهر 
الذي  الع�ضكري  واملجل�ص  املحتجني  التفاو�ص بني ممثلني عن  من 

توىل ال�ضلطة بعد الإطاحة بالب�ضر.

عوا�صم

اجلزائر

جاكرتا

الريا�ض

اخلرطوم

�صفينة منكوبة بكورونا تر�صو يف �أ�صرت�ليا 
•• ملبورن-�صيدين-رويرتز

ر�ضت ال�ضفينة ال�ضياحية املنكوبة روبي برن�ضي�ص التابعة ل�ضركة كارنيفال 
كورب، وهي اأكرب م�ضدر منفرد لعدوى فرو�ص كورونا يف اأ�ضرتاليا، جنوبي 
�ضيدين اليوم الثنني للح�ضول على م�ضاعدة لأفراد الطاقم املر�ضى الذين 

يحتاجون اإىل عاج عاجل.
اأفراد  األ��ف من  ول ي��زال على منت ال�ضفينة روب��ي برن�ضي�ص ما يزيد على 
فحو�ص.  دون  اآذار  م��ار���ص  منت�ضف  يف  منها  ال��رك��اب  اإن���زال  بعد  الطاقم 

وتخ�ضع ال�ضفينة حاليا لتحقيق جنائي بولية نيو �ضاوث ويلز.
ركاب  بني  بع�ضها  بكوفيد-19  اإ�ضابة  حالة   360 عن  يقل  ل  ما  وظهر 

ال�ضفينة وطاقمها، منها �ضت حالت وفاة على الأقل.
وقالت �ضرطة نيو �ضاوث ويلز يف بيان اليوم الثنني اإن ال�ضفينة قد تبقى يف 
مكانها ملدة ت�ضل اإىل ع�ضرة اأيام، لكن الطاقم لن ينزل منها ما مل توافق 

�ضلطات الولية على ذلك.
واأ�ضافت ال�ضرطة اأن اأفراد الطاقم املر�ضى يعاجلون على متنها اأو ينقلون 

اإىل امل�ضت�ضفى، و�ضيتم اإعادة تزويد ال�ضفينة بالوقود ا�ضتعدادا لاإبحار.
مبر�ص  م��وؤك��دة  اإ�ضابة  حالة   5700 على  يزيد  م��ا  اأ�ضرتاليا  يف  وي��وج��د 
كوفيد-19، وارتفع عدد الوفيات ب�ضبب املر�ص اإىل 40 حالة اأم�ص الثنني 

بعد ت�ضجيل خم�ص وفيات الليلة املا�ضية.
على  �ضركز  برن�ضي�ص  روبي  ال�ضفينة  ب�ضاأن  التحقيق  اإن  ال�ضلطات  وقالت 
البالغ  ركابها  ون��زول  ال�ضفينة  ر�ضو  اإىل  اأدت  التي  والإج���راءات  الت�ضالت 
عددهم 2700 راكب يوم 19 مار�ص اآذار يف �ضيدين هاربر للك�ضف عن اأي 

خمالفات لقوانني الأمن احليوي اأو قوانني الولية.

يحذر اخلرباء من اأن تكون هذه فقط املوجة الأوىل من املر�ش 

�أنباء جّيدة و�أخرى �صيئة عن كورونا... لكن �لكابو�ش م�صتمر

تقرير �إ�صر�ئيلي: تركيا على خطى �إير�ن  •• القد�س املحتلة-وكاالت:

على رغم ابتعاد اأنقرة عن الغرب، راأى 
الباحث بنيامني ويل اأن على الوليات 
طريقة  اإىل  التو�ضل  واأوروب���ا  املتحدة 

الرئي�ص الرتكي  املخاوف الرتكية وكذلك رغبة  ملواجهة 
رجب طيب اأردوغان يف التحول اإىل قوة عظمى اإقليمية؛ 
الأو�ضط.   ال�ضرق  يف  ل��دول  تهديداً  ُي�ضكل  ل  حتى  وذل��ك 
ويلفت يف تقرير ب�ضحيفة “اإ�ضرائيل اليوم”، اإىل اأن اإيران 
ل تربطها عاقات وثيقة مع الغرب ول جترى حمادثات 
الناتو،  حلف  يف  ع�ضو  تركيا  ولكن  الأب��ي�����ص،  البيت  م��ع 
اأردوغ��ان من وقت لآخر مع الرئي�ص الأمريكي  ويتحدث 

دونالد ترامب. 
وعلى الرغم من ذلك، ير�ضد الباحث ت�ضابهاً غريباً لفتاً 
للنظر بني تركيا واإيران يف الأ�ضهر الأخرة، ويت�ضاءل عما 
اإذا كانت طهران باتت بالفعل منوذجاً حتتذي به تركيا، اأم 
اأن الإج��راءات امل�ضابهة التي اتخذتها اأنقرة كانت حم�ص 

�ضدفة. 

النف�سال عن الغرب 
ويف ال�ضنوات التي �ضبقت الثورة الإ�ضامية يف اإيران عام 
اإي����ران على تطوير  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  ���ض��اع��دت   ،1979

املفاهيم  واإدخ��ال  احلكومية  املوؤ�ض�ضات 
الغربية اإىل ثقافة الباد، وكانت الثورة 
البي�ضاء اإحدى هذه اخلطوات التي قام 
املخلوع،  ال�ضاه حممد ر�ضا بهلوي  بها 
وت�ضمنت اإعادة توزيع الأرا�ضي وزيادة 
امل���راأة وحم���اولت حت�ضني حمو  حقوق 
الريفية.  املناطق  يف  وال�ضحة  الأم��ي��ة 
و�ضعود  الإ�ضامية  ال��ث��ورة  بعد  ولكن 
اإيران  اآية اهلل روح اهلل اخلميني، باتت 
اأكر عدوانية حيال الغرب وتخلت عن 

الإ�ضاحات الليربالية
ويف حالة تركيا، وحتى مع اأنها لتزال 
ال���ن���ات���و، ف��ق��د تخلى  ع�����ض��واً يف ح��ل��ف 
كمال  م�ضطفى  روؤي�����ة  ع���ن  اأردوغ�������ان 
موؤ�ض�ص  العلمانية،  ل��ل��دول��ة  اآت���ات���ورك 
ت��رك��ي��ا احل��دي��ث��ة، وب���ات���ت ت��رك��ي��ا دولة 
دي���ن���ي���ة، وي���ت�������ض���اءل ال���ب���اح���ث ع��م��ا اإذا 
التالية لأردوغ����ان هي  ك��ان��ت اخل��ط��وة 
النف�ضال عن الغرب.  ويقول الباحث 
�ضيك�ضف  ال���ذي  ه��و  فقط  “الوقت  اإن 
عن نوايا اأردوغ��ان، ولكن �ضفقة �ضراء 
ال��رو���ض��ي��ة الأخ������رة ت�ضر  الأ���ض��ل��ح��ة 

البحرية اليونانية وامل�ضرية. 

اأطماع تركيا 
دولة  اأي  بها  ت��ع��رتف  مل  ال��ت��ي  ال�ضفقة،  ه��ذه  ومب��وج��ب 
القت�ضادية  املنطقة  م��ن  ب��ج��زء  تركيا  اع��رتف��ت  اأخ���رى، 
اأي�ضاً  تركيا  وحت��اول  ليبية،  اأنها  على  امل�ضرية  اخلال�ضة 
البحر  اأي م�ضروع يف  اأو تطوير  اأي ن�ضاط للطاقة  اإعاقة 
الإقليمي  املناف�ص  م�ضر،  ت��رد  مل  الآن  وحتى  املتو�ضط، 
اأنقرة رمبا يقود  اإليه  لرتكيا، ولكن الطريق الذي تتجه 
اإىل الت�ضعيد بح�ضب الباحث.  ويو�ضح تقرير ال�ضحيفة 
ت��رك��ي��ا وليبيا قد  ب��ني  الت��ف��اق��ي��ة  اأن ه���ذه  الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة 
اأنقرة نفوذاً على طريق �ضحن، على غرار م�ضيق  منحت 
اإي�����ران ج��زئ��ي��اً. ومي���ر جزء  ال����ذي ت�ضيطر ع��ل��ي��ه  ه��رم��ز 
الأق�ضى  ال�ضرق  بني  البحرية  التجارة  طريق  من  كبر 
اأوروب��ا الغربية واأمريكا ال�ضمالية عرب قناة  واخلليج اإىل 
على  م�ضر  ت�ضيطر  وبينما  املتو�ضط،  والبحر  ال�ضوي�ص 
قناة ال�ضوي�ص، فاإن التفاق الرتكي الليبي ي�ضمح لأنقرة 
يف  رغبت  اإذا  املتو�ضط  البحر  �ضرق  يف  �ضفينة  اأي  بحجب 

ويورد  ال��غ��رب«.   ع��ن  النف�ضال  اإىل  تتجه  تركيا  اأن  اإىل 
نف�ضها،  تعترب  تركيا  اأن  الإ�ضرائيلية  ال�ضحيفة  تقرير 
مثل اإيران، قوة اإقليمية؛ خا�ضة اأن لكا البلدين تاريخاً 
اإن�ضاء  اإع��ادة  اإي��ران  ثرياً من الهيمنة الإقليمية. وحت��اول 
الإمرباطورية الفار�ضية الزائلة منذ قرون، بينما ت�ضعى 
تركيا اإىل ا�ضتعادة اأجماد الإمرباطورية العثمانية املفقودة 
منذ عقود اأي�ضاً.  وبح�ضب الباحث، ن�ضرت اإيران خمالبها 
غزة  يف  بالوكالة  ميلي�ضيات  اإن�ضاء  خ��ال  من  املنطقة  يف 
تركيا  دعمت  وباملثل  وال��ي��م��ن.  و���ض��وري��ا  وال��ع��راق  ولبنان 
حما�ص يف غزة، واأن�ضاأت وكاء يف �ضوريا، واأر�ضلت مقاتلني 
اإىل ليبيا. ومع منو النفوذ الإيراين والرتكي يف املنطقة، 
املنطقة.  ووفقاً  الأخ��رى يف  ال��دول  املعار�ضة من  تتزايد 
الطائرات دون  وراء هجوم  اإي��ران  كانت  التقارير،  لبع�ص 
)اأيلول(  �ضبتمرب  ال�ضعودية يف  اأرامكو  من�ضاآت  طيار على 
املا�ضي، ويف الوقت نف�ضه، �ضنت تركيا اأي�ضاً حملة عدائية 
يف البحر املتو�ضط، ووقعت �ضفقة حدود بحرية مع ليبيا 
يف �ضهر نوفمرب )ت�ضرين الثاين( املا�ضي لرت�ضيم حدود 
احلدود  وجتاهل   EZZ اخلال�ضة  القت�ضادية  املنطقة 

اإل  ملحوظ  ب�ضكل  الوفيات  ترتاجع  مل  ال�ضني  ففي 
بعد �ضهر من فر�ص الإج��راءات القا�ضية. و�ضت�ضتغرق 
مفاعيل التباعد الجتماعي يف الوليات املتحدة وقتاً 
اجلديدة-  الإ�ضابات  و�ضت�ضتمر  النظام،  مع  لتن�ضجم 

واملزيد من الوفيات. 
والتقوميات  ال�ضحية  القيا�ضات  معهد  اأن  اإىل  ولفت 
عن  من���اذج  م�ضتمر  ب�ضكل  ي��ق��دم  وا�ضنطن  جامعة  يف 
اأنحاء  اليومي يف  الوفيات  اإىل واقع  ا�ضتناداً  التوقعات 
الوليات املتحدة، وهو ي�ضر اإىل اأن الوفيات �ضتحافظ 
على خط ت�ضاعدي حتى 16 اأبريل )ني�ضان( ومن ثم 
)اآب(،  اأغ�ضط�ص  من  الأول  وبحلول  بالرتاجع.  تبداأ 
الأمريكيني  بني  الوفيات  عدد  ي�ضل  ب��اأن  املعهد  يقدر 

اإىل 93 األفاً ب�ضبب كورونا. 
الكاآبة  ه��ذه  كل  و�ضط  ت��ف��اوؤل  م�ضحة  الكاتب  واأ�ضفى 
ل��ي��ورد م��ث��ًا ع��ن اأم��ري��ك��ي م��ن ولي���ة اأوري���غ���ون عمره 
103 �ضنوات وردعى وليم لب�ضي�ضز اأ�ضيب بكورونا يف 
مطلع مار�ص، وتعافى بعد فرتة ليحتفل بعيد مياده 

ال�104 مع بيتزا وقالب �ضوكولتة.

اأخبار �سيئة
الوفيات مرتفع يف  ع��دد  اإن  ق��ال  ال�ضيئة،  الأخ��ب��ار  ويف 
اأملانيا  كانت  اإذ  املتوقع.  اأك��ر من  ب�ضكل  ال��دول  بع�ص 

•• وا�صنطن-وكاالت:

�ضحيفة  يف  ك��ري�����ض��ت��وف  ن���ي���ك���ول����ص  ال���ك���ات���ب  ل���ف���ت 
واأخرى  اأخبار جيدة  اأنه ثمة  اإىل  تاميز”  “نيويورك 
�ضيئة يف احلرب على كورونا، ويدر�ص الخت�ضا�ضيون 
اأول  ال��وب��اء  فيها  التي ظهر  الأم��ك��ن��ة  الأوب��ئ��ة  يف علم 

الأمر، ليتمكنوا من فهم ما ح�ضل.
ويف الأخ��ب��ار اجل��ي��دة، ي��ب��دو اأن���ه حتى يف ال���دول التي 
اإيطاليا والوليات  اأولية، مثل  اإج��راءات  اأهملت اتخاذ 
امل��ت��ح��دة، ث��م��ة اأم����ل. ف��ال��ت��ب��اع��د الج��ت��م��اع��ي جن��ح يف 
من  اأ�ضابيع  بعد  ب�ضرعة-  ذلك  وفعل  العدوى،  اإبطاء 
اإيطاليا واإي��ران قد  اأن  اإج��راءات قا�ضية. ويظهر  تبني 
الفرو�ص. ولكن حتى مع  الأ�ضواأ من موجة  جتاوزتا 
لأن  الوفيات مرتفعاً  ي��زال معدل  ل  احل��الت،  تباطوؤ 
الأ�ضخا�ص يتوفون يف اأكر احلالت بعد اأربعة اأ�ضابيع 

من اإ�ضابتهم. 

اأمريكا
ونيو  �ضياتل  الوباء  بوؤرتا  كانت  املتحدة  ال��ولي��ات  ويف 
وكان  ن��ي��وي��ورك(.  �ضواحي  يف  تقع  )منطقة  رو�ضيل 
مع  املنطقتني،  يف  ال��ع��اج  �ضعيد  على  ق��وي  رد  هناك 
للجدل  م��ث��رة  اح��ت��واء  ل��ت��داب��ر  نيورو�ضيل  اإخ�����ض��اع 

بينما عمدت ولية وا�ضنطن اإىل الطلب من ال�ضركات 
منازلهم.  م��ن  يعملون  املوظفني  جعل  فيها  ال��ك��ربى 
وكان لهذا التدبر تاأثر فعال. اإذ مل تعد نيورو�ضيل 
بوؤرة لتف�ضي الوباء، بينما تراجعت يف ولية وا�ضنطن 

احلالت التي ت�ضتدعي دخول امل�ضت�ضفى. 
الإ�ضابات  ت��زال  ل  ككل،  املتحدة  للوليات  وبالن�ضبة 
تبعث  اإ���ض��ارة  هناك  لكن  مت�ضارع،  نحٍو  على  تت�ضاعد 
هلث  كين�ضا  ���ض��رك��ة  اأرق�����ام  اأظ���ه���رت  اإذا  الأم�����ل،  ع��ل��ى 
عدد  يف  انخفا�ضاً  الأ���ض��خ��ا���ص،  ح���رارة  درج���ة  لقيا�ص 
الباد)وهذه  اأن���ح���اء  م��ن احل��م��ى يف  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن 
الأرقام ت�ضمل كل من يعاين من احلمى، ولي�ص فقط 
الذين ترتفع حراراتهم ب�ضبب كورونا، علماً اأن بع�ص 

امل�ضابني ل تظهر عليهم اأعرا�ص(. 
ج��ي��دة، على رغم  اأن��ب��اء  كلها  ه��ذه  اأن  الكاتب  واع��ت��رب 
الأوبئة مل يكونوا يعرفون  اأن الخت�ضا�ضيني يف علم 
اأما  �ضينجح.  الجتماعي  التباعد  ك��ان  اإذا  م��ا  مت��ام��اً 
اأدوات  لدينا  و���ض��ارت  و���ض��وح��اً،  اك��ر  فالو�ضع  ال��ي��وم 

لإنقاذ الأرواح، اإذا ما ا�ضتخدمناها. 

مثل ناقلة نفط
ت�ضتمر  نفط:  ناقلة  مثل  الوباء  اإن  كري�ضتوفر  وق��ال 
يف التقدم اإىل الأمام حتى بعد اأن ت�ضتخدم مكابحها. 

وكذلك  املئة.  يف   0.5 اإىل  ت�ضل  وفيات  ن�ضبة  توقعت 
اأما الآن فاإن ن�ضبة الوفيات يف  فعلت كوريا اجلنوبية، 

البلدين هي فوق الواحد يف املئة. 

اإجراءات اأف�سل
العظمى من  الغالبية  ك��ان ممكناً جتنب  اأن��ه  واأ���ض��اف 
الوفيات يف الوليات املتحدة. اإذ �ضجلت كوريا اجلنوبية 
والوليات املتحدة اأوىل اإ�ضابتهما يف اليوم نف�ضه، لكن 
وتويف  ال��ع��اج.  يف  اأف�ضل  اج���راءات  اإىل  عمدت  �ضيول 
فيها 174 �ضخ�ضاً ب�ضبب كورونا مقابل 1100 وفاة 
يف الوليات املتحدة اإذا ما اخذنا يف العتبار ن�ضبة عدد 

ال�ضكان يف البلدين. 
األ��ف �ضخ�ص   90 تفقد  اأمريكا قد  اأن  وه��ذا يفرت�ص 
الأزم��ة كما فعلت كوريا  التعامل مع  لأنها مل حت�ضن 
ال��وف��ي��ات يف  ي��وم اجلمعة ك��ان ع��دد  اجلنوبية. وح��ت��ى 
اآلف. وه��ذا ما ي�ضكل مزيداً من   7 املتحدة  الوليات 
الأنباء غر ال�ضارة للذين يعتقدون اأنه اإذا ما جتاوزنا 
�ضينزاح.  الكابو�ص  ف��اإن  الع�ضيبني،  ال�ضهرين  هذين 
اإذ لدى الفرو�ص قوة ارت��داد، ويحذر خرباء ال�ضحة 
املر�ص  م��ن  الأوىل  امل��وج��ة  ف��ق��ط  ه���ذه  ت��ك��ون  اأن  م��ن 
لقاح بحلول  اإيجاد  تتبع حتى  اأخ��رى قد  واأن موجات 

.2021

اأر�ضلت  ال���راه���ن،  ال���وق���ت  ويف  ذل�����ك.  
تركيا فعًا عدداً من ال�ضفن احلربية 
اإىل املياه الليبية ولديها �ضجل لتفعيل 
ال�ضفن  مل��راف��ق��ة  الع�ضكرية  ال��ب��ح��ري��ة 
املتو�ضط.   البحر  مناطق  خارج  املدنية 
الإيطالية  لل�ضفينة  الرتكي  احل�ضار  باأن  الباحث  وُيذّكر 
الأبحاث  �ضفينة  ترحيل  وكذلك   2017 ع��ام  قرب�ص  يف 
2019 قد مرا  الإ�ضرائيلية من املياه القرب�ضية يف عام 
من دون اأي رد فعل �ضد اأنقرة، ومن ثم فاإنه ميكن تخيل 
اأن تركيا �ضتكون على خطى اإيران يف م�ضيق هرمز وتغلق 

البحر املتو�ضط اإذا قررت اأي دولة التحرك �ضدها. 

تهديد الحتاد الأوروبي والناتو 
اإي���ران الت��ف��اق ال��ن��ووي مع  ويف ما يتعلق ب��اأوروب��ا، وقعت 
الدول الكربى ولكنها مل تلتزم به، ويف الوقت نف�ضه تهدد 
اأوروبا باأنها �ضوف ترتاجع عن التفاق اإذا مل حت�ضل على 
لان�ضمام  مفتوح  طلب  تركيا  ل��دى  وب��امل��ث��ل  مكا�ضبها. 
تركيا  اأن  اإل  املفاو�ضات  تعر  ورغ��م  الأوروب����ي،  لاحتاد 
اإيران  بالاجئني.  وحت��اول  القارة  ب��اإغ��راق  اأوروب���ا  تهدد 
وتركيا احتجاز الحتاد الأوروبي رهينة، وت�ضببت الأوىل 
بدق اإ�ضفني بني اأوروبا والوليات املتحدة، ولكن يف احلالة 
الرتكية، ل يزال ثمة اأمل يف التعاون بني الوليات املتحدة 
والحتاد الأوروبي، ومل يفت الأوان بعد 
لت�ضكيل حتالف ملنع تركيا من التحول 
الباحث  وي��ح�����ص  اإي�����ران.   م�����ض��ار  اإىل 
الوليات املتحدة واأوروبا على معاجلة 
اأن  ل�ضيما  ال��ف��ور،  على  تركيا  م�ضكلة 
جتاهلها �ضيقود اإىل مزيد من امل�ضاكل 
املتحدة  ال��ولي��ات  وعلى  امل�ضتقبل.  يف 
عاقتها  حتدد  وا�ضحة  �ضيا�ضة  و�ضع 
الأخرة  بقاء  اأن  وتو�ضح  تركيا،  م��ع 
الناتو يفر�ص عليها اللتزام  يف حلف 
قائًا:  التقرير  ويختتم  ب�ضيا�ضته.  
ال�����ض��ائ��ع، ميكن  ال�����راأي  ع��ك�����ص  “على 
حلف  من  تركيا  ط��رد  على  الت�ضويت 
الناتو، خا�ضة اأن اأردوغان يختبئ وراء 
ع�ضويته يف احللف، ويف الوقت نف�ضه 
ال�ضواريخ  ب�ضراء  رو�ضيا  م��ن  يتقرب 
للتمييز  الوقت  حان  ولكن  الرو�ضية. 
بني الأ�ضدقاء والأعداء، وعدم ال�ضماح 
لاأعداء املحتملني بالت�ضلل من خال 

اأع�ضاء الناتو«. 

�لكرملني: مو�صكو م�صتعدة للتعاون
 جللب �ل�صتقر�ر لأ�صو�ق �لنفط 

 •• مو�صكو-رويرتز

قال الكرملني اأم�ص الثنني اإن مو�ضكو م�ضتعدة للتعاون مع كبار م�ضدري النفط الآخرين للم�ضاعدة 
على جلب ال�ضتقرار اإىل اأ�ضواق اخلام العاملية. وقال كريل دميرتييف الرئي�ص التنفيذي ل�ضندوق 
ال�ضتثمار املبا�ضر، ال�ضندوق ال�ضيادي الرو�ضي، لتلفزيون �ضي.اإن.بي.�ضي يف وقت �ضابق اإن ال�ضعودية 
ورو�ضيا “قريبتان جدا جدا” من اتفاق خلف�ص اإنتاج النفط. وقال دميرتي بي�ضكوف املتحدث با�ضم 
الكرملني يف موؤمتر �ضحفي يومي بالهاتف “مو�ضكو م�ضتعدة للتعاون ومهتمة بالتفاعل مع الدول 

من اأجل جلب ال�ضتقرار لأ�ضواق الطاقة«.
اإط��ار ما يعرف  الآخرين، يف  الرئي�ضيني  النفط  اأوب��ك ومنتجي  املحادثات بني  اأن  بي�ضكوف  واأ�ضاف 

بتحالف اأوبك+، تاأجلت اإىل يوم اخلمي�ص لأ�ضباب فنية، واأن الإعداد لاجتماع جار.  

عليها رئي�ص وزراء حزب العمال كيفني رود يف 
ذروة الأزمة املالية يف عام 2009.

ال���ذي  “جوبكيرب”  ب���رن���ام���ج  اأن  واأظ����ه����رت 
نفذه موري�ضون، والذي �ضتح�ضل من خاله 
اأ�ضرتايل)992  دولر   1500 على  �ضركات 
اأجور  كاإعانات  اأ�ضبوعني  كل  اأمريكياً(  دولراً 
ل��ك��ل م��وظ��ف ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى روات����ب عمالهم 
بدعم  يتمتع  ك��ورون��ا،  فرو�ص  جائحة  خ��ال 

وا�ضع.
ناخبي  م��ن   90% اأن  ال���ض��ت��ط��اع  واأظ���ه���ر 
%88 م��ن اخل�ضر و  اإىل ج��ان��ب  الئ��ت��اف، 

•• �صيدين-وكاالت

اأ�ضرتاليا،  يف  ل��ل��راأي  جديد  ا�ضتطاع  اأظ��ه��ر 
يحظى  موري�ضون  �ضكوت  ال����وزراء  رئي�ص  اأن 
اأكر  تاأييد لزعيم حمافظ منذ  ن�ضبة  باأعلى 
كبي���ر  ح��د  اإىل  ذل���ك  ويرج�����ع  عق�����د،  م��ن 
كورون�����ا  ف��رو���ص  تف�ض���ي  م��ع  تعامل������ه  اإىل 

امل�ضتجد.
اأج���رت���ه �ضحيفة  ل��ا���ض��ت��ط��اع ال����ذي  ووف���ق���اً 
املحافظني “ذا اأ�ضرتاليان”، ح�ضل موري�ضون 
ح�ضل  التي  تلك  منذ  تاأييد  ن�ضبة  اأعلى  على 

برنامج  ي��وؤي��دون  العمال  ناخبي  م��ن   84%
دع���م الأج�����ور، وب��ح�����ض��ب ال���ض��ت��ط��اع، يتقدم 
العمال  ح�����������������زب  زعي�������م  ع��ل��ى  م��وري�����ض�����������������ون 
املعار�ص اأنتون�����ي األبانيز بن�ضبة %53 مقابل 

.%  29
القت�ضادية  احل��ك��وم��ة  ا���ض��ت��ج��اب��ة  ن��ال��ت  ك��م��ا 
ارتفع  حيث  اآراوؤه���م،  امل�ضتطلع  تاأييد  لاأزمة 
%47، وواجه  %33 اإىل  معدل الر�ضا من 
املا�ضي،  يف  النتقادات  من  الكثر  موري�ضون 
خا�ضة ب�ضبب تعامله مع اأزمة حرائق الغابات 

الأخرة.

�أ�صرت�ليا: موري�صون يحظى بتاأييد قيا�صي 
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يقوم التج�س�ش بالك�سف عن اأ�سرار يود اآخرون اإخفاءها 

�أدو�ر لأجهزة �ل�صتخبار�ت يف حرب �لظّل على كورونا  4

لنت�ضال الباد من جائحة فرو�ص كورونا.
امل�ضوؤولني  ككبرة  ا�ضتقالتي  �ضديد  بحزن  »واأعلن 
الطبيني«. وكانت ال�ضرطة قد وجهت يف وقت �ضابق 
وا�ضتبعدتها  �ضلوكها  ب�����ض��اأن  ل��ك��ال��دي��روود  حت��ذي��را 
���ض��ت��رج��ن م���ن رئ���ا����ض���ة ح��م��ل��ة م��ع��اجل��ة فرو�ص 

كورونا.
ون�ضرت �ضحيفة �ضن با�ضكتلندا �ضورا لكالديروود 
على  اإي��رل�����ض��ف��ري  يف  ال�ضيفي  منزلها  ت���زور  وه���ي 
�ضاعة  تبعد  وال��ت��ي  ل�ضكتلندا  ال�����ض��رق��ي  ال�����ض��اح��ل 
بال�ضيارة من العا�ضمة ادنربة. واعتذرت كالديروود 
يف وق���ت ���ض��اب��ق ي���وم الأح����د ع��ن��دم��ا ظ��ه��رت بجوار 

  •• لندن-رويرتز

امل�ضوؤولني  ك��ب��رة  ك��ال��دي��روود  ك��اث��ري��ن  ا���ض��ت��ق��ال��ت 
خالفت  اأن  بعد  الأح���د  ي��وم  ا�ضكتلندا  يف  الطبيني 
للم�ضاعدة  املنازل  يف  بالبقاء  ال�ضخ�ضية  ن�ضائحها 
بزيارة  وقيامها  ك��ورون��ا  ف��رو���ص  انت�ضار  اإب��ط��اء  يف 

منزلها ال�ضيفي.
وقالت كالديروود اإنها وافقت خال مناق�ضاتها مع 
رئي�ضة وزراء ا�ضكتلندا نيكول �ضترجن م�ضاء الأحد 
على اأن ت�ضرفاتها مثلت ت�ضتيتا “ للعمل املهم للغاية 
الذي يتعني على احلكومة ومهنة الطب القيام به 

�ضترجن خال موؤمتر �ضحفي كان من املفرت�ص 
جهود  يف  التطورات  اأح��دث  تقدمي  خالها  يتم  اأن 
هيمنت  ت�ضرفاتها  ولكن  كورونا  فرو�ص  مكافحة 
على املوؤمتر ال�ضحفي. وقالت “مل األتزم بالن�ضيحة 
ال��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا ل��اآخ��ري��ن واإن���ن���ي اأ���ض��ف��ة ف��ع��ا على 
التي  التعليقات  على  اطلعت  اأنها  واأ�ضافت  ذل��ك«. 

اتهمتها بالنفاق وبعدم امل�ضوؤولية.
اآ���ض��ف��ة جدا«.  وق��ال��ت “ م��ا فعلته ك���ان خ��ط��اأ. واأن����ا 
ال�ضحة  بهيئة  لل�ضرطة ولزمائها  اأي�ضا  واعتذرت 
تهدئة  يف  يفلح  مل  الع��ت��ذار  ه��ذا  ول��ك��ن  الوطنية. 

عا�ضفة النتقادات من �ضا�ضة املعار�ضة والنا�ص.

رو�صيا ت�صجل �أعلى معدل
 �إ�صابة جديدة ب�كورونا يف يوم و�حد

•• مو�صكو- وام: 

اأعلنت ال�ضلطات ال�ضحية الرو�ضية ام�ص، عن ت�ضجيل 954 اإ�ضابة جديدة يف عموم مناطق الباد 
بفرو�ص كورونا امل�ضتجد خال ال�ضاعات ال� 24 املا�ضية وهو اأعلى معدل يومي منذ تف�ضي الوباء. 
“انرت فاك�ص”  واأفاد مركز العمليات الرو�ضي اخلا�ص مبكافحة فرو�ص كورونا، وبح�ضب وكالة 
لاأنباء يف بيان له فاإنه مت ت�ضجيل 954 حالة اإ�ضابة بعدوى فرو�ص كورونا يف 49 اإقليما من 
 30 بينها  مو�ضكو  العا�ضمة  يف  حالة   591 منها  املا�ضية  ال�24  ال�ضاعات  خ��ال  الباد  اأقاليم 
طفا و82 حالة يف �ضواحي مو�ضكو ليبلغ العدد الكلي 6343 اإ�ضابة بفرو�ص كورونا يف الوقت 
الراهن، وبلغ اإجمايل الذين متاثلوا لل�ضفاء من الفرو�ص 406 اأ�ضخا�ص، والوفيات 47 �ضخ�ضا. 

واأ�ضاف البيان اأن نحو %85 من امل�ضابني يف مو�ضكو اعمارهم اأقل من 65 عاما.

��صتقالة كبرية �أطباء ��صكتلند� بعد خرقها قو�عد كورونا 

بداأ اخلرباء  مار�ص، حني  اأوا�ضط 
بالإح�ضاءات  ي�ضككون  الطبيون 
ال��ر���ض��م��ي��ة ال��ت��ي اأظ���ه���رت اأع�����داداً 
بالفرو�ص.  الإ�ضابة  من  متدنية 
لإغاق  �ضريعاً  احلكومة  حتركت 
ع����ن حزمة  والإع���������ان  احل�������دود 
�ضخمة،  اق��ت�����ض��ادي��ة  حت��ف��ي��زي��ة 
�ضاندي�ص  راي���د  كتبه  م��ا  بح�ضب 
من مو�ضكو.  »اإذا ثبت اأن النطاق 
احل��ق��ي��ق��ي ل��ل��ف��رو���ص اأع���ل���ى مما 
الر�ضمية  الإح�������ض���اءات  اأظ��ه��رت��ه 
احلكومة  اأن  ذل������ك  ف�����ض��ي��ع��ن��ي 
ال��رو���ض��ي��ة اأ����ض���اع���ت ف��ر���ض��ت��ه��ا يف 
اإبطاء اجلائحة.” وبعد اأ�ضبوعني، 
يبدو اأن فرو�ص كورونا ميكن اأن 
كبراً  ���ض��ي��ا���ض��ي��اً  ي��ف��ر���ص حت���دي���اً 
فادمير  الرو�ضي  الرئي�ص  على 
بوتني وفقاً ملا ذكره �ضتاندي�ص يف 

30 مار�ص.

اإيران وغياب النظرة 
العلمية

ه���ن���ال���ك اأي���������ض����اً ����ض���ك ك���ب���ر يف 
التي  الإي����ران����ي����ة  الإح�����������ض�����اءات 
اإ�ضابة   47593 وج����ود  ذك����رت 
اأبريل   1 بحلول  وف��اة   3036 و 
هي  احلقيقية  الأرق�����ام  احل����ايل. 
موؤكد،  �ضبه  ب�ضكل  بكثر  اأع��ل��ى 
مم���ا ي��ج��ع��ل اإي�������ران م���رك���ز تف�ص 
ميثم  كتبه  ما  بح�ضب  للفرو�ص 
بهرو�ضه. بينما ارتفعت الإ�ضابات 
يقيد  مل  ي���ن���اي���ر،  يف  ال�������ض���ني  يف 
ال�ضفر  الإي���ران���ي���ون  امل�������ض���وؤول���ون 
ما  بح�ضب  واأّج��ل��وا  الدولتني  بني 
مدينة  يف  التف�ضي  اإع����ان  ي��ب��دو 
ق��م اإىل م��ا ب��ع��د ���ض��ق��وط الأع����داد 
وت����ويف  ال����وف����ي����ات.   م����ن  الأوىل 
البارزين  امل�ضوؤولني  م��ن  العديد 
اأن  بهرو�ضه  يذكر  الفرو�ص.  من 
اإىل  الفا�ضل يعود  ال��رد  ج��زءاً من 
���ض��وء ف��ه��م وع���دم م��ع��رف��ة النظام 
“يف  بطبيعة هذا اخلطر. وكتب: 
الفرو�ص  ل��ي�����ص  امل���ط���اف،  ن��ه��اي��ة 
اأجنبياً  ت��دخ��ًا  اأو  داخ��ل��ي��ة  ث���ورة 
لكنه  ال��ن��ظ��ام،  تغير  اإىل  ي��ه��دف 
ت��ه��دي��د زاح���ف وغ���ر م��رئ��ي �ضد 
كل املجتمع ويتطلب رداً متمحوراً 

حول العلم«.

املتحدة  ال���ولي���ات  ت��ب��دو  ال�����ض��ني، 
للقوة  امل��ع��رك��ة  ت��ل��ك  م��ه��زوم��ة يف 
ال��ن��اع��م��ة. وي���ق���ال اإن����ه ����ض���واء علم 
اأو  امل���ك���ت���ب ال�����ض��ي��ا���ض��ي ال�����ض��ي��ن��ي 
الكاذب  ادع������اوؤه  ي��ع��ت��رب  ي��ع��ل��م،  مل 
مب���ع���رف���ت���ه مب�������ض���در ال���ف���رو����ص، 
التي  امل��وؤام��رة  لنظرية  ا�ضتخداماً 
اإبان  ال�ضوفييتي  الحت���اد  ط��وره��ا 
باأن  اأ���ض��اع  ال��ب��اردة عندما  احل���رب 
فرو�ص  ط��ور  الأم��ري��ك��ي  اجلي�ص 

.HIV

خوف وفو�سى
مواجهة  يف  اأن�����ه  ال���ك���ات���ب  وي�����رى 
ف���رو����ص ج���دي���د ف���ت���اك، ل عاج 
اخل���وف  ي�����ض��ود  اأن  ع��ج��ب  ل����ه، ل 
والفو�ضى والذعر جمتمعات حول 
فري�ضة  عندها  وي��ك��ون��ون  ال��ع��امل، 
ر�ضمي  اإع���ام���ي  لت�ضليل  ���ض��ه��ل��ة 
احلرب  وخ����ال  ر���ض��م��ي.  غ���ر  اأو 
املتحدة  ال��ولي��ات  ابتكرت  ال��ب��اردة 
جمموعة  ن��اج��ح��ة)  ا�ضرتاتيجية 
 )AMWG -عمل تدابر فعالة
مل���ق���اوم���ة ال��ت�����ض��ل��ي��ل الإع����ام����ي 

.HIV ال�ضوفيتي ب�ضاأن فرو�ص
وبراأي الكاتب، ميكن حالياً تطبيق 
وت�ضكيل  ال����ض���رتات���ي���ج���ي���ة،  ذات 
للمحاربة  معا�ضرة   AMWG
عن  ف�����ض��ًا  الإع���ام���ي  الت�ضليل 
اأخرى  ا�ضتخباراتية  و�ضائل  اتباع 
كوفيد-  ع��ل��ى  للق�ضاء  ك��امل��راق��ب��ة 

19 واأوبئة مماثلة. 

•• وا�صنطن-وكاالت:

ي������رى ك�����ال�����در وال������ت������ون، م���وؤل���ف 
الأ�����ض����رار:  “امرباطورية  ك���ت���اب 
ال�ضتخبارات الربيطانية واحلرب 
اأن  امرباطورية”،  واأف��ول  الباردة 
ال��ذي يجتاح  وب��اء فرو�ص كورونا 
اأك��ر من جمرد  هو  العامل حالياً 
وي�ضكل  ط����ارئ����ة،  ���ض��ح��ي��ة  ح���ال���ة 
خماطر غر م�ضبوقة على الأمن 
كما  وال���دويل،  الأمريكي  القومي 
عدد  بح�ضب  �ضتكون  مكافحته  اأن 
اأ����ض���ب���ه بحرب  م���ن ق�����ادة ال�������دول، 
كربى يقع �ضحيتها عدد كبر من 

القتلى. 
“فورين  م����وق����ع  ����ض���م���ن  ول����ف����ت 
اإىل الدور الكبر الذي  بولي�ضي”، 
اأجهزة ال�ضتخبارات يف هذا  تلعبه 
ال�ضراع. و�ضوف ميار�ص هذا الدور 
يف �ضرية اإىل حد كبر، ولكن ذلك 

لن يقلل من اأهميته.

تقديرات
�ضت�ضارك  امل���ق���ال،  ك��ات��ب  وح�����ض��ب 
ال���ض��ت��خ��ب��ارات يف احلرب  اأج���ه���زة 
اأرب����ع����ة  ع����رب  كوفيد-19  ����ض���د 
تلك  ����ض���ت���وف���ر  اأوًل،  و������ض�����ائ�����ل. 
تقديرات  ال��ق��رار  ل�ضناع  الأج��ه��زة 
ح���ول ان��ت�����ض��ار ال��ف��رو���ص واأث�����ره. 
ال�ضتخبارات  لدى  حالياً  ويتوفر 
الأمريكية مرفق خم�ض�ص بالفعل 
املركز  وه��و   ،19 كوفيد-  ملحاربة 

•• وا�صنطن-وكاالت:

خل�������ض���ت امل�����ح�����ررة امل�������ض���ارك���ة يف 
اأودري  بولي�ضي”  “فورين 
املقالت  وي��ل�����ض��ون جم��م��وع��ة م��ن 
زماوؤها  اأجراها  التي  واملقابات 
اأظهرت  وال��ت��ي  نف�ضها،  املجلة  يف 
اأبرز الدول التي جنحت بت�ضطيح 
بفرو�ص  الإ������ض�����اب�����ات  م��ن��ح��ن��ى 
قدرة  اإىل  اإ�ضارة  وهي  “كورونا”، 
تف�ضي  ت��ق��ي��ي��د  ع��ل��ى  احل���ك���وم���ات 
اأرا���ض��ي��ه��ا. و�ضجلت  ال��وب��اء داخ���ل 
يناير   21 يف  اإ�ضابة  اأول  ت��اي��وان 
)كانون الثاين(، لكنها متكنت من 
عند  املوؤكدة  الإ�ضابات  عدد  اإبقاء 
بحلول  وفيات   5 مع   329 عتبة 
1 اأبريل احلايل. تايوان هي خارج 
اأن  مب��ا  العاملية  ال�ضحة  منظمة 
للدول  اإل  معطاة  غر  الع�ضوية 
امل���ت���ح���دة، فيما  ل�����اأمم  امل��ن��ت��م��ي��ة 
ب��ه��ا. وكتب  ت��ع��رتف  الأخ������رة ل 
هيلتون ييب يف 16 مار�ص )اآذار( 
اأن حكومة تايوان حتركت �ضريعاً 
اأخ���ب���ار عن  ان��ت�����ض��رت  اأن  مب��ج��رد 
م��ر���ص غ��ري��ب يف ووه���ان. وبداأت 
تايوان التي تبعد 150 كيلومرتاً 
الرئي�ضي  ال�ضيني  الرب  فقط عن 
القادمني  امل�ضافرين  يف  التدقيق 
دي�ضمرب   31 يف  امل����دي����ن����ة  م�����ن 
للذين  ت��ع��ق��ب  ن���ظ���ام  واأ����ض�������ض���ت 
اإنتاج  و���ض��رع��ت  اأنف�ضهم  ح��ج��روا 
التجهيزات الطبية يف يناير. ومل 
الإمدادات  ت�ضدير  ت��اي��وان  تعاود 
ال���ط���ب���ي���ة مب������ا ف���ي���ه���ا الأق����ن����ع����ة 
اجل��راح��ي��ة ال��واق��ي��ة. اأرج����ع ييب 
خربتها  اإىل  والفعال  املبكر  رده��ا 
اإىل  “بالنظر  وك��ت��ب:  ال�����ض��اب��ق��ة. 
اأن ت��اي��وان واج��ه��ت ك��ل ���ض��يء من 
جارتها العماقة – ن�ضر الأخبار 
الع�ضكرية،  ال��ت��ه��دي��دات  امل��زي��ف��ة، 
حجب املعلومات الطبية احليوية 
 2003 يف  ���ض��ار���ص  تف�ضي  خ��ال 
– تعلم الدولة اأن يجب عليها اأن 
حني  ال�ضتعداد  اأه��ب��ة  على  تكون 

تربز اأي م�ضكلة يف ال�ضني«.

كوريا اجلنوبية
اجلنوبية  ك�����وري�����ا  ا����ض���ت���ط���اع���ت 

الطبية)  لا�ضتخبارات  القومي 
مرياند.  ولية  يف   ،)NCMI
اأوبئة  ويعمل يف ذلك املركز علماء 
وخرباء  ال��ف��رو���ض��ات،  جم���ال  ويف 
ن�ضاط  ع��ل��ى  واع���ت���م���اداً  اآخ�������رون. 
الباردة،  اإب��ان احل��رب  �ضابق ج��رى 
لا�ضتخبارات  القومي  املركز  كان 
واأذن��ه��ا عندما تعلق  اأم��ري��ك��ا  ع��ني 
منذ  بيولوجية  بتهديدات  الأم���ر 

عام 2008 وحتى كوفيد- 19. 
وح�����ض��ب ت��ق��اري��ر ع��ام��ة، اأع����دت يف 
الثاين  ك���ان���ون  وف����رباي����ر)  ي��ن��اي��ر 
و�ضباط( من العام اجلاري، حذرت 
ترامب  اإدارة  ال�ضتخبارات  اأجهزة 
م��ن خ��ط��ر ان��ت�����ض��ار ال��ف��رو���ص من 

مدينة ووهان ال�ضينية. 
الأمريكي  ال��رئ��ي�����ص  اأن  وي�������ض���اع 
ت�����رام�����ب جت����اه����ل تلك  دون������ال������د 
التحذيرات. ولكن التعامل الأويل 
نتيجة  – 19 مل يكن  مع كوفيد 
الأمريكية  ال���ض��ت��خ��ب��ارات  اإخ��ف��اق 
يف حت��ذي��ر ���ض��ن��اع ال����ق����رار، واإمن����ا 
تلك  ول��و �ضدقت  �ضيا�ضي،  اإخ��ف��اق 
اأ�ضد  ح�ضل  م��ا  �ضيكون  التقارير، 
يف  ال�ضيا�ضية  الإخ��ف��اق��ات  واأخ��ط��ر 

التاريخ الأمريكي. 

املعلومات  تلك  بع�ص  ت��رد  و�ضوف 
جت�ض�ص،  ع���م���ل���ي���ات  خ������ال  م�����ن 
الأ�ضلوب القدمي يف جتنيد عنا�ضر 
اإىل  الو�ضول  ي�ضتطيعون  ب�ضرية 

معلومات �ضرية ذات �ضلة. 
و����ض���وف ت���رد ت��ل��ك امل��ع��ل��وم��ات من 
ا�ضتخبارات  خ��ال  م��ن  �ضك  دون 
تقنية، ما يعرف با�ضم ا�ضتخبارات 
بالأقمار  ال�ضتخبارات  اأو  الإ�ضارة 
ال�����ض��ن��اع��ي��ة، وال��ت��ي ت�����ض��ر خلداع 

. دولة ما ب�ضاأن كوفيد – 19 

حماربة الت�سليل
واأما الطريقة الثالثة التي �ضتلعب 
رائ����داً  دوراً  ال���ض��ت��خ��ب��ارات  ف��ي��ه��ا 
كورونا،  ل��ف��رو���ص  ال���ض��ت��ج��اب��ة  يف 
واأوبئة لحقة، ف�ضوف يتحقق عرب 

حماربة الت�ضليل الإعامي. 
امل��ق��������������ال، تخو�ص  ك��ات��ب  وح�����ض��ب 
ووا����ض���ن���ط���ن معركة  ب��ك��ني  ال���ي���وم 
يف  العال�����م  قي����ادة  ع��ل��ى  دع��ائ��ي��ة 

الق�ضاء على كوفيد- 19. 
وي���رى ال��ك��ات��ب اأن���ه يف ظ��ل ارتفاع 
م���ع���دلت الإ����ض���اب���ة ب���ال���ع���دوى يف 
ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة، وجت���اوز اأعداد 
ال���وف���ي���ات يف اأم���ري���ك���ا الأع�������داد يف 

�سرقة اأ�سرار
م��ا يعرف  اأو  ال��ت��ج�����ض�����ص،  وي��ع��ت��رب 
ثانية  و�ضيلة  اأ���ض��رار،  �ضرقة  با�ضم 
امل�ضاركة  من  ال�ضتخبارات  متكن 
ويقوم   .19 – يف حماربة كوفيد 
ال��ت��ج�����ض�����ص ب��ال��ك�����ض��ف ع���ن اأ����ض���رار 
وبوا�ضطة  اإخ��ف��اءه��ا.  اآخ����رون  ي��ود 

كوفيد- 19، �ضتكون ال�ضتخبارات 
ع���ل���ى توفر  ق�������ادرة  الأم���ري���ك���ي���ة 
متوفرة  غر   – فريدة  معلومات 
من اأي م�ضدر اآخر- ل�ضناع القرار 
اأ�����ض����رار دول  وا���ض��ن��ط��ن ح����ول  يف 
اأخرى تتعلق بالفرو�ص، مبا فيها 
اإن كانت معدلتهم الر�ضمية ب�ضاأن 

���ض��رح��ت رو���ض��ي��ا يف ب���داي���ة الأم���ر 
قليلة،  اإ�����ض����اب����ات  م����ع����دلت  ع����ن 
اإج�������راءات  الآن  ف��ر���ض��ت  ول��ك��ن��ه��ا 
���ض��ارم��ة، وح��ظ��ر جت���ول.  ونتيجة 
ال�ضتخبارات  تلعب  �ضوف  لذلك، 
الأمريكية و�ضركاوؤها، اأدواراً كربى 
اأرقامها الر�ضمية.  يف التحقق من 

العدوى �ضحيحة.  ولتلك الأ�ضرار 
يجري  عما  للك�ضف  خا�ضة  اأهمية 
كال�ضني  م��غ��ل��ق��ة  اأن���ظ���م���ة  داخ������ل 
ال�ضمالية.  وكوريا  واإي��ران  ورو�ضيا 
ال�ضتخبارات  ت���ق���دي���رات  ووف�����ق 
الأم��ري��ك��ي��ة، اأخ��ف��ت ال�����ض��ني مدى 
فيما  بدايته،  يف  الفرو�ص  تف�ضي 

ال��ت��ي ك��ان لديها واح���د م��ن اأكرب 
التف�ضيات الأ�ضا�ضية خارج ال�ضني 
اأن تبطئ �ضرعة انت�ضار الفرو�ص 
اإغ���اق.  عمليات  اأي  ف��ر���ص  دون 
وذك����رت دي��ف��ي ���ض��ري��ده��ار يف 23 
لكوريا  املثايل  النموذج  اأن  مار�ص 
ع��دد كبر من  ب��اإج��راء  اجلنوبية 
الوحيد  ال�ضبيل  كان  الفحو�ضات 
على  واأن   – ال��ت��ف�����ض��ي  لح����ت����واء 
اآ�ضيا  اإىل �ضرق  النظر  اأخرى  دول 
ل���ض��ت��خ��ا���ص ال����درو�����ص. اأج����رت 
 51 ت�ضم  ال��ت��ي  اجلنوبية  ك��وري��ا 
م��ل��ي��ون ن�����ض��م��ة اخ���ت���ب���ارات لأكر 
يف  ي��وم��ي��اً  �ضخ�ص  األ����ف   20 م��ن 
وا�ضتخدمت  خم�ض�ضة  حمطات 
لتوا�ضل  الوا�ضع  والتعقب  العزل 
�ضل�ضلة  ت���ق���ط���ع  ك����ي  امل�������ض���اب���ني 
منظمة  اأو�����ض����ت  ك��م��ا  ال����ع����دوى، 

ال�ضحة العاملية.
“كوريا  اأن  ���ض��ري��ده��ار  واأ���ض��اف��ت 

الثقة  ث���ق���اف���ة  اأن  ع���ل���ى  ت����راه����ن 
اأن  تعني  بها  تتمتع  التي  املتميزة 
مب�ضوؤولية  �ضيت�ضرفون  الأف���راد 
الأوامر  اإ���ض��دار  يتم  اأن  دون  م��ن 
كتبته  ملا  وفقاً  ذل��ك،  بفعل  اإليهم 
مار�ص.   24 يف  روت�ضيلد  ن��ات��ايل 
املدنيني  ب�������اأن  ت����وق����ع  “هنالك 
�ضيتحملون  وب��اأن��ه��م  �ضيلتزمون، 
م�������ض���وؤول���ي���ة ���ض��خ�����ض��ي��ة وت���ف���ادي 
يف  م�ضافة  على  الإب��ق��اء  احل�ضود، 
دون  دواليك،  وهكذا  العام،  النقل 
ذلك.”  ع��ل��ى  اإج���ب���اره���م  ي��ت��م  اأن 
ما  املقبان  الأ�ضبوعان  و�ضيظهر 
اإذا كانت هذه احل�ضابات حمفوفة 

باملخاطر.

غياب الثقة يف رو�سيا
يف اأماكن اأخرى، ل يثق املواطنون 
رو�ضيا  يف  ح��ك��وم��ات��ه��م.  ب���خ���ربة 
حتى  الطبيعية  احل��ي��اة  ا�ضتمرت 

هذا  اأن  ك��ي��ف  ت��ظ��ه��ر  اجل��ن��وب��ي��ة 
ن��ه��اي��ة املطاف  اأث��م��ر يف  ال��ن��م��وذج 
ال�ضغط  ورف��ع  النت�ضار  تقلي�ص 
واإبقاء  ال�����ض��ح��ي��ة  خ��دم��ات��ه��ا  ع���ن 
ال��وف��ي��ات ع��ن��د واح�����دة م���ن اأدن���ى 

الن�ضب يف العامل«.

كندا
ك����ن����دا من  ال�����غ�����رب، مت���ك���ن���ت  يف 
اأك��ر مما  التو�ضع يف الخ��ت��ب��ارات 
فعلت ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة وف��ق��اً ملا 
كتبه جا�ضنت لينغ يف 13 مار�ص. 
يف يناير )كانون الثاين( وفرباير 
توؤ�ض�ص  ك���ن���دا  ب������داأت  )����ض���ب���اط(، 
اختبارات  لإج��راء  التحتية  البنية 
امل�ضابني  ب��ني  ال��ت��وا���ض��ل  وت��ع��ق��ب 
للرد  اجلزئي  ال�ضبب  بالفرو�ص. 
التعامل  يف  كندا  خ��ربة  هو  املبكر 
ال����دول����ة  ك����ان����ت  اإذ  ����ض���ار����ص  م����ع 
�ضجلت  التي  اآ�ضيا  خ��ارج  الوحيدة 

الفرو�ص.   م���ن  وف���ي���ات  ح�����الت 
ولكندا نظام رعاية �ضحية ممول 
ب��ط��ري��ق��ة ج���ي���دة وامل���ع���ي���ار ال���ذي 
ميكنه  م��ن  اإىل  بالن�ضبة  و�ضعته 
اخل�ضوع لاختبار لي�ص حمدوداً 
امل��ت��ح��دة. وكتب  ال��ولي��ات  كما يف 
العقدين  ك��ن��دا  “اأم�ضت  ل��ي��ن��غ: 
لهذه  ت�����ض��ت��ع��د  وه�����ي  امل���ا����ض���ي���ني 
الإ�ضابات  التقاط  عرب  اللحظة. 
م�ضادرها،  يف  والتحقيق  ب���اك���راً، 
الفرو�ص  ح��دة  م��ن  ك��ن��دا  خففت 

لغاية الآن«.

جورجيا
اآمي�������ي م���اك���ي���ن���ون اإىل  ت���ط���رق���ت 
جلورجيا.  ال�ضريعة  ال�ضتجابة 
ال�ضغر  حجمها  من  الرغم  على 
الدولة  ب��داأت  املتعر،  واقت�ضادها 
اإج��������راءات ج��دي��ة بحلول  ات���خ���اذ 
اإقفال  بينها  م��ن  ف��رباي��ر،  نهاية 

ال�����ض��ك��ان وه���ذا  ع����دد  اإىل  ن�����ض��ب��ة 
لأن���ه���ا اأج�����رت ال���ع���دد الأك�����رب من 
نف�ضها  للن�ضبة  وف��ق��اً  الخ��ت��ب��ارات 
اأخ����رى.  ب��امل��ق��ارن��ة م���ع اأي دول����ة 
بحثية  �ضركة  اجلهد  ه��ذا  وق��ادت 
العا�ضمة  م��ق��ره��ا  خ��ا���ض��ة  ط��ب��ي��ة 
ري��ك��ي��اف��ي��ك. وق���ال���ت ���ض��ري��ك اإن 
عن  اأو����ض���ح  “�ضورة  ي���ق���دم  ه����ذا 
ك��ي��ف��ي��ة ان��ت�����ض��ار ال���ف���رو����ص عرب 
اأن  اإىل  م�����ض��رة  ال�ضكان”  ع��م��وم 
اأكر  يت�ضاعف  مل  النت�ضار  ه��ذا 
بحجر  الأولية  الإج���راءات  ب�ضبب 
ب�ضكل  تعر�ضوا  الذين  الأ�ضخا�ص 

حمتمل للفرو�ص.

ال�سويد
يف اأوروب��������ا ه��ن��ال��ك ال���ع���دي���د من 
الدول املغلقة، لكن ال�ضويد لي�ضت 
م��ن��ه��ا. اأب��ل��غ��ت ال��دول��ة ع��ن وجود 
حكومتها  ل��ك��ن  اإ���ض��اب��ة،   4947

املدار�ص واإجراء اختبارات �ضحية 
وا�ضعة. وحتى الثاين من ني�ضان، 
�ضجلت جورجيا 117 اإ�ضابة دون 
اأي حال وفاة.  وقالت ال�ضحافية 
اأنتيافا  ن���ات���ال���ي���ا  اجل����ورج����ي����ة 
احلكومة  ت���ع���ام���ل  اإن  مل���اك���ي���ن���ون 
اللحظة  منذ  ال��وب��اء  م��ع  بجدية 
ذل���ك.  يف  ���ض��اع��د  م���ا  ه���و  الأوىل 
وجلورجيا اأي�ضاً ذهنية ال�ضتعداد 
اأنتيافا:  واأ����ض���اف���ت  ل���ل���ط���وارئ. 
“هذه دولة معتادة على الأزمات، 
واجتياحاً  اأهلية  ح��روب��اً  وعا�ضت 
رو�ضياً �ضنة 2008 وحقبة �ضوداء 
جداً خال الت�ضعينات بعد انهيار 

الحتاد ال�ضوفياتي«.

اآي�سلندا
قابلت ماكينون ال�ضحافية جيلينا 
لديها  التي  اآي�ضلندا  من  �ضريك 
واحدة من اأعلى الإ�ضابات املوؤكدة 

كوريا اجلنوبية تبطئ �سرعة الفريو�ش  دون فر�ش اإغالق 

�أي دول جنحت بت�صطيح منحنى �لإ�صابات بكورونا؟

طفال م�صابا بكورونا يف �لأر��صي �لفل�صطينية   40
•• رام اهلل -رويرتز

امل�ضابني  ع���دد  اإن  اأم�����ص  الفل�ضطينية  ال�ضحة  وزارة  ق��ال��ت 
 246 اإىل  ارت��ف��ع  الفل�ضطينية  ب��الأرا���ض��ي  ك��ورون��ا  بفرو�ص 

بينهم 40 طفا.
الأولية  ال�ضحية  ال��رع��اي��ة  ع��ام  م��دي��ر  ال�ضخرة  ك��م��ال  وق���ال 
ت�ضع ح��الت جديدة �ضجلت  اإن  رام اهلل  يف موؤمتر �ضحفي يف 
اأف��راد عائلتني يف قريتي بدو وقطنه �ضمال غربي  اليوم بني 

القد�ص.
وت�ضر اأرقام وزارة ال�ضحة اأن من بني امل�ضابني 183 ترتاوح 

 60 ف��وق  23 حالة  اإىل  اإ�ضافة   59 و   18 ما بني  اأعمارهم 
عاما.

بفرو�ص  امل�ضابني  من  ح��الت  اأرب��ع  هناك  اإن  ال�ضخرة  وق��ال 
كورونا يف ق�ضم العناية ولكنهم بحالة م�ضتقرة.

بفرو�ص  واح��دة  وف��اة  حالة  الفل�ضطينية  الأرا���ض��ي  و�ضجلت 
�ضمال  ب��دو  قرية  من  العمر  من  ال�ضتينات  يف  لم��راأة  كورونا 

غربي القد�ص منذ بداية انت�ضار الفرو�ص ال�ضهر املا�ضي.
بفرو�ص  الإ�ضابة  ح��الت  زي��ادة  من  الفل�ضطينيون  ويخ�ضى 
اإىل  اإ�ضرائيل  يف  الفل�ضطينيني  العمال  ع��ودة  ب��دء  مع  كورونا 

ديارهم مع حلول عيد الف�ضح هذا الأ�ضبوع.

نهاية  ح��ذر  اإ�ضتية  حممد  الفل�ضطيني  ال���وزراء  رئي�ص  وك��ان 
�ضيكونان  ال��ق��ادم��ني  “الأ�ضبوعني  اأن  م��ن  امل��ا���ض��ي  الأ���ض��ب��وع 
املر�ص  انت�ضار  ال�ضيطرة على  ناحية  الأوق��ات من  اأ�ضعب  من 
اأماكن  م��ن  بيوتهم  اإىل  ع��ام��ل  األ���ف   45 ع���ودة  ه��و  وال�ضبب 

عملهم يف اإ�ضرائيل مع بدء عيد الف�ضح عند اليهود«.
واأع��ل��ن��ت اإ���ض��رائ��ي��ل جت���اوز ع���دد الإ���ض��اب��ات ب��ف��رو���ص كورونا 

8611 حالة مع ت�ضجيل 51 حالة وفاة.
يوم  مر�ضوما  عبا�ص  حم��م��ود  الفل�ضطيني  الرئي�ص  واأ���ض��در 
الفل�ضطينية  الأرا���ض��ي  يف  ال��ط��وارئ  حالة  بتمديد  اخلمي�ص 

�ضهرا اآخر لحتواء تف�ضي فرو�ص كورونا.
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ال��ب��ق��اء يف  ع��وار���ض��ه طفيفة، وق���ّرر 
حجر �ضّحي يف مقّر رئا�ضة احلكومة 

ل�ضبعة اأيام.
اأن يخرج م��ن احلجر  وك��ان م��ق��ّرًرا 
ت�ضجيل  يف  ق���ال  اأّن�����ه  اإل  اجل��م��ع��ة، 
“لقد  ت���وي���رت  ن�����ض��ر ع���ل���ى  ف���ي���دي���و 
يزال  ل  لكن   )...( حالتي  حت�ّضنت 
اىل  م�ضًرا  العوار�ص”،  اأح��د  ل��دي 
يف  “ارتفاعا  ي���ع���اين  ي�����زال  ل  اأن�����ه 

احلرارة«.
احلكومة  ل��رئ��ا���ض��ة  ب��ي��ان  يف  وج����اء 
ال�����وزراء  “رئي�ص  اأّن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
امل�ضت�ضفى  )الأح�����د(  ال��ل��ي��ل��ة  اأدخ����ل 
ب��ن��اء ع��ل��ى تو�ضية  لإج�����راء ف��ح��و���ص 

وو�ضفت رئا�ضة احلكومة الأمر باأّنه “خطوة احرتازّية«. طبيبه”. 
اإدخال  ا�ضتدعت  ِم��ن ح��ال��ة ط��ارئ��ة  م��ا  اأّن  رئ��ا���ض��ة احل��ك��وم��ة  واأو���ض��ح��ت 
جون�ضون امل�ضت�ضفى، اإمّنا الأمر يتعّلق با�ضتمرار العوار�ص التي يعانيها.

 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

دونالد  الأم����رك����ي  ال��رئ��ي�����ص  ق����ال 
اأّن رئي�ص  م��ن  “واثق”  اإّن���ه  ت��رام��ب 
الوزراء الربيطاين بوري�ص جون�ضون 
من  �ضيتعافى  امل�ضت�ضفى  دخل  الذي 

اإ�ضابته بفرو�ص كورونا امل�ضتجّد.
و���ض��ّرح ت��رام��ب يف م��وؤمت��ر �ضحايف 
عظيم  رج���ل  اإّن����ه  يل،  ���ض��دي��ق  “اإّنه 
ُن����ق����ل اإىل  ل����ق����د  وق�����ائ�����د ع����ظ����ي����م. 
متفائل  ول��ك��ّن��ن��ي  ال��ي��وم  امل�ضت�ضفى 

وواثق اأّنه �ضيكون بخر«.
اإىل  واأُدِخ�������������ل ج���ون�������ض���ون الأح���������د 

ما  وف��ق  فحو�ص،  لإج���راء  امل�ضت�ضفى 
اأعلنت رئا�ضة احلكومة الربيطانّية، بعد ع�ضرة اأّيام من اإ�ضابته بفرو�ص 

كورونا.
واأّن  بكوفيد-19  اأّن��ه م�ضاب  اآذار/م��ار���ص   27 اأعلن يف  وك��ان جون�ضون 

تعهد مبمار�سة معار�سة اأكرث اإيجابية:

حزب �لعمل �لربيطاين: زعيم جديد... حتديات عديدة...!
•• الفجر – خرية ال�صيباين

يف  املريرة  هزميته  من  ون�سف  اأ�سهر  ثالثة  بعد     
وهي  دي�سمرب،  منت�سف  يف  الت�سريعية  النتخابات 
العمال �سفحة  1935، طوى حزب  الأ�سواأ منذ عام 
كوربني يف نهاية هذا الأ�سبوع. وبا�ستالم كري �ستارمر، 

اثر  زعامته  احل���زب،  داخ��ل  بريك�سيت”  “ال�سيد 
انتخابه ال�سبت يف اجلولة الأوىل بن�سبة 56 فا�سل 
 550 2 باملائة من اأ�سوات النا�سطني البالغ عددهم 
لإحياء  فر�سة  الربيطاين  العمال  حزب  نح  ميمُ األًفا، 
والتحديات  طويلة،  �ستكون  الطريق  اأّن  غري  نف�سه، 

عديدة.

عاًم���ا،   57 املعت���دل،  ه����ذا  انتخ����اب  ان  فه����ل     
الو�سطّي اأكث����ر من جرمي��ي كوربي���ن، دون اأن يك�ون 
يف  احل���زب  �س���ي�سع  بلي��ر،  تون���ي  مث��ل  ليربالًي���ا 
امل���دى  على  ال�س���لطة  ل�س���تعادة  يوؤهل���ه  من���اخ 

الطويل؟ 
بعد  اأكرب،  ك�سبه م�سداقية  �سيمُ اإنه، يف كل الحوال، 

املزايدة  اأن  القا�سية  دي�سمرب  هزمية  اظهرت  ان 
الراديكالية على الي�سار مل تنجح. 

له  خطاب  اأول  يف  ال�سبت  �ستارمر  كري  اع��رتف  وقد 
م�سريًا  ت�سّلقه”،  علينا  جبل  “امامنا  قائاًل:  كزعيم 
“ت�سريعية”  “اأربعة انتخابات  اإىل اأن احلزب خ�سر 

متتالية«.

   وم��ع ذل���ك، ف���اإن الو�ضع احلايل حتليل اخباري
بالن�ضبة  م��ع��ق��دة  الأم������ور  ي��ج��ع��ل 
�ضعبية  ارت��ف��ع��ت  ل��ق��د  للمعار�ضة. 
ا�ضتخدم  اأن  بوري�ص جون�ضون منذ 
اقت�ضادي  دعم  تدابر  املحافظون 
واجتماعي غر م�ضبوقة لل�ضركات 
اح��ت��ل��وا متوقعا  ح��ي��ث  وال���ع���م���ال، 
ا تقليدًيا حلزب العمل ...  خم�ض�ضً
مما يجعل هذا الخر غر م�ضموع 
اأجرته  ا�ضتطاع  وح�ضب  مت��اًم��ا. 
 55 فاإن  موؤ�ض�ضة يوغوف موؤخًرا، 
ب��امل��ائ��ة م��ن ال��ربي��ط��ان��ي��ني لديهم 
ال����وزراء،  رئي�ص  ع��ن  اإي��ج��اب��ي  راأي 
مقابل 43 باملائة قبل اأ�ضبوع. ومن 
بني ال� 72 باملائة الذين يعتقدون 
اأن احل��ك��وم��ة ت��ت��ع��ام��ل م��ع الأزم���ة 
من  العديد  هناك  �ضحيح،  ب�ضكل 

ناخبي حزب العمل.

تدابر على امل�ضتوى الوطني.
وح������ّذر ح���ّك���ام ب��ع�����ص ال���ولي���ات 
اإدارة  الأم��رك��ّي��ة م��ن ع��دم و�ضع 
موّحدة  خ���ّط���ًة  ت���رام���ب  دون���ال���د 
ال����ولي����ات  ال�����وب�����اء يف  مل���واج���ه���ة 

املتحدة.
مي�ضيغن  ولي����ة  ح��اك��م��ة  وق��ال��ت 
نيوز  ل��ف��وك�����ص  وي��ت��م��ر  غريت�ضن 
وطنّية  ا�ضرتاتيجّية  غياب  “اإّن 
�ضيا�ضة  اأ���ض��ا���ض��ه��ا  ع��ل��ى  ���ق  ُت���ط���بَّ
واحدة يف الباد خاًفا ل�ضيا�ضات 
متفّرقة يف كّل ولية تعتمد على 
َم��ن ه��و احل��اك��م كما ه��و حا�ضل 
الآن، هو اأمر اأعتقد اأنه يزيد من 
يت�ضبب  ب�ضكل  ال��و���ض��ع  خ��ط��ورة 
اأطول  ل��وق��ت  كوفيد-19  ببقاء 
ويوؤدي اإىل مر�ص املزيد وخ�ضارة 

مزيد من الأرواح«.
واأع���ل���ن ح��اك��م ن��ي��وي��ورك اأن����درو 
اإىل  ت�ضل  ق��د  ال��ولي��ة  اأّن  ك��وم��و 
الأ�ضبوع،  هذا  الوباء  تف�ّضي  ذروة 
اأّنه  من  نف�ضه  الوقت  يف  حم���ّذراً 
كان  اإذا  م���ا  ال���وا����ض���ح  غ���ر  م���ن 
���ض��ري��ع يف  ان��خ��ف��ا���ص  �ضيلي ذل���ك 

الإ�ضابات.
دونالد  الأمركي  الرئي�ص  وك��ان 
ت����رام����ب ح������ّذر ال�����ض��ب��ت م����ن اأن 
ت��دخ��ل وقتاً  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات 
اأكر “ب�ضاعة” مع “اأرقام �ضّيئة 

للغاية«.
 

�ضتارمر  ك���ر  و����ض���ول  ان  وه����ل     
يب�ضر باإعادة خط حزب العمل اىل 
الو�ضط، حيث قام جرميي كوربني 
منذ  الي�ضار  اإىل  امل��وؤ���ض��ر  بتحريك 

و�ضوله عام 2015؟ 
للغاية  ح��ذراً  الزعيم اجلديد  ك��ان 
حر�ص  امل�ضتقبلية:  ن��واي��اه  ب�����ض��اأن 
جرميي  لإرث  ال��ت��ن��ّك��ر  ع���دم  ع��ل��ى 
ك���ورب���ني، وغ��م��ز ع��ل��ى ي�����ض��اره من 
خ����ال ت��ب��ّن��ي��ه ال��ع��دي��د م���ن وعود 
�ضيما  ول  احل���ايل،  “املانيف�ضت” 
ب�������ض���اأن ال��ب��ي��ئ��ة وت���اأم���ي���م امل���ي���اه اأو 
احلديدية.  ال�����ض��ك��ك  اأو  ال��ط��اق��ة 
ولكنه حر�ص على عدم النخراط 

فيما تبّقى.

•• نيويورك-اأ ف ب

دع����ا ع����دد م���ن ح���ّك���ام ال���ولي���ات 
املتحدة البيت الأبي�ص اإىل و�ضع 
لحتواء  وط��ن��ّي��ة  ا���ض��رتات��ي��ج��ّي��ة 
التف�ّضي ال�ضريع لفرو�ص كورونا 
ارتفاع  و�ضط  الباد،  يف  امل�ضتجّد 
فيما  ال����وف����ّي����ات،  ع����دد  يف  ك��ب��ر 
حّذرت ال�ضلطات ال�ضّحية من اأّن 

هذا الأ�ضبوع �ضيكون “�ضّيئاً«.
ويزداد عدد الوفّيات يف الوليات 
نيويورك  ت�ضجيل  م��ع  امل��ت��ح��دة، 
مئات  ال����ب����اد  يف  ال����وب����اء  ب�������وؤرة 
ت�ضتعّد  وق��ت  يف  يوميًّا،  ال��وف��ّي��ات 
امل�ضت�ضفيات ل�ضتقبال َمّد جديد 

من امل�ضابني.
وت��ويّف اأك��ر من 1200 �ضخ�ص 
كورونا  بفرو�ص  اإ�ضابتهم  ج��ّراء 
املتحدة  ال����ولي����ات  يف  امل�����ض��ت��ج��ّد 
خ���ال 24 ���ض��اع��ة، ا���ض��ت��ن��اًدا اإىل 
جونز  جامعة  ن�ضرتها  اإح�ضاءات 
 20،30 ال�ضاعة  الأح��د  هوبكنز 

)الثنني 00،30 ت غ(.
 337،072 ال���ب���اد  و���ض��ّج��ل��ت 
ح�ضب  وف����اة،  و9،633  اإ���ض��اب��ة 

اجلامعة.
الأمركّيني  العلماء  وح��ّذر كبر 
الفرو�ص  مكافحة  يف  العاملني 
اأنطوين  الأم��رك��ي��ة  الإدارة  يف 
و�ضيك  “تفاقم”  م��ن  ف��اوت�����ض��ي 

الإبقاء على اجلميع
ال�ضجاعة لإطاق  �ضيملك     فهل 
اأق�ضى  عملية تطهر �ضد عنا�ضر 
الي�ضار ليكون حّرا يف قيادة احلزب؟ 
غريزته  �ضتتجه  الأرج����ح،  على   “
ع��ل��ى منت  ان يبقى اجل��م��ي��ع  ن��ح��و 
العلوم  اأ���ض��ت��اذ  يو�ضح  ال�ضفينة”، 
ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة ت��ي��م ب��ي��ل م���ن جامعة 

�ضيا�ضوّية،  بطريقة  نقاط  ت�ضجيل 
م�ضتحيلة...  م��ط��ال��ب  ن��ق��دم  ول���ن 
لكن، �ضتكون لدينا ال�ضجاعة لدعم 
“احلكومة” عندما يكون ال�ضواب 
بدًء من الوباء  هو القيام بذلك”، 
احلايل، حمّذرا من اأنه �ضيلعب دور 
الواخز من اجل “هدف م�ضرتك”، 

وهو اإنقاذ الأرواح.

بوري�ش جون�سون يف �سعود
ت��ع��ه��د مب��م��ار���ض��ة معار�ضة  ك��م��ا     
قيادتي،  “حتت  اإي��ج��اب��ي��ة:  اأك����ر 
“...”لن نقوم باملعار�ضة من اأجل 
اإىل  ن�ضعى  ول���ن  امل��ع��ار���ض��ة،  متعة 

ك��وي��ن م����اري، و���ض��ي��ك��ون م��ن املثر 
�ضتكون  اإذا  م��ا  ن��رى  اأن  لاهتمام 
لديه ال�ضجاعة واملهارة لإقالة من 

يجب اقالته. »
ي���دع���و ����ض���راح���ة اىل  ان  وب�����دل     

الزعيم  مت��وق��ع  ال�ضيا�ضة،  تغير 
اجل���دي���د، ح��ال��ي�����������ا، ع��ل��ى اأن����ه بطل 

وحدة احلزب.
“اللطخة”  ع��ن  ب��الع��ت��ذار  وب����داأ   
مبعاداة  الت��ه��ام��ات  متثلها  ال��ت��ي 

ال�����ض��ام��ي��ة ال���ت���ي رّج�����ت احل�����زب يف 
جرميي  وف�ضل  الأخ����رة،  الأ���ض��ه��ر 
ك��ورب��ني يف اح��ت��وائ��ه��ا، ووع���د بانه 
من  ال�������ض���م  ه������ذا  “با�ضتئ�ضال 

جذوره«.

للوباء. وقال اإّن على الأمركيني 
ال�ضتعداد ل�”اأ�ضبوع �ضّيئ”. واأّكد 
اإ�ص”  ب��ي  “�ضي  ل��ق��ن��اة  ف��اوت�����ض��ي 
اإّن  اأق��ول  “لن  الأح��د  الأمركية 

وتخ�ضع معظم الباد لإجراءات 
عزل، يف حني مل ُت�ضدر 9 وليات 
ورف�ضت  مم����اث����ل����ة،  اإج������������راءات 
فر�ص  الحّت�������ادي�������ة  احل����ك����وم����ة 

اإّن على الأمركّيني  اآدام��ز  وق��ال 
الجتماعي  ال��ت��ب��اع��د  م��وا���ض��ل��ة 
على  يوماً   30 املنزل  يف  والبقاء 

الأقل.

�ضيكون  ال�ضيطرة.  حتت  الو�ضع 
ذلك ت�ضريًحا خاطًئا«.

وب��دا اجل��راح ج��روم اآدام��ز اأكر 
هذا  “�ضيكون  ب��ق��ول��ه  ت�����ض��اوؤم��اً 

الأ�ضابيع  واأك���ر  اأ���ض��ب��وع  اأ���ض��ع��ب 
حزًنا يف حياة معظم الأمركّيني، 
حديثه  يف  واأ���ض��اف  ب�ضراحة”. 
الأمر  ان  نيوز”  “فوك�ص  لقناة 

برل  ب��ل��ح��ظ��ة  “اأ�ضبه  ���ض��ي��ك��ون 
اأي���ل���ول/  11 ب��ل��ح��ظ��ة  ه����ارب����ور، 

�ضبتمرب، اإل اأّنه لن يكون يف مكان 
واحد«.

هل �صيملك �ل�صجاعة لإطالق عملية تطهري �صد عنا�صر �أق�صى �لي�صار ليكون حّر� يف قيادة �ل�صفينة

كر �ضتارمر بني القطيعة وال�ضتمراريةالعمل يطوي �ضفحة كوربني

اأظهرت هزمية دي�سمرب القا�سية اأن املزايدة الراديكالية على الي�سار مل تنجح

كري �صتارمر, �أكرث و�صطية من جريميي 
كوربني دون �أن يكون ليرب�لًيا مثل توين بلري

بدل �أن يدعو �صر�حة �إىل تغيري �ل�صيا�صة, 
�ختار �لزعيم �جلديد دور بطل وحدة �حلزب

مع ارتفاع وفيات كوفيد-19 

�لوليات �ملتحدة ت�صتعد لأ�صبوع يذّكر ب� »11« �صبتمرب

مئات �ملهاجرين �لفنزويليني يف كولومبيا يعودون تر�مب يبدي »ثقته« يف �أّن جون�صون �صيتعافى  
•• بوغوتا-اأ ف ب

النهيار  ب�ضبب  كولومبيا  اإىل  ه��اج��روا  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  الفنزويليني  م��ئ��ات  ع��اد 
باأزمة  م��دف��وع��ني  امل��ا���ض��ي��ني  ال�ضبت والأح����د  ي��وم��ي  ب��اده��م  اإىل  الق��ت�����ض��ادي، 
�ضلطات  اأعلنت  ما  وفق  امل�ضتجد،  كورونا  بفرو�ص  املرتبطة  ال�ضحية  الطوارئ 
الهجرة الكولومبية. واأعلنت وكالة الهجرة يف كولومبيا اأن 600 �ضخ�ص غادروا 
ال�ضبت عرب ج�ضر �ضيمون بوليفار الدويل يف كوكوتا يف �ضمال �ضرق الباد، واأخذ 

160 �ضخ�ضاً اآخرين طريق العودة من بوغوتا الأحد.
وو�ضلت املجموعة الأكرب عدداً التي ت�ضم 167 امراأة و35 طفا اإىل كوكوتا، 

من مدينة بوكارامانغا املجاورة مب�ضاعدة ال�ضلطات.
بر�ص  الكولومبية  ال�ضرطة  ق��ام��ت  ب��ول��ي��ف��ار،  �ضيمون  ج�ضر  ي��ع��ربوا  اأن  وق��ب��ل 
الفنزويليني الذين و�ضعوا اأقنعة، باملعقمات. كما قامت بقيا�ص حرارتهم للتحقق 
من عدم معاناتهم من اأي من عوار�ص الفرو�ص. وفتحت كولومبيا ممراً اإن�ضانياً 
ليتمكن الفنزويليون من العودة اإىل بلدهم، رغم اإغاق احلدود واإجراءات العزل 
الهجرة  �ضلطات  واأك��دت  الفرو�ص.  تف�ضي  احتواء  حماولة  يف  املفرو�ضة  العام 
الأحد اأن الفنزويليني الذين غادروا بوغوتا قاموا بذلك “طوعاً”، وفق ما اأفاد 
م�ضدر يف وكالة الهجرة فران�ص بر�ص. وت�ضتقبل كولومبيا 1،8 مليون فنزويلي 

ويحتاج  بادهم.  ت�ضرب  التي  والجتماعية  القت�ضادية  الأزم��ة  ب�ضبب  نزحوا 
القت�ضادية  الأزم��ة  دولية يف ظل  مل�ضاعدة  فنزويلي  مهاجر  4،9 مايني  نحو 
 1400 الوباء، وفق الأمم املتحدة. و�ضجلت يف كولومبيا  الناجمة عن  املدمرة 

اإ�ضابة و35 وفاة ناجمة عن كوفيد-19 منذ 6 اآذار/مار�ص.
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والنق�ص ال�ضديد يف مواد التنظيف 
وغرها من املواد ال�ضرورية.

اإ�ضرائيل  لقيام  الأ���ض��ف  ع��ن  وع��رب 
ب�����ات�����خ�����اذ ق����������رار ب���������الإف���������راج عن 
ب��ع�����ص ال�����ض��ج��ن��اء اجل��ن��ائ��ي��ني من 
مواطنيها .. فيما ا�ضتثنت الأ�ضرى 
ذلك  اأن  اإىل  لف��ت��ا  الفل�ضطينيني، 
يعد اأمرا خمالفا ملعاير الإن�ضانية 
ول���ق���واع���د ال���ق���ان���ون ال�����دويل التي 
ب�ضاأن  جنيف  اتفاقية  عليها  ن�ضت 
ح��م��اي��ة ح���ق���وق الأ�����ض����رى يف زمن 

انت�ضار الأوبئة .
ونا�ضد اأبو الغيط مدير عام ال�ضليب 
الأحمر، با�ضم اآلف الأ�ضرى الفل�ضطينني وذويهم، القيام مبا يف و�ضعه 
من اأجل حمل احلكومة الإ�ضرائيلية على مراجعة مواقفها و�ضيا�ضاتها 
حيال هذا الأمر، واتخاذ قرار فوري باإطاق دفعات من الأ�ضرى الأكر 
عر�ضة للخطر، وذلك تفاديا لكارثة اإن�ضانية حمدقة، موؤكدا اأن الأو�ضاع 
اإعاء العتبارات الإن�ضانية فوق كل واأي  احلالية تقت�ضي من اجلميع 

اعتبار اآخر.

حالة �إ�صابة جديدة بكورونا يف تايالند ��صتطالع : �لرب�زيليون ل يريدون ��صتقالة �لرئي�ش    51
•• بانكوك-رويرتز

اأزمة  لإدارة  احلكومي  املركز  با�ضم  متحدث  ق��ال   
اإ�ضابة  حالة   51 �ضجلت  تاياند  اإن  كوفيد19- 
جديدة بفرو�ص كورونا وثاث وفيات اأخرى اأم�ص 
وي�ضانويوتني  تاوي�ضني  املتحدث  واأ�ضاف  الثنني. 
يعملون  لأ�ضخا�ص  اجلديدة  احل��الت  من   13 اأن 
ملر�ضى  الرعاية  يقدمون  كانوا  الطبي  القطاع  يف 
م�ضابني اأو تعاملوا معهم. وقال اإن اأكر من ن�ضف 

احلالت اجلديدة يف بانكوك.
26 وفاة  اإ�ضابة و  2220 حالة  و�ضجلت تاياند 
كانون  يناير  يف  ال��ب��اد  يف  ال��ف��رو���ص  ظ��ه��ور  منذ 

الثاين.

لأربعة يف املئة اإبداء راأي.
بول�ضونارو  اأداء  اإن  يوم اجلمعة  قال  قد  املعهد  نف�ص  وك��ان 
فيما يتعلق بكورونا كان “�ضيئا” و”ب�ضعا” بالن�ضبة لت�ضعة 
 33 ع��ن  ب��زي��ادة  ا�ضتطاع  �ضملهم  املئة مم��ن  وث��اث��ني يف 
الذين  الأ�ضخا�ص  . وتراجعت ن�ضبة  املا�ضي  ال�ضهر  املئة  يف 
اعتربوا رده على تلك الأزمة ال�ضحية “جيدا” اأو “عظيما” 
اإىل 33 يف املئة بعد اأن كان 35 يف املئة. وطبقا لإح�ضاءات 
فقد  ال�ضبت  ظهر  بعد  الربازيلية  ال�ضحة  وزارة  ن�ضرتها 
ارت��ف��ع ع��دد ح���الت ال��وف��اة ج���راء ك��ورون��ا يف ال��ربازي��ل من 
359 اإىل 431 �ضخ�ضا يف حني قفز عدد حالت الإ�ضابة 

املوؤكدة بالفرو�ص من 9056 اإىل 10278 حالة .

•• �صاو باولو-رويرتز

الربازيل  ن�ضرته �ضحيفة حملية يف  للراأي  ا�ضتطاع  اأ�ضار 
ا�ضتقالة الرئي�ص  اإن معظم الربازيليني يعار�ضون احتمال 
ال��رغ��م م��ن الن��ت��ق��ادات املتزايدة  ب��ول�����ض��ون��ارو على  ج��اي��ر 
لأ�ضلوب معاجلته لتف�ضي فرو�ص كورونا. واأظهر ال�ضتطاع 
الذي ن�ضرته �ضحيفة فولها دو �ضاو باولو واأجراه معهد داتا 
اأبريل  م��ن  الثالث  وح��ت��ى  الأول  م��ن  ال��ف��رتة  خ��ال  فولها 
ني�ضان اعرتا�ص 59 يف املئة من الأ�ضخا�ص الذين �ضملهم 
يف  بول�ضونارو  ا�ضتقالة  على   1511 وعددهم  ال�ضتطاع 
حني قال 37 يف املئة اإنهم �ضيوافقون على ذلك ومل يت�ضن 

•• كيتو-اأ ف ب

الوفيات  اأع������داد  ارت���ف���اع  ت�����ض��ب��ب 
كوفيد-19  وب����اء  ع��ن  ال��ن��اج��م��ة 
الإكوادور  يف مدينة غواياكيل يف 
م����ا دفع  ال���ت���واب���ي���ت،  ب��ن��ق�����ص يف 
ل�ضتخدام  ال��ل��ج��وء  اإىل  ال�����ض��ك��ان 
امل��ق��وى كبديل،  ال����ورق  ���ض��ن��ادي��ق 

كما اأعلنت ال�ضلطات الأحد.
املدينة  ه��ذه  يف  ال�ضلطات  وقالت 
اإنها  ال��ه��ادئ  املحيط  على  املطلة 
ت��ل��ق��ت األ����ف ت���اب���وت م�����ض��ن��وع من 
م�ضنعني  م���ن  ك���ت���ربع  ال���ك���رت���ون 
بت�ضليمها  وق����ام����ت  حم���ل���ي���ني، 

ملقربتني حمليتني.
البلدية  ب��ا���ض��م  م��ت��ح��دث  واأك������د 
“�ضنعت  ب��ر���ص  ف��ران�����ص  ل��وك��ال��ة 
الطلب”،  لتلبية  التوابيت  ه��ذه 
م�ضراً اإىل اأن “ل وجود لتوابيت 

يف املدينة اأو اإنها باهظة الثمن«.
�ضانتياغو  الأع���م���ال  رج���ل  وق����ال 
�ضل�ضلة  ال���ذي مي��ل��ك  اأول��ي��ف��ار���ص 
تعد  مل  �ضركته  اإن  ج��ن��ازات  دور 

قادرة على اللحاق بالطلب.
“بعت  ب����ر�����ص  ل���ف���ران�������ص  واأك��������د 
اأملكها  التي كنت  الأربعني تابوتاً 
يف فرع و�ضط املدينة، و40 تابوتاً 
ك��ان علي  �ضركتي.  اآخ��ر من مقر 

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

اأطلق الأمني العام لاأمم املتحدة 
ن����داًء عاملًيا  اأن��ط��ون��ي��و غ��وت��ري�����ص 
حل��م��اي��ة ال��ن�����ض��اء وال���ف���ت���ي���ات “يف 
العنف  يتفاقم  وق��ت  يف  املنازل”، 
امل����ن����زيل والأ������ض�����ري خ�����ال فرتة 
احل���ج���ر ال�����ض��ّح��ي ال��ن��اج��م��ة عن 

كوفيد-19.
و�ضريط  بيان  يف  غوتري�ص  وق��ال 
ف��ي��دي��و ب��الإن��ك��ل��ي��زي��ة، م��ع ترجمة 
الفرن�ضية  ال��ل��غ��ات  اإىل  ل��ك��ام��ه 
وال�ضينية  والإ���ض��ب��ان��ي��ة  والعربية 
يقت�ضر  ل  “العنف  اإّن  والرو�ضية، 
مذّكًرا  املعارك”،  ���ض��اح��ات  ع��ل��ى 
وق��ف لإطاق  اإىل  الأخ��ر  بندائه 
العامل  اأن����ح����اء  خم��ت��ل��ف  يف  ال���ن���ار 
تف�ّضي  م��ن  احل��ّد  على  للم�ضاعدة 

كوفيد-19.
من  ل��ل��ع��دي��د  “بالن�ضبة  واأ����ض���اف 
مكان  اأك��ر  اإّن  والفتيات،  الن�ضاء 
املكان  ه��و  العنف  خطر  فيه  ي��ل��وح 
واحة  يكون  اأن  ب��ه  ُيفرت�ص  ال��ذي 
الأم�����ان ل���ه���ّن. اإّن�����ه امل���ن���زل. ول���ذا، 
ف��اإّن��ن��ي اأوّج����ه ن����داًء ج��دي��ًدا اليوم 
من اأجل ال�ضام )..( يف املنازل يف 

جميع اأنحاء العامل«.
“على  غ������وت������ري�������������ص  وت��������اب��������ع 
م����دى الأ����ض���اب���ي���ع امل���ا����ض���ي���ة، ومع 
القت�ضادّية  ال�������ض���غ���وط  ت����زاي����د 
املخاوف،  وت��ن��ام��ي  والج��ت��م��اع��ّي��ة 
���ض��ه��دن��ا ط��ف��رة ع��امل��ّي��ة م���رّوع���ة يف 

العنف املنزيل«.

اإ�ضافية خال  10 توابيت  طلب 
نفذت  وقد  الأ�ضبوع  نهاية  عطلة 

جميعها«.
حالياً  ال��ت��واب��ي��ت  اأرخ�����ص  وتكلف 

نحو 400 دولر.
حظر  اأن  اإىل  اأول��ي��ف��ار���ص  واأ����ض���ار 
15 �ضاعة  التجول املفرو�ص ملدة 
يف املدينة يوؤدي اإىل نق�ص يف املواد 

وا�ضتدعت احلكومة اجلي�ص جلمع 
واملنازل  ال�ضوارع  من  جثًة   150
يف وق��ت �ضابق ه��ذا الأ���ض��ب��وع بعد 
املدينة  م�ضارح  يف  العاملني  عجز 
املتزايدة  الأع�������داد  م��واك��ب��ة  ع���ن 

للوفيات.
بلدية  رئ����ي���������ص  م���ك���ت���ب  وراأى 
غواياكيل يف تغريدة اأن التوابيت 

�ضناعة  يف  امل�ضتخدمة  الأول���ي���ة 
التوابيت كاخل�ضب واحلديد.

املا�ضي  الأ����ض���ب���وع  ���ض��ك��اٌن  ون�����ض��ر 
م���ق���اط���ع ف���ي���دي���و ع���ل���ى م���واق���ع 
التوا�ضل الجتماعي تظهر جثثاً 
املدينة  ���ض��وارع ه���ذه  م��رتوك��ة يف 
الأك������ر ت�������ض���رراً م���ن ال����وب����اء يف 

اأمركا الاتينية.

جميع  اأح���������ّث  “اإّنني  واأردف 
العنف  منع  جعل  على  احلكومات 
��رر الواقع  ���ض��ّد امل����راأة وج��رب ال�����ضّ
من جّراء هذا العنف، جزًءا رئي�ضًيا 
للت�ضّدي  ال��وط��ن��ّي��ة  خططها  م��ن 

لكوفيد-19«.
اإىل  ال���ق�������ض���ائ���ّي���ة  ال���ن���ظ���م  ودع�������ا 
املعتدين”،  “مقا�ضاة  م��وا���ض��ل��ة 
ب�”اإن�ضاء  خ��ا���ّص  ب�ضكل  م��ط��ال��ًب��ا 
اأنظمة اإنذار طارئة يف ال�ضيدلّيات 
الأماكن  وهي  البقالة”  وحم��ات 
ت���زال مفتوحة يف  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة 

بلدان كثرة.
�ضرورة  ع��ل��ى  غ��وت��ري�����ص  و����ض���ّدد 
للن�ضاء  اآم�����ن�����ة  ����ض���ب���ل  “تهيئة 

للتما�ص الدعم، من دون اأن يتنبَّه 
املعتدون” اإىل ذلك.

اإّن���ه���ا غر  امل��ت��ح��دة  وق��ال��ت الأمم 
قادرة يف هذه املرحلة على حتديد 
اللواتي  الفتيات  اأو  الن�ضاء  ع��دد 
العامل  يف  اأ���ض��ري  لعنف  يتعّر�ضن 
لكّنها  امل����ن����زيّل،  احل���ج���ر  ن��ت��ي��ج��ة 
كّل  م���ن  واح������دًة  اأّن  اإىل  اأ�����ض����ارت 
ثاث ن�ضاء تتعّر�ص للعنف خال 

حياتها.
ميكننا  “مًعا،  غ��وت��ري�����ص  وت��اب��ع 
ب���ل وي��ج��ب ع��ل��ي��ن��ا م��ن��ع ال��ع��ن��ف يف 
اإىل  كّل مكان، من مناطق احلرب 
بيوت النا�ص، بينما نعمل على دحر 

كوفيد-19«.

الأمم  ��ت  ح�����ضّ ال�������ض���دد،  ه����ذا  ويف 
املتحدة احلكومات على ال�ضتمرار 
يف توفر املاجئ للن�ضاء املعّنفات.

الورقية “�ضت�ضكل م�ضاعدة كربى 
يف توفر دفن كرمي لاأ�ضخا�ص 
الذين توفوا خال حال الطوارئ 

ال�ضحية هذه«.
الإك������وادور ع��ن ت�ضجيل  واأف�����ادت 
و180  الأح�����د  اإ���ض��اب��ة   3646
غواياكيل  يف  غ��ال��ب��ي��ت��ه��ا  وف������اة، 

وحمافظة غايا�ص املحيطة بها.

نق�ش بالتو�بيت يف �لإكو�دور مع تز�يد وفيات كورونا 

••  لندن- ف ب

اأعلن وزير ال�ضكن الربيطاين اأن 
جون�ضون  بوري�ص  ال��وزراء  رئي�ص 
كورون�ا  ب���ف���رو����ص  امل�����ض�����������������اب 
امل�ضتجد “يبقى يف �ضدة القيادة” 
منذ  امل�ضت�ضفى  يف  وج����وده  رغ���م 
لإج�������راء  الأول  اأم�����������ص  م�������ض���اء 

“فحو�ص«.
ال����وزي����ر روب������رت جرنيك  وق�����ال 
“اليوم،  �ضي”،  ب��ي  “بي  ل�ضبكة 
للخ�ضوع  امل�����ض��ت�����ض��ف��ى  يف  ه�����و 

لفحو�ص..
ل��ك��ن ���ض��ُي��ب��ّل��غ مب���ا ي��ج��ري ب�ضكل 

قيادة  ����ض���دة  يف  وي��ب��ق��ى  م��ن��ت��ظ��م 
احلكومة«.

وبعدما �ضخ�ضت اإ�ضابته باملر�ص 
جون�ضون  نقل  اأي����ام،  ع�ضرة  قبل 
وهو  عاماً   55 العمر  من  البالغ 
امل�����ض��وؤول��ني يف العامل  اأب����رز  اأح���د 
بالفرو�ص،  ي�������ض���اب���ون  ال����ذي����ن 
الأحد  م�ض��������اء  امل�ضت�ضفى  اإىل 
اإ�ضافي������ة،  لفحو�ص  للخ�ضوع 
مكتب���ه،  اأع����ل����ن  م����ا  وف�����������������������������ق 
“خطوة  الأم�����ر  اأن  اإىل  م�����ض��راً 

احرتازية«.
على  “تظهر  ال����وزي����ر  واأ�����ض����اف 
رئي�ص الوزراء عوار�ص ثابتة منذ 

“اأم�ضى  م�ضيفاً  اأيام”،  ع�ضرة 
الليلة يف امل�ضت�ضفى )...(.

هذه  بنتيجة  يتمكن  اأن  ن��اأم��ل   
ال��ف��ح��و���ص م���ن ال��ع��������������������ودة اإىل 
دوان����ي����ن����غ ����ض���رتي���ت ب����اأ�����ض����رع ما 

ميكن«.
وزي�����ر  ي����ح����ل  اأن  امل�����ق�����رر  وم�������ن 
اخلارجية دومينيك راب مكانه يف 
رئا�ضة الجتماع الدوري اخلا�ص 
�ضباح  امل�ضتجد  كورونا  بتطورات 

الثنني.
تاميز”  “ذي  ����ض���ح���ي���ة  ووف�������ق 
اإىل  جون�ضون  نقل  الربيطانية، 
م�ضت�ضفى �ضانت توما�ص يف لندن 

ال���ق���ري���ب م���ن و���ض��ت��م��ن�����ض��رت ومت 
اإمداده بالأوك�ضجني.

اأن  واع�����ت�����رب روب���������رت ج����رني����ك 
“حمبط جداً” بالتاأكيد  الو�ضع 
جل��ون�����ض��ون ال���ذي ي��وا���ض��ل قيادة 
للت�ضدي  واإج��راءات��ه��ا  احلكومة 
داونينغ  يف  ���ض��ق��ت��ه  م���ن  ل���ل���وب���اء 

�ضرتيت. 
ن�ضر  احل�����ج�����ر،  ف������رتة  وخ��������ال 
ج��ون�����ض��ون م��ق��اط��ع ف��ي��دي��و على 
فيها  ب��دا  “تويرت”  على  ح�ضابه 
متعباً و�ضجع من خالها ال�ضكان 

على البقاء يف املنزل.
كاري  احلامل  �ضديقته  واأعلنت 
عانت  اأنها  جهتها  من  �ضيموندز 
اأي�����ض��اً م��ن ع��وار���ص امل��ر���ص ملدة 
تتماثل  ب�������داأت  ل��ك��ن��ه��ا  اأ�����ض����ب����وع 

لل�ضفاء.
وقال���������ت �ضحيفة “ذي غارديان” 
كان  “جون�ض������ون  اإن  الي��ض�������ارية 
جدية  اأك����ر  لدرج������ة  م��ري�����ض��اً 
على  وم�ضاعدوه  ه���������و  ك��ان  مما 
ب���ه، وتفقده  ل���اإق���رار  ا���ض��ت��ع��داد 
اأط���ب���اء اأع���رب���وا ع���ن ق��ل��ق��ه��م من 

تنف�ضه«.
خم�ضة  ن��ح��و  الآن  ح��ت��ى  وت�����ويف 
ال���وب���اء يف  ���ض��خ�����ص ج�����راء  اآلف 

بريطانيا. 
الثانية  اإليزابيث  امللكة  وتوجهت 
م�ضاء  اأم�ص الأول الأحد يف خطاب 
فيه  ح�ضتهم  للربيطانيني  ن��ادر 
باأنه  ثقتها  مبدية  ال�ضمود  على 

�ضيتم جتاوز الأزمة.

جون�صون »يبقى يف �صدة �لقيادة« رغم وجوده يف �مل�صت�صفى 

�لهند: �إغالق م�صت�صفى بعد �إ�صابة 29 من كو�دره بكورونا
•• نيوديل-وكاالت

اأع��ل��ن��ت ال�����ض��ل��ط��ات ال��ه��ن��دي��ة، اأم�������ص الث���ن���ني، اإغ���اق 
بوؤرة  اأنها  عن  والإع���ان  مومباي،  مبدينة  م�ضت�ضفى 

تف�ضي لفرو�ص كورونا.
القول،  ال�ضلطات  ع��ن  يف”  ت��ي  دي  “ان  �ضبكة  ونقلت 
اأط��ب��اء يف  وث��اث  26 ممر�ضاً  اإ�ضابة  اكت�ضاف  اإن��ه مت 

امل�ضت�ضفى بالفرو�ص.
“ الن�ضج  اإن  ن��اري��ن��درا م����ودي  ال�����وزراء  وق����ال رئ��ي�����ص 
الإغاق  اأثناء  املواطنون  اأظهرهما  اللتني  واجلدية” 

لوقف تف�ضي فرو�ص كورونا غر م�ضبوقني.

وياأتي هذا الت�ضريح بعد يوم من قيام املايني يف اأنحاء 
الباد باإطفاء الأنوار غر ال�ضرورية، واإ�ضعال ال�ضموع 
معركة  م��ع  الت�ضامن  ب��اإظ��ه��ار  لهم  م���ودي  دع���وة  بعد 

الباد �ضد فرو�ص كورونا.
بهاراتيا جاناتا  ح��زب  لأع�ضاء  م��ودي يف خطاب  وق��ال 
“�ضتكون  احل���زب  لتاأ�ضي�ص  ال�40  ال��ذك��رى  مبنا�ضبة 
معركة طويلة، لي�ص علينا اأن ن�ضجر، عزميتنا �ضتنت�ضر 

يف املعركة �ضد هذا الوباء«.
ي�ضار اإىل اأن ح�ضيلة حالت الوفاة بالفرو�ص يف الهند 
 4000 م��ن  اأك��ر  اإىل  بالإ�ضافة  جت���اوزت مئة ح��ال��ة، 

اإ�ضابة.

غوتريي�ش يدعو �ملجتمع �لدويل حلماية �لن�صاء من �لعنف �ملنزيل و�صط �أزمة »كورونا«

�أبو�لغيط يحذر من خطر»كورونا«على �لأ�صرى �لفل�صطينيني 
•• القاهرة-وام:

ح����ذر اأح���م���د اأب�����و ال��غ��ي��ط الأم����ني 
من  العربية  ال���دول  جلامعة  ال��ع��ام 
لها  يتعر�ص  التي  الأو�ضاع  خطورة 
فل�ضطيني  اأ�ضر  اآلف  خم�ضة  نحو 
ال�����ض��ج��ون الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة يف ظل  يف 
ت��ف�����ض��ي وب�����اء ف���رو����ص ك����ورون����ا يف 
بني  م��ن  اأن  اإىل  م�ضرا  اإ���ض��رائ��ي��ل، 
ال�ضن  ه���وؤلء ع��ددا كبرا م��ن كبار 
املتدنية،  املناعة  واأ�ضحاب  واملر�ضى 
الفئات الأكر �ضعفا وعر�ضة  وهي 

للخطر يف مواجهة الفرو�ص.
ولفت اأبو الغيط - يف ر�ضالة مكتوبة وجهها ام�ص اإىل روبر مارديني”، 
الأ�ضرى  اأو���ض��اع  ب�ضاأن  الأح��م��ر،  لل�ضليب  الدولية  للجنة  العام  املدير 
وباء  ان��ت�����ض��ار  خ��ط��ر  ظ��ل  يف  الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�����ض��ج��ون  يف  الفل�ضطينيني 
كورونا - اإىل الأو�ضاع اخلطرة التي يتعر�ص لها الأ�ضرى يف ال�ضجون 
الطبية  والأجهزة  املتخ�ض�ضني  الأطباء  غياب  بينها  ومن  الإ�ضرائيلية، 
للتهوية اجليدة،  اأماكن الحتجاز  افتقار  ، ف�ضا عن  املر�ضى  مل�ضاعدة 

�صلطنة عمان ت�صجل 33 �إ�صابة جديدة ب� »كورونا«
•• م�صقط - وام: 

اأعلنت وزارة ال�ضحة العمانية اأم�ص عن ت�ضجيل /33/ حالة اإ�ضابة جديدة 
الكّلي  العدد  “ لي�ضبح   19  - “كوفيد  امل�ضتجد  ك��ورون��ا  فرو�ص  مبر�ص 

للحالت امل�ضجلة يف ال�ضلطنة /331/ حالة وعدد الوفيات حالتان.
واأكدت الوزارة يف بيان بثته وكالة الأنباء العمانية اأن 61 حالة قد متاثلت 

لل�ضفاء.

بلجيكا ت�صجل 185 حالة
 وفاة جديدة ب� » كورونا«

•• بروك�ضل-وام:
قالت وزارة ال�ضحة البلجيكية اأم�ص اإنه مت ت�ضجيل 185 حالة وفاة ب�ضبب 
الأخ��رة لرتفع  �ضاعة  والع�ضرين  الأرب��ع  امل�ضتجد خال  فرو�ص كورونا 
اإجمايل عدد الوفيات يف بلجيكا منذ بداية تف�ضي الوباء اإىل 1632 حالة 

وفاة.
وقالت الوزارة - خال املوؤمتر ال�ضحفي اليومي للمركز الطبي لاأزمات 
- اإنه خال ال� 24 �ضاعة املا�ضية ، مت اإدخال 420 �ضخ�ضا اإىل امل�ضت�ضفى ، 

مما رفع اإجمايل عدد املر�ضى يف امل�ضت�ضفيات البلجيكية اإىل 5،840.

�لكويت تعلن �صفاء 4 حالت جديدة من »كورونا«
•• الكويت-وام:

بفرو�ص  امل�ضابني  م��ن  ج��دي��دة  ح���الت  اأرب���ع  �ضفاء  اأم�����ص  الكويت  اأعلنت 
كورونا امل�ضتجد “ كوفيد - 19” لرتفع بذلك عدد احلالت التي تعافت 
ومتاثلت لل�ضفاء يف الباد اإىل 103 حالت. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية 
“ كونا “ عن ال�ضيخ الدكتور با�ضل ال�ضباح وزير ال�ضحة الكويتي قوله اإن 
اأثبتت �ضفاء تلك احلالت من  التحاليل والفحو�ص املخربية والإ�ضعاعية 
فرو�ص كورونا و�ضيتم نقلها اإىل اجلناح التاأهيلي يف امل�ضت�ضفى املخ�ض�ص 
خال  امل�ضت�ضفى  م��ن  خلروجها  متهيدا  بالفرو�ص  امل�ضابني  ل�ضتقبال 

اليومني املقبلني.

�ملغرب ي�صجل 92 �إ�صابة جديدة 
ب� »كورونا « و�لإجمايل 1113

•• الرباط -وام:
موؤكدة  اإ�ضابة  حالة   92 ت�ضجيل  عن  اأم�ص  املغربية  ال�ضحة  وزارة  اأعلنت 
الإجمايل  العدد  لرتفع   ”19 امل�ضتجد”كوفيد  كورونا  بفرو�ص  جديدة 
1113 حالة. و نقلت وكالة املغرب  اإىل  املوؤكدة باململكة  حلالت الإ�ضابة 
العربي لاأنباء عن الوزارة اأن عدد احلالت التي متاثلت لل�ضفاء من املر�ص 

بلغ حتى الآن 76 حالة، فيما بلغ عدد حالت الوفاة 71.
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املال والأعمال
�نخفا�ش �لني بفعل �لقلق من �إعالن طو�رئ باليابان 

اأظهرت  اليورو بعدما  اأم��ام  ال��دولر يف موقف مرتاجع  وك��ان 
اأن ال�ضركات بالوليات املتحدة قل�ضت  بيانات الأ�ضبوع املا�ضي 
الوظائف ب�ضرعة بالغة بينما يدفع وباء كوفيد-19 القت�ضاد 

العاملي لركود �ضديد.
ال��دولر. وتراجع  اأم��ام   109.14 0.6 باملئة اإىل  ون��زل الني 

مقابل اليورو والدولرين الأ�ضرتايل والنيوزيلندي.
الطوارئ  حالة  يعلن  ق��د  اآب��ي  اأن  يوميوري  �ضحيفة  واأف���ادت 
ب�ضبب فرو�ص كورونا الثاثاء يف الوقت الذي جتاوز فيه عدد 

حالت الإ�ضابة بالفرو�ص يف العا�ضمة طوكيو الألف حالة.
واأظهرت م�ضودة وثيقة اطلعت عليها رويرتز اأن اليابان �ضتتعهد 
والنقدية  املالية  ال�ضيا�ضات  ي�ضمل  »كل اخلطوات« مبا  باتخاذ 

وال�ضريبية ملكافحة التداعيات املتفاقمة لنت�ضار الفرو�ص يف 
اإطار حزمة حتفيز �ضتجري املوافقة عليها الثاثاء اأي�ضا.

 1.2263 عند  تداوله  ليجري  خ�ضائره  الإ�ضرتليني  وقل�ص 
دولر. ومقابل اليورو، �ضجل 88.18 بن�ص.

ويف املعامات اخلارجية، ا�ضتقر اليوان ال�ضيني عند 7.1032 
مقابل الدولر بعدما �ضجل الرب الرئي�ضي لل�ضني 39 اإ�ضابة 
جديدة بكورونا اأم�ص الأحد، جميعها عدا واحدة لقادمني من 
30 حالة يف اليوم ال�ضابق. واأ�ضواق الرب  اخلارج، ارتفاعا من 

الرئي�ضي مغلقة اليوم يف عطلة عامة.
عند  وا�ضتقر  لليورو   1.0812 اإىل  قليا  ال���دولر  وت��راج��ع 

0.9778 فرنك �ضوي�ضري.

•• طوكيو-رويرتز

ت��راج��ع ال���ني اأم�����ص ب��ع��دم��ا اأوردت و���ض��ائ��ل اإع����ام ي��اب��ان��ي��ة اأن 
اآب��ي قد يعلن حالة ط��وارئ قريبا رمبا  ال��وزراء �ضينزو  رئي�ص 
اليوم الثاثاء لكبح زيادة تبعث على القلق يف حالت الإ�ضابة 

بفرو�ص كورونا.
واليورو  ال���دولر  اأم���ام  خ�ضائره  الإ�ضرتليني  اجلنيه  وقل�ص 
جون�ضون  بوري�ص  ال����وزراء  رئي�ص  اأن  بريطانيا  اأك���دت  بعدما 
امل�ضت�ضفى  يف  الليلة  اأم�ضى  بعدما  احلكومة  قيادة  يف  م�ضتمر 
لإج����راء ف��ح��و���ص ح��ي��ث م����ازال ي��ع��اين م��ن اأع���را����ص الإ�ضابة 

بالفرو�ص.

% منو� بقطاع �لطاقة �ملتجددة عامليا و�آ�صيا يف �صد�رة �مل�صاهمني  7.6

اتفاقية قيمتها 2.48 مليار درهم مع »اإعمار «

»تربيد« ت�صتحوذ على �أكرب ن�صاط لتربيد �ملناطق يف �لعامل يف »و�صط مدينة دبي« 

طنا من �لب�صائع مت   147853
نقلها جو� يف �أبوظبي خالل 3 �أ�صهز

اأظهرت  فقد  وتف�ضيا  امل�ضتقبلي.  لل�ضحن  الحت���اد 
اأبوظبي  الإح�ضاء  مركز  عن  ال�ضادرة  الأرق���ام  اأح��دث 
/ وال�ضاردة  ال��واردة   / املنقولة  الب�ضائع  حجم  ارتفاع 
عرب مطار اأبوظبي الدويل اإىل 144934 طنا خال 
الربع الأخر من العام املا�ضي بزيادة ن�ضبتها 5.2% 
باملقارنة مع/ 137728/ طنا يف الربع ذاته من العام 
وبناء على هذه املعطيات فقد ا�ضتحوذ نقل   .  2018
الب�ضائع من خال مطار اأبوظبي الدويل على 98 % 
من اإجمايل الب�ضائع املنقولة عرب مطارات اأبوظبي يف 
بقية  �ضجلت  فيما   ..  2019 العام  الأخ��ر من  الربع 

حركة النقل ل�ضالح مطار العني .
وت���وزع���ت ال��ب�����ض��ائ��ع امل��ن��ق��ول��ة ج���وا م���ن خ���ال مطار 
اأبوظبي الدويل بني / 79938 /طنا للواردات ونحو/ 

64996 /طنا لل�ضادرات .
فقد  ل��ل��ط��رود  اجل���وي  ال�ضحن  ح��رك��ة  م�ضتوى  وع��ل��ى 
اأبوظبي  مطار  خ��ال  من  املنقولة  ال��ط��رود  حجم  بلغ 
الدويل/ 2868 /طنا خال الربع الأخر من العام 
من  الثالث  الربع  يف   /  2077  / مع  مقارنة  املا�ضي 

العام ذاته .

•• اأبوظبي-وام:

ارتفع حجم الب�ضائع املنقولة جوا من خال مطارات 
الأخر  الربع  خال  /طنا   147853 اإىل/  اأبوظبي 
مع  % مقارنة   4.4 ن�ضبته  بنمو   2019 ال��ع��ام  م��ن 
 . 2018 141638 طنا يف الربع الأخ��ر من العام 
من  جوا  الب�ضائع  نقل  حركة  يف  امل�ضجل  النمو  ويعزز 
مكانة اأبوظبي ودولة الإمارات ب�ضكل عام كمركز عاملي 
لل�ضحن اجلوي وهو الهدف الذي ت�ضعى اجلهات املعنية 
تنفيذها  يجري  تطوير  خطط  خ��ال  من  لرت�ضيخه 

بكل حرفية منذ عدة �ضنوات .
تعد  التي  لل�ضحن،  والحت��اد  اأبوظبي  مطارات  وكانت 
التابعة  اللوج�ضتية  واخل��دم��ات  ال�ضحن  ذراع  مبثابة 
ملجموعة الحتاد للطران، قد اأعلنت يف العام 2019 
ال�ضحن  ق��ط��اع  يف  ري��ادت��ه  لتعزيز  �ضخم  م�����ض��روع  ع��ن 
اجلوي وذلك من خال ا�ضرتاتيجية متعددة املراحل 
ا�ضتهدفت تطوير البنى التحتية لل�ضحن، بدءا باأعمال 
التحديث ملرافق مبنى ال�ضحن اجلوي التابع لاحتاد 
يف الق�ضم اجلنوبي من املطار، و�ضول اإىل افتتاح مقر 

•• اأبوظبي -وام:

للطاقة  الدولية  الوكالة  ك�ضفت   
امل��ت��ج��ددة اآي��ري��ن��ا ع���ن من���و قطاع 
يف   7.6 بن�ضبة  امل��ت��ج��ددة  الطاقة 
املائة خال العام املا�ضي وت�ضدرت 
امل�����ض��اه��م��ني يف  اآ���ض��ي��ا طليعة  ق����ارة 
املائة  يف   54 بن�ضبة  ال��ن��م��و  ه���ذا 
الإ����ض���اف���ات اجلديدة  م��ن جم��م��ل 

امل�ضجلة يف القطاع.
الطاقة  ق����ط����اع  اأن  واأو�����ض����ح����ت 
جيجاواط   176 اأ�ضاف  املتجددة 
العاملية  الإن��ت��اج��ي��ة  ال���ق���درة  اإىل 
فيما  املا�ضي  العام  خ��ال  للطاقة 
�ضاهمت الإ�ضافات اجلديدة بن�ضبة 
الزيادة  جممل  م��ن  امل��ائ��ة  يف   72
العام  ل��ل��ط��اق��ة خ���ال  الإن��ت��اج��ي��ة 
طاقتا  �ضاهمت  ح��ني  يف  امل��ا���ض��ي.. 
يف   90 بن�ضبة  وال���ري���اح  ال�ضم�ص 
املائة من اإجمايل القدرة الإنتاجية 

للقطاع خال عام 2019.
“اإح�ضائيات  تقرير  يف  ذل��ك  ج��اء 
القدرة الإنتاجية للطاقة املتجددة 
“اأيرينا”  ع��ن  ال�����ض��ادر   ”2020
اأنباء  وكالة  وت�ضتعر�ص   .. حديثا 
اأرق���ام���ه  اأب������رز  “وام”  الإم��������ارات 
م�����ض��اه��م��ة م�ضادر  اأظ���ه���رت  ال��ت��ي 
يقل عن  امل��ت��ج��ددة مب��ا ل  الطاقة 
الزيادة  اإج��م��ايل  املائة من  70 يف 
جميع  يف  ل���ل���ط���اق���ة  الإن����ت����اج����ي����ة 
عام  خ��ال  تقريباً  العامل  مناطق 
2019 با�ضتثناء اأفريقيا وال�ضرق 
بن�ضبتي  �ضاهمتا  اللتني  الأو���ض��ط 
من  امل��ائ��ة  يف  و26  امل��ائ��ة  يف   52
���ض��ايف الإ����ض���اف���ات اجل���دي���دة على 

القت�ضادي  ال���ض��ت��ق��رار  دع����م  يف 
وحتفيز النمو امل�ضتدام.

و اأ�ضاف : “ اأنه رغم اأن املوؤ�ضرات 
اإي��ج��اب��ي��ة مب��ج��م��ل��ه��ا تبقى  ت���ب���دو 
ه��ن��اك ح��اج��ة لت���خ���اذ امل���زي���د من 
قطاع  مواكبة  ل�ضمان  اخل��ط��وات 
التنمية  مل�����ض��رة  ال��ع��امل��ي  ال��ط��اق��ة 
امل�����ض��ت��دام��ة وم�����ض��اع��ي احل����د من 
الكفيلني  و  امل��ن��اخ��ي��ة  ال��ت��ق��ل��ب��ات 
اقت�ضادية  فوائد  بتحقيق  كليهما 
حتديداً  ال���وق���ت  ه����ذا  ويف  ك��ب��رة 
تعزيز  اأه���م���ي���ة  ن��غ��ف��ل  األ  ي���ج���ب 
ففي  القت�ضادية  اأنظمتنا  مرونة 
هذا العقد املكر�ص لتخاذ خطوات 
عملية تتجلى احلاجة اإىل �ضيا�ضات 
وت�ضريع  ال�ضتثمار  لتعزيز  داعمة 
م�ضادر  ع���ل���ى  الع����ت����م����اد  وت������رة 

الطاقة املتجددة”.
الدولية  الوكالة  اأن  بالذكر  جدير 
ت��ع��د منظمة  امل���ت���ج���ددة  ل��ل��ط��اق��ة 
بو�ضفها  ت��ع��م��ل  دول���ي���ة  ح��ك��وم��ي��ة 
منربا لل�ضيا�ضات والتقنية واملوارد 
واملعرفة املالية فيما يخ�ص الطاقة 
اتخاذ  ع���ل���ى  وت�����ض��ج��ع  امل���ت���ج���ددة 
اإجراءات فعلية للم�ضي قدما نحو 

التحول يف نظام الطاقة العاملي.
للطاقة  الدولية  الوكالة  ت�ضجع  و 
الوا�ضع  الع��ت��م��اد  ع��ل��ى  امل��ت��ج��ددة 
جلميع  امل�������ض���ت���دام  وال����ض���ت���خ���دام 
اأ���ض��ك��ال ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة مب��ا يف 
والطاقة  احل��ي��وي��ة  ال��ط��اق��ة  ذل���ك 
والطاقة  الأر�����ض����ي����ة  احل�����راري�����ة 
والطاقة  املحيطات  وطاقة  املائية 
التنمية  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال�����ض��م�����ض��ي��ة 

امل�ضتدامة.

ال����ط����اق����ة  م�����������ض�����ادر  �����ض����ه����دت  و 
والبحرية  واحليوية  الكهرومائية 
طفيفاً  من��واً  الأر�ضية  واحل��راري��ة 
ع���ل���ى اأ����ض���ا����ص ����ض���ن���وي ق������دره 12 
و700  جيجاواط  و6  جيجاواط 
على  ميجاواط  و500  ميجاواط 

التوايل.
وقال فران�ضي�ضكو ل كامرا مدير 
للطاقة  ال���دول���ي���ة  ال���وك���ال���ة  ع����ام 
الطاقة  اإن  اآيرينا”   “ امل��ت��ج��ددة 
املتجددة تعترب م�ضدراً فاعا من 
اجلديدة  ل��ل��ط��اق��ة  التكلفة  ح��ي��ث 
وهي كفيلة بحماية اأ�ضواق الطاقة 
التقلبات  اآث����ار  م��ن  وامل�����ض��ت��ه��ل��ك��ني 
دوره����ا  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  امل��ح��ت��م��ل��ة 

املتجددة �ضاحبة احل�ضة الأكرب يف 
التو�ضع العاملي لقطاع الطاقة منذ 

عام 2012.
الطاقة  �ضاهمت  للتقرير  وفقا  و 
جيجاواط   98 باإ�ضافة  ال�ضم�ضية 
يف عام 2019 تركز 60 يف املائة 
منها يف اآ�ضيا بينما ارتفعت القدرة 
الإنتاجية لطاقة الرياح بنحو 60 

جيجاوات.
والرياح  ال�ضم�ص  طاقتا  ت�ضاهم  و 
جيجاواط   623 ب��ت��ول��ي��د  ال��ي��وم 
التوايل  ع��ل��ى  ج��ي��ج��اواط  و586 
اأي ما يعادل تقريباً ن�ضف القدرة 
الإنتاجية لقطاع الطاقة املتجددة 

العاملي.

التوايل.
اأكر من  اآ�ضيا برتكيب  و �ضاهمت 
الطاقة  ت��ول��ي��د  حم���ط���ات  ن�����ض��ف 
اجلديدة بينما ارتفع النمو امل�ضجل 
واأمريكا  اأوروب���ا  يف  امل�ضاريع  لهذه 
�ضنوي  اأ����ض���ا����ص  ع���ل���ى  ال�����ض��م��ال��ي��ة 
واأ�ضافت اأفريقيا 2 جيجاواط من 
القدرة الإنتاجية للطاقة املتجددة 

يف عام 2019.
واأ�ضار التقرير اإىل اأنه على الرغم 
ت���ب���اط���وء وت������رة من����و قطاع  م����ن 
ال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة ق��ل��ي��ًا خال 
العام املا�ضي اإل اأن منوه الإجمايل 
ا���ض��ت��م��ر م��ت��ف��وق��ا ع��ل��ى من���و قطاع 
الطاقة  لتبقى  الأح��ف��وري  الوقود 

والثاثني.
وت����ف����وق����ت اأ�����ض����ه����م ال���ق���ط���اع���ات 
القت�ضادية  ب���ال���دورة  امل��رت��ب��ط��ة 
لي�ضعد  ن�ضبيا،  الآمنة  تلك  على 
ومعدات  البحري  النقل  قطاعا 
باملئة  و6.1  ب��امل��ئ��ة   7.1 ال��ن��ق��ل 

على الرتتيب.
املعلومات  ق���ط���اع  م���وؤ����ض���ر  وزاد 
والت�ضالت 5.7 باملئة على اأمل 
مع  البيانات  على  الطلب  تنامي 
اأو  منازلهم  م��ن  الكثرين  عمل 

لزومهم اإياها ب�ضبب اجلائحة.
دوكومو  ان.تي.تي  اأ�ضهم  وقفزت 
ارتفعت  ح����ني  يف  ب���امل���ئ���ة،   6.8
اأ�ضهم كيه.دي.دي.اآي 5.8 باملئة 

و�ضوفت بنك �ضبعة باملئة.

�ضوميتومو  يف  ال�ضرتاتيجيني 
»عدد  الأ���ض��ول،  لإدارة  ميت�ضوي 
اإ�ضابات فرو�ص كورونا امل�ضتجد 
ال�ضوق  ي��ه��م  م��ا  ذاك   - ووف��ي��ات��ه 

حاليا.«
اأن رئي�ص  اإع����ام  و���ض��ائ��ل  وت��ف��ي��د 
ال�������وزراء ال���ي���اب���اين ���ض��ي��ن��زو اآب���ي 
�ضيفر�ص حالة طوارئ رمبا غدا 
اللثاثاء يف م�ضعى لوقف انت�ضار 
فرو�ص ك��ورون��ا، مع جت��اوز عدد 
الإ�ضابات الألف حالة يف طوكيو 

وحدها.
الأو�ضع  ت��وب��ك�����ص  امل��وؤ���ض��ر  وت��ق��دم 
اإىل  ب������امل������ئ������ة   3.9 ن������ط������اق������ا 
ارتفاع  م��ع  نقطة،   1376.30
جميع موؤ�ضرات قطاعاته الثاثة 

 •• �صيدين-رويرتز

اأم�ص  اليابانية  الأ�ضهم  ارتفعت 
الث���ن���ني، م��دع��وم��ة ب��ت��ب��اط��وؤ يف 
وح�����الت  كوفيد-19  وف����ي����ات 
التف�ضي  ببوؤر  اجلديدة  الإ�ضابة 
مثل نيويورك واإيطاليا، يف حني 
باإغاق  املحيطة  ال�ضبابية  اأبقت 
بع�ص  ع����ام حم��ت��م��ل يف ط��وك��ي��و 

امل�ضتثمرين خارج ال�ضوق.
القيا�ضي  ن��ي��ك��ي  امل��وؤ���ض��ر  و���ض��ع��د 
 18576.30 اإىل  ب��امل��ئ��ة   4.2
ن��ق��ط��ة، اأع��ل��ى اإق���ف���ال ل��ه يف نحو 
قوية  مبكا�ضب  مقتديا  اأ���ض��ب��وع، 

لاأ�ضهم الأمريكية.
وقال ما�ضاهرو اإيت�ضيكاوا، كبر 

و”تربيد”.  “اإعمار”  م��ن  ل��ك��ٍل 
بتاأ�ضي�ص  اإعمار دوماً  اإهتمت  وقد 
وتعمل  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  ����ض���راك���ات 
ب��ق��وة ع��ل��ى ت��ن��م��ي��ة وت��ع��زي��ز هذه 
اأن  يف  �����ض����ك  ول  ال�����������ض�����راك�����ات. 
املوؤ�ض�ضات  م���ن  ه���ي  “تربيد” 
�ضراكات  ل��ت��ك��وي��ن  ن�����ض��ع��ى  ال���ت���ي 
�ضيخلق  م��ا  معها،  الأم���د  طويلة 
فيما  للتعاون  الفر�ص  من  املزيد 
بيننا م�ضتقبًا. اإن منطقة و�ضط 
مدينة دبي هي من اأهم م�ضاريعنا 
ال��ت��ي ن��ف��خ��ر ون��ع��ت��ز ب��ه��ا، ونحن 
“تربيد”  ب����اأن ���ض��رك��ة  ع��ل��ى ث��ق��ة 
املنطقة  لهذه  الأهمية  ذات  تويل 
لتوفر  الفائقة  العناية  و�ضتبذل 
مكونات  لكافة  التربيد  خ��دم��ات 

هذا امل�ضروع الرائد«.
و�ضت�ضم حمفظة عماء “تربيد” 
الت��ف��اق��ي��ة جمموعًة  ه���ذه  ع��ق��ب 
بينها  م��ن  ال��ب��ارزة،  امل�ضاريع  م��ن 
برج خليفة ودبي مول ودبي اأوبرا 
ومرتو دبي و�ضوق اأبوظبي العاملي 
واأب�������راج الحت�����اد وج���زي���رة يا�ص 
التجاري  وامل���رك���ز  ال����دار  وم��ب��ن��ى 
العاملي – اأبوظبي، اإىل جانب كٍل 
كلينك  كليفاند  م�ضت�ضفى  م��ن 
اأب���وظ���ب���ي وج���ام���ع ال�����ض��ي��خ زاي���د 
ال��ك��ب��ر وم���رف���اأ ال��ب��ح��ري��ن املايل 
وواحة م�ضقط للمعرفة وم�ضروع 
جبل عمر مبدينة مّكة املكرمة يف 

اململكة العربية ال�ضعودية. 

•• دبي-الفجر: 

للتربيد  الوطنية  ال�ضركة  اأعلنت 
“تربيد”،  )��������ص.م.ع.(  امل���رك���زي 
الإقليمية  املناطق  تربيد  �ضركة 
ال����رائ����دة ال���ت���ي ت��ت��خ��ذ م���ن دول���ة 
الإم��������������ارات ال����ع����رب����ي����ة امل���ت���ح���دة 
اتفاقية  ت��وق��ي��ع  ع���ن  ل��ه��ا،  م���ق���راً 
العقارية”،  “اإعمار  ���ض��رك��ة  م��ع 
التطوير  ���ض��رك��ات  اأك����رب  اإح�����دى 
ال���ع���ق���اري يف ال����ع����امل وامل����درج����ة 
يف ���ض��وق دب���ي امل���ايل حت��ت الرمز 
من  لت�ضتحوذ   ،)EMAAR(
ح�ضة  ع��ل��ى  “تربيد”  خ��ال��ه��ا 
تبلغ %80 من ن�ضاط “اإعمار” 
و����ض���ط مدينة  م��ن��ط��ق��ة  ل��ت��ربي��د 
درهم  مليار   2.48 مقابل  دب��ي 
اأن  ع��ل��ى  دولر(،  م��ل��ي��ون   675(
 20% بن�ضبة  “اإعمار”  حتتفظ 
اإط��ار �ضراكة طويلة الأمد  �ضمن 
منطقة  وت��ع��ت��رب  “تربيد«.   م��ع 
اأبرز  اأح���د  دبي”  مدينة  “و�ضط 
طورتها  التي  ال�ضخمة  امل�ضاريع 
يف  العقارية”  “اإعمار  ���ض��رك��ة 
اإمارة دبي، وت�ضم جمموعة  قلب 
والوجهات، من  املعامل  اأ�ضهر  من 
بينها برج خليفة، اأطول مبنى يف 
العامل، ودبي مول، وجهة الت�ضّوق 
والرتفيه الأكر زيارًة يف العامل، 
اأوبرا وغرها  ونافورة دبي ودبي 
والتجارية  ال�ضكنية  امل�ضاريع  من 

ا�ضتثماراتها يف �ضت دول«.
هذه  “تعترب  ق����ائ����ًا:  واأ�����ض����اف 
التفاقية دليًا على القوة املالية 
ل��ل�����ض��رك��ة وم��ك��ان��ت��ه��ا ال����رائ����دة يف 
�ضوق  اأك���رب  يف  خ�ضو�ضاً  ال�����ض��وق، 
حيث  ال��ع��امل،  يف  املناطق  لتربيد 
اأ���ض��ب��ح��ن��ا يف م���وق���ٍع مي��ّك��ن��ن��ا من 
ا�ضتغال فر�ص منونا امل�ضتقبلية، 
ونتوقع اأن يعّزز ح�ضورنا املتو�ّضع 
يف �ضوق دبي من جهودنا الرامية 
طويلة  اأه����داف����ن����ا  حت���ق���ي���ق  اإىل 

الأمد«.
“نحن  ب��ال��ق��ول:  القبي�ضي  واأّك����د 
“اإعمار”  مع  بال�ضراكة  فخورون 
ت��وف��ر اخلدمات  ع��ل��ى  وق��درت��ن��ا 
مل�����ض��اري��ع��ه��ا ووج��ه��ات��ه��ا ال���رائ���دة 
يف م��ن��ط��ق��ة و����ض���ط م��دي��ن��ة دب���ي، 
وي�ُضرنا اإبرام هذه التفاقية التي 
ل��ع��اق��ٍة طويلة  ال��ط��ري��ق  مت��ّه��د 
الأمد مع واحدٍة من اأكرب �ضركات 

التطوير العقاري يف العامل«. 
العّبار  ق���ال حم��م��د  م���ن ج��ان��ب��ه، 
اإع����م����ار  اإدارة  جم���ل�������ص  رئ���ي�������ص 
العقارية معلقاً على الإتفاقية: “ 
متّثل هذه الإتفاقية اأهميًة كربى 

هذا  �ضيزود  ال�ضيافة.  ووج��ه��ات 
المتياز احل�ضري طويل الأمد ما 
ي�ضل اإىل 235،000 طن تربيد 
وال��وج��ه��ات يف  امل�ضاريع  اأب���رز  اإىل 
اإم�����������ارة دب������ي م�����ن خ������ال اأك�����رب 
ذات  املتكاملة  للطاقة  منظومة 
الكفاءة العالية يف العامل. وتقوم 
حالياً  املذكورة  التربيد  منظومة 
بتاأمني طاقة قدرها 150،000 
�ضبكة  خ�����ال  م����ن  ت���ربي���د  ط����ن 
تنتجها  التي  املُ��ربدة  املياه  توزيع 
مرتابطة  تربيد  حمطات  ثاثة 
اإىل  بالإ�ضافة  بالفعل،  بنائها  مت 
وفقاً  الإن�ضاء  قيد  رابعة  حمطة 
لأعلى املوا�ضفات الدولية. وعقب 
اإمتام هذه التفاقية، فاإن الطاقة 
اإمارة  يف  “تربيد”  ل���  الإنتاجية 
 278،801 اإىل  ���ض��ت�����ض��ل  دب����ي 
�ضرفع  م����ا  وه�����و  ت����ربي����د،  ط����ن 
اإجمايل طاقتها الإنتاجية بن�ضبة 
 1،338،602 اإىل   12.6%
طن تربيد من خال 83 حمطة 
لتربيد املناطق. وتعترب التفاقية 
تاريخ  يف  ك���ب���رة  حت�����ول  ن��ق��ط��ة 
يعك�ص  مب���ا  “تربيد”،  ���ض��رك��ة 

قطاع  �ضمن  عامليٍة  مبكانٍة  اليوم 
ت��ربي��د امل��ن��اط��ق، م��ع خ���ربٍة متتد 
كفاءة  ع�����ام�����اً،   22 م����ن  لأك������ر 
بف�ضل  امل�ضتوى  عالية  ت�ضغيلية 
جانب  اإىل  متتلكها،  حمطة   83

على  ال��ب��ارزة  للم�ضاريع  التربيد 
م�ضتوى املنطقة والعامل. 

عبد  خ��ال��د  ق��ال  املنا�ضبة،  وب��ه��ذه 
جمل�ص  رئ��ي�����ص  ال��ق��ب��ي�����ض��ي،  اهلل 
“تعترب  “تربيد”:  �ضركة  اإدارة 

بها  تتمتع  التي  الكبرة  القدرات 
ال�ضركة يف �ضمان ا�ضتدامة منوها 
من  بو�ضفها  ح�ضورها  وت��ع��زي��ز 
الرائدة  امل��ن��اط��ق  ت��ربي��د  ���ض��رك��ات 
عاملياً، وال�ضريك املُف�ضل خلدمات 

نقطة  التاريخية  التفاقية  ه��ذه 
�ضركة  م�����ض��رة  ك��ب��رة يف  حت���ول 
منو  م��ن  ت��ع��ّزز  كونها  “تربيد”، 
���خ ح�����ض��وره��ا يف  ال�����ض��رك��ة وت���ر����ضّ
ال�ضركة  ت��ت��م��ت��ع  اإذ  دب����ي،  اإم������ارة 

�لأ�صهم �ليابانية تقفز بف�صل موؤ�صر�ت على تباطوؤ كورونا  بوينج متدد تعليق 
�لإنتاج بولية و��صنطن

•• وا�صنطن-رويرتز

�ضتمدد  اإن��ه��ا  بوينج  �ضركة  ق��ال��ت   
الإنتاج  لعمليات  امل��وؤق��ت  تعليقها 
يف مرافقها بولية وا�ضنطن حتى 

اإ�ضعار اآخر.
ل�ضناعة  ����ض���رك���ة  اأك������رب  وك����ان����ت   
املتحدة  ال����ولي����ات  يف  ال���ط���ائ���رات 
اآذار  م���ار����ص   23 يف  اأع���ل���ن���ت  ق���د 
م�ضنعها  يف  الإن��ت��اج  �ضتوقف  اإن��ه��ا 
ب��ولي��ة وا���ض��ن��ط��ن ك���اإج���راء موؤقت 
تف�ضي  م��ك��اف��ح��ة  يف  ل��ل��م�����ض��اع��دة 

فرو�ص كورونا.
 وكان من املتوقع ا�ضتئناف الإنتاج 
اأوائل هذا الأ�ضبوع. وامتنعت بوينج 
اأن  املوعد الذي ميكن  عن حتديد 

يتم ا�ضتئناف الإنتاج فيه. 
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املال والأعمال
موؤ�صر�ت �لأ�صهم �لإمار�تية تنهي

 تعامالت بد�ية �لأ�صبوع على �لأخ�صر
عند م�ضتويات جيدة و و�ضلت قيمة ال�ضفقات املربمة يف �ضوقي اأبوظبي 
490 مليون درهم فيما بلغ عدد الأ�ضهم املتداولة  و دبي املاليني نحو 
277 مليون �ضهم نفذت من خال 7903 �ضفقات. وتوا�ضل الن�ضاط 
يف �ضوق اأبوظبي لاأوراق املالية مرتكزا على �ضريحة الأ�ضهم الثقيلة و 
ارتفع “�ضهم ات�ضالت “ اإىل 14 درهما يف حني �ضعد �ضهم بنك اأبوظبي 
1.47 دره��م. و يف �ضوق دبي  اإىل  ال��دار  10 دراه��م و �ضهم  اإىل  الأول 
2.25 درهم تبعه  اإىل  الن�ضاط مرتفعا  اإعمار قيادة  املايل وا�ضل �ضهم 
يف الجتاه نف�ضه �ضهم اعمار للتطوير اإىل 1.92 درهم و اأرامك�ص اإىل 

2.59 درهم.

•• اأبوظبي-وام:

بداأت اأ�ضواق املال الإماراتية اأوىل جل�ضات تعاماتها خال هذا الأ�ضبوع 
التي  القت�ضادية  املحفزات  تفاعلها مع  ا�ضتمرار  يعك�ص  ما  على �ضعود 
اأعلنت عنها احلكومة الحتادية و احلكومات املحلية و جنحت موؤ�ضراتها 

العامة بالإغاق على املربع الأخ�ضر يف نهاية اجلل�ضة.
فقد ارتفع املوؤ�ضر العام ل�ضوق اأبوظبي لاأوراق املالية بن�ضبة 1.28% 
مغلقا عند م�ضتوى 3722 نقطة يف حني منا املوؤ�ضر العام ل�ضوق دبي 
1691 نقطة. و ا�ضتمرت �ضهية التداول  %0.57 بالغا  املايل بن�ضبة 

مبادرات من الغرفة ت�سمنتها حزمة املحفزات احلكومية للقطاع اخلا�ش  7

ممثلو� قطاعات �قت�صادية ورجال �أعمال: جهود غرفة �ل�صارقة �أثمرت يف �إي�صال �صوت جمتمع �لأعمال للمعنيني
العو�سي: ملتزمون با�ستكمال دورنا جتاه جمتمع الأعمال  لإحداث حراك مثمر واخلروج مببادرات خلدمة القطاع اخلا�ش

•• ال�صارقة-الفجر:

و�ضناعة  جت����ارة  غ��رف��ة  جن��ح��ت 
ال�ضارقة، يف تعزيز دورها ك�ضوت 
للقطاع  وممثل  الأع��م��ال  ملجتمع 
العمل  خ��������ال  م������ن  اخل������ا�������ص 
التحديات  ك���اف���ة  ت���ذل���ي���ل  ع���ل���ى 
ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��م، وذل���ك يف �ضوء 
العاملية  وال���ت���ط���ورات  امل��ت��غ��رات 
فرو�ص  ب���ت���داع���ي���ات  امل���رت���ب���ط���ة 
ك�������ورون�������ا امل�������ض���ت���ج���د )ك���وف���ي���د 
تن�ضيقها  اآخ����ره����ا  وك�����ان   ،)19
التنفيذي  امل��ج��ل�����ص  م���ع  امل��ث��م��ر 
املعنية  احل���ك���وم���ي���ة  واجل�����ه�����ات 
ال�ضركاء  م��ع  ال��دائ��م  وال��ت��وا���ض��ل 
القطاع  م����ن  ال����ض���رتات���ي���ج���ي���ني 
الغرفة،  متثلهم  الذين  اخلا�ص 
ف�ضا عن الدور الهام الذي تقوم 
القطاعية  العمل  جمموعات  ب��ه 
من  الغرفة  مظلة  حتت  العاملة 
م����ع خمتلف  ال���ت���وا����ض���ل  خ�����ال 
الق��ت�����ض��ادي��ة لر�ضد  ال��ق��ط��اع��ات 
للمعنيني  ورف��ع��ه��ا  احتياجاتهم 
ب������ه������دف اخل�������������روج مب�������ب�������ادرات 
وحمفزات نوعية ت�ضاعدهم على 

النهو�ص باأعمالهم.
وت�������ض���م���ن���ت ح����زم����ة امل����ح����ف����زات 
ال�ضارقة  ح��ك��وم��ة  اأق��رت��ه��ا  ال��ت��ي 
موؤخرا لدعم اجلهات احلكومية 
الأعمال  وق���ط���اع���ات  واخل���ا����ض���ة 
رفعتها  مبادرات  �ضبعة  والأف��راد، 
اعتمادها  ومت  ال�����ض��ارق��ة  غ��رف��ة 
ح�����ي�����ث �����ض����م����ل����ت ع�����ل�����ى اإع������ف������اء 
التابعة  ل��ل��م��ب��اين  امل�����ض��ت��اأج��ري��ن 
ل��غ��رف��ة ال�����ض��ارق��ة )م��ب��ن��ى جتارة 
1وجتارة 2( وملدة 3 اأ�ضهر اعتباراً 
اإعطاء  و   ،2020/4/1 م���ن 
لاأع�ضاء   30% بن�ضبة  خ�ضم 
املنت�ضبني يف الغرفة للم�ضاركة يف 
لعامي  ال�ضارقة  اإك�ضبو  معار�ص 
واإع���ف���اء  م،   2021  /  2020
الدائم  امل���ع���ر����ص  يف  امل�����ض��ارك��ني 

اإن  قطاع جتارة ال�ضيارات قائا: 
احلالية  ال��ف��رتة  خ��ال  اأولويتنا 
جمتمعنا  و���ض��ام��ة  ���ض��ح��ة  ه���ي 
لدينا،  العمل  وفريق  واملتعاملني 
داعيا جمتمع الأعمال اإىل اعتماد 
خال  م��ن  الوقائية  الإج�����راءات 
الإلكرتونية  اخل���دم���ات  ت��ف��ع��ي��ل 
املتعاملني،  تطلعات  يلبي  ب�ضكل 
يف  ال�ضارقة  غ��رف��ة  ج��ه��ود  مثمنا 
من�ضاتها  اإتاحة  عرب  املجال  هذا 
ال��ذك��ي��ة وت��وف��ر ال��دع��م ملجتمع 
الأع���م���ال ع��ن ط��ري��ق ت��وف��ر كل 
على  ح��ر���ض��ا  ذل���ك  لأج���ل  ال�ضبل 

ال�ضامة العامة.

اإجراءات احرتازية
من جهته توجه ماجد حمجوب 
ل�ضركة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������ص 
بال�ضكر  ان��د���ض��رتي�����ص،  ف���ود  دل��ت��ا 
ال�ضارقة  غرفة  جلهود  والتقدير 
ودورها الذي تقوم به يف ظل هذه 
التزام  موؤكدا  الراهنة،  الظروف 
الوقائية  بالإجراءات  دلتا  �ضركة 
واأ�ضاف  كورونا  فايرو�ص  ملحاربة 
من  بالعديد  قمنا  لقد   : ق��ائ��ا 
ال��ت��داب��ر الح���رتازي���ة م��ن حيث 
ومناطق  امل��ك��ات��ب  ج��م��ي��ع  تعقيم 
الإنتاج والتخزين عن طريق ر�ص 
املواد املعقمة بالإ�ضافة اىل حتديد 
التعقيم  مل���واد  خم�ض�ضة  اأم��اك��ن 
ال�ضتقبال  م��ن��ط��ق��ة  م���ن  ت���ب���داأ 
حيث يتم قيا�ص درج��ات احلرارة 
ف�ضا  وامل��ت��ع��ام��ل��ني،  للموظفني 
عن تنظيم ور�ص توعوية للعمال 
اإىل  الوقائية،  الإر����ض���ادات  بكافة 
ال��ع��م��ل عن  ن��ظ��ام  ج��ان��ب تطبيق 
ب���ع���د اجل����زئ����ي وت���ق���ل���ي�������ص ع���دد 
العمال يف �ضكل ورديتني بدل عن 
على  ي�ضاعد  واح����دة مم��ا  وردي����ة 
الزدح���ام  جتنب  و  ال��ع��دد  تقليل 
دع��وة غرفة  اإىل  ا�ضتجابة  وذل��ك 

ال�ضارقة.

امل�ضتثمرين  ث��ق��ة  م���ن  و���ض��ت��ع��زز 
وال�ضركات.

حيث اأعرب �ضعيد غامن ال�ضويدي 
لقطاع  التمثيلية  اللجنة  رئي�ص 
غ�����رف�����ة جت������ارة  ال������ع������ق������ارات يف 
ع���ن �ضكره  ال�����ض��ارق��ة،  و���ض��ن��اع��ة 
ال��ر���ض��ي��دة ع��ل��ى جملة  ل��ل��ق��ي��ادة 
دعم  توؤكد  اأنها  املحفزات معتربا 
حكومة ال�ضارقة للقطاع اخلا�ص 
الظروف  ظ��ل  يف  ككل  واملجتمع 
القت�ضاد  ي�ضهدها  التي  الراهنة 
ال��ع��امل��ي، م�����ض��ي��دا ب��اجل��ه��ود التي 
لإي�ضال  ال�ضارقة  غرفة  تبذلها 
اإىل  ال����ق����ط����اع اخل�����ا������ص  �����ض����وت 
اجل�����ه�����ات احل���ك���وم���ي���ة لإي����ج����اد 
م�ضاعدتهم  �ضاأنها  من  م��ب��ادرات 
امل���رح���ل���ة، ولفت  ه����ذه  يف جت����اوز 
اأن جمموعة عمل  اإىل  ال�ضويدي 
الغرفة  يف  ال���ع���ق���ارات  ق��ط��اع��ات 
داأب������ت م��ب��ك��را يف ال���ت���وا����ض���ل مع 
م�������اك ال�����ع�����ق�����ارات ودع����وت����ه����م 
اإمارة  يف  احلكومي  النهج  لتبني 
التي�ضر  على  والعمل  ال�ضارقة، 
من  املت�ضررين  امل�ضتاأجرين  عن 
الإيجار،  دف��ع��ات  ت��اأج��ي��ل  خ���ال 
بالعقارات  يتعلق  ف��ي��م��ا  خ��ا���ض��ة 

اإىل جمتمع الأعمال اأنهم لي�ضوا 
ال�ضارقة  اإم������ارة  واأن  ل��وح��ده��م 
كافة  ملواجهة  جانبهم  اإىل  تقف 
الطارئة  وامل��ت��غ��رات  ال��ت��ح��دي��ات 
اأع��م��ال��ه��م، م��ع��رب��ا عن  ع��ل��ى بيئة 
دورها،  با�ضتكمال  الغرفة  اإلتزام 
ومثنيا على التعاون الذي تبديه 
للمحافظة  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ات 
ودعم  الأع��م��ال  ا�ضتمرارية  على 

القطاع اخلا�ص.

دعم حكومي للقطاع 
اخلا�ش واملجتمع ككل

روؤ�ضاء جمموعات  واأكد عدد من 
للغرفة  التابعة  القطاعية  العمل 
واأع�ضائها،  الأع����م����ال  ورج������ال 
ال�ضادرة  امل���ح���ف���زات  ح���زم���ة  اأن 
ع���ن امل��ج��ل�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم����ارة 
ال�ضارقة، متثل ر�ضالة مهمة من 
واإعطاء  ال���دع���م،  ت��وف��ر  ���ض��اأن��ه��ا 
اأولوية لل�ضركات القطاع اخلا�ص 
التجارية  ال��ق��ط��اع��ات  مبختلف 
اأن هذه  م��وؤك��دي��ن  وال�����ض��ن��اع��ي��ة، 
تاأثرها  ل��ه��ا  ���ض��ي��ك��ون  امل����ب����ادرات 
قطاعات  على  الكبر  الإي��ج��اب��ي 
الأع����م����ال امل��خ��ت��ل��ف��ة يف الإم������ارة، 

ب�ضفتها �ضوت  دوره��ا  تعزيز  اإىل 
جم��ت��م��ع الأع����م����ال يف الإم�������ارة، 
جنحت  ال��غ��رف��ة  اأن  اإىل  م�����ض��راً 
اإي���ج���اد قنوات  ال��ف��رتة يف  خ���ال 
اخلا�ص  ال���ق���ط���اع  ب����ني  ات�������ض���ال 
واملوؤ�ض�ضات  وال���دوائ���ر  واجل��ه��ات 
احل���ك���وم���ي���ة، واإح�����������داث ح����راك 
بالعديد  اخل��روج  عنه  نتج  مثمر 
ال�ضالح  خل��دم��ة  امل��ح��ف��زات  م��ن 
الأعمال  جمتمع  وم�ضالح  العام 
اأن  اإم������ارة ال�����ض��ارق��ة، م���وؤك���دا  يف 
التجاوب ال�ضريع من قبل حكومة 
ال�����ض��ارق��ة ب���ق���ي���ادة وت���وج���ي���ه من 
الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
القا�ضمي،  حم��م��د  ب���ن  ���ض��ل��ط��ان 
الأع����ل����ى حاكم  امل��ج��ل�����ص  ع�����ض��و 
ال�����ض��ارق��ة، ومب��ت��اب��ع��ة حثيثة من 
حممد  ب��ن  �ضلطان  ال�ضيخ  �ضمو 
عهد  ويل  القا�ضمي،  �ضلطان  ب��ن 
ون��ائ��ب ح��اك��م ال�����ض��ارق��ة، يف ظل 
املرحلة الراهنة اإمنا يعك�ص متانة 
وقدرته  ال�ضارقة  اإم���ارة  اقت�ضاد 
ال��ت��ي ت�ضمن  على ط��رح احل��ل��ول 
وجاهزيته  الأع��م��ال  ا�ضتمرارية 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م����ع ك����اف����ة ال����ظ����روف 
ت��و���ض��ل ر�ضالة  ك��م��ا  وامل��ت��غ��رات، 

ال���ت���ج���اري���ة ح���ي���ث ت�����ض��ه��م ه���ذه 
امل�ضتاأجر  مت��ك��ني  يف  الإج������راءات 
ا�ضتمرارية  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  م���ن 
عمله التجاري، يف ظل التداعيات 
القت�ضادية التي ي�ضهدها العامل 
كورونا  ف��رو���ص  لنت�ضار  نتيجة 

امل�ضتجد )كوفيد 19(.

واحدة من اأهم املبادرات
�ضامونيل  لل��و  ق��ال  جانبه  م��ن 
رئ�����ي�����������ص جم�����م�����وع�����ة ال���ل���ج���ن���ة 
اإن  ال�ضناعة:  لقطاع  التمثيلية 
حزمة املحفزات التي اأعلنت عنها 
حكومة ال�ضارقة تعد واح��دة من 
ملجتمع  املمنوحة  امل���ب���ادرات  اأه���م 
ال�ضارقة يف ظل هذه  الأعمال يف 
الظروف غر املتوقعة، حيث اإنها 
اإعطاء  يف  احلكيم  النهج  تعك�ص 
الأولوية لدعم خمتلف قطاعات 
احلكمة  ج���ان���ب  اإىل  الأع�����م�����ال، 
التي  التحديات  م��ع  التعامل  يف 
م�ضرا  اخل��ا���ص،  القطاع  ت��واج��ه 
�ضتعطي  املحفزات  حزمة  اأن  اإىل 
ملجتمع  ك���ب���رة  م��ع��ن��وي��ة  دف���ع���ة 
طماأنة  ج����ان����ب  اإىل  الأع������م������ال 
الظروف  ظ���ل  يف  امل�����ض��ت��ث��م��ري��ن 

ا�ضتثماراتهم، لفتا  الراهنة على 
اإىل ال���دور ال��ه��ام ال���ذي ت��ق��وم به 
غرفة ال�ضارقة يف ت�ضهيل ممار�ضة 
الأعمال وا�ضتمراريتها من خال 
لأع�ضائها  الكامل  الدعم  توفر 

املنت�ضبني مبختلف الو�ضائل.

الأ�سعب من الأزمات اإدارتها
بدوره قال ممدوح احلكيم رئي�ص 
قطاع  ع���م���ل  جم���م���وع���ة  جل���ن���ة 
الأ�ضعب  اإن  الغرفة:  يف  الفنادق 
من الأزم��ات هو اإدارتها، ومما ل 
�ضك فيه اأن حزمه املحفزات التي 
اتخذتها حكومة ال�ضارقة �ضيكون 
�ضركات  دف��ع  يف  اإيجابي  دور  لها 
الأزمة  لتحدي  اخلا�ص  القطاع 
جمموعة  يف  ون���ح���ن  ال���راه���ن���ة، 
دائم  ات�ضال  على  الفنادق  قطاع 
مع املعنيني من اأجل القيام بدور 
وحلول  اقرتاحات  لتقدمي  فعال 
التي  ال��ت��ح��دي��ات  لكافة  املنا�ضبة 

يواجهها القطاع الفندقي.

تفعيل اخلدمات الإلكرتونية
واأردف خالد عمر باطريف رئي�ص 
ملجموعة  ال��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة  ال���ل���ج���ن���ة 

ر�ضوم  م��ن  الوطنية  لل�ضناعات 
الإيجار وملدة 3 اأ�ضهر اعتباراً من 
 50% وخ�ضم   ،2020/4/1
التجارية  وامل������راك������ز  ل���ل���م���ح���ال 
امل�ضاركة  امل���رك���زي���ة  والأ������ض�����واق 
التي  ال��ت�����ض��وي��ق��ي��ة  احل���م���ات  يف 
2020م،  ع���ام  ال��غ��رف��ة  تنظمها 
املنطقة  م����ن  امل����ح����ال  واإع������ف������اء 
ال��و���ض��ط��ى وال�����ض��رق��ي��ة )ال��ذي��د - 
كلباء - خورفكان - دبا( من ر�ضوم 
الت�ضويقية  امل�ضاركة يف احلمات 
التي تنظمها الغرفة عام 2020 
منت�ضبي  اإع���ف���اء  ع���ن  ف�����ض��ا  م، 
يف  واملتو�ضطة  ال�ضغرة  امل�ضاريع 
الر�ضوم  م��ن   101 جت��ارة  مركز 
الإي�����ج�����اري�����ة ح���ت���ى ن���ه���اي���ة ع���ام 
امل�ضتاأجرين  واإع���ف���اء  2020م، 
اإك�ضبو  الإيجار مببنى مركز  من 
ال�ضارقة ملدة ثاثة اأ�ضهر اعتبارا 

من الأول من اإبريل اجلاري.

حراك مثمر
ويف هذا ال�ضياق اأكد �ضعادة حممد 
عام  مدير  العو�ضي  اأم��ني  اأحمد 
ال�ضارقة،  و�ضناعة  جت��ارة  غرفة 
دائما  ت�ضعى  ال�ضارقة  غ��رف��ة  اأن 

واملعار�ص  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م�����ض��ت��وى 
ال��ت��ي تنظمها  ال��ك��ربى  ال��دول��ي��ة 
املبادرات  عرب  اأو  �ضنويا  ال�ضارقة 
اإنتاج  يف  املتخ�ض�ضة  وامل�����ض��اري��ع 

املعرفة ورعاتها”.
 BoBu  جدير بالذكر اأن بوبو
هو برنامج مب�ضط ميكن نا�ضري 
تطبيقات  ت��ط��وي��ر  م���ن  ال��ك��ت��ب 
الهواتف  على  لاأطفال  واأل��ع��اب 
كتب  لنا�ضري  يتيح  و  املحمولة.. 
حتويل  اأو  و  ت��ط��وي��ر  الأط����ف����ال 
كتب  اإىل  ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة  ال���ك���ت���ب 
اإل��ك��رتون��ي��ة ع���رب ن��ظ��ام برجمي 
بطريقة  يعمل  ال�ضتخدام  �ضهل 
 drag والإفات”  “ال�ضحب 

.  and drop
عماءها  “ناراتيفا”  ت�ضاعد  و 
ع���ل���ى ����ض���رب ك���م���ي���ات ه���ائ���ل���ة من 
تكنولوجيا  وا�ضتخدام  البيانات 
الذكاء ال�ضطناعي ل�ضتخا�ص 
حمتوى متخ�ض�ص منها باللغات 
والإ�ضبانية  والعربية  الإجنليزية 
اإن�ضاء  ع���ل���ى  ه���ائ���ل���ة  ق������درة  م����ع 
الأخ��ب��اري��ة يف  الق�ض�ص  م��اي��ني 

اليوم الواحد.
almentor. امل��ن��ت��ور.ن��ت  اأم���ا 

للتعلم  ����ض���ب���ك���ة  ف����ه����ي   net
امل��ه��ارات يف  الإل��ك��رتوين وتنمية 
توفر  الأو����ض���ط  ال�����ض��رق  منطقة 
دورات تدريبية بطريقة الفيديو 
تعريفية  حت���ف���ي���زي���ة  وك����ل����م����ات 
العربية  ب���ال���ل���غ���ت���ني  م���������ض����ورة 

والإجنليزية.

•• ال�صارقة - وام: 

ق�����دم م���رك���ز ال�������ض���ارق���ة ل���ري���ادة 
مالية  م��ن��ح��ة  �����ض����راع  الأع�����م�����ال 
اأمريكي  دولر  األف   100 بقيمة 
ل�������ض���رك���ة امل�����ف�����ك�����رون ال�������ض���غ���ار 
تكنولوجيا  جمال  يف  املتخ�ض�ضة 
التعليم وذلك تكريكما لها عقب 
فوزها باملرتبة الأوىل يف برنامج 
ح�ضلت  فيما  ال�ضارقة”  “بوابة 
واملنتور. وناراتيفا  بوبو  �ضركات 

األف   20 بقيمة  منحة  على  ن��ت 
دولر لكل منها. و خ�ض�ص �ضراع 
ال��دورة الأوىل من برنامج بوابة 
ال�ضارقة التي مت اطاقها احتفاء 
العا�ضمة  ل��ق��ب  ال�����ض��ارق��ة  ب��ن��ي��ل 
العاملية للكتاب 2019 للعاملني 
وامل����ح����ت����وى  ال���ن�������ض���ر  ق����ط����اع  يف 
الإمارة  لتوجهات  دعما  الرقمي 
املعرفة  ب�ضناعة  ال���ض��ت��ث��م��ار  يف 
املبتكرة  ج���ه���وده���ا  واح���ت�������ض���ان 
والرائدة. ويعترب برنامج “بوابة 
من�ضة عاملية انطلقت  ال�ضارقة” 
وتعمل  امل���ا����ض���ي  ال����ع����ام  اأواخ��������ر 
يف  النا�ضئة  ال�ضركات  رب��ط  على 
املعنية  باجلهات  الرقمي  القطاع 
من القطاعني العام واخلا�ص يف 
ال�ضارقة ودولة الإمارات العربية 
الأعمال  رواد  حظي  و   . املتحدة 
اإىل  الو�ضول  بفر�ضة  امل�ضاركون 
و�ضبكة  “�ضراع”  خ����رباء  ف��ري��ق 
وكذلك  العامليني  املر�ضدين  م��ن 
اإتاحة  الأعمال عرب  اإط��اق  دعم 

قطاع  دع���م  يف  م�ضاهمة  وت��ك��ون 
الن�ضر”.

املدير  الكو�ص  را���ض��د  ق��ال  ب���دوره 
النا�ضرين  جل��م��ع��ي��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اجلمعية  ت�ضع   ”: الإم��ارات��ي��ني 
وتطلعاتها  اأه����داف����ه����ا  ����ض���م���ن 
الإماراتي  الن�ضر  بواقع  النهو�ص 
وتعزيز جتارب رواده من نا�ضرين 
وتتج�ضد  وك��ت��اب  معرفة  و�ضناع 
ه���ذه  اإىل  ل���ل���و����ض���ول  م���ه���ام���ن���ا 
امل�ضاريع  م��ن  بجملة  التطلعات 
العربية  وامل�����ض��ارك��ات  وامل���ب���ادرات 
م��ن خال  نفتح  لهذا  وال��دول��ي��ة 
���ض��راك��ت��ن��ا ال����ض���رتات���ي���ج���ي���ة مع 
�ضركات  وا�ضعا لدخول  بابا  �ضراع 
�ضناعة  يف  وجم�������ددة  م���ب���ت���ك���رة 
املحتوى املعريف وندعم ح�ضورها 
يف �ضوق الن�ضر والإماراتي لتكون 
�ضريكا وم�ضاهما يف تو�ضيع اآفاقه 
ورف����ع م�����ض��ت��وى ال��ت��ن��اف�����ض��ي��ة بني 
 ”: ال��ك��و���ص  واأ�����ض����اف   .“ رواده 
يف  ال�ضارقة  ب��واب��ة  برنامج  يعرب 
�ضناعة  ع��ل��ى  التناف�ص  اخ��ت��ي��اره 
امل���ح���ت���وى امل����ع����ريف والإب������داع������ي 
تكامل  عن  الن�ضر  مقامات  ودعم 
وجمعية  �����ض����راع  ب�����ني   ال�����روؤي�����ة 
وغرها  الإم��ارات��ي��ني  النا�ضرين 
الإم��ارة احلكومية  من موؤ�ض�ضات 
واخل����ا�����ض����ة ال����ت����ي ت���ن���ط���ل���ق من 
م�ضروع الإمارة الثقايف وت�ضتثمر 
الرئي�ضة  ن��ه�����ض��ت��ه  حم�������اور  يف 
م�ضتفيدة من املناخ العام لاإمارة 
وحجم الفر�ص املتاحة �ضواء على 

عمل  م�����ض��اح��ات  اإىل  ال���و����ض���ول 
م�����ض��رتك��ة م��ع��ف��اة م���ن الإي���ج���ار 
والإع��ف��اء م��ن ر���ض��وم الرتخي�ص 
ب�ضرية  ك������وادر  اإىل  وال���و����ض���ول 
توفر  جانب  اىل  الكفاءة  عالية 

التغطية الإعامية.
بنت  ب�������دور  ال�������ض���ي���خ���ة  ق����ال����ت  و 
اللجنة  رئي�ص  القا�ضمي  �ضلطان 
العا�ضمة  لل�ضارقة  ال�ضت�ضارية 
العاملية للكتاب 2019 :” ميثل 
�ضناعة  ����ض���رك���ات  ومت���ك���ني  دع����م 
طاقات  ت���ق���وده���ا  ال���ت���ي  امل���ع���رف���ة 
�ضوق  م�ضتقبل  يف  ا�ضتثمارا  �ضابة 
فما  عامة  ب�ضورة  العاملي  الكتاب 
ت��ت��ط��ل��ع اإل���ي���ه وم����ا ت��ق��دم��ه هذه 
مبتكرة  خ���ي���ارات  م���ن  ال��ط��اق��ات 
و�ضائل  م�ضتوى  على  وم�ضتدامة 
يدفع  والبحث  وال��ق��راءة  التعلم 
ب���اجت���اه حت��ق��ي��ق ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف 
ويدفع  ال���ث���ق���ايف  الإن����ت����اج  ق���ط���اع 
امل��وؤ���ض�����ض��ات امل��ع��ن��ي��ة ل��ت��ب��ن��ي هذه 
واحدا  لتكون  واملبادرات  امل�ضاريع 
بالواقع  النهو�ص  حم��رك��ات  م��ن 

الثقايف واملعريف” .
واأ�ضافت ال�ضيخة بدور القا�ضمي 
ال�ضارقة  جل���ن���ة  و����ض���ع���ت   “  :
للعام  للكتاب  العاملية  العا�ضمة 
2019 عددا من املحاور لتحقيق 
ال�ضارقة  وت���ط���ل���ع���ات  اأه����������داف 
يف ع�����ام ال���ل���ق���ب وك�������ان اأب����رزه����ا 
فئات  ملختلف  بالكتاب  ال��و���ض��ول 
الن�ضر  �ضناعة  وتطوير  املجتمع 
���ض��ب��ي��ل حت��ق��ي��ق ذلك  وق������ادت يف 

ال�ضارقة  “مدينة   – “�ضراع” 
النا�ضرين  و”جمعية  للن�ضر” 
كبرا  دع���م���ا   - الإماراتيني” 
الفائزتني  ال�����ض��رك��ت��ني  مل�����ض��اع��دة 
اأعمالهما  ن���ط���اق  ت��و���ض��ي��ع  ع��ل��ى 

ودخول اأ�ضواق جديدة.
و ق���ال ���ض��امل ع��م��ر ���ض��امل مدير 
املنطقة  للن�ضر-  ال�ضارقة  مدينة 
الأعمال  رواد  مي��ث��ل   ”: احل����رة 
ال�ضغرة  ال�����ض��رك��ات  واأ����ض���ح���اب 
الن�ضر  بقطاع  املعنية  واملتو�ضطة 
الكتاب  ل�ضوق  الأ�ضا�ضي  املحرك 
مدينة  يف  ي��ج��ع��ل��ن��ا  م�����ا  وه�������ذا 
احلرة  املنطقة  للن�ضر-  ال�ضارقة 
بكل ما يخدم  ملتزمني جتاههم 
ل���ه���م فر�ص  وي����وف����ر  اأع���م���ال���ه���م 
ال��ن��م��و وال���ت���ط���ور ان���ط���اق���ا من 
روؤية �ضاملة نعمل فيها بتوجهات 
املوؤ�ض�ضات  م��ن  ع���دد  م��ع  واح����دة 
للنهو�ص  الإم������ارة  يف  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ب��ق��ط��اع ال��ن�����ض��ر وت���ق���دمي جتارب 
ودعم  املعرفة  �ضناعة  يف  ناجحة 
حمركاتها الإلكرتونية واملبتكرة 
عامليا  املناف�ضة  ق��ادرة على  لتكون 
وقادرة على حتقيق تطلعات �ضوق 

الكتاب ب�ضورة كاملة”.
برنامج  يف  ل��ل��ف��ائ��زي��ن  وب�������ارك 
 ”: واأ����ض���اف  ال�ضارقة”  “بوابة 
ل��ضراع  ك�����ض��رك��اء  ب���دورن���ا  ن��ح��ن 
ندعم هذه اجلهود ونفتح املجال 
الفائزة  ال�����ض��رك��ات  اأم�����ام  وا���ض��ع��ا 
وغرها من ال�ضركات الرائدة يف 
طموحاتها  لتحقق  الكتاب  �ضوق 

والأن�ضطة  اجل��ه��ود  م��ن  �ضل�ضلة 
والفعاليات الكبرة وهو ما جنح 
موؤ�ض�ضات  خمتلف  ا�ضتقطاب  يف 
الإم����������ارة ل���ل���م���ب���ادرة وال���ت���ع���اون 
للو�ضول اإىل هذه الأهداف التي 
نلم�ص اأثرها اليوم عرب برنامج /

�ضراع/ “بوابة ال�ضارقة” فمجمل 
املتقدمة  وال�����ض��رك��ات  امل�����ض��اري��ع 
تنطلق من روؤي��ة واح��دة تتج�ضد 
املعرفة  ت�ضهيل احل�ضول على  يف 
وفتح جمالت جديدة لا�ضتثمار 
وا�ضتكمل  الن�ضر”.  ق���ط���اع  يف 
ال��ربن��ام��ج ج��ه��وده م��ع الظروف 
ال�ضتثنائية التي فر�ضها فرو�ص 
 – /”كوفيد  امل�����ض��ت��ج��د  ك���ورون���ا 
عرب  خ���دم���ات���ه  وط�����رح   /  ”19
الإن����رتن����ت وق�����دم ت���دري���ب���ات عن 
ال�ضرورية  الإر���ض��ادات  ووفر  بعد 
ليعر�ص امل�ضاركون اأعمالهم اأمام 
اخلارجيني  املحكمني  م��ن  جلنة 
وال�ضركات  امل�������ض���اري���ع  لخ���ت���ي���ار 
ال��ف��ائ��زة. و ق��ال��ت جن���اء املدفع 
ال�ضارقة  ملركز  التنفيذي  امل��دي��ر 
ل����ري����ادة الأع����م����ال /�����ض����راع/ :” 
الأ����ض���واق  اإىل  ال���و����ض���ول  ي��ع��ت��رب 
التي  التحديات  اأب��رز  واح��دا من 
ومتثل  النا�ضئة  ال�ضركات  تواجه 
امل�����ض��ك��ل��ة يف  ل��ه��ذه  “�ضراع”  ح��ل 
برنامج “ بوابة ال�ضارقة” الذي 
اأ�ضواق  اإىل  للعب�ور  ج�ضرا  ي�ضكل 
ال�ضارقة ودول��ة الإم��ارات عموما 
النا�ضئة  ال�����ض��رك��ات  من��و  وي��ح��ف��ز 
القائمة على البتكار ا�ضافة اىل 

دوره املهم يف حتقيق روؤية الإمارة 
باأن ت�ضبح وجهة عاملية لل�ضركات 
عالية التاأثر. واأ�ضافت :” ركزت 
الن�ضخة الأوىل من الربنامج على 
ال�ضركات النا�ضئة يف قطاع الكتب 
احتفاء  وذلك  الرقمي  واملحتوى 
عاملية  عا�ضمة  ال�ضارقة  باختيار 
قبل  م���ن   2019 ل��ع��ام  ل��ل��ك��ت��اب 
للرتبية  امل��ت��ح��دة  الأمم  منظمة 
“اليون�ضكو”..  والثقافة  والعلوم 

و قد تلقينا اأكر من 250 طلب 
جميع  من  الربنامج  يف  م�ضاركة 
بفوز  الأم��ر  وتكلل  العامل  اأن��ح��اء 
وبوبو”  ال�ضغار”  امل��ف��ك��رون   “
املنتور.نت”  و”  ناراتيفا”  و” 
ال�ضركات  ل��ه��ذه  ن��ت��م��ن��ى  واإذ   ..
الواعدة اأن جتد يف ال�ضارقة بيئة 
خ�ضبة لازدهار فاإننا �ضنبذل ما 
حتقيق  على  مل�ضاعدتها  بو�ضعنا 
�ضريكا  ي����ق����دم  ك���م���ا  النمو”. 

�صر�ع يكرم �صركة �ملفكرون �ل�صغار �لفائزة باملرتبة �لأوىل يف برنامج بو�بة �ل�صارقة
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املال والأعمال

وت���وف���ر  ع�������ض���وة   2000 م����ن 
لأعمالهن  ال�ضت�ضارية  اخلدمات 
وم�����ض��اري��ع��ه��ن، وم��وا���ض��ل��ة تعزيز 
مل�ضاعدتهن  ال��ري��ادي��ة  معرفتهن 
ا�ضرتاتيجيات  م��ع  التكيف  على 
ملواجهة  اجل�����دي�����دة  الأع������م������ال 
ال�ضحية  الأزم�����ة  ه���ذه  حت��دي��ات 
العامل  على  بظالها  األقت  التي 

باأكمله.
ُتنظم جل�ضة على  اأن  املقرر  ومن 
#زيارات_املجل�ص_ م��ن�����ض��ة 

الإل��ك��رتون��ي��ة اأك����ر م��ن م���رة يف 
الأ����ض���ب���وع، ح��ي��ث ت�����ض��ت��ف��ي��د هذه 
ال�������زي�������ارات الإل����ك����رتون����ي����ة من 
للتوا�ضل  املتطورة  التكنولوجيا 
عاقاتهن  وتعزيز  الع�ضوات  مع 
الأفكار  تبادل  خ��ال  من  املهنية 
وا�ضرتاتيجيات  الأع���م���ال  ح���ول 
ا�ضتجابة  ال����ري����ادي����ة  ال���ت���ك���ي���ف 
كورونا  ف���رو����ص  اأزم�����ة  ل��ت��ب��ع��ات 
امل�ضتجد، بالإ�ضافة اإىل احل�ضول 

•• ال�صارقة-الفجر:

متا�ضياً مع الإجراءات والتدابر 
حكومة  اتخذتها  التي  الوقائية 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
للحد من انت�ضار فرو�ص كورونا 
ك�ضف  )كوفيد-19(،  امل�ضتجد 
ال�ضارقة،  اأعمال  �ضيدات  جمل�ص 
لارتقاء  من���اء  مل��وؤ���ض�����ض��ة  ال��ت��اب��ع 
#زيارات_ م��ب��ادرة  ع��ن  ب��امل��راأة، 
الرامية  املجل�ص_الإلكرتونية 
#زيارات_ ح���م���ل���ة  ن���ق���ل  اإىل 

اأُطلقها يف نوفمرب  املجل�ص، التي 
املا�ضي اإىل املن�ضات الإلكرتونية، 
التوا�ضل  ���ض��م��ان  ب��ه��دف  وذل����ك 
الأعمال  ورائ������دات  ���ض��ي��دات  ب��ني 
ال�ضارقة  اإم����ارة  اأرج����اء  جميع  يف 

والدولة.
واأطلق املجل�ص مبادرته اجلديدة 
اإط�������ار  امل�����ا������ض�����ي، يف  الأ������ض�����ب�����وع 
اأكر  اإىل دع���م  ال��رام��ي��ة  ج��ه��وده 

لتعزيز  ال��ازم��ة  الن�ضائح  على 
الظروف  ���ض��م��ن  اأع��م��ال��ه��ن  من��و 
ع�ضوات  وجت���ت���م���ع  احل����ال����ي����ة. 
خمتلف  مُيّثلن  اللواتي  املجل�ص، 
ق��ط��اع��ات الأع���م���ال، اأ���ض��ب��وع��ي��اً يف 
وقت حمدد م�ضبقاً، على اأن ُتن�ضر 
ال���ت���ي مت��ّخ�����ض��ت عنها  ال��ن��ت��ائ��ج 
من�ضات  على  الج��ت��م��اع��ات  ه��ذه 
التابعة  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ض��ل 

للمجل�ص.
جل�ضات  اأوىل  وا����ض���ت�������ض���اف���ت 
_ ملجل�ص ا _ ت ا ر يا ز #
موؤ�ض�ص  املا،  اآمنة  الإلكرتونية، 
كاليغرايف”،  “وايلدفاور  �ضركة 
املتابعات  الع�ضوات  �ضاركت  التي 
وكيفية  ت���وق���ع���ات���ه���ا  ل��ل��ج��ل�����ض��ة، 
حيث  اأعمالها،  لإدارة  تخطيطها 
ت���ق���دم خ���دم���ات ت�����ض��م��ي��م اخلط 
الدفاتر  ع���ل���ى  ال���ط���ل���ب  ح�����ض��ب 
وفقاً  وال���ع���ام���ات  وال���ب���ط���اق���ات 
لحتياجات املتعاملني ورغباتهم. 

وا�ضت�ضافت اجلل�ضة الثانية خولة 
بوتيك  “ذا  م��وؤ���ض�����ص  ال�����ض��رك��ال، 
اك��دت على  بدورها  والتي  �ضبا”، 
واأع�ضاء  ال�����ض��ي��وف  ���ض��ح��ة  اأن 
فريق العمل من اأولويات املرحلة 

احلالية. 
وت��ن��ع��ق��د اجل��ل�����ض��ة ال���ق���ادم���ة من 
#زيارات_املجل�ص_ ج��ل�����ض��ات 
الإلكرتونية يوم الثاثاء املوافق 

7 اأبريل اجلاري.
بنت  ال�ضيخة هند  قالت  بدورها، 
جمل�ص  رئي�ضة  القا�ضمي،  ماجد 
“على  ال�ضارقة:  اأع��م��ال  �ضيدات 
الرغم من تداعيات اأزمة فرو�ص 
على  بظالها  األقت  التي  كورونا 
اأنحاء  جميع  يف  احل��ي��اة  م��ن��اح��ي 
ال��ع��امل، ط��ور املجل�ص م��ن خال 
#زيارات_ ج���ل�������ض���ات  م�����ب�����ادرة 

امل�����ج�����ل�����������ص_الإل�����ك�����رتون�����ي�����ة، 
ُبعد،  ع���ن  ل��ل��ع��م��ل  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
ل���ل���ت���ك���ي���ف م�����ع ظ��������روف احل���ي���اة 

املتغرة، وموا�ضلة نهجه يف دعم 
وتديرها  متتلكها  التي  امل�ضاريع 
���ض��ي��دات الأع����م����ال، مت��ا���ض��ي��اً مع 
�ضاحب  قرينة  وروؤي���ة  توجيهات 
ال�������ض���ارق���ة، �ضمو  ال�����ض��م��و ح���اك���م 
ال�����ض��ي��خ��ة ج����واه����ر ب���ن���ت حممد 
والرئي�ص  �����ص  امل��وؤ���ضِّ ال��ق��ا���ض��م��ي، 
اأعمال  �ضيدات  ملجل�ص  الفخري 
اأهمية  على  توؤكد  التي  ال�ضارقة، 
للمراأة،  الق���ت�������ض���ادي  ال��ت��م��ك��ني 
ون�������ض���ر ث���ق���اف���ة ري�������ادة الأع����م����ال 
ال�ضارقة  اإم�������ارة  يف  امل�����ض��ت��دام��ة 

والدولة«.
واأ�ضافت ال�ضيخة هند بنت ماجد 
#زيارات_ “توفر  ال��ق��ا���ض��م��ي 
ل�ضيدات  املجل�ص_الإلكرتونية 
الأعمال من�ضة مثالية لا�ضتفادة 
م��ن اخل���دم���ات وال��ع��رو���ص التي 
اإىل  بالإ�ضافة  املجل�ص،  ُيقدمها 
ال��ت��ع��اون ع��ل��ى الرت���ق���اء مبرونة 
الأعمال، وت�ضريع عملية التحول 

�ضمان  ع����ن  ف�������ض���ًا  ال����رق����م����ي، 
ال��ع�����ض��وات وعوائد  اأع���م���ال  من���و 

م�ضاريعهن«.
اأعمال  �ضيدات  جمل�ص  اأن  يذكر 
“زيارات  حملة  اأط��ل��ق  ال�����ض��ارق��ة 

املجل�ص”، يف 19 نوفمرب املا�ضي 
الأعمال  رائ�����دات  ي���وم  مبنا�ضبة 
بالأن�ضطة  ل��ل��ت��ع��ري��ف  ال���ع���امل���ي، 
يقدمها  ال�����ت�����ي  واخل��������دم��������ات 
الراغبات  الأع�����م�����ال  ل�����رائ�����دات 

اإىل  اإ�ضافة  م�ضاريعهن،  بتطوير 
يف  الأعمال  �ضيدات  على  التعّرف 
خمتلف  م��ن  املحلية  املجتمعات 
اأ�ض�ضن  وال���ل���وات���ي  ال���ق���ط���اع���ات، 

اأعمالهن يف اإمارة ال�ضارقة. 

»�صيد�ت �أعمال �ل�صارقة« ُيطلق مبادرة »زيار�ت �ملجل�ش �لإلكرتونية« مل�صاعدة �لأع�صاء على �لتو��صل عن ُبعد

 تباطوؤ »كورونا« يدفع �لأ�صهم �ليابانيةلبنان تطبق �صعر �صرف 2600 لرية للدولر للح�صابات �ل�صغرية 
•• طوكيو-وام:

ارتفعت الأ�ضهم اليابانية اأم�ص مدعومة بتباطوؤ يف وفيات فرو�ص كورونا 
امل�ضتجد “ كوفيد19” يف بع�ص مناطق بوؤر التف�ضي .

/نقطة،   18576.30 اإىل/  باملئة   4.2 القيا�ضي  نيكي  املوؤ�ضر  و�ضعد 
اأعلى اإقفال له يف نحو اأ�ضبوع، مقتديا مبكا�ضب قوية لاأ�ضهم الأمريكية.
/  1376.30 اإىل/  باملئة   3.9 نطاقا  الأو���ض��ع  توبك�ص  املوؤ�ضر  وت��ق��دم 

نقطة، مع ارتفاع جميع موؤ�ضرات قطاعاته الثاثة والثاثني.
و �ضعد قطاعا النقل البحري ومعدات النقل 7.1 باملئة و6.1 باملئة على 
اأمل  باملئة على   5.7 املعلومات والت�ضالت  الرتتيب..وزاد موؤ�ضر قطاع 
اأو لزومهم  تنامي الطلب على البيانات مع عمل الكثرين من منازلهم 

اإياها ب�ضبب اجلائحة.

•• بريوت-رويرتز

قال م�ضدر مب�ضرف لبنان املركزي اإن البنوك 
 2600 يبلغ  �ضرف  �ضعر  �ضتطبق  اللبنانية 
ل�����رة ل����ل����دولر ع���ل���ى ع��م��ل��ي��ات ال�����ض��ح��ب من 
خم�ضة  اإىل  ت�ضل  ال��ت��ي  ال�ضغرة  احل�����ض��اب��ات 
مايني لرة، تنفيذا لتعميم جديد �ضدر يوم 

اجلمعة.
املركزي قال يوم اجلمعة  البنك  كان حمافظ 
���ض��ع��ر ���ض��رف ر�ضميا  ي��ط��ب��ق  ل��ب��ن��ان م����ازال  اإن 
معامات  على  للدولر  لرة   1507.5 يبلغ 

البنوك وواردات املواد ال�ضرورية.
اإنه  يقول  اجلمعة  ي��وم  ال�ضادر  التعميم  لكن 
ميكن ال�ضحب من الودائع البالغة ثاثة اآلف 
دولر اأو اأقل باللرة اللبنانية ب�ضعر »ال�ضوق«، 
ال�ضيولة  بتدبر  امل��ودع��ني  ل�ضغار  ي�ضمح  مب��ا 
رغم قيود م�ضرفية �ضارمة. وي�ضري ذلك على 
الودائع البالغة خم�ضة مايني لرة لبنانية اأو 

اأقل.
ال�ضعر  اإن ه���ذا  وق����ال م�����ض��در م�����ض��ريف رف��ي��ع 
هذا  تقرر  واإن��ه  اأ�ضبوعي  اأ�ضا�ص  على  �ضيتحدد 

الأ�ضبوع عند 2600 لرة.

•• دبي-الفجر: 

لل�ضرافة،  الأن�������ض���اري  اأع���ل���ن���ت 
توفر  يف  املتخ�ض�ضة  ال�����ض��رك��ة 
املالية  ال����ت����ح����وي����ات  خ�����دم�����ات 
الأجنبية  ال���ع���م���ات  و�����ض����رف 
يف دول�����ة الإم����������ارات، ع���ن زي����ادة 
ب��واق��ع اأك���ر م��ن %40 يف عدد 
امل���ع���ام���ات امل���ن���ج���زة م���ن خال 
عرب  الأم���وال  لتحويل  تطبيقها 
بداية  م���ن���ذ  ال���ذك���ي���ة  ال���ه���وات���ف 
التدابر  وتطبيق  م��ار���ص  �ضهر 
ملر�ص  ل��ل��ت�����ض��دي  الح�����رتازي�����ة 
ال�ضركة  �ضجلت  اإذ  كوفيد-19، 
عملية  اآلف   110 م���ن  اأك�����ر 
الإن����رتن����ت. وتعود  حت��وي��ل ع���رب 
توجه  اإىل  الكبرة  ال��زي��ادة  ه��ذه 
العديد من العماء اإىل احلر�ص 
وا�ضتخدام  املنزل،  يف  البقاء  على 
لتحويل  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��و���ض��ائ��ل 
الأموال لعائاتهم خارج الدولة.  
من  لل�ضرافة  الأن�ضاري  وتعترب 
اعتمدت  ال��ت��ي  ال�����ض��رك��ات  اأوائ�����ل 
املن�ضات الرقمية لتزويد عمائها 
اأّي  ال���ازم���ة لإج������راء  ب���امل���رون���ة 
عملية حتويل من خال الهواتف 
الذكية، مع �ضمان �ضامة واأمن 
م��ع��ل��وم��ات��ه��م ال�����ض��خ�����ض��ي��ة. ويف 
اأع���ق���اب ان��ت�����ض��ار م��ر���ص ك��وف��ي��د-

اأو����ض���ى م�����ض��رف الإم�����ارات   ،19
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة امل���رك���زي كافة 
باعتماد  ال����دول����ة  يف  امل��ق��ي��م��ني 
الآلية وتطبيقات  الدفع  اأ�ضاليب 
الهواتف الذكية، وال�ضتفادة من 
الرقمية  امل�����ض��رف��ي��ة  اخل���دم���ات 
اأنف�ضهم  حلماية  والإل��ك��رتون��ي��ة 

من الإ�ضابة باملر�ص. 

الو�ضائل التقليدية. واتبعت كافة 
من  جمموعة  املفتوحة  ال��ف��روع 
تدابر التعقيم ال�ضارمة وتطبيق 
مبداأ التباعد الجتماعي ل�ضمان 
موا�ضلة  ع��ل��ى  ال���ع���م���اء  ق�����درة 
واأم���ان  ب�ضرعة  الأم�����وال  حت��وي��ل 

اإىل اأفراد اأ�ضرهم خارج الدولة.
منر  “نحن  الأن�����ض��اري:  واأردف 
لقطاع  الأه��م��ي��ة  بالغة  مبرحلة 
�ضيما  املحلي، ل  املالية  اخلدمات 
التي  العديدة  امل��ب��ادرات  �ضوء  يف 
نطبقها للحد من انت�ضار مر�ص 

كوفيد-19. 
من  ال�����ض��ادرة  بالتعاميم  ونلتزم 
اجلهات الرقابية خلدمة املجتمع 
املحلي من خال خمتلف املن�ضات 

 ويف هذا ال�ضدد، قال را�ضد علي 
التنفيذي  الرئي�ص  الأن�����ض��اري، 
لل�ضرافة:  الأن�������ض���اري  ل�����ض��رك��ة 
العاملية  الأ�����ض����واق  ج��م��ي��ع  “متر 
تبذل  ح���ي���ث  ح����رج����ة،  مب���رح���ل���ة 
ق�ضارى  وال�����ض��رك��ات  احل��ك��وم��ات 
ج����ه����وده����ا ل��ت��ط��ب��ي��ق ال���ت���داب���ر 
الأث����ر  اإىل احل����د م���ن  ال���رام���ي���ة 
مر�ص  ان���ت�������ض���ار  ع�����ن  ال����ن����اج����م 

كوفيد-19. 
وندرك يف �ضوء الظروف احلالية 
م�����دى اع���ت���م���اد ال���ك���ث���ري���ن على 
خدماتنا للح�ضول على رواتبهم 
اأ�ضرهم يف  اإىل  الأم���وال  وحتويل 
بلدانهم ولذا، كان من ال�ضروري 
خدماتنا  ت����وف����ر  ن�����ض��م��ن  اأن 

وفّعال.  اعتيادي  ب�ضكٍل  لعمائنا 
الرقمية  م���ب���ادرات���ن���ا  و���ض��اه��م��ت 
املختلفة، يف ت�ضجيل زيادة باأكر 
%40 يف حت��وي��ل الأم����وال  م��ن 
عرب تطبيقنا والتي ت�ضكل حالياً 
التحويات  جم��م��وع  م���ن   7%
املالية يف ال�ضركة، ونتوقع حتقيق 
امل����زي����د م����ن ال���ن���م���و يف ال���ف���رتة 

القادمة«.
احلكومية،  ب��ال��ل��وائ��ح  وام���ت���ث���اًل 
قامت الأن�ضاري لل�ضرافة باحلد 
فروعها،  بع�ص  يف  العمليات  من 
اإل اأن معظم الفروع تعمل ب�ضكل 
العمل  اأوق������ات  ���ض��م��ن  اع���ت���ي���ادي 
الأن�ضب  الطريقة  كونها  املقررة، 
ُيف�ضلون  مل��ن  الأم�����وال  لتحويل 

ال��رق��م��ي��ة وف��روع��ن��ا امل��ن��ت�����ض��رة يف 
الدولة.

 ونحن واثقون من قدرة ومرونة 
ق���ط���اع ال���ت���ح���وي���ات امل���ال���ي���ة يف 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
احلالية  ال��ت��ح��دي��ات  م��واج��ه��ة  يف 

وامل�ضتقبلية على حد �ضواء«.
لل�ضرافة  الأن���������ض����اري  واأّك��������دت 
1.2 مليون ر�ضالة ن�ضية  اإر�ضال 
بقنواتها  لإب��اغ��ه��م  ل��ع��م��ائ��ه��ا 
متابعة  اإىل  ودع��وت��ه��م  ال��رق��م��ي��ة 
ن�ضرتها  ال��ت��ي  ال��ف��ي��دي��و  م��ق��اط��ع 
يوتيوب  م��ن�����ض��ة  ع���رب  ال�����ض��رك��ة 
ا�ضتخدام  ع���ل���ى  ل��ت�����ض��ج��ي��ع��ه��م 

تطبيقات الأجهزة املتنقلة.
و�����ض����ّج����ل ت���ط���ب���ي���ق الأن���������ض����اري 
بتقييم  يحظى  ال��ذي  لل�ضرافة، 
اآب���ل  4.7 جن����وم ع��ل��ى م��ت��ج��ري 
�ضتور وجوجل باي �ضتور، اأكر 
ع��م��ل��ي��ة حتميل  األ����ف   500 م���ن 
الأوىل  املرتبة  يحتل  جعلة  مم��ا 
خال �ضهر مار�ص من بني جميع 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات امل��ال��ي��ة امل��ت��وف��رة يف 

دولة الإمارات العربية املتحدة. 

 •• لندن-رويرتز

اأظهرت بيانات اأولية اأن ت�ضجيل ال�ضيارات اجلديدة يف 
ت�ضرر  مع  اآذار  مار�ص  يف  باملئة   40 تراجع  بريطانيا 
القت�ضاد من فرو�ص كورونا الذي ا�ضطر العديد من 
امل�ضرتين املحتملني للزوم منازلهم. بلغت املبيعات نحو 
اأداء ل�ضهر مار�ص  اأ�ضعف  م�ضجلة  وح��دة،  األف   240
املبيعات  �ضهرين من حيث  اأعلى  ع��ادة من  وه��و   - اآذار 
واأمر رئي�ص الوزراء بوري�ص  خال العام منذ 1999. 

•• مو�صكو-رويرتز

لتلفزيون  ال��رو���ض��ي  ال�ضيادي  ال�ضندوق  رئي�ص  �ضرح 
ورو�ضيا  ال�ضعودية  اأن  الث��ن��ني  اأم�����ص  ���ض��ي.اإن.ب��ي.���ض��ي 

»قريبتان جدا جدا« من اتفاق خلف�ص اإنتاج النفط.
ل�ضندوق  التنفيذي  الرئي�ص  دميرتييف  كريل  وق��ال 
باأ�ضرها  ال�ضوق  اأن  »اأعتقد  الرو�ضي  املبا�ضر  ال�ضتثمار 
ق��درا كبرا من  التفاق مهم و�ضتحقق  اأن هذا  ت��درك 
ونحن  لل�ضوق،  ج��دا  مهم  ا���ض��ت��ق��رار  وه��و  ال���ض��ت��ق��رار، 

قريبون جدا«.
املاأ عن احلاجة  اأول من حتدث على  كان دميرتييف 

ال�ضهر  القت�ضادية  الأن�ضطة  معظم  بوقف  حون�ضون 
امل��ا���ض��ي م��ع ���ض��ع��ي ح��ك��وم��ت��ه لإب���ط���اء ان��ت�����ض��ار فرو�ص 
20 باملئة من  اآذار على نحو  كورونا. وا�ضتحوذ مار�ص 
وتراجعت   .2019 يف  ال�ضيارات  ت�ضجيات  اإج��م��ايل 
مبيعات ال�ضيارات يف بريطانيا منذ اأن �ضجلت م�ضتوى 
م�ضنعي  احت���اد  وت��وق��ع   .2016 يف  مرتفعا  قيا�ضيا 
يف  املن�ضورة  تقديراته  اأح��دث  يف  وموزعيها  ال�ضيارات 
باأكمله  العام  يف  الطلب  انخفا�ص  الثاين  كانون  يناير 

اأكر من 2.5 باملئة اإىل 2.25 مليون �ضيارة.

اأن ي�ضم منتجني من  اأو���ض��ع، ميكن  اإم����دادات  لت��ف��اق 
اأع�����ض��اء منظمة  تتاألف حاليا م��ن  ال��ت��ي  اأوب���ك+  خ���ارج 
البلدان امل�ضدرة للبرتول )اأوبك( وبع�ص املنتجني من 

خارجها بقيادة رو�ضيا.
ل�ضتقرار  ي��ه��دف  �ضنوات  ث��اث  دام  �ضابق  ات��ف��اق  ك��ان 
ال�ضعودية  وتبادلت  �ضهر  قبل  انهار  قد  النفط  اأ�ضعار 
ورو�ضيا التهامات ب�ضاأن الف�ضل يف التو�ضل حلل و�ضط 

يف اجتماع اأوبك+ يف ال�ضاد�ص من مار�ص اآذار يف فيينا.
واأرجاأت ال�ضعودية ورو�ضيا اجتماعا كان مقررا اأن يعقد 
اليوم لبحث خف�ص اإنتاج النفط اإىل التا�ضع من ال�ضهر 

اجلاري بينما يتوا�ضل ال�ضعط على اأ�ضعار اخلام.

�لأن�صاري لل�صر�فة ت�صجل زيادة يف حتويل �لأمو�ل
% خالل �صهر و�حد  عرب �لقنو�ت �لرقمية باأكرث من 40 

لت�سوية ر�سوم اخلدمات احلكومية الحتادية واملحلية باإمارة ال�سارقة

وز�رة �ملالية تعلن عن �إطالق �ملرحلة �لأوىل مل�صروع �ملن�صة �لرقمية �ملوحدة 
•• دبي-الفجر: 

اخلدمات  ر�ضوم  لت�ضوية  املوحدة  الرقمية  املن�ضة  املالية  وزارة  اأطلقت 
تتمثل  والتي  املحلية،  واحلكومات  الحت��ادي��ة  احلكومة  بني  امل�ضرتكة 
يف اإي��ج��اد ب��دي��ل ام��ث��ل ل��ل��رتاب��ط م��ا ب��ني اأن��ظ��م��ة احل��ك��وم��ات الحتادية 
اإج��راءات يدوية  واملحلية، وتقدمي اخلدمات احلكومية امل�ضرتكة بدون 
لإدارة الت�ض������ويات املالي����ة والعمليات املحا�ضبية مبا يوائ�������م دقة البيانات 
ا�ض������تدامة  يحقق  مم��ا  الأنظم�������ة،  وفعالي��ة  وك��ف��اءة  �ضرعة  و�ضمان 
اأنظمة  با�ضتخدام  واملحلية  الحت��ادي��ة  لاإي�����رادات  املالية  التدفقات 

وتقنيات حديثة. 
اإطاق  اأن  املالية، على  وزارة  اخل��وري وكيل  يون�ص حاجي  �ضعادة  واأك��د 
املن�ضة ياأتي يف اإطار �ضعي وزارة املالية اإىل تعزيز اأطر التعاون وال�ضراكة 
املثمرة مع خمتلف اجلهات احلكومية لتحقيق اأهدافها ال�ضرتاتيجية 
وتكنولوجي�ا  املالي�ة  التقني�ات  تطوير  خ��ال  من  واملالية  والت�ضغيلية 

اخلدم�ات املالي�ة. 
وقال �ضعادته: “ت�ضكل املن�ضة حلقة و�ضل بني خمتلف اجلهات احلكومية 
اأف�ضل  اإط��ار يعتمد على  املن�ضة يف  املحلية والحت��ادي��ة، كما مت تطوير 

لاإيرادات  املالية  التدفقات  ا�ضتدامة  ل�ضمان  العاملية  الأمنية  املعاير 
الحتادية«.

املالي���ة  دائ������رة  ع��ام  مدي������ر  ال�ضايغ،  ول��ي��د  ���ض��ع��ادة  ثمن  جهته  وم��ن 
املركزية يف ال�ض�������ارقة اخلط����وة واملب�������ادرة التي اأطلقته������ا وزارة املالي�������ة 
يف الدول�������ة، والتي ت�ض�����هم وب�ض�كل كبي�������ر وفع�����ال يف تعزي��������ز منظوم����ة 
العمل امل�ضرتك فيما بي����ن املوؤ�ض�ض������ات الحتادية واملحلي�����ة يف الإم����ارات 

املرحل���������������ة  متطلب�������ات  مع  وتن�ض��������جم  املال������ي،  ال�ضعي�����د  عل�����������ى 
الراهنة.

اأحدث  تتبع  ال�ضارقة  اإم���ارة  يف  املركزية  املالية  دائ��رة  اإن  ال�ضايغ  وق��ال 
اأعلى  وف��ق  املتعددة،  خدماتها  تقدمي  يف  الرقمية  والتقنيات  الأنظمة 
الربط  ياأتي  املعلومات، ومن هنا  واأمن  و�ضرية  التقني  التطور  معاير 
ناهيك  للدائرة،  التقنية  التحتية  البنية  مع  من�ضجماً  املالية  وزارة  مع 
الكفاءة  ذات  لدينا  املعتمدة  املالية  الأنظمة  مع  وتكامله  ان�ضجامه  عن 

وال�ضرعة والدقة املطلوبة.
وبح�ضب اآلية عمل املن�ضة؛ �ضيتم ا�ضتخا�ص بيانات اخلدمات الحتادية 
املحلية،  باحلكومات  واجل��ه��ات  الحت��ادي��ة  اجلهات  اأنظمة  من  املقدمة 
ومن ثم جتميع البيانات من خمتلف امل�ضادر، وبعد ذلك �ضيتم ا�ضدار 
باحلكومات  اجلهات  من  امل�ضتحقة  لاإيرادات  وموؤمتتة  رقمية  تقارير 

املحلية ل�ضالح اجلهات احلكومية الحتادية.
 وتليها ت�ضوية امل�ضتحقات املالية الحتادية، وذلك عن طريق التحويات 
باجلهات  اخلا�ضة  الأنظمة  مع  الربط  طريق  عن  اأو  املبا�ضرة  البنكية 
املايل  بالنظام  املعلومات  ت�ضجيل  تنفيذ عمليات  اىل  بالإ�ضافة  املحلية، 

الحتادي بوزارة املالية اآلياً.

�لذهب يقفز بفعل طلب على �ملالذ �لآمن  
 •• عوا�صم-رويرتز

على  الطلب  ارتفاع  اإث��ر  الثنني  اأم�ص  اأ�ضبوع  يف  ذروت��ه  اإىل  الذهب  ارتفع 
املعدن الذي يعد ماذا اآمنا ب�ضبب املخاوف من التاأثر القت�ضادي املتفاقم 

الناجم عن جائحة فرو�ص كورونا.
دولر   1626.08 اإىل  باملئة   0.6 الفورية  املعامات  يف  الذهب  وارتفع 
لاأوقية )الأون�ضة( بحلول ال�ضاعة 0736 بتوقيت جرينت�ص، بعد �ضعوده 
0.8 باملئة يف اجلل�ضة ال�ضابقة. و�ضعدت العقود الأمريكية  مبا ي�ضل اإىل 

الآجلة للذهب 0.6 باملئة اإىل 1655.10 دولر.
وقفز املعدن الأ�ضفر اإىل ذروة اأكر من اأ�ضبوع بالرغم من �ضعود الدولر 

ومكا�ضب حققتها الأ�ضهم الآ�ضيوية.
وقالت �ضوجاندا �ضات�ضديفا نائب الرئي�ص لأبحاث املعادن والطاقة والعملة 
الذهب  �ضيظل  الأم���د،  طويلة  نظر  وجهة  »م��ن  لل�ضم�ضرة  ريليجر  ل��دى 
العاملي  الفائدة والتباطوؤ  اأ�ضعار  اإذ �ضتدعم بيئة انخفا�ص  املف�ضل،  الأ�ضل 

الذي ي�ضببه الفرو�ص �ضعودا يدوم طويا«.
وبالن�ضبة للمعادن النفي�ضة الأخرى، تراجع الباديوم املُ�ضتخدم يف اأنظمة 
2181.25 دولر لاأوقية بعدما �ضجل  اإىل  0.3 باملئة  ال�ضيارات  عوادم 

انخفا�ضا باأكر من واحد باملئة يف التعامات املبكرة.
وزاد الباتني 1.6 باملئة اإىل 731.78 دولر بينما ارتفعت الف�ضة 0.9 

باملئة اإىل 14.52 دولر لاأوقية.

  % مبيعات �ل�صيار�ت �لربيطانية �جلديدة تهوي 40 

�صي.�إن.بيٍ.�صي: مو�صكو و�لريا�ش قريبتان جد� من �تفاق نفطي 



الثالثاء   7   إبريل   2020  م  -   العـدد  12903  
Tuesday    7   April   2020  -  Issue No   1290316

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 36605
 باإ�ضم :  بيرت هومز �ص.ذ.م.م

 وعنوانه: �ضارع �ضاطئ اجلمرا ،  جممع القرية ، �ص.ب. 29726 ،  دبي 
 الإمارت العربية املتحدة.

بتاريخ: 2002/04/28 وامل�ضجلة حتت الرقم: 36605 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/05/31 

وحتى تاريخ: 2030/05/31

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  اإبريل  2020 العدد 12903 

EAT51046

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 142128
 باإ�ضم :  يو�ضف ر�ضا للوازم التدخني  ذ م م

 وعنوانه: �ص.ب 36068 ،  اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ: 2012/09/11 وامل�ضجلة حتت الرقم: 142128 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/05/06 

وحتى تاريخ: 2030/05/06

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  اإبريل  2020 العدد 12903 

EAT149466

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 143922
 باإ�ضم : : يونيليفر بي ال �ضي

 وعنوانه: بورت �ضنايت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2011/03/13 وامل�ضجلة حتت الرقم: 143922 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :39
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/06/23 

وحتى تاريخ: 2030/06/23

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  اإبريل  2020 العدد 12903 

EAT147307

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 143921
 باإ�ضم : : يونيليفر بي ال �ضي

 وعنوانه: بورت �ضنايت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2011/03/13 وامل�ضجلة حتت الرقم: 143921 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :32
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/06/23 

وحتى تاريخ: 2030/06/23

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  اإبريل  2020 العدد 12903 

EAT147310

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 143923
 باإ�ضم : : يونيليفر بي ال �ضي

 وعنوانه: بورت �ضنايت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2011/03/13 وامل�ضجلة حتت الرقم: 143923 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :40
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/06/23 

وحتى تاريخ: 2030/06/23

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  اإبريل  2020 العدد 12903 

EAT147311

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 143919
 باإ�ضم : : يونيليفر بي ال �ضي

 وعنوانه: بورت �ضنايت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2011/03/13 وامل�ضجلة حتت الرقم: 143919  

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :1
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/06/23 

وحتى تاريخ: 2030/06/23

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  اإبريل  2020 العدد 12903 

EAT147308

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 143920
 باإ�ضم : : يونيليفر بي ال �ضي

 وعنوانه: بورت �ضنايت ، ويرال ،  مر�ضي�ضايد ، اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2011/03/13 وامل�ضجلة حتت الرقم: 143920 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :11
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/06/23 

وحتى تاريخ: 2030/06/23

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  اإبريل  2020 العدد 12903 

EAT147309

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 144189
 باإ�ضم :  ديبوي �ضينثي�ص، اإنك

 وعنوانه: 700 اأورثوبيديك درايف  وار�ضو ، اإنديانا 46582 ،  الوليات املتحدة الأمريكية.
وامل�ضجلة حتت الرقم: 144189  بتاريخ: 2012/12/12

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :10
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/06/28 

وحتى تاريخ: 2030/06/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  اإبريل  2020 العدد 12903 

EAT143648

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 141857
 باإ�ضم : كاتربيلر ( كينجزهو( ليمتد

 وعنوانه: : رقم 12999 نانهوان  رود ، كينجزهو �ضيتي ،  �ضاندوجن بروفين�ص ، ال�ضني.
بتاريخ: 2011/02/16 وامل�ضجلة حتت الرقم: 141857 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :37
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/04/29 

وحتى تاريخ: 2030/04/29

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  اإبريل  2020 العدد 12903 

EAT50317

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 141858
 باإ�ضم : كاتربيلر ( كينجزهو( ليمتد

 وعنوانه: : رقم 12999 نانهوان  رود ، كينجزهو �ضيتي ،  �ضاندوجن بروفين�ص ، ال�ضني.
بتاريخ: 2011/02/16 وامل�ضجلة حتت الرقم: 141858 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :12
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/04/29 

وحتى تاريخ: 2030/04/29

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  اإبريل  2020 العدد 12903 

EAT50318

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 141859
 باإ�ضم : كاتربيلر ( كينجزهو( ليمتد

 وعنوانه: : رقم 12999 نانهوان  رود ، كينجزهو �ضيتي ،  �ضاندوجن بروفين�ص ، ال�ضني.
بتاريخ: 2011/02/16 وامل�ضجلة حتت الرقم: 141859 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :37
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/04/29 

وحتى تاريخ: 2030/04/29

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  اإبريل  2020 العدد 12903 

EAT50319

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 37171
 باإ�ضم : :  الإم�ارات

 وعنوانه: املقر الرئي�ضي ملجموعة  الإمارات ، �ص.ب. 686 ، دبي ،  الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ: 2002/01/15 وامل�ضجلة حتت الرقم: 37171 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/06/27 

وحتى تاريخ: 2030/06/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  اإبريل  2020 العدد 12903 

EAT8415

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 37172
 باإ�ضم : :  الإم�ارات

 وعنوانه: املقر الرئي�ضي ملجموعة  الإمارات ، �ص.ب. 686 ، دبي ،  الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ: 2002/01/15 وامل�ضجلة حتت الرقم: 37172 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :39
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/06/27 

وحتى تاريخ: 2030/06/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  اإبريل  2020 العدد 12903 

EAT8416

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 141854
 باإ�ضم : كاتربيلر ( كينجزهو( ليمتد

 وعنوانه: : رقم 12999 نانهوان  رود ، كينجزهو �ضيتي ،  �ضاندوجن بروفين�ص ، ال�ضني.
بتاريخ: 2011/02/16 وامل�ضجلة حتت الرقم: 141854 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :7
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/04/29 

وحتى تاريخ: 2030/04/29

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  اإبريل  2020 العدد 12903 

EAT50314

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 141855
 باإ�ضم : كاتربيلر ( كينجزهو( ليمتد

 وعنوانه: : رقم 12999 نانهوان  رود ، كينجزهو �ضيتي ،  �ضاندوجن بروفين�ص ، ال�ضني.
بتاريخ: 2011/02/16 وامل�ضجلة حتت الرقم: 141855 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :12
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/04/29 

وحتى تاريخ: 2030/04/29

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  اإبريل  2020 العدد 12903 

EAT50315

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك: التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 141856
 باإ�ضم : كاتربيلر ( كينجزهو( ليمتد

 وعنوانه: : رقم 12999 نانهوان  رود ، كينجزهو �ضيتي ،  �ضاندوجن بروفين�ص ، ال�ضني.
بتاريخ: 2011/02/16 وامل�ضجلة حتت الرقم: 141856 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :37
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/04/29 

وحتى تاريخ: 2030/04/29

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7  اإبريل  2020 العدد 12903 

EAT50316

العدد 12903 بتاريخ 2020/4/7 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ال�ضجرة الظليلة للمقاولت العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2842953 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة عبداهلل احمد �ضامل احمد باكله %15

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة �ضامل ح�ضن �ضامل خمي�ص ما�ضي %15
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة حممد �ضالح حممد الكثري %15

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/عبداهلل علي عو�ص حمد املنهايل من مالك اىل �ضريك
تعديل ن�ضب ال�ضركاء/ عبداهلل علي عو�ص حمد املنهايل من 100% اىل %25

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة في�ضل علي عو�ص حمد املنهايل %15
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة جميل عي�ضه ح�ضن �ضعيد املنهايل %15

تعديل راأ�ص املال/من null اىل 50000
تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

تعديل ا�ضم جتاري من/ال�ضجرة الظليلة للمقاولت العامة
Al Shajarat aldhalila General Contracting

اىل/ال�ضجرة الظليلة للمقاولت العامة ذ.م.م
AL SHAJARAH AL DHALILA GENERAL CONTRACTING LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خال 
اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12903 بتاريخ 2020/4/7 

اإع����������الن
املغرب  ال�ض�����ادة/ا�ضاله  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للديكور ذ.م.م رخ�ضة رقم:2942185 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة �ضربي علي عبداهلل �ضعيد الق�ضعوري %51
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف حممود عبداهلل را�ضد ناجم اجلنيبي
 فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خال  القت�ضادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12903 بتاريخ 2020/4/7 

اإع����������الن
ال�ض�����ادة/حمل بحر اخلليج  بان  التنمية القت�ضادية  دائ���رة  تعلن 

للحدادة واللحام
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1099621 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة كور�ضيد عامل �ضاه عامل %100
تعديل وكيل خدمات

ا�ضافة �ضعيد يو�ضف ابراهيم بوعتابه الزعابي
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف �ضعيد يو�ضف ابراهيم بوعتابه الزعابي
 فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خال  القت�ضادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12903 بتاريخ 2020/4/7 

اإع����������الن
ال�ض�����ادة/كينز  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لا�ضت�ضارات الدارية
رخ�ضة رقم:CN 1353087   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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الفجر الريا�ضي

•• ال�صارقة-الفجر 

عقدت اإدارة الألعاب الفردية بنادي 
ال�����ض��ارق��ة اج��ت��م��اع��ه��ا ال�����دوري عن 
ب��ع��د، ع��ن ط��ري��ق ب��رن��ام��ج )فيديو 
املهند�ص  ت���راأ����ض���ه  ك���ون���ف���رن�������ص(، 
الهاجري،  عبدالرحمن  �ضليمان 
عبدالرحمن  الإدارة،  واأع�������ض���اء 
بن  نا�ضر  �ضام�ص،  حميد  املليحي، 
ل�ضكري وعلي ح�ضن  اأيوب  عا�ضور، 

البلو�ضي مدير الإدارة.
الفردية  الأل���ع���اب  اج��ت��م��اع  ووج����ه 
اإدارة  جم��ل�����ص  وال��ت��ق��دي��ر  ال�����ض��ك��ر 
املتوا�ضلة  م��ت��اب��ع��ه  ع��ل��ى  ال����ن����ادي 
لاألعاب الفردية والدعم املتوا�ضل 
الإدارة  جم���ل�������ص  ي���ق���دم���ه  ال�������ذي 

لتطورها.
النتائج  با�ضتعرا�ص  الجتماع  ب��داأ 
الألعاب  فرق  حققتها  التي  املميزة 
امل���و����ض���م بعد  ن�����ض��ف  ال���ف���ردي���ة يف 
موؤخراً  الريا�ضي  الن�ضاط  تعليق 
كورونا،  ف��اي��رو���ص  ت��ف�����ض��ي  ب�����ض��ب��ب 
بطولة   19 ف��ي��ه  ج��م��ع��ت��ه  وال�����ذي 
حملية وتوجت مبا يقارب ال� 600 
 111 م���ي���دال���ي���ة م���ل���ون���ة، م���ن���ه���ا 
م��ي��دال��ي��ة دول���ي���ة، م��ق��ارن��ة م���ع ما 
املو�ضم  ال��ف��ردي��ة  الأل���ع���اب  حققته 
 608 على  ح�ضلت  عندما  املا�ضي 
م��ي��دال��ي��ة ون���ال���ت 15 ب��ط��ول��ة، يف 
اإجن������از ج���دي���د ي�����ض��اف لإجن������ازات 

األعاب امللك.
وت���������ض����در ف����ري����ق ال����ت����اي����ك����وان����دو، 
احل�ضول  يف  ال��رتت��ي��ب  ك���ال���ع���ادة، 
اأن  بعد  وامل��ي��دال��ي��ات  الأل��ق��اب  على 
ف���از ب���� 15 ل��ق��ب حم��ل��ي وجن���ح يف 
م��ي��دال��ي��ة منها   266 ب���  ال��ت��ت��وي��ج 
على  ع��اوة  دول��ي��ة،  ميدالية   47
ال��ق��وى الفائز  األ��ع��اب  اإجن���از فريق 
الدولة  رئي�ص  نائب  بكاأ�ص  موؤخراً 
و�ضيطرة فريق املبارزة على بطولة 
الحت����اد ل��ل��م��ب��ارزة ب��راأ���ص اخليمة 
بالإ�ضافة  ك��وؤو���ص،  بثاثة  وف���وزه 
ف��رق كرة  التي حققتها  ل��اإج��ازات 
والقو�ص  واجلوجيت�ضو  ال��ط��اول��ة 
وال�������ض���ه���م وال������دراج������ات واجل������ودو 

وال�ضباحة والرماية.
ون���اق�������ص الج����ت����م����اع الإج����������راءات 
املبكرة  والح�����رتازي�����ة  ال���وق���ائ���ي���ة 
الإدارة  يف  اإت�����خ�����اذه�����ا  مت  ال����ت����ي 
املوظفني  ل��ك��اف��ة  بال�ضكر  وت��وج��ه 
ال�ضريع  وجت��اوب��ه��م  تفهمهم  على 
تعقيم  ���ض��م��ل��ت  وال���ت���ي  الدارة  م���ع 
جميع امل��راف��ق م��ن ���ض��الت ومبنى 
العمال  و�ضكن  واحل��اف��ات  الإدارة 
الهيكل  املجتمعون  ا�ضتعر�ص  كما 
التنيظيمي لدارة اللعاب الفردية 

والذي متت مناق�ضته ومراجعته.
الفردية  الأل��ع��اب  اجتماع  وناق�ص 
ال�ضرت�ضادي،  ال��دل��ي��ل  ب��ع��د،  ع���ن 
ال��������ذي اأط���ل���ق���ت���ه دائ���������رة امل��������وارد 

ال���ب�������ض���ري���ة ب���ح���ك���وم���ة ال�������ض���ارق���ة 
اخل���ا����ص ب���اآل���ي���ة ال��ع��م��ل ع���ن بعد 
خطة  على  اطلع  كما  للموظفني، 
والأجهزة  الأل���ع���اب  م�����ض��ريف  ع��م��ل 
الفنية ومتابعتهم لاعبني وتلبية 

تدريباتهم  ملوا�ضلة  احتياجاتهم 
امل��ن��زل��ي��ة ب�������ض���ورة م��ن��ت��ظ��م��ة وفق 
الربامج واخلطط التدريبية املعدة 
للحفاظ على لياقتهم، م�ضيداً مبا 
قدمته الأجهزة الإدارية وامل�ضرفني 

ال��ف��رتة املا�ضية وال���ذي ك��ان له  يف 
الأث��ر الإيجابي وامل��ردود الكبر يف 

النتائج التي حتققت.
الهيئة  ق����رارات  ن��وؤي��د  ال��ه��اج��ري: 
ل��ل��ري��ا���ض��ة ون���دع���م كافة  ال���ع���ام���ة 

الحت�����������ادات  م����ن ن���اح���ي���ت���ه اأ�����ض����اد 
عبدالرحمن  ���ض��ل��ي��م��ان  امل��ه��ن��د���ص 
الألعاب  اإدارة  رئ��ي�����ص  ال��ه��اج��ري، 
الفردية، بالقرارات التي اأ�ضدرتها 
باإيقاف  للريا�ضة  ال��ع��ام��ة  الهيئة 

ال���ن�������ض���اط ال���ري���ا����ض���ي يف ال���دول���ة 
و�ضامة  ����ض���ح���ة  ع���ل���ى  ح����ف����اظ����اً 
لحتادات  �ضكره  مقدماً  املجتمع، 
تنفيذ  ���ض��ارع��ت يف  ال��ت��ي  الأل���ع���اب 
ال����ق����رارات واجل���ه���د ال��ك��ب��ر الذي 
روزنامة   اأو���ض��اع   توفيق  يف  بذلته 

املو�ضم الريا�ضي.
وحيا الهاجري، الدور الكبر الذي 
الريا�ضي،  ال�ضارقة  جمل�ص  يلعبه 
يف دعم الألعاب الفردية يف الإمارة 
واإ�ضهامه املقدر يف الطفرة الكبرة 
�ضروب  ك���اف���ة  يف  ت�����ض��ه��ده��ا  ال���ت���ي 
بالقرارات  م�����ض��ي��داً  ال���ري���ا����ض���ات، 
اتخذها  ال��ت��ي  امل��ب��ك��رة  التنظيمية 
باإيقاف  ي���خ�������ص  ف���ي���م���ا  امل���ج���ل�������ص 
الأن�����ض��ط��ة ال��ري��ا���ض��ي��ة يف الإم�����ارة 
الألعاب  رئي�ص  ووا���ض��ل  البا�ضمة. 
الفردية بالثناء والإ�ضادة على نتائج 
ال��ف��ردي��ة يف ن�ضف  ف���رق الأل���ع���اب 
املو�ضم والتي جاءت مميزة للغاية، 
ل�ضاحب  ي��رج��ع  ال��ف�����ض��ل  ق���ائ���ًا: 
ال�ضمو حاكم ال�ضارقة، الذي يرعى 
الألعاب الفردية بنف�ضه ويقدم لها 
الهتمام  وي��ول��ي��ه��ا  م��ع��ت��رباً  دع��م��اً 
الذي  الباهر  النجاح  ه��ذا  ال���ازم، 
ن�ضف  يف  الفردية  الأل��ع��اب  حققته 
املو�ضم  م��ا حتقق يف  ي���وازي  مو�ضم 
اإمنا  �ضدفة،  يكن  مل  وهو  املا�ضي، 
جاء نتيجة خطط مدرو�ضة وعمل 
ك��ب��ر وج���ه���ود م���ق���درة م���ن كافة 

م��ن��ت�����ض��ب��ي الأل����ع����اب ال���ف���ردي���ة من 
اأجهزة اإدارية وفنية وم�ضرفني.

الألعاب  ال��ه��اج��ري لع��ب��ي  وخ�����ص 
امل�ضتويات  ع��ل��ى  بال�ضكر  ال��ف��ردي��ة 
والإجنازات  قدموها  التي  العالية 
عليها،  ح�ضلوا  ال��ت��ي  ال�ضتثنائية 
اأي���������ض����اً على  ن�������ض���ك���ره���م  وت�����اب�����ع: 
التدريبات  اإج����راء  يف  ا�ضتمرارهم 
لياقتهم،  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  امل��ن��زل��ي��ة 
الريا�ضية  الثقافة  على  ي��دل  وه��و 
ال��ك��ب��رة ال��ت��ي ي��ت��ح��ل��ى ب��ه��ا لعبو 
العالية  ل���ل���روح  اإ����ض���اف���ة  ال����ن����ادي 
التدريبات  موا�ضلة  يف  وال��ع��زمي��ة 
م��ن امل��ن��زل على ال��رغ��م م��ن توقف 
ال��ن�����ض��اط ال��ري��ا���ض��ي، م�����ض��راً اإىل 
قامت  ال��ف��ردي��ة  الأل���ع���اب  اإدارة  اأن 
بتوفر م�ضتلزمات واأدوات الألعاب 
والأجهزة  م��ن��ازل��ه��م  يف  ل��اع��ب��ني 
تدريبات  ب��رام��ج  �ضممت  ال��ف��ن��ي��ة 
خ��ا���ض��ة وي��ت��م م��ت��اب��ع��ت��ه��ا م���ن قبل 

الأجهزة الإدارية والفنية.
ن���ادي  اأن  اإىل  ال���ه���اج���ري  واأ�����ض����ار 
ال�ضارقة يوؤيد قرار اإيقاف الن�ضاط 
الريا�ضي ويقف معه ب�ضدة، ويدعم 
تتخذها  ال���ت���ي  ال������ق������رارات  ك���اف���ة 
اجل���ه���ات امل��خ��ت�����ض��ة، ح��ف��اظ��اً على 
���ض��ام��ة و���ض��ح��ة امل��ج��ت��م��ع، ذاك����راً 
القادم  للمو�ضم  ال���ض��ت��ع��دادات  اأن 
�ضتبداأ منذ الآن لإ�ضافة مزيد من 

الإجنازات للنادي.

•• اأبوظبي-وام:

هذا  للريا�ضة  ال��دويل  اليوم  ياأتي 
اأم�����ص احلاجة  وال���ع���امل يف  ال���ع���ام، 
وقيمها  ب��ق��ي��م��ت��ه��ا  ل������اع������رتاف 
ومبادئها، حيث اأنها متنح الإن�ضان 
ال��ط��اق��ة الإي��ج��اب��ي��ة يف م��ث��ل هذه 
توقف  وط���������اأة  حت�����ت  ال������ظ������روف، 
معظم  وب��ق��اء  املختلفة،  الأن�����ض��ط��ة 
ال��ف��ئ��ات وال�����ض��رائ��ح يف اأغ��ل��ب دول 
“العمل  ملمار�ضة  مبنازلهم  العامل 
يف  الريا�ضة  ت�ضهم  كما  بعد”.  عن 
املناعة يف اجل�ضم  رفع كفاءة جهاز 
فيه  ت�ضتقطب  ال����ذي  ال��وق��ت  يف   ،
ملمار�ضات  والكبار  ال�ضباب  ط��اق��ات 
بعيدا  معا،  والعقل  للج�ضم  مفيدة 
عن اأي �ضلوكيات اأخرى قد تاأخذهم 

اإىل �ضاحات العبث وال�ضياع.
اأبريل من كل   6 املوافق  اليوم  ويف 
العامة  الذي حددته اجلمعية  عام 
لاأمم املتحدة عام 2013 ليكون 
ي���وم���ا دول���ي���ا ل��ل��ري��ا���ض��ة م���ن اأج���ل 
الإمارات  تقف  والت�ضامح،  ال�ضام 
لتقدم  ال�����ع�����امل  اأم����������ام  �����ض����اخم����ة 
منوذجا فريدا من نوعه يعلي قيم 
الفكرة  ويحول  والت�ضامح  ال�ضام 
اجلمعية  اأطلقتها  التي  والأه��داف 

تطبيق  اإىل  املتحدة  لاأمم  العامة 
وممار�ضة على اأر�ص الواقع.

و ت��ع��ت��رب الإم�����������ارات م����ن ال�����دول 
ت�ضمح  ال���ت���ي  ال���ع���امل  يف  ال��ق��ائ��ل 
 200 م��ن  اأر�ضها  على  للمقيمني 
ج��ن�����ض��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة ب���امل�������ض���ارك���ة يف 
الر�ضمية  ال��ري��ا���ض��ي��ة  امل�����ض��اب��ق��ات 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  وّج��ه  حيث 
رئي�ص  نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة”حفظه اهلل” يف 2 نوفمرب 
املواطنات  لأبناء  بال�ضماح   2017
املرا�ضيم  وحملة  ال��دول��ة  ومواليد 
واملقيمني لانخراط يف البطولت 
وقد  الر�ضمية،  املحلية  واملناف�ضات 
الفور  ع��ل��ى  الحت�����ادات  ك��ل  طبقت 
هذا القرار بدعم كامل من الهيئة 
العامة للريا�ضة واللجنة الأوملبية 

الوطنية.
اأي�ضا  لي�ضهد  اليوم  ه��ذا  ياأتي  كما 
باأن الإمارات من الدول القائل يف 
وطنيا  يوما  تخ�ض�ص  التي  العامل 
للريا�ضة، وت�ضكل له جلنة عليا على 
فرعية  جلانا  ت�ضم  م�ضتوى  اأعلى 
اإم�����ارات الدولة،  م��وزع��ة ع��ل��ى ك��ل 
يف  املجتمع  فئات  ك��ل  فيه  تنخرط 
الريا�ضة، وت�ضعى جلعلها  ممار�ضة 
�ضحة  على  يحافظ  حياة،  اأ�ضلوب 

الإن�����ض��ان، وي��زي��د م��ن ق��درت��ه على 
الإنتاج والعمل يف اأي موقع، ويرفع 
ال�ضعادة  اأدائ��ه، ومينحه  من ج��ودة 
هذا  ك���ان  اإذا  خ�ضو�ضا  امل��ت��ج��ددة، 
الأ�ضلوب متبع ب�ضكل يومي منهجي 
�ضواء يف املنزل اأو يف امليادين العامة 
اأو يف الأندية وال�ضاحات وال�ضالت 
بنية  الإم��ارات  الريا�ضية، ومتتلك 
حتتية متميزة من املدن الريا�ضية 
وامليادين  وامل���اع���ب  وال����ض���ت���ادات 
عاملية  وج��ه��ة  جتعلها  وال�����ض��اح��ات 
ل�ضتقطاب  وت��وؤه��ل��ه��ا  ل��ل��ري��ا���ض��ة، 
كربى الأحداث الريا�ضية القارية 
مبا  الأل��ع��اب،  خمتلف  يف  والعاملية 
الوجهة  بلقب  للفوز  اأبوظبي  ق��اد 
الأوىل يف العامل ل�ضياحة الريا�ضية 

عام 2019.
ومما يعزز مكانة الدولة يف جمال 
كانت  اأن����ه����ا  ل��ل��ج��م��ي��ع  ال���ري���ا����ض���ة 
ليوناردو  الدكتور  تكرمي  يف  �ضببا 
الإدراة  م�����ض��اع��د  اأ���ض��ت��اذ  م���ات���ارون���ا 
الأمريكية  اجلامعة  يف  الريا�ضية 
بدبي باأعلى و�ضام من قبل الحتاد 
وتاأكيده  البدنية،  للرتبية  الدويل 
العمل  واأوراق  الأب���ح���اث  اأن  ع��ل��ى 
الإمارات  م�ضروع  عن  اأعدها  التي 
يف هذا املجال هي التي قادته لهذا 

الريا�ضة  ب���رام���ج  واأن  ال���ت���ك���رمي، 
الإم���ارات كانت م�ضدر  للجميع يف 
الإلهام الرئي�ضي لنيل هذا الو�ضام، 
الدويل  لاحتاد  �ضفرا  واختياره 
للرتبية البدنية يف ال�ضرق الأو�ضط 
يف  واأك��د  املقبلة،  الثاث  لل�ضنوات 
املنا�ضبة  بهذه  األقاها  التي  كلمته 
الإم���ارات  جتربة  اأن  اجلميع  اأم���ام 
وراء  للجميع  الريا�ضة  تطبيق  يف 
وحتتفي  الإجن�����از.  ل��ه��ذا  حتقيقه 
الإم��ارات كل عام بريا�ضييها حيث 
ف��ي��ه��ا مبكرمة  امل��ت��م��ي��زي��ن  ت��ك��اف��ئ 
����ض���اح���ب ال�����ض��م��و رئ���ي�������ص ال���دول���ة 
ال�ضنوية التي تتحول اإىل احتفالية 
كربى تظلل كل اأ�ضحاب الإجنازات، 
وجت��م��ع ك��ل م��ن رف���ع ع��ل��م الدولة 

وت�ضد  خ��ارج��ي��ة،  من�ضة  اأي  ع��ل��ى 
املجال  امل��ت��م��ي��زي��ن يف  اأي�����دي  ع��ل��ى 
الريا�ضي، ومتنحهم املكافاآت املالية 
اإجنازاتهم،  ت��ق��دي��ر  ت��ع��ك�����ص  ال��ت��ي 
من  امل��زي��د  تقدمي  على  وحتفزهم 
اجلهد، وتلقي ال�ضوء على ق�ض�ص 
ب��ه��ا ك��ل جمتهد  ال��ن��ج��اح ك��ي تلهم 
لاإبداع  واملثل  ال��ق��دوة  عن  يبحث 

يف املجال الريا�ضي.
املهند�ص  ي��ق��ول  املنا�ضبة  ه��ذه  ويف 
القا�ضمي  �ضلطان  بن  �ضامل  ال�ضيخ 
رئي�ص الحتادين العربي والإماراتي 
للمبارز اإن الإمارات �ضباقة يف ن�ضر 
ث��ق��اف��ة ال��ري��ا���ض��ة ب��امل��ج��ت��م��ع، واأن 
جهود الدولة ل تقت�ضرعلى توفر 
املرافق واخلدمات ملن هم يف قطاع 

البطولة، ولكنها متتد للممار�ضني 
والفئات رجال  الأعمار  يف خمتلف 
و����ض���ي���دات، وم���ن اأج����ل ذل���ك كانت 
تخطيط  يف  ح���ا����ض���رة  ال���ري���ا����ض���ة 
امل���دن، وحت��دي��د احل��دائ��ق واملراكز 
ل�ضتقطاب  امل���وؤه���ل���ة  ال�����ض��ب��اب��ي��ة 
املمار�ضني، وراغبي تاأدية التمارين 
الريا�ضية اليومية الب�ضيطة يف اأي 
وقت من اأوقات اليوم ويف مقدمتها 

امل�ضي واجلري.
بن  �ضامل  ال�ضيخ  املهند�ص  واأ���ض��اف 
�ضلطان القا�ضمي: يف هذه املنا�ضبة 
ال�ضكر والعرفان  اآيات  اأ�ضمى  نرفع 
خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اإىل 
الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�ضمو  اهلل”و�ضاحب  “حفظه 
مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ 
الدولة رئي�ص جمل�ص  نائب رئي�ص 
اهلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
و���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حممد 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي�������د  ب����ن 
اأب���وظ���ب���ي ن���ائ���ب ال���ق���ائ���د الأع���ل���ى 
، واأ�ضحاب ال�ضمو  للقوات امل�ضلحة 
الأعلى  امل��ج��ل�����ص  اأع�����ض��اء  ال�����ض��ي��وخ 
املتوا�ضل  لدعمهم  الإم���ارات  حكام 
للريا�ضة والريا�ضيني، وتوفرهم 
لكل الإم��ك��ان��ات ال��ازم��ة م��ن اأجل 

الريا�ضية  ب���اخل���دم���ة  ال���و����ض���ول 
واأتوجه  امل��ج��ت��م��ع..  ���ض��رائ��ح  لكافة 
اأحمد بن  ال�ضيخ  �ضمو  اإىل  بال�ضكر 
رئي�ص  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد 
ال��ل��ج��ن��ة الأومل���ب���ي���ة ال��وط��ن��ي��ة على 
متابعته احلثيثة لل�ضاأن الريا�ضي، 
وحر�ضه على تطبيق كل الحتادات 
ال�ضمو  �ضاحب  ل��ق��رار  الريا�ضية 
رئ���ي�������ص ال����دول����ة ال������ذي ����ض���اه���م يف 
امل��م��ار���ض��ني ب�ضمول  ق��اع��دة  ات�����ض��اع 
الفئات الأربع اجلديدة، وهي اأبناء 
وحملة  الدولة  ومواليد  املواطنات 
وا�ضتيعابهم  وامل��ق��ي��م��ني  امل��را���ض��ي��م 
بكل  املختلفة  املحلية  امل�ضابقات  يف 
اأكد  نف�ضه  ال�ضياق  يف  ال��ري��ا���ض��ات. 
�ضعادة حممد �ضامل الظاهري نائب 
رئي�ص احتاد الإمارات للجوجيت�ضو 
اأن الإم��ارات من ال��دول الرائدة يف 
ال��ع��امل لع��ت��م��اد ال��ري��ا���ض��ة �ضمن 
الدرا�ضية، وتوفر املاعب  املناهج 
وال�������ض���الت ل��ل��ط��ل��ب��ة يف امل���دار����ص 
ع���ن مواهبهم  ال��ك�����ض��ف  اأج����ل  م���ن 
وكانت  املبكرة،  ال�ضنية  امل��راح��ل  يف 
ري���ا����ض���ة اجل���وج���ي���ت�������ض���و من���وذج���ا 
يحتذى به يف هذا املجال، حيث اأن 
املدار�ص  طلبة  من  ممار�ضيها  عدد 
زاد ع��ن 80 األ��ف لعبا ولع��ب��ة يف 

خمتلف اإمارات الدولة، وهو الأمر 
الذي �ضاهم يف تطور اللعبة بالدولة 
فرتة  يف  ال��ع��امل��ي��ة  اإىل  وو���ض��ول��ه��ا 
زمنية وجيزة، كما اأن الدولة تنظم 
الريا�ضات  خمتلف  يف  م�����ض��اب��ق��ات 
املدر�ضي.  الأومل����ب����ي����اد  خ����ال  م���ن 
وقال الظاهري: املجتمع الإماراتي 
حم���ب ل��ل��ري��ا���ض��ة، ومي��ار���ض��ه��ا كل 
العقل  لأن  و�ضنه،  ق��درات��ه  بح�ضب 
وتربز  ال�ضليم،  اجل�ضم  يف  ال�ضليم 
لأنها  ال��راه��ن��ة  امل��رح��ل��ة  يف  قيمتها 
التحديات  مل���واج���ه���ة  اآم�����ن  ج�����ض��ر 
ال�ضحية، وتعزز من جهاز املقاومة 
ل����دى الإن�������ض���ان، ون���ح���ن يف احت���اد 
هو  �ضعارنا  للجوجيت�ضو  الإم���ارات 
قوي”،  جيل  ب��ن��اء  يف  “امل�ضاهمة 
ول نبحث عن الإجنازات فقط من 
هذه الريا�ضة، لكننا نبحث عن قيم 
كثرة مت�ضلة بها منها الن�ضباط 
، وال�������ض���رب، وال��ت��ح��م��ل، واح�����رتام 
والتحلي  بالنف�ص  والثقة  املناف�ص، 
بالروح الريا�ضية وال�ضجاعة، وكل 
هذه ال�ضفات ت�ضنع الإن�ضان املتزن 
واملفيد ملجتمعه وت�ضاعد بحق على 
بناء اأجيال قوية قادرة على حتمل 
امل�ضوؤولية وامل�ضاهمة يف بناء نه�ضة 

امل�ضتقبل.

�لإمار�ت »من �لنظرية �إىل �لتطبيق«.. منوذج ملهم للعامل يف �ليوم �لدويل للريا�صة

الألعاب الفردية بنادي ال�سارقة تعقد اجتماعها عن بعد 

�لألعاب �ل�صرقاوية و592 ميد�لية ملونة يف ن�صف مو�صم  ح�صيلة  بطولة   19
دولية نهديها لالإمارات بدعم حاكم ال�سارقة  ميدالية   111

•• دبي – الفجر:
 اأنهى احتاد الإمارات لكرة القدم  عقد اإيفان يوفانوفيت�ص مدرب منتخبنا 
الوطني الأول ، ومت توجيه ال�ضكر له ولفريق عمله على الفرتة املا�ضية 
والنجاح  التوفيق  ال��ك��رة  احت��اد  يتمنى  كما   ، املنتخب  م��ع  ق�ضاها  التي 

للمدرب يف خطواته املقبلة ، م�ضيداً بح�ضن تعاونه واإخا�ضه يف عمله.

باحتاد  الفنية  وال�ضوؤون  املنتخبات  تو�ضية جلنة  بناء على  القرار  وجاء 
لرئي�ص  ال��ث��اين  النائب  ال�ضهاوي  ح�ضني  يو�ضف  برئا�ضة  ال��ق��دم  ك��رة 

الحتاد رئي�ص اللجنة. 
اأواخ��ر �ضهر دي�ضمرب  املنتخب يف  وكان يوفانوفيت�ص توىل مهام تدريب 
املا�ضي يف عقد ملدة �ضتة اأ�ضهر وذلك لقيادة املنتخب الوطني يف مبارياته 
املتبقية من الت�ضفيات امل�ضرتكة املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�ص العامل 2022 

ونهائيات كاأ�ص اآ�ضيا 2023 التي كانت من املقرر اأن تقام �ضهري مار�ص 
املا�ضي ويونيو املقبل قبل اأن يقوم الحتاد الدويل لكرة القدم “الفيفا” 
بتاأجيلها اإىل وقت لحق ب�ضبب الأو�ضاع ال�ضحية الراهنة التي مير بها 
العامل بانت�ضار فرو�ص كورونا امل�ضتجد . وكلف جمل�ص اإدارة احتاد الكرة 
فني  جهاز  مع  التعاقد  ملف  بدرا�ضة  الفنية  وال�ضوؤون  املنتخبات  جلنة 

جديد لقيادة املنتخب خال الفرتة املقبلة .

�حتاد �لكرة ُينهي عقد �إيفان يوفانوفيت�ش 
مدرب �ملنتخب �لوطني

•• اأبوظبي-وام: 

على  الر�ضمية  قناتها  على  الإماراتية  املحرتفني  رابطة  تبث 
دوري  م��ن  اأر�ضيفية  م��ب��اري��ات   AGLeague@ ي��وت��ي��وب 
اخلليج العربي حتت ا�ضم حدث يف مثل هذا ام�ص، بحيث يتم 
اأبريل  �ضهر  م��دار  وعلى  املوا�ضم  خمتلف  من  مباريات  عر�ص 
املو�ضم  يف  �ضواء  اإقامتها  تاريخ  مع  بالتزامن  وذل��ك  اجل���اري، 

املا�ضي اأو املوا�ضم ال�ضابقة.
اإع��ادة بث مباراة  �ضاهدوا  بالدولة قد  القدم  وك��ان حمبو كرة 

اأقيمت  حيث  امل��ا���ض��ي،  اخلمي�ص  م�ضاء  الأه��ل��ي  و�ضباب  العني 
مو�ضم  من   21 اجلولة  �ضمن   2015 ع��ام  التاريخ  نف�ص  يف 
اجلولة  �ضمن  والو�ضل  الن�ضر  مباراة  ثم   ،2015-2014
الفجرة  مباراة  وتبعتها   ،2019-2018 مو�ضم  من   19

واحتاد كلباء �ضمن نف�ص اجلولة واملو�ضم.
ووا�ضلت القناة عر�ص املباريات يف الأيام املا�ضية بحيث مت بث 
فيما   ،  2019-2018 مو�ضم  من  والوحدة  الظفرة  مباراة 
دوري  مناف�ضات  �ضمن  وال��وح��دة  ال�ضارقة  م��ب��اراة  غ��دا  �ضتبث 
بث  �ضيتم  كما   ،2018-2017 مو�ضم  يف  ال��ع��رب��ي  اخلليج 

مباراة اجلزيرة و�ضباب الأهلي من مو�ضم 2015-2016 يف 
العا�ضر من اأبريل اجلاري.

وحتر�ص رابطة املحرتفني الإماراتية على بث املباريات بنظام 
يتيح مل�ضاهديها الدرد�ضة ومناق�ضة اأحداثها من خال خا�ضية 

التعليق.
وت�ضتهدف الرابطة من خال اإعادة بث اللقاءات منح املتابعني 
الريا�ضي حاليا،  الن�ضاط  فر�ضة ال�ضتمتاع بها يف ظل توقف 
والتزامهم بتوجيهات اجلهات املخت�ضة الرامية اإىل البقاء يف 

املنزل حر�ضا على �ضامتهم وجتاوبا مع الإر�ضادات الوقائية.

ر�بطة �ملحرتفني تبث على قناتها على يوتيوب مباريات �أر�صيفية
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بر�ضلونة  ن��ادي  اأن  الإ�ضبانية،  �ضبورت  �ضحيفة  اأك���دت 
اأبلغ لعبه الكرواتي اإيفان راكيتيت�ص، اأنه يريد نقله يف 

نافذة النتقالت ال�ضيفية املقبلة.
اأدائه  انخف�ص  راكيتيت�ص  اأن  اإىل  البار�ضا  توجه  يعود 
بو�ضول  دوره  وت���راج���ع  م��ل��ح��وظ،  ب�ضكل  امل��و���ض��م  ه���ذا 
الهولندي فرينكي دي يونغ ال�ضيف املا�ضي من اأياك�ص 

اأم�ضرتدام.
موقف  م��ن  ُي��ع��زز  م��ا  اأن  ال�ضحيفة،  اأ���ض��اف��ت  ح��ني  يف 

 ،2021 32 عاماً ينتهي يف  بر�ضلونة اأن عقد �ضاحب 
ال�ضيف للح�ضول على بع�ص  بيعه هذا  وبالتايل يريد 
ب���دًل م��ن خ�ضارته جم��ان��اً يف يونيو  امل��ال��ي��ة،  ال��ع��ائ��دات 
يحظى  “راكيتيت�ص  وتابعت:  ال��ق��ادم.  بعد  )ح��زي��ران( 
باهتمام اإ�ضبيلية الإ�ضباين، واإي �ضي ميان الإيطايل”. 
يف  الريا�ضية  م�ضرته  واإنهاء  العودة  راكيتيت�ص  ويريد 
راتبه  عليه تخفي�ص  �ضيتوجب  لكن  الأندل�ضي،  النادي 

ب�ضكل كبر لتحقيق هذا الأمر.

جنمة التن�ص التون�ضية اأن�ص جابر العالقة يف نيويورك، 
يف  تفكر  اإن��ه��ا  وت��ق��ول  ك���ورون���ا،  ف��رو���ص  تف�ضي  ب�ضبب 
ممار�ضة الرق�ص للحفاظ على لياقتها البدنية، يف ظل 

توقف البطولت ب�ضبب انت�ضار العدوى حول العامل.
عربية  واأول  تون�ضية  اأول  ع��ام��اً(   25( جابر  اأ�ضبحت 
البطولت الكربى، وك��ان ذلك  الثمانية يف  ل��دور  ت�ضل 
حيث  ب��ارك،  ملبورن  يف   2020 املفتوحة  اأ�ضرتاليا  يف 
توجت  ال��ت��ي  كينني  �ضوفيا  الأم��ري��ك��ي��ة  ام���ام  خ�����ض��رت 

باللقب بعد ذلك.
حتى  ال��ف��رو���ص  ب�ضبب  اللعبة  مناف�ضات  ت��وق��ف  ل��ك��ن 
منت�ضف يوليو )متوز( املقبل على اأقل تقدير بالتاأكيد 

ل ي�ضب يف �ضاحلها، مع اإلغاء بطولت مو�ضمي املاعب 
الرملية والع�ضبية، يف ظل قيود ال�ضفر املفرو�ضة حول 

العامل.
للتن�ص  اأ�ضرتاليا  بطولة  ح�ضاب  على  بث  ت�ضجيل  ويف 
على تويرت، قالت جابر وهي تبت�ضم: “غر م�ضموح يل 
اأحترك  ل  اأنني  كما  اأريدها  التي  الطعام  كمية  بتناول 
كثراً”. واأ�ضاف: “رمبا �ضيتعني علي ممار�ضة الرق�ص 
يف البيت، واأمتنى األ يطردنا اجلران ب�ضبب ذلك، لكن 

الأمور على ما يرام حتى الآن”.
الأف���ام،  بع�ص  م�ضاهدة  الآن  نفعله  م��ا  “كل  وت��اب��ع: 

وتناول الف�ضار اأي�ضاً”.

ت�ضل�ضي  مع  م�ضواره  انتهاء  وليان  الربازيلي  الو�ضط  جنم  اأك��د 
ال�ضتار  اأ�ضدل  بعدما  وذل��ك  احل��ايل،  العام  �ضيف  يف  الإنكليزي 
على املفاو�ضات مع نادي كرة القدم اللندين ب�ضاأن متديد عقده، 

من دون التو�ضل اىل اتفاق.
لربنامج  عاما   31 العمر  من  البالغ  الربازيلي  اجلناح  وق��ال 
�ضبورت�ص”  “فوك�ص  �ضبكة  تبثه  فوتبول” الذي  “اإك�ضبيدينتي 
الربازيلية “مع ت�ضل�ضي، انتهى الأمر. اجلميع يعلم باأن عقدي 

ينتهي بعد اأ�ضهر معدودة. التجديد اأمر �ضائك”.
واأنا  اإ�ضافيني  عامني  )التمديد(  اق��رتح  “ت�ضل�ضي  اأن  وك�ضف 
اأردت ثاثة. توقفنا عن احلديث، لن تكون هناك مفاو�ضات” 

اإ�ضافية، متابعا “يف الوقت احلايل، ل اأفكر بالعودة اىل الربازيل 
وهديف البقاء يف اأوروبا”.

�ضاختار  م��ن  ق��ادم��ا   2013 ع���ام  ت�ضل�ضي  اىل  ول��ي��ان  وان�����ض��م 
حت�ضل  اأن  املفرت�ص  من  ك��ان  �ضفقة  يف  الأوك���راين  دانييت�ضك 
جنيه  مليون   30 مقابل  توتنهام  ال��ل��دود  ال��ل��ن��دين  اجل���ار  م��ع 
على  احل�ضول  يف  �ضباقني  ك��ان��وا  ال�”بلوز”  اأن  اإل  ا�ضرتليني، 

خدماته.
والتزاما منه بفل�ضفة عدم متديد عقد الاعبني الذين جتاوزوا 
ال��ث��اث��ني لأك���ر م��ن ع��ام��ني، ا���ض��ط��دم ف��ري��ق امل����درب فرانك 
لمبارد برغبة الربازيلي يف التوقيع لثاثة اأعوام اإ�ضافية، ما 

اأدى يف نهاية الأمر اىل توقف املفاو�ضات بني الطرفني.
واأ�ضارت �ضحيفة “مرتو” اىل اأن اجلار اللندين الآخر اأر�ضنال 
الذي  الربازيلي  خدمات  على  احل�ضول  يف  املهتمة  الفرق  من 
�ضينتقل  وبالتايل   ،2020 العام  �ضيف  يف  حرا  لعبا  �ضي�ضبح 

من دون بدل مايل.
وليان  ك��ان  اإذا  م��ا  ب�����ض��اأن  م��ط��روح��ة  ال�ضتفهام  ع��ام��ة  وتبقى 
�ضيبقى مع ت�ضل�ضي ملا بعد انتهاء عقده يف حزيران/يونيو، بحال 
بعد  املوعد،  بعد هذا  ملا  املمتاز  ال��دوري  با�ضتكمال  القرار  اتخذ 
توقفه لأجل غر م�ضمى قبل ت�ضع مراحل على نهايته، وذلك 

ب�ضبب تف�ضي فرو�ص كورونا امل�ضتجد.

جلاأت اليابان اىل التكنولوجيا لتعو�ص على املت�ضابقني خيبة اإلغاء ماراتون 
ناغويا ب�ضبب فرو�ص كورونا امل�ضتجد، وذلك من خال تقدمي تطبيقني 

ي�ضمح لهم بالتناف�ص مع احرتام التباعد الجتماعي.
مدينة  وم��ارات��ون  لل�ضيدات  ناغويا  م��ارات��ون  يقام  اأن  املفرت�ص  من  وك��ان 
األف عداء وعداءة،   20 اآذار مار�ص مب�ضاركة قرابة  الثامن من  ناغويا يف 

لكن اتخذ القرار بالإلغاء ب�ضبب تف�ضي فرو�ص “كوفيد19-”.
وقرر املنظمون التعوي�ص على املت�ضابقني من خال تطبيقني ي�ضمحا لهم 

باإكمال املاراتون مبفردهم، مع تتبع نتيجتهم على الإنرتنت.
“اأنها املرة  اأحد منظمي ماراتون مدينة ناغويا وكالة فران�ص بر�ص  واأفاد 
الوىل  امل��رة  ال�ضنوية، وهي  امل��ارات��ون  �ضباقات  الغاء  فيها  يتم  التي  الوىل 

التي ُنطلق فيها تطبيقات ل�ضتبدال ال�ضباقات احلقيقية”.
امل�ضار الأ�ضلي للماراتون، ميكن للم�ضاركني امل�ضجلني  وعو�ضا عن خو�ص 
الرك�ص اأينما يريدون، مع احلفاظ على التباعد الجتماعي، على اأن يقوم 

التطبيق بقيا�ص امل�ضافة والتحقق منها.
دفعة  امل��ارات��ون  اإن��ه��اء  ي��ري��دون  الذين  لأول��ئ��ك  اأحدهما  تطبيقان،  وهناك 

واحدة، والآخر للذين يرغبون يف اإكماله على عدة اأيام.
اأي��ار مايو   31 امل�ضاركني حتى  اأم��ام  اأن  اىل  لل�ضباق  الر�ضمي  املوقع  واأ�ضار 
ال��رك�����ص يف  “ل نحبذ  ذات���ه  ال��وق��ت  ال�����ض��ب��اق، حم���ذرا يف  لإك��م��ال م�ضافة 

جمموعة كبرة”.
قمي�ضا  �ضتنال  التطبيق،  ع��رب  ال�ضيدات  م��ارات��ون  يف  ال�ضباق  تكمل  وم��ن 

وقادة كما كان �ضيح�ضل لو اأقيم ال�ضباق الفعلي.
الريا�ضية  الأح���داث  روزن��ام��ة  يف  عارمة  بفو�ضى  كورونا  فرو�ص  وت�ضبب 
اأول الأح����داث التي تاأثرت  ال��ع��امل، وك��ان م��ارات��ون طوكيو م��ن ب��ني  ح��ول 
الهواة،  األف م�ضارك من   38 يقارب  ا�ضتبعاد ما  املنظمون  اأن قرر  بعد  به 
وح�ضر امل�ضاركة يف ال�ضباق الذي اأقيم يف الأول من اآذار مار�ص، بالعدائني 

املحرتفني.
كما ت�ضبب الفرو�ص باإرجاء احلدث الأهم على الإطاق لهذا العام، وهو 

اأوملبياد طوكيو الذي �ضيقام يف �ضيف 2021 عو�ضا عن ال�ضيف املقبل.
و�ضجلت اليابان حتى الآن اأكر من 3600 اإ�ضابة و73 حالة وفاة ب�ضبب 

الفرو�ص.

�ليابان تلجاأ �ىل �لتطبيقات للتعوي�ش 
عن �إلغاء مار�تون ناغويا 

•• اأبوظبي-وام:

يوا�ضل احتاد الإمارات لرفع الأثقال برئا�ضة �ضعادة �ضلطان 
بن جمرن العمل على تعزيز مكت�ضباته التي حققها اأخرا 
لرفع  اآ���ض��ي��ا  غ��رب  بطولة  ا�ضت�ضافة  يف  ال��اف��ت  بالنجاح 
اأقيمت  وال��ت��ي  طوكيو  اأومل��ب��ي��اد  لنهائيات  امل��وؤه��ل��ة  الأث��ق��ال 
خال الفرتة من 25 اإىل 29 فرباير املا�ضي ب�ضالة املزهر 
التي  ال�ضعبة  اأعلن الحتاد حتديه للظروف  يف دبي. فقد 

وتاأجيل  لاأن�ضطة،  تعليق  عام من  ب�ضكل  الريا�ضة  تواجه 
والفعاليات،  اجل��م��اع��ي��ة  ال��ت��دري��ب��ات  واإي���ق���اف  ل��ل��ب��ط��ولت، 
�ضباقة يف  التي كانت  املهمة  امل��ب��ادرات  من خ��ال ع��دد من 
تقدمي منوذج متميز للعمل عن بعد فيما يخ�ص املمار�ضات 

الإدارية، والتدريبات املنزلية الفعالة.
اإىل  ال��ت��دري��ب��ات  وم�ضتلزمات  اأج��ه��زة  نقل  الحت���اد  ق��رر  و 
بيوت لعبي ولعبات املنتخب، والعمل على توفر الربط 
الإل���ك���رتوين ب��ني الأج���ه���زة ال��ف��ن��ي��ة وال��اع��ب��ني م��ن اأجل 

الراهنة  الفرتة  ا�ضتغال  عن  ف�ضا  تدريباتهم،  متابعة 
الحتادات  مع  العاقات  وتدعيم  امل�ضتقبل  ا�ضت�ضراف  يف 
امل�ضتويني  على  ال��دول��ة  مكانة  لتعزيز  وال��دول��ي��ة  ال��ق��اري��ة 

القاري والعاملي.
وقال في�ضل احلمادي اأمني ال�ضر العام لحتاد رفع الأثقال 
من  جن��اح  ق�ضة  اإىل  الراهنة  التحديات  ح��ول  الحت���اد  اإن 
من  درج���ة  ب��اأع��ل��ى  بعد  ع��ن  للعمل  املميز  التطبيق  خ��ال 
على  للحفاظ  املنتخبات  تدريبات  يف  وال�ضتمرار  اجل��ودة، 

املكت�ضبات التي حتققت اأخرا يف بطولة غرب اآ�ضيا، والتحلي 
التدريب  واأجهزة  بنقل معدات  القرار اخلا�ص  باجلراأة يف 
زادت  التي  الثقة  والبناء على عن�ضر  الاعبني،  بيوت  اإىل 
لدى امل�ضوؤولني يف الحتادين القاري والدويل ل�ضت�ضافة 
بعد  خا�ضة  املقبلة  املرحلة  يف  املهمة  الأح���داث  من  املزيد 
الذي حققته دبي  امل�ضبوق  بالنجاح غر  اعرتافهم جميعا 
الكفاءة  معاير  باأعلى  اآ�ضيا  غرب  مناف�ضات  ا�ضت�ضافة  يف 
الإدارة  اأخ��را اجتماع جمل�ص  واأ���ض��اف : عقدنا  واجل���ودة. 

عن بعد، وا�ضتجبنا لطلبات عدد من الاعبني والاعبات 
م�ضتلزمات  بع�ص  لنقل  وال�ضيدات  الرجال  منتخبات  من 
التدريب لهم يف منازلهم لا�ضتمرار يف التدريبات، ويقوم 
املدربون بالإ�ضرف عليهم فنيا ومتابعة تطبيقهم للربامج 
الداخلية  للبطولت  وبالن�ضبة  عليها،  املتفق  وال��وح��دات 
واخل���ارج���ي���ة ف��ق��د ت��اأج��ل��ت لأج����ل غ���ر م�����ض��م��ى، مب���ا فيها 
الت�ضفيات املوؤهلة لنهائيات اأوملبياد طوكيو، ويعمل موظفو 

الحتاد عن بعد.

»�لإمار�ت لرفع �لأثقال« يعتمد نظام »�لتدريب عن بعد«

بر�صلونة يبلغ ر�كيتيت�ش 
بقر�ر �ل�صتغناء عنه

�أن�ش جابر تفكر يف �لرق�ش 
للحفاظ على لياقتها

وليان يوؤكد رحيله عن ت�صل�صي هذ� �ل�صيف 

لتعوي�ص  مهاجمني،  ثاثة  الإجنليزي،  اآر�ضنال  نادي  ر�ضد 
الرحيل املحتمل للمهاجم الغابوين بير اإميريك اأوباميانغ، 

خال فرتة النتقالت ال�ضيفية املقبلة.
مدرب  �ضيحتاج  الإجن��ل��ي��زي��ة،  �ضتار  دي��ل��ي  �ضحيفة  بح�ضب 
اإذا  الن��ت��ق��الت،  �ضوق  يف  البحث  اإىل  اأرت��ي��ت��ا  ميكيل  اآر���ض��ن��ال 

اختار هدافه الرئي�ضي اأوباميانغ عدم متديد عقده يف ملعب 
الإمارات.

يجدد  مل  اإذا  ال�ضيف  يف  اأوباميانغ  بيع  اآر�ضنال  ميانع  ول��ن 
الوقت  ويف  املقبل،  العام  يف  جماناً  خ�ضارته  من  ب��دًل  عقده، 
وال�ضاب  لك��ازي��ت،  األك�ضندر  “الغانرز” لديه  ي��زال  ل  نف�ضه 

بالفعل  اآر���ض��ن��ال  ي��ح��ت��اج  ذل���ك،  وم���ع  مارتينيللي.  غ��اب��ري��ي��ل 
عاماً   31 يبلغ  الذي  اأوباميانغ،  بعد  للحياة  التخطيط  اإىل 
جدول  على  بدائل  ثاثة  “الغانرز”  وو�ضع  ال�ضيف.  هذا 
اأعمالهم ملحاولة التوقيع مع واحد منهم، لتعوي�ص الرحيل 

املحتمل للمهاجم الغابوين.

�آر�صنال  ر�د�ر  على  مهاجمني   3
خلالفة �أوباميانغ 

�أندية �لبوند�صليغا ت�صتاأنف 
�لتدريبات 

ح�ضلت اأندية الدوري الأملاين لكرة القدم على ال�ضوء الأخ�ضر، ل�ضتئناف 
ال��ت��دري��ب��ات اأم�����ص الإث���ن���ني، بينما اخ��ت��ار ع���دد م��ن ه���ذه الأن���دي���ة تدريب 
الاعبني يف جمموعات �ضغرة، و�ضط اإجراءات احرتازية قا�ضية للحد من 

انت�ضار فرو�ص كورونا.
اإن  ال���دوري  رابطة  وقالت  تقريباً،  �ضهر  مل��دة  اأملانيا  يف  القدم  ك��رة  توقفت 
تقدير  اأق���ل  على  اجل���اري  )ن��ي�����ض��ان(  اأب��ري��ل   30 حتى  �ضي�ضتمر  ال��ت��وق��ف 

بالن�ضبة للدرجات الأعلى.
اإذن للعودة للتدريب هذا الأ�ضبوع، بينما  ورغم ذلك ح�ضلت الأندية على 
قرر حامل اللقب بايرن ميونخ تدريب لعبيه يف جمموعات �ضغرة للحد 

من خماطر الإ�ضابة بالفرو�ص.
ك��اف��ة الإر�ضادات  ن��ح��ن نتبع  ب��ال��ت��اأك��ي��د  ب��ي��ان:  ال��ب��اف��اري يف  ال��ن��ادي  وق���ال 

ال�ضحية.
التدريبات،  اأن اجلماهر ممنوعة من ح�ضور  املوؤكد  البيان: من  واأ�ضاف 
ويطلب نادي بايرن من اجلمهور ال�ضتمرار يف اتباع التعليمات، ونرجوكم 

عدم القدوم اىل مركز التدريب اخلا�ص بالنادي.
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الفجر الريا�ضي

امل�ضتجد  ك����ورون����ا  ف����رو�����ص  ت�����ض��ب��ب 
ال����روزن����ام����ات  ب���ف���و����ض���ى ع����ارم����ة يف 
اأو  ق��اري��ا  حمليا،  ك��ان  اإن  الريا�ضية، 
على  الريا�ضيني  اأج��رب  بعدما  عامليا، 
اآخر  اإ���ض��ع��ار  حتى  منازلهم  يف  البقاء 
للحد من تف�ضيه، اإل اأن اأثر “كوفيد-
19” لن يختفي مع عودة العجلة اىل 
الدوران لأنه �ضيت�ضبب بالتخل�ص من 
ثاث عادات اىل الأبد، اأو اأقله لأ�ضهر 

و�ضنوات قادمة.
يف تاريخ لعبة الكريكيت، كان الب�ضق 
ن�ضر  اأي��ام  لكن  للرامي،  وفيا  مرافقا 
ال��ل��ع��اب على ج��ان��ب واح���د م��ن الكرة 
الذي  املتاأرجح  م�ضارها  يف  للم�ضاعدة 
ال�ضارب  الاعب  على  املهمة  ي�ضعب 
يف ال���ف���ري���ق امل��ن��اف�����ص، ���ض��ت�����ض��ب��ح من 
وذلك  املناف�ضات،  تعود  اأن  ما  املا�ضي 

ب�ضبب “كوفيد19-”.
واأق��ر الاعب الأ���ض��رتايل ب��ات كامنز 
الكرة  ع��ل��ى  ال���ل���ع���اب  و����ض���ع  ع����دم  اأن 
“�ضي�ضعب املهمة” جدا على الرامي، 
والقلق  مرحلة  اىل  و�ضلنا  “اإذا  لكن 
ب�ضاأن  الدرجة  هذه  اىل  قائما  زال  ما 
من  م��ت��اأك��دا  فل�ضت  ال��ع��دوى،  انت�ضار 
اأن  اأي  الريا�ضة”،  م��زاول��ة  اإم��ك��ان��ي��ة 
تعود  لكي  اآم���ن  غ��ر  �ضيكون  الو�ضع 

املناف�ضات.
وع����ل����ى غ�������رار غ���ال���ب���ي���ة ال���ري���ا����ض���ات 
ف����رو�����ص  ت���ف�������ض���ي  اأدى  الأخ�������������رى، 
يف  كبرة  فو�ضى  “كوفيد19-” اإىل 
ع���امل ك���رة امل�����ض��رب، وي���رى ع���دد من 
الق�ضاء  م���ن  اق����رتب  ان����ه  ال��اع��ب��ني 
ما  لن��ق��اذ  لكن   .2020 مو�ضم  على 
وامل�ضوؤولون  املنظمون  يوا�ضل  تبقى، 
عودة  �ضيناريوهات  درا�ضة  اللعبة  عن 

حمتملة.

الربعاء  وميبلدون  بطولة  الغاء  بعد 
تعليق  ال��ع�����ض��ب��ي، مت  امل��و���ض��م  وك���ام���ل 
بي+  تي  +اي��ه  رابطتي  كافة مناف�ضات 
)ل���ل���م���ح���رتف���ني( و+دب���ل���ي���و ت����ي اي����ه+ 
13 مت����وز/ ح���ت���ى  )ل���ل���م���ح���رتف���ات( 
ي��ول��ي��و، ع��ل��ى الق�����ل، ب�����ض��ب��ب جائحة 

فرو�ص كورونا امل�ضتجد.
املتحدة  ال��ولي��ات  بطولة  ك��ان��ت  واإذا 
ال�����ك�����ربى اأب�����ق�����ت ع���ل���ى م���واع���ي���ده���ا 
اب/اغ�ضط�ص   31 ب����ني  ال����ض���ل���ي���ة 
الحتاد  ���ض��دد  ايلول/�ضبتمرب،  و13 
المركي للعبة انه “ي�ضتعد ملواجهة 
كل الحتمالت”، اإذ ان نيويورك مقّر 

البطولة هي مركز الوباء يف الباد.
اأول املت�ضائمني كان امل�ضنف اول عامليا 

ال�����ض��رب��ي ن��وف��اك دي��وك��وف��ي��ت�����ص، منذ 
عندما  املا�ضي،  اآذار/م��ار���ص  منت�ضف 

تغّر ت�ضنيف الوباء اإىل جائحة.
انديان  دورة  الغاء  “نويل” بعد  ق��ال 
نقطة  الأل����������ف  الم�����رك�����ي�����ة  وي�����ل�����ز 
“ب�ضراحة،  كاليفورنيا  يف  للما�ضرتز 
اللعب  ق��ادري��ن على  كنا  اذا  اأع���رف  ل 
يف ميامي اأو يف مكان اآخر حتى نهاية 

الوباء”.
لكن يف حال حت�ضنت الأم��ور من الآن 
هناك  مت��وز/ي��ول��ي��و،  منت�ضف  وح��ت��ى 
والاعبات  الاعبني  لعودة  اإمكانية 
اىل ماعب كرة ال�ضفراء، وذلك من 
بالن�ضبة  وتلقائية  بديهية  ع��ادة  دون 
لهم وهي رمي املنا�ضف املليئة بالعرق 

وحتى الدم ورمبا بع�ص الدموع على 
مهمة  املوجلني  الكرة  وفتيات  فتيان 
الاعبني  وت��زوي��د  املنا�ضف  ا�ضتبدال 

والاعبات بالكرات.
ملعاجلة  ب�ضرعة  امل�����ض��وؤول��ون  وحت���رك 
اآذار/م����ار�����ص عندما  امل�����ض��األ��ة يف  ه���ذه 
الت�ضاعدي،  م�ضاره  الفرو�ص يف  كان 
واأج������رب ف��ت��ي��ان وف���ت���ي���ات ال���ك���رة على 
ارت���������داء ق�����ف�����ازات خ�����ال م�����ب�����اراة يف 
و�ضيفتها  ال��ي��اب��ان  ب��ني  ديفي�ص  ك��اأ���ص 
اأب��واب مو�ضدة، فيما  الإك���وادور خلف 
ال�ضال بجانب لاعبني من  و�ضعت 

اأجل اإيداع منا�ضفهم.
رابطة  اخ���ت���ربت   ،2018 ع����ام  ويف 
ال������اع������ب������ني امل������ح������رتف������ني رف��������وف 

مل  لكن  ال�����دورات،  بع�ص  يف  املنا�ضف 
ب��ه��ذا التغير  ���ض��ع��داء  ي��ك��ن اجل��م��ي��ع 
اليوناين  النجم  واأبرزهم  التجريبي، 
تذمر  الذي  ت�ضيت�ضيبا�ص  �ضتيفانو�ص 
النهائية  البطولة  خ��ال  الأم���ر  م��ن 
ل��ل�����ض��ب��ان )ن��ي��ك�����ض��ت ج���ني ل��ت��ح��ت 21 

عاما( يف ميانو.
اأن  “اأعتقد  حينها  يف  اليوناين  وق��ال 
اأمر  حتتاجها  وقتما  املن�ضفة  ت�ضلك 
ت�ضغل  اأن  ي��ج��ب  ل  ل��ل��غ��اي��ة.  م�����ض��اع��د 
اأعتقد  ال��ن��وع.  ب��اأم��ر م��ن ه��ذا  نف�ضك 
املنا�ضف  توفر  الفتيان هي  اأن مهمة 

والكرات لاعبني”.
مت ال��ت��خ��ل��ي ع����ن ع������ادة اأ����ض���ا����ض���ي���ة يف 
تعليق  ق������رار  ق���ب���ل  ح���ت���ى  ال���ري���ا����ض���ة 

الأحداث، وهي امل�ضافحة التي منعت 
يف بع�ص دوريات كرة القدم.

ُع��ِل��َق حلمه  ال��ذي  ليفربول  اأن  وحتى 
الإنكليزي  ال��������دوري  ل���ق���ب  ب����اح����راز 
للمرة الأوىل منذ عام 1990، تخلى 
ي�ضافحها  اأن  ل��ت��ج��ن��ب  مت��ي��م��ت��ه  ع���ن 
مواطنه  ح������ذر  ب���ي���ن���م���ا  اجل����م����ه����ور، 
توقيع  م����ن  لع���ب���ي���ه  ����ض���اوث���م���ب���ت���ون 
التذكارات ومنعهم من التقاط ال�ضور 
احتكاك قد  امل�ضجعني جتنبا لأي  مع 

يوؤدي اىل نقل الفرو�ص.
الأم����رك����ي  ال�����ض��ل��ة  ك�����رة  دوري  ويف 
الاعبني  م���ن  ُط���ِل���ب  ل��ل��م��ح��رتف��ني، 
جت����ن����ب امل���������ض����اف����ح����ة ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة 
عاليا،  وامل��رف��وع��ة  املفتوحة  ب��الأي��دي 
بامل�ضافحة  ذل���ك  ع��ن  وال���ض��ت��ع��ا���ض��ة 
اليد  لقب�ضة  اخل��ارج��ي��ة  اجل��ه��ة  م��ن 

املغلقة.
اأجن��ل��ي�����ص ليكرز  ل���و����ص  وق�����ال جن���م 
املدونة  ل���ربن���ام���ج  ج��ي��م�����ص  ل���ي���ربون 
“بعد  اأن���ه  تريبني”  “رود  ال�ضوتية 
اأحدا عاليا  اأ�ضافح  الذي يح�ضل، لن 
لبقية  الأع��ل��ى(  اىل  املرفوعة  )باليد 

حياتي”.
ال�ضلة عدم  ُطِلَب من لعبي كرة  كما 
اأخذ اأ�ضياء، مثل الكرات اأو القم�ضان، 
التوقيع  اأج�����ل  م���ن  امل�����ض��ج��ع��ني  م���ن 
عليها. لكن جنمة املنتخب الأمركي 
اأن  راأت  راب��ي��ن��و  م��ي��غ��ان  ال���ق���دم  ل��ك��رة 
حظر امل�ضافحة لن يكون له اأي تاأثر 
العدوى  انت�ضار  اإمكانية  من  احلد  يف 
ب��ني ال��اع��ب��ات وال��اع��ب��ني، مو�ضحة 
ل�ضحيفة “نيويورك تاميز” يف اآذار/

بع�ضنا  على  بالتعرق  “�ضنقوم  مار�ص 
من  وبالتايل  امل��ب��اراة،  ط��وال  البع�ص 

غر املجدي منع امل�ضافحة”.

بول  يونايتد،  مان�ض�ضرت  جنم  اأن  اآ���ص،  �ضحيفة  اأك��دت 
ري���ال مدريد  اإىل  ل��ان��ت��ق��ال  الأول���وي���ة  يعطي  ب��وغ��ب��ا، 

الإ�ضباين، رغم اهتمام يوفنتو�ص الإيطايل باإعادته.
هناك  اأن  الإ�ضبانية،  ال�ضحيفة  واأ�ضافت 

اأمل  ُتغذي  التي  الأم���ور  من  العديد 
الفرن�ضي زين الدين زيدان يف اأن 
احل�ضول  من  النهاية  يف  يتمكن 

على بوغبا، وُيعد ال�ضبب الرئي�ضي 
هو رغبة جنم “ال�ضياطني احلمر” 

الكبرة يف ارتداء القمي�ص الأبي�ص 
ال�ضهر.

الآخ����رى، مثل  الأ���ض��ب��اب  اآ���ص �ضردها لبع�ص  ووا���ض��ل��ت 
لريال  مثالياً  ُيعد  وال���ذي  لبوغبا،  التعاقدي  الو�ضع 
مدريد، حيث اأن عقده مع مان�ض�ضرت يونايتد ينتهي يف 

.2021
واأ�ضارت اإىل اأنه على الرغم من اأن النادي الإجنليزي 
ميلك خياراً لتجديد عقد بطل العامل تلقائياً ملدة 
اأن يفعله،  اأنه من غر املُرجح  اإل  اإ�ضايف،  مو�ضم 

نظراً لأن بوغبا غر �ضعيد يف اأولد ترافورد.
وذكرت اآ�ص، اأن انخفا�ص القيمة ال�ضوقية لبوغبا 
م��ن تطلعات ري���ال م��دري��د لإمتام  اأي�����ض��اً  ت��ع��زز 
الأزم��ة القت�ضادية  ال�ضفقة، وذلك على خلفية 
التي �ضربت كرة القدم ب�ضبب فرو�ص 

كورونا.
واأو�ضحت اأن مان�ض�ضرت يونايتد 
كان يقدر قيمة �ضاحب 27 
يورو  ب�115مليون  ع��ام��اً 
الآن  ل���ك���ن  ال�������ض���اب���ق،  يف 
مبقابل  ي��ب��ي��ع��ه  مي���ك���ن 
مليون   100 م��ن  اأق���ل 
لأن  اأي�ضاً  نظراً  ي��ورو، 
يظهر  مل  ال�����اع�����ب 
م���ع   8 يف  ��������ض�������وى 
اأويل  كتيبة  مباريات 
�ضول�ضاير  غ����ون����ار 
ب�ضبب  املو�ضم،  ه��ذا 
اإ�ضابات خمتلفة يف 

الكاحل. 
ال�ضبب  وي���ت���ع���ل���ق 
بوكيل  الآخ����������ر 
ال�ضهر  ب����وغ����ب����ا 
مينو  الإي��������ط��������ايل 
راي�������ول، ح��ي��ث اأك����دت 
����ض���ح���ي���ف���ة اآ�����������ص اأن������ه 
اإذا  حا�ضماً  دوراً  �ضيلعب 

لزم الأمر. 

بوغبا يقرتب من
 ريال مدريد

ب��اول��و دي��ب��ال، من  ا�ضتبعد اجل��ن��اح ال��وي��ل��زي غ��اري��ث بيل، 
املهاجم  ل��ك��ن  م���دري���د،  ري����ال  ل��ف��ري��ق��ه  ال��ب��داي��ة  ت�ضكيلة 
الأرجنتيني مل يجد �ضعوبة يف هزمية فريق بيل مان�ض�ضرت 
�ضيتي يف مباراة اإلكرتونية خرية، جلمع تربعات ملكافحة 
املتحدة  اإ����ض���راف ���ض��ن��دوق الأمم  ك���ورون���ا، حت��ت  ف��رو���ص 

للطفولة “يوني�ضيف” مطلع الأ�ضبوع احلايل.
ت��ع��اف��ى دي���ب���ال م���وؤخ���راً ف��ق��ط من 

ظهر  لكنه  كورونا،  فرو�ص 
عالية،  م��ع��ن��وي��ة  روح  يف 
بيل،  على  متاماً  وتفوق 
الإلكرتونية  امل��ب��اراة  يف 

بينهما.
وق����������ال ب����ي����ل امل����ال����ك 
ملوؤ�ض�ضة  امل�����������ض�����ارك 
اإي�ضبورت�ص  اإيليفنز 

مبا  ج��ي��داً  ي��ك��ن  مل  “دفاعي  الإل��ك��رتون��ي��ة:  للمناف�ضات 
يكفي”.

اأن�ضطة ومناف�ضات كرة القدم حول  ويف ظل توقف معظم 
املناف�ضات  ج���اءت  ك��ورون��ا،  ف��رو���ص  تف�ضي  ب�ضبب  ال��ع��امل 
للريا�ضيني  والرتفيه  الت�ضلية  بع�ص  لتقدم  الإلكرتونية 

واجلمهور على حد �ضواء.
واأ�ضاف بيل: “الأمر يتعلق ببقاء النا�ص يف البيوت وبحثهم 
عن �ضيء يقومون به، بالتاأكيد الكل �ضيجد �ضعوبة يف ذلك، 
لكن اإذا ت�ضنى لنا البقاء واحلفاظ على �ضامة اجلميع فاإن 

هذا ينقذ الأرواح”.
البيت  يف  للبقاء  جهده  ق�ضارى  يبذل  “الكل  واأردف: 

وت�ضلية نف�ضه”.
وقال ديبال الذي فاز بف�ضل هدفني من �ضخ�ضيتي 
كرمي بنزميا، واإيدن هازارد، اإن مباراة الإعادة �ضتقام 
التي  الغولف  ريا�ضة  ع��رب  لكن  الطريقة،  بنف�ص 

يف�ضلها بيل كثراً.
يف  امل��واج��ه��ة  “�ضتكون  واأ����ض���اف: 
ملعب الغولف”، موؤكداً اأنه 
ممار�ضة  ل���ه  ي�����ض��ب��ق  مل 

اللعبة واقعياً.

ديبال يتفوق على بيل يف 
مبار�ة �إلكرتونية خريية

عاد�ت قد ت�صبح من �ملا�صي يف عامل �لريا�صة  

باخ يقتب�ش كلمات �لبابا يف �ليوم 
�لدويل للريا�صة

كلمات  ب��اخ،  توما�ص  الأمل���اين  الدولية،  الأوملبية  اللجنة  رئي�ص  اقتب�ص 
ال�ضوء على  ت�ضليط  اأجل  الإثنني، من  اأم�ص  فران�ضي�ص،  الفاتيكان  بابا 
“املقاومة وروح الفريق والأخوة، واإعطاء اأف�ضل ما لدى الفرد،  اأهمية 
باعتبارها قيم الريا�ضة التي يجب اأن تربز يف هذه الفرتة من الأزمة 

احلالية، ب�ضبب تف�ضي فرو�ص كورونا امل�ضتجد.
مبنا�ضبة اليوم الدويل للريا�ضة، الذي اأعلنته الأمم املتحدة، اقتب�ص باخ 

يف تغريدة له الكلمات التي خ�ض�ضها البابا للريا�ضة يف قدا�ص الأحد.
وكتب باخ: “قال البابا فرن�ضي�ص اأف�ضل �ضيء يف هذه الفرتة مت تعليق 
اأف�ضل ثمار الريا�ضة تظهر وهي املقاومة  العديد من الأح��داث، ولكن 

وروح الفريق والأخوة الريا�ضية واإعطاء الأف�ضل ما لدى الفرد”.
وي��ح��ت��ف��ل ال��ع��امل ب��ال��ي��وم ال����دويل ل��ل��ري��ا���ض��ة، وه���و م��ا ي��واف��ق انطاق 
اأبريل   6 اأثينا  يف  احلديث  الع�ضر  يف  الأوملبية  الألعاب  من  ن�ضخة  اأول 

)ني�ضان( 1896.
ي�ضار اإىل اأن اللجنة الأوليمبية الدولية وحكومة اليابان، اتفقتا يف 24 
مار�ص )اآذار( املا�ضي على تاأجيل اأوملبياد طوكيو اإىل عام 2021، ب�ضبب 

تف�ضي فرو�ص كورونا. 

بر�صلونة �لنادي �لأكرث تاأثر� 
بتوقف �لبطولت 

بعدما كان من اأكر اأندية كرة القدم العاملية �ضابة من الناحية املالية، 
الذي  التوقف  نتيجة  حمدق  خطر  اأم��ام  نف�ضه  الإ�ضباين  بر�ضلونة  يجد 
فر�ضه فرو�ص كورونا امل�ضتجد، وما جنم عن ذلك من توتر يف عاقته 
مع لعبيه على خلفية املفاو�ضات من اأجل خف�ص الرواتب يف ظل هذه 

الأزمة.
يبلغ  ان   ،2020-2019 ملو�ضم  و�ضعها  التي  امليزانية  يف  النادي  توقع 
“كوفيد- فر�ضه  ال��ذي  ال��واق��ع  لكن  ي��ورو.  مليار   1،047 اأعماله  رق��م 
وجعل من اإ�ضبانيا ت�ضجل ثاين اأعلى عدد من الوفيات عامليا بعد   ،”19
اإيطاليا، قلب الأمور راأ�ضا على عقب واأوقف الدوري املحلي مع تبقي 11 

مرحلة على نهايته.
ولتفادي الأ�ضواأ على ال�ضعيد املايل، اتخذت اإدارة النادي تدابر �ضارمة.

“موندو  �ضحيفة  مع  مقابلة  يف  بارتوميو  ماريا  جو�ضيب  رئي�ضه  واأق��ر 
ديبورتيفو” الكاتالونية يف 31 اآذار/مار�ص “من الوا�ضح اأننا لن نتمكن 

من حتقيق 1،050 مليار يورو من الإيرادات”.
وبدوره، راأى رئي�ص رابطة الدوري الإ�ضباين خافير تيبا�ص اأنه “اإذا مل يتم 
خو�ص اجلزء الأخر من الدوري، فاخل�ضائر �ضتكون 700 مليون يورو”، 
التلفزيوين.  النقل  ي��ورو كبدل حقوق  500 مليون  مبا يف ذلك ح��واىل 
بعد جدل اأ�ضال حرب التقارير ال�ضحافية لأيام، تو�ضل النادي الكاتالوين 
ولعبوه اىل اتفاق خلف�ص الرواتب بن�ضبة 70 باملئة، ت�ضاف اإليها ن�ضبة 
النادي  يف  الآخ��ري��ن  املوظفني  روات��ب  دف��ع  �ضمان  للم�ضاهمة يف  اقتطاع 

ب�ضكل كامل خال فرتة الأزمة التي متر بها اإ�ضبانيا والعامل.
الأرجنتيني  النجم  ي��وج��ه  ان  دون  م��ن  الت��ف��اق  ع��ن  الع���ان  ومل مي��ر 
اىل  انتقادات  ان�ضتاغرام،  على  ن�ضرها  مطولة  ر�ضالة  يف  مي�ضي  ليونيل 
الاعبني خال  بتقوي�ص  اإياه  بارتوميو، متهما  برئا�ضة  الإدارة  جمل�ص 
املفاو�ضات. وجلاأت اأندية اإ�ضبانية اىل خف�ص الرواتب للتاأقلم مع التبعات 
واأو�ضح  املالية للتوقف، لكن تطبيق ذلك يف بر�ضلونة مل مير ب�ضا�ضة. 
الرواتب،  تخفي�ص  تطبيق  يف  دائما  كانت  “رغبتنا  اأن  ر�ضالته  يف  مي�ضي 
النادي  �ضاعد  من  اأول  ونحن  ا�ضتثنائي  و�ضع  ه��ذا  اأن  متاما  نفهم  لأننا 
من  كثر  يف  ب��ذل��ك  قمنا  “لقد  متابعا  ذلك”،  منا  ُط��ل��ب  عندما  دائ��م��ا 
الأحيان مببادرة منا عندما راأينا اأن ذلك �ضروري اأو مهم”. ولفت النجم 
الأرجنتيني اإىل اأن هناك “من داخل النادي من حاول و�ضعنا حتت املجهر 

وال�ضغط علينا للقيام باأمر كنا نعرف دائما اأننا �ضنفعله”.
اإن قادة  بالقول  التوتر  الأم��ور وتخفي�ص حدة  ت��دارك  بارتوميو  وح��اول 
م�ضيفا  ال��ب��داي��ة،  منذ  ال��روات��ب  تخفي�ص  على  موافقني  ك��ان��وا  الفريق 
اأرغب  كنت  الأوىل  اللحظة  “منذ  اأن��ه  ديبورتيفو”  “موندو  ل�ضحيفة 
فعل  باإمكاين  ك��ان  ل��و  حتى  فر�ضه  ولي�ص  �ضيء  على  الت��ف��اق  يتم  اأن  يف 
الأف�ضل  لأن���ه  ات��ف��اق  اإىل  التو�ضل  اأردن����ا  لكننا  ال��ق��ان��ون،  ذل��ك مب��وج��ب 

لرب�ضلونة”.

كافندي�ص  م��ارك  الربيطاين  الهوائية  الدراجات  �ضباقات  جنم  ك�ضف 
عن جناحه يف معركة ا�ضتمرت عامني مع الكتئاب ال�ضريري، متحدثا 

عن انتقاله من “الظلمة” اىل “اجلانب الآخر”.
وقال ابن ال�34 عاما ل�ضحيفة “تاميز” الربيطانية “مل يكن الأمر 
يتعلق وح�ضب مبعاناة يف العامني املا�ضيني على �ضعيد ال�ضحة البدنية، 
ت�ضخي�ضي  مت  ال��ف��رتة.  تلك  خ��ال  الك��ت��ئ��اب  م��ع  ب�ضدة  عانيت  لقد 

بالكتئاب ال�ضريري يف اآب/اأغ�ضط�ص 2018”.
وتاأثر كافندي�ص نف�ضيا بال�ضابات املتعددة التي تعر�ص لها يف 2018 

بعد  ال��ت��م��اري��ن  ع��ن  والب��ت��ع��اد  م�ضرته  تعليق  اىل  حتى  وا���ض��ط��راره 
التعب  الذي ي�ضبب عوار�ص عدة، منها  اإب�ضتني-بار  اإ�ضابته بفرو�ص 
وارتفاع احلرارة والطفح اجللدي، وميكن اأن يوؤدي تطوره اىل الإ�ضابة 

بال�ضرطان.
وك�ضف يف مقابلته مع “تاميز” اإنه رف�ص تناول اأدوية م�ضادة لاكتئاب 
تلقيت  دواء...  اأي  اأتناول  “مل  نف�ضيني، مو�ضحا  ا�ضت�ضار خرباء  لكنه 

امل�ضاعدة”.
ويحتاج الربيطاين اىل الفوز باأربع مراحل من طواف فرن�ضا الدويل 

بلجيكا  اأ�ضطورة  با�ضم  امل�ضجل  املراحل  لعدد  القيا�ضي  الرقم  ملعادلة 
امل�ضتجد،  ك��ورون��ا  فرو�ص  تف�ضي  ظل  يف  لكن   ،)34( مرك�ص  اإي��دي 
حتطيم  اأو  معادلة  حماولة  فر�ضة  على  العام  ه��ذا  يح�ضل  األ  يرجح 

هذا الرقم.
وت�ضبب فرو�ص “كوفيد19-” فو�ضى عامة يف الروزنامة الريا�ضية 
اأوملبياد طوكيو  الأح���داث، مثل  الكثر من  اإرج���اء  اأو  اإل��غ��اء  اىل  واأدى 
ُرِح���ا اىل �ضيف العام  ال��ل��ذي��ن  ال��ق��دم  ل��ك��رة  اأوروب����ا  وك��اأ���ص   2020

املقبل.

لكن طواف فرن�ضا اأبقى حتى الآن على موعده املبدئي يف 27 حزيران/
يونيو. ويف حال متكن املنظمون من اإقامته، �ضيكون بطل العامل لعام 
وحماولة الفوز  التحدي  خلو�ص  جاهزا  الطرق،  �ضباقات  يف   2011
من  التام  تعافيه  بعد  م�ضرته  يف  الأوىل  للمرة  الفرن�ضي  بالطواف 
ما  الآخر” بح�ضب  “اجلانب  “الظلمة” اىل  من  والنتقال  الكتئاب 

اأفاد ال�ضحيفة.
واأو�ضح “اأعتقد اأين خرجت من تلك املرحلة. من اجلميل اأين جنحت 

يف ذلك وباأين اأبحث عن الإيجابيات”.

كافندي�ش يك�صف عن �صر�عه مع �لكتئاب 



فيديو �لنتحار من �رتفاع �صاهق.. 
ما عالقته بكورونا؟

كورونا،  وباء  تف�ضي  باأزمة  املتعلقة  املعلومات  على  التهافت  و�ضط 
"املثرة"، وربطها  يجد الكثرون الفر�ضة �ضانحة لن�ضر الأخبار 

باجلائحة باأي طريقة كانت.
التوا�ضل  �ضبكات  التدفق يف  الكاذبة عن  الأخبار  �ضيل  يتوقف  مل 
اأزم��ة ك��ورون��ا، رغ��م منا�ضدات  واأحيانا يف و�ضائل الإع���ام، يف ظل 

ال�ضلطات يف �ضتى الدول التاأكد من �ضحة املعلومات قبل ن�ضرها.
التوا�ضل  مواقع  م�ضتخدمو  ت��داول  الكاذبة،  الأخ��ب��ار  اأح��دث  ويف 
نيويورك  يف  مبنى  من  تقفز  لم���راأة  اإن��ه  قيل  فيديو  الجتماعي 
ب�ضبب فرو�ص كورونا امل�ضتجد، الذي يتف�ص ب�ضكل كبر يف هذه 

املدينة الأمركية.
اإنه يعود  "تويرت"،  الفيديو يف موقع  نا�ضري  اآخر من  وقال عدد 

لرجل قفز من مبنى يف نيويورك ب�ضبب كورونا.
اأب��ع��د م��ن ذل���ك، حيث ق��ال��وا اإن الأم���ر يتعلق  وذه���ب اآخ����رون اإىل 
ب�"رجل اأعمال اإيطايل انتحر بالقفز من �ضطح الفندق، لأن جميع 

اأفراد عائلته ماتوا ب�ضبب كوورنا".
لكن تبني اأن الفيديو غر حقيقي وخارج عن �ضياقه، اإذ اإنه حدث 

بالفعل لكن عام 2015، ولي�ص اليوم. 
تقول �ضبكة "اإيه اآي تي نيوز"، اإن الفيديو ن�ضر يف عام 2015 ملراأة 

األقت نف�ضها من علو بغية النتحار.
وذكرت و�ضائل اإعام، ومن بينها �ضحيفة "ديلي ميل" الربيطانية 

حينها، اأن املراأة انتحرت بعد اأن اكت�ضفت خيانة زوجها لها.
لكن اأزمة كورونا مل تكن الأوىل التي ي�ضتخدم فيها الفيديو كذبا، 
اإذ ا�ضتخدم عام 2016 بعدما زعمت �ضفحة يف موقع "في�ضبوك" 

اإن الفيديو لرجل حاول النتحار يف ولية فيادلفيا الأمركية.

موقع �إلكرتوين يت�صدى للمعلومات �خلطاأ 
منظومة  الأمريكية  كورنيل  بجامعة  الباحثني  م��ن  فريق  ط��ور 
التحقق  اأج��ل  م��ن  ال�ضطناعي  ال��ذك��اء  بتقنية  تعمل  اإلكرتونية 
كورونا  فرو�ص  ب�ضاأن  تتواتر  التي  املزاعم  �ضحة  من  اآيل  ب�ضكل 

امل�ضتجد على �ضبكة النرتنت.
مت  وق��د  ت�ضيك"،  "كورونا  ا���ض��م  الإل��ك��رتون��ي��ة  املنظومة  وحت��م��ل 
اأكر  وا�ضتخدامها  املا�ضي،  )اآذار(  مار�ص  �ضهر  يف  فعلياً  اإطاقها 

من 9600 مرة.
واأف����اد امل��وق��ع الإل���ك���رتوين جل��ام��ع��ة ك��ورن��ي��ل ب���اأن ق��اع��دة بيانات 
منظومة "كورونا ت�ضيك" التي تتوافر حالياً باللغات الإجنليزية 
والفرن�ضية والإيطالية، تتحقق من �ضحة املعلومات عن الفرو�ص 
املميت، من خال م�ضادر موثوق بها، مثل منظمة ال�ضحة العاملية 

ومركز مكافحة الأمرا�ص والوقاية منها يف الوليات املتحدة.
يف  الكمبيوتر  هند�ضة  ا�ضتاذ  ت��روم��ر،  اإمي��ان��وي��ل  الباحث  وي��ق��ول 
"تيك  الإل��ك��رتوين  املوقع  اأورده���ا  ت�ضريحات  يف  كورنيل،  جامعة 
للكم الهائل  "نظراً  اإك�ضبلور" املتخ�ض�ص يف جمال التكنولوجيا: 
من املعلومات الكاذبة عن فرو�ص كورونا على النرتنت، ومعدلت 
امل�ضتحيل  من  الدولية،  ال�ضبكة  على  ون�ضرها  املزاعم  ه��ذه  اإنتاج 
التحقق من �ضحة  امل�ضكلة عن طريق  للب�ضر عاج هذه  بالن�ضبة 

هذه البيانات ب�ضكل يدوي".

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

دور�ت �أونالين يف �لت�صوير جمانًا
يف  جمانية  درا�ضية  دورات  تقدمي  اعتزامها  نيكون  اليابانية  الب�ضرية  والأج��ه��زة  الت�ضوير  معدات  �ضركة  اأعلنت 
الكامل فى ح�ض�ص  ال�ضركة منهجها  اأبريل )ني�ضان( احلايل، لتتيح  الإنرتنت خال  الفوتوغرايف عرب  الت�ضوير 

الت�ضوير الع�ضرة عرب النرتنت جماناً.
واأ�ضارت ال�ضركة اإىل اأن مدة احل�ضة �ضترتاوح بني 15 دقيقة و�ضاعة كاملة. وذكرت نيكون على موقعها الإلكرتوين 
اإن ر�ضالتها  �ضتظل متكني املبدعني وم�ضاعدتهم يف ظل الظروف غر الطبيعية التي مير بها العامل حاليا، م�ضيفة 

وتوا�ضلهم وتنمية مواهبهم". املبدعني  طموح  على  املحافظة  خال   من  ذلك  عمل  "ميكننا 
وذكر موقع �ضي نت دوت كوم املتخ�ض�ص يف مو�ضوعات التكنولوجيا اأن هذه الدرو�ص تعترب مثاًل اآخراً على اخلدمات 
املجانية التي تقدمها ال�ضركات حالياً جلعل احلياة اأ�ضهل على مئات املايني من الأ�ضخا�ص الذين يعي�ضون يف ظل 

القيود على احلركة لحتواء وباء فرو�ص كورونا امل�ضتجد )كوفيد-19( يف خمتلف اأنحاء العامل.
من جانبه قال جاي فاناتير نائب الرئي�ص التنفيذى ل�ضركة نيكون: "يف نيكون مازلنا ملتزمني بتمكني الكتاب 

والق�ضا�ضني على كافة امل�ضتويات من ممار�ضة اإبداعهم. والآن هناك الكثر من الق�ض�ص التي ميكن اأن تروى".

�أفكار لالحتفال بعيد ميالدك باأزمة كورونا
تف�ضي  ج��راء  منازلهم  يف  الأ�ضخا�ص  مايني  فيه  يقبع  ال��ذي  ال��وق��ت  يف 
بعيد  الحتفال  يف  �ضعوبة  الكثرون  يجد  قد  امل�ضتجد،  ك��ورون��ا  فرو�ص 
يعي�ضون  الذين  اأولئك  وخا�ضة  ال�ضعبة،  الظروف  هذه  ظل  يف  ميادهم 
مبفردهم. لذا فقد اأوردت �ضحيفة مرور اأوناين الربيطانية، جمموعة 
من الأفكار الب�ضيطة لاحتفال بعيد املياد اأثناء اأزمة كورونا، على النحو 

التايل:
تطبيقات  تنزيل  عرب  ميادك  بعيد  ال�ضتمتاع  ميكنك  الإن��رتن��ت:  األعاب 
والأقارب  الأ�ضدقاء  مع  الألعاب  هذه  وممار�ضة  م�ضرتكة  تناف�ضية  األعاب 
عرب ال�ضبكة العنكبوتية. م�ضاهدة الأفام والربامج التلفزيونية: مل�ضاهدة 
اأقاربك  اأو  اأ�ضدقائك  مع  الوقت  نف�ص  يف  التلفزيونية  والربامج  الأف��ام 
 Netflix Party اإ�ضافة  ا�ضتخدم  امل�ضاهدة،  اأث��ن��اء  معهم  وال��درد���ض��ة 
تتوفر على  الفرتا�ضية:  امل�ضابقات  بوقتك.   وا�ضتمتع  ك��روم،  على غوغل 
ميكنك  العنكبوتية.  ال�ضبكة  على  امل�ضلية  امل�ضابقات  من  الكثر  الإنرتنت 

اختيار اإحداها وال�ضرتاك بها لا�ضتمتاع بوقت مميز يف عيد ميادك.
جولة افرتا�ضية: اذهب يف جولة افرتا�ضية، اإىل اأي مكان ترغب بزيارته، 
ومثرة  مميزة  جتربة  لتعي�ص  الفرتا�ضي  الواقع  نظارات  ا�ضتخدام  عرب 
واأنت يف منزلك. جولة ق�ضرة: اإن كان ذلك ممكناً، اخرج من املنزل لبع�ص 
الوقت وا�ضتمتع ببع�ص الهواء النقي واأ�ضعة ال�ضم�ص عرب ممار�ضة امل�ضي اأو 

اجلري اأو ركوب الدراجة.

�كت�صاف ثغرة يف فريو�ش كورونا
ك�ضفت درا�ضة جديدة ن�ضرت يوم اجلمعة يف دورية �ضاين�ص عن وجود نقطة 
�ضعف يف الفرو�ضات التاجية ميكن ا�ضتخدامها يف عاج امل�ضابني بفرو�ص 

كورونا امل�ضتجد.
وميكن اأن ت�ضاعد الثغرة اجلديدة التي مت اكت�ضافها يف فرو�ص "�ضار�ص" 
عاجات  اإن��ت��اج  تطوير  يف  التاجية،  الفرو�ضات  عائلة  اإىل  ينتمي  ال��ذي 
ج��دي��دة ل��ف��رو���ص ال�����ض��ار���ص وال��ف��رو���ض��ات التاجية الأخ����رى مب��ا يف ذلك 

فرو�ص كورونا امل�ضتجد، والفرو�ضات التي قد تظهر يف امل�ضتقبل.
ت��رك��ز ال��درا���ض��ة اجل���دي���دة ع��ل��ى ج�ضم م�����ض��اد ل��ف��رو���ص ال�����ض��ار���ص يدعى 
2006 من قبل �ضركة كرو�ضيل  CR3022 وال��ذي مت عزله لأول مرة يف 
مقيا�ص  ذات  هيكلية  خرائط  بر�ضم  البحث  فريق  وق��ام  ل��اأدوي��ة.  هولند 
�ضبه ذري لتحديد كيفية ارتباط اجل�ضم امل�ضاد بال�ضار�ص. وك�ضف التحليل 
ا�ضتخدام م�ضاد  باله�ضا�ضة وال�ضعف، ميكن عربه  يت�ضم  عن وجود موقع 
للدرا�ضة، هي  الأخ��رى  الرئي�ضية  النتيجة  الفرو�ص.  ملهاجمة   CR3022
الفرو�ضني،  مت�ضابهة يف كا  يرتبط مبواقع  اأن  امل�ضاد ميكن  اجل�ضم  اأن 

وتختلف هذه املواقع باأربعة اأحما�ص اأمينية فقط.

نيكول كيدمان تك�صف روتني 
�لعناية بجمالها يف �لعزل

كيدمان  ن��ي��ك��ول  ال��ن��ج��م��ة  ت��ع��ي�����ص 
وزوج���ه���ا ك��ي��ث اأورب������ان ح��ال��ي��اً مع 
نا�ضفيل،  يف  منزلهما  يف  عائلتهما 
فرو�ص  ج��ائ��ح��ة  ت��ن��ت�����ض��ر  ب��ي��ن��م��ا 

كورونا يف الوليات املتحدة.
ال�ضحي،  بالعزل  التزامها  ورغ��م 
من  البالغة  ال�ضاحرة  املمثلة  لكن 
52 عاماً ما زالت تخ�ض�ص  العمر 
الرعاية  ل��ط��ق��و���ص  ال��وق��ت  ب��ع�����ص 

الذاتية املهمة خال الأزمة.
�ضاركت  امل��ا���ض��ي،  ال��ث��اث��اء  وي����وم 
على   Big Little Lies جن��م��ة 
اإن�ضتغرام الطرق التي ت�ضتخدمها 
كرمي  وتت�ضمن  بجمالها،  للعناية 
ل��ل��وج��ه ل ي���زي���د ���ض��ع��ره ع���ن 10 
ميل  ديلي  بح�ضب �ضحيفة  دولر، 

الربيطانية.
اأن طريقتها  اأي�ضاً  نيكول  وك�ضفت 
للبقاء ب�ضحة جيدة، من  املف�ضلة 
املنزل  الريا�ضة يف  خال ممار�ضة 

وبالتحديد متارين
اأ�ضكال  م���ن  ���ض��ك��ل  وه����ي   ،TRX
اجل�ضم  وزن  ت�����ض��ت��خ��دم  ال��ت��دري��ب 
ومعدات متخ�ض�ضة لتطوير القوة 
تتطلب  ول  وامل����رون����ة،  وال����ت����وازن 

�ضوى م�ضاحة �ضغرة للعمل.
اأيامها  م��ع��ظ��م  ن��ي��ك��ول  وت��ق�����ض��ي 
وتقول  ال��ن��وم،  ماب�ص  يف  تت�ضكع 
لا�ضرتخاء  امل��ف�����ض��ل  م��ك��ان��ه��ا  اإن 
اأنها  ��ا  اأي�����ضً وك�ضفت  ال�����ض��ري��ر،  ه��و 
وت�ضتمتع  ال���ق���ه���وة،  ت���ن���اول  حت���ب 
ب��ال���ض��رتخ��اء يف ن��ه��اي��ة ال��ي��وم مع 

كوب من ال�ضاي قبل النوم.

�إ�صابة جنمة عاملية 
جديدة بفريو�ش كورونا

الإجنليزية  ال��ن��ج��م��ة  اأع���م���ال  م��دي��ر  ك�ضف 
ماريان في�ضفول، فران�ضوا رافارد، اأن ماريان 
اأج���رت اخ��ت��ب��ارات ف��رو���ص ك��ورون��ا، لتظهر 

النتيجة اإيجابية.
تتلقى  "ماريان  اأن  ب��ي��ان  يف  راف�����ارد  واأك����د 
يف   ،"Covid-19" م���ن  ح���ال���ي���اً  ال���ع���اج 
املوجودة يف لندن، وهي  امل�ضت�ضفيات  اإحدى 
ونتمنى  للعاج،  وت�ضتجيب  م�ضتقرة  الن 
الكامل  وال�ضفاء  ال��ت��ام  ال�ضفاء  جميعاً  لها 

وال�ضريع".
امل�ضاكل  من  طويلة  معاناة  في�ضفول  ول��دى 
 -  C الكبد  ال��ت��ه��اب  ذل��ك  ال�ضحية، مب��ا يف 
ونوبة   - ل�����ض��ن��وات  ع��ان��ت منها  ح��ال��ة  وه���ي 
 ،2016 ع��ام  الثدي يف  �ضرطان  ق�ضرة مع 
مع  �ضراعها  ع��ن  �ضابقاً  ك�ضفت  ق��د  وك��ان��ت 

تعاطي املخدرات، وفقدان ال�ضهية.

يقتل خم�صة �أ�صخا�ش ب�صبب �صوتهم �لعايل 
قتل رجل يف و�ضط رو�ضيا خم�ضة اأ�ضخا�ص باإطاق النار 
عليهم ب�ضبب كامهم ب�ضوت عال ليًا حتت نافذته، على 
ما قال املحققون الأحد.  و�ضجل اإطاق النار يف منطقة 
ال�ضكان حمجورون يف منازلهم يف حماولة  ري��ازان فيما 

للجم انت�ضار فرو�ص كورونا امل�ضتجد.
النار  بلدة يامتا  الثانية والثاثني من  واأط��ل رجل يف 
"كانوا  وام��راأة  �ضباب  رج��ال  اأربعة  على جمموعة �ضمت 
قرابة  نافذته"  حت��ت  ال�����ض��ارع  يف  ع��ال  ب�ضوت  يتكلمون 

ال�ضاعة العا�ضرة م�ضاء ال�ضبت، على ما اأو�ضح املحققون.
 200 وتقع يامتا قرب مدينة ري��ازان على بعد ح��واىل 
الرجل  وخ��رج  مو�ضكو.  العا�ضمة  �ضرق  جنوب  كيلومرت 
اإىل �ضرفته م�ضتكياً اإىل اأفراد املجموعة ون�ضب �ضجار فما 
اأو�ضحت  ما  ببندقية �ضيد على  ا�ضتعان  اأن  اإل  منه  كان 
جلنة التحقيق. وجاء يف بيانها "توفى اجلميع متاأثرين 
بجروحهم يف املكان". واأوقف امل�ضتبه فيه الذي مل يك�ضف 

عن ا�ضمه. وفت�ضت �ضقته و�ضودر ال�ضاح.

كمامات ثري دي
�ضيفيلد  جامعة  من  املهند�ضني  من  جمموعة  ا�ضتجابت 
فرو�ص  مكافحة  يف  امل�ضاعدة  اإىل  للدعوة  الربيطانية 
تقنيات  ل�ضتخدام  م��ب��ادرة  خ��ال  من  امل�ضتجد،  ك��ورون��ا 
حلماية  كمامات  وجه  اأقنعة  ل�ضناعة  املج�ضمة  الطباعة 
الأطباء والعاملني يف احلقل الطبي من خماطر انتقال 
العدوى اإليهم. وذكر املوقع الإلكرتوين "فيز دوت اأورج" 
الباحثني  فريق  اأن  التكنولوجيا،  جم��ال  يف  املتخ�ض�ص 
�ضناعة  على  يعكف  �ضيفيلد  جامعة  يف  الهند�ضة  بكلية 

اأقنعة لاأطباء يف امل�ضت�ضفيات واملراكز العاجية. 
وي�ضم الفريق خرباء يف جميع مراحل عملية الت�ضنيع، 
ال�ضحية  وال��وق��اي��ة  املج�ضمة  الطباعة  جم��ايل  وبينها 
له  ت�ضمح  للت�ضنيع  منظومة  ال��ف��ري��ق  وط���ور  وغ��ره��ا. 
نظافة  من  والتاأكد  الجتماعي،  التباعد  على  باحلفاظ 
جميع مكونات عملية الت�ضنيع قبل بدء طباعة الأقنعة، 
وجاهزة  معقمة  تكون  طباعتها  يتم  التي  الأقنعة  واأن 

لا�ضتخدام قبل ال�ضروع يف �ضحنها.

لعبة فيديو تتحول �إىل من�صة �فرت��صية لالأزياء
حتولت لعبة Animal Crossing ال�ضهرة اإىل من�ضة 
الجتماعي  ال��ت��ب��اع��د  تطبيق  ب��ع��د  ل���اأزي���اء  اف��رتا���ض��ي��ة 
خ��وف��اً م��ن ان��ت�����ض��ار ف��رو���ص ك���ورون���ا. وب���ات ال��ع��دي��د من 
ماب�ص  خزائن  لبناء  ي�ضتخدمونها  اللعبة  م�ضتخدمي 
ن�����ض��خ اف��رتا���ض��ي��ة من  خ��ا���ض��ة، وي��ع��م��ل��ون ع��ل��ى ت�ضميم 
مثل  راقية  ماركات  من  فاخرة  وقطع  ال�ضوارع،  ماب�ص 
املحاكاة  لعبة  وك��ان��ت  وغوت�ضي.  فويتون  ولوي�ص  دي���ور 
 ،2001 ل��ل��م��رة الأوىل يف ع���ام  الج��ت��م��اع��ي��ة ق��د ظ��ه��رت 
و�ضهدت انت�ضاراً وا�ضعاً خال الفرتة املا�ضية، مع فر�ص 

العزل املنزيل يف العديد من دول العامل.
ويتم نقل الاعبني اإىل جزيرة مهجورة �ضاعرية، حيث 
الفرتا�ضي مع قر�ص  اخلا�ص  م�ضكنهم  على  يح�ضلون 
عاملهم اخلا�ص  ت�ضجيعهم على تخ�ضي�ص  ويتم  اأ�ضا�ضي، 
اإىل الياء. وميكنك ك�ضب العمات )املعروفة  من الألف 
بناء من��ط حياة  ث��م  دي��ون��ك،  لت�ضديد  الأج��را���ص(  با�ضم 

اأحامك الفرتا�ضية.

ُزر مو�قع م�صر 
�لأثرية من �ملنزل

والآث������ار  ال�����ض��ي��اح��ة  وزارة  ت��ط��ل��ق 
امل�ضرية، زيارة افرتا�ضية جديدة، 
�ضبكة  على  الر�ضمي  موقعها  على 
الإنرتنت وح�ضابيها على في�ضبوك 
اك��ت�����ض��ف م�ضر  وت���وي���رت وم���وق���ع 

.Experience Egypt
وي��اأت��ي ذل��ك يف اإط���ار امل��ب��ادرة التي 
 ، ال�ضياحة والآث��ار،  اأطلقتها وزارة 
املعاهد  �ضركائها من  بالتعاون مع 
وامل���وؤ����ض�������ض���ات ال��ع��ل��م��ي��ة والأث���ري���ة 
الأثرية  امل���واق���ع  ب��ع�����ص  ل���زي���ارات 
امل�ضرية، عرب ال�ضفحات الر�ضمية 
ل�����ل�����وزارة ع���ل���ى ���ض��ب��ك��ة الإن����رتن����ت 

ومواقع التوا�ضل الجتماعي.
�ضعارات  ال����زي����ارات  ه����ذه  وحت��م��ل 
 Experience Egypt from
Home اكت�ضف م�ضر من املنزل، 
و امل��ن��زل،  يف  اب��ق   Stay Homeو

Stay Safe كن اآمنا. 
عنخ  مر�ص  امللكة  مقربة  وُيعر�ص 
امللك خوفو،  الثالثة، وهي حفيدة 
امللكة  وابنة  الأك��رب  الهرم  �ضاحب 

حتب حر�ص الثانية.
مقربة  يف  ع���ن���خ  م����ر�����ص  وُدف�����ن�����ت 
�ضخرية فريدة بجوار هرم خوفو، 
ملونة،  مبناظر  مزينة  ج��دران��ه��ا 
ت�����ض��ور امل��ل��ك��ة وع��ائ��ل��ت��ه��ا واخل����دم 

واحلرفيني والكهنة.
ك����م����ا ت���������ض����ور امل����ن����اظ����ر الأث���������اث 
اجل��ن��ائ��زي اخل��ا���ص ب��امل��ل��ك��ة، مثل 
و�ضناديق  والأث���������اث  ال���ت���م���اث���ي���ل 
وماب�ص  ال���ط���ع���ام  ع��ل��ى  حت���ت���وي 
اإىل �ضورة  بالإ�ضافة  وجموهرات، 
للتابوت اخلا�ص بها وامل�ضنوع من 

اجلرانيت الأ�ضود.

ما يجب على مر�صى �حل�صا�صية معرفته عن كورونا
مع حلول ف�ضل الربيع، يبداأ ف�ضل من "املعاناة" 
اأن  الربيع، ل�ضيما  بالن�ضبة للم�ضابني بح�ضا�ضية 
فرو�ص  اأعرا�ص  مع  تت�ضابه  قد  اأعرا�ضها  بع�ص 
بينهما؟  التمييز  ميكن  فكيف  امل�ضتجد.  ك��ورون��ا 

وماهي الإجرات الواجب اتخاذها؟
مع حلول ف�ضل الربيع، يبداأ ف�ضل من "املعاناة" 
لدى �ضريحة وا�ضعة من النا�ص، والتي تعاين من 
هذه  يف  �ضعوبة  الأم��ر  وي���زداد  الربيع.  ح�ضا�ضية 
تت�ضابه  ال��ذي قد  ك��ورون��ا،  وب��اء  تف�ضي  ال�ضنة مع 

بع�ص اأعرا�ضه مع ح�ضا�ضية الربيع.
اإل اأنه ميكن التمييز بني اأعرا�ص ح�ضا�ضية الربيع 
 "leti " وفرو�ص كورونا امل�ضتجد. وي�ضر موقع
اأع��را���ص الإ���ض��اب��ة بفرو�ص ك��ورون��ا هي  اأب���رز  اأن 
الربيع،  ح�ضا�ضية  اأم��ا  اجل���اف.  وال�ضعال  احلمى 
اأعرا�ضها هي:  اأب��رز  لكن  ت�ضبب احلمى،  فاإنها ل 
الأغ�ضية  يف  واحل���ك���ة  الأن�����ف  و���ض��ي��ان  ال��ع��ط�����ص 

امل���خ���اط���ي���ة ل����اأن����ف وال�����ع�����ني، وك����ذل����ك الأع�����ني 
الدامعة.

اأم�����ا ب��خ�����ض��و���ص الإج����������راءات، ال���ت���ي ي��ج��ب على 
امل�����ض��اب��ني ب��احل�����ض��ا���ض��ي��ة ات��خ��اذه��ا ل��ل��ح��م��اي��ة من 
اأ�ضارت  ال���ع���دوى، ف��ه��ي ن��ف�����ص الإج�������راءات، ال��ت��ي 
غرار:  على  املخت�ضة  ال�ضحية  ال�ضلطات  اإل��ي��ه��ا 
بال�ضابون  الأي����دي  غ�ضل  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��ب��اع��د 
جتنب  والعني،  الوجه  مل�ص  جتنب  منتظم،  ب�ضكل 
اأن فرو�ص  الأ�ضخا�ص املر�ضى بالفرو�ص. يذكر 
كورونا امل�ضتجد، فر�ص على اأكر من دولة اتباع 
احتواء  اأج��ل  م��ن  ال�ضحي،  احلجر  ا�ضرتاتيجية 
وا�ضعة.  م��ن��اط��ق  ان��ت�����ض��اره يف  وم��ن��ع  ال���ف���رو����ص، 
وينتظر مايني النا�ص بفارغ ال�ضرب، اإيجاد دواء 
اأو لقاح �ضد هذا الفرو�ص، الذي ظهر يف ال�ضني 
لأول مرة منذ اأكر من ثاثة اأ�ضهر، واأحلق عدة 

خ�ضائر ب�ضرية واقت�ضادية ونف�ضية كبرة.

مارغوت روبي ت�صع كمامة 
يف  اأجنلو�ص  لو�ص  متاجر  اأح��د  يف  روب��ي  مارغوت  العاملة  النجمة  �ضوهدت 

الوليات املتحدة الأمركية، وذلك عندما كانت ت�ضرتي بع�ص الأغرا�ص.
يف  كورونا،  فرو�ص  من  للوقاية  وجهها  على  كمامة  ت�ضع  كانت  مارغوت 
حني اأن زوج مارغوت، املخرج توم اأكريل، الذي كان يرافقها، مل يكن ي�ضع 

كمامة على وجهه وكاأنه غر اآبه بفرو�ص كورونا.
 Once اإ�ضارة اإىل اأن النجمة العاملية مارغوت روبي �ضاركت يف بطولة فيلم
بيت  ب���راد  العامليني  النجمني  م��ع   upon a time in Hollywood
النجمتني  مع   bombshell فيلم  يف  �ضاركت  كما  كابريو،  دي  وليوناردو 

نيكول كيدمان وت�ضارليز ثرون.

بطريق يبلغ من العمر 32 عاًما ، يلتقي مع احليتان البي�ساء يف �سورة ماأخوذة من فيديو يف منتزه ب�سيكاغو .ا ف ب


